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1. Γενικά  

 

Με το παρόν Σχέδιο αποσκοπείται, η συµµόρφωση των λιµένων αρµοδιότητας του 

Οργανισµού Λιµένα Καβάλας Α.Ε. µε την υπ’ αριθµ. 2007/71/ΕΚ Οδηγία της 

Επιτροπής της 13
ης 

∆εκεµβρίου 2007 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «τροποποίηση 

του παραρτήµατος ΙΙ της υπ’ αριθµ. 2000/59/ΕΚ οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συµβουλίου σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 

αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου» που έχει δηµοσιευθεί στην ελληνική 

γλώσσα στο τεύχος L 329/14.12.2007 της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καθώς και µε την υπ’ αριθµ. 8111.1/41/09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412Β/06-03-2009), η 

οποία αντικατέστησε την υπ’ αριθµ. 3418/07/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 712Β) «Μέτρα και 

όροι για τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα 

πλοία και καταλοίπων φορτίου», µε σκοπό την ενίσχυση της προστασίας του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος, ώστε να περιορισθεί η απόρριψη στη θάλασσα και ιδίως η 

παράνοµη απόρριψη αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου από πλοία που 

χρησιµοποιούν τους λιµένες της Κοινότητας, µε την βελτίωση της διάθεσης και της 

χρήσης λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 

φορτίου. 

 

Η παραπάνω απόφαση εφαρµόζεται σε όλα τα πλοία, συµπεριλαµβανοµένων των 

αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής, ανεξαρτήτως της σηµαίας που 

φέρουν, τα οποία καταπλέουν ή λειτουργούν σε ελληνικό λιµένα, πλην των 

πολεµικών πλοίων ή βοηθητικών σκαφών ή άλλων πλοίων που ανήκουν στο κράτος ή 

που τα εκµεταλλεύεται το κράτος και χρησιµοποιούνται προς το παρόν αποκλειστικά 

για κυβερνητική µη εµπορική υπηρεσία. 
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2. Ορισµοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως : 

 

(α) «πλοίο» :  το σκάφος κάθε τύπου που δραστηριοποιείται στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων των υδροπτέρυγων, των 

αερολισθαίνοντων σκαφών, των καταδυοµένων και των πλωτών 

ναυπηγηµάτων, 

 

(β) «σύµβαση MARPOL 73/78» : η διεθνής σύµβαση για την αποφυγή ρύπανσης της 

θάλασσας από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε µε το σχετικό προς 

αυτή πρωτόκολλο του έτους 1978 και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 

(γ) «απόβλητα που παράγονται στα πλοία» : όλα τα απόβλητα, 

συµπεριλαµβανοµένων των λυµάτων, και κατάλοιπα πλην των 

καταλοίπων φορτίου, τα οποία παράγονται κατά τη λειτουργία ενός 

πλοίου και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Παραρτηµάτων Ι, ΙV, 

V και VI της σύµβασης Marpol 73/78, καθώς και τα συνδεόµενα µε το 

φορτίο απορρίµµατα, όπως ορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές για 

την εφαρµογή του Παραρτήµατος V της σύµβασης Marpol 73/78, 

 

(δ) «κατάλοιπα φορτίου» : τα υπολείµµατα οποιουδήποτε υλικού του φορτίου, που 

παραµένουν επί του πλοίου στους χώρους ή στις δεξαµενές φορτίου 

µετά την περάτωση των διαδικασιών εκφόρτωσης και των εργασιών 

καθαρισµού, συµπεριλαµβανοµένων των υπερχειλίσεων και των 

διαρροών κατά τη φόρτωση / εκφόρτωση, 

 

(ε) «λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής» : κάθε σταθερή, πλωτή ή κινητή 

εγκατάσταση που είναι ικανή να δέχεται απόβλητα που παράγονται 

στα πλοία ή κατάλοιπα φορτίου, 

 

(στ) «αλιευτικό σκάφος» : κάθε πλοίο που είναι εξοπλισµένο ή χρησιµοποιείται 

εµπορικά για την αλίευση ψαριών ή άλλων έµβιων ενάλιων πόρων, 
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(ζ) «σκάφος αναψυχής» : κάθε τύπος πλοίου που χρησιµοποιείται για αθλητικούς ή 

ψυχαγωγικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από το µέσο πρόωσής του, 

 

(η) «λιµένας» : θέση ή γεωγραφική περιοχή που δηµιουργείται από βελτιωτικά έργα 

και εγκαταστάσεις ώστε να επιτρέπει, κυρίως, την υποδοχή πλοίων, 

συµπεριλαµβανοµένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών 

αναψυχής. 

 

(θ) «φορέας διαχείρισης λιµένων» : οποιοσδήποτε φορέας διαχειρίζεται τους 

λιµένες της περιοχής αρµοδιότητας του (π.χ. Οργανισµοί Λιµένων 

Α.Ε., Λιµενικά Ταµεία, Νοµαρχιακά Λιµενικά Ταµεία, ∆ηµοτικά 

Λιµενικά Ταµεία, Ο.Τ.Α., Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις). Στον όρο αυτό συµπεριλαµβάνονται και οι 

πάσης φύσεως επιχειρήσεις που διαθέτουν ιδιωτικές παράκτιες 

εγκαταστάσεις στις οποίες καταπλέουν πλοία στα οποία εφαρµόζεται η 

σχετική απόφαση. 

