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1. Γενικά  
 

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

Οργανισµού Λιµένα Καβάλας (Ο.Λ.Κ.) 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, 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» καθώς και µε το άρθρο 105 του Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ 

184A΄/2017), 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. 

 

Επίσης, µε το παρόν Σχέδιοαναθεωρείται και επικαιροποιείται το παλαιότερο εγκεκριµένο 

Σχέδιο Παραλαβής και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.  

 

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.Το 

Σχέδιο συντάχθηκε µε βάση τα προβλεπόµενα στην ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία 

καθώς επίσης και σύµφωνα µε τις αναθεωρηµένες οδηγίες του IMO (MEPC 67/11 – 

11/08/2014) και της EMSA (TechnicalrecommendationsontheimplementationofDirective 

2000/59/ECVer.1 Nov. 2016) για τις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων πλοίων. Επίσης, στο 

παρόν Σχέδιο έχουν ενσωµατωθεί οι τελευταίες τροποποιήσεις του Παρατήµατος της 

∆ιεθνούς Σύµβασης MARPOL 73/78, οι οποίες τέθηκαν σε εφαρµογή την 01-03-2018. 
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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 απόβληταπου 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, 

 

(ζ) «σκάφος αναψυχής» : κάθε τύπος πλοίου που χρησιµοποιείται για αθλητικούς ή 

ψυχαγωγικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από το µέσο πρόωσής του, 
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(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/EEοδηγίας 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 τα Σχέδια Παραλαβής και ∆ιαχείρισης 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 Άρθρο 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 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, 
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- 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). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.Κ. 
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1.  Εισαγωγή 
 

Η Καβάλα είναι πόλη της Βόρειας Ελλάδος, κεντρικό λιµάνι της Ανατολικής Μακεδονίας και 

πρωτεύουσα του Νοµού Καβάλας. Βρίσκεται στον Κόλπο της Καβάλας απέναντι από το νησί 

Θάσος. Έχει αλλάξει ονοµασία πολλές φορές στην ιστορία αλλά το όνοµά της ήταν πάντα 

άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη θάλασσα. 

 

Το λιµάνι που ίδρυσαν οι Θάσιοι στα τέλη 7 ου π.χ. αιώνα ήταν ένας φυσικός όρµος στις 

δυτικές ακτές της χερσονήσου της Παναγίας, που σήµερα έχει εξαφανισθεί κάτω από 

επιχώσεις. Το λιµάνι κράτησε ανοικτούς τους δρόµους µε όλο τον Ελληνικό κόσµο του 

Αιγαίου και της Μ. Ασίας µέσω των οποίων έφθαναν στην πόλη όχι µόνο εµπορεύµατα, αλλά 

και τα πνευµατικά µηνύµατα που περιέχονται στις θρησκείες του Ελληνικού κόσµου και της 

Ανατολής µε αποκορύφωµα το 49/50 µ.Χ. την άφιξη του Αποστόλου Παύλου που µετέφερε 

το µήνυµα της νέας θρησκείας στην Ευρώπη. 

 

Κατά τον 16ο και 17ο αιώνα το λιµάνι της Καβάλας παίζει σπουδαίο ρόλο στην περιοχή µε 

πρωταρχικό τον έλεγχο διοικητικά και φορολογικά της γειτονικής µεταλλευτικής περιοχής, 

ενώ διεξάγονται µέσω αυτού το εξαγωγικό εµπόριο µε τοπικά αγροτικά προϊόντα (σιτάρι, 

βαµβάκι, ξυλεία κ.λ.π.) 

 

Ο 18ος αιώνας είναι περίοδος ιδιαίτερης ακµής για την πόλη της Καβάλας και το λιµάνι της. 

Εγκαθίστανται σ’ αυτήν οι πρώτες προξενικές αρχές της Γαλλίας και της Βενετίας . Το 

εµπόριο του λιµανιού είναι κυρίως εξαγωγικό.Το λιµάνι διαδραµατίζει ιδιαίτερα αξιόλογο 

ρόλο ως κέντρο αλιείας και εµπορίου, κυρίως καπνού. 

 

Το 1920 η Καβάλα αποκτά Λιµενική Επιτροπή µε σκοπό την κατασκευή του λιµανιού. Τα 

εγκαίνια έκανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος τον Νοέµβριο του 1929 αλλά οι εργασίες 

ολοκληρώθηκαν το 1950. 

 

Σήµερα ο Ο.Λ.Κ. είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των τεσσάρων λιµανιών στην ευρύτερη 

περιοχή της Καβάλας: α) του κεντρικού λιµένα Καβάλας (επιβατικό λιµάνι «Απόστολος 

Παύλος»), β) του εµπορικού λιµένα «Φίλιππος Β΄» στη Νέα Καρβάλη, γ) του Λιµένα 

Ελευθερών και δ) του Λιµένα Κεραµωτής. 
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2.  Υποδοµές  
 

Η Καβάλα µε κεκτηµένη τη λιµενική παράδοση και τεχνογνωσία καθίσταται από άποψη 

φυσικής γεωγραφίας σηµαντικός συγκοινωνιακός κόµβος. Τα λιµάνια έχουν άµεση 

πρόσβαση στην Εγνατία οδό και κατ’ επέκταση στο διάδροµο πρόσβασης στο µεθοριακό 

σταθµό Προµαχώνα (µέσω Σερρών) και ακολούθως στο βασικό άξονα του διευρωπαϊκού 

δικτύου Ε5Ν (Νις - Σόφια - Φιλιππούπολη - Ανδριανούπολη - Κωνσταντινούπολη) και µέσω 

αυτού στον διευρωπαϊκό αυτοκινητόδροµο Βορρά - Νότου, επίσης προγραµµατίζεται η 

σιδηροδροµική σύνδεση του µε τους τοξότες του Ν. Ξάνθης. 

 

Ο τύπος του κεντρικού λιµένα «Απόστολος Παύλος» είναι µικτής χρήσης και αποτελεί κόµβο 

ακτοπλοϊκής και τουριστικής κίνησης έχοντας επίσης και αλιευτικά σκάφη.Γενικός 

προσανατολισµός στον λιµένα, µετά και την ήδη λειτουργούσα Εγνατία Οδό, είναι αρωγή του 

στη βελτιστοποίηση της συνολικής τουριστική ανάπτυξης της πόλης και στην εξυπηρέτηση 

των νήσων του Βορείου Αιγαίου. 

 

Ο εµπορικός λιµένας «Φίλιππος Β’» της Καβάλας είναι ο κυριότερος εκφραστής ανταλλαγής 

προϊόντων, σε Εθνική και Μεσογειακή κλίµακα. Το είδος των διακινούµενων εµπορευµάτων, 

µέσω των φορτηγών πλοίων, είναι: µάρµαρα (όγκοι, µαρµαροψηφίδα, και επεξεργασµένο), 

χαρτοµάζα, βαµβάκι, σιτηρά, ξυλεία και γενικά φορτία. 

 

Γενικά η ανώνυµη εταιρία «Οργανισµός Λιµένος Καβάλας Α.Ε.» παρέχει ένα πλήρες φάσµα 

υπηρεσιών στα τέσσερα λιµάνια που διαχειρίζεται, όπως αναλύεται κατωτέρω. 

 

 

Κεντρικό λιµάνι Καβάλας (Επιβατικό λιµάνι Απόστολος Παύλος) 
 

Το επιβατικό λιµάνι «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» περικλείεται από την πόλη και µέχρι το 

2002 αποτελούσε το κεντρικό σηµείο αναφοράς των θαλάσσιων µεταφορών στην ευρύτερη 

περιοχή της Καβάλας. Μετά τη µεταφορά της εµπορευµατικής κίνησης το Οκτώβριο του 

2002 στο λιµάνι «Φίλιππος Β’», το κεντρικό λιµάνι πλέον εξυπηρετεί: 

 την επιβατική κίνηση, µε καθηµερινά δροµολόγια F/B από και προς την Θάσο και 

τακτικά δροµολόγια προς Λήµνο, τη Μυτιλήνη, Χίο και Σάµο, 

 τον τουρισµό, καθώς στο κεντρικό λιµάνι της Καβάλας προσεγγίζουν κρουαζιερόπλοια 

και σκάφη αναψυχής, 

 τον αλιευτικό στόλο, χρησιµοποιούµενο ως αλιευτικό καταφύγιο, 

 τον ναυταθλητισµό. 
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Το κεντρικό λιµάνι διαθέτει συνολικό µήκος κρηπιδωµάτων 2.030 µέτρα και βάθη από 4 έως 

10 µέτρα καθώς επίσης κι όλες τις απαραίτητες σύγχρονες υποδοµές  

 για τηνεξυπηρέτηση επιβατών ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας (σύγχρονος επιβατικός 

σταθµός, χώρος στάθµευσης ΙΧ αυτοκινήτων, αφετηρία αστικών λεωφορείων), 

 για την εξυπηρέτηση πλοίων ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας (αγκυροβολία, ελλιµενισµός, 

υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, διαχείριση στερεών & υγρών αποβλήτων), 

 για την εξυπηρέτηση φορτηγών οχηµάτων (ζύγιση, προσωρινή εναπόθεση ασυνόδευτων 

φορτίων), 

 ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων. 

 

Πρόσφατα, έχουν ολοκληρωθεί τα έργα της θωράκισης και της επέκτασης του προσήνεµου 

µώλου κατά 80 µέτρα συνολικού προϋπολογισµού περίπου 15 εκατ. Ευρώ, τα οποία 

ενίσχυσαν ουσιαστικά την ασφάλεια και λειτουργικότητα του λιµένα διευκολύνοντας όλες τις 

ασκούµενες δραστηριότητες. 
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Εµπορικό λιµάνι «Φίλιππος Β’» 
 

Η ανάπτυξη της πόλης της Καβάλας κατέστησε αναγκαία την κατασκευή νέου λιµανιού έξω 

από την πόλη. Γενικές και ειδικές µελέτες που εκπονήθηκαν από το 1966, κατέληξαν στην 

πρόταση για κατασκευή ενός νέου σύγχρονου λιµανιού στην Νέα Καρβάλη σε απόσταση 8 

χιλ. ανατολικά της πόλης, µε άµεση σύνδεση στην Εγνατία οδό (τµήµα των διευρωπαϊκών 

δικτύων). 

Οι εργασίες κατασκευής του εµπορικού λιµένα «Φίλιππος Β’» ξεκίνησαν το 1990. Σήµερα, 

το εµπορικό λιµάνι διαθέτει κρηπίδωµα µήκους 400 m, βάθος στο κρηπίδωµα 10,5 m και 

χώρο διαχείρισης & αποθήκευσης φορτίων 50.000 m
2
. Με τις υφιστάµενες υποδοµές 

µπορούν να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα 2 πλοία µήκους 190 m και ένα πλοίο Ro-Ro. 

 

Με την ολοκλήρωση των έργων επέκτασής του στο τέλος του 2019, το εµπορικό λιµάνι θα 

διαθέτει κρηπιδώµατα µήκους 910 m, βάθος στα κρηπιδώµατα έως και 12 m και χώρο 

διαχείρισης & αποθήκευσης φορτίων 130.000 m
2
. 

 

 

 

Το όραµά του Ο.Λ.Κ. για το εµπορικό λιµάνι «Φίλιππος Β’», είναι να αποτελέσει κύρια πύλη 

προς τα ανατολικά Βαλκάνια, µε έµφαση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης 

αξίας.  

 

Σήµερα προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες:  

 εξυπηρέτηση φορτίων (φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση µοναδοποιηµένου, 

γενικού και χύδην φορτίου), 
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 εξυπηρέτηση εµπορικών πλοίων (αγκυροβολία, ελλιµενισµός, υδροδότηση, 

ηλεκτροδότηση, διαχείριση στερεών & υγρών αποβλήτων), 

 εξυπηρέτηση φορτηγών οχηµάτων (φόρτωση, εκφόρτωση, ζύγιση), 

 

 

Λιµάνι Ελευθερών 
 

Το λιµάνι Ελευθερών βρίσκεται δυτικά της Καβάλας σε απόσταση 17 χιλιοµέτρων µε βάθη 

έως και 10 µέτρα και εξυπηρετεί: 

 τη διακίνηση χύδην φορτίων, 

 τον αλιευτικό στόλο, χρησιµοποιούµενο ως αλιευτικό καταφύγιο, 

 τον τουρισµό, καθώς στο λιµάνι προσεγγίζουν ιδιωτικά σκάφη αναψυχής 

 

 

 

Στο λιµένα προσφέρονται υπηρεσίες όπως ελλιµενισµός, υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, 

διαχείριση στερεών & υγρών αποβλήτων. 

 

 

 

Λιµάνι Κεραµωτής 
 

Ανατολικά και σε απόσταση 42 χιλιοµέτρων από την Καβάλα βρίσκεται το λιµάνι της 

Κεραµωτής, το πλησιέστερο σηµείο στην Θάσο από όπου διακινείται ο κυριότερος όγκος 

επιβατών και εµπορευµάτων από και προς το νησί.Το λιµάνι διαθέτει βάθη έως και 7,5 µέτρα. 
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Το λιµάνι της Κεραµωτής εξυπηρετεί: 

 την επιβατική κίνηση, µε καθηµερινά δροµολόγια F/B από και προς την Θάσο, 

 τη διακίνηση χύδην φορτίων από και προς τη Θάσο,  

 τον τουρισµό, καθώς στο λιµάνι προσεγγίζουν ιδιωτικά σκάφη αναψυχής 

 τον αλιευτικό στόλο, χρησιµοποιούµενο ως αλιευτικό καταφύγιο. 

 

Στόχος του Ο.Λ.Κ. είναι η Κεραµωτή να µετατραπεί σταδιακά σε ένα αποκλειστικά 

επιβατικό λιµένα και να µεταφερθεί η υπάρχουσα µικρή διακίνηση εµπορικών φορτίων στον 

λιµένα «Φίλιππος Β’». 

 

 
 

Σήµερα στο λιµένα προσφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:  

 εξυπηρέτηση πλοίων Ro-Ro και ιδιωτικών/αλιευτικών σκαφών (αγκυροβολία, 

ελλιµενισµός, υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, διαχείριση στερεών & υγρών αποβλήτων), 

 εξυπηρέτηση φορτηγών οχηµάτων . 
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3.  Πρόσφατες και Επικείµενες ∆ράσεις 
 

Κεντρικό λιµάνι Καβάλας (Επιβατικό λιµάνι Απόστολος Παύλος) 
 

Στα πλαίσια δηµιουργίας υποδοµών που συµβάλλουν στην ανάπτυξη του τουρισµού της 

περιοχής ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το έργο «Κατασκευή Πλωτών 

Εγκαταστάσεων στον Λιµένα ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προϋπολογισµού περίπου 2,5 εκατ. 

Ευρώ(Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης). Έτσι, υπάρχει δυνατότητα ελλιµενισµού 

για περίπου 210 τουριστικά και ναυταθλητικά σκάφη. Παράλληλα έλαβαν χώρα διάφορες 

παρεµβάσεις, ώστε το έργο των πλωτών εξεδρών να είναι πιο ασφαλές, πιο λειτουργικό και η 

παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. 

 

Επίσης, εντάχθηκε στο πρόγραµµα Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Καβάλαςτο 

έργο δικτύων ηλεκτροφωτισµού, ηλεκτρικής τροφοδοσίας και υδροδότησης ελλιµενισµένων 

σκαφών, επίστρωση βιοµηχανικού δαπέδου και τοποθέτηση προσκρουστήρων, στον 

προσήνεµο µώλο. 

 

Η αξιοποίηση του χώρου των παλαιών αποθηκών,η προσπάθεια για ποιοτική αναβάθµιση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών στα κρουαζιερόπλοια, η προοπτική κατασκευής και λειτουργίας 

υδατοδροµίου και η ανάπτυξη υποδοµών που θα εξυπηρετούν τα υδροπλάνα, είναι δράσεις 

και έργα που είναι προς υλοποίησης καιθα προσφέρουν θετικές κοινωνικοοικονοµικές 

επιπτώσεις στην πόλη της Καβάλας. 

 

Τον Οκτώβριο του 2017 εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

κεντρικού Λιµένα Απ. Παύλος (Α∆Α: 94ΤΕ4653Π8-9ΝΣ), η οποία είναι αναρτηµένη στη 

διεύθυνση:  https://www.portkavala.gr/stratigiki-meleti-periballontikon-epiptoseon-genikou-

programmatikou-sxediou-anaptiksis-kentrikou-limena-kavalas/. 

 

Τον ∆εκέµβριο του 2018 εντάχθηκε στο Π∆Ε του ΥΝΑΝΠ η µελέτη του έργου «επέκταση 

κρηπιδωµάτων και προσήνεµου µόλου καθώς και δίκτυα Η/Μ στη Χ.Ζ. της ιχθυόσκαλας, 

στον Κεντρικό Λιµένα Καβάλας», συνολικού προϋπολογισµού 300.000 ευρώ. 

 

Σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Καβάλας, εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - 

Θράκης, η πρόταση, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης, που αφορά 

έργο δικτύων ηλεκτροφωτισµού, ηλεκτροδότησης και υδροδότησης ελλιµενισµένων σκαφών, 

επίστρωση βιοµηχανικού δαπέδου και τοποθέτηση προσκρουστήρων στον προσήνεµο 
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µόλο(απαραίτητες υποδοµές για τον ελλιµενισµό κρουαζιερόπλοιων) προϋπολογισµού 

1.250.000 ευρώ συν ΦΠΑ. 

 

Αναµένεται η έγκριση από την Ε.Σ.Α.Λ. της τροποποίησης του Γενικού Προγραµµατικού 

Σχεδίου του Λιµένα, όσο αφορά τις χρήσεις γης, ώστε να προχωρήσει η τροποποίηση της 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Λιµένα µε τελικό στόχο την 

έκδοση Π.∆. 

 

Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται η αξιοποίηση των πρώην παλαιών αποθηκών, που 

σχεδιάζεται να µετατραπούν σε σύγχρονο πολυχώρο, στον οποίο θα δηµιουργηθεί και 

τερµατικός σταθµός κρουαζιερόπλοιων (cruiseterminal). 

 

Επιδιώκεται η µεταφορά των υπηρεσιών της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., του Κεντρικού Λιµεναρχείου 

Καβάλας, της 2
ης
Περιφερειακής ∆ιοίκησης Λιµενικού Σώµατος και της Πλοηγικής 

Υπηρεσίας, σε τµήµα του κτιρίου των Τελωνιακών Αποθηκών που βρίσκεται εντός της 

Χερσαίας Ζώνης (Χ.Ζ.) του Λιµένα, µε στόχο την αξιοποίηση του κτιρίου που στεγάζει την 

Ο.Λ.Κ. Α.Ε., το Κεντρικό Λιµεναρχείο Καβάλας αλλά και ιδιώτες, ως ξενοδοχείο, µε 

πολλαπλά οφέλη για τον Οργανισµό και την τοπική κοινωνία. 

 

Αναµένεται η ένταξη του στο Π.∆.Ε. του Υ.ΝΑ.Ν.Π. η µελέτη του έργου «διαπλάτυνση και 

επέκταση υπήνεµου µόλου Λιµένος Καβάλας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» συνολικού 

προϋπολογισµού 351.766,70 ευρώ. 

 

Επίσης, αναµένεται από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. η απόφαση έγκρισης εκτέλεσης του έργου «ανάπλαση 

τµήµατος Χ.Ζ.Λιµένος Καβάλας επί της οδού Αβέρωφ». Το έργο, συνολικού 

προϋπολογισµού 887.000 ευρώ, θα χρηµατοδοτηθεί σε ποσοστό 100% από την Περιφέρεια 

Α.Μ.Θ. 

 

Ολοκληρώνεται το επόµενο διάστηµα η επικαιροποίηση του τεχνικού φακέλου, σύµφωνα µε 

το Ν. 4568/2018, µε στόχο την αδειοδότηση λειτουργίας υδατοδροµίου. 

 

Τέλος συντάχθηκε το τεχνικό υπόµνηµα και η µελέτη διερεύνησης εναλλακτικών θέσεων 

χωροθέτησηςτουριστικού Λιµένα τα οποία θα τεθούν σε δηµόσια διαβούλευση στο 

αναπτυξιακό συνέδριο που προβλέπεται να διοργανωθεί για τα εκατό χρόνια λειτουργίας της 

Λιµενικής Επιτροπής- Λιµενικού Ταµείου- Οργανισµού Λιµένα Καβάλας τον προσεχή Ιούνιο 

του 2019. 
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Εµπορικό Λιµάνι «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄» 
 

Ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο του 2015 τοέργο του αποσπασµένου κυµατοθραύστη κατά 

200m, προϋπολογισµού 13,9 εκατ. ευρώ. Το έργο αυτόβελτίωσε τις κυµατικές συνθήκες µέσα 

στην λιµενολεκάνη του εµπορικού λιµένα. 

 

Έργα που υπολείπονται για τα οποία δεν έχει εκπονηθεί ακόµη µελέτη είναι : 

 Η εσωτερική κρηπίδωση του προσήνεµου µώλου. 

 Η ολοκλήρωση των επιστρώσεων και των δικτύων. 

 Η διαµόρφωση της Πύλης του Λιµανιού. 

 Η κατασκευή των κτιριακών έργων. 

 Η αποκατάσταση του πρανούς. 

 

Πραγµατοποιήθηκε η διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής του Συστήµατος Ποιότητας 

(ISO9001:2015) για την φόρτωση- εκφόρτωση φορτίων, για όλα τα φορτία πλην υγρών 

χύδην. 

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο «ολοκλήρωση επέκτασης κρηπιδωµάτων» µήκους 510 m 

προϋπολογισµού 16 εκατ. ευρώ περίπου, µε εκτιµώµενο χρόνο αποπεράτωσης τον Μάρτιο 

του 2019. 
 

Επίσης, απαιτείται προµήθεια νέου µηχανολογικού εξοπλισµού για το βόρειο τµήµα του 

Λιµένα. Ο Λιµένας «Φίλιππος Β’» έχει εξαιρετικές προοπτικές, αποκτώντας λειτουργική 

αρτιότητα, να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες, να αναπτύξει νέες δραστηριότητες 

διαµετακοµιστικού εµπορίου, συνδυασµένων µεταφορών και εµπορικές-µεταποιητικές 

δράσεις. 

 

Αναµένεται η έγκριση της επικαιροποίησης του Γενικού Προγραµµατικού Σχεδίου, την 

έγκριση της τροποποίησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την 

έκδοση Π.∆. για τις χρήσεις γης, όρους και περιορισµούς δόµησης. 

 

Τέλος αναµένουµε την κατάθεση και ψήφιση της τροπολογίας «χρήσεις γης σε χερσαία ζώνη 

λιµένα». 
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Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που διαθέτει το λιµάνι παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
ΠίνακαςΙΙ.1 Πίνακας εξοπλισµού φορτοεκφόρτωσης στον λιµένα Φίλιππος Β’. 

Α/Α Είδος Κατασκευαστής / Τύπος / Εύρος / Ακρίβεια 

01 Γερανός Κινητός 
Gottwald / HMK 300E / Ικανότητα Ανύψωσης 40 t σε ακτίνα 45 

m.Ισχύς: 940 ΗΡ   

02 Γερανός Κινητός 
FantuzziReggianeMHC 40S / Ικανότητα Ανύψωσης 22 t σε ακτίνα 

20m. Ισχύς: 421 ΗΡ 

03 Περονοφόρο 
LancerBoss –G4212 GPCH/ Ικανότητα Ανύψωσης 32 t. Ισχύς: 

253 ΗΡ 

04 Περονοφόρο 
Fantuzzi - FDC 500S3 / Ικανότητα Ανύψωσης 40 t. Ισχύς: 345 ΗΡ 

05 Περονοφόρο 
YALE / GDP 30TF / Ικανότητα Ανύψωσης3 t στο 0,5m. Ισχύς: 57 

ΗΡ 

06 Περονοφόρο 
YALE / GDP 30TF / Ικανότητα Ανύψωσης 3 t στο 0,5m. Ισχύς: 

57 ΗΡ 

07 Περονοφόρο 
MITSUBISHI / FD35 / Ικανότητα Ανύψωσης 3,5 t στο 0,5m. 

Ισχύς: 69 ΗΡ 

08 Περονοφόρο 
MITSUBISHI / FD35 / Ικανότητα Ανύψωσης 3,5 t στο 0,6m. 

Ισχύς: 69 ΗΡ 

09 Περονοφόρο 
MITSUBISHI / FD40 / Ικανότητα Ανύψωσης 4 t στο 0,6m.Ισχύς: 

88 ΗΡ 

10 Περονοφόρο 
DAEWOO / D30S-2 / Ικανότητα Ανύψωσης 3 t στα 0,5m. Ισχύς 

59HP 
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Λιµάνι Ελευθερών 
 

Εγκαταστάθηκαν σύγχρονα συστήµατα παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας και υδροδότησης 

ελλιµενισµένων σκαφών. 

 

Γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων και του Γενικού Προγραµµατικού Σχεδίου και MASTER PLAN ώστε να 

τελειώσει το έργο κατασκευής πλωτών προβλητών σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Παγγαίου.  

 

Παράλληλα επιδιώκεται να αποδοθεί το κρηπίδωµα που χρησιµοποιούσε η βιοµηχανία 

SOFTEX για εµπορική χρήση. 

 

 

 

Λιµάνι Κεραµωτής 
 

Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση από τον Ο.Λ.Κ. η µελέτη ανακατασκευής της παλαιάς 

προβλήτας του λιµανιού που χρησιµοποιείται από τα αλιευτικά σκάφη της 

περιοχής.Εγκαταστάθηκαν pillars υδροδότησης και ηλεκτροδότησης σκαφών. 

 

Παραχωρήθηκε από τον Οργανισµό, µε την έκδοση της απαραίτητης Κ.Υ.Α. κτίριο επί της 

Χερσαίας Ζώνης στο Β΄ Λιµενικό Τµήµα Κεραµωτής, για τη στέγαση του. 

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έγκρισης του Γενικού Προγραµµατικού Σχεδίου και της 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

 

Αναµένεται η έγκριση του Γενικού Προγραµµατικού Σχεδίου (MASTER PLAN) ώστε να 

αποτυπωθούν οι προτάσεις του Οργανισµού για µια ολοκληρωµένη χωροταξική διευθέτηση 

των απαιτούµενων έργων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµών του Λιµένα για την αναβάθµιση 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του. Επίσης προχωρούν οι διαδικασίες εκπόνησης 

της µελέτης κατασκευής αίθουσας επιβατών. 

