ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ
ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Ο.Λ.ΚΕ.) Α.Ε.
ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 352/2017 ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ 15ης
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΉ ΛΙΜΕΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΏΝ ΚΑΝΌΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΈΝΩΝ.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Κερκύρας
Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2932/01 “Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες
ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής
Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες
διατάξεις” (ΦΕΚ 145 Α’/27-06-2001) - Ιδρυτικός Νόμος Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.
2. Τη Διεθνή Σύμβαση MARPOL 73/78, Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V & VI, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 για τη θέσπιση πλαισίου όσον
αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη
χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων.
4. Την Κ.Υ.Α. 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’ αριθμ. 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»” (ΦΕΚ
412 Β’/06-03-2009).
5. Το εκάστοτε ισχύον/εφαρμοζόμενο «Σχέδιο Παραλαβής - Διαχείρισης
Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων ΟΛΚΕ ΑΕ» για τα πλοία που
καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας της ΟΛΚΕ ΑΕ.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 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.».
7. Την Οδηγία 2007/71/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης.12.2007 (L329/33) «για
τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου».
8. Την Εγκύκλιο 8136.16/01/16/13-02-2014 ΓΓΛΛΠ/ΥΝΑ
9. 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 υπό 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.
10. Τον Κανονισμό (EK) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων.
11. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού
τελωνειακού κώδικα.
12. Την Οδηγία 2009/16/ΕΚ της 23/04/2009 σχετικά με τον έλεγχο των
πλοίων από το κράτος λιμένα.
13. Την Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 , για τα απόβλητα και την
κατάργηση ορισμένων οδηγιών.
14. Τον Ν.1269/82 «Κύρωση της ΔΣ MARPOL 73/78- πρόληψη της ρύπανσης
της θάλασσας από πλοία 1973 και του Πρωτοκόλλου 1978» (ΦΕΚ89Α/217-82).
15. Τον N.743/77 (Α΄137) όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 55/98 « Προστασία
του θαλασσίου περιβάλλοντος» (ΦΕΚ58Α/20-3-98).
16. Τον Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160Α/1810-86).
17. Τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 712Β) «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».
18. Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
περιβάλλοντος».
19. Την Κ.Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21B) «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)».
20. Την Κ.Υ.Α. 20741/12 (ΦΕΚ 1565Β) «Τροποποίηση της 1958/13-1-2012
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
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«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του
Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α209/2011)» (Β 21)».
21. Τον Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων».
22. Το ΠΔ 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.
23. Τον Ν.2939/01 (ΦΕΚ179Α/6-8-01) για τις συσκευασίες και εναλλακτική
διαχείριση συσκευασιών κ.α. προϊόντων.
24. Τον Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265Α/22-11-01) «Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3583/2007 (ΦΕΚ 142Α/28-0607).
25. Το Π.Δ. 14/2011 (ΦΕΚ 29Α/02-03-11) «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».
26. Το Π.Δ. 8/2013 (ΦΕΚ 27Α/31-1-2013) 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).
27. Την Απόφαση 7/2020 της Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών
28. Τον Νόμος 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016). Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)
29. Τον Νόμος 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 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις
30. Την υπ’ αριθμόν 38/17-06-2021 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΟΛΚΕ ΑΕ (Πρακτικό Νο 4/2021)
προβαίνει στην ανάρτηση της παρούσας πρότασης, με την οποία παρουσιάζονται
οι λόγοι περιορισμού του αριθμού των παρόχων για την λιμενική υπηρεσία
«συλλογή αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων», όπως αναλυτικώς
παρουσιάζεται στην παρούσα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα πρόταση αφορά στην εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 ως
προς την λιμενική υπηρεσία «ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ» από την Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμός Λιμένος
Κέρκυρας (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.), με στόχο την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού και των λοιπών Ευρωπαϊκών, Διεθνών και Εθνικών
νομοθετικών κειμένων, διασφαλίζοντας για την Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. την ανάπτυξη των
περιβαλλοντικών κινήτρων προς τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων,
την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση όλων των
χρηστών που προσεγγίζουν τους λιμένες ευθύνης και αρμοδιότητας της Ο.Λ.ΚΕ.
Α.Ε.
Γενικότερα ο σκοπός της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. είναι η βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων
ευθύνης και αρμοδιότητάς της καθώς και η εξυπηρέτηση όλων των χρηστών της.
Κύριο μέλημά της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. είναι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της,
με απώτερο στόχο την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος
διαμορφώνοντας τακτικές πρόληψης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Η Κέρκυρα αποτελεί έναν από του πιο δημοφιλείς λιμένες στην προσέγγιση
κρουαζιερόπλοιων όχι μόνο σε Εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σχεδόν
πάντα φιγουράρει ως ένας από τους πιο διάσημους προορισμούς κρουαζιέρας
στην Μεσόγειο. Η έκρυθμη κατάσταση που απορρέει από σύνολο γεωπολιτικών
γεγονότων στην ΝΑ Μεσόγειο, έχει κατευθύνει τις εταιρείες κρουαζιέρας στο
ευρύτερο περιβάλλον της Αδριατικής. Η Κέρκυρα αποτελεί σχεδόν πάντα τον
πρώτο σταθμό, εντός Ελληνικών χωρικών υδάτων, πλοίων που
δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.
Παρ’ όλο που η Κέρκυρα είναι σήμερα ένας καταξιωμένος προορισμός
κρουαζιέρας με σημαντική ανάπτυξη, αυτό δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
Η ανάδειξη και η ανάπτυξη ενός προορισμού κρουαζιέρας βασίζεται περισσότερο
από ποτέ στην επάρκεια και στην ποιότητα υποδομών και υπηρεσιών. Η
προσαρμογή στις αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης κρουαζιέρας - μεγάλα
και υψηλής χωρητικότητας κρουαζιερόπλοια - απαιτεί μακρόπνοο σχεδιασμό και
οργάνωση, ειδικά όσον αφορά το επιχειρησιακό σκέλος που περιλαμβάνει
λιμενικά έργα, οδοποιϊα και ειδικά για το home porting, επεκτάσεις και
αναβαθμίσεις αερολιμένων.
1. Στόχευση για ποιοτικές παροχές
Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. παρέχει σε όλους τους χρήστες του λιμένα
κατάλληλες λιμενικές εγκαταστάσεις για την παραλαβή και διαχείριση όλων των
ειδών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων. Η εν λόγω λιμενική
υπηρεσία παρέχεται στους λιμένες ευθύνης και αρμοδιότητας της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.
από το 2003, κατόπιν διεθνών ανοικτών διαγωνισμών, σύμφωνα πάντοτε με τις
διατάξεις της Διεθνούς, Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας. Μέχρι σήμερα
έχουν εξυπηρετηθεί χιλιάδες χρήστες, έχει γίνει διαχείριση σημαντικού όγκου
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αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων χωρίς να έχει υπάρξει ποτέ
καταγγελία για ανεπάρκεια ευκολιών υποδοχής αποβλήτων.
Σκοπός της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. είναι:
•

