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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 3/2017
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η 19θ
ΘΕΜΑ 7ο: Πάροχοι ςτουσ Ελλθνικοφσ Λιμζνεσ για τθν Διαχείριςθ Αποβλιτων τουσΕιςθγθτζσ κ. Γ.Παπαδόπουλοσ, κα Α.Μακρυγιάννθ
τισ 7 Απριλίου 2017, θμζρα Παραςκευι, ϊρα 11:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθ 19θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία
τθσ Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου
τθσ Κακ. Κωνςταντίνου Μουτηοφρθ, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί
των κεμάτων τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ.
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:
1. Μουτηοφρθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ
2. Μπαντιάσ Δθμιτριοσ του Παραςκευά
3. Παπαδόπουλοσ Γεϊργιοσ του Σριανταφφλλου
4. Μακρυγιάννθ Αφροδίτθ-Ευαγγελία του ταματίου
5. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου
6. ζργθ Αντωνία του Ιακϊβου
7. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ :
1. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ θμαιοφόροσ Λ.. ΣΙΟΤΠΛΗ .

Πρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Ειςθγιτρια
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ

Μζλοσ
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Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. υπενκυμίηει ςτα Μζλθ, ότι το παρόν κζμα ςυηθτικθκε για πρϊτθ
φορά ςτθν ΤΝΕΔΡΙΑΗ 17/10.3.2017 (ΘΕΜΑ 7), τα υπογεγραμμζνα πρακτικά τθσ οποίασ
επιςυνάπτονται. Σα Μζλθ δθλϊνουν ότι ζχουν πλιρθ γνϊςθ των Πρακτικϊν.
Η ςυηιτθςθ ςτισ 10.3.2017 είχε διακοπεί για να υπάρξει ςυμπλθρωματικι ειςιγθςθ των
Ειςθγθτϊν κ.Γ.Παπαδόπουλου και Α.Μακρυγιάννθ, ςτθν οποία να ελαμβάνοντο υπόψθ οι
προβλζψεισ του ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 2017/352 του ΕΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ 15Η Φεβρουαρίου 2017 για τθν κζςπιςθ Πλαιςίου όςον Αφορά τθν
Παροχι Λιμενικϊν Τπθρεςιϊν τθσ και Κοινϊν Κανόνων για τθ Χρθματοοικονομικι Διαφάνεια
των Λιμζνων. Η ςυμπλθρωματικι ειςιγθςθ υποβλικθκε (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 178/29.3.2017) και
διανεμικθκε ςτα Μζλθ.
Εν ςυνεχεία ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. ανζπτυξε ςτα Μζλθ τθν επόμενθ ειςιγθςθ του:
1. ΚΡΑΣΟΤΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΕ
Οι λιμζνεσ τθσ Ελλάδασ είναι διαχωριςμζνοι ςε 4 ςαφείσ κατθγορίεσ, από τθν άποψθ
διακινουμζνων φορτίων και αρικμοφ προςεγγιηόντων πλοίων, ανεξάρτθτα από υφιςτάμενεσ
άλλεσ κατθγοριοποιιςεισ τουσ ςε Διεκνείσ, Εκνικισ θμαςίασ, Σοπικισ θμαςίασ κ.α. :





Ο πολφ μεγάλοσ λιμζνασ Πειραιά
Ο μεγάλοσ λιμζνασ Θεςςαλονίκθσ
Οι μεςαίοι λιμζνεσ (οι λοιποί Οργανιςμοί Λιμζνων)
Όλοι οι λοιποί λιμζνεσ τθσ χϊρασ.

Από τθν άποψθ τθσ καταλαμβανόμενθσ επιφάνειασ από λιμενικζσ δραςτθριότθτεσ τουσ οι
λιμζνεσ τθσ χϊρασ διαχωρίηονται ςε τρεισ κατθγορίεσ·




Ο πολφ μεγάλων διαςτάςεων λιμζνασ Πειραιά
Ο μεγάλων διαςτάςεων λιμζνασ Θεςςαλονίκθσ
Οι λοιποί, με μικρι χωρικι εξάπλωςθ.