 

Σε εξέλιξη βρίσκονται διάφορες παρεµβάσεις βελτιστοποίησης του περιβάλλοντος στην 

χερσαία ζώνη, σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
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4. Παραδόσεις Αποβλήτων 
 

Γενικά, στο λιµενικό σύστηµα αρµοδιότητας του Οργανισµού Λιµένος Καβάλας 

προσεγγίζουν επιβατηγά / οχηµαταγωγά πλοία, κρουαζιερόπλοια,ρυµουλκά πλοία και 

εµπορικά πλοία. Επίσης όπως αναφέρθηκε, σε όλους τους λιµένες, εκτός του εµπορικού 

λιµένα, του λιµενικού συστήµατος του ΟΛΚ καταπλέουν αλιευτικά και τουριστικά σκάφη. 

 

Στους παρακάτω Πίνακες ΙΙ.2, ΙΙ.3, ΙΙ.4 και ΙΙ.5 αποτυπώνεται η ποσότητα των 

παραδιδόµενων υγρών και στερεών αποβλήτων στους λιµένες αρµοδιότητας του Ο.Λ.Κ. την 

τελευταία τετραετία. 

 

Παραδόσεις Υγρών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων 

 

Στον παρακάτω Πίνακα II.2 αποτυπώνεται ο αριθµός παραδόσεως και η ποσότητα των 

παραδιδόµενων υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων, στους λιµένες αρµοδιότητας του Ο.Λ.Κ. 

κατά την τελευταία τετραετία. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ II 2. Παραδόσεις υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων. 
 

 2015 2016 2017 2018 

Αρ. Παρα-

δόσεων 

Ποσότητα 

(m
3
) 

Αρ. Παρα-

δόσεων 

Ποσότητα 

(m
3
) 

Αρ. Παρα-

δόσεων 

Ποσότητα 

(m
3
) 

Αρ. Παρα-

δόσεων 

Ποσότητα 

(m
3
) 

Ιανουάριος 2 4,600  2 28,570  2 17,840  4 27,860  

Φεβρουάριος  5 4,720  6 4,855  7 37,616  5 3,020  

Μάρτιος 3 10,446  3 39,510  3 19,610  5 25,840  

Απρίλιος 1 13,030  3 18,600  7 14,010  2 18,610  

Μάιος 4 23,550  11 44,932  1 12,670  9 6,910  

Ιούνιος 7 29,316  3 5,810  3 23,960  4 33,950  

Ιούλιος 4 28,550  4 33,340  7 51,410  6 48,910  

Αύγουστος 4 21,670  10 25,670  11 29,490  14 48,540  

Σεπτέµβριος 5 55,710  5 46,730  1 10,170  4 25,880  

Οκτώβριος 7 36,340  2 6,842  3 38,240  6 51,850  

Νοέµβριος 2 24,760  3 31,070  11 23,610  11 35,880  

∆εκέµβριος 6 25,990  8 15,975  1 6,150  6 77,350  

Σύνολα 50 278,682 60 301,904 57 284,776 76 404,600 
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Παραδόσεις Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) 

 

Στον παρακάτω Πίνακα II.3 αποτυπώνεται ο αριθµός και η ποσότητα των παραδιδόµενων 

ΑΛΕ στους λιµένες του λιµενικού συστήµατος αρµοδιότητας του Ο.Λ.Κ. κατά την τελευταία 

τετραετία. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ II3. Παραδόσεις Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)  
 

 2015 2016 2017 2018 

Αρ. Παρα-

δόσεων 

Ποσότητα 

(m
3
) 

Αρ. Παρα-

δόσεων 

Ποσότητα 

(m
3
) 

Αρ. Παρα-

δόσεων 

Ποσότητα 

(m
3
) 

Αρ. Παρα-

δόσεων 

Ποσότητα 

(m
3
) 

Ιανουάριος 0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  

Φεβρουάριος  0 0,000  0 0,000  1 2,210  0 0,000  

Μάρτιος 0 0,000  1 0,800  0 0,000  0 0,000  

Απρίλιος 0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  

Μάιος 0 0,000  0 0,000  0 0,000  2 1,472  

Ιούνιος 0 0,000  0 0,000  1 1,600  1 7,030  

Ιούλιος 0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  

Αύγουστος 0 0,000  0 0,000  0 0,000  1 1,100  

Σεπτέµβριος 0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  

Οκτώβριος 0 0,000  0 0,000  0 0,000  1 1,800  

Νοέµβριος 0 0,000  1 1,300  1 1,660  0 0,000  

∆εκέµβριος 0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  

Σύνολα 0 0,000 2 2,100 3 5,470 5 11,402 
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Παραδόσεις Λυµάτων 

 

Στον παρακάτω Πίνακα II.4 αποτυπώνεται ο αριθµός και η ποσότητα των παραδιδόµενων 

λυµάτων στους λιµένες του λιµενικού συστήµατος αρµοδιότητας του Ο.Λ.Κ. κατά την 

τελευταία τετραετία. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ II4. Παραδόσεις λυµάτων 
 

 2015 2016 2017 2018 

Αρ. Παρα-

δόσεων 

Ποσότητα 

(m
3
) 

Αρ. Παρα-

δόσεων 

Ποσότητα 

(m
3
) 

Αρ. Παρα-

δόσεων 

Ποσότητα 

(m
3
) 

Αρ. Παρα-

δόσεων 

Ποσότητα 

(m
3
) 

Ιανουάριος 1 12,000  1 14,000  1 14,000  0 0,000  

Φεβρουάριος  0 0,000  0 0,000  1 10,000  1 15,000  

Μάρτιος 0 0,000  1 15,000  1 14,000  1 15,000  

Απρίλιος 1 14,000  1 15,000  0 0,000  1 15,000  

Μάιος 2 25,000  1 15,000  1 14,000  1 14,000  

Ιούνιος 1 10,000  0 0,000  1 15,000  1 14,000  

Ιούλιος 1 15,000  1 14,000  0 0,000  1 14,000  

Αύγουστος 1 14,000  1 14,000  1 15,000  1 14,000  

Σεπτέµβριος 1 14,000  1 14,000  1 15,000  1 14,000  

Οκτώβριος 2 28,500  2 13,285  1 14,000  1 10,000  

Νοέµβριος 1 14,000  1 14,000  1 15,000  1 14,000  

∆εκέµβριος 1 14,000  1 14,000  1 14,000  1 14,000  

Σύνολα 12 160,500 11 142,285 10 140,000 11 153,000 
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Παραδόσεις Λυµάτων 

 

Στον παρακάτω Πίνακα II.5 αποτυπώνεται ο αριθµός και η ποσότητα των παραδιδόµενων 

στερεών αποβλήτων στους λιµένες του λιµενικού συστήµατος αρµοδιότητας του Ο.Λ.Κ. κατά 

την τελευταία τετραετία. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 5. Παραδόσεις στερεών αποβλήτων 
 

2015 

 (από 01/11/2015) 

2016 2017 2018 

Αρ. Παρα-

δόσεων 

Ποσότητα 

(t) 

Αρ. Παρα-

δόσεων 

Ποσότητα 

(t) 

Αρ. Παρα-

δόσεων 

Ποσότητα 

(t) 

Αρ. Παρα-

δόσεων 

Ποσότητα 

(t) 

70 28,85 417 179,55 493 167,010 596 174,909 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΠΛΟΙΩΝ 
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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 (InternationalConventionforthePreventionofPollutionoftheSeabyOil) 

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 (PortState) 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 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 

αναφέρεται παρακάτω, τα άρθρα και το Πρωτόκολλο της ανωτέρω ∆.Σ. παρέχουν το γενικό 

πλαίσιο, ενώ τα Παραρτήµατα (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 

Παραρτήµατα, τα οποία περιέχουν κανονισµούς για την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος: 

Παράρτηµα (Annex) I Πετρελαιοειδή – ελαιώδη απόβλητα (sludge, bilge

 water, tankwashings - slops,etc) 

Παράρτηµα (Annex)  II Επιβλαβείς υγρές χύδην ουσίες (cargoresiduesetc.) 

Παράρτηµα (Annex) III Επιβλαβείς ουσίες σε συσκευασµένη µορφή 

Παράρτηµα  (Annex) IV Λύµατα (sewage, grey waters, drainages,etc.) 

Παράρτηµα (Annex) V Απορρίµµατα (solid waste: domestic, operational, 

 maintenance,cargo residues, animal carcass, ketc.) 

Παράρτηµα (Annex) VI Αέριαρύπανση- Απόβλητασχετιζόµενα µεαέριες 

     Εκποµπές, ουσίες που καταστρέφουν το όζον 

Τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ είναι υποχρεωτικά και τα κράτη που υιοθετούν τη ∆ιεθνή Σύµβαση 

πρέπει να θέσουν σε ισχύ τις προβλέψεις των Παραρτήµατα αυτών. Τα υπόλοιπα 

Παραρτήµατα είναι προαιρετικά και τα κράτη µπορούν να αποφασίζουν πόσο και πότε είναι 

έτοιµα να τα εφαρµόσουν (accede). Μέχρι σήµερα, όλα τα Παραρτήµατα έχουν τεθεί σε ισχύ 

ως εξής: 

Παράρτηµα (Annex)  I 2 Οκτωβρίου 1983 

Παράρτηµα (Annex) II 6 Απριλίου 1987 

Παράρτηµα (Annex) III 1 Ιουλίου 1992 

Παράρτηµα (Annex) IV 27 Σεπτ. 2003 

Παράρτηµα (Annex) V 31 ∆εκεµβρίου 1988 

Παράρτηµα (Annex) VI 19  Μαΐου  2005 

 

Στις 26 Σεπτεµβρίου 2002 συµπληρώθηκαν τα κριτήρια του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού 

Οργανισµού για να τεθεί σε ισχύ το ΠαράρτηµαIV (Αποδοχή από τουλάχιστο 15 κράτη που 

εκπροσωπούν το 50% της χωρητικότητας του παγκόσµιου στόλου). Ενώ από την 1
η
 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΛΙΜΕΝΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ   Α. Ε. 
 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Έκδοση:  

Ηµεροµηνία: 
Σελίδα 31 από 159 

 

Ιανουαρίου 2013 ισχύ και εφαρµόζεται σύµφωνα µε την απόφαση 201/15-7-2011 της 

MarineEnvironmentalProtectionCommittee το αναθεωρηµένο Παράρτηµα V. 

 

Όλα τα ανωτέρω Παραρτήµατα της ∆.Σ. MARPOL 73/78 (εκτός από το Παράρτηµα 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 ΙΙΙ.1. 
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Πίνακας ΙΙΙ.1. Σύνοψη απαιτήσεων της ∆.Σ. MARPOL 73/78 σχετικά µε τις Ευκολίες 

Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων 

Παράρτηµα 

(Annex) της 

MARPOL 

73/78 

Κατηγορίες 

αποβλήτων 

Έχει 

τεθεί σε 

ισχύ ? 

Απαίτηση 

ευκολιών 

υποδοχής? 

Είδη αποβλήτων προς παράδοση 

I Πετρελαιοειδή –

Ελαιώδη 

Απόβλητα 

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 

ουσίες χύδην 

ΝΑΙ ΝΑΙ Χηµικά κατάλοιπα προερχόµενα από 

µεταφορά χηµικών χύδην, 

συµπεριλαµβάνονται κατάλοιπα και µίγµατα 

που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. 

III Επικίνδυνες 

ουσίες 

σεσυσκευασµέ

νη µορφή 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

_ 

IV Λύµατα 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, κατάλοιπα 

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 Παραρτήµατος 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 

ΠαράρτηµαV. 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 Παραρτήµατα 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 στιβάδας του όζοντος επέβαλαν στην ναυτιλιακή κοινότητα τη µείωση των 

αέριων ρύπων. Έτσι, θεσµοθετήθηκε το νέο ΠαράρτηµαVI, στο οποίο προβλέπεται παροχή 

ευκολιών υποδοχής για ουσίες που καταστρέφουν την στιβάδα του όζοντος 

(ozondepletingsubstances) όπως οι χλωροφθωράνθρακες (CFCs). 

 

Για την ορθή εφαρµογή της ∆Σ MARPOL 73/78, ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ναυτιλίας ( IMO) 

έχειεκδώσει εγχειρίδια και οδηγίες για τις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων πλοίων 

(IMOComprehensiveManualonPortReceptionFacilities, 

IMOConsolidatedGuidanceforPortReceptionFacilitiesProvidersandUsers) τα οποία και 

αναθεωρούνται συνεχώς από τις εκάστοτε MEPC (οδηγίες). Το Σχέδιο έχει εκπονηθεί µε 

βάση τις τελευταίες αναθεωρήσεις τωνεγχειριδίων και των οδηγιών: 

• MEPC 67/11 11-7-2014: Revision of the IMO Comprehensive Manual of 

PortReception Facilities 

• MEPC.1/Circ.834 15-4-2014: Consolidated Guidance for Port Reception 

FacilitiesProviders and Users 

 

Τέλος τα τελευταία χρόνια απασχολούν έντονα την παγκόσµια κοινότητα τα προβλήµατα 

µεταβολής τοπικών οικοσυστηµάτων που προκαλούνται από µεταφορά ξένων µικρο-

οργανισµών (alienspecies) από το θαλάσσερµα (ballastwater) 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/Ε. 

• Ο Κανονισµός (EK) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 14ηςΙουνίου 2006, για τις µεταφορές αποβλήτων. 

• Ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού 

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

κράτος λιµένα. 

 

Στην Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία για τα στερεά απόβλητα περιλαµβάνονται : 

 Η Οδηγία 75/442/ΕΟΚ της 15/7/1975 περί των στερεών αποβλήτων. 

 Η Οδηγία 91/156/ΕΟΚ της 18/3/91 για την τροποποίηση της Οδηγίας 

75/442/ΕΟΚπερί των στερεών αποβλήτων. 

 Η Απόφαση 96/350/ΕΚ της Επιτροπής της 24/05/96 για την προσαρµογή 

τωνπαραρτηµάτων ΙΙ Α και ΙΙ Β της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών 

αποβλήτων. 

 

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

χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια περιλαµβάνει: 

• Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης 

Νοεµβρίου 2008 , για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων οδηγιών. 

 

 

Για την ορθή εφαρµογή της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ, ο ευρωπαϊκός οργανισµός για τηνασφάλεια 

στην θάλασσα (EMSA) έχει εκδώσει οδηγίες για τις ευκολίες υποδοχήςαποβλήτων πλοίων. 

ΤοΣχέδιοέχειεκπονηθείµεβάσητιςαναθεωρηµένεςοδηγίεςτηςEMSA: 

• Technical Recommendations on the Implementation of Directive 2000/59/EC on Port 

Reception Facilities Nov. 2016. 
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4.  Ελληνικό Νοµοθετικό Πλαίσιο 
 

Στα πλαίσια της Εθνικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα της προστασίας του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος, η οποία έχει επικεντρωθεί στην λήψη αποτελεσµατικών µέτρων 

για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της θαλάσσιας ρύπανση, εκδόθηκε η Οδηγία 2000/59 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 

3418/07/2002 και αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412/Β/06-03-2009) σε 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις της υπ. αριθµ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Η Νοµοθεσία στηρίχθηκε 

στην ∆ιεθνή Σύµβαση MARPOL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από τα 

πλοία. 

 

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 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412/Β/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 Υπουργική Απόφαση µε αριθµό 3122.3-15/79639/16/2016(ΦΕΚ 3085/Β/26-09-

2016) - Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 Β΄) 

“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”. 

• Εγκύκλιος ΥΕΝ (αρ.πρωτ. 3122.5/44336/2016)για την ∆ιακίνηση/ 

διαχείρισηαποβλήτων σε ελληνικούς λιµένες. 

• Μόνιµη Εκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ (Αρ.Πρωτ.:8136.16/01/16) για τις λιµενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου – 3η (2013) 

• Εγκύκλιος ΥΕΝ (αρ.πρωτ. 3122.3-16/70956/2016)για την ‘’Εφαρµογή των διατάξεων 

της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 σχετικά µε µέτρα και όροι για τις λιµενικέςεγκαταστάσεις 

παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπωνφορτίου. 
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• Εγκύκλιος8136.16/01/16/2014 (ΥΝ&Α/ΓΓΛΛΠ&ΝΕ/∆ΛΥ) – Εφαρµογή διατάξεων 

της ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412/Β/06-03-2009) σχετικά µε τα µέτρα και τους όρους 

για τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που 

παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου. 

• 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 27
ης

 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/21-7-1982). 

• Ο N.743/77 (Α΄137) όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π.∆. 55/98 « Προστασία του 

θαλασσίου περιβάλλοντος» (ΦΕΚ58Α/20-3-1998). 

• Υπουργική Απόφαση 2122/30/2003 - ΦΕΚ 700/Α/7-6-2003 (Γενικός Κανονισµός 

Λιµένα 34) «Προϋποθέσεις και µέτρα ασφάλειας για τηνπαραλαβή πετρελαιοειδών 

καταλοίπων από πλοία 

• 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 Οδηγίες 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 δραστη-

ριοτήτων, 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 1 

παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α209/2011)»µε τις τροποποιήσεις όπως 

αυτές ισχύουν.  

• Η Κ.Υ.Α. 20741/2012 (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)». 
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• 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 − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».  

• Το Π.∆. 88/97 (ΦΕΚ/90/Α/16-05-1997) σχετικά µε τις επιθεωρήσεις πλοίων, όπως 

τροποποιήθηκε από τα Π.∆. 16/99, Π.∆. 233/01 και Π.∆. 346/03. 

• Ο Ν.2939/01 (ΦΕΚ179/Α/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/28-06-2007). 

• Το 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» (Αναθεωρηµένο Παράρτηµα VΙ της ∆.Σ MARPOL 

73/78).  

• Το Π.∆. 312/2002 (ΦΕΚ/Α/273/13.11.2002), Αποδοχή τροποποιήσεων των 

Παραρτηµάτων του Πρωτοκόλλου του 1978 του σχετικού µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση 

1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78 – Παρατήµατα 

I,IIIκαι V). 

• Το Π.∆. 404/1986 (ΦΕΚ/182/Α/26.11.1986), Αποδοχή τροποποιήσεων του 

Πρωτοκόλλου του Ι «∆ιατάξεις αναφορών περιστατικών ρύπανσης µε επιβλαβείς 

ουσίες» και του Παραρτήµατος ΙΙ της ∆ιεθνούς Σύµβασης1973 για την πρόληψη της 

ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78), καθιέρωση τύπου βιβλίου φορτίου και 

εγχειριδίου πρότυπων για τις διαδικασίες και διατάξεις απόρριψης στη θάλασσα 

υγρών επιβλαβών ουσιών. 

• 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). 

• Ο Ν. 4504/2017 "∆ια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα 

αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της 

κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση 

διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις.Ειδικότερα το Άρθρο 105 
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«Παροχή λιµενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και 

καταλοίπων φορτίου», όπου γενικά αναφέρεται το ρυθµιστικό πλαίσιο της παροχής 

των υπηρεσιών αυτών. 

 

Ενώ ακολουθούν ειδικότερες απαιτήσεις σχετικά µε τα στερεά απόβλητα τα πετρελαιοειδή – 

ελαιώδη απόβλητα και χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, τα λύµατα και τα επικίνδυνα απόβλητα. 

 

Σχετικά µε τα πετρελαιοειδή – ελαιώδη απόβλητα και τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, 

στην Ελληνική Νοµοθεσία περιλαµβάνονται : 

• Το Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ’αριθ.82 (ΦΕΚ Α’64/02-03-2004). 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».  

• Το Π.∆. υπ’αριθ. 27 (ΦΕΚ19/Α/2007) Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήµατα 

του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά µε την ∆ιεθνή Σύµβαση για την Πρόληψη της 

Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Αναθεωρηµένα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ της ∆.Σ. MARPOL 

73/78). 

• 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 (ΦΕΚ573/Β/03-08-1989). 

 

Σχετικά µε τα επικίνδυνα - επιβλαβή απόβλητα, στην Ελληνική Νοµοθεσία 

περιλαµβάνονται: 

• Το Π.∆. υπ’αριθµ. 124 (ΦΕΚ/201/Α/30.11.2010), Αποδοχή τροποποιήσεων στο 

Παράρτηµα III του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά µε την ∆ιεθνή Σύµβαση για 

την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (Αναθεωρηµένο Παράρτηµα ΙΙΙ της 

∆.Σ. MARPOL 73/78) 

• Το Π.∆. υπ’αριθµ. 59 (ΦΕΚ/109/Α/10.05.2013), Αποδοχή τροποποιήσεων στο 

Παράρτηµα III του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά µε την ∆ιεθνή Σύµβαση για 

την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973. (Αναθεωρηµένο Παράρτηµα ΙΙΙ της 

∆.Σ MARPOL 73/78). 

• Η κοινή Υπουργική Απόφαση ΗΠ 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισµοί για 

τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 
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οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12
ης

 ∆εκεµβρίου 1991 » (ΦΕΚ 383Β/12-03-

2006). 

• Η Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµό ΗΠ 24944/1159 (ΦΕΚ 791/30-06-2006) 

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 18
ης

 Μαρτίου 1991». 

• Η ΚΥΑ 8668/2007(ΦΕΚ 287 Β΄ /02/03/2007 ) «Έγκρισης Εθνικού Σχεδιασµού 

∆ιαχείρισης Επικινδύνων  Αποβλήτων». 

• Η Υ.Α. οικ. 146163/2012 - Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων 

υγειονοµικών µονάδων. µεταφορές των αποβλήτων 

• Το Π.∆ 211/2006 (ΦΕΚ211/Α/2006) Καθορισµός υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε 

τα ζωϊκά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

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/1999). Για την µεταφορά αυτών µε πλοία ισχύουν οι 

διατάξεις του Π.∆. 146/98 (ΦΕΚ 109Α/1998) και του Π.∆.  405/96 (ΦΕΚ 

272Α/1996).  

 

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/6-12-1996). 

• Το Π.∆ 114/2006 (ΦΕΚ112/Α/08.06.2006) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτηµα 

του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά µε την ∆ιεθνή Σύµβαση για την Πρόληψη της 

Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Αναθεωρηµένο Παράρτηµα ΙV της ∆.Σ. MARPOL 73/78) 

• 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/5-6-1989). 
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Έτσι σχετικά µε τα στερεά απόβλητα, στην Ελληνική Νοµοθεσία περιλαµβάνονται : 

• Π.∆. υπ’ αριθµ. 8 (ΦΕΚ/27/Α/31.01.2013), 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). 

• Η Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης», (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003). 

• Η Κ.Υ.Α. 114218/97 «Κατάρτιση πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών και γενικών 

προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997). 

• 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/5.3.2004) «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». 

• Ο Ν. 3536/2007(ΦΕΚ 42 Α΄/23-02-07) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής 

πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. » Άρθρο 30: Στερεά απόβλητα. 

• 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».  
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• 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. 

• 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). 

• Η Υ.Α. Φ.531.5-5/2013 (ΦΕΚ 357/Β/19-02-2013) «Καθιέρωση τύπου Βιβλίου 

Απορριµµάτων υπόχρεων πλοίων» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

 

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ 
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1.  Γενικά 
 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση των διαφόρων τύπων αποβλήτων που 

παράγονται στα πλοία και για τα οποία υπάρχει ανάγκη να παραδοθούν σε ευκολίες υποδοχής 

λιµένα, καθώς και µια ποσοτική εκτίµηση των παραγοµένων ποσοτήτων. Θεωρήθηκε 

σκόπιµο να τηρηθεί η κατηγοριοποίηση των αποβλήτων σύµφωνα µε τη ∆.Σ. MARPOL 

73/78. 

 

Η ποσοτική εκτίµηση των παραγοµένων αποβλήτων στα πλοία µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

µε τους εξής τρόπους : 

• Με χρήση ποσοτικών στοιχείων από τη λειτουργία των υφιστάµενων ευκολιών 

υποδοχής εφόσον υπάρχουν (π.χ. αριθµός κάδων, συχνότητα περισυλλογής, κ.λπ.) 

• Με βάση βιβλιογραφικά στοιχεία παραγωγής αποβλήτων σε διάφορους τύπους 

πλοίων και στατιστικά στοιχεία του λιµανιού (αρ. αφίξεων, τύποι πλοίων, αριθµός 

πληρώµατος , διάρκεια ταξιδιού, κ.λπ.) 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται τα απαιτούµενα στοιχεία για την ποσοτική εκτίµηση των 

αποβλήτων πλοίων µε την δεύτερη µεθοδολογία. 
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2. Πετρελαιοειδή Απόβλητα{MARPOLΑnnex I} 
 

Σύµφωνα µε το ANNEXI της ∆.Σ.  MARPOL 73/78, ως “oil” ορίζονται τα πετρελαιοειδή σε 

κάθε µορφή που περιλαµβάνουν αργό πετρέλαιο, µαζούτ, κατάλοιπα και προϊόντα διυλίσεως 

εκτός από τα πετροχηµικά και τα φυτικά και ζωικά έλαια. Ως πετρελαιοειδές µίγµα 

(oilmixture) ορίζεται µίγµα των ανωτέρω πετρελαιοειδών κάθε περιεκτικότητας. 

 

 

2.1 Κατηγορίες πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων 
 

Τα πετρελαιοειδή απόβλητα των πλοίων, µπορούν να χωριστούν στις παρακάτω κύριες 

κατηγορίες : 

• Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια 

• Υπολείµµατα καυσίµου 

• ΠετρελαιοειδήΚατάλοιπα (sludge),ιλύς (sludge) από τον καθαρισµό δεξαµενών 

• Σεντινόνερα (oilybilgewater), ελαιώδη ύδατα υδροσυλλεκτών που περιέχουν γλυκό 

και θαλασσινό νερό, έλαια, χηµικά, ιλύς (λάσπη) και διάφορα άλλα ρευστά. 

• Ακάθαρταύδατα έρµατος -θαλάσσερµα (dirtyballastwater) 

• Εκπλύµαταδεξαµενών (oil tank washings, slops) 

 

Προκειµένου για την µελέτη – κατηγοριοποίηση των πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων µε 

σκοπό την παροχή επαρκών ευκολιών υποδοχής λιµένα, κρίνεται σκόπιµο να γίνει 

κατηγοριοποίηση σε δύο κατηγορίες : 

• Πετρελαιοειδή απόβλητα µηχανοστασίου πλοίων, που παράγονται σε κάθε είδος 

πλοίου και περιλαµβάνουν χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, υπολείµµατα καυσίµου, 

κατάλοιπα (sludges) και σεντινόνερα 

• Πετρελαιοειδή απόβλητα δεξαµενοπλοίων, στα οποία περιλαµβάνονται τα κατάλοιπα 

φορτίου, εκπλύσεις δεξαµενών φορτίου, ακάθαρτο θαλάσσερµα κλπ. 