Η άμεση εξυπηρέτηση και παροχή λιμενικών υπηρεσιών σε όλα τα πλοία που
προσεγγίζουν τον λιμένα και η σύννομη συλλογή, μεταφορά, διαχείριση και
τελική διάθεση των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου αυτών. Η εν λόγω
λιμενική υπηρεσία παρέχεται σε όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας και
παραδιδόμενης ποσότητας, σε κάθε θέση πλεύρισης και χωρίς διακοπές,
νυχθημερόν και καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

•

Η εποικοδομητική συνεργασία με τους χρήστες του λιμένα και τους τοπικούς
φορείς.

•

Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών μέσω
τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού.

•

Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής
υποδομής.

2. Υποχρεώσεις
Οι Φορείς διαχείρισης λιμένων εξασφαλίζουν την διάθεση λιμενικών
εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων,
κατάλληλων να καλύψουν τις ανάγκες των πλοίων που χρησιμοποιούν συνήθως
τον λιμένα χωρίς να δημιουργούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις σε αυτά.
Οι λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής μπορούν να είναι σταθερές ή κινητές,
χερσαίες ή πλωτές. Η διάθεση των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής μπορεί
να πραγματοποιείται είτε απευθείας από το φορέα διαχείρισης του λιμένα είτε
μέσω του ορισμού αναδόχων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. Σε κάθε
περίπτωση, οι εργασίες παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων θα πρέπει να
πραγματοποιούνται με βάση τις ισχύουσες περιβαλλοντικές και τελωνειακές
διατάξεις χωρίς να δημιουργούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα πλοία,
ενώ το σύνολο του εξοπλισμού και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει
να πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές και να είναι εφοδιασμένα με τις
απαιτούμενες κατά περίπτωση άδειες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στην επιλογή των αναδόχων παραλαβής
και διαχείρισης αποβλήτων και στη δυνατότητά τους να διαχειριστούν νόμιμα
όλες τις κατηγορίες των αποβλήτων που παραλαμβάνουν όπως αυτές
αναφέρονται, με βάση τη Δ.Σ. MARPOL 73/78.
Γενικά οι Φορείς διαχείρισης λιμένων προκειμένου να εξασφαλίσουν την
επάρκεια και αρτιότητα του εξοπλισμού των λιμενικών εγκαταστάσεων
παραλαβής αποβλήτων, μεριμνούν για την πιστή εφαρμογή των εγκεκριμένων
σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, ώστε να αποφεύγονται
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οι καθυστερήσεις των πλοίων και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της θαλάσσιας
ρύπανσης.
Η εν λόγω λιμενική υπηρεσία θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία (επικίνδυνα ή μη) καθώς και των
καταλοίπων φορτίου αυτών, σύμφωνα και με τα Προσαρτήματα της Δ.Σ.
MARPOL 73/78, που συνήθως καταπλέουν στο λιμένα και στο θαλάσσιο
αγκυροβόλιο.

3. Κανονισμός ΕΕ 2017/352
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 352/2017 εφαρμόζεται σε διάφορες κατηγορίες λιμενικών
υπηρεσιών. Η παρούσα πρόταση της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. αφορά στη λιμενική υπηρεσία
της «συλλογής των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων.».
Ο εν λόγω κανονισμός δεν επιβάλλει κάποιο ειδικό μοντέλο για τη διαχείριση των
θαλάσσιων λιμένων και δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την αρμοδιότητα των
κρατών μελών να παρέχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης, μη
οικονομικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Μπορούν να υπάρξουν διάφορα
μοντέλα διαχείρισης των λιμένων, με την προϋπόθεση της τήρησης του πλαισίου
για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και των κοινών κανόνων περί
χρηματοοικονομικής διαφάνειας που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
Από τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού προκύπτουν οι τρόποι ανάθεσης της
εν λόγω λιμενικής υπηρεσίας.

4. Υφιστάμενη κατάσταση – Ανάγκη περιορισμού παρόχων
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 352/2017, ο φορέας διαχείρισης λιμένα έχει το
δικαίωμα να περιορίσει τον αριθμό των παρόχων για δεδομένη λιμενική υπηρεσία
μεταξύ άλλων και για λόγους, που αφορούν στη 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, καθώς και στην ανάγκη να
εξασφαλισθούν η ασφάλεια, η προστασία και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των
λιμενικών υπηρεσιών. Ειδικότερα στο άρθρο 6 του Κανονισμού ΕΕ 352/2017
αναφέρεται:
« Περιορισμοί στον αριθμό των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών »
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
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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».

