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1. Γενικά  

 

Η εκτίµηση αναγκών του λιµένων αρµοδιότητας  του Ο.Λ. Καβάλας σχετικά µε τις 

απαιτούµενες ευκολίες υποδοχής αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν σε αυτούς Α, 

πραγµατοποιείται µε βάση τα στοιχεία που διαθέτουν οι ανάδοχοι των υπηρεσιών 

ευκολιών υποδοχής , καθώς και τη σχετική µεθοδολογία που αναλύεται στο κεφάλαιο 

IV. Για την παροχή επαρκών ευκολιών υποδοχής θα πρέπει επίσης να ληφθούν 

υπόψη εκτός των πλοίων και του τύπου αυτών, που καταπλέουν στο λιµένα, µια 

σειρά παραµέτρων όπως π.χ. η θέση του λιµένα και η τυχόν ύπαρξη / χρήση  

αγκυροβολίου, διότι έτσι θα απαιτείται χρήση πλωτών µέσων κλπ.  

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε ο τύπος του λιµένα της Καβάλας είναι µικτής χρήσης ενώ 

παρουσιάζει έντονο εµπορικό, τουριστικό και ακτοπλοϊκό χαρακτήρα. Τα πλοία που 

ελλιµενίζονται είναι κυρίως Φ/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ κλειστού και ανοικτού τύπου, 

κρουαζιερόπλοια καθώς και αλιευτικά και µικρά τουριστικά σκάφη. 

 

 Έτσι µε βάση τον τύπο των πλοίων που καταπλέουν στο λιµένα οι ανάγκες ευκολιών 

υποδοχής αποβλήτων πλοίων περιορίζονται σε : 

 

• πετρελαιοειδή απόβλητα σύµφωνα µε το Annex I της ∆.Σ. MARPOL 

73/78,  

• Απορρίµµατα σύµφωνα µε το Annex V της ∆.Σ. MARPOL 73/78 

• Λύµατα σύµφωνα µε το Annex ΙV της ∆.Σ. MARPOL 73/78, αν και δεν 

έχει ακόµη τεθεί σε ισχύ διεθνώς 

 

Παρακάτω γίνεται εκτίµηση της ανάγκης ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων, ανά 

κατηγορία αποβλήτων, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση της ∆.Σ. MARPOL 73/78.
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2. Πετρελαιοειδή απόβλητα (Annex I) 

 

Τα πετρελαιοειδή απόβλητα των πλοίων για τα οποία υπάρχει ανάγκη παράδοσης σε 

ευκολίες υποδοχής περιορίζονται κυρίως σε απόβλητα µηχανοστασίου πλοίων. Στα 

απόβλητα αυτά περιλαµβάνονται : 

• Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια 

• Υπολείµµατα καυσίµου 

• Κατάλοιπα (sludges) 

• Σεντινόνερα (bilge water) 

 

Στον πίνακα  που ακολουθεί δίνονται τα στοιχεία των ποσοτήτων που διαθέτει ο 

ανάδοχος των αποβλήτων αυτών αποτις οποίες µπορούµε να έχουµε µία αρκετά 

σωστή εκτίµηση των αναγκών του λιµένα της Καβάλας για παραλαβές 

πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων. 

 Έτος  Ποσότητα  

αποβλήτων  

(m3)  

2010  103,78 tn  

2011  65,20 tn  

2012  79,275 tn  

 

Με βάση τις ανωτέρω αναφερόµενες ποσότητες ς προκύπτει συνολική προσέγγιση 

της ποσότητας πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων στο λιµένα της Καβάλας της τάξης 

των 12 m
3 

/ µήνα.  Αντίστοιχα η µέγιστη ποσότητα προς παράδοση σε χρονικό 

διάστηµα ενός µήνα (peak) εκτιµάται ότι δεν θα ξεπερνάει, ως τάξη µεγέθους, τα 40 

m
3 

/ µήνα. 

 

Σχετικά µε τη µέγιστη ποσότητα ανά παράδοση, µε βάση τα ανωτέρω στοιχεία δεν 

φαίνεται να ξεπερνάει τα 20 ανά παράδοση, η οποία µπορεί να καλυφθεί µε ένα 

βυτιοφόρο όχηµα. 

 

Σχετικά µε τις αναµενόµενες συχνότητες παράδοσης, δεν αναµένονται περισσότερες 

από  2-3 παραδόσεις πετρελαιοειδών αποβλήτων σε εβδοµαδιαία βάση. 
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H ύπαρξη αγκυροβολίου όµως προυποθέτει ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει 

πλωτό µέσο ώστε να µπορούν να εξυπηρετηθούν και τα πλοία στη θέση αυτή. 

