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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ 
ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

 
Αντικείμενο της διαβούλευσης 
                                                                            
Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. καταθέτει την 
πρόταση για τον περιορισμό του αριθμού των παρόχων για τη λιμενική υπηρεσία 
ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που προσεγγίζουν τη 
θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στην παρούσα και 
όπως ρητώς ορίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 352/2017 (άρθρο 6), με σκοπό τη 
δημόσια συζήτηση με ενδιαφερόμενους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και τη λήψη 
ενδεχόμενων τεκμηριωμένων παρατηρήσεων – σχολίων – απόψεων επί των περιεχομένων 
αυτών. 

Οι προτάσεις – παρατηρήσεις των συμμετεχόντων που θα κατατεθούν στη δημόσια 
διαβούλευση, θα αξιολογηθούν, πλην όμως δεν δεσμεύουν την υιοθέτηση αυτών από την 
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., η οποία δια του αρμοδίου οργάνου (Διοικητικού Συμβουλίου) θα αποφασίσει 
με αντικειμενικά κριτήρια, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια, την προστασία και την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Γνώμονας για την τυχόν αναθεώρηση της πρότασης αποτελεί: α) η διασφάλιση –σε ένα 
πιθανό άνοιγμα της αγοράς- της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017, β) η 
διασφάλιση της παροχής της υπηρεσίας με τρόπο τεχνικά και περιβαλλοντικά άρτιο, γ) η 
διασφάλιση ενός επαρκούς ελεγκτικού μηχανισμού, χωρίς ο Οργανισμός να οδηγηθεί σε 
υπερβολικά υψηλές δαπάνες, για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης και δ) η 
διασφάλιση ενός δίκαιου συστήματος τελών τα οποία θα αντιστοιχούν στο κόστος των 
υπηρεσιών που προσφέρονται και κατά περίπτωση χρησιμοποιούνται.  

Διαδικασία 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες παρατηρήσεις και 
απόψεις τους (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Κανονισμού ΕΕ 352/2017 ), στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση olig@olig.gr.  

 
 
 
 
 



 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
 
Νομοθετικό πλαίσιο 
 

1. Τον Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145) “Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες 
ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – 
Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις”.  

2. Τον Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄314) “Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)”.  
3. Τον Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α΄285) ) “Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις”. 
4. Την Διεθνή Σύμβαση MARPOL 73/78 «για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης 

από τα πλοία». 
5. Τον Κανονισμό ΕΕ/2013/115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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/ΕΕ». 

6. 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». 

7. Την Οδηγία (ΕΕ) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 
17ης.04.2019, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση 
αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την 
κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ. 

8. Την Οδηγία 20078/71/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης.12.2007 (L329/33) «για 
τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου». 

9. Την ΚΥΑ 8111.1/41/09 «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. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 
3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις 
λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και 
καταλοίπων φορτίου». 

10. Την Εγκύκλιο 8136.16/01/16/13-02-2014 ΓΓΛΛΠ/ΥΝΑ. 
11. Την Οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19/6/1995 για την επιβολή, σχετικά με τη 

ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων ή διέλευση από ύδατα από 
τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των 
πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί 
των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα), όπως τροποποιήθηκε από τις 
Οδηγίες 98/42/ΕΚ, 98/25/ΕΚ, 99/97/ΕΚ, 2001/106/ΕΚ. 

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων. 

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού 
κώδικα. 



14. Την Οδηγία 2009/16/ΕΚ της 23/04/2009 σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το 
κράτος λιμένα. 

15. Την Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008 , για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών. 

16. Τον Ν. 1269/82 (ΦΕΚ Α΄89) “Κύρωση της ΔΣ MARPOL 73/78- πρόληψη της ρύπανσης 
της θάλασσας από πλοία 1973 και του Πρωτοκόλλου 1978”. 

17. Τον Ν. 743/77 (ΦΕΚ Α΄137) όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 (ΦΕΚ Α΄58) 
“Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος”. 

18. Τον Ν. 1650/86 (ΦΕΚ Α΄160) “Για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος”. 
19. Τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Β΄712) “Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδ. 97/11 Ε.Ε. 

και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα 
και άλλες διατάξεις”. 

20. Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
περιβάλλοντος”. 

21. Την Κ.Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21) “ Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α209/2011)”. 

22. Την Κ.Υ.Α. 20741/12 (ΦΕΚ Β΄1565) “ Τροποποίηση της 1958/13-1-2012 απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 
Α΄209)» (Β 21)”. 

23. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση 
με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων”. 

24. Το Π.Δ. 16/2011 “Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την 
Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Απριλίου 2009”. 

25. Τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179) για τις συσκευασίες και την εναλλακτική διαχείριση 
συσκευασιών κ.α. προϊόντων. 

26. Τον Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄265) “Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3583/2007 (ΦΕΚ A΄142)”. 

27. Το Π.Δ. 14/2011 (ΦΕΚ Α΄29) “Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα VI του 
Πρωτοκόλλου του 1997 το οποίο τροποποιεί την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη 
της Ρύπανσης από πλοία, 1973 όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 
που σχετίζεται με αυτή”. 

28. To Π.Δ. 8/2013 (ΦΕΚ Α΄27) “Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα V του 
Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της 
Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα V της Δ.Σ MARPOL 73/78)”. 

29. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

30. Τον Ν. 4413/2016 (Α΄148) “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 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις”. 



31. Την αριθ. πρωτ. 3122.3-1.5/93873/2018/24-12-2018 Απόφαση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί έγκρισης του «Σχεδίου παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες Ηγουμενίτσας, 
Πλαταριάς, Σαγιάδας και Συβότων, αρμοδιότητας της Ανώνυμης Εταιρείας 
“Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας”».    

32. Την υπ’ αριθ.  3122.3-2.5/17235/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1074/29-03-2017) «Έγκριση 
του συστήματος χρέωσης τελών, για την παραλαβή και διαχείριση υγρών και 
στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων των πλοίων, τα οποία καταπλέουν 
στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της «Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας 
(Ο.Λ.ΗΓ.) Α.Ε.». 