Η Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης του Κανονισμού κρίνει
επιβεβλημένο να περιορίσει τον αριθμό των παρόχων για τη λιμενική υπηρεσία
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συλλογής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων,
βάσιμους πραγματικούς και αληθείς λόγους:

για τους κάτωθι

Α. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (I.S.P.S Code)
Ο λιμένες αρμοδιότητας της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. ως επί το πλείστον έχουν εμπορικό και
επιβατηγό χαρακτήρα, με σημαντικό μερίδιο στην δραστηριότητα του, τις
υφιστάμενες ακτοπλοϊκές γραμμές εσωτερικού εξωτερικού μέσω των οποίων
διακινείται σημαντικός αριθμός οχημάτων και επιβατών ο οποίος υπερφορτώνει
το οδικό δίκτυο της χερσαίας ζώνης λιμένα. Πρωταρχικός στόχος της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.
είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, με τον καθορισμό και
την τήρηση των απαραίτητων μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας για την
αποτροπή έκνομων ενεργειών, ενάντια στα ελλιμενιζόμενα πλοία αλλά και στις
ίδιες τις λιμενικές εγκαταστάσεις..
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτιμάται ότι η ύπαρξη πολλών παρόχων
δραστηριοποιούμενων ταυτόχρονα με βαρέων τύπου οχημάτων στο οδικό δίκτυο
χερσαίας ζώνης λιμένα σε συνδυασμό με την ήδη υπάρχουσα αυξημένη
κυκλοφορία θα επιβαρύνει τον βαθμό απασχόλησης ελεγκτικού μηχανισμού και
κατ’ επέκταση την απόδοση διαχείρισης αντιμετώπισης επερχόμενου κινδύνου.
Παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί το σύντομο του χρόνου διάρκειας
ελλιμενισμού του κάθε πλοίου στον λιμένα της Κέρκυρας. Χρόνος που στην
πραγματικότητα είναι ακόμα λιγότερος (ως προς τον χρόνο παροχής Λιμενικών
Εγκαταστάσεων Παραλαβής), καθώς η εξυπηρέτηση πρέπει να ξεκινήσει μετά
την αποβίβαση των επιβατών και να έχει ολοκληρωθεί πριν την επιβίβαση αυτών.
Η ταυτόχρονη παρουσία πλοίων (4 έως 6 Κ/Ζ σε συνθήκες peak) με διαφορετικές
ανάγκες, διαφορετικά ρεύματα αποβλήτων προς απόρριψη, διαφορετικών
χρονοδιαγραμμάτων δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Η
ταυτόχρονη παρουσία πολλών λεωφορείων για τις ανάγκες των ταξιδιωτών
συνθέτουν ένα πολύπλοκο τοπίο που καλείται ο Οργανισμός (και οι υπάρχοντες
πάροχοι) να λύνουν καθημερινά. Η ταυτόχρονη δραστηριοποίηση πολλών
παρόχων θα δημιουργούσε ένα επιπλέον φορτίο στην ήδη επιβαρυμένη
λειτουργία του λιμένα μας. Επιπλέον, θα δυσχέραινε και το έργο της επόπτευσης
από μέρους μας.
Αντίθετα, με τον περιορισμό των παρόχων περιορίζεται ο αριθμός των μέσων και
του προσωπικού, που εμπλέκεται στην παραλαβή αποβλήτων μέσα στο λιμάνι
και διευκολύνεται η άσκηση ελέγχου στα μέσα και στο προσωπικό του παρόχου
τόσο μέσω ISPS, όσο και μέσω του Λιμεναρχείου Κέρκυρας (π.χ. αιφνιδιαστικοί
έλεγχοι στα μέσα μεταφοράς).

Β. ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Η διαχείριση των αποβλήτων αυτών διέπεται από τις κάτωθι αρχές:
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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 συναντημένη με την επιστήμη και
την τεχνική μέσω των οποίων μειώνονται οι πιθανότητες επέλευσης της βλάβης,
γ) την αρχή της προφύλαξης: ο φορέας διαχείρισης λιμένα 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 επιβάλλουν στον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. να εξασφαλίζει και
να εγγυάται:
•

ότι δεν υφίσταται ελεύθερη, άλλως ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων,

•

ότι αποκλείεται η μη προσήκουσα διάθεσή τους σε χώρους διάθεσης μη
επικινδύνων αποβλήτων,

•

την ενεργό και δυναμική ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση της
συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων των πλοίων σε όλη τη διαδικασία
συλλογής, επεξεργασίας και νόμιμης τελικής τους διάθεσης,

•

την αύξηση του ποσοστού επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των
αποβλήτων πλοίων και

•

την ασφαλή μεταφορά των αποβλήτων των πλοίων.
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Σε πρακτικό επίπεδο, τα ανωτέρω συνεπάγονται την ιδιαίτερη νομική
υποχρέωση του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 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.
Για οποιαδήποτε παραβίαση των ανωτέρω ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. κινδυνεύει με την
επιβολή και στον ίδιο σοβαρών ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.

Σε καθεστώς περιορισμού αριθμού παρόχων, η υλοποίηση των παραπάνω είναι
ευχερής: η εποπτεία αφορά σε ορισμένα μέσα και συγκεκριμένο προσωπικό και η
διαγωνιστική διαδικασία επιλογής εγγυάται τη δραστηριοποίηση οικονομικά
φερέγγυων παρόχων, που θα μπορούν να πληρώσουν τη ζημιά.
Σε καθεστώς των «πολλαπλών παρόχων», η υλοποίηση των παραπάνω είναι
εξαιρετικά δυσχερής, κυρίως διότι ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. απεμπολεί τη δυνατότητα να
αποκλείσει την παρουσία οικονομικά αφερέγγυων παρόχων, με αποτέλεσμα
τελικά είτε να πληρώνει τη ζημιά ο ίδιος, είτε να εμπλέκεται σε χρονοβόρες
δικαστικές αντιπαραθέσεις.

