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1.

Εισαγωγή

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η συνοπτική παρουσίαση της σχετικής
νοµοθεσίας που αφορά στις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων πλοίων. Σκοπός του
παρόντος δεν είναι η αναλυτική περιγραφή του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου,
αλλά η κατά το δυνατόν πλήρης παρουσίαση της σχετικής νοµοθεσίας και η
συνοπτική περιγραφή των απαιτήσεων σχετικά µε τις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων
πλοίων.

Τις δεκαετίες του 1950 και 1960, η ∆ιεθνής κοινότητα ίδρυσε ∆ιεθνή Ινστιτούτα και
Νοµικά όργανα για να αντιµετωπιστούν οι διαρκώς αυξανόµενοι όγκοι αποβλήτων
που απορρίπτονταν στις ακτές και στην ανοικτή θάλασσα. Σήµερα υπάρχει µεγάλος
αριθµός διεθνών και τοπικών ινστιτούτων και οργάνων για την προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η πρώτη προσέγγιση σε διεθνές επίπεδο για τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης από
πετρελαιοειδή ήταν η "∆ιεθνής Σύµβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης της Θάλασσας
από Πετρέλαιο" του 1954 (International Convention for the Prevention of Pollution of
the Sea by Oil) γνωστή ως OILPOL 54.

Παρά τις σηµαντικές αναθεωρήσεις που υπέστη (1962 και 1969) η σύµβαση OILPOL
δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της στους οποίους περιλαµβανόταν και η
παροχή ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων. Η ∆.Σ. OILPOL 54 απαιτούσε από
τα συµβαλλόµενα κράτη να λάβουν όλα τα απαιτούµενα µέτρα για τη βελτίωση της
παροχής επαρκών ευκολιών υποδοχής. Όµως, η παροχή ευκολιών υποδοχής αφέθηκε
στην ευθύνη (discretion) της Λιµενικής Αρχής (Port State) και δεν ήταν απαιτούµενη
συνθήκη για συµµόρφωση µε τη ∆.Σ. OILPOL 54. Αυτός ήταν ίσως και ο κύριος
λόγος για τον οποίο η εγκατάσταση ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων στα
πλαίσια της σύµβασης αυτής, δεν προχώρησε ικανοποιητικά.

Για την ελαχιστοποίηση της εκούσιας ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από
πετρέλαιο και άλλες ουσίες, όπως και για την ελαχιστοποίηση της ατυχηµατικής
απόρριψης αυτών των ουσιών, αναπτύχθηκε η ∆ιεθνής Σύµβαση για την Πρόληψη
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Ρύπανσης από Πλοία του 1973, ώστε να αντικαταστήσει την OILPOL 54. Η Σύµβαση
αυτή αναθεωρήθηκε περαιτέρω µε το Πρωτόκολλο του 1978, τα οποία πλέον
αντιµετωπίζονται ως κοινό όργανο και αναφέρονται ως η "∆ιεθνής Σύµβαση (∆.Σ.)
MARPOL 73/78". Όπως αναλυτικότερα θα αναφερθεί παρακάτω, τα άρθρα και το
Πρωτόκολλο της ανωτέρω ∆.Σ. παρέχουν το γενικό πλαίσιο, ενώ τα Προσαρτήµατα
(Annexes) περιέχουν αναλυτικούς κανονισµούς για την πρόληψη της ρύπανσης.
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2.

∆ιεθνές νοµοθετικό πλαίσιο

Όπως ήδη αναφέρθηκε, σε ∆ιεθνές επίπεδο έχει καταρτιστεί η ∆.Σ. MARPOL 73/78
για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία.
Η ∆.Σ. MARPOL 73/78 περιλαµβάνει 20 άρθρα, 2 Πρωτόκολλα και προς το παρόν 6
Προσαρτήµατα, τα οποία περιέχουν κανονισµούς για την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος από :

Προσάρτηµα (Annex) I

Πετρέλαιο (πετρελαιοειδή)