 

Με την κατηγοριοποίηση αυτή, ευκολίες υποδοχής της πρώτης ανωτέρω κατηγορίας 

πρέπει να υπάρχουν σε κάθε λιµάνι, ενώ της δεύτερης κατηγορίας µόνο εφόσον 

προσεγγίζουν δεξαµενόπλοια.  
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2.2 Μεθοδολογία για την ποσοτική εκτίµηση των πετρελαιοειδών αποβλήτων 
 

Για τον καθορισµό του τύπου της ευκολίας υποδοχής που απαιτείται για ένα συγκεκριµένο 

λιµάνι, είναι απαραίτητο να υπάρχει µια εκτίµηση τόσο για τα είδη όσο και για τις ποσότητες 

των πετρελαιοειδών αποβλήτων. 

 

Ο τύπος και τα χαρακτηριστικά των πετρελαιοειδών αποβλήτων καθορίζουν επίσης και τη 

µέθοδο επεξεργασίας που θα επιλεγεί.  

 

Στην περίπτωση των λιµανιών όπου ήδη λειτουργούν ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών 

αποβλήτων πλοίων, στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τους τύπους και τις ποσότητες των 

παραδιδοµένων αποβλήτων τουλάχιστον για τα Ελληνικά λιµάνια θα είναι διαθέσιµα, τόσο 

από τους υπεύθυνους των ευκολιών υποδοχής, όσο και από τους κατά τόπους αρµόδιους 

Φορείς διαχείρισης των λιµένων. Τα στοιχεία αυτά όµως δύναται να µεταβληθούν εφόσον 

αλλάξει το σύστηµα κοστολόγησης της χρήσης των ευκολιών υποδοχής. Μπορεί να 

προκύψει σηµαντική αύξηση των παραδιδοµένων ποσοτήτων µε µεταβολή του συστήµατος 

κοστολόγησης από άµεση χρέωση (directfee) σε κόστος παράδοσης ενσωµατωµένο στα τέλη 

λιµένα (no-special-fee) και φυσικά το αντίθετο δηλ. σηµαντική µείωση των παραδιδοµένων 

ποσοτήτων µε µεταβολή του συστήµατος κοστολόγησης από No-special-fee σε directfee. 

{Βιβλιογραφικές παραποµπές παραδειγµάτων χωρών Βαλτικής και Γερµανίας, µετά την 

πιλοτική εφαρµογή του συστήµατος no-special-fee}. 

 

Συγκέντρωση των απαιτούµενων πληροφοριών µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µέσω 

συνεντεύξεων, ερωτηµατολογίων κλπ. Ένας τρόπος για τη συγκέντρωση στοιχείων για τα 

ελαιώδη απόβλητα είναι να ερωτηθούν οι πλοίαρχοι των πλοίων που προσεγγίζουν το λιµάνι 

ως προς τους τύπους και τις ποσότητες που παραδίδουν (θα παρέδιδαν, αν δεν υπάρχουν) στις 

ευκολίες υποδοχής. Φυσικά οι συνεντεύξεις αυτές βασίζονται στην παραδοχή ότι τα πλοία 

συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78 ενώ ταξιδεύουν. 

Επίσης οι συνεντεύξεις αυτές θα πρέπει να πραγµατοποιούνται για αρκετούς µήνες 

προκειµένου να ληφθεί µια σωστή εκτίµηση της ποσότητας των αποβλήτων προς 

επεξεργασία. Η µέθοδος αυτή θα δώσει µία εκτίµηση, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

τον καθορισµό του τύπου και της δυναµικότητας των απαιτουµένων ευκολιών υποδοχής ενός 

λιµανιού. 

 

Πριν την εφαρµογή των ανωτέρω µεθόδων, µια αρχική εκτίµηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

µε χρήση ορισµένων µεθόδων εκτίµησης των πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων που 

αναµένονται σε ένα λιµάνι. Οι εκτιµήσεις αυτές είναι προσεγγιστικές και δεν δίνουν παρά 
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µόνο µία τάξη µεγέθους (orderofmagnitude) των αναµενόµενων ποσοτήτων, χωρίς να δίνουν 

την απαιτούµενη ακρίβεια για το σχεδιασµό των ευκολιών υποδοχής.  

 

Οι αρχικές µέθοδοι εκτίµησης βασίζονται σε µέσες τιµές ποσοτήτων αποβλήτων ανάλογα µε 

τον τύπο του πλοίου και άλλα στοιχεία όπως ο εξοπλισµός του, τύπος καυσίµου κ.λπ. Έτσι : 

• Για ∆εξαµενόπλοιαsingle-hull, η εκτίµηση για θαλάσσερµα (dirtyballast) είναι 30% του 

dwt εφόσον ταξιδεύουν µε έρµα για λιγότερο από 72 ώρες. Εάν ο χρόνος αυτός είναι 

µεγαλύτερος των 72 ωρών µπορούν να χρησιµοποιηθούν συστήµατα φόρτωσης οροφής 

(LoadOnTop – LOT) κι έτσι δεν αναµένεται παράδοση θαλασσέρµατος. 

• Για ∆εξαµενόπλοιαSBT (SegregatedBallastTanks) δεν αναµένεται παράδοση 

θαλασσέρµατος παρά µόνο σε περίπτωση χρήσης πρόσθετου έρµατος λόγω κακοκαιρίας 

(heavyweatherballast). H ποσότητα αυτή µεταβάλλεται αλλά σε καµία περίπτωση δεν 

υπερβαίνει το 10% του dwt. 

• Οι υπόλοιπες εκτιµήσεις για ∆εξαµενόπλοια (σε % του dwt) είναι : 

• Εκπλύσεις (wash water) 4 – 8 % 

• Υγρά πετρελαιοειδή κατάλοιπα 0.2 – 1 % 

• Στερεά πετρελαιοειδή κατάλοιπα 0.01 – 0.1 % 

• Για µηχανοκίνητα πλοία η ποσότητα των πετρελαιοειδών καταλοίπων (oilyresidues, 

sludge) είναι της τάξης του 2 – 3 % της ηµερήσιας κατανάλωσης καυσίµου, ανάλογα µε 

τον τύπο του χρησιµοποιούµενου καυσίµου. Για παράδειγµα η χρήση µαζούτ συνεπάγεται 

µεγαλύτερη ποσότητα καταλοίπων από τη χρήση diesel. Άλλη προσέγγιση, ίσως 

ρεαλιστικότερη σε περιπτώσεις IFO και Diesel, αναφέρει το 1% της ηµερήσιας 

κατανάλωσης καυσίµουγια fueloil, ενώ για diesel ο συντελεστής αυτός είναι 0.5 

%.Επιπρόσθετα η ηµερήσια κατανάλωση καυσίµου µπορεί να εκτιµηθεί από την ισχύ των 

Κ.Μ. και Η.Μ. και συγκεκριµένα, η κατανάλωση καυσίµου εκτιµάται σε 130 g/HP/hr. 

• Πλοία άνω των 400 K.O.X. απορρίπτουν τα επεξεργασµένα από το διαχωριστήρα 

σεντινόνερα στη θάλασσα και παραδίδουν στις ευκολίες υποδοχής µόνο τα 

διαχωρισµένα πετρέλαια. 

• Πλοία κάτω των 400 K.O.X.ή πλοία που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό για 

απορρίψεις σε ειδικές περιοχές ή όταν ο εξοπλισµός αυτός δεν είναι σε καλή λειτουργική 

κατάσταση ή δεν µπορούν να απορρίψουν γιατί π.χ. είναι ακίνητα, παραδίδουν τα 

σεντινόνερα που κυµαίνονται από 1 έως 10 m
3
. 
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3.  Επικίνδυνες και ΕπιβλαβείςΥγρέςΟυσίες – Χηµικά {MARPOLΑnnex II} 
 

Οι απαιτήσεις για υγρές επιβλαβείς ουσίες αναφέρονται στο αναθεωρηµένο Παράρτηµα ΙΙ 

της ∆.Σ. MARPOL 73/78 “Controlofpollutionbynoxiousliquidsubstancescarriedinbulk”, στον 

Κανονισµό 6 Π.∆. 27/2007 (ΦΕΚ/19/Α/2007) και στον ∆ιεθνή Κώδικα Χηµικών Χύδην. Οι 

ουσίες αυτές ανάλογα µε την επικινδυνότητά τους διακρίνονται στις παρακάτω τέσσερις 

κατηγορίες : 

• Κατηγορία X : Επικίνδυνες υγρές ουσίες οι οποίες, αν απορριφθούν στη θάλασσα 

κατά τη διάρκεια καθαρισµού δεξαµενών ή απόρριψης έρµατος, εκτιµάται ότι θα 

αποτελέσουν µεγάλο κίνδυνο είτε για τους θαλάσσιους πόρους είτε για την ανθρώπινη 

υγεία, και εποµένως δικαιολογούν την απαγόρευση της απόρριψης στο θαλάσσιο 

περιβάλλον 

• Κατηγορία Y : Επικίνδυνες υγρές ουσίες οι οποίες, αν απορριφθούν στη θάλασσα 

κατά τη διάρκεια καθαρισµού δεξαµενών ή απόρριψης έρµατος, εκτιµάται ότι θα 

αποτελέσουν κίνδυνο είτε για τους θαλάσσιους πόρους είτε για την ανθρώπινη υγεία, 

ή θα προξενήσουν βλάβη σε περιουσίες ή άλλες νόµιµες χρήσεις της θάλασσας, και 

εποµένως δικαιολογούν τον περιορισµό στην ποιότητα και ποσότητα της απόρριψης 

στο θαλάσσιο περιβάλλον 

• Κατηγορία Ζ : Επικίνδυνες υγρές ουσίες οι οποίες, αν απορριφθούν στη θάλασσα 

κατά τη διάρκεια καθαρισµού δεξαµενών ή απόρριψης έρµατος, εκτιµάται ότι θα 

αποτελέσουν µικρό κίνδυνο είτε για τις θαλάσσιες πηγές είτε για την ανθρώπινη 

υγεία, και εποµένως δικαιολογούν λιγότερο αυστηρούς περιορισµούς στην ποιότητα 

και ποσότητα της απόρριψης στο θαλάσσιο περιβάλλον, και  

• Άλλες Ουσίες : ουσίες οι οποίες έχουν αξιολογηθεί ότι δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες 

X, Y ή Z επειδή δεν εκτιµάται ότι παρουσιάζουν κίνδυνο για τις θαλάσσιες πηγές, την 

ανθρώπινη υγεία, σε περιουσίεςή άλλες νόµιµες χρήσεις της θάλασσας, κατά την 

απόρριψή τους στη θάλασσα κατά τη διάρκεια διεργασιών καθαρισµού δεξαµενών ή 

απόρριψης έρµατος. Η απόρριψη έρµατος ή νερού υδροσυλλεκτών ή άλλων 

υπολειµµάτων ή µιγµάτων που περιέχουν αυτές τις ουσίες, δεν υπόκεινται στις 

απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙ της MARPOL. 

 

Ευκολίες υποδοχής για επιβλαβείς ουσίες απαιτούνται : 

• Σε λιµένες και τερµατικές εγκαταστάσεις όπου οι εν λόγω ουσίες φορτώνονται – 

εκφορτώνονται. 
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• Σε επισκευαστικές βάσεις όπου πραγµατοποιούνται επισκευές χηµικών 

δεξαµενόπλοιων. 

 

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.  

 

 

 

4.  Επιβλαβείς Ουσίες σε Συσκευασµένη Μορφή {MARPOLAnnex III} 
 

Στις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ της MARPOLγια 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 Παράρτηµα V (απορρίµµατα). 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτά τα υπολείµµατα και οι κατεστραµµένες συσκευασίες όπου 

τέτοια υπολείµµατα περιέχονται, απαιτούν κατάλληλες προφυλάξεις, για την ασφάλεια του 

ανθρώπου και την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος. 
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5.  Λύµατα {MARPOLAnnex IV} 
 

5.1 Γενικά 
 

Για τα Ελληνικά πλοία έχει τεθεί σε ισχύ το Π.∆. 400/96 που θέτει κανονισµούς για την 

πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τα λύµατα των πλοίων. 

 

Ως «λύµατα» ή ‘blackwaters’ νοούνται τα απόβλητα που παράγονται στα πλοία και 

περιλαµβάνουν τις αποχετεύσεις από τουαλέτες, ουρητήρια, το ιατρείο του πλοίου, καθώς και 

τυχόν άλλα απόβλητα που αναµιγνύονται µε τα ανωτέρω. Άλλα απόβλητα που παράγονται 

στα πλοία (π.χ από ντουζιέρες, µαγειρεία , πλυντήρια, νιπτήρες κ.α ) ονοµάζονται 

«φαιόχρωα ύδατα» ή ‘graywaters’. Συνήθως υπάρχουν χωριστά δίκτυα σωληνώσεων για τα 

λύµατα και τα φαιόχρωα ύδατα, ενώ µπορεί να χρησιµοποιούνται διαφορετικοί τρόποι για τη 

διαχείριση των αποβλήτων αυτών. 

 

Σύµφωνα µε το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο, αν και υπάρχουν περιορισµοί ως προς την 

απόρριψη λυµάτων (blackwater) στη θάλασσα, τέτοιοι περιορισµοί δεν υφίστανται για τα 

φαιόχρωα ύδατα (greywater). Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι τα τελευταία, τα οποία 

σηµειώνεται ότι περιλαµβάνουν και τις αποχετεύσεις των µαγειρείων, απορρίπτονται στη 

θάλασσα και µάλιστα εντός λιµένα.  

 

Στο ΠαράρτηµαIVτης ∆.Σ. MARPOL 73/78 προβλέπεται η παροχή επαρκών ευκολιών 

υποδοχής για τα λύµατα των πλοίων.  

 

 

5.2 Ποσοτική εκτίµηση των λυµάτων 
 

Η ποσοτική εκτίµηση των λυµάτων πλοίων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε βάση τις 

παρακάτω πηγές : 

 

α. Π.∆. 400/96 (ΦΕΚ 268Α 6-12-96) 

 

Η ηµερήσια υδραυλική παροχή λυµάτων προκύπτει από τον τύποΠ = 0,7xΑxΩxF/4 , 

όπου λαµβάνονται υπόψη : 

• ο αριθµός των επιβαινόντων, Α 

• οι ώρες πλεύσεις ανά ηµέρα, Ω 

• ο τύπος της τουαλέτας, F και τέλος,  
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• ο τύπος του δικτύου (κοινά ή χωριστά δίκτυα λυµάτων - φαιόχρωµων  

υδάτων). 

 

 

β. HELCOMRecommendation 11/10 (14-02-1990) 
 

Προτείνεται υδραυλική παροχή αποβλήτων ανά άτοµο και ηµέρα, ανάλογα µε τον 

τύπο αποχέτευσης, ως εξής : 

 

 
Λίτρα ανά άτοµο ανά ηµέρα 

Συµβατικό σύστηµα Σύστηµα κενού 

Λύµατα (black water) 70 25 

Black and grey water 230 185 

 

 

γ. ΙSΟ/DIS 15749-1/2001 “Ships and marine technology – Drainage systems on ships 

and marine structures – Part 1: Sanitary drainage systems design” 

 

Στοανωτέρωσχέδιοπροτύπουγιατοσχεδιασµό των συστηµάτων αποχέτευσης των 

πλοίων, οι ελάχιστες παροχές των αποβλήτων δίνονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

Τύπος 

πλοίου 

Ελάχιστη ποσότητα αποβλήτων ανά άτοµο και ηµέρα σε λίτρα 

Χωρίς αποχέτευση κενού Αποχέτευση κενού 

Blackwater Black and grey Black water Black and grey 

Επιβατηγά 

πλοία 
70 230 25 185 

Ποντοπόρα 

πλοία 
70 180 25 135 

 

Οι ανωτέρω τιµές είναι αντίστοιχες µε αυτές που προτείνονται από τη HELCOM. 
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6. Απορρίµµατα {MARPOLAnnex V} 
 

Ως απορρίµµατα από τον Κανονισµό 1 του ΠαραρτήµατοςV της ∆.Σ. MARPOL 73/78 

ορίζονται όλοι οι τύποι οικιακών και λειτουργικών αποβλήτων καθώς και υπολείµµατα 

τροφίµων, εκτός των νωπών ιχθύων, που παράγονται κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας 

του πλοίου και πρέπει να διατεθούν περιοδικά ή συνεχόµενα, εκτός από ουσίες οι οποίες 

ορίζονται ή αναφέρονται σε άλλα Παραρτήµατα της Σύµβασης.  

 

 

6.1 Κατηγορίες απορριµµάτων πλοίων 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται διάφοροι τύποι απορριµµάτων που παράγονται ή 

δύναται να παραχθούν στα πλοία. Τα απόβλητα αυτά δύναται να προέρχονται από όλους τους 

τύπους πλοίων και όλους τους τύπους δραστηριοτήτων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 

ΠαράρτηµαV της ∆.Σ. MARPOL 73/78 εφαρµόζεται σε όλα τα πλοία ανεξάρτητα από το 

µέγεθός τους.  

 

Παρακάτω παρατίθενται οι κατηγορίες απορριµµάτων που παράγονται ή δύναται να 

παραχθούν στα πλοία. Τα απόβλητα αυτά δύναται να προέρχονται από όλους τους τύπους 

πλοίων και όλους τους τύπους δραστηριοτήτων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ΠαράρτηµαV της 

∆.Σ. MARPOL 73/78 εφαρµόζεται σε όλα τα πλοία ανεξάρτητα από το µέγεθός τους.  

 

Τα απορρίµµατα οµαδοποιούνται σε κατηγορίες ως εξής :  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – Πλαστικά 

Ως πλαστικά ορίζονται τα στερεά υλικά τα οποίαπεριέχουν ένα ουσιαστικόσυστατικόή 

περισσότερα πολυµερή υψηλής µοριακής µάζα και τα οποία σχηµατίζονται κατά τη 

διάρκεια είτε κατά την παρασκευήτου πολυµερούς ήτην κατασκευήσε ένα τελικό 

προϊόνµε θέρµανση και/ ή πίεση. Τα πλαστικά έχουνιδιότητες του υλικούπου 

κυµαίνονται απόσκληρό και εύθραυστοσε µαλακόκαι ελαστικό.Για τους σκοπούςτου 

παρόντος Σχεδίου, "όλα τα πλαστικά"νοούνταιόλα τααπορρίµµαταπου αποτελούνται 

απόήπεριλαµβάνουν πλαστικά, σε οποιαδήποτε µορφή, συµπεριλαµβανοµένων των 

συνθετικώνσχοινιών, τα συνθετικάδίχτυα,  οι πλαστικέςσακούλες σκουπιδιώνκαι η 

τέφρα του αποτεφρωτήαπό τα πλαστικά προϊόντα. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – Κατάλοιπα Τροφίµων 

Ως κατάλοιπα τροφίµων ορίζονται τααλλοιωµέναή µη αλλοιωµένες 

ουσίεςτροφίµωνκαιεπίσης ταφρούτα, τα λαχανικά, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα 
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πουλερικά, τα προϊόνταµε βάση το κρέας (ζωικά υποπροϊόντα)και ταυπολείµµατα 

τροφώνπου παράγονταιστο πλοίο. Απόβλητα Τροφίµων από ∆ιεθνής Μεταφορές -  

Κατάλοιπα Τροφίµων από πλοία τα οποία έχουν απόβλητα - κατάλοιπα τρόφιµων τα 

οποία προέρχονται εκτός Ε.Ε. και είναι ύποπτα για την µεταφορά µεταδοτικών 

νοσηµάτων µε βάση την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία (Τα συγκεκριµένα πρέπει 

να συλλέγονται και να παραδίδονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα).  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ – Οικιακά Απορρίµµατα 

Ως οικιακά απορρίµµατα νοούνται όλα τα απορρίµµατα που δεν καλύπτονται στα 

άλλα Παραρτήµατα της MARPOL 73/78 και δηµιουργούνται στους χώρους 

ενδιαίτησης (accommodation) και διαµονής των πλοίων. Στα οικιακά απορρίµµατα 

δεν περιλαµβάνονται εκείνα που αναφέρονται σε άλλες κατηγορίες (π.χ. κατάλοιπα 

τροφίµων, πλαστικά). 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ – Βρώσιµα Έλαια 

Ως βρώσιµα έλαια ορίζονται τα έλαια και τα ζωικά λίπη που χρησιµοποιούνται ή 

πρόκειταινα χρησιµοποιηθούν γιατην παρασκευήή το µαγείρεµατων τροφίµων, 

αλλάδεν περιλαµβάνει τοίδιο το τρόφιµοπουπαρασκευάζεται χρησιµοποιώνταςαυτά 

ταέλαια. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε – Στάχτη  Αποτεφρωτήρα 

Ως στάχτη αποτεφρωτήρα νοείται η στάχτη και το κλίνκερ που προκύπτουν από τους 

αποτεφρωτήρες που χρησιµοποιούνται από τα πλοία για την καύση των 

απορριµµάτων. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ – Λειτουργικά απόβλητα 

Ως λειτουργικά απόβλητα θεωρούνται όλα τα 

στερεάαπόβλητα(συµπεριλαµβανοµένων των λασπών) που δεν καλύπτονται απόάλλα 

παραρτήµατα της ∆.Σ. ΜΑRPOL 73/78 πουσυλλέγονταιεπί του σκάφουςκατά τη 

διάρκεια τηςκανονικής συντήρησηςή τηςλειτουργίαςτου πλοίου, ή που προκύπτουν 

από τον χειρισµό, την συσκευασία και την στοιβασία τουφορτίου όπως σκουριές, 

υλικά συντήρησης, στουπιά, χρώµατα, υλικά συσκευασίας κλπ. 

Λειτουργικά απόβλητα επίσης θεωρούνται τα καθαριστικά και τα πρόσθετά τους, που 

χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό των υπολειµµάτων φορτίου και τα εξωτερικά 

νερά πλύσης. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ – Κατάλοιπα φορτίου  

Ως κατάλοιπα φορτίου  ορίζονται τα υπολείµµατα οποιουδήποτεφορτίου,τα οποία δεν 

καλύπτονταιαπόάλλαπαραρτήµατα της ∆.Σ.Marpol 73/78καιτα οποία παραµένουνστο 

κατάστρωµαήστα κύτη των πλοίων και τα οποία προκύπτουνκατά την διάρκεια της 

φόρτωσηςή της εκφόρτωσης, ή από την περίσσειαή τη διαρροή φορτίου, καθώς και τα 

υπολείµµατα που παρασύρονται από το νερό πλύσης. Στα κατάλοιπα φορτίου δεν 

περιλαµβάνετεη σκόνηφορτίουπου αποµένει στοκατάστρωµα µετάσκούπισµαήη 

σκόνηστις εξωτερικές επιφάνειεςτου πλοίου. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η –Πτώµατα Ζώων 

Ως πτώµατα ζώων νοούνται τα σώµατα των ζώων τα οποία µεταφέρονταιεπί του 

σκάφουςως φορτίοκαιπεθαίνουνήθανατώνονταικατά τη διάρκειατου ταξιδιού. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ – Αλιευτικός Εξοπλισµός 

Ως Αλιευτικός εξοπλισµός νοείται κάθεφυσική 

συσκευήήµέροςαυτήςήσυνδυασµόςτωνστοιχείων πουµπορεί να τοποθετηθείπάνω ή 

µέσα στονερόήστην επιφάνεια της θάλασσαςµεεπιδιωκόµενο σκοπότην καταγραφή, 

τον έλεγχοήγιαεπακόλουθησύλληψη ήτη συγκοµιδή, οργανισµών που ζουν στο 

θαλάσσιο περιβάλλον και σε περιβάλλον γλυκού νερού. 
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6.2 Μεθοδολογία για την ποσοτική εκτίµηση απορριµµάτων πλοίων 
 

6.2.1 Οικιακού τύπου απορρίµµατα 

 

 

 

6.2.2 Απόβλητα φορτίου 
 

Τύπος πλοίου Παραγωγή αποβλήτων Παρατηρήσεις 

Bulkcarriers – OBO 

Container 

Επιβατηγά 

Πλοία γενικού φορτίου 

Ψυγεία 

∆εξαµενόπλοια 

8,2 Kg / ηµέρα 

1,4 Kg / ηµέρα 

2,0 Kg / άτοµο / ηµέρα 

49,3 Kg / ηµέρα 

22,2 Kg / ηµέρα 

<0,01 Kg / ηµέρα 

 

 

500 – 1500 επιβάτες 

περισσότερο από 50%, ξύλο 

Πηγή: ESPO “A Waste Management Plan for Ship Generated Waste”, 2000 

 

  

Οικιακά & Λειτουργικά 

Απορρίµµατα 
Παραγωγή Πηγή 

 

0,5 – 5,5 Kg/άτοµο/ηµέρα 

2,0 – 4,0 Kg/άτοµο/ηµέρα 

0,5 – 3,5 Kg/άτοµο/ηµέρα 

2,25 Kg/άτοµο/ηµέρα 

2,98 Kg/άτοµο/ηµέρα 

3,0 Kg/άτοµο/ηµέρα 

Emarc, Del.No1 

Olson, 1994 

MSA, 1995 

Schwachstellenanalyse 

Schiffsmullentsorgung 

ESPO, 2000 

Μέσος όρος 2,0  Kg/άτοµο/ηµέρα  
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7.  Ουσίες που Καταστρέφουν το Όζον κ.α. {MARPOLAnnex VI} 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, πρόσφατα θεσµοθετήθηκε το ΠαράρτηµαVI της ∆.Σ. MARPOL 

73/78 για την πρόληψη της αέριας ρύπανσης από τα πλοία.  

 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 17 του Παραρτήµατος αυτού θα απαιτηθούν ευκολίες υποδοχής 

για τα παρακάτω απόβλητα πλοίων : 

• Ουσίες που καταστρέφουν το όζον (ozondepletingsubstances) όπως π.χ. τα CFC’s και 

HALON, καθώς και εξοπλισµό που περιέχει τέτοιες ουσίες. 