1.

Οι φορείς διαχείρισης λιμένων υποχρεούνται να λαμβάνουν αυστηρά
μέτρα αποτροπής της απόρριψης από πλοία ρυπογόνων ουσιών στη
θάλασσα, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/35/ΕΚ και την Οδηγία
2008/98/ΕΚ. Από τις παραπάνω Οδηγίες απορρέουν οι κάτωθι βασικές
αρχές:
•

ότι το περιβάλλον είναι ένα ζήτημα που αφορά τους λιμένες σε βαθμό που
καθίσταται αναγκαίο να τίθεται πριν από τα οποιαδήποτε θέματα
ανταγωνισμού.

•

την προληπτική δράση των λιμένων για την ενσωμάτωση οικονομικών και
περιβαλλοντικών αντικειμενικών στόχων στις πρακτικές που
αναπτύσσουν.

Δυνάμει των ανωτέρω αρχών, οι φορείς διαχείρισης λιμένων υποχρεούνται να
διαθέτουν πρόβλεψη για το πού και πώς θα διατεθούν τα κάθε είδους απόβλητα
των πλοίων, να παρέχουν ποσοτικά επαρκείς και ορθολογικά κατανεμημένες
λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για το σύνολο της λιμενικής λειτουργίας και
για κάθε τύπο αποβλήτων πλοίων και να αποτρέπουν την άσκηση από τους
«πολλαπλούς παρόχους» διαφόρων «πολιτικών προτίμησης» ως προς ορισμένου
τύπου κατάλοιπα (τα οποία είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμα) και «πολιτικών
αδιαφορίας» για τα υπόλοιπα.
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Σε καθεστώς «πολλαπλών παρόχων», ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. δεν έχει καμία πρακτική
δυνατότητα να ελέγξει την επιλεκτική εξυπηρέτηση των πλοίων ή αλλιώς την
επιλογή ενός οποιουδήποτε από τους «πολλαπλούς παρόχους» να παραλάβει από
όποιο πλοίο εκείνος επιθυμεί, μόνο την κατηγορία των αποβλήτων που προτιμά,
με επίκληση τεχνικών λόγων (π.χ. καθυστερήσεις στην διαθεσιμότητα υλικών και
μέσων), ούτε και να διασφαλίζει ότι, όταν η παράδοση αφορά σε «ανεπιθύμητα»
απόβλητα, τότε οι «πολλαπλοί πάροχοι» ΔΕΝ υλοποιούν μια θεσμικά ανεξέλεγκτη
πλέον τιμολογιακή πολιτική, επί της οποίας – σε αντίθεση με το σημερινό
καθεστώς – ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. δε θα έχει κανέναν απολύτως έλεγχο. Η μείωση των
τιμών στα οικονομικά εκμεταλλεύσιμα απόβλητα και η υπεραύξησή τους στα
«ανεπιθύμητα» απόβλητα οδηγεί τελικά σε αύξηση του κινδύνου απόρριψης των
τελευταίων στη θάλασσα, αφού ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. θα αδυνατεί να εγγυηθεί ότι θα
υφίσταται έστω ένας πάροχος να τα παραλάβει σε εύλογο τίμημα.
Αντίθετα, σε καθεστώς περιορισμού αριθμού παρόχων, η λειτουργία σε βάση
24/7 και η δέσμευση του παρόχου στην εξυπηρέτηση όλων των χρηστών και σε
συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της
διαγωνιστικής διαδικασίας επιλογής.

2.

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει σοβαρές ποινικές και διοικητικές
κυρώσεις σε κάθε περίπτωση απόρριψης αποβλήτων στη θάλασσα (ιδίως
για την Ελλάδα, η οποία διέπεται από το ιδιαίτερο καθεστώς για τις
θάλασσες της Μεσογείου). Πρακτικά, σε καθεστώς περιορισμού αριθμού
παρόχων, ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. σχεδόν αυτόματα μετακυλίει την ευθύνη στον
κατά περίπτωση υπεύθυνο μοναδικό πάροχο. Αντίθετα, σε καθεστώς
«πολλαπλών παρόχων» θα είναι αδύνατον να εντοπιστεί ο κατά
περίπτωση (και ανά τύπο αποβλήτων) υπεύθυνος πάροχος, με
αποτέλεσμα ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. να φέρει την πλήρη και αποκλειστική ποινική
και αστική ευθύνη και να καταβάλει το σύνολο των αναλογούντων
διοικητικών κυρώσεων.

3.

Σύμφωνα με τις σαφείς διατάξεις της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ ο φορέας
διαχείρισης λιμένα φέρει την ευθύνη να διασφαλίσει καταρχάς την πλήρη
ανάκτηση των αποβλήτων πλοίων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού το
α. 29 και το Παράρτημα ΙVα της Οδηγίας αυτής υποχρεώνουν τα Κράτη
Μέλη, μεταξύ άλλων, να καταρτίζουν και «βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις
για την ενθάρρυνση της καλύτερης διαχείρισης των αποβλήτων και τη
χρήση ανακυκλωμένων προϊόντων και υλικών».

Η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. να καταρτίζει «βιώσιμες δημόσιες
συμβάσεις» παράγει σαφείς και ρητές υποχρεώσεις: ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. υποχρεούται
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να επιτρέψει τη διαχείριση των αποβλήτων των πλοίων μόνο σε επιχειρήσεις, οι
οποίες πληρούν πράσινα κριτήρια, όπως είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, η
μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον
μέσων και υλικών, η χρήση ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων και φυσικά η
ανακύκλωση του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού των αποβλήτων που
παράγουν τα πλοία.

