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1.

Γενικά

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται βασικές διαδικασίες που αφορούν στην παραλαβή,
συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, µεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση των
αποβλήτων πλοίων που προσεγγίζουν τους λιµένες αρµοδιότητας του Ο.Λ.Κ ΑΕ.

Οι διαδικασίες αυτές προβλέπονται τόσο από την Οδηγία 2000/59/ΕΚ καθώς και την
υπ’ αριθµ. 8111.1/41/09 ΚΥΑ, όσο και από συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
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2.

Κοινοποίηση

Σύµφωνα µε το Άρθρο 6 και το Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ, όπως
διαµορφώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ, από την ηµεροµηνία
εφαρµογής της (28-12-2002) και µετά, απαιτείται κοινοποίηση των αποβλήτων που
παράγονται στα πλοία, από τους πλοιάρχους των πλοίων που καταπλέουν σε όλα τα
Ευρωπαϊκά λιµάνια.
Έτσι οι πλοίαρχοι των πλοίων οι οποίοι πρόκειται να καταπλεύσουν στους λιµένες
αρµοδιότητας του Ο.Λ.Κ. Α.Ε., συµπληρώνουν επιµελώς το επισυναπτόµενο έντυπο
και κοινοποιούν τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό στον φορέα διαχείρισης του
λιµένα που θα καταπλεύσει το πλοίο, στον ανάδοχο παραλαβής και διαχείρισης των
αποβλήτων - εάν δεν είναι ο ίδιος µε τον φορέα διαχείρισης του λιµένα - και στην
αρµόδια Λιµενική Αρχή:

(α)

τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την άφιξη, εάν είναι γνωστός ο λιµένας
κατάπλου, ή

(β)

µόλις γίνει γνωστός ο λιµένας κατάπλου, εάν η πληροφορία αυτή είναι
διαθέσιµη σε λιγότερες από 24 ώρες πριν από την άφιξη, ή

(γ)

το αργότερο κατά την αναχώρηση από τον προηγούµενο λιµένα, εάν η
διάρκεια του ταξιδιού είναι µικρότερη από 24 ώρες.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο πρέπει να φυλάσσονται στο
πλοίο τουλάχιστον έως τον επόµενο λιµένα κατάπλου και τίθενται στη διάθεση των
αρχών των κρατών µελών, εφόσον τα ζητήσουν.

Το έντυπο κοινοποίησης αποστέλλεται στο γραφείο ευκολιών υποδοχής του Φορέα,
µε ευθύνη του οποίου ενηµερώνονται οι ανάδοχοι των εργασιών περισυλλογής:

•

HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER για τα υγρά κατάλοιπα και

•

NORTH AEGEAN SLOPS – ΗΛΙΑΣ ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ για τα στερεά κατάλοιπα

καθώς και η αρµόδια Λιµενική Αρχή.
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

1. Ονοµασία,

κωδικός

κλήσης

ασυρµάτου

και,

εφόσον

διαθέτει,

αριθµό

αναγνώρισης ∆ΝΟ του πλοίου :
2. Κράτος σηµαίας :
3. Προβλεπόµενη ώρα κατάπλου (ΠΩΚ) :
4. Προβλεπόµενη ώρα απόπλου (ΠΩΑ) :
5. Προηγούµενος λιµένας προσέγγισης :
6. Επόµενος λιµένας προσέγγισης :
7. Τελευταίος λιµένας παράδοσης των αποβλήτων πλοίων και ηµεροµηνία κατά την
οποία πραγµατοποιήθηκε η παράδοση αυτή:
8. Παραδίδετε
το σύνολο 1

µέρος 1

καµία ποσότητα 1

από τα απόβλητά σας στις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής.
9. Τύπος και ποσότητα αποβλήτων και καταλοίπων που πρόκειται να παραδοθούν ή
να παραµείνουν επί του πλοίου και ποσοστό της µέγιστης ικανότητας
αποθήκευσης:

Στον πίνακα της επόµενης σελίδας :
• Αν παραδίδετε όλα τα απόβλητα, συµπληρώστε κατάλληλα την δεύτερη στήλη.
• Αν παραδίδετε µερικά ή καθόλου απόβλητα, συµπληρώστε όλες τις στήλες.
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Απόβλητα
Τύπος