33. 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”. 
Ο εν λόγω Κανονισμός ρητά καταλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του - ανάμεσα σε 
άλλες λιμενικές υπηρεσίες - και την συλλογή των αποβλήτων πλοίου και 
καταλοίπων φορτίου (άρθρο 1 παρ. 2 περ. ε), εφαρμόζεται δε σε όλους τους 
θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως αυτοί 
απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 (άρθρο 1 
παρ. 4). Στους Λιμένες αυτούς συγκαταλέγεται και ο Λιμένας Ηγουμενίτσας.  

Σύμφωνα με την παρ. 18 του προοιμίου του Κανονισμού «....η διαδικασία για την 
χορήγηση του δικαιώματος παροχής λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι 
διαφανής, αντικειμενική, να μην εισάγει διακρίσεις και να είναι αναλογική, και να 
επιτρέπει στους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών να ξεκινούν έγκαιρα την παροχή 
των λιμενικών τους υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με την παρ. 20 του προοιμίου του Κανονισμού «Κάθε περιορισμός του 
αριθμού των παροχών λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει να αιτιολογείται με σαφείς 
και αντικειμενικούς λόγους και να μην δημιουργεί δυσανάλογα εμπόδια στην 
αγορά». 

Σύμφωνα με την παρ. 28 του προοιμίου ορίζεται ότι «η δυνατότητα επιβολής 
ελάχιστων απαιτήσεων και περιορισμού του αριθμού των παρόχων λιμενικών 
υπηρεσιών που συνεχίζουν να διαθέτουν τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να τα 
εμποδίζει να εξασφαλίζουν απεριόριστη ελευθερία παροχής υπηρεσιών στους 
λιμένες τους».  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1, ο Κανονισμός θεσπίζει «α)  πλαίσιο για την 
παροχή λιμενικών υπηρεσιών· β)  κοινούς κανόνες σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική διαφάνεια και τα τέλη λιμενικών υπηρεσιών και λιμενικών 
υποδομών.» Στην δε παρ. 2 του Κανονισμού ορίζεται ότι ο Κανονισμός 
«εφαρμόζεται στην παροχή των ακόλουθων κατηγοριών λιμενικών υπηρεσιών 
(«λιμενικές υπηρεσίες»), είτε εντός της ζώνης του λιμένα είτε στην πλωτή οδό 
πρόσβασης προς τον λιμένα: α)  εφοδιασμός με καύσιμο· β)  διακίνηση φορτίων· γ)  
πρόσδεση· δ)  υπηρεσίες επιβατών· ε)  συλλογή των αποβλήτων πλοίου και 
καταλοίπων φορτίου· στ)  πλοήγηση· και ζ)  ρυμούλκηση». 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 «Οργάνωση λιμενικών Υπηρεσιών»  



«1. Η πρόσβαση στην αγορά για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών σε θαλάσσιους 
λιμένες μπορεί να υπόκειται σε: α)  ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών· β)  περιορισμούς στον αριθμό των παρόχων· γ)  υποχρεώσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας· δ)  περιορισμούς σχετικά με τους εγχώριους φορείς. 2.  Τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν στο πλαίσιο του εθνικού τους δικαίου να 
μην επιβάλουν καμία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
σε μία ή σε περισσότερες κατηγορίες λιμενικών υπηρεσιών. 3.  Οι όροι της 
πρόσβασης στα μέσα, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του λιμένα είναι 
δίκαιοι, εύλογοι και δεν εισάγουν διακρίσεις». 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η 
αρμόδια αρχή δύναται να απαιτήσει από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων, τη συμμόρφωσή τους με ελάχιστες 
απαιτήσεις ως προς την εκτέλεση της αντίστοιχης λιμενικής υπηρεσίας. 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1, οι ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να αφορούν μόνο τα εξής: 
α) τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου λιμενικών υπηρεσιών, του 
προσωπικού του ή των φυσικών προσώπων τα οποία διαχειρίζονται πραγματικά και 
συνεχώς τις δραστηριότητες του παρόχου λιμενικών υπηρεσιών· 
β) την οικονομική επάρκεια του παρόχου λιμενικών υπηρεσιών· 
γ) τον εξοπλισμό που απαιτείται για την παροχή της αντίστοιχης λιμενικής 
υπηρεσίας υπό κανονικές και ασφαλείς συνθήκες και την ικανότητα διατήρησης 
αυτού του εξοπλισμού στο απαιτούμενο επίπεδο· 
δ)  τη διαθεσιμότητα της αντίστοιχης λιμενικής υπηρεσίας σε όλους τους χρήστες, 
σε κάθε θέση πλεύρισης και χωρίς διακοπές, νυχθημερόν και καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους· 
ε)  τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ως προς την ασφάλεια των θαλάσσιων 
μεταφορών ή την ασφάλεια και προστασία του λιμένα ή της πρόσβασης σε αυτόν, 
των εγκαταστάσεών του, του εξοπλισμού και των εργατών και άλλων προσώπων· 
στ)  τη συμμόρφωση με τις τοπικές, εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις· 
ζ)  τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου που ισχύει στο κράτος μέλος του οικείου λιμένα, συμπεριλαμβανομένων 
των όρων των εν ισχύ συλλογικών συμβάσεων, των απαιτήσεων επάνδρωσης και 
των απαιτήσεων σχετικά με τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών, καθώς 
και με τους ισχύοντες κανόνες για τις επιθεωρήσεις εργασίας· 
η)  τα εχέγγυα αξιοπιστίας του παρόχου λιμενικών υπηρεσιών, όπως καθορίζονται 
σύμφωνα με τη σχετική εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, λαμβανομένων υπόψη 
τυχόν επιτακτικών λόγων αμφισβήτησης της αξιοπιστίας του παρόχου λιμενικών 
υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 οι ελάχιστες απαιτήσεις: 
α) είναι διαφανείς, αντικειμενικές, δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι αναλογικές και 
σχετικές με την κατηγορία και τη φύση της οικείας λιμενικής υπηρεσίας·   
β) πληρούνται έως ότου λήξει το δικαίωμα παροχής λιμενικής υπηρεσίας. 