• Υπολείµµατα από συστήµατα καθαρισµού καυσαερίων πλοίων. 
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8.  Κωδικοί ΕΚΑ 
 

Τα επικίνδυνα απόβλητα, που παράγονται στα πλοία που προσεγγίζουν τους προβλήτες 

αρµοδιότητας του Ο.Λ.Κ., δύναται να χαρακτηρίζονται από έναν από τους κάτωθι κωδικούς 

του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι της υπ’ 

αριθµ. Η.Π. 13588/725/28-03-2006 (ΦΕΚ 383 Β΄) ΚΥΑ. 

 

Επισηµαίνεται ότι η νόµιµη κατοχή, επεξεργασία και διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων 

τεκµαίρεται από το έντυπο αναγνώρισης, που συνοδεύει τα επικίνδυνα απόβλητα.  

 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ 

ΕΚΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΩΝ 

02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκοµία, θήρα και αλιεία 

02 01 01 Λάσπες από πλύση και καθαρισµό 

02 01 02 απόβλητα ιστών ζώων 

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών 

02 01 08* αγροχηµικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

08 01 απόβλητα από την Π∆ΠΧ καθώς και την αφαίρεση χρωµάτων και βερνικιών 

08 01 11* 
απόβλητα από χρώµατα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες 

επικίνδυνες ουσίες 

08 03 απόβλητα από την Π∆ΠΧ τυπογραφικών µελανιών 

08 03 17* Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

08 03 18 Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 08 03 17* 

12 01 απόβλητα από τη µορφοποίηση και τη φυσική και µηχανική επιφανειακή επεξεργασία 

µετάλλων και πλαστικών 

12 01 16* απόβλητα υλικών αµµοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

12 01 17 
απόβλητα υλικών αµµοβολής εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 12 01 

16* 

13 01 απόβλήτα υδραυλικών ελαίων 

13 01 04* χλωριωµένα γαλακτώµατα 

13 01 05* µη χλωριωµένα γαλακτώµατα 

13 01 09* χλωριωµένα υδραυλικά έλαια µε βάση τα ορυκτά 

13 01 10* µη χλωριωµένα υδραυλικά έλαια µε βάση τα ορυκτά 

13 01 11* συνθετικά υδραυλικά έλαια 

13 01 12* άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα υδραυλικά έλαια 

13 01 13* άλλα υδραυλικά έλαια 

13 02 απόβλητα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης 

13 02 04* χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης µε βάση τα ορυκτά 

13 02 05* µη χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης µε βάση τα ορυκτά 
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13 02 06* συνθετικά έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης  

13 02 07* άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα  έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης  

13 02 08* άλλα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης  

13 03 απόβλητα έλαια µόνωσης & µεταφοράς θερµότητας 

13 03 06* χλωριωµένα έλαια µόνωσης ή µεταφοράς θερµότητας µε βάση τα ορυκτά εκτός 

εκείνων του 13 03 01 

13 03 07* µη χλωριωµένα έλαια µόνωσης & µεταφοράς θερµότητας µε βάση τα ορυκτά  

13 03 08* συνθετικά έλαια µόνωσης & µεταφοράς θερµότητας 

13 03 09* άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα έλαια µόνωσης & µεταφοράς θερµότητας 

13 03 10* άλλα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας 

13 04 έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων 

13 04 01* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοϊας 

13 04 02* έλαια από εκρέουσες αποχετεύσεις 

13 04 03* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοϊας 

13 05 Περιεχόµενα διαχωριστή ελαίου νερού 

13 05 02* λάσπες διαχωριστή ελαίου / νερού 

13 05 03* λάσπες υποδοχέα 

13 05 06* έλαια από διαχωριστές ελαίου / νερού 

13 05 07* ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου / νερού 

13 05 08* µείγµατα αποβλήτων από θαλάµους υπολλειµµάτων και διαχωριστές ελαίου / νερού 

13 07 απόβλητα υγρών καυσίµων 

13 07 01* καύσιµο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ 

13 07 02* βενζίνη 

13 08 απόβλητα ελαίων µη προδιαγραφόµενα άλλως 

13 08 99* απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

14 06 

απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιµοποιούµενες ως διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και 

αφρώδη/αερολυµατικά προωθητικά 

14 06 01* Χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC 

14 06 02* Άλλοι αλογονωµένοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών 

14 06 03* Άλλοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών 

14 06 04* Λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες 

14 06 05* Λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες 

15 01  συσκευασία (περιλαµβανοµένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δηµοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας) 

15 01 01  συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 πλαστική συσκευασία 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία 

15 01 04 µεταλλική συσκευασία 
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15 01 05 σύνθετη συσκευασία 

15 01 06 µεικτή συσκευασία 

15 01 07 Γυάλινη συσκευασία 

15 01 10* συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί από 

αυτές 

15 02 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και προστατευτικός 

ρουχισµός 

15 02 02* απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαµβανοµένων των φίλτρων ελαίου που δεν 

προδιαγράφονται άλλως), υφάσµατα σκουπίσµατος, προστατευτικός ρουχισµός που 

έχουν µολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

15 02 03 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος, προστατευτικός 

ρουχισµός εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 15 02 02* 

16 01 

οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα µέσα µεταφοράς 

(περιλαµβανοµένων µηχανισµών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση 

οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχηµάτων 

16 01 03 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

16 01 07* φίλτρα λαδιού 

16 02 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό 

16 02 09* Μετασχηµατιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB 

16 02 13* 
απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία (2) άλλος από 

τους αναφερόµενους στα σηµεία 16 02 09 έως 16 02 12 

16 02 14 
απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον 

αναφερόµενο στα σηµεία 16 02 09 έως 16 02 13 

16 02 15* επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόµενο εξοπλισµό 

16 02 16 
συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόµενο εξοπλισµό άλλα από αυτά 

που αναφέρονται στο σηµείο 16 02 15 

16 05 αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόµενες χηµικές ουσίες 

16 05 04* Αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαµβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 05 07* Απορριπτόµενα ανόργανα χηµικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή 

που τις περιέχουν 

16 05 08* Απορριπτόµενα οργανικά χηµικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή 

που τις περιέχουν 

16 06 Μπαταρίες και συσσωρευτές 

16 06 01* µπαταρίες µολύβδου 

16 06 02* µπαταρίες Νi−Cd 

16 06 03* µπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο 

16 07 απόβλητα από τον καθαρισµό δεξαµενών µεταφοράς και αποθήκευσης καθώς και 

βαρελιών (εκτός από τα κεφάλαια 05 και 13) 

16 07 08* απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο 

18 01 απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη 

ασθενειών σε ανθρώπους 
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18 01 06* Χηµικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

18 01 08* Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες 

18 01 10* Αµάλγαµα οδοντιατρικής 

19 02 απόβλητα από φυσικοχηµικές κατεργασίες αποβλήτων (περιλαµβάνονται 

αποχρωµίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση) 

19 02 04* Προαναµεµειγµένα απόβλητα που περιέχουν ένα τουλάχιστον επικίνδυνο απόβλητο 

19 02 05* Λάσπες από φυσικοχηµικές κατεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 02 07* Πετρέλαιο και συµπυκνώµατα από διαχωρισµό 

19 02 08* Απόβλητα υγρών καυσίµων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 02 09* Απόβλητα στερεών καυσίµων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 02 11* Άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 08 
απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µη προδιαγραφόµενα 

άλλως 

19 08 05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυµάτων 

19 12 απόβλητα από τη µηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, 

συµπαγοποίηση, κοκκοποίηση) µη προδιαγραφόµενα άλλως 

19 12 06* Ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

19 12 11* Άλλα απόβλητα (περιλαµβανοµένων µειγµάτων υλικών) από τη µηχανική κατεργασία 

αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 χωριστά συλλεγέντα µέρη (εκτός από το σηµείο 15 01) 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλιά 

20 01 08 βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

20 01 13* διαλύτες 

20 01 14* οξέα 

20 01 15* αλκαλικά απόβλητα 

20 01 17* φωτογραφικά χηµικά 

20 01 19* ζιζανιοκτόνα 

20 01 21* σωλήνες φθορισµού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

20 01 23* απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

20 01 25 βρώσιµα έλαια και λίπη 

20 01 27* χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 29* απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 31* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες 

20 01 33* 
 µπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαµβάνονται στα σηµεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16 

06 03 και µεικτές µπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω µπαταρίες 

20 01 35* 
απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός άλλος από τον αναφερόµενο 

στα σηµεία 20 0121και 20 0123 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

20 01 36 απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός άλλος από τον αναφερόµενο 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΛΙΜΕΝΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ   Α. Ε. 
 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Έκδοση:  

Ηµεροµηνία: 
Σελίδα 61 από 159 

 

στασηµεία 20 0121, 20 0123 και 20 0135 

20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 20 01 37 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 µέταλλα 

20 01 99 άλλα µέρη µη προδιαγραφόµενα άλλως 

20 03 άλλα δηµοτικά απόβλητα 

20 03 01 ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα 

20 03 99 δηµοτικά απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.Κ.  
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1. Γενικά  
 

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

απαιτούµενες ευκολίες υποδοχής αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν σε αυτούς 

πραγµατοποιείται µε βάση τα στοιχεία που διαθέτουν οι ανάδοχοι των υπηρεσιών ευκολιών 

υποδοχής, καθώς και τη σχετική µεθοδολογία που αναλύεται στο κεφάλαιο IV.  

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε ο τύπος του κεντρικού λιµένα Καβάλας (Επιβατικό λιµάνι 

«Απόστολος Παύλος») είναι κύρια τουριστικό και ακτοπλοϊκό. Τα πλοία που ελλιµενίζονται 

είναι κυρίως Ε/Γ-Ο/Γ κλειστού και ανοικτού τύπου, κρουαζιερόπλοια καθώς και αλιευτικά 

και µικρά τουριστικά σκάφη. 

 

Ο λιµένας «Φίλιππος Β΄» στη Νέα Καρβάλη είναι εµπορικού χαρακτήρα. 

 

Ο Λιµένας Κεραµωτής εξυπηρετεί κυρίως τα πορθµειακά πλοία µε ανταπόκριση τη Θάσο και 

τον Πρίνο. Επίσης, εξυπηρετεί ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και αλιευτικά σκάφη. 

 

Ο Λιµένας Ελευθερών χρησιµοποιείται ως αλιευτικό καταφύγιο, ενώ τον προσεγγίζουν και 

λίγα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. 

 

Έτσι µε βάση τον τύπο των πλοίων που καταπλέουν στο λιµενικό σύστηµα του Ο.Λ.Κ.οι 

ανάγκες ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων περιορίζονται σε : 

i. πετρελαιοειδή απόβλητα σύµφωνα µε το AnnexI της ∆.Σ. MARPOL 73/78,  

ii. Απορρίµµατα - σκουπίδια (τρόφιµα, πλαστικά, κ.ά.) σύµφωνα µε το AnnexV της 

∆.Σ. MARPOL 73/78, 

iii. Λύµατα σύµφωνα µε το Annex ΙV της ∆.Σ. MARPOL 73/78,  

 

Ανάγκες για την υποδοχή αποβλήτων από υπολείµµατα φορτίων 

(cargoresidues,MARPOLAnnexII καιV)καθώς και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του 

όζοντος και υπολείµµατα από συστήµατα καθαρισµού καυσαερίων πλοίων 

(MARPOLAnnexVI)δεν έχουν παρουσιαστεί. 

 

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 (MARPOLAnnexI) 

 

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

υποδοχής περιορίζονται κυρίως σε απόβλητα µηχανοστασίου πλοίων. Στα απόβλητα αυτά 

περιλαµβάνονται : 

• Σεντινόνερα (oilybilgewater), ελαιώδη ύδατα υδροσυλλεκτών που περιέχουν γλυκό 

και θαλασσινό νερό, έλαια, χηµικά, ιλύς (λάσπη) και διάφορα άλλα ρευστά. 

• Πετρελαιοειδή Υπολείµµατα  - Κατάλοιπα (sludge) 

• ΠετρελαιοειδήΕκπλύµατα δεξαµενών (slops)  

• Ακάθαρτα ύδατα έρµατος 

• Λάσπη (sludge) από τον καθαρισµό δεξαµενών 

• Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια 

 

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

των αποβλήτων αυτών απότις οποίες µπορούµε να έχουµε µία αρκετά σωστή εκτίµηση των 

αναγκών του λιµένα συστήµατος του Ο.Λ. Καβάλας για παραλαβές πετρελαιοειδών 

αποβλήτων πλοίων. 

 

Έτος  Ποσότητα αποβλήτων  

(m
3
)  

Αριθµός 

Παραδόσεων 

2015 278,682 50 

2016 301,904 60 

2017 287,776 57 

2018 404,600 76 

 

Με βάση τις ανωτέρω αναφερόµενες ποσότητες και τα όσα παρουσιάζονται αναλυτικότερα 

στον Πίνακα ΙΙ 2 του Κεφαλαίου ΙΙ, κατά την τελευταία τετραετία, προκύπτει ένας µέσος 

όρος ποσότητας παραδόσεων26,458κυβικά µέτρα ανά µήνα και ένας µέσος όρος 

παραδόσεων5,063 παραδόσεις ανά µήνα. Επίσης, ο µέσος όρος της ποσότητας παράδοσης 

είναι 5,226 κυβικά µέτρα ανά παράδοση.  

 

Σχετικά µε τα µέγιστασε µήναέχουµε 77,350κυβικά µέτρα σε έξι (6) παραδόσεις τον 

∆εκέµβριο 2018 έχοντας ως µέσο όρο παράδοσης σε αυτόν τον µήνα12,892 κυβικά 

µέτραανά παράδοση.Η αµέσως µεγαλύτερη ποσότητα αποβλήτων ανά µήνα είναι 55,710 

κυβικά µέτρα τον Σεπτέµβριο του 2015. Οµέγιστος µέσος όρος ποσότητας ανά παράδοση 
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σε µήναπαρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2016 µε 14,285κυβικά µέτραανά παράδοση.Η 

ποσότητες παράδοσης πετρελαιοειδών αποβλήτων ανά έτος παρουσιάζουν αυξητική τάση. 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα εκτιµάται ότι η µέση µηνιαία  ποσότητα των 

πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων που παραδίδονται εντός του λιµενικού συστήµατος 

του Ο.Λ. Καβάλας θα κυµαίνεται στα 30± 3 κυβικά µέτρα / µήνα. 

 

Οι µέγιστες ποσότητες ανά µήνα των πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων στο λιµενικό 

σύστηµα του Ο.Λ Καβάλας εκτιµάται ότι θα προσεγγίζουν τα60 ± 3κυβικά µέτρα / µήνα µε 

κορυφή τα 80 ± 4κυβικά µέτρα / µήνα. 

 

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

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

ένα βυτιοφόρο όχηµα. 

 

Σχετικά µε τις αναµενόµενες συχνότητες παράδοσης, δεν αναµένονται περισσότερες από 

3-4 παραδόσεις πετρελαιοειδών αποβλήτων σε εβδοµαδιαία βάση. 

 

Οι ποσότητες των Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) παρουσιάζουν αυξητική τάση και 

εκτιµάται ότι δεν θα ξεπεράσουν 20 κυβικά µέτρα / µήνα. 

 

Η πιθανότητα ταυτόχρονης παράδοσης δύο πλοίων σε διαφορετικούς λιµένες του λιµενικού 

συστήµατος του Ο.Λ. Καβάλας είναι υπαρκτή µε συνέπεια την απαίτηση ύπαρξης δύο (2) 

βυτιοφόρωνοχηµάτων. 

 

Τέλος προκειµένου για τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια και τα άλλα πετρελαιοειδή απόβλητα 

των µικρών κυρίως σκαφών, αλλά και των ταχυπλόων, όπου κάθε φορά θα έχουµε παραγωγή 

αποβλήτων της τάξης των π.χ. έως100 λίτρων, εκτιµάται ότι απαιτείται τοποθέτηση 

κατάλληλων δεξαµενών για τη συλλογή τους. 
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3. Επικίνδυνες και Επιβλαβείς Υγρές Χηµικές Ουσίες (MARPOLAnnexII) 
 

Όπως φαίνεται από το Κεφάλαιο ΙΙ «Πληροφορίες Λιµένα Καβάλας» στους λιµένες του 

Ο.Λ.Κ. δεν προσεγγίζουν δεξαµενόπλοια που µεταφέρουν επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες 

χύδην, σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο Παράρτηµα ΙΙ της ∆.Σ. MARPOL 73/78 και τον 

Κανονισµό 6 του Π.∆ 27/2007 (ΦΕΚ19/Α/2007). 

 

Έτσι για την εξυπηρέτηση των πλοίων που συνήθως προσεγγίζουν το λιµενικό σύστηµα του 

Ο.Λ.Κ.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.  

 

Σε περίπτωση όµως κατά την οποία απαιτηθεί παραλαβή επιβλαβών ουσιών ο ανάδοχος 

υγρών αποβλήτων διαθέτει ξεχωριστό βυτιοφόρο όχηµα ανάλογα µε το είδος και την 

επικινδυνότητα των ουσιών. 
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4. Λύµατα (MARPOLAnnexIV) 
 

Το ΠαράρτηµαIV της ∆.Σ. MARPOL 73/78, σχετικά µε τη ρύπανση της θάλασσας από τα 

λύµατα (sewage) των πλοίων τέθηκε σε ισχύστις 27 Σεπτεµβρίου 2003 για τα νέα πλοία άνω 

των 400 Κ.Ο.Χ. ή νέα πλοία που µεταφέρουν πάνω από 15 επιβάτες. Στα υπάρχοντα πλοία 

εφαρµόζεται από το 2008 δηλαδή άρχισε να εφαρµόζεται µετά από 5 χρόνια.  

 

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. 

 

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 

AnnexIV της ∆.Σ. MARPOL 73/78 και το Π.∆. 400/96 . Συνεπώς τα πλοία, τα οποία δεν 

διαθέτουν σύστηµα επεξεργασίας λυµάτων, έχουν τη δυνατότητα να απορρίπτουν τα λύµατά 

τους όταν πλέουν σε περιοχές πέραν των 12 ναυτικών µιλίων από τις ακτές και να µην 

κάνουν χρήση των ευκολιών υποδοχής λυµάτων. 
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Στον πίνακα  που ακολουθεί δίνονται τα στοιχεία των ποσοτήτων που διαθέτει ο ανάδοχος 

των αποβλήτων αυτών από τις οποίες µπορούµε να έχουµε µία αρκετά σωστή εκτίµηση των 

αναγκών του λιµένα συστήµατος του Ο.Λ. Καβάλας για παραλαβές λυµάτων πλοίων. 

 

Έτος  Ποσότητα αποβλήτων  

(m
3
)  

Αριθµός 

Παραδόσεων 

2015 160,500 12 

2016 142,285 11 

2017 140,000 10 

2018 153,000 11 

 

Με βάση τις ανωτέρω αναφερόµενες ποσότητες και τα όσα παρουσιάζονται αναλυτικότερα 

στον Πίνακα ΙΙ 4 του Κεφαλαίου ΙΙ, κατά την τελευταία τετραετία, προκύπτει ένας µέσος 

όρος ποσότητας παραδόσεων12,412κυβικά µέτρα ανά µήνα και ένας µέσος όρος 

παραδόσεων0,917 παραδόσεις ανά µήνα. Επίσης, ο µέσος όρος της ποσότητας παράδοσης 

είναι 13,541 κυβικά µέτρα ανά παράδοση.  

 

Σχετικά µε τα µέγιστα σε µήνα έχουµε 28,500κυβικά µέτρα σε δύο (2) παραδόσεις τον 

Μάιο 2015 έχοντας ως µέσο όρο παράδοσης σε αυτόν τον µήνα 14,250 κυβικά µέτραανά 

παράδοση. Η αµέσως µεγαλύτερη ποσότητα λυµάτων ανά µήνα είναι 25,000κυβικά µέτρα 

τον Σεπτέµβριο του 2015 µε δύο παραδόσεις τον µήνα αυτό. Ο µέγιστος µέσος όρος 

ποσότητας ανά παράδοση σε µήναείναι 15,000κυβικά µέτραανά παράδοση.Οι ποσότητες 

παράδοσης λυµάτωνανά έτος παρουσιάζουν τάση σταθεροποίησης. 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα εκτιµάται ότι η µέση µηνιαία ποσότητα των λυµάτων 

πλοίων που παραδίδονται εντός του λιµενικού συστήµατος του Ο.Λ. Καβάλας θα 

κυµαίνεται στα 15 ± 1,5 κυβικά µέτρα / µήνα. 

 

Οι µέγιστες ποσότητες ανά µήνα των λυµάτων πλοίων στο λιµενικό σύστηµα του Ο.Λ 

Καβάλας εκτιµάται ότι θα προσεγγίζουν τα 30 ± 3 κυβικά µέτρα / µήνα µε κορυφή τα 60 ± 

6 κυβικά µέτρα / µήνα. 

 

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

φαίνεται να ξεπερνάει τα 15κυβικά µέτρα ανά παράδοση, η οποία µπορεί να καλυφθεί µε 

ένα βυτιοφόρο όχηµα. 
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Σχετικά µε τις αναµενόµενες συχνότητες παράδοσης, δεν αναµένονται περισσότερες από 2 

παραδόσεις λυµάτων σε εβδοµαδιαία βάση. 

 

Η πιθανότητα ταυτόχρονης παράδοσης δύο πλοίων σε διαφορετικούς λιµένες του λιµενικού 

συστήµατος του Ο.Λ. Καβάλας δεν είναι πολύ πιθανή αν και υπαρκτή είναι υπαρκτή µε 

συνέπεια την απαίτηση ύπαρξης δύο (2) βυτιοφόρων οχηµάτων. 

 

Για την κάλυψη των αναγκών παράδοσης λυµάτων πλοίων που ελλιµενίζονται στην Καβάλα, 

ο ανάδοχος των εργασιών περισυλλογής υγρών αποβλήτων πλοίων πρέπει να διαθέτει τα 

κατάλληλα βυτιοφόραοχήµατα µετά από τη σχετική ειδοποίηση του εξυπηρετούµενου 

πλοίου. 
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5. Απορρίµµατα κλπ (MARPOLAnnexV) 
 

Όπως αναφέρθηκε ο τύπος των λιµένων του Ο.Λ.Κ. είναι κυρίως επιβατικού – τουριστικού 

χαρακτήρα µε έναν λιµένα «Φίλιππος Β’» να έχει εµπορικό χαρακτήρα. Τα πλοία που 

ελλιµενίζονται στο λιµενικό σύστηµα του Ο.Λ.Κ. 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 ΠαράρτηµαV της ∆.Σ. 

MARPOL 73/78 περιορίζονται κυρίως σε οικιακού τύπου απορρίµµατα.  

 

Tα απορρίµµατα παραλαµβάνονται σε µονάδες όγκου (κυβικά µέτρα) µε σκοπό τη µετατροπή 

αυτών σε µονάδες βάρους θεωρείται πυκνότητα 250 kg/m
3
.  

 

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

των αποβλήτων αυτών από τις οποίες µπορούµε να έχουµε µία αρκετά σωστή εκτίµηση των 

αναγκών του λιµένα συστήµατος του Ο.Λ. Καβάλας για παραλαβές στερεών αποβλήτων 

πλοίων στο λιµενικό σύστηµα του Ο.Λ.Κ. 

 

2015 

(από 01/11/2015) 
2016 2017 2018 

Αρ. Παρα-

δόσεων 

Ποσότητα 

(t) 

Αρ. Παρα-

δόσεων 

Ποσότητα 

(t) 

Αρ. Παρα-

δόσεων 

Ποσότητα 

(t) 

Αρ. Παρα-

δόσεων 

Ποσότητα 

(t) 

70 28,850 t 417 179,550 t 493 167,010 t 596 174,909t 

 115,40 m
3
  718,20 m

3
  668,04 m

3
  699,64 m

3
 

 

Βάσει τον παραπάνω πίνακα,κατά την τελευταία τριετία συν δύο µήνες του προκύπτει ένας 

µέσος όρος ποσότητας παραδόσεων14,482τόνοιανά µήνα και ένας µέσος όρος 

παραδόσεων41,47 παραδόσεις ανά µήνα. Επίσης, ο µέσος όρος της ποσότητας παράδοσης 

είναι 0,349τόνοι ανά παράδοση.  

 

Οι ποσότητες παράδοσης λυµάτων ανά έτος παρουσιάζουν τάση σταθεροποίησης. 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα εκτιµάται ότι η µέση µηνιαία ποσότητα των 

απορρυµµάτων πλοίων που παραδίδονται εντός του λιµενικού συστήµατος του Ο.Λ. 

Καβάλας θα κυµαίνεταικάτω από τους20 ± 2τόνους / µήνα. 

 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΛΙΜΕΝΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ   Α. Ε. 
 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Έκδοση:  

Ηµεροµηνία: 
Σελίδα 71 από 159 

 

Οι µέγιστες ποσότητες ανά µήνα των λυµάτων πλοίων στο λιµενικό σύστηµα του Ο.Λ. 

Καβάλας εκτιµάται ότι θα προσεγγίζουν τους40 ± 4τόνους / µήνα. 

 

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

φαίνεται να ξεπερνάει τους2τόνουςή 8 m
3
ανά παράδοση, η οποία µπορεί να καλυφθεί µε 

ένα όχηµα. 

 

Σχετικά µε τις αναµενόµενες συχνότητες παράδοσης, δεν αναµένονται περισσότερες από 6 

παραδόσεις στερεών αποβλήτων σε εβδοµαδιαία βάση. 

 

Η πιθανότητα ταυτόχρονου αιτήµατος παράδοσης δύο πλοίων σε διαφορετικούς λιµένες του 

λιµενικού συστήµατος του Ο.Λ. Καβάλας δεν είναι πολύ πιθανή αν και υπαρκτή. Ωστόσο, 

εκτιµάται ότι οι ανάγκες µπορούν να καλυφθούν ανέτως µε την παρουσία ενός (1) 

απορριµµατοφόρου οχήµατοςµε µηχανισµό συµπίεσης, ακόµη και σε περίοδο αιχµής. 

 

Επίσης, κρίνεται σκόπιµο η ύπαρξη διαθέσιµου οχήµατος µεταφοράς ενός κάδου (container) 

χωρητικότητας 12 m
3
απορριµµάτων. 

 

Τέλος θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι αν και το απορριµµατοφόρο όχηµα µε µηχανισµό 

συµπίεσηςείναι η πλέον ενδεδειγµένη λύση για την παρούσα µελλοντική εξυπηρέτηση 

σύγχρονων πλοίων, πιθανώς να απαιτηθεί και άλλος τύπος οχήµατος (π.χ. SkipLoader, ή 

HookLift) ανάλογα µε τον εξοπλισµό που τα επιβατικά πλοία διαθέτουν (π.χ. presscontainer). 