Τέλος προκειµένου για τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια των µικρών κυρίως σκαφών, 

αλλά και των ταχυπλόων, όπου κάθε φορά θα έχουµε παραγωγή αποβλήτων της 

τάξης των π.χ. 5-100 λίτρων, εκτιµάται ότι απαιτείται τοποθέτηση κατάλληλων 

δεξαµενών για τη συλλογή τους. 
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 3. Επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες χύδην (Annex II) 

 

Όπως φαίνεται από το Κεφάλαιο ΙΙ «Πληροφορίες Λιµένα Καβάλας» στο λιµένα δεν 

προσεγγίζουν δεξαµενόπλοια που µεταφέρουν επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες 

χύδην, σύµφωνα µε το Προσάρτηµα ΙΙ της ∆.Σ. MARPOL 73/78. 

 

Έτσι για την εξυπηρέτηση των πλοίων που συνήθως προσεγγίζουν το λιµένα της 

Καβάλας δεν υπάρχει ανάγκη εγκαταστάσεων παραλαβής αυτού του είδους των 

αποβλήτων. 

Άλλωστε, όπως ήδη αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο IV «Τύποι και Ποσότητες 

Αποβλήτων Πλοίων» η συνήθης πρακτική και κυρίως για σχετικά µικρού µεγέθους 

λιµάνια, όπου οι εν λόγω ουσίες είτε δεν συναντώνται είτε συναντώνται σε 

περιορισµένες ποσότητες, είναι οι βιοµηχανίες που δέχονται τα φορτία, να δέχονται 

και τα απόβλητα των πλοίων που τα µεταφέρουν.  
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4. Λύµατα (Annex IV) 

 

Το Προσάρτηµα IV της ∆.Σ. MARPOL 73/78, σχετικά µε τη ρύπανση της θάλασσας 

από τα λύµατα των πλοίων δεν έχει ακόµη τεθεί σε ισχύ διεθνώς κι έτσι σε παγκόσµιο 

επίπεδο τουλάχιστο προς το παρόν, γενικά δεν υπάρχει νοµοθετική απαίτηση για 

παροχή ευκολιών υποδοχής λυµάτων πλοίων. Το εν λόγω Προσάρτηµα  αναµένεται 

να τεθεί σε ισχύ την 27 Σεπτεµβρίου 2003 για τα νέα πλοία άνω των 400 κ.ο.χ. ή νέα 

πλοία που µεταφέρουν άνω των 15 επιβατών. Στα υπάρχοντα πλοία θα εφαρµοστεί 5 

χρόνια µετά την ηµεροµηνία αυτή δηλ. το 2008. 

Στη χώρα µας έχει τεθεί σε ισχύ το Π.∆. 400/96 µε το οποίο τίθενται περιορισµοί ως 

προς τις απορρίψεις λυµάτων πλοίων στη θάλασσα. Με βάση το ανωτέρω Π.∆. µε το 

οποίο αξίζει να σηµειωθεί ότι πλέον όλα τα πλοία έχουν  συµµορφωθεί, προβλέπεται 

µεταξύ άλλων και εξοπλισµός αποθήκευσης / επεξεργασίας λυµάτων στα πλοία.  

 

Ποσοτική εκτίµηση των παραγοµένων λυµάτων πλοίων που ελλιµενίζονται στην 

Καβάλα, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε µια σειρά από παραδοχές, όπως παραγωγή 

λυµάτων 70 λίτρα / άτοµο / ηµέρα, αναγωγή στο µέσο χρόνο λειτουργίας του πλοίου. 
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Η ανωτέρω προσέγγιση δεν είναι ρεαλιστική, διότι δεν λαµβάνει υπόψη τον 

εξοπλισµό των πλοίων (π.χ. λειτουργία εγκεκριµένου συστήµατος επεξεργασίας 

λυµάτων, δεξαµενές συγκέντρωσης) τους πλόες που εκτελούν και ειδικότερα αν 

εκτελούνται πλόες πέραν των 12 ναυτικών µιλίων από την ακτή, καθώς και µια σειρά 

από παραµέτρους που δίνονται αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο «Τύποι και ποσότητες 

αποβλήτων πλοίων».   

 

Έτσι, πλοία που διαθέτουν εγκεκριµένο σύστηµα βιολογικού καθαρισµού λυµάτων, 

δεν αναµένεται να παραδώσουν λύµατα στις ευκολίες υποδοχής, παρά µόνο σε 

περίπτωση όπου το σύστηµα  αυτό βρίσκεται εκτός λειτουργίας.  

 

Αντίστοιχα πλοία που δεν διαθέτουν µεν σύστηµα επεξεργασίας λυµάτων, αλλά 

δεξαµενές συγκέντρωσης και εκτελούν πλόες πέραν των 12  ν. µιλίων από την ακτή, 

αναµένεται να συγκεντρώνουν τα λύµατα στις δεξαµενές αυτές και να τα 

απορρίπτουν σύµφωνα µε το Annex IV της ∆.Σ. MARPOL 73/78 και το Π.∆. 400/96 

όταν πλέουν πέραν των 12 µιλίων από την ακτή.  