Προσάρτηµα

II

Επιβλαβείς ουσίες χύδην

Προσάρτηµα

III

Επιβλαβείς ουσίες σε συσκευασµένη µορφή

Προσάρτηµα

IV

Λύµατα

Προσάρτηµα

V

Απορρίµµατα

Προσάρτηµα

VI

Αέρια ρύπανση

Τα Προσαρτήµατα Ι και ΙΙ είναι υποχρεωτικά και τα κράτη που υιοθετούν τη ∆ιεθνή
Σύµβαση πρέπει να θέσουν σε ισχύ τις προβλέψεις των Προσαρτηµάτων αυτών. Τα
υπόλοιπα Προσαρτήµατα είναι προαιρετικά και τα κράτη µπορούν να αποφασίζουν
πόσο και πότε είναι έτοιµα να τα εφαρµόσουν (accede). Μέχρι σήµερα, όλα τα
Προσαρτήµατα έχουν τεθεί σε ισχύ ως εξής:

Προσάρτηµα (Annex) I

2 Οκτωβρίου 1983

Προσάρτηµα

II

6 Απριλίου 1987

Προσάρτηµα

III

1 Ιουλίου 1992

Προσάρτηµα

IV

27 Σεπτ. 2003

Προσάρτηµα

V

31 ∆εκεµβρίου 1988

Προσάρτηµα

VI

19 Μαΐου 2005

Στις 26 Σεπτεµβρίου 2002 συµπληρώθηκαν τα κριτήρια του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισµού για να τεθεί σε ισχύ το Προσάρτηµα IV (Αποδοχή από τουλάχιστο 15
κράτη που εκπροσωπούν το 50% της χωρητικότητας του παγκόσµιου στόλου). Ενώ
από την 1η Ιανουαρίου 2013 ισχύ και εφαρµόζεται σύµφωνα µε την απόφαση 201/157-2011 της Marine Environmental Protection Committee το αναθεωρηµένο
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Προσάρτηµα V.

Όλα τα ανωτέρω Προσαρτήµατα της ∆.Σ. MARPOL 73/78 (εκτός από το
Προσάρτηµα ΙΙΙ) απαιτούν την παροχή επαρκών ευκολιών υποδοχής για κάθε τύπο
αποβλήτου, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των πλοίων που συνήθως καταπλέουν
στο λιµάνι.

Συνοπτικά οι απαιτήσεις της ∆.Σ. MARPOL 73/78, σχετικά µε τις ευκολίες υποδοχής
αποβλήτων πλοίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1.
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Πίνακας 3.1 Σύνοψη απαιτήσεων της ∆.Σ. MARPOL 73/78 σχετικά µε τις
Ευκολίες Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων
Προσάρτηµα
(Annex) της
MARPOL
73/78
I

Κατηγορίες
αποβλήτων

Έχει
τεθεί σε
ισχύ ?

Απαίτηση
ευκολιών
υποδοχής?

Είδη αποβλήτων προς παράδοση

Πετρελαιοειδή

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Καλύπτει όλα τα είδη αποβλήτων από την
µεταφορά του πετρελαίου: όπως καύσιµα,
κατάλοιπα

µηχανοστασίου,

υπολείµµατα

φορτίου (εκπλύσεις δεξαµενών) καθώς και
θαλάσσερµα.
II

Επικίνδυνες

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ουσίες χύδην

Χηµικά

κατάλοιπα

µεταφορά

προερχόµενα

χηµικών

από
χύδην,

συµπεριλαµβάνονται κατάλοιπα και µίγµατα
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.
III

IV

Επικίνδυνες
ουσίες σε
συσκευασµένη
µορφή
Λύµατα

ΝΑΙ

ΟΧΙ
_

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Λύµατα συγκεντρωµένα σε δεξαµενές, προς
απόρριψη εκτός των 12 Ν.Μ. ή σε ευκολίες
υποδοχής λιµένα. Μερικά επεξεργασµένα
λύµατα προς απόρριψη εκτός των 4 (6) Ν.Μ. ή
σε ευκολίες υποδοχής λιµένα.