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1, «στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, ο 
διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δημοσιεύει τις ελάχιστες 



απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και τη διαδικασία χορήγησης του 
δικαιώματος παροχής λιμενικών υπηρεσιών βάσει των εν λόγω απαιτήσεων μέχρι 
τις 24 Μαρτίου 2019 ή, σε περίπτωση που οι ελάχιστες απαιτήσεις αρχίζουν να 
ισχύουν μετά την εν λόγω ημερομηνία, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω απαιτήσεων». 

Σύμφωνα με τις παρ. 1-4 του άρθρου  5 
«1. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή αντιμετωπίζει τους 
παρόχους λιμενικών υπηρεσιών κατά τρόπο διαφανή, αντικειμενικό, ο οποίος δεν 
εισάγει διακρίσεις και αναλογικό. 2.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η 
αρμόδια αρχή χορηγεί ή αρνείται το δικαίωμα παροχής λιμενικών υπηρεσιών βάσει 
των ελάχιστων απαιτήσεων που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν υπερβαίνει τους 
τέσσερις μήνες από την παραλαβή της αίτησης για τη χορήγηση του εν λόγω 
δικαιώματος και των απαιτούμενων εγγράφων. 3.  Τυχόν τέτοια άρνηση του 
διαχειριστικού φορέα του λιμένα ή της αρμόδιας αρχής αιτιολογείται δεόντως με 
βάση τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. 
4.  Τυχόν περιορισμός ή τερματισμός από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή την 
αρμόδια αρχή της διάρκειας του δικαιώματος παροχής λιμενικών υπηρεσιών 
αιτιολογείται δεόντως και συνάδει με την παράγραφο 1». 

Σύμφωνα με τις παρ. 1-4 του άρθρου 6  
«1. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δύναται να περιορίσει 
τον αριθμό των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών για δεδομένη λιμενική υπηρεσία για 
έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: α) σπανιότητα ή αποκλειστική 
χρήση της γης ή της παράκτιας ζώνης υπό την προϋπόθεση ότι ο περιορισμός είναι 
σύμφωνος με τις αποφάσεις ή τα σχέδια που συμφωνήθηκαν από τον διαχειριστικό 
φορέα του λιμένα και, κατά περίπτωση, από κάθε άλλη δημόσια αρχή που είναι 
αρμόδια σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο β) η απουσία τέτοιου περιορισμού εμποδίζει 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 7, μεταξύ άλλων όταν η απουσία αυτή οδηγεί σε 
υπερβολικά υψηλές δαπάνες σχετικά με την εκπλήρωση τέτοιου είδους 
υποχρεώσεων για τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα, την αρμόδια αρχή ή τους 
χρήστες του λιμένα γ) η απουσία τέτοιου περιορισμού αντιβαίνει στην ανάγκη να 
εξασφαλισθούν η ασφάλεια, η προστασία και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των 
λιμενικών υπηρεσιών δ) λόγω των χαρακτηριστικών των λιμενικών υποδομών ή του 
είδους της κυκλοφορίας στον λιμένα, η δραστηριοποίηση πολυάριθμων παρόχων 
λιμενικών υπηρεσιών στον λιμένα δεν θα ήταν δυνατή ε) όταν έχει διαπιστωθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 35 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ότι ένας λιμενικός τομέας ή 
υποτομέας, μαζί με τις λιμενικές του υπηρεσίες, ασκεί εντός κράτους μέλους 
δραστηριότητα η οποία είναι άμεσα εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 34 της οδηγίας αυτής. Σε αυτήν την περίπτωση δεν εφαρμόζονται οι 
παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου.  
2. Με στόχο να δοθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος η ευκαιρία να διατυπώσει 
παρατηρήσεις εντός εύλογης προθεσμίας, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η 
αρμόδια αρχή δημοσιεύει κάθε πρόταση για περιορισμό του αριθμού των παρόχων 
λιμενικών υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 1, μαζί με την αιτιολόγησή της, 



τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έκδοση της απόφασης για τον περιορισμό του 
αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών.  
3. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δημοσιεύει την εκδοθείσα 
απόφαση για τον περιορισμό του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών. 
4. Όταν ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή αποφασίζει να 
περιορίσει τον αριθμό των παρόχων λιμενικής υπηρεσίας, ακολουθείται διαδικασία 
επιλογής η οποία είναι ανοιχτή προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δεν εισάγει 
διακρίσεις και είναι διαφανής. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια 
αρχή δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τη λιμενική υπηρεσία που πρέπει να 
παρασχεθεί και με τη διαδικασία επιλογής, και διασφαλίζει ότι όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη έχουν όντως πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
για τη σύνταξη των αιτήσεών τους. Στα ενδιαφερόμενα μέρη δίνεται αρκετός 
χρόνος ώστε να τους επιτραπεί να προβούν σε ουσιαστική αξιολόγηση και να 
προετοιμάσουν την αίτησή τους. Υπό κανονικές συνθήκες, η ελάχιστη αυτή 
προθεσμία ορίζεται σε 30 ημέρες». 
 
 

Σχετικά με τον Λιμένα Ηγουμενίτσας ισχύουν τα κάτωθι: 
i) Ο Λιμένας της Ηγουμενίτσας έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους 
Λιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί την κύρια πύλη προς την Δυτική Ευρώπη και 
έχει ως επί το πλείστον επιβατικό χαρακτήρα με ακτοπλοϊκή σύνδεση με Ιταλικά 
λιμάνια και εμπορικό χαρακτήρα μέσω οδικών μεταφορών. Με το εσωτερικό της χώρας 
συνδέεται με την Κέρκυρα, την Λευκίμμη και τους Παξούς. Από τις προβλήτες του 
Λιμένα διακινούνται ετησίως 2,5 εκατομμύρια επιβάτες και περίπου 250.000 φορτηγά. 
Είναι σημαντικότατος συγκοινωνιακός κόμβος λόγω της σύγκλισης των αξόνων της 
Εγνατίας και της Ιόνιας Οδού. 

Μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές παροχές του Ο.Λ.ΗΓ. προς τα πλοία – 
χρήστες είναι η παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων 
φορτίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Ο.Λ.ΗΓ., από το έτος 2003, κατόπιν 
διεθνών ανοικτών διαγωνισμών, παρέχει κατάλληλες και ικανές εγκαταστάσεις στον 
Λιμένα, προκειμένου κάθε χρήστης να παραδίδει τα απόβλητά του. Μέχρι καιν σήμερα 
έχουν εξυπηρετηθεί χιλιάδες χρήστες και έχει γίνει διαχείριση τεράστιου όγκου 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου χωρίς να έχει υπάρξει ποτέ καταγγελία για 
ανεπάρκεια ευκολιών υποδοχής αποβλήτων. 

Ο Λιμένας Ηγουμενίτσας, που ήταν από τους πρώτους Λιμένες που παρείχαν αυτή την 
τόσο σημαντική λιμενική υπηρεσία, έχει συμβάλει ενεργά τόσο στην προστασία του 
περιβάλλοντος όσο και στη δημόσια υγεία. 

Οι εγκαταστάσεις του Λιμένα Ηγουμενίτσας είναι κατάλληλες για τη διασφάλιση της 
υψηλής ποιότητας λιμενικών υπηρεσιών, ικανές να δεχθούν όλων των ειδών τα 
απόβλητα και κατάλοιπα φορτίου από όλα τα είδη των πλοίων που προσεγγίζουν τη 
θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., ως φορέας διαχείρισης του Λιμένα, ενισχύει με την παροχή αυτή την 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ώστε να περιοριστεί η απόρριψη στη 
θάλασσα και ιδίως η παράνομη απόρριψη αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου από 
πλοία που χρησιμοποιούν τον Λιμένα, με τη βελτίωση της διάθεσης και της χρήσης 
λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων.  



ii) Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. υποχρεούται να σεβαστεί μεταξύ άλλων τις κάτωθι αρχές: α) την αρχή της 
αναλογικότητας: οι προσβολές στο περιβάλλον δεν θα πρέπει να γίνονται ανεκτές παρά στο 
βαθμό που αυτές θα ήσαν προσηκόντως ανάλογες προς τον επιδιωκόμενο σκοπό τους, β) 
την αρχή της πρόληψης: η πρόληψη είναι συναρτημένη με την επιστήμη και την τεχνική 
μέσω των οποίων μειώνονται οι πιθανότητες επέλευσης της βλάβης, γ) την αρχή της 
προφύλαξης: ο ΟΛΗΓ υποχρεούται να λαμβάνει όχι μόνο αμυντικά μέτρα, αλλά και θετικά 
μέτρα πρόληψης του κινδύνου. Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με την αρχή της πρόληψης, η 
οποία επιβάλλει τη λήψη προληπτικών μέτρων εάν είναι αποδεδειγμένο, με τα μέχρι εκείνη 
τη στιγμή πορίσματα και δεδομένα της επιστήμης, ότι μια συγκεκριμένη δραστηριότητα 
είναι επιβλαβής για το περιβάλλον, η αρχή της προφύλαξης επιβάλλει τη λήψη τέτοιων 
μέτρων (θετικών ή αρνητικών), αρκεί να υπάρχει υπόνοια ή διαίσθηση ότι μια 
δραστηριότητα μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους στο περιβάλλον. Αρκούν δηλαδή οι 
ενδείξεις ή οι υπόνοιες για δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στην δημόσια υγεία 
που θεμελιώνονται με βάση τα μέχρι μια δεδομένη στιγμή επιστημονικά δεδομένα (έστω κι 
αν αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί ή διαψευσθεί) για να ληφθούν τα πρόσφορα μέτρα. Δεν 
έχουμε, με άλλα λόγια, να κάνουμε με μέτρα που βασίζονται σε μια αντικειμενική εκτίμηση 
των επιστημονικών δεδομένων (όπως π.χ. ο επικίνδυνος χαρακτήρας ενός συγκεκριμένου 
χημικού προϊόντος) αλλά σε μια υποκειμενική ή διαισθητική προσέγγιση των προβλημάτων, 
ακόμα και σε ημιτελείς ή ατελείς γνώσεις. Με βάση τα παραπάνω, οι δημόσιες αρχές 
πρέπει σύμφωνα και με τη Διακήρυξη του Ρίο να εφαρμόζουν «όσο το δυνατόν ευρύτερα 
την αρχή της προφύλαξης ανάλογα με τις δυνατότητές τους», τα δε ληπτέα μέτρα δεν 
πρέπει να θεωρούνται ως απλή δυνατότητα παρέμβασης αλλά ως υποχρέωσή τους, δ) την 
αρχή “ο ρυπαίνων” πληρώνει”, με βάση την οποία ο ρυπαντής βαρύνεται με τα κόστη 
αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας. 