 

 

5.2 Άλλες κατηγορίες Αποβλήτων του Παρατήµατος V 
 

Σχετικά µε τα απόβλητα των παρακάτω κατηγοριών  του Παρατήµατος V: 

• ∆. Μαγειρικόλάδι (Cooking oil) 

• Ε. Στάχτεςαποτέφρωσης (Incinerator ashes) 

• F. Λειτουργικά απόβλητα (Operational wastes) 

• G. Σφάγιαζώων (Animal carcasses) 

• H. Αλιευτικός εξοπλισµός (Fishinggear) 

• Ι.Ηλεκτρονικά απόβλητα (E-waste) 

• J. Κατάλοιπα φορτίου όχι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον (non HME 

cargoresidues) 

• K. Κατάλοιπα φορτίου επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον (HME cargoresidues) 
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αυτά διακινούνται µε ιδιαίτερη φροντίδα τηρώντας τις απαιτούµενες προδιαγραφές που η 

νοµοθεσία, οι κανονισµού και οι διαδικασίες ορίζουν.  

 

Ιδιαίτερα, σχετικά µε την µεταφορά ζωικών υποπροϊόντων (σφάγια ζώων, 

animalcarcasses) κατηγορία G πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένα κλειστό αυτοκίνητο-ψυγείο, 

τεχνολογίας εκποµπής ρύπων EURO3, χωρητικότητας µεγαλύτερης από 1,5 tπου να πληροί 

τις προδιαγραφές λειτουργίας του Π.∆. 211/2006. 

 

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

Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας . 

 

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

ειδικό ψυκτικό σύστηµαµε δυνατότητα ψύξης στους -20
0
C. 

 

 

 

6 Επικίνδυνες– ΕπιβλαβείςΟυσίες σε Συσκευασµένη Μορφή(MARPOLAnnex ΙΙΙ) 
 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί, η συλλογή των επιβλαβών - επικινδύνων αποβλήτων µπορεί να 

γίνεται, κατά περίπτωση, σε κατάλληλες συµβατές για κάθε είδος αποβλήτων συσκευασίες 

(π.χ. βαρέλια, σάκοι bigbags, πλαστικά δοχεία, κιβώτια από ινοσανίδες), κατασκευασµένες 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές UN. 

 

Για κάθε κατηγορία επικινδύνου αποβλήτου και για κάθε αριθµό UN 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 συσκευασθέντα απόβλητα φορτώνονται είτε σε κλειστό όχηµαείτε σε κλειστό 

εµπορευµατοκιβώτιο 20 ή 40 ποδών, εγκεκριµένο και σύµφωνο τα προβλεπόµενη νοµοθεσία, 

το οποία επιπλέον είναι επιθεωρηµένα και πιστοποιηµένα ς 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 
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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 

• 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).  

 

 

 

7. Αέρια Ρύπανση - Απόβλητα σχετιζόµενα µε αέριες εκποµπές, ουσίες που 

καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντοςκ.ά. (MARPOLAnnexVI) 
 

Μέχρι σήµερα δεν έχει παρουσιαστεί ανάγκη παραλαβής και διαχείρισης των παρακάτω 

αποβλήτων στις εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Κ. 

 

• Ουσίες που καταστρέφουν το όζον (ozonedepletingsubstances) όπως π.χ. τα CFC’s 

και HALON, καθώς και εξοπλισµό που περιέχει τέτοιες ουσίες. 

• Υπολείµµατα από συστήµατα καθαρισµού καυσαερίων πλοίων 

 

Έτσι για την εξυπηρέτηση των πλοίων που συνήθως προσεγγίζουν το λιµενικό σύστηµα του 

Ο.Λ.Κ.δεν υπάρχει ανάγκη εγκαταστάσεων παραλαβής αυτού του είδους των αποβλήτων. 

 

Σε περίπτωση όµως κατά την οποία απαιτηθεί παραλαβή επιβλαβών ουσιών οι ανάδοχοι των 

αποβλήτων διαθέτουν ευκολίες διαχείρισης τέτοιων αποβλήτων ανάλογα µε το είδος των 

ουσιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ 

ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
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1 Γενικά  
 

Με βάση το προηγούµενο κεφάλαιο της εκτίµησης ανάγκης ευκολιών υποδοχής αποβλήτων 

πλοίων των λιµένων του λιµενικού συστήµατος του Ο.Λ. Καβάλας, προκύπτει ότι για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών των πλοίων που προσεγγίζουν το λιµένα δεν απαιτούνται 

απαραίτητα µόνιµες εγκαταστάσεις. Οι ευκολίες υποδοχής µπορεί να είναι κινητού τύπου, 

είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες των πλοίων που συνήθως καταπλέουν στο λιµένα, ενώ η 

χρήση πλωτών µέσων δεν µπορεί να αποκλειστεί. 

 

Ο Οργανισµός Λιµένος Καβάλας κατόπιν διαγωνισµού διαθέτει συµβάσεις έργου µε 

ιδιωτικές εταιρείες για την περισυλλογή αποβλήτων πλοίων που προσεγγίζουν τη λιµενική 

ζώνη. 

 

Όσο αφορά την επιλογή παρόχων υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων 

και καταλοίπων φορτίου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ 

184/Α΄/29-11-2017). 

 

Συγκεκριµένα έχουν συναφθεί συµβάσεις µε τις κατωτέρω εταιρείες : 

α. HELLENICENVIRONMENTALCENTER(HEC) για την περισυλλογή των υγρών 

αποβλήτων και 

β. NORTHAEGEANSLOPS – ΗΛΙΑΣ ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ για την περισυλλογή των στερεών 

αποβλήτων 

 

Οι ανωτέρω εταιρείες παρέχουν σήµερα τις υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων 

µεταξύ άλλων στο λιµάνι του Πειραιά και στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης. 

 

Ηεταιρεία «HELLENICENVIRONMENTALCENTERA.E.» Α.Ε. λειτουργείαπό τη σύστασή 

της µε βασικό σκοπό της λειτουργίας της την παραλαβή καιεπεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων (Παραρτήµατα Ι, ΙΙ καιIVτης ∆.Σ. σύµβασης Marpol 73/78).Η έδρα της εταιρείας 

είναι στον Πειραιά. 

 

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα µέσα περισυλλογής και µεταφοράς υγρών αποβλήτων. Το 

προφίλ της εταιρείας παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι. 
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Η εταιρεία «NORTH AEGEAN SLOPS – ΗΛΙΑΣ ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ» ασχολείται µε τη 

διαχείριση αποβλήτων και έχει ιδιαίτερη εµπειρία στα απόβλητα πλοίων.Η έδρα της εταιρείας  

είναι στην Θεσσαλονίκη. 

 

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα αυτοκινούµενα και ρυµουλκούµενα πλωτά µέσα για την 

παραλαβή αποβλήτων πλοίων, καθώς και ιδιόκτητα φορτηγά όλων των τύπων και λοιπό 

απαιτούµενο εξοπλισµό (κάδους κ.λ.π.). Το προφίλ της εταιρείας παρατίθεται στο 

Παράρτηµα II. 

 

 

2. Υγρά Απόβλητα (Annex Ι, ΙΙ και IVMARPOL 73/78) 
 

Σύµφωνα µε το προηγούµενο κεφάλαιο, οι ανάγκες για παραλαβή υγρών αποβλήτων 

περιορίζονται σε : 

• Πετρελαιοειδή κατάλοιπα και µάλιστα µόνο χώρου µηχανοστασίων πλοίων 

• Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (wastelubricants) 

• Λύµατα 

 

Τα υγρά κατάλοιπα παραλαµβάνονται από τα εξυπηρετούµενα πλοία είτε µε βυτιοφόρα 

οχήµατα της εταιρείας, είτε µε δεξαµενόπλοιο της Εταιρείας τα οποία πρέπει να διαθέτουν 

όλες τις απαιτούµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες. Κατ’ αρχήν διατίθενται δύο (2) 

βυτιοφόρα οχήµατα χωρητικότητας 24 m
3
 και 27m

3
 της εταιρίας HEC, ικανά να καλύψουν 

τις ανάγκες του λιµενικού συστήµατος το Ο.Λ. Καβάλας. 

 

Επιπρόσθετα, διατίθεται και µια πλαστική δεξαµενή 1 m
3
 για τη συλλογή πετρελαιοειδών – 

ελαιοειδών αποβλήτων. Αυτή η δεξαµενή βρίσκεται στον κεντρικό λιµένα «Απόστολος 

Παύλος» σε κλειστό χώρο. 

 

Στη συνέχεια τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα οδηγούνται σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων, για την νόµιµη διαχείριση τους. 

 

Αν και δεν έχει παραστεί η ανάγκη διαχείρισης επικίνδυνων και επιβλαβών υγρών 

χηµικώναποβλήτων (NLSsubstances, categoryX/Y/Zandother), ο ανάδοχος παρέχει τη 

δυνατότητα υποδοχής και διαχείρισης τέτοιων αποβλήτων. 
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2.1 Πλωτά Μέσα Πετρελαιοειδών Αποβλήτων (Annex Ι,MARPOL 73/78) 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται το πλωτό µέσο συλλογής και µεταφοράς πετρελαιοειδών 

καταλοίπων της εταιρείας HellenicEnvironmentalCenterΑ. Ε., που θα εξυπηρετεί τα πλοία 

που προσεγγίζουν τους χώρους αρµοδιότητας του Ο.Λ. Καβάλας. 

 

Ι. Όνοµα : ECOKEEPER,  Ν.Π. 11676  

 Μεταφορική Ικανότητα Πλοίου: 3219m
3
 

Κίνηση: Αυτοκινούµενο. 

Αντλητικά Συγκροτήµατα: 2 αντλίες Φόρτωσης – εκφόρτωσης  

Τύπος αντλίας:TAIKOKIKAICGL-100, Παροχή έως: 500 m
3
/h. 

 

Το δεξαµενόπλοιο είναι κατάλληλο για την συλλογή και µεταφορά πετρελαιοειδών 

καταλοίπων και διαθέτει όλες τις σχετικές άδειες. 

 

 

2.2 Χερσαία ΜέσαΠετρελαιοειδών Αποβλήτων (Annex Ι,MARPOL 73/78) 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα χερσαία µέσα συλλογής και µεταφοράς πετρελαιοειδών 

καταλοίπωντης εταιρείας HellenicEnvironmentalCenterΑ. Ε., που θα εξυπηρετούν τα πλοία 

που προσεγγίζουν τους χώρους αρµοδιότητας του Ο.Λ. Καβάλας. 

 

Τα επικαθήµενα βυτιοφόρα οχήµατα πρέπει να είναι κατάλληλα για την παραλαβή και 

µεταφορά  πετρελαιοειδών καταλοίπων, να είναι πιστοποιηµένα κατά τις προδιαγραφές ADR 

και να διαθέτουν όλες τις σχετικές άδειες.  

 

Βυτιοφόρα οχήµατα συλλογής & µεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων. 
 

Ι Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήµενο  

ΜΑΡΚΑ:    VOLVO 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 27,660m
3
 

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝT 9425 

 

ΙI Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήµενο  
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ΜΑΡΚΑ:    MAN 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 24,100m
3
 

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΧ 9280  

 

2.3 Χερσαία ΜέσαΑποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) 
 

Το όχηµα πρέπει να είναι κατάλληλο για την παραλαβή και µεταφορά των απόβλητων 

λιπαντικών ελαίων, να είναι πιστοποιηµένο κατά τις προδιαγραφές ADR και να διαθέτει όλες 

τις απαιτούµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες. 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται το χερσαίο µέσο συλλογής και µεταφοράς απόβλητων λιπαντικών 

ελαίωντης εταιρείας HellenicEnvironmentalCenterΑ. Ε., που θα εξυπηρετεί τα πλοία που 

προσεγγίζουν τους χώρους αρµοδιότητας του Ο.Λ. Καβάλας. 

 

Βυτιοφόρο όχηµα συλλογής & µεταφοράς απόβλητων λιπαντικών ελαίων. 
 

Ι Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήµενο  

ΜΑΡΚΑ:   MAN 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 26,800 m
3
 

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YNN9459 

 

 

2.4 Λύµατα(AnnexIV,MARPOL 73/78) 
 

Το όχηµα πρέπει να είναι κατάλληλο για την παραλαβή και µεταφορά λυµάτων και να 

διαθέτει όλες τις απαιτούµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα χερσαία µέσα συλλογής και µεταφοράς λυµάτων της εταιρείας 

HellenicEnvironmentalCenterΑ. Ε., που θα εξυπηρετούν τα πλοία που προσεγγίζουν τους 

χώρους αρµοδιότητας του Ο.Λ. Καβάλας. 

 

Βυτιοφόρα όχηµα συλλογής & µεταφοράς λυµάτων. 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΣΟΥ: Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο 
   µεταφοράς βοθρολυµάτων 

ΜΑΡΚΑ:    SCANIA 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 25m
3
 

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:  NXA4757 
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ΜΑΡΚΑ:     

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 25 m
3
 

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:  NXA 3824 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΣΟΥ: Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο 

   µεταφοράς βοθρολυµάτων 

 

 

2.5 Επιβλαβείς – Επικίνδυνες Υγρές Ουσίες(AnnexII,MARPOL 73/78) 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται το χερσαίο µέσο συλλογής και µεταφοράς επιβλαβών – 

επικίνδυνων υγρών ουσιών της εταιρείας HellenicEnvironmentalCenterΑ. Ε., που πιθανώς 

µελλοντικά µπορεί να εξυπηρετεί τα πλοία που θα προσεγγίσουν τους χώρους αρµοδιότητας 

του Ο.Λ. Καβάλας. 

 

Το όχηµα είναι κατάλληλο για την παραλαβή και µεταφορά των επιβλαβών – επικίνδυνων 

υγρών ουσιών, είναι πιστοποιηµένο κατά τις προδιαγραφές ADR και διαθέτει όλες τις 

απαιτούµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες. 

 

Βυτιοφόρο όχηµα συλλογής &µεταφοράς επιβλαβών – επικίνδυνων υγρών ουσιών. 

 

Ι Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο  

ΜΑΡΚΑ:    MERCEDES 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 16,000m
3
 

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΚ 9811 
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3. Στερεά Απόβλητα (AnnexV, MARPOL 73/78) 
 

Η παραλαβή των απορριµµάτων µπορεί να γίνει σε όλες τις θέσεις πρυµνοδέτησης και 

παραβολής των πλοίων. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται από τον Ο.Λ.Κ: 

 

α. Αυτοκινούµενο πλωτόµέσο «ΑΛΚΙΠΠΗ», ΝΘ 1200 

Όνοµα: ΑΛΚΙΠΠΗ 

Αριθµός Νηολογίου: Ν.Θ. 1200 

Κίνηση: Αυτοκινούµενο 

Ιπποδύναµη προωστήριων µηχανών: 2 x 240 ΒΗΡ 

Ολική χωρητικότητα: 24,33 κόροι 

Μήκος ολικό: 13,50 µ. 

Πλάτος νηολόγησης: 4,00 µ. 

∆.Σ.Π. Μ.Μ.S.Ι.: 237642800 

∆.∆.Σ.: SV7274 

 

β. Απορριµµατοφόρο αυτοκίνητο: ΝΙΧ-2750 

Εργοστ. κατασκευής: Mercedes 

Φέρει συµπιεστή απορριµµάτων µε χωρητικότητα άνω των 10m
3
. 

Για την αποκοµιδή απορριµµάτων από τους κάδους χρησιµοποιείται κλειστό 

απορριµµατοφόρο αυτοκίνητο. Το όχηµα είναι τεχνολογίας εκποµπής ρύπων 

EURO3 και φέρει συµπιεστή απορριµµάτων (πρέσα), µε ωφέλιµο βάρος 7700kg. 

Στο πίσω µέρος του οχήµατος είναι προσαρµοσµένο υδραυλικό σύστηµα ανύψωσης 

και εκκένωσης µεταλλικών και πλαστικών κάδων του DIN 30740, του DIN 30700 

µεγέθους µέχρι και 1100lt και της ΕΝ 840 µεγέθους έως και 1300lt, τύπου 

βραχιόνων και κτένας. Επίσης, υπάρχει θέση για την τοποθέτηση µιας σκούπας και 

ενός φτυαριού, ανακλινόµενα αντιολισθητικά σκαλοπάτια και χειρολαβές για να 

στηρίζονται και να συγκρατούνται, κατά την περισυλλογή των απορριµµάτων, δύο 

εργάτες ασφαλώς. Το πλαίσιο είναι βαριάς και ενισχυµένης κατασκευής µε διπλούς 

τους πίσω τροχούς και ισχυρό σύστηµα ανάρτησης. 

 

γ. Φορτηγά οχήµατα αποκοµιδής και µεταφοράς κάδων (container) για τη συλλογή και 

µεταφορά των αποβλήτων µέσω κάδων containersχωρητικότητας 7m
3
– 12 m

3
: 

ΝΚΑ 1561 

Εργοστ. κατασκευής: Mercedes.  
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Μικτό βάρος 8600kg 

Κυλινδρισµός: 5958cm
3
 

 

και ΝΙΙ6338 

Εργοστ. κατασκευής: Mercedes.  

Μικτό βάρος 13500kg 

Κυλινδρισµός: 4249cm
3 

 

Τα παραπάνω οχήµατα µε αριθµούς κυκλοφορίας ΝΙΙ 6338 και ΝΚΑ 1561 µπορούν 

να µεταφέρουν κάδους container τύπου skip χωρητικότητας 7-10m
3
. O υδραυλικός 

µηχανισµός φορτοεκφόρτωσης είναι τοποθετηµένος επί του πλαισίου του οχήµατος 

και λειτουργεί µε σύστηµα υδραυλικά περιστρεφόµενων βραχιόνων σε συνδυασµό 

αλυσίδων συγκράτησης του container. Το όχηµα έχει ικανότητα ανάληψης 

φορτοεκφόρτωσης των containers από και προς οριζόντια θέση. Όλα τα λειτουργικά 

στάδια φορτοεκφόρτωσης-εκκένωσης και µεταφοράς των containers γίνονται µε τον 

πλέον ασφαλή και συγχρόνως αυτόµατο τρόπο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται, 

κατά το δυνατόν, οι χειρωνακτικές παρεµβάσεις από τον οδηγό ή άλλο προσωπικό. 

 

δ. Φορτηγά οχήµατα αποκοµιδής και µεταφοράς κάδων (container) για τη συλλογή και 

µεταφορά των αποβλήτων µέσω κάδων containersχωρητικότητας άνω των 30m
3
. 

ΝΖΝ 1197  

Εργοστ. κατασκευής: MERCEDES 

Μικτό βάρος: 24.000 κιλά 

Απόβαρο: 10.560 κιλά 

Ωφέλιµο: 13.440 κιλά 

Μήκος: 8,40 µέτρα 

Άξονες: 3 

 

ΚΟΚ 5093 

Εργοστ. κατασκευής: MERCEDES 

Μικτό βάρος: 18.000 κιλά 

Απόβαρο: 7.670 κιλά 
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Ωφέλιµο: 10.330 κιλά 

Μήκος: 6,55 µέτρα 

Άξονες: 2 

 

Τα φορτηγά οχήµατα µε αριθ. κυκλ. ΝΖΝ 1197 και ΚΟΚ 5093 διαθέτουν µηχανισµό 

φορτοεκφόρτωσης τύπου hook-lift και πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας και 

χαρακτηριστικών βάσει της ΚΥΑ 114218/17-11-1997. Μπορούν να µεταφέρουν 

κάδους container open-top χωρητικότητας των 30-35m
3
. Τα απόβλητα µεταφέρονται 

εντός του container, το οποίο διαθέτει καπάκι ή καλύπτεται µε µουσαµά, 

αποτρέποντας κάθε διαφυγή τους στο περιβάλλον. Η εκφόρτωση των αποβλήτων 

γίνεται µε τον εξοπλισµό ανατροπής του container. Κάθε όχηµα είναι εφοδιασµένο 

µε υπερκατασκευή υδραυλικού µηχανισµού φορτοεκφόρτωσης τύπου Hook Lift που 

λειτουργεί µε σύστηµα υδραυλικά ανατρεπόµενου φορτίου / πλαισίου σε συνδυασµό 

γάντζου και ράουλων ολίσθησης, µε αυτόµατο σύστηµα ασφάλισης των container  

επί του φορείου-πλαισίου. Η ασφάλιση των µεταφερόµενων container γίνεται µε 

πνευµατικό σύστηµα µε 2 κλείστρα ανά container και ξεχωριστό σύστηµα 

µηχανικού τύπου µε φωλιές αγκύρωσης και 2 κλείστρα που ενεργοποιούνται 

µηχανικά. 

 

 

ε. Κλειστό αυτοκίνητο-ψυγείο µε αρ. κυκλ. ΝΙΥ7311 για την µεταφορά ζωικών 

υποπροϊόντων – σφάγια ζώων κατηγορίας G 

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

ειδικό ψυκτικό σύστηµα µε δυνατότητα ψύξης στους -20
0
C. 

Εργοστ. κατασκευής: MERCEDES 

Κυλινδρισµός 4249cm
3
 

Ωφέλιµη µάζα 2230kg. 

 

Για την παραλαβή και µεταφορά ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1,2,3 θα 

χρησιµοποιηθεί το κλειστό αυτοκίνητο-ψυγείο µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΙΥ 7311 

και µε ειδικό κωδικό αριθµό έγκρισης EL54 NIY-7311 Y1,2,3-045. Το όχηµα 

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 φέρει χωριστούς χώρους και κάδους ανά κατηγορία ΖΥΠ, καθώς και 

ειδικό ψυκτικό σύστηµα µε δυνατότητα ψύξης στους -20
0
C. Το όχηµα φέρει σε ισχύ 
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όλα τα λοιπά πιστοποιητικά, όπως δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων, 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 

 

στ. Κλειστό µε αρ. κυκλ. ΧΚΝ 1537 για την λειτουργικών αποβλήτων κατηγορίας 

F 

Για την παραλαβή απορριµµάτων που σχετίζονται µε απόβλητα από την παροχή 

ιατρικών υπηρεσιών σε πλοία (παραλαβή επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων), θα 

χρησιµοποιηθεί κλειστό όχηµα-ψυγείο µε αριθµό κυκλοφορίας ΧΚΝ 1537 και 

ωφέλιµου βάρους 3540 kg. Το όχηµα πληροί τις προδιαγραφές λειτουργίας της 

Κ.Υ.Α. 146163/2012 και είναι αδειοδοτηµένο για τη µεταφορά επικίνδυνων 

ιατρικών αποβλήτων. Φέρει κατάλληλη σήµανση, το σχετικό διεθνές σήµα κινδύνου, 

είναι τελείως κλειστό, στεγανό, έχει δυνατότητα ψύξης ≤8 
0
C, µπορεί να πλένεται 

και απολυµαίνεται εύκολα, διαθέτει κατάλληλο σύστηµα ασφαλείας το οποίο 

εξασφαλίζει τη µη µετακίνηση του φορτίου κατά τη διάρκεια της µεταφοράς του, 

διαθέτει κατάλληλο προστατευτικό ιµατισµό, εργαλεία και απολυµαντικό µαζί µε 

ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση υγρών διαρροών, έχει βιβλίο καταγραφής 

των στοιχείων µε τις βάρδιες των µεταφορέων αποβλήτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ  

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
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1. Γενικά  

 

Με σκοπό την επιτυχή εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, οργανώνεται «Γραφείο 

Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων πλοίων» των λιµένωναρµοδιότητας του Ο.Λ.Κ. ΑΕ  

 

Η στελέχωση του ανωτέρω «γραφείου» πραγµατοποιείται και λειτουργεί υπό την εποπτεία 

του Φορέα διαχείρισης του λιµένα  σε συνεργασία µε τους αναδόχους των υπηρεσιών 

ευκολιών υποδοχής στερεών και υγρών αποβλήτων πλοίων.  

 

Για το σκοπό αυτό τόσο οι ανάδοχοι, όσο και ο Φορέας  διαχείρισης του λιµένα ορίζουν 

υπεύθυνα άτοµα, όπως άλλωστε απαιτείται και από το Παράρτηµα Ι της υπ’ αριθµ. 

8111.1/41/2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412Β/06-03-09), τα στοιχεία των οποίων δίδονται κατωτέρω. 

 

Στα καθήκοντα του γραφείου περιλαµβάνονται : 

• Η παρακολούθηση εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 

• Η πιστή εφαρµογή των διαδικασιών που περιγράφονται στο κεφάλαιο VIIΙ 

• Η λήψη των εντύπων κοινοποίησης. 

• Η οργάνωση των εργασιών παραλαβής, συλλογής, µεταφοράς των αποβλήτων 

πλοίων. 

• Η λήψη και αξιολόγηση τυχόν καταγγελίας ανεπάρκειας. 

• Η καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων 

και συµπερασµάτων. 

• Η διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και κυρίως µε τους χρήστες του λιµένα. 

• Οι προτάσεις αναθεώρησης του παρόντος κανονισµού. 

• Την εγκατάσταση και παρακολούθηση µηχανογραφικής εφαρµογής, όπως 

προβλέπεται από την ΚΥΑ 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. 
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2. Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής  
 

Για την επιτυχή οργάνωση των εργασιών και την εξυπηρέτηση των πλοίων που προσεγγίζουν 

στις λιµενικές εγκαταστάσεις των λιµένων αρµοδιότητας του Ο.Λ.Κ ΑΕ, ο Φορέας 

χρησιµοποιεί µικρό γραφείο, σε κατάλληλο χώρο. 

 

Στο χώρο αυτό έχει τοποθετηθεί: 

• Γραφείο 

• Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  

• Τηλέφωνο 

• Fax 

• Email 
 

Με τον τρόπο αυτό δίδεται η δυνατότητα σύγχρονης οργάνωσης εργασιών µε δυνατότητα 

ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας µέσω email (πέραν του fax και του τηλεφώνου), καθώς και 

στατιστικής επεξεργασίας των παραλαµβανόµενων ποσοτήτων. Ο χώρος αυτός µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και ως γραφείο κίνησης των αναδόχων. 

