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1.  Γενικά  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι εξαιρέσεις εφαρµογής, καθώς και οι 

επιθεωρήσεις – έλεγχοι όπως ορίζονται στην Οδηγία 2000/59/ΕΚ καθώς και στην υπ’ 

αριθµ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412Β/06-03-09). 

 

Οι προβλεπόµενες εξαιρέσεις αναφέρονται αποκλειστικά σε πλοία µε 

προγραµµατισµένα δροµολόγια µε συχνούς και τακτικούς ελλιµενισµούς. 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, λαµβάνοντας υπόψη : 

• τις ανάγκες των εν λόγω πλοίων,  

• το γεγονός ότι σε πολλά από τα λιµάνια που καταπλέουν τα πλοία αυτά ή δεν 

υπάρχουν αναγνωρισµένες ευκολίες υποδοχής ή οι δυνατότητες εξυπηρέτησης 

των πλοίων είναι περιορισµένες ή δεν υπάρχει επάρκεια χρόνου για την 

εξυπηρέτηση των πλοίων, 

 

η οργάνωση των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής από τον Φορέα του Λιµένα και η 

κατάρτιση του ανά χείρας κανονισµού, έχει πραγµατοποιηθεί µε το σκεπτικό ότι τα 

πλοία θα εξυπηρετούνται από τις αναγνωρισµένες ευκολίες υποδοχής του Φορέα. 
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2.  Εξαιρέσεις 

 

Όταν τα πλοία εκτελούν προγραµµατισµένα δροµολόγια µε συχνούς και τακτικούς 

ελλιµενισµούς και εφόσον υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για την ύπαρξη 

διακανονισµού που εγγυάται την παράδοση των αποβλήτων πλοίου και την καταβολή 

τελών σε λιµένα που βρίσκεται επί της διαδροµής τους, οι φορείς διαχείρισης λιµένων 

µπορούν να τα απαλλάσσουν από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Άρθρο 6 

(κοινοποίηση), Άρθρο 7 παρ. 1 (παράδοση αποβλήτων) και Άρθρο 8 (τέλη για τα 

απόβλητα) της υπ’ αριθµ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412Β/06-03-09). 

 

Έτσι οι τρεις κατηγορίες εξαιρέσεων που µπορούν να δοθούν σε κάποιο πλοίο είναι : 

• Εξαίρεση από τις υποχρεώσεις Κοινοποίησης των αποβλήτων, όπως 

περιγράφονται στο κεφάλαιο VIII. 

• Εξαίρεση από την υποχρέωση παράδοσης αποβλήτων. 

• Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους. 

 

Οι εξαιρέσεις δίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου πλοίου, σύµφωνα µε τη 

διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρα 9 της υπ’ αριθµ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ 412Β/06-03-09). 

 

O φορέας διαχείρισης λιµένα. ενηµερώνει την Γενική Γραµµατεία Λιµένων και 

Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου  Ναυτιλίας και Αιγαίου τουλάχιστον µια φορά 

κατ’ έτος για τις εξαιρέσεις που παραχωρούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 

προκειµένου να ενηµερωθούν στη συνέχεια οι αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 
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3.  Επιθεωρήσεις-Έλεγχοι 

 

Τα κλιµάκια επιθεώρησης πλοίων των Λιµενικών Αρχών µεριµνούν ώστε όλα τα 

πλοία να είναι δυνατόν να υπόκεινται σε επιθεώρηση για την εξακρίβωση της 

συµµόρφωσής τους προς τα Άρθρα 7 και 10 της της υπ’ αριθµ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ, 

η δε συχνότητα των επιθεωρήσεων αυτών να είναι επαρκής. 

 

Για επιθεωρήσεις που αφορούν πλοία πλην των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών 

αναψυχής µε άδεια µεταφοράς 12 επιβατών το πολύ: 

(α) κατά την επιλογή πλοίων προς επιθεώρηση, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή : 

•  στα πλοία που δεν συµµορφώνονται προς τις σχετικές µε την κοινοποίηση 

απαιτήσεις,  

•  στα πλοία για τα οποία, από την εξέταση των στοιχείων που παρέχουν οι 

πλοίαρχοι σύµφωνα µε το κεφάλαιο VIII, διαπιστώθηκαν ενδείξεις ότι το 

πλοίο δεν συµµορφώνονται προς την της υπ’ αριθµ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ, 

(β) η επιθεώρηση αυτή µπορεί να διενεργείται στο πλαίσιο της οδηγίας 95/21/ΕΚ 

(Π∆ 88/97 (Α΄90)) όταν αυτή εφαρµόζεται, ανεξαρτήτως του πλαισίου των 

επιθεωρήσεων, ενώ ισχύει η απαίτηση που ορίζεται στην ανωτέρω οδηγία περί 

επιθεωρήσεως του 25% των πλοίων, 

(γ) εάν η Λιµενική Αρχή δεν είναι ικανοποιηµένη από τα αποτελέσµατα αυτής της 

επιθεώρησης, µεριµνά ώστε το πλοίο να µην αποπλεύσει µέχρις ότου τα 

απόβλητά του και τα κατάλοιπα φορτίου παραδοθούν σε εγκαταστάσεις 

παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ και 

του παρόντος κανονισµού, 

(δ) όταν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις για τον απόπλου πλοίου χωρίς να έχουν 

τηρηθεί οι  διατάξεις της υπ’ αριθµ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ, ενηµερώνεται 

σχετικά η αρµόδια αρχή του επόµενου λιµένα κατάπλου και, µε την επιφύλαξη 

της επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται, δεν επιτρέπεται ο απόπλους του 

πλοίου αυτού µέχρις ότου διενεργηθεί λεπτοµερέστερη αξιολόγηση της 

συµµόρφωσης του πλοίου προς την παρούσα απόφαση, όπως η ακρίβεια των 

στοιχείων που παρέχονται σύµφωνα µε το κεφάλαιο VIII του παρόντος 

κανονισµού. 
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Οι Λιµενικές Αρχές στην περιοχή δικαιοδοσίας των οποίων καταπλέουν αλιευτικά 

σκάφη και σκάφη αναψυχής µε άδεια µεταφοράς 12 επιβατών το πολύ, λαµβάνουν 

µέτρα, στο βαθµό που απαιτείται, για να διασφαλιστεί όσο είναι δυνατόν η 

συµµόρφωση των σκαφών αυτών προς τις σχετικές απαιτήσεις της υπ’ αριθµ. 

8111.1/41/2009 ΚΥΑ.  

 

Οι πλοίαρχοι / κυβερνήτες των συγκεκριµένων σκαφών θα πρέπει να υποβάλλουν 

στην Λιµενική Αρχή εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν τον απόπλου του 

σκάφους, υπεύθυνη δήλωση περί συµµόρφωσης µε την παραπάνω ΚΥΑ, µε 

συνηµµένα αντίγραφα αποδείξεων της πιο πρόσφατης παράδοσης αποβλήτων – 

απορριµµάτων. Σε κάθε περίπτωση παράδοσης αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται 

σχετική εγγραφή από τον πλοίαρχο / κυβερνήτη στο ηµερολόγιο του σκάφους.       

 