Οι παραπάνω θεμελιώδεις αρχές υποχρεώνουν τον ΟΛΗΓ να διασφαλίσει: α) ότι δεν 
υφίσταται ελεύθερη, άλλως ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, β) ότι αποκλείεται η μη 
προσήκουσα διάθεσή τους, γ) την ενεργό και δυναμική ποσοτική και ποιοτική 
παρακολούθηση της συλλογής και διαχείρισής τους, δ) την αύξηση του ποσοστού 
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους, ε) την ασφαλή μεταφορά, στ) την νόμιμη 
τελική τους διάθεση. Σε πρακτικό επίπεδο, τα ανωτέρω συνεπάγονται την ιδιαίτερη νομική 
υποχρέωση του Ο.Λ.ΗΓ. να προβαίνει στην καταγραφή του είδους, της ποσότητας και του 
κατόχου των αποβλήτων, στην πλήρη καταγραφή των στοιχείων των μέσων μεταφοράς και 
των χειριστών/πληρώματος αυτών, καθώς και στην αυστηρή εποπτεία σε όλες τις 
λεπτομέρειες της μεταφοράς από το λιμένα μέχρι το χώρο τελικής νόμιμης διάθεσης και στα 
πιστοποιητικά τελικής νόμιμης διάθεσης. Επιπρόσθετα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με 
βάση την κείμενη νομοθεσία και τις διεθνώς παραδεδεγμένες καλές πρακτικές διαχείρισης 
αποβλήτων η παραλαβή των αποβλήτων απαιτεί την ανταλλαγή ικανού αριθμού εγγράφων 
μεταξύ πλοίου και αναδόχου, την έκδοση βεβαιώσεων από τον ανάδοχο, την αρχειοθέτηση 
σημαντικού αριθμού εγγράφων και βεβαιώσεων, την παρουσία κατάλληλου προσωπικού 
του αναδόχου στο λιμένα και τη διασφάλιση της καταλληλότητας των μεταφορικών μέσων 
(τεχνική ικανότητα, σωστή φόρτωση, σήμανση κ.ο.κ.) και της νομιμότητας των 
παραστατικών μεταφοράς. Στην περίπτωση του ΟΛΗΓ, τα ανωτέρω πρέπει να λάβουν χώρα 
μέσα σε ένα λιμάνι ήδη βεβαρημένο με τους αναγκαίους ελέγχους για την αποτροπή της 
παράνομης μεταφοράς προσώπων και πραγμάτων. Είναι πραγματικά αδύνατον για τον 
ΟΛΗΓ να αναπτύξει διοικητικές δομές και γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες θα 
επιτρέπουν την υλοποίηση των παραπάνω επί ενός εκ των προτέρων αγνώστου αριθμού 
παρόχων. Μοναδική λύση συμμόρφωσης του ΟΛΗΓ με τα παραπάνω είναι ο περιορισμός 



των παρόχων σε δύο, έναν (1) πάροχο για την κατηγορία υγρών αποβλήτων και έναν (1) 
πάροχο για την κατηγορία των στερεών καταλοίπων, που θα επιτρέψει στον Οργανισμό να 
εφαρμόσει το σύνολο των ανωτέρω αρχών και διαδικασιών απρόσκοπτα. 

Συναφώς, επισημαίνεται ότι επί ενός παρόχου ανά είδος, η τιμωρητική διαδικασία σε 
περίπτωση ρύπανσης καθίσταται απλή, σαφής και συγκεκριμένη.  

iii) Προκειμένου η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. να προσφέρει στους χρήστες ευκολίες υποδοχής με τον πλέον 
προσήκοντα τρόπο οφείλει να παρέχει, όπως και μέχρι σήμερα πράττει, στους παρόχους 
λιμενικών υπηρεσιών κατάλληλο χώρο – χερσαίο και θαλάσσιο – για την ετοιμότητα του 
εξοπλισμού για την άμεση εξυπηρέτηση των χρηστών. Πιο συγκεκριμένα, οφείλει και παρέχει 
χερσαίο χώρο για την ετοιμότητα του εξοπλισμού και των μέσων (απορριμματοφόρα, βυτία, 
οχήματα μεταφοράς κάδων, containers, δεξαμενές κ.λπ.) και θαλάσσιο χώρο για τον 
ελλιμενισμό των πλωτών μέσων, στην περίπτωση που αυτά χρειαστεί να συνδράμουν στην 
άρτια εκτέλεση της υπηρεσίας. Ο χώρος αυτός είναι εντός της περιοχής αρμοδιότητάς της, 
προκειμένου ο πάροχος της υπηρεσίας να είναι έτοιμος να εξυπηρετήσει το πλοίο ανά πάσα 
ώρα και στιγμή που απαιτηθεί παράδοση αποβλήτων/καταλοίπων. Με δεδομένο ότι κατά 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 352/2017 (άρθρο 1 ορισμός αριθ. 10), ο πάροχος της λιμενικής υπηρεσίας 
συλλογής των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, μπορεί να εκτελέσει την 
υπηρεσία μέσω σταθερής, κινητής ή πλωτής εγκατάστασης ικανής να δέχεται απόβλητα ή 
κατάλοιπα πλοίου, κατά τα οριζόμενα στην Οδηγία 2000/59/ΕΚ, είναι προφανές ότι η κίνηση 
του λιμένα της Ηγουμενίτσας δεν επιτρέπει την παροχή του αναγκαίου χώρου σε πολλούς 
ενδιαφερόμενους παρόχους. Σημειωτέον ότι στις λιμενικές υπηρεσίες συγκαταλέγονται και ο 
εφοδιασμός με καύσιμο, η διακίνηση φορτίων, η πρόσδεση, υπηρεσίες επιβατών, πλοήγηση, 
για την προσήκουσα εκτέλεση των οποίων οι εν λόγω πάροχοι δεσμεύουν αντίστοιχο χώρο. 

iv) Η ασφάλεια του Λιμένα είναι κύριο μέλημα που πρέπει να εφαρμόζεται. Η στρατηγική και 
κομβική θέση του Λιμένα Ηγουμενίτσας σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο όγκο φορτίων και 
επιβατικής κίνησης, καθώς και με το τεράστιο πρόβλημα μεταναστευτικών ροών και 
ειδικότερα της προσπάθειας μετακίνησης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή ενδοχώρα, 
δημιουργεί την ανάγκη για την λήψη αυστηρών και λειτουργικών μέτρων ασφάλειας 
σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο Αξιολόγησης Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Α.Α.Λ.Ε.) 
και το Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (Σ.Α.Λ.Ε.), τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των λιμενικών εγκαταστάσεων και εν συνεχεία προσδιορίζουν τις 
ακολουθητέες διαδικασίες, τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται και τις ενέργειες που 
πρέπει να πραγματοποιούνται εφαρμόζοντας τα πρότυπα ασφαλείας του I.S.P.S 
(International Ship and Port Facility Security Code), κύριος στόχος του οποίου είναι η 
ασφάλεια όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού και επιβατηγού κοινού που βρίσκεται και 
επιχειρεί εντός του Λιμένα. 