προς
παράδοση m3

Μέγιστη

Ποσότητα

ικανότητα

αποβλήτων που

αποθήκευσης

παραµένουν επί
3

αποβλήτων m

του πλοίου m

Εκτιµώµενη

Λιµένας

3

ποσότητα αποβλήτων

που θα
παραδοθούν τα
υπόλοιπα
απόβλητα

που θα παραχθούν
µεταξύ κοινοποίησης
και επόµενου λιµένα
κατάπλου m3

Πετρελαιοειδή απόβλητα
Κατάλοιπα
πετρελαίου
Ύδατα
υδροσυλλεκτών
Λοιπά
(να καθοριστούν)
Απορρίµµατα
Από τρόφιµα
Πλαστικά
Λοιπά
Λύµατα (1)
Απόβλητα που
έχουν σχέση µε
το φορτίο (2)
Κατάλοιπα
φορτίου (2)
(να καθοριστούν)
Τα λύµατα µπορούν να απορρίπτονται στη θάλασσα σύµφωνα µε τον κανονισµό 11 του παραρτήµατος IV της
σύµβασης MARPOL 73/78 και του άρθρου 7 του Π∆ 400/96, όπως ισχύει. Τα αντίστοιχα τετραγωνίδια δεν
χρειάζεται να συµπληρωθούν εάν υπάρχει πρόθεση πραγµατοποίησης επιτρεπόµενης απόρριψης στη θάλασσα.
(2) Εκτιµήσεις.
(1)

Βεβαιώνω ότι:
− οι ως άνω λεπτοµέρειες είναι ακριβείς και ορθές
− επί του πλοίου υφίσταται επαρκής ικανότητα αποθήκευσης όλων των αποβλήτων
που θα παραχθούν µεταξύ της κοινοποίησης και του επόµενου λιµένα στον οποίο
θα παραδοθούν.

Ηµεροµηνία…………………………
Ώρα………………………………….
Υπογραφή…………………………...
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3.

Αίτηση παράδοσης αποβλήτων

Εφόσον το πλοίο προτίθεται να χρησιµοποιήσει τις Ευκολίες Υποδοχής προκειµένου
να παραδώσει τα απόβλητά του ενηµερώνει κατάλληλα, µέσω αιτήσεως, τους
αναδόχους των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής :

(α)

τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την άφιξη, εάν είναι γνωστός ο λιµένας
κατάπλου, ή

(β)

µόλις γίνει γνωστός ο λιµένας κατάπλου, εάν η πληροφορία αυτή είναι
διαθέσιµη σε λιγότερες από 24 ώρες πριν από την άφιξη, ή

(γ)

το αργότερο κατά την αναχώρηση από τον προηγούµενο λιµένα, εάν η
διάρκεια του ταξιδιού είναι µικρότερη από 24 ώρες.

Στην αίτηση θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα παρακάτω στοιχεία :
•

Στοιχεία πλοίου (Όνοµα πλοίου, τύπος, σηµαία κλπ).

•

Στοιχεία αρµοδίου προσώπου (Όνοµα, στοιχεία επικοινωνίας).

•

Εκτιµούµενος χρόνος κατάπλου και απόπλου.

•

Θέση πρόσδεσης / αγκυροβολίας πλοίου.

•

Προτεινόµενη ηµεροµηνία και ώρα παράδοσης αποβλήτων.

•

Τύπος και ποσότητες των προς παράδοση αποβλήτων.

•

∆υνατότητα παράδοσης µε µέσα του πλοίου.

•

Στοιχεία πλοιοκτήτριας εταιρείας (διεύθυνση, τηλ, fax, ΑΦΜ).

•

Στοιχεία πράκτορα.

Τυποποιηµένο έντυπο αίτησης παράδοσης αποβλήτων επισυνάπτεται στο Παράρτηµα
ΙΙΙ.
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4.

Μεθοδολογία παραλαβής και διαχείρισης υγρών καταλοίπων

Στο εδάφιο αυτό παρουσιάζονται οι µέθοδοι διαχείρισης (περισυλλογής, συλλογής
µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης) των υγρών καταλοίπων πλοίων που
προσεγγίζουν τους λιµένες αρµοδιότητας του Ο.Λ.Κ ΑΕ.
Στα υγρά κατάλοιπα για τα οποία υπάρχει ανάγκη ευκολιών υποδοχής
περιλαµβάνονται, όπως έχει αναπτυχθεί σε άλλα κεφάλαια, τα υγρά πετρελαιοειδή
κατάλοιπα και τα λύµατα.
Τόσο για τα υγρά πετρελαιοειδή κατάλοιπα, όσο και για τα λύµατα των πλοίων δεν
προβλέπεται επεξεργασία αυτών στο λιµάνι, παρά µόνο συλλογή αυτών από τα
εξυπηρετούµενα πλοία, προσωρινή αποθήκευση και µεταφορά τους σε κατάλληλες
εγκαταστάσεις

επεξεργασίας

πετρελαιοειδών

αποβλήτων

(εγκαταστάσεις
της

αναδόχου

διαχωρισµού
εταιρείας,

–

επεξεργασίας

κέντρα

ανακύκλωσης

απόβλητων λιπαντικών ελαίων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων
της περιοχής).