Σε καθεστώς «πολλαπλών παρόχων» η επιλογή αυτή δεν είναι δυνατόν να
υλοποιηθεί. Αντίθετα, σε καθεστώς επιλογής ενός παρόχου, δηλαδή δύο (ένας για
υγρά – ένας για στερεά), μεταξύ περισσότερων διαγωνιζόμενων, ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.
μπορεί να ορίσει τα επιθυμητά όρια ανακύκλωσης, επιλέγοντας έναν πραγματικά
«πράσινο» πάροχο.
4.

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των λιμενικών υπηρεσιών επιτυγχάνεται
με την σωστή, συνεχή και αδιάλειπτη παρακολούθηση της παροχής
ευκολιών υποδοχής (διαχωρισμός ειδικών ρευμάτων, σωστή χρήση
αποθηκευτικών μέσων, έγκαιρη άφιξη και αναχώρηση από το πλοίο), με
την ιχνηλασιμότητα των παραδιδόμενων αποβλήτων και την επόπτευση
των υπηρεσιών και την δημιουργία κατάλληλων λιμενικών
εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση όλων των χρηστών του λιμένα,
προκειμένου να είναι ικανές να δέχονται όλων των ειδών τα απόβλητα /
κατάλοιπα φορτίου των πλοίων. Η εν λόγω υπηρεσία αποτελεί κύριο
μέλημα του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. προς τους χρήστες του και η άμεση και ορθή
εξυπηρέτηση αυτών και θα επιτευχθεί με την συνεχή παρακολούθηση και
αξιολόγηση αυτής. Είναι μια σημαντική λιμενική υπηρεσία για την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος που δεν επιτρέπει καμία
αστοχία ή λάθος χειρισμούς που να εγκυμονούν κινδύνους στην συνεπή
εξυπηρέτηση των πλοίων ή και στην ορθή διαχείριση των
παραλαμβανόμενων αποβλήτων.

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των λιμενικών υπηρεσιών επιτυγχάνεται
με την ορθή, συνεχή και αδιάλειπτη παρακολούθηση της όλης εκτέλεσης
της εν λόγω λιμενικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση των πολλών παρόχων, ο
Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 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 πλοίων που
διαχειρίζονται στο χώρο αρμοδιότητάς του ως εκ τούτου ο περιορισμός παρόχων
θα εξασφαλίσει την ασφάλεια και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των λιμενικών
υπηρεσιών. Εξάλλου, υπό τις παρούσες συνθήκες είναι πραγματικά αδύνατον για
τον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε να εξασφαλίσει επιπλέον προσωπικό και να προμηθευτεί
εξοπλισμό για την αυστηρή εποπτεία ενός εκ των προτέρων αγνώστου αριθμού
παρόχων, χωρίς το κόστος αυτό να οδηγήσει σε υπερβολικά υψηλές δαπάνες τον
Οργανισμό και σημαντική αύξηση των επιβαλλόμενων τελών αποβλήτων και
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αντίστοιχη μείωση της ανταγωνιστικότητας και του ίδιου του λιμένα και των
πλοίων, που δραστηριοποιούνται σε αυτόν.

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι η οικονομική βιωσιμότητα των
παρόχων των εν λόγω λιμενικών υπηρεσιών είναι κρίσιμο στοιχείο για την
διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της ασφάλειας.

Γ. ΧΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΣΩΝ
1. Αναφορικά με την κατηγορία των υγρών αποβλήτων αξίζει να σημειωθεί ότι
στην πλειονότητα τους αυτά αφορούν τα πετρελαιοειδή απόβλητα, δηλαδή
επικίνδυνα απόβλητα των οποίων η διαχείριση χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
Προκειμένου να μειώσει τους κινδύνους που προκύπτουν από την συχνή
μεταφορά τέτοιου τύπου αποβλήτων καθώς και να επιβαρύνει στο ελάχιστο την
ήδη φορτωμένη κυκλοφοριακή λειτουργία, ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. έχει καταλήξει ότι η
πλέον βέλτιστη πρακτική, είναι η ύπαρξη μιας σταθερής μονάδας αποθήκευσης
σε χώρο αρμοδιότητας του. Η σταθερή αυτή μονάδα αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της αδειοδότησης του λιμένα Κέρκυρας, ενώ η χρήση της διέπεται από
περιβαλλοντικούς όρους (ΑΕΠΟ) που πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Από την
εμπειρία μας στην επίβλεψη για τη σωστή λειτουργία της εν λόγω δεξαμενής,
είναι προφανές πως η ορθή τήρηση των όρων αυτών αλλά και γενικότερα η
διαχείριση της λειτουργίας της, κρίνεται πρακτικά αδύνατη στην περίπτωση που
πάνω από ένας πάροχος χρησιμοποιεί την ίδια δεξαμενή για αποθήκευση των
πετρελαιοειδών αποβλήτων. Τέλος να σημειωθεί ότι, μια δεύτερη δεξαμενή στους
χώρους αρμοδιότητας του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., και η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας
και ασφάλειας αυτής, απαιτεί μια σειρά από ενέργειες όπως η περίφραξη,
δημιουργία λεκανών ασφαλείας, τήρηση επαρκών αποστάσεων κ.α., που θα
καταλάμβαναν μεγάλο χώρο, που – όπως προαναφέρθηκε – δεν υπάρχει, αλλά και
τροποποίηση του MASTER PLAN και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του
λιμένα, χωρίς να προσφέρεται ουσιαστικό αντάλλαγμα από άποψη λειτουργίας
αυτής.

Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα, η Κέρκυρα ως ένας από τους βασικούς
προορισμούς της Μεσογείου για τα κρουαζιερόπλοια, καλείται να δεχτεί και να
διαχειριστεί ένα μεγάλο αριθμό, τόσο σε όγκο όσο και σε ποικιλία, ρευμάτων
αποβλήτων. Το εκάστοτε ρεύμα αποβλήτου διαχειρίζεται με περιβαλλοντικά
ορθό τρόπο και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχοντας ως προτεραιότητα
τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της
δημόσια υγείας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ορθής αναγνώρισης του
αποβλήτου για την ύπαρξη κάποιας επικίνδυνης ουσίας, την ταξινόμηση του, τη
διασφάλιση της χρήσης κατάλληλης συσκευασίας για την ασφαλή μεταφορά του
αποβλήτου, την κατάλληλη σήμανση για την παροχή πληροφοριών οι οποίες
13

συνοδεύουν το απόβλητο σε όλα τα στάδια μέχρι την τελική διαχείρισή του
(διάθεση/ανάκτηση).
Ο βασικός διαχωρισμός που προηγείται της ταξινόμησης έχει άμεση σχέση με τη
δήλωση του παραγωγού/χρήστη για το αν τα απόβλητα που προτίθεται να
παραδώσει είναι επικίνδυνα ή μή επικίνδυνα. Για τα μή επικίνδυνα απόβλητα
πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος για την επιβεβαίωση της πρότερης
κοινοποίησης του παραγωγού και την επιλογή του κατάλληλου μέσου μεταφοράς
αυτών (εμπορευματοκιβώτιο, όχημα κτλ). Κάθε μέσο μεταφοράς είναι ελεγμένο
πριν την αποκομιδή ώστε να μπορεί να εγγυηθεί η ασφάλεια της μεταφοράς των
αποβλήτων και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τυχόν ρύπανσης στο περιβάλλον.
Κατόπιν αυτού, γίνεται διαχωρισμός στις κατηγορίες των μη επικινδύνων
αποβλήτων, ώστε να πραγματοποιηθεί η μεταφορά προς τον κατάλληλα
αδειοδοτημένο, για το εκάστοτε ρεύμα αποβλήτου, τελικό αποδέκτη. Οι
διαφορετικές κατηγορίες αποβλήτων καταχωρούνται βάσει όγκου σε επίσημο
έγγραφο με προδιαγραφές ΙΜΟ και αποτελεί το αποδεικτικό της παράδοσης του
πλοίου στις ευκολίες υποδοχής του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. Η χωριστή συλλογή & μεταφορά
των διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων πραγματοποιείται λαμβάνοντας όλα τα
απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης και προστασίας, προς μονάδες τελικής
διαχείρισης (διάθεση/ανάκτηση), κατάλληλα αδειοδοτημένες, στις οποίες θα
οδηγείται το αντίστοιχο ρεύμα αποβλήτου. Η μη ύπαρξη κατάλληλων μονάδων
διαχείρισης στο νησί Κέρκυρας προϋποθέτει και την μεταφορά ρευμάτων
αποβλήτων σε μονάδες της ηπειρωτικής χώρας.
Περαιτέρω, αξίζει να αναφερθεί, πως η Κέρκυρα, επί σειρά ετών, ταλανίζεται από
περιβαλλοντικά προβλήματα, με εξέχον ζήτημα τον χώρο διάθεσης
προσομοιαζόντων οικιακών απορριμμάτων. Υπήρξαν στο πρόσφατο παρελθόν
προβλήματα/δυσχέρειες (απεργίες, αναστολή λειτουργίας ΧΥΤΑ), οι οποίες
ξεπεράστηκαν με επιτυχία κατόπιν συντονισμένων ενεργειών ΟΛΚΕ/ παρόχου
στερεών αποβλήτων πλοίων. Κρίνεται πλέον επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης
Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων ώστε η υπηρεσία παροχής λιμενικών
εγκαταστάσεων παραλαβής να απεξαρτηθεί από αδυναμίες Τοπικού & Εθνικού
σχεδιασμού.
Με τα δεδομένα αυτά, στην παρούσα φάση, ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. θεωρεί πιο ορθή και
βιώσιμη την επιλογή του μοντέλου ενός παρόχου. Το μοντέλο αυτό κρίνεται
επαρκές.

2. Προκειμένου να παρέχονται στους χρήστες, ευκολίες υποδοχής αποβλήτων με
τον πλέον προσήκοντα τρόπο θα πρέπει να εξασφαλίζεται στους παρόχους
λιμενικών υπηρεσιών κατάλληλος και επαρκής θαλάσσιος και χερσαίος χώρος,
εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ., για την ετοιμότητα του
εξοπλισμού και των μέσων τους (απορριμματοφόρα, πλωτά μέσα, βυτία, οχήματα
μεταφοράς κάδων, containers, δεξαμενές κλπ.). Οι χώροι του λιμένα της Κέρκυρας
είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι χρήστες για συγκεκριμένες
υπηρεσίες ενώ η εν λόγω λιμενική υπηρεσία θα πρέπει να παρέχεται ανελλιπώς
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και χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση. Όμως, όπως προαναφέρθηκε, τα
χαρακτηριστικά του λιμένα της Κέρκυρας είναι τέτοια που ο διαθέσιμος χώρος
είναι περιορισμένος.

Ελλείψει χώρου και καθώς σε καμία περίπτωση δεν δύναται από τον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.
να βρεθεί και να διατεθεί περισσότερος διαθέσιμος χώρος, προκειμένου να είναι
σε ετοιμότητα ο εξοπλισμός πολλαπλών παρόχων και καθώς η δραστηριοποίηση
πολλαπλών παρόχων θα δημιουργήσει σοβαρά χωροταξικά προβλήματα στην
εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, κρίνεται ορθότερη η επιλογή μοντέλου με έναν
πάροχο (ένας για υγρά – ένας για στερεά).