 

Η όλη λειτουργία του ανωτέρω γραφείου πραγµατοποιείται υπό την εποπτεία 

εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου του Φορέα διαχείρισης του λιµένα. 
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3. Στοιχεία Προσώπων Υπεύθυνων για την Υλοποίηση του Σχεδίου  

 

• Εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο του αναδόχου περισυλλογής υγρών αποβλήτων 

Πλοίων. 

Ως  υπεύθυνο πρόσωπο από την εταιρεία  ΗellenicEnvironmentalCenterA.E., 

ορίζεται ο κ  M. Ψαροµιχαλάκης. 

Tηλ.:  210 42 90 280 – 285,  Fax:  210 42 90 286, Κινητό: 694 255 5191. 

 

 

• Εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο του αναδόχου περισυλλογής στερεών αποβλήτων 

Πλοίων. 

Ως  υπεύθυνο πρόσωπο από την εταιρεία NorthAegeanSlops–Ηλίας Ορφανίδης,  

ορίζεται  ο Ηλίας Ορφανίδης. 

Tηλ.:  2310 553 473 - 475, Fax:  2310 554027, Κινητό:6944 511270. 

 

 

• Εξουσιοδοτηµένο πρόσωπα του Φορέα διαχείρισης ορίζεται : 

οκΚεκρόπουλος  Γρηγόριος 

Tηλ.: 2510 225193, Fax:2510 220125, Κινητό:6981 086 166.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIΙ 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
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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.Καβάλας. 

 

Οι διαδικασίες αυτές προβλέπονται τόσο από την Οδηγία 2000/59/ΕΚ καθώς και την υπ’ 

αριθµ. 8111.1/41/09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412/Β’/2009), 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 και τροποποιήθηκε µε την Υπουργική Απόφαση µε 

αριθµό 3122.3-15/79639/16/2016(ΦΕΚ 3085/Β/26-09-2016), 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.,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 48 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: 

• HELLENICENVIRONMENTALCENTERΑ.Ε. για τα υγρά κατάλοιπα και 

• NORTHAEGEANSLOPSΑ.Ε. – 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.ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

1. Ονοµασία, κωδικός κλήσης ασυρµάτου και αριθµός αναγνώρισης ∆ΝΟ (ΙΜΟ) 

του πλοίου: 

 

2. Κράτος σηµαίας : 

3. Προβλεπόµενη ηµεροµηνία και ώρα κατάπλου (ΠΩΚ) : 

4. Προβλεπόµενη ηµεροµηνία και ώρα απόπλου (ΠΩΑ) : 

5. Προηγούµενος λιµένας κατάπλου : 

6. Επόµενος λιµένας κατάπλου : 

7. Τελευταίος λιµένας και ηµεροµηνία παράδοσης των αποβλήτων του πλοίου, 

συµπεριλαµβανοµένων των ποσοτήτων (σε m
3
) και των ειδών αποβλήτων που 

παραδόθηκαν: 

8. Παραδίδετε: 

το σύνολο   1                 µέρος   1   καµία ποσότητα  1 

από τα απόβλητά σας σε 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 τη δεύτερη  και την 

τελευταία στήλη. 

• Αν παραδίδετε µέρος ή καθόλου απόβλητα, συµπληρώστε όλες τις στήλες. 
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Τύπος 
Απόβλητα προς 

παράδοση (m
3
)

 

Μέγιστη 

ικανότητα 

αποθήκευσης 

αποβλήτων (m
3
) 

Ποσότητα 

αποβλήτων που 

παραµένουν επί 

του πλοίου (m
3
) 

Λιµένας στον 

οποίο θα 

παραδοθούν τα 

υπόλοιπα 

απόβλητα 

Εκτιµώµενη 

ποσότητα 

αποβλήτων που 

θα παραχθούν 

µεταξύ 

κοινοποίησης και 

επόµενου λιµένα 

κατάπλου (m
3
)

 

Απόβλητα 

παραδοθέντα στον 

τελευταίο λιµένα 

παράδοσης που 

αναφέρεται στο 

σηµείο 7 Ανωτέρω 

(m
3
)

 

Ελαιώδη απόβλητα 

Ελαιώδη ύδατα  

υδροσυλλεκτών 
      

Ελαιώδη κατάλοιπα 

(ιλύς) 
      

Λοιπά  

(προσδιορίστε)  
      

Λύµατα 
(1)

       

Απορρίµµατα 

Πλαστικά       

Από τρόφιµα       

Οικιακά απορρίµ-

µατα (π.χ. χάρτινα 

προϊόντα, ράκη, 

γυαλί, φιάλες 

µέταλλα, κ.λπ.) 

      

Μαγειρικό λάδι       

Τέφρα αποτεφρωτήρα       

Απόβλητα λειτουργίας       

Κουφάρια ζώων       

Κατάλοιπα  

φορτίου 
(2)

 

(προσδιορίστε)
(3)

 

      

(1) Επιτρέπεται η απόρριψη λυµάτων στη θάλασσα σύµφωνα µε τον κανονισµό 11 του παραρτήµατος IV της σύµβασης 

MARPOL. Τα αντίστοιχα τετραγωνίδια δεν χρειάζεται να συµπληρωθούν εάν υπάρχει πρόθεση πραγµατοποίησης 

επιτρεπόµενης απόρριψης στη θάλασσα. 

(2) Επιτρέπονται εκτιµήσεις.  

(3) Τα κατάλοιπα φορτίου προσδιορίζονται και κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε τα σχετικά παραρτήµατα της σύµβασης 

Marpol, και ιδίως µε ταπαραρτήµατα I, II και V της σύµβασης Marpol. 
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Παρατηρήσεις 

1. Οι ανωτέρω πληροφορίες επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο από 

τοκράτος λιµένα και για άλλους σκοπούς επιθεώρησης. 

2. Τα κράτη µέλη ορίζουν τους φορείς που λαµβάνουν αντίγραφα της 

παρούσαςκοινοποίησης. 

3. Το παρόν έντυπο συµπληρώνεται εκτός αν το πλοίο καλύπτεται από εξαίρεσηδυνάµει 

του άρθρου 9 της οδηγίας 2000/59/ΕΚ. 

 

Βεβαιώνω ότι: 

− οι ως άνω πληροφορίες 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 48 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. 

(δ) Σε περίπτωση ακύρωσης της παράδοσης ο αιτών υποχρεούται σε έγγραφη 

γνωστοποίηση της ακύρωσης και χρεώνεται µε τα τελωνειακά έξοδα. 

 

Στην αίτηση πρέπει να περιλαµβάνονται τα παρακάτω στοιχεία : 

• Στοιχεία πλοίου (Όνοµα πλοίου, τύπος, σηµαία κ.λπ.). 

• Στοιχεία αρµοδίου προσώπου (Όνοµα, στοιχεία επικοινωνίας). 

• Εκτιµώµενος 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 ∆ιαχείρισης Υγρών Αποβλήτων 
 

Στο εδάφιο αυτό παρουσιάζονται οι µέθοδοι διαχείρισης (περισυλλογής, συλλογής 

µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης) των υγρών καταλοίπων πλοίων που προσεγγίζουν 

τουςλιµένες αρµοδιότητας του Ο.Λ.Κ. 

 

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 (εγκαταστάσεις διαχωρισµού – επεξεργασίας πετρελαιοειδών 

αποβλήτων, κέντρα ανακύκλωσης απόβλητων λιπαντικών ελαίων και εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας αστικών λυµάτων της περιοχής). 

 

Η παραλαβή καταλοίπων 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 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 - ελαιωδών αποβλήτων και της τελικής διάθεσης των 

προϊόντων διαχωρισµού πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες διατάξεις των Νόµων και 

Υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται για τις εργασίες αυτές από την Εθνική, Κοινοτική 

και ∆ιεθνή νοµοθεσία, πρέπει να 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, πρέπει να 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 αποβλήτων - καταλοίπων 
 

Η παραλαβή των πετρελαιοειδών αποβλήτων - καταλοίπων θα γίνεται, είτε από την ξηρά µε 

ειδικού τύπου για πετρελαιοειδή βυτιοφόρα οχήµατα είτε από την θάλασσα µε πλωτό 

δεξαµενόπλοιο της αναδόχου εταιρίας, τα οποία θα έχουν όλες τις προβλεπόµενες από τον 

κανονισµό λιµένος άδειες και θα µπορούν να εναλλάσσονται µεταξύ τους. Τα απόβλητα - 

κατάλοιπα θα µεταφέρονται στη συνέχεια από την ανάδοχο εταιρεία στη αδειοδοτηµένη 

µονάδα επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων της εταιρείαςOILEONEΑ.Β.Ε.Ε. µε την 

οποία η ανάδοχος εταιρεία έχει συνάψει σχετικό συµφωνητικό. 

 

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 πραγµατοποιείται µέσω του προτύπου διεθνούς 

συνδέσµου INTERNATIONALSTANDARDCONNECTION, εκτός της περίπτωσης βλάβης 

των µέσων του πλοίου, οπότε θα γίνεται µε τα µέσα του παραλαµβάνοντος µέσου. 

 

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 παραλαµβανόµενα πετρελαιοειδή κατάλοιπα θαοδηγούνται σε 

αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις διαχωρισµού- επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων, για 

την νόµιµη διαχείριση τους.  

 

Τόσο κατά τη διαδικασία της περισυλλογής των πετρελαιοειδών καταλοίπων από τα πλοία, 

όσο και κατά τη διαδικασία της εκφορτώσεως λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα, πέραν των 

προβλεποµένων από το εγχειρίδιο του σκάφους, για την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος: 

α. Ορίζεται υπεύθυνος παρακολούθησης της φόρτωσης, ο οποίος καθ’ όλη τη διάρκεια 

της φορτώσεως 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 πρέπει να είναι εφοδιασµένοι 

µε φορητή συσκευή VHF. 
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β. Πρέπει να γίνεται συχνή µέτρηση (sounding) των δεξαµενών των πλωτών µέσων και 

του δεξαµενόπλοιου. 

γ. Πραγµατοποιείται 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. 

δ. Πρέπει να διακόπτεται άµεσα η παραλαβή των καταλοίπων σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης. 

 

Αντίστοιχα µέτρα ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος 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 διατηρεί και 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. 

 

Το σύστηµα διαχωρισµού και επεξεργασίας πετρελαιοειδών καταλοίπων της εταιρείας, η 

οποία είναι ο αποδέκτης των αποβλήτων, 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/3-8-1989). Η εταιρεία αυτή πρέπει επίσης να διαθέτει 

όλες τις απαιτούµενες Άδειες και Πιστοποιητικά.  

 

Τα απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.), τα οποία παραλαµβάνονται – συλλέγονται από τα 

πλοίαθα οδηγούνται από τον ανάδοχο απευθείας στο εγκεκριµένο Σύστηµα Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων, της «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

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

σκοπό τον απαραίτητο ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισµό από το Σύστηµα Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης. Κατόπιν τα συλλεγόµενα Α.Λ.Ε. θα διακινούνται και θα παραδίδονται σε 

αδειοδοτηµένη εγκατάσταση αναγέννησης, η οποία συνεργάζεται µε το Σύστηµα 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Α.Λ.Ε. 
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4.2 Παραλαβή και µεταφορά λυµάτων  
 

Η παραλαβή των λυµάτων αυτών γίνεται από ξηράς µε ειδικά βυτιοφόρα οχήµατα για 

λύµατα.  

 

Η παραλαβή των λυµάτων γίνεται µέσω εύκαµπτων σωληνώσεων, στα άκρα των οποίων 

έχουν τοποθετηθεί σύνδεσµοι που προβλέπονται από τους κανονισµούς του Παραρτήµατος 

IV της ∆.Σ. MARPOL. Η παράδοση πραγµατοποιείται µε 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 και στον παρακάτω πίνακα. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ 

(ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΣΟΥ ‘Η 

ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ) 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

(Βλ. επόµενα ∆ιαγράµµατα) 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - ΤΗΡΗΣΗ 

ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

 

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η 

ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η 

ΑΠΟ  ΞΗΡΑΣ 

ΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ 

(ΑΝΝΕΧ ΙΙ ∆.Σ. 
MARPOL 73/78) 

ΑΛΕ 

∆/ΞECOKEEPER Β/Ο YNΤ 9425 

Β/Ο YΝΧ 9280 

 

Β/Ο ΝΧΑ 4757 

Β/Ο ΝΧΑ 3824 

Β/Ο YΝK9811 

 

Β/Ο ΥΝΝ 9459 

 

 
∆/ΞECOKEEPER 
 

 

 

 

 

 

 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 
 
 
 
 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝ.∆Ι.Α.Λ.Ε. ΑΕ 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΕΛΙΚΗΣ 

∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

 

Για την τελική διάθεση των Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), η ανάδοχος εταιρία έχει 

συνάψει σύµβαση µε εγκεκριµένο Φορέα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΛΕ 

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΝ.∆Ι.Α.Λ.Ε. Α.Ε.), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κείµενης Νοµοθεσίας. Για 

τους λόγους αυτούς συλλέγονται ξεχωριστά. 
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5.  Μεθοδολογία Παραλαβής και ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
 

Στοεδάφιοαυτόπαρουσιάζονται οι µέθοδοιδιαχείρισης(περισυλλογής,συλλογής µεταφοράς, 

επεξεργασίας καιδιάθεσης)τωνστερεώναποβλήτωνπλοίωνπουπροσεγγίζουντηθαλάσσια 

περιοχήαρµοδιότηταςτουΟ.Λ.Καβάλας. 

 

Οιπαραλαβές τωνστερεώναποβλήτωναπό ταπλοίαπραγµατοποιούνται µεχρήση διαφόρων 

µεθόδων: µε πλωτή ευκολία, µε απορριµµατοφόροόχηµα, µε ειδικά οχήµατα µεταφοράς 

κάδων containersµε γάντζο τύπουROLLΟΝ - ROLLOFF και οχήµαταSKIPLOADER 

µεταφοράςκάδων τύπου"SKIP", µε υποδοχείςπαραλαβήςήπροσωρινήςαποθήκευσης (κάδοι, 

containers). 

 

Ηπαραλαβήτωνστερεώναποβλήτωναπόταπλοία γίνεταικυρίωςαπόξηράς,στιςαποβάθρες 

τουΛιµένα,ενώυπάρχει δυνατότηταπαραλαβήςδιαθαλάσσηςεάναπαιτηθεί,ανάλογα µε τη θέση 

αγκυροβόλησηςήπρυµνοδέτησηςτουεξυπηρετούµενουπλοίου. 

 

Έτσι γιατην δια θαλάσσηςσυλλογήτωναποβλήτωνδύναταινα χρησιµοποιηθεί πλωτό µέσο 

τηςαναδόχουεταιρείαςκαιγια τηνδια ξηράς συλλογή 

τωναποβλήτωνχρησιµοποιούνταιταειδικάφορτηγά αυτοκίνητα 

καιοειδικόςεξοπλισµόςπουδιαθέτει ηεταιρεία. 

 

Ηπαραλαβήστερεών αποβλήτων γίνεται οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, όλες τις ηµέρες, 

Κυριακές και αργίες, όταν υπάρχει σχετικό αίτηµα, ανεξαρτήτως αν είναι µεγάλη ή µικρή 

ποσότητα και από οποιοδήποτεπλοίο. 

 

Μετά τοπέρας τηςπαραλαβήςοεκπρόσωποςτηςαναδόχουεταιρείαςεκδίδειβεβαίωση, 

αντίγραφοτηςοποίαςπαραδίδειστονπλοίαρχο τουεξυπηρετούµενουπλοίουστην οποία 

αναγράφεταιµεταξύάλλων,οτύποςκαιηποσότητα τωνπαραλαµβανοµένωνστερεών 

αποβλήτων,ηµεροµηνίακλπ. ΑντίγραφοσχετικήςβεβαίωσηςεπισυνάπτεταιστοΠαράρτηµα4. 

 

Στησυνέχειααναπτύσσεταιαναλυτικά οτρόποςδιαχείρισης(συλλογή, µεταφορά,προσωρινή 

αποθήκευση, τελικήδιάθεση)κάθεείδουςστερεών αποβλήτωνκαιαναφέρονταιταµέσαπου 

χρησιµοποιούνταιγια τοσκοπόαυτό. 
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5.1 Οικιακού τύπου και Λειτουργικά Απόβλητα Πλοίων 
 

Ηπαράδοσηαυτούτουτύπουτωναποβλήτωνγίνεταιπάντοτεσενάιλονκλειστέςσακούλες. 

 

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. 

 

Ηδιάθεση των απορριµµάτων αυτών πραγµατοποιείται στουςκαθορισµένουςγια 

τοσκοπόαυτόχώρους (ΧΥΤΑ). 

 

Ησυλλογή τωνλειτουργικώναποβλήτωνπλοίωνγίνεταιαπευθείαςσεcontainer που φέρονται επί 

των  ειδικών οχηµάτων που διαθέτουν υδραυλικό γάντζο  ή αλυσιδάκι φόρτωσης και 

εκφόρτωσηςτωνcontainer. 

 

Ταστερεάαπόβληταφορτώνονταιαπευθείαςσταcontainer µε τα µηχανικάµέσατου 

εξυπηρετούµενουπλοίου. 

 

Τα container µπορούν να διατίθενται σταπλοίαγια συγκεκριµένοχρονικόδιάστηµα,για τη 

συλλογή των στερεώναποβλήτων τους,ώστενα αποφεύγεται η συνεχήςκίνηση των φορτηγών 

απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων στοχώροτου λιµένα. 

 

Σεόλες τιςπεριπτώσεις συλλογήςστερεώνκαταλοίπωνσεφορτηγάαυτοκίνητακαισε 

container,αυτά καλύπτονται µεειδικάδιαµορφωµένοµουσαµά, ώστεναµην υπάρχει 

κίνδυνοςδιασκορπισµούτουςκατάτηµεταφορά. 

 

Ηφόρτωση των containerστααυτοκίνηταγίνεται µε τοσύστηµαROLLΟΝ-ROLLOFF ή SKIP 

καιη εκφόρτωση τουςµετοσύστηµα ανατροπήςπουδιαθέτουν ταοχήµατααυτά. 

 

Ηδιάθεσηαυτού τουτύπουτωναποβλήτων,εφόσονδενεµπίπτουνσεειδικήκατηγορία 

αποβλήτων,πραγµατοποιείταιαντίστοιχαµετααστικάαπορρίµµατα.Ιδιαίτερηπροσοχή 

δίδεταιγια τηναναγνώρισητυχόνειδικών αποβλήτων(εφόσον κριθεί απαραίτητογίνεται 

δειγµατοληψία καιανάλυση)µεσκοπότηνκατάλληληδιαχείριση(αναγνώριση,σήµανση, 
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συσκευασία, διάθεση). 

 

Κατά τη διαδικασία περισυλλογής και παραλαβής των στερεών αποβλήτων 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 γίνεται σε 

εγκεκριµένες µονάδες, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1069/2009.  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ 

(ΕΝΤΥΠΟ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΣΟΥ ‘Η 

ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ) 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

(Βλ. επόµενα ∆ιαγράµµατα) 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - ΤΗΡΗΣΗ 

ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
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ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΛΟΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜ-

ΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΟΧΗΜΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ 

∆ΥΝΑΤΟΤΗ-

ΤΑ ΑΥΤΟΦΟ-

ΡΤΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΜ

Ε OPEN TOP 

CONTAINER 

ΚΑΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ROLL ON 

ROLL OFF 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΜ

Ε SKIP 

CONTAINER 

ΚΑΙΦΟΡΤΗΓΟ 

SKIP LOADER 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΜΕ PRESS 

CONTAINER  

ΑΝΑΚΥΚΛΩ-

ΣΙΜΑ 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΓΙΑ 

ΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ 

ΝΟΜΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΑΙ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 

ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΜΕ ΠΛΩΤΟ 

ΜΕΣΟ  
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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.Καβάλας. 

 

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. 
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7.  ∆ιαδικασία ∆ιαβουλεύσεων 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.  

 

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). 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΛΙΜΕΝΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ   Α. Ε. 
 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Έκδοση:  

Ηµεροµηνία: 
Σελίδα 108 από 159 

 

• 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,αφού διερευνήσουν την αναφορά, προβαίνουν σε κάθε ενδεδειγµένη 

διορθωτική ενέργεια. Παράλληλα 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 γίνεται από 

την λιµενική αρχή, ο Φορέας ∆ιαχείρισης του λιµένα διερευνά διεξοδικά την αναφορά και 

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 πιθανόν να υποστεί το πλοίο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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1.  Γενικά  
 

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ και της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ 

412Β/06-03-2009) «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 (ΕΟΚ) του Συµβουλίου αριθ. 1836/93 της 29ης Ιουνίου 

1993 για την εκούσια συµµετοχή των επιχειρήσεων του βιοµηχανικού τοµέα σε κοινοτικό 

σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση θα 

διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων και θα τηρείται η ισχύουσα 

νοµοθεσία».  

 

Βασική αρχή του ανωτέρω κανονισµού, που αντικαταστάθηκε πρόσφατα µε τον Κανονισµό 

761/2001, είναι η καθιέρωση συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης  

 

Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) του  αναδόχου παροχής υπηρεσιών 

ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων περιλαµβάνει : 

• Την οργανωτική δοµή της κάθε εταιρείας. 

• Τη γραπτή τεκµηρίωση (Εγχειρίδιο ΣΠ∆ - ∆ιαδικασιών ΣΠ∆). 

• Τα πρότυπα, τα θεσµικά κείµενα, τις άδειες και την προβλεπόµενη βιβλιογραφία 

σχετικά µε το περιβάλλον. 

• Το εκπαιδευµένο και εξουσιοδοτηµένο για την εκτέλεση των  διαδικασιών ΣΠ∆, 

προσωπικό. 

• Την υλικοτεχνική υποδοµή για τη διαχείριση του ΣΠ∆ της Εταιρείας. 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι τόσο ο ανάδοχος παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής πρέπει να 

έχει καταρτίσει Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) σύµφωνα µε τις αρχές του 

προτύπου ISO 14001, το οποίο να έχει πιστοποιηθεί από αρµόδιο φορέα. 
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2.  Ορισµοί 

 

2.1 Συνεχής βελτίωση 
 

Η διαδικασία ενίσχυσης του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) για την 

επίτευξη βελτιώσεων της συνολικής επίδοσης σε συµφωνία µε την Περιβαλλοντική Πολιτική 

της Εταιρείας. 

 

Σηµείωση: Η διαδικασία δεν απαιτείται να λαµβάνει χώρα σε όλους τους χώρους ή 

δραστηριότητες ταυτόχρονα. 

 

 

2.2 Περιβάλλον 
 

Ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία συµπεριλαµβάνοντας τον αέρα, το νερό, 

το έδαφος, τους φυσικούς πόρους, τη χλωρίδα, την πανίδα, τους ανθρώπους και η συσχέτισή 

τους. 

 

Σηµείωση: ο χώρος ως έννοια επεκτείνεται από το εσωτερικό της Εταιρείας έως το 

παγκόσµιο σύστηµα. 

 

 

2.3 Περιβαλλοντική Επίδραση 
 

Στοιχείο των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών της Εταιρείας που µπορεί να 

αλληλεπιδράσει µε το περιβάλλον. 

 

Σηµείωση: Μια σηµαντική Περιβαλλοντική Επίδραση είναι αυτή που έχει ή δύναται να έχει 

σηµαντική Περιβαλλοντική Επίπτωση. 

 

 

2.4 Περιβαλλοντική Επίπτωση 
 

Οποιαδήποτε αλλαγή στο περιβάλλον, είτε επιβλαβής ή ωφέλιµη, που προκαλείται µερικώς ή 

εξ ολοκλήρου από τις δραστηριότητες, προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρείας. 
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2.5 Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης – ΣΠ∆  

 

Το τµήµα του συνολικού Συστήµατος ∆ιοίκησης που περιλαµβάνει οργανωτική δοµή, 

δραστηριότητες σχεδιασµού, ευθύνες, πρακτικές, διαδικασίες, επεξεργασίες και πόρους για 

την ανάπτυξη, εφαρµογή, επίτευξη, ανασκόπηση και διατήρηση της Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής. 

 

 

2.6 Έλεγχος ΣΠ∆ 
 

Μια συστηµατική και τεκµηριωµένη διαδικασία επαλήθευσης για την αντικειµενική 

προµήθεια και αξιολόγηση αποδείξεων, ώστε να καθορίζεται αν το ΣΠ∆ της Εταιρείας 

συµµορφώνεται µε τα κριτήρια ελέγχου του ΣΠ∆ που έχει καθορίσει η Εταιρεία και για την 

κοινοποίηση των αποτελεσµάτων αυτής της επεξεργασίας στη διοίκηση. 

 

 

2.7 Περιβαλλοντική Επιδίωξη 
 

Συνολικός περιβαλλοντικός σκοπός που αναδεικνύεται από την Περιβαλλοντική Πολιτική, 

που η ίδια η Εταιρεία θέτει για να επιτύχει και ποσοτικοποιείται όπου είναι εφικτό. 

 

 

2.8 Περιβαλλοντική Επίδοση 
 

Μετρήσιµα αποτελέσµατα του ΣΠ∆, που σχετίζονται µε τον έλεγχο της Εταιρείας στις 

Περιβαλλοντικές Επιδράσεις, που βασίζεται στην Περιβαλλοντική Πολιτική, τις Επιδιώξεις 

και τους Στόχους. 

 

 

2.9 Περιβαλλοντική Πολιτική 

 

∆ήλωση της Εταιρείας για τις προθέσεις και αρχές της σε σχέση µε τη συνολική 

Περιβαλλοντική Επίδοση που παρέχει ένα πλαίσιο δράσης και για τον καθορισµό των 

Περιβαλλοντικών της Επιδιώξεων και Στόχων. 

 

 

2.10 Περιβαλλοντικός Στόχος 
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Αναλυτική απαίτηση επίδοσης, ποσοτικοποιηµένος όπου εφικτό, εφαρµόσιµο στην εταιρεία ή 

µέρη της, που αναδεικνύεται από τις Περιβαλλοντικές Επιδιώξεις και απαιτείται να τίθεται 

και να εκπληρώνεται για να επιτυγχάνονται αυτές οι επιδιώξεις. 

 

 

2.11 Ενδιαφερόµενα Μέρη 
 

Άτοµο ή οµάδα που σχετίζονται ή επηρεάζονται από την Περιβαλλοντική Επίδοση της 

Εταιρείας. 