Η παραλαβή καταλοίπων θα γίνεται οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, όλες τις ηµέρες,
Κυριακές και αργίες, υπάρχει σχετικό αίτηµα, ανεξαρτήτως αν είναι µεγάλη ή µικρή
ποσότητα και από οποιοδήποτε πλοίο.
Η παράδοση των καταλοίπων θα γίνεται µε µέσα και προσωπικό του
εξυπηρετούµενου πλοίου, στα πλωτά ή χερσαία µέσα του αναδόχου, εκτός της
περίπτωσης βλάβης των µέσων του εξυπηρετούµενου πλοίου.

Η εκτέλεση των εργασιών, τόσο της παραλαβής όσο και της επεξεργασίας των
παραλαµβανόµενων πετρελαιοειδών καταλοίπων και της τελικής διάθεσης των
προϊόντων διαχωρισµού θα είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες διατάξεις των Νόµων και
Υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται για τις εργασίες αυτές από την Εθνική,
Κοινοτική και ∆ιεθνή νοµοθεσία, θα συµµορφώνεται δε µε ενδεχόµενες νέες
διατάξεις Νόµων και Υπουργικές αποφάσεις Εθνικές, Κοινοτικές και ∆ιεθνείς, που θα
αφορούν την εκτέλεση των εργασιών αυτών.

Τα µέσα που χρησιµοποιούνται, καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νοµοθεσίας και είναι εφοδιασµένα µε τις απαραίτητες κατά περίπτωση άδειες.
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4.1

Περισυλλογή και µεταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων

Η παραλαβή των πετρελαιοειδών καταλοίπων θα γίνεται, είτε από την ξηρά µε
ειδικού τύπου για πετρελαιοειδή βυτιοφόρα οχήµατα είτε από την θάλασσα µε τα
πλωτά δεξαµενόπλοια της αναδόχου εταιρίας, τα οποία θα έχουν όλες τις
προβλεπόµενες από τον κανονισµό λιµένος Νο 34 άδειες και θα µπορούν να
εναλλάσσονται µεταξύ των από τα αναφερόµενα στο παράρτηµα του προφίλ του
αναδόχου και θα µεταφέρονται στο διαχωριστήρα, της αναδόχου εταιρείας όπου και
θα εκφορτώνονται µε τα αντλητικά συστήµατα του διαχωριστήρα.
Κατά την παραλαβή και τη διαχείριση των πετρελαιοειδών καταλοίπων, µε ευθύνη
του αναδόχου, ακολουθούνται όλες οι τελωνειακές διαδικασίες που προβλέπονται
από την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία, όπως η έκδοση τελωνειακής αδείας.

Η παραλαβή των πετρελαιοειδών καταλοίπων θα γίνεται µε τα µέσα του
εξυπηρετούµενου πλοίου και η παράδοση των καταλοίπων θα γίνεται µέσω του
προτύπου διεθνούς συνδέσµου INTERNATIONAL STANDARD CONNECTION,
εκτός της περίπτωσης βλάβης των µέσων του πλοίου, οπότε θα γίνεται µε τα µέσα
του παραλαµβάνοντος µέσου.
Στη συνέχεια τα παραλαµβανόµενα πετρελαιοειδή κατάλοιπα θα οδηγούνται στον
πλωτό διαχωριστήρα Π/∆ ΕΚΟΜΑΣΤΕΡ – Ν.Π. 140.