Κατά ςυνζπεια, ολίγα κοινά ςτοιχεία ζχουν μεταξφ τουσ οι λιμζνεσ τθσ χώρασ των
παραπάνω κατθγοριών, όςον αφορά:
(i)
(ii)
(iii)

τουσ όγκουσ αποβλιτων, υγρών και ςτερεών, από πλοία και τθν χερςαία ηώνθ
τουσ
τθν διατικζμενθ χερςαία επιφάνεια με λιμενικζσ δραςτθριότθτεσ
τθν επιβάρυνςθ του περιβάλλοντοσ.

Είναι χαρακτθριςτικό, ότι το ςφνολο των Ελλθνικϊν λιμζνων με αναδόχουσ για ςυλλογι και
διαχείριςθ των αποβλιτων πλοίων και των καταλοίπων φορτίου τουσ ζχει επιλζξει τθν φπαρξθ
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ενόσ μόνο αναδόχου και όχι περιςςοτζρων, ο οποίοσ αναδεικνφεται μετά από δθμόςιο διεκνι
ι εκνικό διαγωνιςμό. Κατά τθν διαβοφλευςθ τθσ Ρ.Α.Λ. εκπρόςωποι Οργανιςμϊν Λιμζνων
ανζφεραν, ότι "θ ζλλειψθ προςωπικοφ ςτουσ φορείσ τουσ κακιςτά ςχεδόν αδφνατθ τθν
παρακολοφκθςθ περιςςοτζρων παρόχων".
Επίςθσ είναι χαρακτθριςτικό, ότι ςχεδόν το ςφνολον των λιμζνων ζχει επιλζξει, πικανϊσ εξ
ανάγκθσ προςαρμογισ ςτα δεδομζνα τθσ αγοράσ, να ζχει ζναν ανάδοχο για τα υγρά και ζναν
διαφορετικό για τα ςτερεά απόβλθτα. Είναι γεγονόσ, ότι θ διαχείριςθ των υγρϊν διαφζρει
ςθμαντικά από τθν διαχείριςθ των ςτερεϊν. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ ςτθν Ελλάδα ο αρικμόσ
εταιρειϊν δραςτθριοποιοφμενων ςτθ διαχείριςθ υγρϊν αποβλιτων είναι μικρότεροσ αυτϊν
ςτα ςτερεά. χεδόν το ςφνολον των εταιρειϊν ζχει επικεντρωκεί και ειδικευκεί ςτθ
διαχείριςθ του ενόσ ι του άλλου είδουσ αποβλιτων, υγρϊν ι ςτερεϊν.
τουσ 13 Φορείσ Διαχείριςθσ Λιμζνων Ελλάδοσ υπό μορφι Α.Ε. (Ο.Λ.), οι οποίοι είναι κατά
τεκμιριο και οι μεγαλφτεροι λιμζνεσ τθσ χϊρασ, ςιμερα διαχειρίηονται τα ςτερεά απόβλθτα
και τα κατάλοιπα φορτίων τουσ, μετά από διαγωνιςμοφσ , δφο εταιρείεσ :
* ΕΣΑΙΡΕΙΑ 1 (Λιμζνεσ 1 ζωσ 9)
* ΕΣΑΙΡΕΙΑ 2 (Λιμζνεσ 10 ζωσ 13)
τουσ ίδιουσ 13 Ο.Λ. ςιμερα διαχειρίηονται τα υγρά απόβλθτά τουσ, μετά από διαγωνιςμοφσ,
δφο εταιρείεσ:
* ΕΣΑΙΡΕΙΑ 3 (Λιμζνεσ 1 ζωσ 9 και 11,12)
* ΕΣΑΙΡΕΙΑ 2 (Λιμζνεσ 10,11)
όπου:
Λιμζνασ 1: ΟΛΠ (Πειραιάσ)
2: ΟΛΕ (Ελευςίνασ)
3. ΟΛΡ (Ραφινα)
4. ΟΛΛ (Λαφριο)
5. ΟΛΝΕ (Εφβοια)
6. ΟΛΠΑ (Πάτρα)
7. ΟΛΗΓ (Ηγουμενίτςασ)
8. ΟΛΚΕ (Κζρκυρα)
9. ΟΛΗ (Ηράκλειο)
10. ΟΛΒ ( Βόλοσ)
11. ΟΛΘ (Θεσ/νίκθ)
12. ΟΛΚ (Καβάλα)
13. ΟΛΑ (Αλεξ-πολθ)
2. Ο ΠΡΟΦΑΣΑ ΔΗΜΟΙΕΤΘΕΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ
τισ 3.3.2017 δθμοςιεφτθκε ςτθ ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ο
ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) 2017 / 352 ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ τθσ
15.2.2017 για τθν κζςπιςθ πλαιςίου όςον αφορά τθν παροχι λιμενικών υπθρεςιών και
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κοινών κανόνων για τθ χρθματοοικονομικι διαφάνεια των λιμζνων (για ςυντομία:
ΚΑΝΟΝΙΜΟ).
το Άρκρο 22 του ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ προβλζπεται, ότι ιςχφει από τθν εικοςτι θμζρα από τθν
δθμοςίευςθ του ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα και ότι εφαρμόηεται από τισ 24.3.2019.
Ωσ λιμενικζσ υπθρεςίεσ νοοφνται ςτον ΚΑΝΟΝΙΜΟ επτά υπθρεςίεσ μεταξφ των οποίων και θ
ςυλλογι αποβλιτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου.
Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ εφαρμόηεται ςτουσ καλάςςιουσ λιμζνεσ του διευρωπαϊκοφ δικτφου
μεταφορϊν (ςτθν Ελλάδα υπάρχουν 25). Σα κράτθ μζλθ μποροφν επίςθσ να τον εφαρμόςουν
με απόφαςι τουσ και ςε άλλουσ καλάςςιουσ λιμζνεσ τουσ.
Ωσ ςυλλογι των αποβλιτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου νοείται ςτον ΚΑΝΟΝΙΜΟ "…θ
παραλαβι αποβλιτων πλοίων ι καταλοίπων φορτίου από οποιαδιποτε ςτακερι, πλωτι ι
κινθτι εγκατάςταςθ ικανι να δζχεται απόβλθτα ι κατάλοιπα φορτίου, κατά τα οριηόμενα
…"
φμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΜΟ :


Παραγρ. (11), ςελ. 157/2 :

"…Οι πάροχοι λιμενικϊν υπθρεςιϊν (μεταξφ των οποίων είναι και θ ςυλλογι
αποβλιτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου) κα πρζπει να είναι ελεφκεροι να
παράςχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε καλάςςιουσ λιμζνεσ που εμπίπτουν ςτον παρόντα
κανονιςμό. Ωςτόςο, κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα θ εν λόγω ελευκερία να
αςκείται υπό οριςμζνουσ όρουσ …"


Άρκρο 3, παραγρ.1

"…φμφωνα με τον παρόντα κανονιςμό, θ πρόςβαςθ ςτθν αγορά για τθν παροχι
λιμενικϊν υπθρεςιϊν ςε καλάςςιουσ λιμζνεσ μπορεί να υπόκειται ςε :… β)
περιοριςμοφσ ςτον αρικμό των παρόχων…"



Παραγρ. (20), ςελ. L 57/3:

"…Κάκε περιοριςμόσ του αρικμοφ των παρόχων λιμενικϊν υπθρεςιϊν κα πρζπει να
αιτιολογείται με ςαφείσ και αντικειμενικοφσ λόγουσ και να μθν δθμιουργεί
δυςανάλογα εμπόδια ςτθν αγορά…"
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Παραγρ. (28), ςελ. L 57.4:

"… Η δυνατότθτα επιβολισ ελαχίςτων απαιτιςεων και περιοριςμοφ του αρικμοφ των
παρόχων λιμενικϊν υπθρεςιϊν …δεν κα πρζπει να εμποδίηει να εξαςφαλίηουν
απεριόριςτθ ελευκερία παροχισ υπθρεςιϊν ςτουσ λιμζνεσ τουσ…"



Άρκρο 6, παραγρ. 1. :
"…1. Ο διαχειριςτικόσ φορζασ του λιμζνα ι θ αρμόδια αρχι δφναται να περιορίςει τον
αρικμό των παρόχων λιμενικϊν υπθρεςιϊν για δεδομζνθ λιμενικι υπθρεςία για ζναν ι
περιςςότερουσ από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
α)

ςπανιότθτα ι αποκλειςτικι χριςθ τθσ γθσ ι τθσ παράκτιασ ηϊνθσ υπό τθν
προχπόκεςθ ότι ο περιοριςμόσ είναι ςφμφωνοσ με τισ αποφάςεισ ι τα ςχζδια που
ςυμφωνικθκαν από τον διαχειριςτικό φορζα του λιμζνα και, κατά περίπτωςθ, από
κάκε άλλθ δθμόςια αρχι που είναι αρμόδια ςφμφωνα με το εκνικό δίκαιο·

β) θ απουςία τζτοιου περιοριςμοφ εμποδίηει τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων
παροχισ δθμόςιασ υπθρεςίασ όπωσ προβλζπονται ςτο άρκρο 7, μεταξφ άλλων όταν
θ απουςία αυτι οδθγεί ςε υπερβολικά υψθλζσ δαπάνεσ ςχετικά με τθν εκπλιρωςθ
τζτοιου είδουσ υποχρεϊςεων για τον διαχειριςτικό φορζα του λιμζνα, τθν αρμόδια
αρχι ι τουσ χριςτεσ του λιμζνα·
γ) θ απουςία τζτοιου περιοριςμοφ αντιβαίνει ςτθν ανάγκθ να εξαςφαλιςκοφν θ
αςφάλεια, θ προςταςία και θ περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα των λιμενικϊν
υπθρεςιϊν·
δ) λόγω των χαρακτθριςτικϊν των λιμενικϊν υποδομϊν ι του είδουσ τθσ κυκλοφορίασ
ςτον λιμζνα, θ δραςτθριοποίθςθ πολυάρικμων παρόχων λιμενικϊν υπθρεςιϊν ςτον
λιμζνα δεν κα ιταν δυνατι·
ε) όταν ζχει διαπιςτωκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 35 τθσ οδθγίασ 2014/25/ΕΕ, ότι ζνασ
λιμενικόσ τομζασ ι υποτομζασ, μαηί με τισ λιμενικζσ του υπθρεςίεσ, αςκεί εντόσ
κράτουσ μζλουσ δραςτθριότθτα θ οποία είναι άμεςα εκτεκειμζνθ ςτον ανταγωνιςμό
ςφμφωνα με το άρκρο 34 τθσ οδθγίασ αυτισ. ε αυτιν τθν περίπτωςθ δεν
εφαρμόηονται οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου…"
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Από το ςφνολο των παραπάνω, προκφπτει ότι ο άμεςα εφαρμόςιμοσ νζοσ ΚΑΝΟΝΙΜΟ
τθσ Ε.Ε. προάγει τθν δυνατότθτα και ελευκερία ςτουσ παρόχουσ λιμενικών υπθρεςιών να
παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτουσ καλάςςιουσ λιμζνεσ. Σαυτοχρόνωσ, όμωσ παρζχει
ςτουσ Φορείσ Διαχείριςθσ Λιμζνων τθν δυνατότθτα να κρίνουν τισ ςυνκικεσ ςτουσ λιμζνεσ
τουσ και να κζτουν τεκμθριωμζνα όρουσ και περιοριςμοφσ.

