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2/2020 ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ  

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ» (Ρ.Α.Λ.) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων:  

Έχοντας υπόψη: 

1. α. Τον Κανονισμό ΕΕ 2013/1315 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης.12.2013 (L358/1), «περί των προσανατολισμών της Ένωσης για 
την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της 
απόφασης αριθ. 661/2010/EE.». 

β. Τον Κανονισμό ΕΕ 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 15ης.02.2017 (L57/1) «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή 
λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των 
λιμένων». 

γ. Την Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 
27ης.11.2000 (L332/81) «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου».  

δ. Την Οδηγία 2007/71/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης.12.2007 (L329/33) «για 
τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου». 

ε. Το Ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - 
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή 
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις.», άρθρο 21ο.  

στ. Το Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 94), και ιδίως το Άρθρο 112, όπως ισχύει. 

ζ. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Α’ 
147). 

η. Το Ν.4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης-Εναρμόνιση με 
την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 
94/1/28.03.2014) και άλλες διατάξεις» (Α’ 148). 

θ. Το Ν.4504/2017 «Νόμος 4504/2017 Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της 
αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού 
προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
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Α’ 184), άρθρο 105. 

ι. Το Ν.4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν 
συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. 
Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 35), Άρθρα 1, 45 έως 48. 

ια. Το π.δ.19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Α’ 28), όπως ισχύει, 

ιβ. Την υπ’ αρ. 52283/ΕΓΔΕΛΠ/2706/29.11.2007 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα 
«Έγκριση αναπροσαρμογής των τιμολογίων των λιμενικών τελών και λοιπών 
δικαιωμάτων των παρεχομένων υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένα Βόλου 
Α.Ε.(Ο.Λ.Β. Α.Ε. )» (ΦΕΚ Β 2341) 

ιγ. Την υπ’ αρ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας» (Β’ 412), όπως 
ισχύει.  

ιδ. Την υπ’ αρ. 3113.11/31087/2016/11.04.2016 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Έγκριση 
τροποποίησης κανονισμού τελών και δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Βόλου 
Α.Ε.» (ΦΕΚ Β’ 1111).  

ιε. Την υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε 
(5) τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017), 

ιστ. Την υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής «Ορισμός Εισηγητή στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
477/23.08.2018). 

2. Την Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 150/2020 με θέμα «Αίτημα Έκδοσης Οδηγίας κατ’ άρθρον 
112 του Ν.4389/2016» (ΑΔΑ: 67ΝΓ46Μ445-ΥΜΞ). 

Εκδίδει την παρούσα δεσμευτική οδηγία προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε., οι διατάξεις της οποίας 
έχουν ως ακολούθως: 

Άρθρο Μόνο 

1. Το σταθερό τέλος, το οποίο προβλέπει η παράγραφος 4 της ΚΥΑ 
52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/29-11-2007 (ΦΕΚ Β’ 2341) με τίτλο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ», όπως ισχύει, επιμερίζεται ως 
εξής: 
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Κατηγορία Πλοίων και Χρέωσης 
Σταθερό Τέλος 

(σε €) 

Επιμερισμένο 
Σταθερό Τέλος 

Πετρελαιοειδών 
Αποβλήτων (σε €) 

Επιμερισμένο 
Σταθερό Τέλος 

Στερεών 
Απορριμμάτων 

(σε €) 

Εμπορικά φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια 
και κρουαζιερόπλοια (€ / κατάπλου) 

   

] ≤ 2.500 κ.ο.χ.  245,70 165,23 80,47 

] 2.501 – 5.000 κ.ο.χ. 336,70 226,43 110,27 

] 5.001 – 10.000 κ.ο.χ. 518,70 348,82 169,88 

] > 10.001 κ.ο.χ. 700,70 471,21 229,49 

Επιβατικά – οχηματαγωγά πλοία (€ / μήνα) 341,25 202,91 138,34 

Υδροπτέρυγα, ταχύπλοα επιβατηγά πλοία > 
100 κ.ο.χ. (€ / μήνα) 

332,15 51,46 280,69 

Σκάφη αναψυχής που ελλιμενίζονται στο 
λιμένα Βόλου (Μεταφ. ικαν. > 12 ατόμων) (€ 
/ μήνα) 

18,20 10,82 7,38 

2. Την υποχρέωση αποζημίωσης πλοίου σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης 
καθυστέρησης πλοίου, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του υπόχρεου παραλαβής 
αποβλήτων της παραγράφου 4 της ΚΥΑ 52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/2007 επέχει έκαστος 
πάροχος.  

3. Πλοία τα οποία ήδη έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εκπτώσεων, καταβάλλουν 
το αναλογούν τέλος ανά κατηγορία αποβλήτου. Η δυνατότητα ένταξης σε εκπτωτική 
κατηγορία, σύμφωνα με την ΚΥΑ 52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/2007 και 
3113.11/31087/2016/11-4-2016, εφαρμόζεται διαζευκτικά ανά κατηγορία 
αποβλήτων.  

4. Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της 
παρούσας λήγει με την πάροδο 4 μηνών από την δημοσίευση της παρούσας, άλλως 
μέχρι την έκδοση των προς αντικατάσταση ισχυουσών Υπουργικών Αποφάσεων.  

 

        Πειραιάς, 9/3/2020 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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