Τόσο κατά τη διαδικασία της περισυλλογής των πετρελαιοειδών καταλοίπων από τα
πλοία, όσο και κατά τη διαδικασία της εκφορτώσεως στον Π/∆ ΕΚΟΜΑΣΤΕΡ, θα
λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα, πέραν των προβλεποµένων από το εγχειρίδιο του
σκάφους, για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος:

1 - Θα ορίζεται υπεύθυνος παρακολούθησης της φόρτωσης, ο οποίος καθ’ όλη τη
διάρκεια της φορτώσεως θα παραµένει κοντά στα manifolds και υπεύθυνος
καταστρώµατος, ο οποίος θα περιφέρεται επί του καταστρώµατος για να διαπιστώσει
τυχόν ποσότητα πετρελαίου επί της επιφάνειας της θάλασσας. Και οι δύο θα είναι
εφοδιασµένοι µε φορητή συσκευή VHF.
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2 - Θα γίνεται συχνή µέτρηση (sounding) των δεξαµενών των πλωτών µέσων και του
δεξαµενόπλοιου.
3 - Θα γίνεται ενηµέρωση του πλοιάρχου του παραδίδοντος πλοίου 12’ πριν
πληρωθούν τελείως οι δεξαµενές του πλωτού µέσου που παραλαµβάνει τα κατάλοιπα
για να αποφευχθεί τυχόν υπερχείλιση.
4 - Θα διακοπεί άµεσα η παραλαβή των καταλοίπων σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης.
Αντίστοιχα µέτρα ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος θα λαµβάνονται και
κατά την παραλαβή των πετρελαιοειδών καταλοίπων µε χερσαία µέσα, ενώ ιδιαίτερη
προσοχή δίδεται στην αποφυγή διαρροών από τις εύκαµπτες σωληνώσεις.
Για λόγους ασφαλείας, το προσωπικό των πλωτών µέσων δεν εργάζεται περισσότερο
από 15 ώρες το 24ωρο ή από 36 ώρες σε περίοδο 72 ωρών, εκτός και αν προκύψει
έκτακτη ανάγκη. Κάθε πλοίαρχος πλωτού µέσου θα διατηρεί και θα τηρεί πλάνο
φορτώσεως από το οποίο µπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγµή η στάθµη των
καταλοίπων που υπάρχει σε κάθε δεξαµενή του πλωτού µέσου και τα περιθώρια που
υπάρχουν για παραπέρα παραλαβή καταλοίπων.

Μετά το πέρας της παραλαβής ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας εκδίδει
βεβαίωση, αντίγραφο της οποίας παραδίδει στον πλοίαρχο του εξυπηρετούµενου
πλοίου στην οποία αναγράφεται µεταξύ άλλων, ο τύπος και η ποσότητα των
παραλαµβανοµένων καταλοίπων, ηµεροµηνία κλπ. Αντίγραφο σχετικής βεβαίωσης
επισυνάπτεται στο Παράρτηµα IV.

Στη συνέχεια τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα θα µεταφέρονται στις εγκαταστάσεις
διαχωρισµού – επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων της αναδόχου εταιρείας.
Το σύστηµα διαχωρισµού και επεξεργασίας πετρελαιοειδών καταλοίπων της
αναδόχου εταιρείας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, µε αξιόπιστα
αποτελέσµατα διαχωρισµού και να ικανοποιεί τους όρους και τις απαιτήσεις της Υ.Α.
3231.8/1/89/28-7-89 (ΦΕΚ 573 Β/3-8-89). Η Εταιρεία πρέπει επίσης να διαθέτει όλες
τις απαιτούµενες άδειες και Πιστοποιητικά. Τελικός παραλήπτης των διαχωρισµένων
πετρελαιοειδών καταλοίπων είναι τα ∆ιυλιστήρια Ασπροπύργου των ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε..
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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Τα απόβλητα λιπαντικά έλαια θα παραλαµβάνονται από τα πλοία και θα οδηγούνται
απευθείας στο εγκεκριµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Απόβλητων
Λιπαντικών

Ελαίων,

την

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΝ.∆Ι.Α.Λ.Ε. Α.Ε.).

4.2

Παραλαβή και µεταφορά λυµάτων

Η παραλαβή των λυµάτων αυτών θα γίνεται από ξηράς µε ειδικά βυτιοφόρα οχήµατα
για λύµατα.
Η παραλαβή των λυµάτων θα γίνεται µέσω εύκαµπτων σωληνώσεων, στα άκρα των
οποίων έχουν τοποθετηθεί σύνδεσµοι που προβλέπονται από τους κανονισµούς του
Παραρτήµατος IV της ∆.Σ. MARPOL. Η παράδοση θα γίνεται µε τα µέσα του
παραδίδοντος πλοίου (αντλία-σωλήνωση). Αν δεν είναι δυνατή η παράδοση µε τα
ίδια µέσα του πλοίου, τότε θα χρησιµοποιείται καταδυόµενη αντλία αντιεκρηκτικού
τύπου για κοπή-πολτοποίηση και φόρτωση των λυµάτων.