Δ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Όπως προαναφέρθηκε ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.
είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες του λιμένα
και των λιμενικών υποδομών που απαιτούνται για την παραλαβή και διαχείριση
των αποβλήτων των πλοίων, μέσω τεχνολογικού και οργανωτικού
εκσυγχρονισμού.
Στην περίπτωση δραστηριοποίησης πολλαπλών παρόχων στο λιμάνι, εκείνοι που
έχουν χαμηλό κόστος λειτουργίας και αρά μικρές επενδύσεις σε μέσα, εξοπλισμό,
τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό θα είναι σε θέση να προσφέρουν στους
χρήστες του λιμένα πολύ χαμηλές τιμές. Μακροπρόθεσμα αυτό θα αναγκάσει εκ
των πραγμάτων παρόχους με υψηλό κόστος λειτουργίας και άρα μεγάλες
επενδύσεις σε μέσα, εξοπλισμό, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό να μειώσουν
το κόστος λειτουργίας τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην προσφορά των
πολύ χαμηλών τιμών.
Επίσης δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι οι προσφερόμενες χαμηλές τιμές,
επακόλουθο της μείωσης τους κόστους λειτουργίας των παρόχων, θα
συνεχιστούν και μελλοντικά και δεν θα αυξηθούν, χωρίς την οποιαδήποτε
εγγύηση για ανάλογη αύξηση και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,
δημιουργώντας επιπλέον και ασταθές οικονομικό περιβάλλον για τα πλοία.
Ως εκ τούτου ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. θα καταλήξει μακροπρόθεσμα να καλύπτει την
υποχρέωση παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων με παρόχους
περιορισμένων μέσων και δυνατοτήτων χωρίς καμία διασφάλιση παροχής
ποιοτικών υπηρεσιών, αδυνατώντας να ελέγξει τα οικονομικά συμφέροντα του
λιμένα και των χρηστών του, με αποτέλεσμα την εκφύλιση της ποιότητας
επεξεργασίας και την ανεύθυνη και ανεξέλεγκτη διαχείριση των
πετρελαιοειδών αποβλήτων.
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Στα ανωτέρω πλαίσια, η Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. καταλήγει ότι με την
δραστηριοποίηση περιορισμένου αριθμού παρόχων, όπως αναφέρεται
στην παρούσα, και κατόπιν στάθμισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από την δραστηριοποίηση πολλών παρόχων, μειώνονται κατά πολύ οι
παράγοντες που αντιβαίνουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα της
υπηρεσίας αυτής.

Πιο συγκεκριμένα, η δραστηριοποίηση «πολλαπλών παρόχων», οδηγεί τον
Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. σε αδυναμία εκπλήρωσης ενός από τους πρωταρχικούς του στόχους
ενώ θέτει σε κίνδυνο την «βιωσιμότητα» της παροχής υπηρεσιών ευκολιών
υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, καθώς όχι μόνον δεν
επιτρέπει στους παρόχους να βελτιώσουν και να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό
τους, αλλά ούτε καν να διατηρήσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,
αντίθετα θα αναγκαστούν να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους, με ότι αυτό
συνεπάγεται για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αντίθετα η δραστηριοποίηση ενός παρόχου, δηλαδή δύο (ένας για υγρά – ένας για
στερεά), - ύστερα από απαιτητική διαγωνιστική διαδικασία - εξασφαλίζει την
αδιάλειπτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε σταθερό για τους χρήστες
οικονομικό περιβάλλον.

ΣΤ. ΤΕΛΩΝΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Ιδίως για τα υγρά)
Πέρα από τους παραπάνω λόγους που επιβάλλουν το μοντέλο του ενός παρόχου,
τούτο ενισχύεται ακόμη περισσότερο και από την τελωνειακή νομοθεσία,
δηλαδή:
Σύμφωνα με την κείμενη τελωνειακή νομοθεσία, πληρούται η αντικειμενική
υπόσταση της τελωνειακής παράβασης της λαθρεμπορίας μεταξύ άλλων και
όταν, κατά την με οποιοδήποτε τρόπο θέση στην κατανάλωση ειδών
βαρυνομένων με δασμούς, τέλη, φόρους και λοιπά δικαιώματα χωρίς άδεια της
αρμόδιας τελωνειακής αρχής, το Δημόσιο απωλέσει, συνεπεία διαφυγής της
καταβολής, τους οφειλόμενους κατά νόμο δασμούς, τέλη και φόρους ή, στην
περίπτωση απόπειρας διαφυγής, όταν η απόπειρα θα οδηγούσε στο ίδιο
αποτέλεσμα, αν τελεσφορούσε. (ΣτΕ 990/2004 Ολ., ΣτΕ 3051/2017, ΣτΕ
70/2019, ΣτΕ 123/2016, ΣτΕ 2114/2015, ΣτΕ 4564/2014, ΣτΕ 504/2012, ΣτΕ
1989/2010 7μ, ΣτΕ 744/2008, 3005, ΣτΕ 3560/2007 κ.ά.).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα παράνομης θέσης σε κυκλοφορία αποτελεί η
ανατροφοδότηση στη «μαύρη αγορά» επικινδύνων υγρών (πχ πετρελαιοειδή
κατάλοιπα) και στερεών (πχ σκραπ, ξυλεία κα) αποβλήτων, τα οποία
συλλέγονται από πλοία.
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Εξάλλου, λαθρεμπορία συνιστά και η απλή φύλαξη, ήτοι η κατοχή αγαθών εν
γνώσει του ότι δεν έχουν καταβληθεί οι σχετικοί δασμοί και λοιποί φόροι (ΣτΕ
1900/2009, ΣτΕ 409/2004), χωρίς να απαιτείται περαιτέρω και διάθεση αυτών.
Σε κάθε μία τέτοια περίπτωση, η κείμενη τελωνειακή νομοθεσία προβλέπει ότι ο
κύριος ή παραλήπτης των εμπορευμάτων, ακόμα και εάν δεν μετείχε στις πράξεις
λαθρεμπορίας, είναι επιτρεπτό να κηρυχθεί αλληλεγγύως συνυπεύθυνος μαζί με
τον κυρίως υπαίτιο της τελωνειακής παράβασης για την πληρωμή των δασμών
και λοιπών φόρων και του πολλαπλού τέλους που βαρύνουν το αντικείμενο της
λαθρεμπορίας.
Από τα παραπάνω ευχερώς συνάγεται ότι ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., ο οποίος φέρει από την
περιβαλλοντική νομοθεσία την ιδιότητα του παραγωγού των αποβλήτων πλοίων,
κινδυνεύει σε κάθε περίπτωση λαθρεμπορίας με αντικείμενο επικίνδυνα υγρά και
στερεά απόβλητα να επιβαρυνθεί με θηριώδεις διοικητικές κυρώσεις (κυρίως
πολλαπλά τέλη), όχι υποχρεωτικά επειδή ο ίδιος ενήργησε παράνομα, αλλά απλά
και μόνο επειδή υπήρξε κύριος ή τουλάχιστον παραλήπτης αποβλήτων, τα οποία
διακίνησε λαθραία κάποιος από τους αποκαλούμενους «πολλαπλούς παρόχους».
Επομένως, η πιθανή εγκαθίδρυση καθεστώτος «πολλαπλών παρόχων», για την
επαρκή παρακολούθηση των οποίων ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. δε διαθέτει ούτε επαρκές
προσωπικό, ούτε ικανοποιητική υλικοτεχνική υποδομή, δημιουργεί για τον
Οργανισμό ένα σαφή κίνδυνο: τα στελέχη του να εμπλακούν σε υποθέσεις
λαθρεμπορίας και ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. να επιβαρυνθεί με τεράστια διοικητικά πρόστιμα,
ακόμα και για εγκληματικές ενέργειες, στις οποίες ο Οργανισμός δεν συνέργησε
ενεργά.
Αντίθετα, με τον περιορισμό των παρόχων επιτυγχάνονται τα εξής:
περιορισμός του αριθμού των μέσων και του προσωπικού, που εμπλέκεται
στην παραλαβή αποβλήτων μέσα στο λιμάνι,
διευκόλυνση της άσκησης ελέγχου στα μέσα και στο προσωπικό του
παρόχου τόσο μέσω ISPS, όσο και μέσω του Λιμεναρχείου Κέρκυρας [π.χ.
αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στα μέσα μεταφοράς],
μείωση του όγκου και του είδους των πιστοποιητικών τελικής νόμιμης
διάθεσης, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχός τους από τον Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
συμβατικές ρήτρες, με τις οποίες θα εξασφαλίζονται ασφαλιστήρια
συμβόλαια με υψηλές καλύψεις και αυτόματος καταλογισμός κάθε διοικητικής
κύρωσης στον έναν (1) και μοναδικό πάροχο, κριτήριο επιλογής του οποίου θα
αποτελεί νομοτελειακά και η οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί στην
εξόφληση των κυρώσεων αυτών.