V

Απορρίµµατα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Στα απορρίµµατα περιλαµβάνονται : πλαστικά,
οικιακού

τύπου,

υπολείµµατα

τροφών,

βρώσιµα, στάχτη αποτεφρωτήρα, καταλοιπα
φορτίου, σφάγια ζώων, λειτουργικά απόβλητα
(συντήρησης, φορτίου και διάφορα) και
απόβλητα αλιευτικού εξοπλισµού καθώς και
επικίνδυνα απόβλητα αλλά και απόβλητα από
την υγειονοµική περίθαλψη των πληρωµάτων
και των επιβατών
VI

Αέρια
ρύπανση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Προβλέπονται ευκολίες υποδοχής για :
-Ουσίες που καταστρέφουν το όζον.
-Υπολείµµατα καθαρισµού καπναερίων.
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Στις απαιτήσεις του Προσαρτήµατος ΙΙΙ για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης
από επιβλαβείς ουσίες σε συσκευασµένη µορφή, δεν περιλαµβάνεται απαίτηση για
παροχή ευκολιών υποδοχής. Όµως σε περίπτωση που η συσκευασία καταστραφεί και
το περιεχόµενο αυτής διαρρεύσει, απαιτούνται ευκολίες υποδοχής µε βάση τα
προβλεπόµενα στο Προσάρτηµα V. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτά τα υπολείµµατα
και οι κατεστραµµένες συσκευασίες όπου τέτοια υπολείµµατα περιέχονται, απαιτούν
κατάλληλες προφυλάξεις, προκειµένου να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος.

Όταν αναπτύχθηκε η ∆.Σ. MARPOL 73/78, η γενική εικόνα ήταν τα Προσαρτήµατα
να καλύπτουν όλους τους τύπους των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και τα
οποία θεωρούνταν εκείνη την εποχή βλαπτικά για το θαλάσσιο περιβάλλον. Στα
επόµενα χρόνια όµως έγινε φανερό ότι και σε άλλους τύπων αποβλήτων και
εκποµπών θα πρέπει να τεθούν περιορισµοί.

Σύγχρονα παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα όπως οι κλιµατικές αλλαγές, η
αύξηση αερίων ρύπων που συντελούν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, η όξινη
βροχή και η µείωση / καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος επέβαλαν στην
ναυτιλιακή κοινότητα τη µείωση των αέριων ρύπων. Έτσι, θεσµοθετήθηκε το νέο
Προσάρτηµα VI, στο οποίο προβλέπεται παροχή ευκολιών υποδοχής για ουσίες που
καταστρέφουν την στοιβάδα του όζοντος (ozon depleting substances) όπως οι
χλωροφθωράνθρακες (CFCs).

Τέλος τα τελευταία χρόνια απασχολούν έντονα την παγκόσµια κοινότητα τα
προβλήµατα µεταβολής τοπικών οικοσυστηµάτων που προκαλούνται από µεταφορά
ξένων µικρο-οργανισµών (alien species) από το θαλάσσερµα (ballast water) των
πλοίων. Έτσι στις µελλοντικές απαιτήσεις της ∆.Σ. MARPOL 73/78 ίσως πρέπει να
µπορούν να προβλεφθούν και ευκολίες υποδοχής υπολειµµάτων δεξαµενών
θαλασσέρµατος πλοίων.
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3.

Ευρωπαϊκή νοµοθεσία

H Ευρωπαϊκή Ένωση λαµβάνει τριών ειδών Νοµοθετικά µέτρα: Οδηγίες,
Κανονισµούς και Αποφάσεις.
Οι Κανονισµοί (Regulations) µόλις θεσµοθετηθούν από το Συµβούλιο Υπουργών
και δηµοσιευθούν στην Επίσηµη Εφηµερίδα, δεσµεύουν αµέσως και την Ελλάδα.
Έχουν δηλαδή «άµεση ισχύ» και δεν απαιτείται λήψη νοµοθετικών µέτρων από την
Ελλάδα για να εναρµονίσει το Ελληνικό δίκαιο προς αυτούς.
Οι Οδηγίες (Directives) απευθύνονται στα κράτη µέλη και τα υποχρεώνουν να
λάβουν όλα τα απαραίτητα νοµοθετικά µέτρα ώστε να εφαρµόσουν τις υποχρεώσεις
που επιβάλλουν αυτές. Όταν τα αναγκαία αυτά νοµοθετικά µέτρα ληφθούν, λέµε ότι
το Ελληνικό δίκαιο εναρµονίσθηκε.
Οι Αποφάσεις (Decisions) δεσµεύουν την Ελλάδα και τα λοιπά κράτη µέλη και
συνήθως αναφέρονται στην κύρωση ∆ιεθνών Συµβάσεων, την ανταλλαγή
πληροφοριών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών ή της
σύστασης επιτροπών για την αντιµετώπιση διαφόρων προβληµάτων.