 

(ι) «ανάδοχος παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων» : φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 

στο οποίο δύναται να ανατεθεί από τους φορείς διαχείρισης των 

λιµένων η παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων και καταλοίπων 

φορτίου που προέρχονται από τα πλοία που καταπλέουν στην περιοχή 

αρµοδιότητας τους. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να είναι 

εφοδιασµένος µε τις κατά νόµο απαιτούµενες άδειες, σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις περί αποβλήτων. 

 

Τα «απόβλητα που παράγονται στα πλοία» και τα «κατάλοιπα φορτίου», όπως 

ορίζονται στα σηµεία (γ) και (δ), θεωρούνται ως απόβλητα κατά την έννοια του 

άρθρου 1 εδάφιο 1 (α) της υπ’ αριθµ. 2006/12/EE οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου και Κοινοβουλίου, της 5
ης

 Απριλίου 2006, περί αποβλήτων. 

 

Πρόσθετοι ορισµοί δίδονται στα επιµέρους κεφάλαια του παρόντος κανονισµού. 
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3.   Απαιτήσεις για σχέδια παραλαβής και διαχείρισης απόβλητων σε λιµένες  

(όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 και στο Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 8111.1/41/09) 

 

Θεωρείται σκόπιµο να παρουσιαστούν οι απαιτήσεις για τα σχέδια παραλαβής και 

διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, σύµφωνα µε το Αρθρο 5 και το Παράρτηµα Ι της υπ’ 

αριθµ. 8111.1/41/09 ΚΥΑ και οι οποίες πληρούνται από τον ανά χείρας κανονισµό. 

 

Τα σχέδια καλύπτουν όλους τους τύπους πλοίου και καταλοίπων φορτίου που 

προέρχονται από πλοία που συνήθως καταπλέουν στο λιµένα, και καταρτίζονται 

σύµφωνα µε το µέγεθος του λιµένα και τους τύπους των πλοίων που καταπλέουν σε 

αυτόν. 

 

Τα σχέδια πραγµατεύονται τα εξής στοιχεία : 

- εκτίµηση της ανάγκης λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, µε βάση τις            

ανάγκες των πλοίων που συνήθως καταπλέουν στο λιµένα, 

 

- περιγραφή του τύπου και της χωρητικότητας των λιµενικών εγκαταστάσεων 

παραλαβής, 

 

- αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών παραλαβής, συλλογής, (ενδιάµεσης 

αποθήκευσης, διαχωρισµού / επεξεργασίας και τελικής νόµιµης διάθεσης των 

αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου), 

 

-  περιγραφή του συστήµατος χρέωσης τελών, 

 

- διαδικασίες για τη γνωστοποίηση καταγγελλόµενων ανεπαρκειών στις 

λιµενικές εγκαταστάσεις υποδοχής, 

 

- διαδικασίες για διαρκείς διαβουλεύσεις µε τους χρήστες του λιµένα, τους 

αναδόχους στον τοµέα των αποβλήτων, τους φορείς εκµετάλλευσης σταθµών 

µεταφόρτωσης και τα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη, και 

 

- τύπος και ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και 
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καταλοίπων φορτίου που αποτελούν αντικείµενο της παραλαβής και 

διακίνησης. 

 

Επιπλέον τα σχέδια θα πρέπει να περιλαµβάνουν : 

- σύνοψη της σχετικής νοµοθεσίας και τυπικών διαδικασιών παράδοσης (για τη 

διαχείριση των παραλαµβανοµένων ποσοτήτων των παραγοµένων από τα 

πλοία αποβλήτων), 

 

- στοιχεία του προσώπου ή προσώπων που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση 

του σχεδίου, 

 

- περιγραφή τυχόν εξοπλισµού και διαδικασιών προεπεξεργασίας στο λιµένα, 

 

- περιγραφή των µεθόδων καταγραφής της πραγµατικής χρήσης των λιµενικών 

εγκαταστάσεων παραλαβής, 

 

- περιγραφή των µεθόδων καταγραφής των παραλαµβανόµενων ποσοτήτων 

αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, και 

 

- περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο διατίθενται τα απόβλητα που παράγονται 

στα πλοία και τα κατάλοιπα φορτίου. 

 

Οι διαδικασίες παραλαβής, συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης θα 

πρέπει να συµµορφώνονται, από κάθε άποψη, προς ένα σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης κατάλληλο για τη σταδιακή µείωση των επιπτώσεων των εν λόγω 

δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Η συµµόρφωση αυτή τεκµαίρεται εάν οι 

διαδικασίες είναι σύµφωνες µε τον κανονισµό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και Συµβουλίου αριθ. 1221/2009 της 25
ης

 Νοεµβρίου 2009 για την εκούσια 

συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και 

οικολογικού ελέγχου (EMAS). (Σε κάθε περίπτωση µεγάλου εµπορικού λιµένα 

συνιστάται να τεκµηριώνεται µια διασφαλισµένη διαδικασία ποιότητας στην 

διαχείριση των παραλαµβανοµένων ποσοτήτων αποβλήτων από πλοία EMAS/ISO 

14000). 