 

 

2.12 Εταιρεία 
 

Εταιρεία, οργανισµός, οίκος, επιχείρηση, αρχή, εξουσία, φορέας ή ίδρυµα ή µέρος ή 

συνδυασµός αυτών, είτε ενσωµατωµένη ή όχι, δηµόσια ή ιδιωτική, που έχει τις δικές της 

λειτουργίες και διοίκηση. Στα πλαίσια του παρόντος κανονισµού ως «εταιρεία» νοείται τόσο 

η ανάδοχος των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων.  

 

Σηµείωση: Για Εταιρείες µε περισσότερες από µια µονάδες λειτουργίες, µια µονάδα 

λειτουργίας µπορεί να οριστεί ως Εταιρεία. 

 

 

2.13 Πρόληψη Ρύπανσης 
 

Χρήση επεξεργασιών, πρακτικών, υλικών ή προϊόντων που αποφεύγουν, µειώνουν ή 

ελέγχουν τη ρύπανση, που µπορεί να συµπεριλαµβάνει ανακύκλωση, επεξεργασία, αλλαγές 

λειτουργίας, µηχανισµούς ελέγχου, αποδοτική χρήση πόρων και υποκατάσταση υλικών. 

 

Σηµείωση: Τα πιθανά οφέλη της πρόληψης της ρύπανσης συµπεριλαµβάνουν τη µείωση των 

επιβλαβών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βελτιωµένη απόδοση και µειωµένο κόστος. 
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3.  Απαιτήσεις του ΣΠ∆ κατά ISO 14001 
 

3.1 Γενικές Απαιτήσεις 
 

Η Εταιρεία καθιερώνει και τηρεί ένα ΣΠ∆, οι κατευθυντήριες οδηγίες του οποίου 

περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΕΠ∆). 

 

 

3.2 Περιβαλλοντική Πολιτική 
 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας ορίζει την Περιβαλλοντική Πολιτική της, έτσι ώστε να 

διασφαλίζει ότι αυτή: 

• είναι απαραίτητη στη φύση, κλίµακα και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων για την παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών της, 

• περιλαµβάνει τη δέσµευση συνεχούς βελτίωσης του ΣΠ∆ µε απώτερο σκοπό την 

πρόληψη της ρύπανσης, 

• περιλαµβάνει τη δέσµευση να συµµορφώνεται µε την εκάστοτε ισχύουσα 

περιβαλλοντική νοµοθεσία και τους σχετικούς κανονισµούς, καθώς και κάθε άλλες 

απαιτήσεις οι πολιτικές που η Εταιρεία συµµερίζεται και αποδέχεται, 

• παρέχει σε σταθερή βάση τους εκάστοτε απαιτούµενους πόρους για την εφαρµογή της 

Περιβαλλοντικής πολιτικής που καθορίζεται από το ΣΠ∆ της Εταιρείας, 

• τεκµηριώνεται, εφαρµόζεται και κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόµενους της,  

• είναι διαθέσιµη στις Αρχές και στο κοινό, όταν και εφόσον απαιτηθεί. 

 

 

3.3 Σχεδιασµός ΣΠ∆ 
 

3.3.1 Επιδράσεις Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  
 

Η εταιρεία καθιερώνει, εφαρµόζει και επιτηρεί διαδικασίες αναγνώρισης των Επιδράσεων 

για τα οποία πρέπει να καθοριστεί και εν συνεχεία να εφαρµόζεται περιβαλλοντική 

διαχείριση σχετικά µε: 

• τις παραλαβές αποβλήτων  

• τις συνθήκες φόρτωσης – µεταφόρτωσης, συσκευασίας και µεταφοράς των 

αποβλήτων 
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• τις πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων, όπως αποθήκευση, επεξεργασία και τελική 

διάθεση 

 

3.3.2 Νοµικές και Άλλες Απαιτήσεις 

 

Η Εταιρεία έχει επαφή µε τον ΕΛΟΤ προκειµένου να είναι αποδέκτης όλων των 

τροποποιήσεων και νέων εκδόσεων προτύπων σχετικών µε το περιβάλλον (στα πλαίσια των 

αρµοδιοτήτων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας), ενώ παράλληλα παρακολουθεί τις 

εξελίξεις στην περιβαλλοντική νοµοθεσία και προµηθεύεται τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές 

Οδηγίες ή / και τα εναρµονισµένα µε αυτές ΦΕΚ ή Προεδρικά ∆ιατάγµατα που την αφορούν.  

 

Παράλληλα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιβαλλοντική νοµοθεσία και προµηθεύεται τις 

αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή / και τα εναρµονισµένα µε αυτές ΦΕΚ ή Προεδρικά 

∆ιατάγµατα που την αφορούν, µέσω του Εθνικού Τυπογραφείου. 

 

Με σκοπό κυρίως την ενηµέρωση σε θέµατα νοµικών και άλλων απαιτήσεων, αλλά και 

εξελίξεων γενικότερα στα περιβαλλοντικά ζητήµατα που άπτονται του ενδιαφέροντός της η 

εταιρία συµµετέχει σε οργανισµούς όπως η Ένωση Εταιριών Ευκολιών Υποδοχής 

Αποβλήτων Πλοίων “EUROSHORE”. 

 

Τέλος για την ενηµέρωση σε θέµατα Νοµικών Απαιτήσεων κ.α. θεµάτων χρησιµοποιείται το 

διαδίκτυο, όπου τα τελευταία χρόνια αποτελεί πλέον το προσφορότερο µέσο για την άµεση 

ενηµέρωση. Ενδεικτικά οι δικτυακοί τόποι που συχνά χρησιµοποιούνται περιλαµβάνουν : 

- europa.eu.int για θέµατα Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας 

- www.elinyae.gr για θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας 

- www.imo.org για θέµατα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος 

- www.iso.org για ενηµέρωση επί των προτύπων 

 

 

3.3.3 Επιδιώξεις και Στόχοι 

 

Όλες οι παραπάνω αναφερόµενες νοµικές απαιτήσεις συγκεντρώνονται και µελετώνται από 

τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, ο οποίος εισηγείται στο Γενικό ∆ιευθυντή τις 

επιδιώξεις και τους στόχους που πρέπει να θεσπίσει η εταιρεία για να συµµορφώνεται µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία. 
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Ο Γενικός ∆ιευθυντής συνεργάζεται µε τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και 

ανάλογα µε τις ανάγκες της Επιχείρησης και τις οικονοµικές δυνατότητες καθορίζει τις 

επιδιώξεις και τους στόχους για την περιβαλλοντική πολιτική που θα ακολουθεί η 

Επιχείρηση. 

 

Ο Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης µε βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Γενικού 

∆ιευθυντή αναθεωρεί την περιβαλλοντική πολιτική και εκπονεί τις ανάλογες διαδικασίες, σε 

συνεργασία µε το ∆ιευθυντή Παραγωγής ή / και άλλα στελέχη της Επιχείρησης, όπως 

προκύπτει από τις ανάγκες προσαρµογής στη νοµοθεσία. 

 

Η Εταιρεία προσπαθεί να καθιερώνει και να τηρεί σαφείς τεκµηριωµένες Περιβαλλοντικές 

Επιδιώξεις και Στόχους, για κάθε σχετική λειτουργία και τοµέα παραγωγής της. 

 

Οι Επιδιώξεις και Στόχοι είναι επίσης σύµφωνοι µε την Περιβαλλοντική Πολιτική που 

καθιερώνεται από Συνδικαλιστικά Όργανα (Σύνδεσµοι – Φορείς) ή Περιβαλλοντικές 

Οργανώσεις. 

 

Βασική επιδίωξη των αναδόχων είναι η ασφάλεια και πρόληψη της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος. 

 

 

3.3.4 Προγράµµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 
 

Η Εταιρεία καθιερώνει και τηρεί Προγράµµατα για την επίτευξη των Επιδιώξεων και Στόχων 

του ΣΠ∆. Τέτοια προγράµµατα µπορεί να περιλαµβάνουν: 

 Τον καθορισµό και τη σηµασία των διαδικασιών για την επίτευξη των Επιδιώξεων και 

Στόχων σε κάθε σχετική λειτουργία και επίπεδο της Εταιρείας. 

 Τα µέσα και το χρονικό πλαίσιο που πρέπει να επιτευχθούν. 

 

Αν ένα σχέδιο – µελέτη περιβαλλοντικής διαχείρισης, σχετίζεται µε ανάπτυξη νέας υπηρεσίας 

ή τροποποίηση των υπαρχουσών διαδικασιών, το σχέδιο – µελέτη αυτή θα διορθώνεται 

ανάλογα, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι η προκύπτουσα διαδικασία είναι εφαρµοστέα 

µέσα στα πλαίσια και τις δυνατότητες της Εταιρείας. 
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3.4 Εφαρµογή και Λειτουργία ΣΠ∆ 
 

3.4.1 ∆οµή και Αρµοδιότητες  
 

Η δοµή για τη λειτουργία του ΣΠ∆ βασίζεται στο ισχύον οργανόγραµµα και εκφράζεται µέσω 

της τεκµηρίωσης του ΣΠ∆ που ελέγχεται, αναθεωρείται και επιτηρείται από τον Υπεύθυνο 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης.  

 

Οι αρµοδιότητες και οι επιµέρους ευθύνες καθορίζονται και τεκµηριώνονται στο παρόν 

Εγχειρίδιο και τις αντίστοιχες διαδικασίες του ΣΠ∆, ενώ παράλληλα κοινοποιούνται στους 

αρµόδιους, ώστε να διευκολύνεται η αποτελεσµατική εφαρµογή τους. 

 

Η διοίκηση της Εταιρείας αναθέτει συγκεκριµένα καθήκοντα στον ΥΠ∆ που ανεξαρτήτως 

των άλλων ευθυνών του, έχει καθορισµένες ευθύνες, αρµοδιότητες και εξουσίες για να: 

 διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του ΣΠ∆ εδραιώνονται, εφαρµόζονται και τηρούνται σε 

συµφωνία µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Γενικού 

∆ιευθυντή 

 αναφέρει την απόδοση του ΣΠ∆ στον Γενικό ∆ιευθυντή, προκειµένου να έχει εικόνα 

για τις δυνατότητες εφαρµογής και τις τυχόν αποκλίσεις του ΣΠ∆. 

 

Η διοίκηση εξασφαλίζει και παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την εφαρµογή και τον 

έλεγχο του ΣΠ∆. Οι πόροι αυτοί είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν ανθρώπινο δυναµικό µε 

εξειδικευµένες ικανότητες, τεχνολογία σε µέσα και διάθεση των κονδυλίων για απόκτηση 

των εκάστοτε απαιτουµένων υλικών ή υπηρεσιών σύµφωνα πάντοτε µε τις απαραίτητες 

ανάγκες και τις οικονοµικές δυνατότητες της Επιχείρησης. 

 

 

3.4.2 Εκπαίδευση, Ενηµέρωση και Ικανότητα Επίδειξης Περιβαλλοντικής Συνείδησης 
 

Στα πλαίσια εφαρµογής του ΣΠ∆, ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης υποχρεούται 

να εντοπίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού της Εταιρείας σχετικά µε την 

επιµόρφωσή του σε θέµατα διαχείρισης περιβάλλοντος και να προγραµµατίζει την υλοποίηση 

εκείνων που εγκρίνονται από τον Γενικό ∆ιευθυντή, µε βάση συγκεκριµένο πρόγραµµα.  

 

Η συνεχής περιοδική αναφορά σε θέµατα και διαδικασίες Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, 

καθώς και η επιµόρφωση του προσωπικού µε νέα θέµατα που αφορούν τον τοµέα 

απασχόλησής του, οι τροποποιήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και αναθεωρήσεις των 
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Προτύπων, έχουν σαν αποτέλεσµα τη συνειδητοποίηση της πολιτικής της Εταιρείας και τη 

συµµόρφωση του προσωπικού µε αυτή αβίαστα, αυθόρµητα και ενσυνείδητα. 

 

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, µε την έγκριση του Γενικού ∆ιευθυντή, 

καθιερώνει και επιτηρεί την εφαρµογή διαδικασιών του ΣΠ∆, προκειµένου οι εργαζόµενοι 

στην εταιρεία να έχουν επίγνωση: 

 της σηµασίας που έχει η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής και των διαδικασιών του ΣΠ∆ 

 των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ήδη υπαρκτών ή δυνητικών, µέσα από τις 

δραστηριότητες της καθηµερινής εργασίας τους και των οφελών που προκύπτουν από 

τη συµβολή του καθενός δια της εφαρµογής τους 

 των ρόλων και ευθυνών που έχουν για τη συµµόρφωση µε την Περιβαλλοντική 

Πολιτική και τις αντίστοιχες διαδικασίες ΣΠ∆, που αφορούν τον τοµέα ευθύνης τους, 

συµπεριλαµβάνοντας όπου απαιτείται την ετοιµότητα για καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης και άµεση, αποτελεσµατική ανταπόκριση 

 των πιθανών συνεπειών απόκλισης (Μη Συµµόρφωσης) από τις προδιαγραµµένες 

διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 

Ιδιαίτερα το προσωπικό που διαχειρίζεται απόβλητα πρέπει να εκτελεί τις εργασίες του 

σύµφωνα µε την ισχύουσα τεκµηρίωση  προκειµένου να αποφεύγεται η πρόκληση 

σηµαντικών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

 

 

3.4.3 Επικοινωνία - Κοινοποίηση των Μέτρων για την Προστασία του Περιβάλλοντος 
 

Η εταιρεία τηρεί πολιτική συνεργασίας µε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες της, 

καθώς και µε ενδιαφερόµενους Φορείς εκτός Επιχείρησης (Κοινότητα, Εθνικές Αρχές, 

Συνδικαλιστικά Όργανα, εκπροσώπους του Κλάδου, περιβαλλοντικές Οργανώσεις κλπ) 

προκειµένου να επιτυγχάνεται αποτελεσµατικά: 

• εσωτερική κοινοποίηση µεταξύ των διαφόρων επιπέδων και λειτουργιών της 

Εταιρείας επί της ισχύουσας τεκµηρίωσης του ΣΠ∆ και λοιπής σχετικής 

πληροφόρησης για ενηµέρωση,  

• λήψη, τεκµηρίωση και απάντηση σε κάθε σχετική αλληλογραφία από 

ενδιαφερόµενους Φορείς εκτός Επιχείρησης, 
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• η ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου τρίτου επί της περιβαλλοντικής πολιτικής της 

Εταιρείας, εφόσον εκδηλωθεί επίσηµα ενδιαφέρον. 

 

 

3.4.4 Τεκµηρίωση ΣΠ∆ 
 

Η Εταιρεία καθιερώνει και τηρεί πληροφορίες, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, ώστε να: 

• περιγράφει τα βασικά στοιχεία του ΣΠ∆ και την αλληλεπίδρασή τους, 

• παρέχει κατεύθυνση σε σχετική τεκµηρίωση. 

 

 

3.4.5 Έλεγχος Εγγράφων Τεκµηρίωσης 
 

Η Εταιρεία καθιερώνει και τηρεί διαδικασίες ελέγχου όλων των Εγγράφων Τεκµηρίωσης που 

απαιτούνται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται ότι: 

• µπορούν να εντοπιστούν, 

• ανασκοπούνται περιοδικά, αναθεωρούνται όπως κρίνεται απαραίτητο και εγκρίνονται 

ως επαρκή από αρµόδιο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, 

• οι τρέχοντες εκδόσεις των σχετικών Εγγράφων Τεκµηρίωσης είναι διαθέσιµες σε όλες 

τις τοποθεσίες όπου εκτελούνται εργασίες απαραίτητες για την αποδοτική λειτουργία 

του ΣΠ∆ τα Έγγραφα Τεκµηρίωσης που δεν χρησιµοποιούνται πλέον 

αποµακρύνονται εγκαίρως από όλα τα σηµεία διάθεσης και σηµεία χρήσης ή αλλιώς 

διαβεβαιώνεται η µη αθέλητη χρήση, 

• οποιαδήποτε Έγγραφα Τεκµηρίωσης που δεν χρησιµοποιούνται πλέον κρατούνται για 

νοµικούς ή / και πληροφοριακούς σκοπούς, αναγνωρίζονται κατάλληλα. 

 

Η Τεκµηρίωση είναι ευανάγνωστη, αναγράφοντας ηµεροµηνία (µε ηµεροµηνίες 

αναθεώρησης) και ευχερώς αναγνωρίσιµο, τηρείται µε πρέπον τρόπο και κρατείται για 

συγκεκριµένη περίοδο. ∆ιαδικασίες και ευθύνες εδραιώνονται και διατηρούνται σχετικά µε 

τη δηµιουργία και τροποποίηση των διαφόρων µορφών Εγγράφων Τεκµηρίωσης. 

 

 

3.4.6 Επιχειρησιακός Έλεγχος για εφαρµογή ΣΠ∆ 
 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει αυτές τις λειτουργίες και δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις 

αναγνωρισµένες σηµαντικές Περιβαλλοντικές Επιδράσεις σε συµφωνία µε την πολιτική, τις 

επιδιώξεις και στόχους της. Η Εταιρεία σχεδιάζει αυτές τις δραστηριότητες, 
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συµπεριλαµβάνοντας και τη συντήρηση του εξοπλισµού της, ώστε να διασφαλίζεται ότι 

εκτελούνται υπό καθορισµένες συνθήκες: 

• εδραιώνοντας και τηρώντας τεκµηριωµένες διαδικασίες για να καλύπτουν 

καταστάσεις όπου η έλλειψή τους θα µπορούσε να οδηγήσει σε αποκλίσεις από την 

Περιβαλλοντική Πολιτική και τις Επιδιώξεις και Στόχους, 

• καθορίζοντας σαφώς και κατηγορηµατικώς τα κριτήρια λειτουργίας των διαδικασιών, 

• εδραιώνοντας και τηρώντας διαδικασίες σχετικές µε τις αναγνωρισµένες σηµαντικές 

Περιβαλλοντικές Επιδράσεις των προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται 

από την Εταιρεία και κοινοποιώντας σχετικές διαδικασίες και απαιτήσεις στους 

προµηθευτές και εργολάβους – αναδόχους. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία έχει ιδρύσει και τηρεί διαδικασίες 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε το µοντέλο εισροών – εκροών. Κατά το µοντέλο 

αυτό εξετάζονται όλες οι εισροές, δηλαδή πρώτες ύλες, ενέργεια κλπ. και οι αντίστοιχες 

εκροές, δηλαδή διαχείριση αποβλήτων, µεταφορές κλπ. 

 

Οι µέθοδοι διαχείρισης των αποβλήτων ιεραρχούνται κατά φθίνουσα σειρά ως εξής: 

Α. µείωση της παραγόµενης ποσότητας 

Β. επαναχρησιµοποίηση 

Γ. ανάκτηση 

∆. ανακύκλωση 

Ε. προσωρινή αποθήκευση και µεταφορά 

ΣΤ. επεξεργασία 

Ζ. τελική διάθεση 

 

 

3.4.7 Ετοιµότητα και Ανταπόκριση σε Έκτακτα Περιστατικά 
 

Η Εταιρεία καθιερώνει και τηρεί διαδικασίες αναγνώρισης δυνητικών καταστάσεων και 

απόκριση ατυχηµάτων και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και την πρόληψη και 

ελαχιστοποίηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που µπορεί να σχετίζονται µε αυτά. 

 

Η Εταιρεία ανασκοπεί και αναθεωρεί, όπου κρίνεται απαραίτητο, τις διαδικασίες ετοιµότητας 

και απόκρισης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και ιδιαίτερα µετά την εµφάνιση 

ατυχηµάτων ή καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. 
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Η Εταιρεία επίσης περιοδικά ελέγχει – εξετάζει τέτοιες διαδικασίες όπου είναι εφικτό. 

 

 

3.5 Έλεγχος και ∆ιορθωτικές Ενέργειες 
 

3.5.1 Παρακολούθηση και Μέτρηση 
 

Η Εταιρεία καθιερώνει και τηρεί τεκµηριωµένες διαδικασίες Παρακολούθησης και 

Μέτρησης, σε τακτική βάση, των βασικών χαρακτηριστικών των λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων της που µπορεί να έχουν σηµαντική επίπτωση στο περιβάλλον. Αυτές 

περιλαµβάνουν την καταγραφή πληροφοριών για την παρακολούθηση της απόδοσης, των 

σχετικών ελέγχων λειτουργίας και συµµόρφωση µε τις Επιδιώξεις και Στόχους της Εταιρείας. 

 

Ο εξοπλισµός παρακολούθησης είναι βαθµονοµηµένος και συντηρείται και κρατούνται 

αρχεία αυτής της επεξεργασίας σύµφωνα µε τις διαδικασίες της Εταιρείας. 

 

Η Εταιρεία καθιερώνει και τηρεί τεκµηριωµένη διαδικασία, ώστε να αξιολογείται περιοδικά η 

συµµόρφωση µε τη σχετική περιβαλλοντική νοµοθεσία και κανονισµούς. 

 

 

3.5.2 Μη Συµµορφώσεις – ∆ιορθωτικές & Προληπτικές Ενέργειες  
 

Η Εταιρεία καθιερώνει και τηρεί διαδικασίες καθορισµού ευθύνης και αρµοδιότητας για τη 

διαχείριση και έρευνα της Μη Συµµόρφωσης, ενεργώντας για την ελαχιστοποίηση 

οποιονδήποτε επιπτώσεων που προκαλούνται και για την εγκαινίαση – εκκίνηση και 

ολοκλήρωση ∆ιορθωτικών και Προληπτικών Ενεργειών. 

 

Οποιεσδήποτε ∆ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες λαµβάνουν χώρα για την εξάλειψη 

των αιτίων των υπαρκτών και δυνητικών Μη Συµµορφώσεων να είναι κατάλληλες στις 

διαστάσεις των προβληµάτων και ανάλογες – σύµµετρες προς την Περιβαλλοντική Επίπτωση 

που αντιµετωπίστηκε. 

 

Η εταιρεία εφαρµόζει και καταγράφει οποιεσδήποτε αλλαγές στις τεκµηριωµένες διαδικασίες 

που προκύπτουν από ∆ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Τήρηση Μητρώων – Αρχείων  
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Η Εταιρεία καθιερώνει και τηρεί διαδικασίες αναγνώρισης, συντήρησης και διάθεσης των 

Περιβαλλοντικών Αρχείων. Αυτά τα Αρχεία περιλαµβάνουν αρχεία εκπαίδευσης και τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων και ανασκοπήσεων. 

 

Τα Περιβαλλοντικά Αρχεία να είναι ευανάγνωστα, αναγνωρίσιµα και ανιχνεύσιµα ως προς τη 

διαδικασία, προϊόν ή υπηρεσία που υπεισέρχονται. Τα Περιβαλλοντικά Αρχεία 

αποθηκεύονται και συντηρούνται µε τέτοιο τρόπο που είναι ευχερώς ανακτήσιµα και 

προστατευµένα από ζηµιά, επιδείνωση ή απώλεια. Οι χρόνοι κράτησής τους εδραιώνονται και 

καταγράφονται. 

 

Τα Αρχεία τηρούνται, όπως αρµόζει στο σύστηµα και την Εταιρεία, για να αποδεικνύεται η 

συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις των ∆ιεθνών Προτύπων. 

 

 

3.5.4 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΣΠ∆ 
 

Η Εταιρεία καθιερώνει και τηρεί Προγράµµατα και διαδικασίες για τη διεξαγωγή περιοδικών 

Ελέγχων του ΣΠ∆, ώστε να προσδιορίζεται αν το ΣΠ∆: 

• συµµορφώνεται µε τους σχεδιασµένους κανόνες Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

συµπεριλαµβάνοντας τις απαιτήσεις των ∆ιεθνών Προτύπων και έχει εφαρµοστεί 

σωστά και συντηρείται και 

• παρέχει πληροφορίες των αποτελεσµάτων των Ελέγχων στη διοίκηση. 

 

Το Πρόγραµµα Ελέγχου της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένου οποιουδήποτε 

χρονοδιαγράµµατος, βασίζεται στην περιβαλλοντική σηµασία της σχετικής δραστηριότητας 

και τα αποτελέσµατα των προηγουµένων Ελέγχων. Για να είναι διεξοδικές, οι διαδικασίες 

Ελέγχου καλύπτουν το φάσµα, τη συχνότητα και τις µεθοδολογίες Ελέγχου, όπως επίσης και 

τις ευθύνες και απαιτήσεις για τη διεξαγωγή Ελέγχων και αναφορά αποτελεσµάτων. 
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3.6 Ανασκόπηση του ΣΠ∆ από τη ∆ιοίκηση 

 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, σε διαστήµατα που αυτή καθορίζει, ανασκοπεί το ΣΠ∆, ώστε να 

διασφαλίζει τη συνεχή του καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσµατικότητα. Η διαδικασία 

«Ανασκόπησης της ∆ιοίκησης» διασφαλίζει ότι οι απαραίτητες πληροφορίες συλλέγονται, 

επιτρέποντας στη ∆ιοίκηση να διεξάγει αξιολόγηση του τρόπου εφαρµογής του ΣΠ∆. Κάθε 

τέτοια Ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση γίνεται πάντοτε από τον Γενικό ∆ιευθυντή µε τη 

συνοδεία του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και τεκµηριώνεται σε κατάλληλα 

εγκεκριµένα έντυπα. 

 

Κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης του ΣΠ∆ από τη ∆ιοίκηση, εξετάζονται θέµατα όπως π.χ. 

τα ακόλουθα:  

• ανάγκη για αλλαγές της Πολιτικής Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

• η εφαρµογή των ήδη ισχυουσών διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης  

• η ανάγκη εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης του προσωπικού µε νέα σχετικά θέµατα 

• η ανάγκη για τυχόν αλλαγές – τροποποιήσεις – βελτιώσεις εντύπων ή διαδικασιών 

• η απόκτηση νέων προτύπων και σχετικής Εθνικής ή Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας 

• η χρησιµοποίηση νέων υλικών και εφαρµογή µεθόδων φιλικών προς το 

περιβάλλον 

• θέµατα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος εργασίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ 
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1. Γενικά  
 

Το σύστηµα χρέωσης τελών των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων των πλοίων που καταπλέουν 

στους λιµένες αρµοδιότητας του Οργανισµού Λιµένος Καβάλας έχει καταρτιστεί, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι : 

• Με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» το κόστος των ευκολιών υποδοχής 

αποβλήτων πλοίων, συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας και διάθεσης αυτών θα 

πρέπει να καλύπτεται από τα πλοία, χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος. 

• Το σύστηµα τελών θα πρέπει να ενθαρρύνει την παράδοση των αποβλήτων στις ευκολίες 

υποδοχής του λιµένα, αντί της απόρριψης αυτών στη θάλασσα. 