Στη συνέχεια τα λύµατα θα οδηγούνται προς επεξεργασία και τελική διάθεση στις
πλησιέστερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων της περιοχής.

Οι διάφορες δυνατότητες παραλαβής υγρών αποβλήτων και τα χρησιµοποιούµενα
µέσα φαίνονται στο επισυναπτόµενο διάγραµµα ροής.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η
ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
∆/Ξ ECOKEEPER
∆/Ξ ECOFRIEND

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η
ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

ΛΥΜΑΤΑ

Β/Ο YΜΧ 9584

Β/Ο ΝΧΑ 3252

Β/Ο YΝΚ 9200

Β/Ο ΝΧΑ 8609

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ
(ΑΝΝΕΧ ΙΙ ∆.Σ.
MARPOL 73/78)
Β/Ο ΥΝΚ 9811

Α.Λ.Ε

Β/Ο ΥΝΝ 9457

Β/Ο YΝΕ 9617

∆/Ξ ECOKEEPER
∆/Ξ ECOFRIEND

ΚΕΝΤΡΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ

ΕΝ.∆Ι.Α.Λ.Ε. ΑΕ

Π/∆ ECOMASTER

ΝΕΡΑ - ΘΑΛΑΣΣΑ /
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η ΕΛ.ΠΕ.

Για την τελική διάθεση των απόβλητων λιπαντικών ελαίων, η εταιρία έχει συνάψει
σύµβαση

µε

εγκεκριµένο

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Φορέα

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Εναλλακτικής

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

∆ιαχείρισης

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Α.Λ.Ε.
ΕΛΑΙΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΝ.∆Ι.Α.Λ.Ε. Α.Ε.), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
κείµενης Νοµοθεσίας. Για τους λόγους αυτούς συλλέγονται ξεχωριστά.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ
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5.

Μεθοδολογία Παραλαβής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Στο εδάφιο αυτό παρουσιάζονται οι µέθοδοι διαχείρισης (περισυλλογής, συλλογής
µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης) των στερεών αποβλήτων πλοίων που
προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρµοδιότητας του Ο.Λ. Καβάλας Α.Ε..

Οι παραλαβές των στερεών αποβλήτων από τα πλοία πραγµατοποιούνται µε χρήση
διαφόρων µεθόδων: µε πλωτή ευκολία, µε απορριµµατοφόρο όχηµα, µε ειδικά
οχήµατα µεταφοράς κάδων containers µε γάντζο τύπου ROLL ΟΝ - ROLL OFF και
οχήµατα SKIP LOADER µεταφοράς κάδων τύπου "SKIP", µε υποδοχείς παραλαβής
ή προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι, containers).
Η παραλαβή των στερεών αποβλήτων από τα πλοία γίνεται κυρίως από ξηράς, στις
αποβάθρες του Λιµένα, ενώ υπάρχει δυνατότητα παραλαβής δια θαλάσσης εάν
απαιτηθεί,

ανάλογα

µε

τη

θέση

αγκυροβόλησης

ή

πρυµνοδέτησης

του

εξυπηρετούµενου πλοίου.

Έτσι για την δια θαλάσσης συλλογή των αποβλήτων δύναται να χρησιµοποιηθεί
πλωτό µέσο της αναδόχου εταιρείας και για την δια ξηράς συλλογή των αποβλήτων
χρησιµοποιούνται τα ειδικά φορτηγά αυτοκίνητα και ο ειδικός εξοπλισµός που
διαθέτει η εταιρεία.
Η παραλαβή στερεών αποβλήτων θα γίνεται οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, όλες τις
ηµέρες, Κυριακές και αργίες, υπάρχει σχετικό αίτηµα, ανεξαρτήτως αν είναι
µεγάλη ή µικρή ποσότητα και από οποιοδήποτε πλοίο.

Μετά το πέρας της παραλαβής ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας εκδίδει
βεβαίωση, αντίγραφο της οποίας παραδίδει στον πλοίαρχο του εξυπηρετούµενου
πλοίου στην οποία αναγράφεται µεταξύ άλλων, ο τύπος και η ποσότητα των
παραλαµβανοµένων στερεών αποβλήτων, ηµεροµηνία κλπ. Αντίγραφο σχετικής
βεβαίωσης επισυνάπτεται στο Παράρτηµα 4.