Στη σχετική µε τον ανά χείρας κανονισµό Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία περιλαµβάνονται :
•

Η Οδηγία 2000/59/ΕΚ της 28/12/2000 σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις
παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, όπως τροποποιήθηκε
από την Οδηγία 2007/71/ΕΚ.

•

Η 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.

•

Ο Κανονισµός (EK) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις µεταφορές αποβλήτων.

•

Ο Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12/10/1992 περί
θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, όπως τροποποιήθηκε από τους
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κανονισµούς 82/1997, 955/1999, 2700/2000, 648/2005 και 1791/2006.
•

Ο Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για
τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2913/92 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

•

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

Ενώ ιδιαίτερες απαιτήσεις σχετικά µε τα στερεά και τα επικίνδυνα απόβλητα
περιλαµβάνει:

•

Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 19ης Νοεµβρίου 2008 , για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων
οδηγιών.
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4.

Ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο

Στην Ελληνική Νοµοθεσία περιλαµβάνεται κατ’ αρχήν το σύνολο του ανωτέρω
νοµοθετικού πλαισίου, τόσο του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ) όσο και
της Ε.Ε. που έχει κυρωθεί µε Νόµους, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Υπουργικές
Αποφάσεις κ.α. κανονιστικές διατάξεις.
Αναλυτικότερα:
•

Η κοινή Υπουργική Απόφαση 8111.1/49/09 (ΦΕΚ 412Β/06-03-2009) «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.
3418/07/2002 (ΦΕΚ 712Β/11-06-2002) ΚΥΑ.

•

Η κοινή Υπουργική Απόφαση 3418/07/02 (ΦΕΚ 712Β/11-06-2002) για την
εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2000/59/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2000
σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και
καταλοίπων φορτίου που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CL 332 της 28-12-2000.

•

Ο Ν.1269/82 « Κύρωση της ∆Σ MARPOL 73/78- πρόληψη της ρύπανσης της
θάλασσας από πλοία 1973 και του Πρωτοκόλλου 1978» (ΦΕΚ89Α/21-7-82).

•

Ο N.743/77 (Α΄137) όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π∆ 55/98 « Προστασία του
θαλασσίου περιβάλλοντος» (ΦΕΚ58Α/20-3-98).

•

Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160Α/18-10-86).

•

Ο 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».
•

Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
περιβάλλοντος».

•

Η Κ.Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21B) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο
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1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α209/2011)».
•

Η Κ.Υ.Α. 20741/12 (ΦΕΚ 1565Β) «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 Α209/2011)» (Β 21)».

•

Ο

Ν.4042/2012

(ΦΕΚ

24Α/13-02-2012)

«Ποινική

προστασία

του

περιβάλλοντος –Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής
και διαχείρισης αποβλήτων».
•

Το Π∆ 88/97 (ΦΕΚ 90Α/97) σχετικά µε τις επιθεωρήσεις πλοίων, όπως
τροποποιήθηκε από τα Π.∆.. 16/99, Π.∆. 233/01 και Π.∆. 346/03.

•

Ο Ν.2939/01 (ΦΕΚ179Α/6-8-01) για τις συσκευασίες και εναλλακτική
διαχείριση συσκευασιών κ.α. προϊόντων.

•

Ο Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265Α/22-11-01) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,
όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3583/2007 (ΦΕΚ 142Α/28-06-07).

•

Π.∆.

14/2011

(ΦΕΚ

29Α/02-03-11)

«Αποδοχή

τροποποιήσεων

στα

Παραρτήµατα VI του Πρωτοκόλλου του 1997 το οποίο τροποποιεί την ∆ιεθνή
Σύµβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 όπως
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται µε αυτή».
•

Το Π.∆. 8/2013 (ΦΕΚ 27Α/31-1-2013) Αποδοχή τροποποιήσεων στο
Παράρτηµα V του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση
για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (Αναθεωρηµένο Παράρτηµα
V της ∆.Σ MARPOL 73/78).

Ενώ ακολουθούν ειδικότερες απαιτήσεις σχετικά µε τα στερεά απόβλητα τα
πετρελαιοειδή απόβλητα και χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, τα λύµατα και τα
επικίνδυνα απόβλητα.