Ακολοφκθςε ςυηιτθςθ μεταξφ των Μελϊν τθσ Ρ.Α.Λ. και ομόφωνα κατζλθξαν ςτθν επόμενθ
γνωμοδότθςθ, όπωσ τθν διετφπωςε ο Πρόεδροσ:

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Ρ.Α.Λ.
Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ ότι:
(α)

Η ςυλλογι και διαχείριςθ των αποβλιτων πλοίων και των καταλοίπων φορτίου τουσ είναι
υπθρεςία μεγάλθσ ςθμαςίασ και ευκφνθσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και για τθν
δθμόςια υγεία. Ο Φορζασ Διαχείριςθσ του κάκε Λιμζνα είναι υπεφκυνοσ και υπόλογοσ για
τθν ποιότθτα και τθν επάρκεια των παρεχομζνων υπθρεςιϊν και για τυχόν επιβαρφνςεισ και
ρυπάνςεισ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ του. Σαυτοχρόνωσ είναι και ο τελικόσ αποδζκτθσ
παραπόνων και καταγγελιϊν. Οι Φορείσ Διαχείριςθσ των Λιμζνων υποχρεοφνται να
εξαςφαλίηουν κατάλλθλεσ λιμενικζσ ευκολίεσ υποδοχισ ικανζσ να δζχονται απόβλθτα και
κατάλοιπα φορτίου που παράγονται ςτα πλοία. τθν περιοχι αρμοδιότθτασ τουσ φζρουν
τθν ευκφνθ και οφείλουν να μεριμνοφν, ϊςτε οι εγκαταςτάςεισ να καλφπτουν τισ ανάγκεσ
των πλοίων, χωρίσ αδικαιολόγθτεσ κακυςτεριςεισ, δεδομζνου ότι είναι υπεφκυνοi και
ζκκετοι ςτθν υποχρζωςθ παροχισ αποηθμιϊςεων εάν προκφψει κζμα.

(β)

Κάκε λιμζνασ ζχει τισ ιδιαιτερότθτεσ του, όπωσ γεωγραφικι κζςθ, επιφάνεια, κφκλο
εργαςιϊν, χαρακτιρα (εμπορικό, επιβατθγό κ.α.). Σα χαρακτθριςτικά τουσ διαφοροποιοφν
τουσ λιμζνεσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ και ςε διεκνζσ επίπεδο. Αποτζλεςμα
των
διαφοροποιιςεων και των ιδιαιτεροτιτων τουσ είναι θ δυςκολία ςφγκριςθσ και αξιολόγθςθσ
τουσ αναφορικά με τθν τιμολογιακι πολιτικι τουσ και τον τρόπο παροχισ υπθρεςιϊν τουσ.
Ακόμθ και λιμζνεσ με ομοιότθτεσ ςτον χαρακτιρα τουσ μπορεί να διαφοροποιοφνται ςτθν
ακολουκοφμενθ ςτρατθγικι και τιμολογιακι πολιτικι ςτθν παροχι ευκολιϊν υποδοχισ,
επειδι δεν διακζτουν τισ ίδιεσ δυνατότθτεσ νόμιμθσ διάκεςθσ των αποβλιτων, δεν
αντιμετωπίηουν το ίδιο κόςτοσ τελικισ διάκεςθσ, δεν ςυγκεντρϊνουν τισ ίδιεσ ποςότθτεσ και
κατθγορίεσ αποβλιτων. Επί παραδείγματι, όπωσ αναφζρκθκε ςτθ διενεργθκείςα
διαβοφλευςθ τθσ Ρ.Α.Λ., ο λιμζνασRotterdam δεν είναι ςυγκρίςιμοσ με τον λιμζνα Πειραιά
ςτθν ζκταςθ, ςτον αρικμό αφίξεων πλοίων, ςτισ παραδιδόμενεσ ποςότθτεσ αποβλιτων και
καταλοίπων, ςτουσ τφπουσ των πλοίων που καταπλζουν . Επομζνωσ πολφ διαφορετικόσ είναι
και ο αρικμόσ των αιτθμάτων ςυλλογισ, ο όγκοσ και τα είδθ των αποβλιτων κ.α.