Στη συνέχεια αναπτύσσεται αναλυτικά ο τρόπος διαχείρισης (συλλογή, µεταφορά,
προσωρινή αποθήκευση, τελική διάθεση) κάθε είδους στερεών αποβλήτων και
αναφέρονται τα µέσα που χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό.
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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5.1

Οικιακού τύπου και Λειτουργικά απόβλητα πλοίων

Η παράδοση αυτού του τύπου των αποβλήτων γίνεται πάντοτε σε νάιλον κλειστές
σακούλες.
Η συλλογή τους γίνεται απευθείας είτε στους τυποποιηµένους κάδους απορριµµάτων
που έχουν τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό σε διάφορα σηµεία του λιµένα είτε στο
απορριµµατοφόρο όχηµα είτε στα container των ειδικών οχηµάτων, ανάλογα µε τις
ανάγκες των εξυπηρετούµενων πλοίων.

Η αποκοµιδή των απορριµµάτων θα πραγµατοποιείται σε κατάλληλες ώρες της
ηµέρας, ώστε να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα τα πλοία και να µην δηµιουργείται
πρόβληµα στην κανονική λειτουργία των πλοίων και του λιµένα.

Η διάθεση των απορριµµάτων αυτών θα πραγµατοποιείται στους καθορισµένους για
το σκοπό αυτό χώρους (ΧΥΤΑ).

Η συλλογή των λειτουργικών αποβλήτων πλοίων γίνεται απευθείας σε container που
φέρονται επί των ειδικών οχηµάτων που διαθέτουν υδραυλικό γάντζο ή
αλυσιδάκι φόρτωσης και εκφόρτωσης των container.

Τα στερεά απόβλητα φορτώνονται απευθείας στα container µε τα µηχανικά µέσα του
εξυπηρετούµενου πλοίου.
Τα container µπορούν να διατίθενται στα πλοία για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα,
για τη συλλογή των στερεών αποβλήτων τους, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής
κίνηση των φορτηγών απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων στο χώρο του λιµένα.

Σε όλες τις περιπτώσεις συλλογής στερεών καταλοίπων σε φορτηγά αυτοκίνητα και
σε container, αυτά καλύπτονται µε ειδικά διαµορφωµένο µουσαµά, ώστε να µην
υπάρχει κίνδυνος διασκορπισµού τους κατά τη µεταφορά.

Η φόρτωση των container στα αυτοκίνητα γίνεται µε το σύστηµα ROLL ΟΝ - ROLL
OFF ή SKIP και η εκφόρτωση τους µε το σύστηµα ανατροπής που διαθέτουν τα
οχήµατα αυτά.
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ
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Η διάθεση αυτού του τύπου των αποβλήτων, εφόσον δεν εµπίπτουν σε ειδική
κατηγορία αποβλήτων, θα πραγµατοποιείται αντίστοιχα µε τα αστικά απορρίµµατα.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται για την αναγνώριση τυχόν ειδικών αποβλήτων (εφόσον
κριθεί απαραίτητο γίνεται δειγµατοληψία και ανάλυση) µε σκοπό την κατάλληλη
διαχείριση (αναγνώριση, σήµανση, συσκευασία, διάθεση).

Κατά τη διαδικασία περισυλλογής και παραλαβής των στερεών αποβλήτων θα
λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα µέτρα που προβλέπονται από την ∆ιεθνή Σύµβαση
MARPOL73/78, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες πρόκλησης ρύπανσης
από τη διαδικασία αυτή.

Οι διάφορες δυνατότητες παραλαβής στερεών αποβλήτων και τα χρησιµοποιούµενα
µέσα αποτυπώνονται και στο ακόλουθο διάγραµµα ροής.

5.2

Νεκρά Ζώα (Ζωικά Υποπροϊόντα)

Ως Νεκρά Ζώα (Ζωικά Υποπροϊόντα) νοούνται τα σώµατα των ζώων τα οποία
µεταφέρονται επί του σκάφους ως φορτίο και πεθαίνουν ή θανατώνονται κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού καθώς και τα µέρη αυτών, ο κόπρος των µεταφερόµενων ζώων.
Εντάσσονται στην Κατηγορία Η του Παραρτήµατος V της MARPOL 73/78 και δεν
µπορούν να απορριφθούν στη θάλασσα εντός των ειδικών περιοχών, όπως η
Μεσόγειος Θάλασσα.