 

Προκειµένου να εκτιµήσουµε τη µέγιστη ποσότητα λυµάτων ανά παράδοση, 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη µεθοδολογία του Π.∆. 400/96, όπου η ηµερήσια 

υδραυλική παροχή λυµάτων προκύπτει από τον τύπο Π = 0.7ΑΩF/4 όπου: 

• Α, ο αριθµός των επιβαινόντων (1500) 

• Ω οι ώρες πλεύσεις ανά ηµέρα (16) 

• F ο τύπος της τουαλέτας (12 λίτρα / χρήση)  

 

Έτσι η µέγιστη ποσότητα λυµάτων ανά παράδοση προκύπτει : Π= 50,4 m
3
  

 

Για την κάλυψη των αναγκών  παράδοσης λυµάτων πλοίων που ελλιµενίζονται στην 

Καβάλα, ο ανάδοχος των εργασιών περισυλλογής υγρών αποβλήτων πλοίων θα 

πρέπει να διαθέτει κατάλληλο βυτιοφόρ όχηµα. 
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5. Απορρίµµατα (Annex V) 

 

Όπως αναφέρθηκε ο τύπος του λιµένα της Καβάλας είναι κυρίως επιβατικού – 

τουριστικού χαρακτήρα. Επίσης τα πλοία που ελλιµενίζονται, χρησιµοποιούν το 

λιµένα µόνο κατά τη διάρκεια της κανονικής τους λειτουργίας, ενώ για τυχόν 

επισκευές πηγαίνουν στο λιµάνι του Πειραιά, ή σε άλλες οργανωµένες 

ναυπηγοεπισκευαστικές βάσεις. Έτσι τα απορρίµµατα που παραδίδουν τα πλοία στο 

λιµάνι της Καβάλας, σύµφωνα µε το Προσάρτηµα V της ∆.Σ. MARPOL 73/78 

περιορίζονται κυρίως σε οικιακού τύπου απορρίµµατα.  

Με σκοπό µία κατά το δυνατόν ρεαλιστική προσέγγιση των παραδιδοµένων 

απορριµµάτων από τα πλοία στην Καβάλα, η εκτίµηση θα πραγµατοποιηθεί µε βάση 

την επιβατική κίνηση του λιµένα. Για το σκοπό αυτό θεωρείται ηµερήσια παραγωγή 

απορριµµάτων 3 Κg / άτοµο / ηµέρα.  ∆εδοµένου ότι η τιµή αυτή της βιβλιογραφίας 

αναφέρεται σε 24ωρη βάση, γίνεται αναγωγή στο µέσο χρόνο διάρκειας πλεύσης. 

Επίσης επειδή τα απορρίµµατα παραλαµβάνονται σε µονάδες όγκου (κυβικά µέτρα) 

µε σκοπό τη µετατροπή αυτών σε µονάδες βάρους θεωρείται πυκνότητα 250 kg/m
3
.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία των αναδόχων κατά τα τρία προηγούµενα έτη συνελέχθησαν 

οι παρακάτω ποσότητες στερεών αποβλήτων. 

 

Έτος Ποσότητα 
απορριµµάτων 

(m3) 

2010 457,06 m³ 

2011 447,67 m³ 

2012 178,35 m³ 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα αυτό , προκύπτει µια µέση ηµερήσια ποσότητα 

απορριµµάτων της τάξης των  0,5  τόνων ή 2 κυβικών µέτρων, ενώ οι µέγιστες τιµές 

είναι αντίστοιχα 1,5 τόνοι ή 4 κυβικά µέτρα. 

Από τις ανωτέρω εκτιµήσεις προκύπτει ότι δύο απορριµµατοφόρα οχήµατα  µε 

αρκούν για την κάλυψη των αναγκών του λιµένα της Καβάλας, ακόµη και σε περίοδο 

αιχµής. H ύπαρξη αγκυροβολίου όµως προυποθέτει ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να 

διαθέτει πλωτό µέσο ώστε να µπορούν να εξυπηρετηθούν και τα πλοία στη θέση 

αυτή. 
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Τέλος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αν και το απορριµµατοφόρο όχηµα είναι η 

πλέον ενδεδειγµένη λύση, για την µελλοντική ή/και παρούσα εξυπηρέτηση 

σύγχρονων επιβατικών πλοίων, ανάλογα µε τον εξοπλισµό που αυτά διαθέτουν  (π.χ. 

press container) µπορεί να απαιτηθεί και άλλος τύπος οχήµατος (π.χ. Skip Loader, ή 

Hook Lift). 