(γ)

Η κείμενθ νομοκεςία και ο νζοσ Ευρωπαϊκόσ Κανονιςμόσ για τον ανταγωνιςμό και τθν
διαφάνεια των λιμζνων παρζχουν δυνατότθτεσ ευρφτθτασ και ποικιλίασ αποφάςεων ςτα
κράτθ και ςτουσ φορείσ διαχείριςθσ των λιμζνων, βαςιηόμενθ ςτθν κοινι αποδοχι ότι όλοι
οι λιμζνεσ δεν είναι όμοιοι και ότι ο Φορζασ Διαχείριςθσ τουσ διατθρεί τθν περιβαλλοντικι
και γενικότερθ ευκφνθ για τθν ορκι διαχείριςθ των αποβλιτων των πλοίων που
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καταπλζουν. Η Ε.Ε. δεν προτείνει ζνα ςυγκεκριμζνο μοντζλο αφινοντασ τα κράτθ-μζλθ να
κάνουν τισ δικζσ τουσ επιλογζσ.
Γνωμοδοτεί ωσ ακολοφκωσ:
(1) Είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ θ ελεφκερθ πρόςβαςθ των χρθςτϊν ςε παροχι λιμενικϊν
υπθρεςιϊν ανταγωνιςτικϊν και ποιοτικϊν ςε ζνα βιϊςιμο οικονομικό μοντζλο διαχείριςθσ με
ζνα ςφςτθμα επιβολισ τελϊν πλιρωσ διαφανζσ και ςυμβατό με τθν κοινοτικι νομοκεςία και
τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ διαχείριςθσ αποβλιτων πλοίων κατά περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο
και ςφμφωνα με τθν διεκνι νομοκεςία.
(2) Ο πρόςφατα δθμοςιευκείσ και άμεςα ιςχφων ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) 2017 / 352 ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟΤ
ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ τθσ 15.2.2017 για τθν κζςπιςθ πλαιςίου όςον αφορά ςτθν
παροχι λιμενικών υπθρεςιών και κοινών κανόνων για τθ χρθματοοικονομικι διαφάνεια των
λιμζνων (για ςυντομία: ΚΑΝΟΝΙΜΟ) ειςάγει τθν ελευκερία παροχισ λιμενικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ
25 Ελλθνικοφσ καλάςςιουσ λιμζνεσ του Διευρωπαϊκοφ Δικτφου και δίνει τθν δυνατότθτα ςτο κράτοσ
μθ εφαρμογισ του ςε κάποιουσ από τουσ 25 και επζκταςθσ εφαρμογισ του και ςε άλλουσ πζραν των
25. Σαυτοχρόνωσ κεωρεί, ότι υπάρχει θ δυνατότθτα θ εν λόγω ελευκερία να αςκείται υπό οριςμζνουσ
όρουσ. Ο διαχειριςτικόσ φορζασ κάκε λιμζνα ι άλλθ αρμόδια Αρχι δφναται να περιορίςει των αρικμό
παρόχων για δεδομζνθ λιμενικι υπθρεςία για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ αναφερόμενουσ ςτον
ΚΑΝΟΝΙΜΟ πζντε λόγουσ. Η Ρ.Α.Λ. κεωρεί, ότι εάν ζνασ Φορζασ Διαχείριςθσ Λιμζνων επιλζξει τθν
μείωςθ του αρικμοφ παρόχων ςυλλογισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου από
πλοία, οφείλει να αιτιολογιςει επαρκϊσ τουσ λόγουσ ςτο πλαίςιο του ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ.