Η παραλαβή αυτών των αποβλήτων πρέπει να γίνεται µε όχηµα-ψυγείο του αναδόχου
που φέρει σε ισχύ Ειδικό Κωδικό Αριθµό Έγκρισης από την αρµόδια Κτηνιατρική
Υπηρεσία, έχει τη δυνατότητα µεταφοράς υλικών κατηγορίας 1, 2 και 3, ενώ η
διάθεσή τους θα γίνεται σε εγκεκριµένες µονάδες, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ)
1069/2009.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

(ΕΝΤΥΠΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΣΟΥ
‘Η ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ –
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(Βλ. επόµενα ∆ιαγράµµατα)

ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ)

ΕΚ∆ΟΣΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - ΤΗΡΗΣΗ
ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
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ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΛΟΙΩΝ

ΝΑΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΛΑΒ
Η ΜΕ
ΠΛΩΤΟ
ΜΕΣΟ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΜΕ
ΚΛΕΙΣΤΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΟΧΗΜΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΜΕ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΥΤΟΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΕ ΝΟΜΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣ
ΗΣ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΜΕ OPEN
TOP
CONTAINER
ΚΑΙ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ROLL ON
ROLL OFF

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΜΕ SKIP
CONTAINER
ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ
SKIP LOADER

ΑΝΑΚΥΚΛΩ
ΣΙΜΑ

ΟΧΙ

∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
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6.

∆ιαδικασία καταγραφής

Με σκοπό την παρακολούθηση :
•

της πραγµατικής χρήσης των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων,

•

των τύπων και ποσοτήτων αποβλήτων που παραλαµβάνονται και διαχειρίζονται
από τις ευκολίες υποδοχής,

όλα τα σχετικά έντυπα και παραστατικά καταχωρούνται και αρχειοθετούνται µε
ευθύνη των διαχειριστών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων των λιµένων
αρµοδιότητας του Ο.Λ.Κ. Α.Ε..

Στα σχετικά έντυπα περιλαµβάνονται :
•

Έντυπα κοινοποίησης των πλοίων και αίτησης παράδοσης αποβλήτων.

•

Αποδείξεις παραλαβής αποβλήτων πλοίων.

•

Τυχόν καταγγελία ανεπάρκειας.

Τα στοιχεία των εντύπων καταχωρούνται και επεξεργάζονται κατάλληλα µε ευθύνη
των ανωτέρω και καταρτίζεται τυποποιηµένη αναφορά σε ετήσια βάση.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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7.

∆ιαδικασία διαβουλεύσεων µε χρήστες – ανασκόπηση

Ο Φορέας διαχείρισης λιµένα υποχρεούται να συµβουλευτεί όλους τους χρήστες του
λιµανιού και λοιπούς οργανισµούς µε κοινό στόχο / ενδιαφέρον την εξυπηρέτηση των
πλοίων και τον καταλληλότερο τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων που προκύπτουν
από τις διάφορες δραστηριότητες πλοίων, που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή
αρµοδιότητας αυτού.
Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλα τα µέλη που απαρτίζουν την «αλυσίδα» της
διαχείρισης αποβλήτων (Πράκτορες Πλοίων και εταιρείες παροχής υπηρεσιών
ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων) πληρούν συγκεκριµένες υποχρεώσεις, µε
σκοπό τη διασφάλιση της ικανοποιητικής λειτουργίας του κανονισµού αυτού.

Στα πλαίσια της κατάρτισης και πιλοτικής εφαρµογής του παρόντος κανονισµού
πραγµατοποιήθηκαν αρκετές διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και
συγκεκριµένα :
•

Φορέας διαχείρισης λιµένα.

•

Λιµενική Αρχή.

•

Πράκτορες πλοίων / εκπρόσωποι πλοιοκτητών.

•

Ανάδοχοι αναγνωρισµένων ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων.

Από την ηµεροµηνία εφαρµογής και κάθε δύο χρόνια θα διεξάγεται πλήρης
επιθεώρηση του σχεδίου και των διαδικασιών από την Οµάδα ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων Λιµένα (φορέας διαχείρισης λιµένα και ανάδοχοι αναγνωρισµένων
ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων) από κοινού µε τους Πράκτορες Πλοίων και
λοιπούς Χρήστες Λιµένα, καθώς και µε τις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές, έτσι ώστε να
αναθεωρηθεί ο ανά χείρας κανονισµός.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ
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Έκδοση Αρ.2
Ηµεροµηνία 03-10-04

Σελίδα VΙΙΙ-18
από
20

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

Η διαβούλευση εφαρµόζεται σύµφωνα µε τα ακόλουθα:

•

Ολική εφαρµογή του σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων.

•

Ανάγκες σε εγκαταστάσεις υποδοχής αποβλήτων (τύπος και χωρητικότητα
εγκαταστάσεων).

•

Τοποθεσία και ευκολία χρήσης των εγκαταστάσεων.