Η. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Ο λιμένας της Κέρκυρας χαρακτηρίζεται από περιορισμένη χερσαία και
θαλάσσια λιμενική ζώνη σε συνδυασμό με υψηλό φόρτο εμπορικής και
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επιβατικής κίνησης. Με βάση τις ισχύουσες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις,
περιβαλλοντικά προσφορότερες μεθοδολογίες, όπως είναι η συλλογή υγρών και
στερεών αποβλήτων των πλοίων, σε συνδυασμό με τη χρήση προσωρινής
αποθήκευσης των αποβλήτων αυτών, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν ομαλά
σε περίπτωση αύξησης της ανάγκης παραχώρησης εγκαταστάσεων του λιμένα
για τοποθέτηση μέσων προσωρινής αποθήκευσης.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις προσφυγής στην
διαδικασία του περιορισμού των παρόχων της λιμενικής υπηρεσίας συλλογής
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια
περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 6 του
Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017.
Για τους ως άνω λόγους, κρίνεται ως βέλτιστη και μόνη λύση ο περιορισμός
αριθμού παρόχων για την λιμενική υπηρεσία «συλλογή αποβλήτων πλοίων
και καταλοίπων φορτίου» σε έναν πάροχο για τα υγρά απόβλητα και έναν
για τα στερεά.
Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτό τον τρόπο ανάθεσης είναι εύλογοι, σαφείς,
αντικειμενικοί και σύμφωνοι με αυτούς που αποτυπώνονται στο άρθρο 6 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 και στο συνολικό σκεπτικό του Κανονισμού.
Οι ως άνω λόγοι είναι σαφείς, αντικειμενικοί και δεν δημιουργούν εμπόδια στην
αγορά.
Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα προαναφερόμενα, πρέπει να συμπεριληφθούν τυχόν
οικονομικές επιβαρύνσεις που δύναται να προκύψουν στον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.
Σημειώνεται ότι για την εξεύρεση των κατάλληλων παρόχων θα
διενεργηθεί διαγωνιστική διαδικασία ανοιχτή προς όλους τους
ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατά πλήρη
σεβασμό των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του
ανταγωνισμού.

2. Σκοπός του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. είναι η ανάπτυξη του λιμένα καθώς και η παροχή όλων
των απαιτούμενων λιμενικών υπηρεσιών στους χρήστες του λιμένα, τηρώντας
πάντοτε τις διατάξεις των νομοθετικών κειμένων.
Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. δεν επιθυμεί την τμηματική
βελτίωση μέρους των υπηρεσιών της αλλά την καθολική βελτίωση όλων των
υπηρεσιών ώστε να παραμείνει ένας ανταγωνιστικός λιμένας στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

3. Η παρούσα πρόταση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. και
συγκεκριμένα στο https://www.corfuport.gr/. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
διατυπώσουν τις παρατηρήσεις του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών
από την ανάρτηση της παρούσας, ήτοι μέχρι την 16/08/2021 και ώρα 12 π.μ.
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Η διαδικασία που θα ακολουθήσει η Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. για την επιλογή παρόχου θα είναι
διαφανής και δεν θα εισάγει διακρίσεις.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΚΕ ΑΕ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ
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