(3) Οι τελικζσ αποφάςεισ και επιλογζσ ωσ προσ τθν ςυλλογι και διαχείριςθ των αποβλιτων από
τα πλοία και τον λιμζνα και των καταλοίπων φορτίων από πλοία είναι ευκφνθ του Φορζα
Διαχείριςθσ Λιμζνα, ο οποίοσ γνωρίηει τα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ του λιμζνα του. Οι
αποφάςεισ του οφείλουν να κινοφνται ςτα πλαίςια τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ και του
πρόςφατου Ευρωπαϊκοφ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ και να διαςφαλίηουν τθν επάρκεια των υπθρεςιϊν
ςυλλογισ και διαχείριςθσ και τθν προςβαςιμότθτα ςε αυτζσ από όλουσ τουσ χριςτεσ.

(4) Οι Φορείσ Διαχείριςθσ Λιμζνων (Φ.Δ.Λ.)οφείλουν να φροντίηουν για τθν ζγκαιρθ
(i) Κατάρτιςθ των χεδίων Παραλαβισ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων τουσ και υποβολι προσ
ζγκριςθ ςτο
Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ςφμφωνα με τθν Κ.Τ.Α
8111.1/41/09/6.3.2009. Η Ρ.Α.Λ. κεωρεί ότι θ φπαρξθ εγκεκριμζνου χεδίου ςε ζνα
λιμζνα κα πρζπει να αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ζγκριςθ των περιβαλλοντικϊν όρων
του λιμζνα.

(ii)

Προκιρυξθ των ςχετικϊν διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν τουσ με κακοριςμό των κατ’
ελάχιςτον υψθλϊν ποιοτικϊν απαιτιςεων(εξοπλιςμόσ, προςωπικό, εμπειρία ςτθ
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ςυλλογι και διαχείριςθ αποβλιτων από πλοία, οικονομικι επάρκεια κ.α. ), όπωσ
απορρζουν από το χζδιο Διαχείριςθσ και τισ ανάγκεσ και ιδιαιτερότθτεσ του λιμζνα.
(iii) Ανάκεςθ ςε ανάδοχο/ουσ, ςτθν οποία να υπάρχει και πρόβλεψθ για το
παράταςθσ μικρισ διάρκειασ, εάν απαιτθκεί,

ενδεχόμενο

ϊςτε να μθν παρατθροφνται χρονικά κενά ςτισ διαδοχικζσ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ και να
μθν οδθγοφνται ςε λφςεισ είτε παράτυπων παρατάςεων είτε απευκείασ ανακζςεων μικρισ
και ανεπαρκοφσ διάρκειασ ι πρόχειρων διαγωνιςμϊν. Οι προβλεπόμενεσ διαβουλεφςεισ ςτθν
φάςθ εκπόνθςθσ των χεδίων είναι απαρεγκλίτωσ απαραίτθτεσ.ε κάκε δε περίπτωςθ, οι
διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να είναι νομίμωσ πιςτοποιθμζνοι και να πλθροφν ςυγκεκριμζνα
ποιοτικά κριτιρια.