Έτσι σχετικά µε τα στερεά απόβλητα, στην Ελληνική Νοµοθεσία περιλαµβάνονται :
•

Η κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη
διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικόs και Περιφερειακός Σχεδιασµόs
∆ιαχείρισης», (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003).
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•

Η κοινή Υπουργική Απόφαση 114218/97 «Κατάρτιση πλαισίου τεχνικών
προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
(ΦΕΚ 1016Β/17-11-97).

•

H Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 - Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά µε τις
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών και µε την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και
2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου

•

Το Π.∆. 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/5.3.04) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά µε
τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και 2002/96 «σχετικά µε τα
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» του Συµβουλίου της
27ης Ιανουαρίου 2003».

•

Η Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 - Μέτρα, όροι και προγράµµατα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

•

Το Π.∆. 109/2004 (ΦΕΚ 75Α/05-03-04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική
διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείρισή τους».

•

Το Π.∆. 211/06 (ΦΕΚ 211 Α/5-10-2006) : Συµπληρωµατικά µέτρα εκτέλεσης
του Κανονισµού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισµό υγειονοµικών
κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο.
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•

Οι όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίων και φορτηγίδων ή πλωτών
γενικά ναυπηγηµάτων που χρησιµοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής στερεών
απορριµµάτων

πλοίων

καθορίζονται

στην

Υ.Α.

181051/1090/82

(ΦΕΚ266Β/17-5-82).

Σχετικά µε τα πετρελαιοειδή απόβλητα και τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, στην
Ελληνική Νοµοθεσία περιλαµβάνονται :
•

Το Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ’αριθ.82 (ΦΕΚ Α’64/2.3.2004). Αντικατάσταση
της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση
των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων» (Β’40). «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα
για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».

•

Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά
ναυπηγήµατα που χρησιµοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών
καταλοίπων πλοίων καθορίζονται στην Υ.Α. 3231.8/1/89 (ΦΕΚ573Β/3-8-89).

Σχετικά µε τα επικίνδυνα απόβλητα, στην Ελληνική Νοµοθεσία περιλαµβάνονται :
•

Η κοινή Υπουργική Απόφαση ΗΠ 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και
περιορισµοί για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση
µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης
∆εκεµβρίου 1991 » (ΦΕΚ 383Β/12-03-06).

•

Καθώς η κοινή Υπουργική Απόφαση ΗΠ 24944/1159 (ΦΕΚ 791/30-06-06)
Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθµ. 13588/725 κοινή
υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β’383) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις
του άρθρο 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης
Μαρτίου 1991» και η ΚΥΑ 8668/2007(ΦΕΚ 287 Β΄ /02/03/2007 ) < Έγκρισης
Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων >.

•

Υ.Α. οικ. 146163/2012 - Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων
υγειονοµικών µονάδων. µεταφορές των αποβλήτων

•

Π.∆ 211/2006 (Α΄211) Καθορισµός υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα
ζωϊκά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
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Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του Καν. 1774/2002/ΕΚ.
•
•

Η κοινή Υπουργική Απόφαση 7589/731/2000 «Τοξικά και επικίνδυνα
απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων»
(ΦΕΚ 514Β/11-04-2000).

•

Για την παραλαβή χηµικών καταλοίπων φορτίου πλοίων ισχύουν οι διατάξεις
της Υ.Α. 3131.1/01/99 (ΦΕΚ 12Β/99). Για την µεταφορά αυτών µε πλοία
ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 146/98 (ΦΕΚ 109Α/98) και του Π.∆. 405/96
(ΦΕΚ 272Α/96).

Σχετικά µε τα λύµατα των πλοίων, στην Ελληνική Νοµοθεσία περιλαµβάνονται :
•

Το Π.∆. 400/96 που θέτει κανονισµούς για την πρόληψη της θαλάσσιας
ρύπανσης από τα λύµατα των πλοίων (ΦΕΚ 268Α/6-12-96).

•

Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά
ναυπηγήµατα που χρησιµοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής λυµάτων πλοίων
καθορίζονται στην Υ.Α. 3221.2/2/89 (ΦΕΚ 435Β/5-6-89).
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