•

Μέθοδος χρέωσης και κόστος εγκαταστάσεων.

•

Επάρκεια των παρεχόµενων εγκαταστάσεων σε σχέση µε τα προηγούµενα.

•

Στατιστικά στοιχεία αποβλήτων και αρχείο των ποσοτήτων που καταλήγουν
στο λιµάνι από τα πλοία. (διαχειριστές πλοίων και διαχειριστές αποβλήτων).

•

Ποσότητες αποβλήτων που αποθηκεύονται από τα πλοία προς µελλοντική
διάθεση (διαχειριστές πλοίων).

•

Τρόποι περιορισµού των αποβλήτων και ανακύκλωση (ειδικότερα Ε.Α.,
Τοπική Αυτοδιοίκηση, στρατηγική διαχείρισης απόρριψης των αποβλήτων και
εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων).

•

Απαραίτητες αλλαγές στον σχεδιασµό, οι οποίες επιβάλλονται είτε από την
ποικιλία στον τρόπο λειτουργίας του λιµανιού, είτε από τις απαιτήσεις των
Αρχών.

Η διαβούλευση µε τους Πράκτορες Πλοίων, τους ∆ιαχειριστές των Τερµατικών
Σταθµών και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων
πλοίων, θα είναι µια συνεχής διαδικασία, την οποία θα αναλαµβάνει η Οµάδα
∆ιαχείρισης Αποβλήτων Λιµένα σε ατοµική / προσωπική βάση και µέσω συσκέψεων
που θα προτείνει, µία φορά το χρόνο. Η διαβούλευση µε τα νοµοθετικά σώµατα και
τα υπόλοιπα ενδιαφερόµενα µέλη θα πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια, ή σε πιο
τακτά χρονικά διαστήµατα σε περίπτωση που σηµειωθούν σηµαντικές αλλαγές στον
τρόπο λειτουργίας.
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8.

∆ιαδικασία καταγγελίας ανεπάρκειας

Οι ευκολίες υποδοχείς αποβλήτων πλοίων πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη
των αναγκών των πλοίων που συνήθως καταπλέουν στο λιµένα, χωρίς να προκαλούν
αναίτια καθυστέρηση στα πλοία.
Εάν ο πλοίαρχος του εξυπηρετούµενου ή µη πλοίου, κρίνει ότι οι υπηρεσίες ευκολιών
υποδοχής του φορέα διαχείρισης λιµένα είναι ανεπαρκείς, ενηµερώνει την αρµόδια
Αρχή του Λιµένα. Η ενηµέρωση αυτή, πραγµατοποιείται µέσω του επισυναπτόµενου
τυποποιηµένου εντύπου. Στη συνέχεια ενηµερώνονται τα υπεύθυνα πρόσωπα για την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, που αναφέρονται στο Κεφάλαιο VII.

Ο φορέας διαχείρισης λιµένα και οι ανάδοχοι των αναγνωρισµένων ευκολιών
υποδοχής αποβλήτων πλοίων θα διερευνούν την αναφορά και θα προβαίνουν σε κάθε
ενδεδειγµένη διορθωτική ενέργεια. Παράλληλα θα ενηµερώνουν τις αρµόδιες
λιµενικές αρχές, τη Γενική Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής, καθώς και
τον πράκτορα ή/και εκπρόσωπο του πλοίου.

Εναλλακτικά ο πλοίαρχος του πλοίου, µπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία
καταγγελίας ανεπάρκειας των ευκολιών υποδοχής όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο
MEPC.1/Circ.469/Rev.1 από 13-07-2007 της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ).

Και σε αυτή την περίπτωση, όπου η ενηµέρωση για την καταγγελία ανεπάρκειας θα
γίνεται από την λιµενική αρχή, ο Φορέας διαχείρισης του λιµένα θα διερευνά
διεξοδικά την αναφορά και θα προβαίνει σε κάθε ενδεδειγµένη διορθωτική ενέργεια.

Επισυνάπτεται τυποποιηµένη αναφορά καταγγελίας ανεπάρκειας ευκολιών υποδοχής,
σύµφωνα µε την ανωτέρω αναφερόµενη εγκύκλιο του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισµού.

Εφόσον προκληθεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο πλοίο λόγω υπαιτιότητας του
Λιµένα, τότε ο Φορέας ∆ιαχείρισης οφείλει να προβεί στις νόµιµες αποζηµιώσεις που
θα καλύπτουν τις οικονοµικές επιπτώσεις που θα υποστεί το πλοίο.
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