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Συνεδρίασε το Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Βόλου
Το θέμα της αναδιαμόρφωσης του τιμολογίου δικαιωμάτων παραλαβής διαχείρισης
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, απασχόλησε μεταξύ άλλων, τους
συμμετέχοντες στην τρίτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Βόλου που
συνεκλήθη μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου
του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Σωκράτη Αναγνώστου, την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Χρηστών κ. Αναγνώστου, αναφέρθηκε στο ιστορικό
του θέματος, στον επιμερισμό του παγίου τέλους παραλαβής – διαχείρισης
αποβλήτων, για τα στερεά και τα υγρά απόβλητα πλοίων, καθώς και στις ενέργειες
(αλληλογραφία, υποβολή εισηγήσεων – ερωτημάτων) του Οργανισμού Λιμένος, προς
τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και τη ΓΓ Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής &
Ναυτιλιακών Επενδύσεων του ΥΝΑΝΠ, για το ανωτέρω θέμα.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ΟΛΒ ΑΕ έχοντας υπόψη:
• την υποχρέωση άμεσης εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 που
προβλέπει Τέλη Υποδομών – για τους Φορείς Διαχείρισης & Εκμετάλλευσης
Λιμένων (ΦΔΕΛ) και Τελών Υπηρεσιών – για τους Παρόχους,
• το γεγονός ότι δεν έχει καθοριστεί από αρμόδια Αρχή ο τρόπος υπολογισμού των
Τελών Υποδομών,
• την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για την
διακριτοποίηση των τελών ανάλογα με τη φύση τους
• τις οδηγίες – κατευθύνσεις της ΓΓ Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών
Επενδύσεων του ΥΝΑΝΠ
έως τον προσδιορισμό και έγκριση αρμοδίως των Τελών Υποδομών, θα κάνει χρήση
του αναμορφωμένου τιμολογίου, που τέθηκε σε διαβούλευση στο Συμβούλιο
Χρηστών, μετά την έγκρισή του αρμοδίως.
Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, τέθηκε γι ακόμη μία φορά η ανάγκη γι άμεση
παρέμβαση στο Υπουργείο για την ελλιπή στελέχωση του Πλοηγικού Σταθμού
Βόλου. Μάλιστα, συμφωνήθηκε για το θέμα αυτό να σταλεί σχετική επιστολή, ενώ ο
κ. Αναγνώστου έχει θέσει εκ νέου το θέμα και στην ΕΛΙΜΕ και θα συζητηθεί στην
προσεχή συνεδρίαση της Ένωσης.
Τέλος, τέθηκε και το ζήτημα του καθαρισμού του πυθμένα στη θαλάσσια περιοχή του
Προβλήτα Σιδηροδρομικού Πορθμείου (Πευκάκια) από αδρανή υλικά, ώστε να
εξυπηρετούνται περισσότερα και μεγαλύτερου μεγέθους πλοία.

Στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Βόλου υπό την προεδρία του κ. Σωκράτη
Αναγνώστου συμμετείχαν:
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Ο εκπρόσωπος του Δήμου Βόλου κ. Στέλιος Διαμαντίδης
Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Γρηγόρης Ιγγλέσης
Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδας κ. Ιωάννης
Τσαρδακάς
Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος κ. Θωμάς Κρητικός
Ο εκπρόσωπος των Εργαζομένων του Οργανισμού Λιμένος Βόλου κ. Νίκος
Σακελλαρίου
Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας κ. Βασίλης
Κάτσαρης
Ο εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ενώσεως Εφοπλιστών
Ελλάδος κ. Γιώργος Κρουστάλλης
Ο εκπρόσωπος από την Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων κ.
Δημήτρης Σπυριδάκης
Η εκπρόσωπος από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδος κ. Στέλλα
Βαϊνά