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., δίνοντας απόλυτη σημασία και προτεραιότητα στην ασφάλεια και την φύλαξη 
του Λιμένα, εφαρμόζει μέτρα πρόληψης και αποτροπής εκνόμων πράξεων με κύριο άξονα 
την εφαρμογή συστήματος ελέγχων οχημάτων κάθε είδους τα οποία εισέρχονται και 
διακινούνται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα. 

Οι υπηρεσίες ασφάλειας παρέχονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας 
Λιμενικής Εγκατάστασης (Σ.Α.Λ.Ε.) και συμπεριλαμβάνουν τα εξής: 

 Φύλαξη των λιμενικών εγκαταστάσεων (στατική και δια περιπολιών). 

 Έλεγχος πρόσβασης προσώπων, οχημάτων, φορτηγών. 



 Έρευνες ασφαλείας ατόμων, χειραποσκευών, αποσκευών, οχημάτων και 
φορτηγών. 

 Έλεγχος φορτίων, ταχυδρομείου, εφοδίων και αποθεμάτων. 

 Επιτήρηση ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων μέσω κλειστού 
κυκλώματος CCTV. 

 Χρήση δύο (2) κατάλληλα εκπαιδευμένων, κυνοτεχνικών μονάδων 
βιοανίχνευσης (Κ9), για τον εντοπισμό επίδοξων λαθρεπιβατών σε 
εισερχόμενα φορτία και εντός λιμενικής εγκατάστασης. 

 Λειτουργία μαγνητικών πυλών  ελέγχου επιβατών και ακτινοσκοπικών 
συσκευών (X-RAY) ελέγχου αποσκευών στα σημεία εισόδου. 

Με δεδομένα τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι η ύπαρξη πολλών παρόχων δραστηριοποιούμενων 
ταυτοχρόνως με βαρέα οχήματα στο οδικό δίκτυο της χερσαίας ζώνης Λιμένα και στις 
εισόδους αυτής, σε συνδυασμό με την ήδη υπάρχουσα επιβαρυμένη κατάσταση, που 
οφείλεται στον μεγάλο όγκο διακινούμενων οχημάτων εντός της λιμενικής ζώνης, θα 
επιβαρύνει τον βαθμό απασχόλησης του ελεγκτικού μηχανισμού και κατ’ επέκταση την 
απόδοση διαχείρισης αντιμετώπισης επερχόμενου κινδύνου και επίπεδου τρωτότητας, ενώ 
παράλληλα αυξάνει κατά πολύ τον χρόνο ανταπόκρισης για την εξυπηρέτηση των πλοίων.    

v) Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των λιμενικών υπηρεσιών επιτυγχάνεται με την σωστή 
παρακολούθηση της παροχής ευκολιών υποδοχής (διαχωρισμός ειδικών ρευμάτων, σωστή 
χρήση αποθηκευτικών μέσων, έγκαιρη άφιξη και αναχώρηση από το πλοίο) και με την 
ιχνηλασιμότητα των παραδιδόμενων ρευμάτων αποβλήτων. Στην περίπτωση των πολλών 
παρόχων, ο Οργανισμός και το υφιστάμενο προσωπικό του αδυνατούν να ελέγξουν την όλη 
διαδικασία. Ο Οργανισμός μας έχει περιβαλλοντικούς στόχους και αυτοί επιτυγχάνονται όταν 
ο ίδιος εποπτεύει, επιβλέπει, ελέγχει και παρακολουθεί την όλη διαδικασία των 
αποβλήτων/καταλοίπων φορτίου που διαχειρίζονται στον χώρο αρμοδιότητάς του. 
Προκειμένου ο ΟΛΗΓ να είναι σε θέση να ελέγξει, να εποπτεύσει και να παρακολουθήσει το 
έργο των παρόχων υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων θα πρέπει αρχικά να 
προσληφθεί το απαιτούμενο προσωπικό. Έπειτα, το συγκεκριμένο προσωπικό να εκπαιδευτεί 
στο αντικείμενο και τις διαδικασίες των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και να στελεχώσει 
ένα τμήμα που θα ασχολείται αποκλειστικά με τον έλεγχο, την εποπτεία και παρακολούθηση 
των παρόχων υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. Ενδεικτικά, οι εργασίες 
που θα πρέπει το συγκεκριμένο τμήμα να διεκπεραιώνει αποτελεσματικά είναι: συμφωνία 
μηνιαίων εκκαθαρίσεων των τελών ανά πάροχο, συμφωνία μηνιαίων εκκαθαρίσεων των 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ανά πάροχο, έλεγχος ότι τα εκδιδόμενα τιμολόγια των 
παρόχων δεν είναι υψηλότερα από τα εγκεκριμένα του Οργανισμού, έλεγχος ότι κατά την 
εκτέλεση του έργου οι πάροχοι συμμορφώνονται απόλυτα με το Σχέδιο Παραλαβής και 
Διαχείρισης του Οργανισμού, έλεγχος ότι κατά την διάρκεια του έργου βρίσκονται σε ισχύ 
όλες οι άδειες όλων των παρόχων καθώς και άδειες και πιστοποιητικά των συλλεκτικών τους 
μέσων, έλεγχος αν γίνεται νόμιμα η τελική διάθεση των αποβλήτων, υποβολή αναφορών 
προς Υπουργεία και Αρχές, ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες που 
προσφέρονται ανά πάροχο και εκκαθάριση τελών, πλοίων των χρηστών κ.ο.κ. Από τα 
ανωτέρω προκύπτει ότι ο όγκος των υποχρεώσεων του Οργανισμού για το συγκεκριμένο 
έργο αυξάνεται δραματικά για κάθε επιπλέον πάροχο. Είναι σαφές ότι η έλλειψη 
περιορισμού στον αριθμό των παρόχων, πέραν από τους λόγους που προαναφέρθηκαν, θα 
καθιστούσε ακόμα πιο δυσχερή την εποπτεία της διαδικασίας και θα οδηγούσε σε 



υπερβολικά υψηλές δαπάνες τον Οργανισμό προκειμένου να είναι σε θέση να εποπτεύει να 
ελέγχει και να παρακολουθεί όλο το αντικείμενο των υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης 
των αποβλήτων. 

Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το λιμάνι ευρίσκεται εντός του αστικού ιστού, η 
μείωση των διακινήσεων αποβλήτων/καταλοίπων μέσω βαρέων οχημάτων εντός του 
αστικού ιστού είναι σημαντικός παράγοντας, που αποτρέπει την επιδείνωση της 
περιβαλλοντικής ρύπανσης. 

Ενδεικτικά παραδείγματα που δείχνουν την αλληλεξάρτηση λιμένα - πόλης είναι: 1. Η 
υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος μπορεί να οφείλεται σε 
λειτουργίες και δραστηριότητες του ίδιου του λιμανιού, καθώς και στη μορφολογία του. 2. Η 
συμμετοχή των εκπομπών από τα πλοία στις συνολικές εκπομπές της πόλης - λιμανιού αλλά 
και η πόλη με τις λειτουργίες της επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα. 3. Η κυκλοφοριακή 
συμφόρηση γύρω από το λιμάνι μπορεί να οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στην εξυπηρέτηση 
των μεταφορικών αναγκών του λιμανιού, όμως αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω έλλειψης 
ανεξάρτητων οδεύσεων. 4. Παρατηρείται αύξηση του επιπέδου του θορύβου περιμετρικά 
του λιμένα και στα όρια των αστικών περιοχών. Επιπλέον προβλήματα στη σχέση πόλης και 
λιμανιού προκύπτουν και από μια σειρά από άλλους παράγοντες. Ενώ στο παρελθόν η 
ανάπτυξη λιμανιού και πόλης βρισκόταν σε στενή αλληλεξάρτηση, τα τελευταία χρόνια, κάτω 
από την πίεση των ραγδαίων εξελίξεων στις συνδυασμένες μεταφορές και της 
παγκοσμιοποίησης των υποδομών τους, τα λιμάνια μετατράπηκαν σε αυτόνομους 
βιομηχανικούς – διαμετακομιστικούς χώρους. Αυτή η αυτονομία, όμως, μετατράπηκε σε 
φυσικό  διαχωρισμό από την πόλη, με την κατασκευή μαντρών, τειχών, πυλών ή με τον 
τελωνειακό διαχωρισμό, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση της πόλης από το νερό . 

Η πειθάρχηση στις εθνικές και ευρωπαϊκές Οδηγίες, αλλά και ο σεβασμός στις ανάγκες της 
πόλης όσων εργάζονται και χρησιμοποιούν το λιμάνι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
αποφυγή επιπτώσεων στη δημόσια υγεία, την τοπική οικονομία και το περιβάλλον. 

Στόχος της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. είναι ο συνδυασμός δηλαδή η διαχείριση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και η επίτευξη της ισορροπίας 
ανάμεσα στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το οικονομικό συμφέρον.  

Αναφορικά με τα στερεά απόβλητα από πλοία, σημειώνονται τα κάτωθι: 
 Οι συλλεχθείσες ποσότητες στερεών αποβλήτων κυμαίνονται στους 500 τόνους το 

έτος.  

 Ο μεγαλύτερος όγκος είναι αυτός των μη επικίνδυνων αποβλήτων, άλλως στερεών 
οικιακού τύπου απορριμμάτων, η διάθεση των οποίων γίνεται σε  συγκεκριμένη 
μονάδα, η οποία δέχεται τα απόβλητα συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, με 
αποτέλεσμα η κίνηση προς την μονάδα πολλών παρόχων συγχρόνως να καθίσταται  
προβληματική.   

Αναφορικά με τα υγρά απόβλητα από πλοία, σημειώνονται τα κάτωθι:  

 Διευκρινίζεται ότι, η Ευρωπαϊκή τακτική των πολλών παρόχων αφορά αποκλειστικά 
και μόνο στη συλλογή και τη μεταφορά των αποβλήτων και όχι την επεξεργασία τους. 
Λόγω του γεγονότος ότι στα πετρελαιοειδή απόβλητα το μεγαλύτερο κόστος για τον 
πάροχο είναι το κόστος διαχείρισης και επεξεργασίας τους, για την βιωσιμότητα των 
εν λόγω περιβαλλοντικών υπηρεσιών, τα Ευρωπαϊκά λιμάνια έχουν αποφασίσει να 
αναθέτουν αποκλειστικά και μόνο σε έναν πάροχο την διαχείρισή τους, 



εξασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα της επεξεργασίας τους χωρίς τον κίνδυνο της 
ανεύθυνης και ανεξέλεγκτης διάθεσής τους. 

 Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η διαχείριση πετρελαιοειδών υγρών αποβλήτων δύναται 
να γίνεται και μέσω προσωρινής αποθήκευσης σε πλωτή μονάδα (δεξαμενοσλέπι) 
έως την παράδοσή τους σε κατάλληλη μονάδα επεξεργασίας αυτών. Η πλωτή αυτή 
μονάδα θα διατίθεται από τον κάθε έναν ιδιώτη ανάδοχο, ο οποίος θα μεριμνά για τη 
συντήρηση και την απρόσκοπτη λειτουργία του και η ΑΕΠΟ της μονάδας θα εκδίδεται 
στο όνομα του φορέα διαχείρισης Λιμένα ως αναπόσπαστη προϋπόθεση της 
περιβαλλοντικής συμμόρφωσής του. Από τα ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι 
κρίνεται σκόπιμος ο περιορισμός των παρόχων υπηρεσιών συλλογής και διάθεσης 
πετρελαιοειδών αποβλήτων, δεδομένου ότι αφενός δεν είναι εφικτό (από άποψη 
διάθεσης πόρων και δυναμικού) να εκδίδει ο φορέας άδειες για περισσότερες 
μονάδες προσωρινής αποθήκευσης για χρήση από κάθε έναν πάροχο, αφετέρου και 
κατά μείζονα λόγο δεν είναι δυνατός ο ελλιμενισμός πολλών πλωτών μονάδων 
καθόσον  ο Λιμένας Ηγουμενίτσας έχει περιορισμένη θαλάσσια ζώνη λόγω της 
στρατηγικής θέσης του και της εμπορικής σημασίας του για την γραμμή της 
Αδριατικής και χαρακτηρίζεται από συχνή κίνηση μεγάλων επιβατηγών πλοίων.  