5.1 Επικίνδυνα στερεά απόβλητα 

Η συλλογή των στερεών επικινδύνων αποβλήτων µπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, 

σε κατάλληλες συµβατές για κάθε είδος αποβλήτων συσκευασίες (π.χ. βαρέλια, σάκοι 

big bags, πλαστικά δοχεία, κιβώτια από ινοσανίδες), κατασκευασµένες σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές UN. 

 

Για κάθε κατηγορία επικινδύνου αποβλήτου και για κάθε αριθµό UN θα 

χρησιµοποιούνται τα αντίστοιχα προβλεπόµενα µέσα, λαµβάνοντας παράλληλα 

υπόψη το είδος των αποβλήτων (στερεό, υγρό), την επικινδυνότητά τους, την 

ποσότητα και τους λοιπούς περιορισµούς που τίθενται από τον Κανονισµό ADR. 

 

Τα απόβλητα, αναλόγως του όγκου και της ποσότητάς τους, µεταφέρονται στα µέσα 

συσκευασίας είτε χειρωνακτικά είτε µε παλετοφόρα οχήµατα και ειδικά ανυψωτικά 

µηχανήµατα. 

 

Τα χύδην υγρά απόβλητα (π.χ. από δεξαµενές πλοίων) µεταγγίζονται στα κατάλληλα 

µέσα συσκευασίας (π.χ. βαρέλια) µε αναρροφητικές αντλίες και αντλίες αέρος διπλού 

διαφράγµατος µε σετ γειώσεως. 

Τα συσκευασθέντα απόβλητα φορτώνονται είτε σε κλειστό όχηµα ωφέλιµου βάρους 

3,5 τόνων είτε σε κλειστό εµπορευµατοκιβώτιο 20 ή 40 ποδών, εγκεκριµένο και 

σύµφωνο µε την ∆ιεθνή Σύµβαση CSC, το οποίο επιπλέον είναι επιθεωρηµένο και 

πιστοποιηµένο από διεθνώς αναγνωρισµένους Νηογνώµονες ως προς την 

καταλληλότητά τους να µεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα. 

 

Για την συσκευασία των επικινδύνων αποβλήτων χρησιµοποιούνται, κατά περίπτωση 

αριθµού UN, οι ακόλουθες συσκευασίες (µη περιοριστικός κατάλογος, αφού ανά 

τύπο και ποσότητα αποβλήτων επιλέγεται η κατάλληλη συσκευασία, βάσει των 

ειδικότερων οδηγιών συσκευασίας): 

• Μεταλλικά βαρέλια τύπου 1A2 

• Πλαστικά βαρέλια τύπου 1Η2 

• Μπιτόνια τύπου 3Η2 

• Σάκοι big bags τύπου 13H 
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• Κιβώτια τύπου 4G και 4A 

 

Οι συσκευασίες προµηθεύονται από αντιπροσώπους πιστοποιηµένων UN  approved 

συσκευασιών, σύµφωνα µε τις  διεθνείς συµφωνίες IMDG και ADR για τη 

συσκευασία και µεταφορά επικίνδυνων υλικών όλων των κλάσεων.  

 

Οι συσκευασίες είναι συµβατές για κάθε είδος επικινδύνων αποβλήτων που πρόκειται 

να συλλεχθεί και µεταφερθεί (π.χ. βαρέλια, σάκοι big bags, δεξαµενές IBCs).  

 

Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση πρωτογενούς συλλογής αποβλήτων που εµπίπτουν 

στις διατάξεις του Ν. 2939/2001, οι συσκευασίες θα είναι συµβατές µε τα 

αναφερόµενα στα αντίστοιχα εκδοθέντα Π.∆. για κάθε απόβλητο. Π.χ. η συλλογή των 

φορητών ηλεκτρικών στηλών θα γίνεται στους κάδους που προµηθεύει η ΑΦΗΣ, των 

συσσωρευτών στους κάδους που προµηθεύει η ΣΥ∆ΕΣΥΣ, των λαµπτήρων στους 

περιέκτες που προµηθεύει η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ, των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών 

συσκευών στους περιέκτες που προµηθεύει η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ. 

 

 

5.2 Ζωικά υποπροιόντα 

Για την µεταφορά ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1,2,3 θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί ένα  κλειστό αυτοκίνητο-ψυγείο, τεχνολογίας εκποµπής ρύπων 

EURO3 που να  πληροί τις προδιαγραφές λειτουργίας του Π.∆. 211/2006. 

 

 

Η άδεια καταλληλότητας του οχήµατος του οχήµατος έχει εγκριθεί από το Τµήµα 

Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Το όχηµα θα φέρει χωριστούς χώρους και κάδους ανά κατηγορία ΖΥΠ, καθώς και 

ειδικό ψυκτικό σύστηµα µε δυνατότητα ψύξης στους -200C. 

. 
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