(5) Οι διακθρφξεισ των διαγωνιςμϊν κα πρζπει να ζχουν ευρφτθτα, ϊςτε να μθν οδθγοφν με
τεχνθτό αποκλειςμό υποψθφίων ςε ςτρζβλωςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. Η
ανακζτουςα αρχι είναι ελεφκερθ να διαμορφϊνει τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ωσ προσ τισ
παραςχετζεσ υπθρεςίεσ κακορίηοντασ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ ανάγκεσ τθσ από
ποςοτικι και ποιοτικι άποψθ. Όπωσ εχει δεχκεί θ Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ ςτθν Απόφαςθ
τθσ 40/2016 "… θ κζςπιςθ με τθν διακιρυξθ των προδιαγραφϊν που ο φορζασ κρίνει
πρόςφορεσ ι αναγκαίεσ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ, δεν παραβιάηει
τουσ κανόνεσ του ανταγωνιςμοφ εκ μόνου του λόγου ότι ςυνεπάγεται αδυναμία ςυμμετοχισ
ςτον διαγωνιςμό ι κακιςτά ουςιωδϊσ δυςχερι τθν ςυμμετοχι ς αυτόν των διαγωνιηομζνων,
των οποίων οι υπθρεςίεσ δεν πλθροφν τισ προδιαγραφζσ αυτζσ, δεδομζνου ότι από τθν φφςθ
τουσ οι προδιαγραφζσ περιορίηουν τον κφκλο των δυναμζνων να ςυμμετάςχουν ςτον
διαγωνιςμό προςϊπων…"

(6) Ωσ κριτιριο επιλογισ αναδόχου/ων επιβάλλεται να επιλζγεται θ "πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ" προςφορά και όχι θ προςφορά με τθν "χαμθλότερθ τιμι" , ϊςτε να
υπειςζρχεται ο ποιοτικόσ παράγων.

(7) Σα υποβαλλόμενα ςτο αρμόδιο Τπουργείο χζδια Παραλαβισ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων
από τουσ Φ.Δ.Λ. κα πρζπει να εγκρίνονται ςε ςφντομο χρόνο μετά τον απαραίτθτο ζλεγχο. Η
όλθ διαδικαςία εγκρίςεων χριηει απλοποίθςθσ, ωσ προσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. Οι
αναφερόμενοι ςτο Άρκρο 5, παραγρ.3 τθσ Κ.Τ.Α. 8111.1/41/09/6.3.2009 χρόνοι για εγκρίςεισ
πρζπει να τθροφνται.

(8) Σα πλοία τα δραςτθριοποιοφμενα ςτθν ναυτιλία μικρϊν αποςτάςεων, όπωσ θ ακτοπλοΐα,
ιδιαιτζρωσ ανεπτυγμζνθ ςτθν Ελλάδα, επιβαρφνονται δυςανάλογα, ςφμφωνα με τισ εν λόγω
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εταιρείεσ, για τθ διάκεςθ των αποβλιτων τουσ ςε ςχζςθ με τουσ λοιποφσ τφπουσ πλοίων
(χφδθν, Ε/Κ κ.α) κυρίωσ δραςτθριοποιουμζνων ςε διεκνείσ μεταφορζσ. Η ιδιαιτερότθτα αυτι
κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ, ςτον κακοριςμό των τελϊν.

(9) Πλζον των ανωτζρω και ειδικότερα ςε ότι αφορά ςτον Ο.Λ.Π. ΑΕ κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ

ότι με τθν φμβαςθ Παραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και Ο.Λ.Π. ΑΕ
παραχωρικθκε ςτθν Ο.Λ.Π. ΑΕ το αποκλειςτικό δικαίωμα κατοχισ, χριςθσ, διαχείριςθσ,
ςυντιρθςθσ, βελτίωςθσ και εκμετάλλευςθσ των ςτοιχείων παραχϊρθςθσ ςτον λιμζνα
Πειραιά. Η Ο.Λ.Π. ΑΕ ανζλαβε τθν υποχρζωςθ παροχισ όλων των υπθρεςιϊν και των
Παρεπόμενων Τπθρεςιϊν, μεταξφ των οποίων περιλαμβάνεται και θ υποδοχι και διαχείριςθ
αποβλιτων από πλοία και καταλοίπων φορτίων. Τπό τθν ςθμερινι μορφι διοίκθςθσ του θ
Ο.Λ.Π. Α.Ε. εμπίπτει ςτισ προβλζψεισ του ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (βλ. Άρκρο 2, παραγρ.5).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ.

Κ.Ι. Μουτηοφρθσ