Η τυχόν δραστηριοποίηση πολλών παρόχων στο αντικείμενο των ευκολιών υποδοχής 
υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων μπορεί να δημιουργήσει βραχυπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα τα κάτωθι: 

α) Στα Ευρωπαϊκά λιμάνια, όπου υπάρχουν πολλοί πάροχοι, οι τιμές παραλαβής και 
μεταφοράς των πετρελαιοειδών αποβλήτων είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερες των Ελληνικών 
λιμανιών. 

Επιπρόσθετα, ενώ αρχικά θα ευνοηθούν οι πλοιοκτήτριες εταιρείες και οι εκπρόσωποι των 
πλοίων, καθώς οι πάροχοι με χαμηλό κόστος λειτουργίας θα είναι σε θέση να προσφέρουν 
πολύ χαμηλές τιμές, ωστόσο μακροπρόθεσμα αυτό θα αναγκάσει εκ των πραγμάτων τους 
παρόχους με υψηλό κόστος λειτουργίας και άρα μεγάλες επενδύσεις σε μέσα, εξοπλισμό, 
τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό να προσαρμοστούν στα δεδομένα αυτά και να 
μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους, ώστε να ανταπεξέλθουν στην προσφορά των χαμηλών 
τιμών. Ως εκ τούτου, οι Φορείς διαχείρισης των λιμένων θα καλύπτουν την υποχρέωση 
παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων με παρόχους 
περιορισμένων μέσων και δυνατοτήτων. Υπενθυμίζεται ότι οι Φορείς διαχείρισης λιμένων 
είναι υπόχρεοι σε καταβολή αποζημίωσης λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην 
παραλαβή των αποβλήτων των πλοίων. 

Επίσης, στην περίπτωση αυτή η μη ύπαρξη σταθερού τιμολογίου δημιουργεί ασταθές 
οικονομικό περιβάλλον για τις πλοιοκτήτριες εταιρείες και τους εκπροσώπους τους καθώς 
ενδέχεται η προσφορά χαμηλών τιμών να μην συνεχιστεί και στο μέλλον, χωρίς την 
οποιαδήποτε εγγύηση για αύξηση και της ποιότητας της προσφερόμενης υπηρεσίας. 

β) Ο συνεχής ανταγωνισμός, η επιλεκτική εξυπηρέτηση των πλοίων και η μείωση του κόστους 
λειτουργίας με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερου ποσοστού κέρδους θα  οδηγήσουν στην 
εκφύλιση της ποιότητας επεξεργασίας και στην ανεύθυνη  και  ανεξέλεγκτη διαχείριση και 
επεξεργασία των αποβλήτων. Από αυτό θα επωφεληθούν οι πλοιοκτήτριες εταιρείες και οι 
εκπρόσωποι των πλοίων, αλλά πιθανότατα θα υπάρξει μεγάλος κίνδυνος για το περιβάλλον 
και το κύρος της χώρας μας με  αποτέλεσμα την καταγγελία της χώρας μας στα αρμόδια 
Ευρωπαϊκά όργανα, με τις όποιες ποινικές συνέπειες επακολουθούν για τον Φορέα 



διαχείρισης του λιμένα καθώς θεωρείται αν όχι παραγωγός του αποβλήτου σίγουρα 
συμπαραγωγός. 

γ) Aποδυναμώνονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί των Υπουργείων Περιβάλλοντος και 
Ναυτιλίας, των Φορέων Διαχείρισης και των Λιμενικών και Τελωνειακών Αρχών, διότι ο 
συνεχής έλεγχος – που είναι απαραίτητος λόγω της σοβαρότητας του έργου –δύναται να 
είναι ευχερής στον έναν πάροχο, ενώ αντίθετα στους πολλούς παρόχους με την αύξηση των 
«ελεγκτέων στόχων», ο έλεγχος καθίσταται από δυσχερέστατος έως αδύνατος. 

δ) Οδηγεί σε υπερβολικά υψηλές δαπάνες τους Φορείς διαχείρισης Λιμένων, καθώς 
προκειμένου να είναι σε θέση να εποπτεύουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν το έργο 
των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους το απαιτούμενο 
και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό που θα επιφορτιστεί αποκλειστικά και μόνο με την 
εκτέλεση ανά πάροχο του ειδικού αυτού αντικειμένου (ιχνηλασιμότητα των προς διάθεση 
αποβλήτων, μηνιαίες εκκαθαρίσεις ανά χρήστη λιμένα και πάροχο, έλεγχος τήρησης του 
Σχεδίου Παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, ισχύς αδειών και πιστοποιητικών ανά 
πάροχο καθώς και των συλλεκτικών τους μέσων, υποβολή αναφορών προς Υπουργεία και 
Αρχές κ.λπ.).  

ε) Το άνοιγμα της αγοράς σε συνθήκες ελευθέρου ανταγωνισμού δεν επιβάλλει την 
υποχρέωση εξυπηρέτησης όλων των χρηστών του λιμένα, ανεξαρτήτως του εάν τακτοποιούν 
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ή όχι, αντίθετα μπορεί να αναγκάσει τους παρόχους να 
διακόψουν την παροχή υπηρεσιών σε χρήστες με οικονομικές οφειλές. Ποιος από τους 
παρόχους θα έχει την ευθύνη στην περίπτωση αυτή; 

 

Συμπέρασμα: 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις προσφυγής στην διαδικασία του 
περιορισμού των παρόχων της λιμενικής υπηρεσίας παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων 
και καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της 
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού ΕΕ 352/201 και προτείνεται η 
έναρξη της εν λόγω διαδικασίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352. Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω 
προτίθεται να προβεί σε περιορισμό του αριθμού παρόχων και συγκεκριμένα σε έναν (1) 
πάροχο για την κατηγορία υγρών αποβλήτων και έναν (1) πάροχο για την κατηγορία των 
στερεών καταλοίπων. 

 

 
 
 

                              Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
                              της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.                                       
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