• Τα επιβαλλόµενα τέλη θα πρέπει να είναι δίκαια, να καθορίζονται µε διαφάνεια, να µην 

εισάγουν διακρίσεις και να αντιστοιχούν στο κόστος των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών 

που προσφέρονται και κατά περίπτωση χρησιµοποιούνται.  

• Η οδηγία 2000/59/ΕΚ, καθώς και η ΚΥΑ 8111.1/41/2009, που εφαρµόζονται σε όλα τα 

πλοία και σε όλους τους λιµένες, µεταξύ άλλων προβλέπουν: 

- σηµαντική συνεισφορά όλων των πλοίων που καταπλέουν στο λιµένα στην κάλυψη 

του κόστους των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων,  

- ενδεχόµενη άµεση χρέωση ανάλογα µε τους τύπους και τις ποσότητες των  

αποβλήτων που παραδίδονται για την κάλυψη του επιπλέον κόστους,  

- δυνατότητες εξαιρέσεων, τόσο για την παράδοση των αποβλήτων, όσο και για την 

απαιτούµενη κοινοποίηση, αλλά και µείωσης ή/και εξαίρεσης από τα τέλη. 

• Την Κ.Υ.Α. µε αριθ. 3122.3-2.1/49516/2018 των Υπουργών Οικονοµικών - Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 3049/Β/2018). 

 

Τα τέλη καταβάλλονται στον Οργανισµό Λιµένος Καβάλας µε µέριµνα του πλοιάρχου ή του 

νοµίµου εκπροσώπου του πλοίου.  

 

Σκοπός του σύστηµα χρέωσης τελών είναι ο προσδιορισµός και η τιµολόγηση (ανά 

κατηγορία πλοίων) των τελών και δικαιωµάτων που αφορούν την παραλαβή και διαχείριση 

των υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν 

στους λιµένες αρµοδιότητας του Ο.Λ.Κ. αλλά και των λιµένων που έχουν υπαχθεί ή 

πρόκειται να υπαχθούν στο εγκεκριµένο µε τηναριθµ. πρωτ. 3122.3-01.01/20763/17.5.2015 

απόφαση Αναπληρωτή ΥΠΟΥΝΤ, σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων του 

Ο.Λ.Κ., ως και στο εκάστοτε εγκεκριµένο µελλοντικά όµοιο σχέδιο, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της αριθµ. 8111.1/41/09 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 412 Β΄) και της αριθµ. 

2000/59/ΕΚ Οδηγίας. 
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2. Συνοπτική Περιγραφή Συστήµατος Χρέωσης Τελών  
 

Το περιγραφόµενο, σύστηµα χρέωσης τελών καλύπτει το σύνολο των απαιτούµενων 

υπηρεσιών για την παροχή επαρκών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων. Στην µεν 

εταιρεία «HELLENICENVIRONMENTALCENTERA.E.» αντιστοιχεί το τµήµα των 

υπηρεσιών που αφορά στα υγρά απόβλητα, στην δε «NORTHAEGEANSLOPS – ΗΛΙΑΣ 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ» το τµήµα των υπηρεσιών που αφορά στα στερεά απόβλητα.  

 

Επελέγη, σύστηµα χρέωσης που κρίνεται σωστότερο, δικαιότερο τόσο από άποψη 

προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και από άποψης σωστής και ολοκληρωµένης παροχής  

υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής καταλοίπων. 

 

Αρχικά, τα εξυπηρετούµενα πλοία διαχωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες : 

α) Σε αυτά που εκτελούν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ µε συχνούς 

και τακτικούς ελλιµενισµούς και  

β) Στα πλοία που εκτελούν ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ σε διάφορους λιµένες.  

 

Τα πλοία που εκτελούν προγραµµατισµένα δροµολόγια µε συχνούς και τακτικούς 

ελλιµενισµούς, περαιτέρω κατατάσσονται σε διάφορες υποκατηγορίες µε κριτήρια βάση τα 

επιµέρους στοιχεία ενός εκάστου πλοίου όπως: τύπος πλοίου, ιπποδύναµη, είδος καυσίµου, 

ώρες πλεύσης, αποθηκευτική ικανότητα καταλοίπων, σχεδιασµός και κατασκευή πλοίου, 

δροµολόγια κ.α. Για τα πλοία αυτά προβλέπεται σταθερό τέλος το οποίο έχει ανταποδοτικό 

χαρακτήρα. Π.χ. το τέλος αντιπροσωπεύει παράδοση έως τρία κυβικά µέτρα απορριµµάτων 

την ηµέρα και µία παράδοση έως 15 m
3
, πετρελαιοειδών καταλοίπων το µήνα. Εάν το πλοίο 

χρειαστεί συµπληρωµατικές υπηρεσίες, όπως π.χ. παράδοση πρόσθετων ποσοτήτων 

αποβλήτων, ή προκύπτει διαφορά µεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το 

πλοίο µε το εκάστοτε κόστος παράδοσης, τότε χρεώνεται επιπρόσθετα για τις εν λόγω 

υπηρεσίες σύµφωνα µε την παρ.4. 

 

Τα τέλη αυτά θα εισπράττονται µέσα στις πέντε πρώτες ηµέρες του µήνα, από το Γραφείο 

ευκολιών υποδοχής αποβλήτων, µε παραστατικά της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

 

Σε περίπτωση οφειλής ή καθυστέρησης καταβολής των τελών εφαρµόζονται οι διατάξεις της 

παρ.10 του άρθρου 20 του Ν.3622/2007.  

 

Για τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες υιοθετήθηκε το σύστηµα χρέωσης που προτείνει 

η Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών Υποδοχής Καταλοίπων (EUROSHORE) και ήδη 
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εφαρµόζεται σε Ευρωπαϊκά λιµάνια. Το σύστηµα αυτό, το οποίο αναλύεται στην παράγραφο 

3.2, προβλέπει την πληρωµή τέλους, εξαρτώµενου από το µέγεθος του πλοίου, µε την άφιξη 

του πλοίου στο λιµάνι. Στη περίπτωση που το πλοίο παραδώσει τα απόβλητα του στις 

ευκολίες υποδοχής, µέρος του τέλους επιστρέφεται στο πλοίο, αφού προσκοµισθούν τα 

παραστατικά εξόφλησης των τιµολογίων που αφορούν στις πραγµατοποιηθείσες παραλαβές. 

Η χρέωση για την παράδοση των αποβλήτων πραγµατοποιείται ανάλογα µε τον τύπο και τις 

ποσότητες των παραδιδόµενων αποβλήτων. Ωστόσο εάν το πλοίο δεν παραδώσει απόβλητα, 

το τέλος παρακρατείται από τον Ο.Λ.Κ. και τους αναδόχους των υπηρεσιών ευκολιών 

υποδοχής αποβλήτων πλοίων. 

 

Τα τέλη αυτά θα εισπράττονται µε την άφιξη του πλοίου από το Γραφείο ευκολιών υποδοχής 

αποβλήτων µε παραστατικά του Ο.Λ.Κ.  

 

Σε περίπτωση οφειλής ή καθυστέρησης καταβολής των τελών εφαρµόζονται οι διατάξεις της 

παρ.10 του άρθρου 20 του Ν.3622/2007.  

 

Έτσι, το περιγραφόµενο σύστηµα τελών είναι :  

α) Ανταποδοτικό για τα πλοία που εκτελούν προγραµµατισµένα δροµολόγια και 

β) Λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 3α της υπ’ αριθµ. 

8111.1/41/2009 ΚΥΑ και αναλυτικότερα κατά τον τρόπο που προτείνει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση Εταιρειών Υποδοχής Καταλοίπων (EUROSHORE) και ήδη εφαρµόζεται σε 

Ευρωπαϊκά λιµάνια, για τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες, στοχεύει : 

i) Στην πρώτη περίπτωση (α) να καλύπτει κατά το δυνατόν πληρέστερα όλα τα 

παραγόµενα κατάλοιπα των πλοίων και  

ii) Σε αµφότερες τις περιπτώσεις (α και β), το τέλος να κυµαίνεται σταπλοία ανάλογα 

µε τα επί µέρους στοιχεία ενός εκάστου κατά τρόπο δίκαιο και διάφανο. Επίσης, 

επιδιώκει όχι µόνον να εξαλείφει κάθε αιτίαση αποφυγής παράδοσης των 

καταλοίπων, αλλά αντίθετα να ενθαρρύνει τη παράδοση αυτών στις Ευκολίες 

Υποδοχής αντί της απόρριψής των στην θάλασσα. 
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3.  Υγρά Απόβλητα Πλοίων 
 

3.1 Σταθερά Τέλη ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων για πλοία που εκτελούν 

δροµολόγια µε Συχνούς &Τακτικούς ελλιµενισµούς 
 

Τα πλοία αυτά, χωρίζονται στις κατωτέρω κατηγορίες. Για κάθε κατηγορία αναφέρεται και η 

παροχή υπηρεσιών η οποία αντιστοιχεί στο προβλεπόµενο τέλος. 

 

 

3.1.1 Ε/Γ – Ο/Γ  Ανοικτού Τύπου 
 

Το ηµερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών αποβλήτων είναι εννιά ευρώ και 

εβδοµήντα έξι λεπτά (9,76€)/ηµέρα. 

(Κατά τη χρονική περίοδο που είναι δροµολογηµένα από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή τη Λιµενική Αρχή)  

 

Το σταθερό τέλος αυτό αντιστοιχεί στο 80% του εκάστοτε κόστους παράδοσης και 

αντιπροσωπεύει µια (1) παράδοση µέχρι 7m
3
 στο αυτό ηµερολογιακό τρίµηνο (για το οποίο 

έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη) για κάθε πλοίο κάθε φορά και για απασχόληση του 

βυτιοφόρου µέχρι δύο (2) ώρες. 

 

Σε κάθε περίπτωση όταν υπάρξει υπέρβαση του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της 

ποσότητας ή η παράδοση γίνει πέραν των εργασίµων ηµερών ή ωρών ή τα πλοία αυτά 

χρειασθούν περισσότερες της µίας (1) παράδοσης στο αυτό ηµερολογιακό τρίµηνο ή 

προκύπτει διαφορά µεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο µε το 

80% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύµφωνα µε το 

τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων. 

 

Στην κατηγορία αυτή παρέχεται η δυνατότητα να παραδίδουν ταυτόχρονα δύο (2) πλοία για 

συνολική απασχόληση του βυτιοφόρου µέχρι δυο (2) ώρες σε κάθε διπλή παράδοση. Σε 

αυτήν την περίπτωση το ηµερήσιο σταθερό τέλος µειώνεται ως ακολούθως: Τέσσερα ευρώ 

και είκοσι επτά λεπτά (4,27€)/ηµέρα Το σταθερό τέλος στην περίπτωση αυτή αντιστοιχεί στο 

35% του εκάστοτε κόστους παράδοσης και αντιπροσωπεύει µια (1) παράδοση µέχρι 3,5m
3
 

στο αυτό ηµερολογιακό τρίµηνο (για το οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη) για κάθε 

πλοίο κάθε φορά και για απασχόληση του βυτιοφόρου µέχρι µία (1) ώρα. 

 

Όµως σε κάθε περίπτωση όταν υπάρξει υπέρβαση του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου 

ή της ποσότητας ή η παράδοση γίνει πέραν των εργασίµων ηµερών ή ωρών ή τα πλοία αυτά 

χρειασθούν περισσότερες της µιας (1) παράδοσης στο αυτό ηµερολογιακό τρίµηνο ή 
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προκύπτει διαφορά µεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο µε το 

35% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύµφωνα µε το 

τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων. 

 

Σε περίπτωση διπλής παράδοσης (από δυο πλοία) ο χρόνος και η ποσότητα ενός εκάστου 

πλοίου µειώνεται στο ήµισυ (δηλαδή 1 ώρα και 3,5m
3
 ) και τυχόν υπέρβαση των στοιχείων 

αυτών επιβαρύνει ανάλογα το κάθε πλοίο χωριστά. 

 

 

3.1.2 Ε/Γ Ταχύπλοα (καταµαράν) 
 

Το ηµερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών αποβλήτωνείναι δώδεκα ευρώ και 

είκοσι λεπτά (12,20€)/ηµέρα. 

(Κατά τη χρονική περίοδο που είναι δροµολογηµένα από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή τη Λιµενική Αρχή) 

 

Το σταθερό τέλος στην περίπτωση αυτή αντιστοιχεί στο εκάστοτε κόστος παράδοσης και 

αντιπροσωπεύει µια (1) παράδοση µέχρι 15m
3
στο αυτό ηµερολογιακό τρίµηνο (για το οποίο 

έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη) για κάθε πλοίο κάθε φορά και για απασχόληση του 

βυτιοφόρου µέχρι δύο (2) ώρες. 

 

Σε κάθε περίπτωση όταν υπάρξει υπέρβαση του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της 

ποσότητας ή η παράδοση γίνει πέραν των εργασίµων ηµερών ή ωρών, ή τα πλοία αυτά 

χρειασθούν περισσότερες της µιας (1) παράδοσης στο αυτό ηµερολογιακό τρίµηνο ή 

προκύπτει διαφορά µεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο µε το 

εκάστοτε κόστος παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύµφωνα µε το τιµολόγιο 

παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων. 

 

Στην κατηγορία αυτή παρέχεται η δυνατότητα να παραδίδουν ταυτόχρονα δύο (2) πλοία για 

συνολική απασχόληση του βυτιοφόρου µέχρι δυο (2) ώρες σε κάθε διπλή παράδοση. Σε 

αυτήν την περίπτωση το ηµερήσιο σταθερό τέλος µειώνεται στα έξι ευρώ και δέκα λεπτά 

(6,10€)/ηµέρα. Το σταθερό τέλος στην περίπτωση αυτή αντιστοιχεί στο 50% του εκάστοτε 

κόστους παράδοσης και αντιπροσωπεύει µια (1) παράδοση µέχρι 7,5m
3
 στο αυτό 

ηµερολογιακό τρίµηνο (για το οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη) για κάθε πλοίο κάθε 

φορά και για απασχόληση του βυτιοφόρου µέχρι µία (1) ώρα. 

 

Σε κάθε περίπτωση όταν υπάρξει υπέρβαση του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της 

ποσότητας ή η παράδοση γίνει πέραν των εργασίµων ηµερών ή ωρών ή τα πλοία αυτά 

χρειασθούν περισσότερες της µιας (1) παράδοσης στο αυτό ηµερολογιακό τρίµηνο ή 
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προκύπτει διαφορά µεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο µε το 

50% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύµφωνα µε το 

τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων.  

 

Σε περίπτωση διπλής παράδοσης (από δυο πλοία) οχρόνος και η ποσότητα ενός εκάστου 

πλοίου µειώνεταιστο ήµισυ (δηλαδή 1 ώρα και 7,5m
3
) και τυχόν υπέρβασητων στοιχείων 

αυτών επιβαρύνει ανάλογα το κάθε πλοίοχωριστά. 

 

 

3.1.3 Ε/Γ - Ο/Γ Κλειστού Τύπου - RO/RO 
 

Τα πλοία αυτά κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες, ανάλογα µε την ποσότητα παραγωγής 

καταλοίπων που έχουν και την αποθηκευτική ικανότητα καταλοίπων που διαθέτουν. 

 

Η κατάταξη γίνεται άπαξ για κάθε πλοίο και δίδεται από τον τύπο: 

λ = (Ρω/Sω)x Ρs 
 

Όπου: λ ο λόγος παράδοσης υγρών αποβλήτων 

Ρωτο 1% της µηνιαία κατανάλωσης καυσίµου σε m
3
 

Sωη αποθηκευτική ικανότητα καταλοίπων του πλοίου σε m
3
 

Ρsµια Σταθερά Ασφαλείας = 0,8 

 

Εάν η τιµή του λ είναι µεγαλύτερη του 0,5 ,το πλοίο εντάσσεται στην Α’ Υποκατηγορία. 

Εάν η τιµή του λ είναι µικρότερη ή ίση του 0,5 ,το πλοίο εντάσσεται στην Β’ 

Υποκατηγορία. 

 

Α’ Υποκατηγορία (λ µεγαλύτερο του 0,5) 

 

Το ηµερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών αποβλήτων είναι τριάντα έξι 

ευρώ και εξήντα λεπτά (36,60€)/ηµέρα 

(Κατά τη χρονική περίοδο που είναι δροµολογηµένααπό το Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή τη Λιµενική 

Αρχή) 

 

Το σταθερό τέλος στην περίπτωση αυτή αντιστοιχείστο εκάστοτε κόστος παράδοσης 

και αντιπροσωπεύειµία (1) παράδοση µέχρι 15m
3
 στον αυτόν ηµερολογιακόµήνα (για 

τον οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη)για κάθε πλοίο κάθε φορά και για 

απασχόληση του βυτιοφόρου µέχρι δύο (2) ώρες. 
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Σε κάθε περίπτωση όταν υπάρξει υπέρβαση τουχρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή 

της ποσότητας ή η παράδοση γίνει πέραν των εργασίµων ηµερώνή ωρών ή τα πλοία 

αυτά χρειασθούν περισσότερες της µίας (1) παράδοσης στον αυτόν ηµερολογιακό µήνα 

ήπροκύπτει διαφορά µεταξύ του ποσού των τελών πουέχει καταβληθεί από το πλοίο µε 

το εκάστοτε κόστος παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύµφωναµε την 

Παράγραφο 3.3. 

 

 

Β’ Υποκατηγορία (λ µικρότερο ή ίσο του 0,5) 
 

Το ηµερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών αποβλήτων είναι δεκαοκτώ 

ευρώ και τριάντα λεπτά (18,30€)/ηµέρα. 

(Κατά τη χρονική περίοδο που είναι δροµολογηµένααπό το Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή τη Λιµενική 

Αρχή)  

 

Το σταθερό τέλος στην περίπτωση αυτή αντιστοιχεί στο εκάστοτε κόστος παράδοσης 

και αντιπροσωπεύει µία (1) παράδοση µέχρι 15m
3
 στο αυτό ηµερολογιακό δίµηνο (για 

το οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη) για κάθε πλοίο κάθε φορά και για 

απασχόληση του βυτιοφόρου µέχρι δύο (2) ώρες. 

 

Όµως σε κάθε περίπτωση όταν υπάρξει υπέρβαση του χρόνου απασχόλησης του 

βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η παράδοση γίνει πέραν των εργασίµων ηµερών ή ωρών 

ή τα πλοία αυτά χρειασθούν περισσότερες της µίας παράδοσης στο αυτό ηµερολογιακό 

δίµηνο ή προκύπτει διαφορά µεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το 

πλοίο µε το εκάστοτε κόστος παράδοσης,θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύµφωνα µε 

την Παράγραφο 3.3. 

 

 

3.1.4 Κρουαζιερόπλοια µε Τακτικούς Πλόες 
 

Το ηµερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών αποβλήτων είναιτριάντα έξι ευρώ και 

εξήντα λεπτά (36,60€)/ηµέρα. (Κατά τη χρονική περίοδο που είναι δροµολογηµένα από το 

Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή τη Λιµενική Αρχή κι εφόσον έχουν τουλάχιστον τρεις αφίξεις τον µήνα στον 

κεντρικό λιµένα της Καβάλας)  

 

Το σταθερό τέλος στην περίπτωση αυτή αντιστοιχεί στο εκάστοτε κόστος παράδοσης και 

αντιπροσωπεύει µία (1) παράδοση µέχρι 15m
3
 στον αυτόν ηµερολογιακό µήνα (για τον οποίο 
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έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη) για κάθε πλοίο κάθε φορά και για απασχόληση του 

βυτιοφόρου µέχρι δύο (2) ώρες. 

 

Σε κάθε περίπτωση όταν υπάρξει υπέρβαση του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της 

ποσότητας ή η παράδοση γίνει πέραν των εργασίµων ηµερών ή ωρών ή τα πλοία αυτά 

χρειασθούν περισσότερες της µίας παράδοσης στον αυτόν ηµερολογιακό µήνα ή προκύπτει 

διαφορά µεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο µε το εκάστοτε 

κόστος παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύµφωνα µε την Παράγραφο 3.3. 

 

 

3.1.5 Ρυµουλκά 

 

Το ηµερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών αποβλήτων είναι τέσσερα ευρώ και 

δεκαπέντε λεπτά (4,15€)/ηµέρα. 

(Κατά τη χρονική περίοδο που είναι δροµολογηµένααπό το Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή τη Λιµενική Αρχή) 

 

Το σταθερό τέλος στην περίπτωση αυτή αντιστοιχείστο 68% του εκάστοτε κόστους 

παράδοσης και αντιπροσωπεύει µία (1) παράδοση µέχρι 5m3 στο αυτό ηµερολογιακό 

εξάµηνο (για το οποίο έχουν καταβληθεί τα ενλόγω τέλη) για κάθε πλοίο κάθε φορά και για 

απασχόληση του βυτιοφόρου µέχρι δύο (2) ώρες. 

 

Σε κάθε περίπτωση όταν υπάρξει υπέρβαση τουχρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της 

ποσότητας ή η παράδοση γίνει πέραν των εργασίµων ηµερώνή ωρών ή τα πλοία αυτά 

χρειασθούν περισσότερες της µίας (1) παράδοσης στο αυτό ηµερολογιακό εξάµηνο 

ήπροκύπτει διαφορά µεταξύ του ποσού των τελών πουέχει καταβληθεί από το πλοίο µε το 

68% του εκάστοτεκόστους παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση,σύµφωνα µε την 

Παράγραφο 3.3. 

 

 

3.1.6 Φορτηγά πλοία κάτω των 1000 Κ.Ο.Χ.µε συχνούς κατάπλους (τουλάχιστον δύο 

µηνιαίως) 

 

Το ηµερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών αποβλήτων είναι οκτώ ευρώ και 

τριάντα λεπτά (8,30€)/ηµέρα. 

(Κατά τη χρονική περίοδο που είναι δροµολογηµένα από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή τη Λιµενική Αρχή)  

 

Το σταθερό τέλος στην περίπτωση αυτή αντιστοιχεί στο 68% του εκάστοτε κόστους 

παράδοσης και αντιπροσωπεύει µία (1) παράδοση µέχρι 5m
3
 στο αυτό ηµερολογιακό τρίµηνο 
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(για το οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη) για κάθε πλοίο κάθε φορά και για 

απασχόληση του βυτιοφόρου µέχρι δύο (2) ώρες. 

 

Σε κάθε περίπτωση όταν υπάρξει υπέρβαση του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της 

ποσότητας ή η παράδοση γίνει πέραν των εργασίµων ηµερών ή ωρών ή τα πλοία αυτά 

χρειασθούν περισσότερες της µίας (1) παράδοσης στο αυτό ηµερολογιακό τρίµηνο ή 

προκύπτει διαφορά µεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο µε το 

68% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύµφωνα µε την 

Παράγραφο 3.3. 

 

 

3.1.7 Λάντζες 
 

Το µηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών αποβλήτων είναι τριάντα τρία ευρώ 

(33,00€)/µήνα. 

(Κατά τη χρονική περίοδο που είναι δροµολογηµένα από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή τη Λιµενική Αρχή)  

 

Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο 3% του εκάστοτε κόστους παράδοσης. 

 

Σχετικά µε τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα, τα σκάφη αυτά θα παραδίδουν τα απόβλητα 

τους σε δεξαµενές που θα τοποθετηθούν σε κατάλληλους χώρους, κατόπιν υποδείξεως του 

Ο.Λ.Κ.  

 

Σε περίπτωση που προκύπτει διαφορά µεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από 

το πλοίο µε το 3% του εκάστοτε κόστους παράδοσης θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση σύµφωνα 

µε την Παράγραφο 3.3. 

 

Σε περίπτωση που χρειασθούν βυτιοφόρο όχηµα για απ’ ευθείας παράδοση, θα υπάρχει 

πρόσθετη χρέωση σύµφωνα µε την Παράγραφο 3.3. 

 

 

3.1.8 Σκάφη Αναψυχής (µε άδεια µεταφοράς άνω των 12 επιβατών) 
 

Τα σκάφη αυτά διαχωρίζονται σε ελλιµενιζόµενα, για τα οποία προβλέπεται µηνιαίο σταθερό 

τέλος και σε διερχόµενα, για τα οποία προβλέπεται σταθερό τέλος ανά άφιξη. 

 

Για τα ελλιµενιζόµενα σκάφη το µηνιαίο τέλος είναι πενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα 

λεπτά (54,90€)/µήνα.  
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Για τα διερχόµενα σκάφη το µηνιαίο τέλος είναι πενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

(54,90€)/άφιξη.  

 

Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο 5% του εκάστοτε κόστους παράδοσης. 

 

Σχετικά µε τα υγρά πετρελαιοειδή – ελαιώδη απόβλητα,τα σκάφη αυτά θα παραδίδουν τα 

κατάλοιπα τους σε δεξαµενές που θα τοποθετηθούν σε κατάλληλους χώρους, κατόπιν 

υποδείξεως του Ο.Λ.Κ.  

 

Σε περίπτωση που προκύπτει διαφορά µεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από 

το πλοίο µε το 5% του εκάστοτε κόστους παράδοσης θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση σύµφωνα 

µε το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων. 

 

Σε περίπτωση που χρειασθεί βυτιοφόρο όχηµα για απ’ ευθείας παράδοση, θα υπάρχει 

πρόσθετη χρέωσησύµφωνα µε την Παράγραφο 3.3. 

 

 

3.1.9 Αλιευτικά Σκάφη – Σκάφη Αναψυχής< 12 επιβατών  
 

Για τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής, µε άδεια µεταφοράς µέχρι δώδεκα (12) 

επιβατών, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής σταθερών τελών, σύµφωνα µε το 

άρθρο 8, παρ. 3 της υπ’ αριθµ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ. 

 

Σε ότι αφορά τα υγρά πετρελαιοειδή – ελαιώδη απόβλητα, τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη 

αναψυχής θα εξυπηρετούνται µε δεξαµενή που θα τοποθετηθεί σε κατάλληλο σηµείο µετά 

από υπόδειξη του Ο.Λ.Κ. κατά τρόπο ώστε να απορρίπτουν οι χρήστες εκεί τα πετρελαιοειδή 

απόβλητα. 

 

Προβλέπεται τίµηµα παράδοσης κάθε φορά που οι χρήστες παραδίδουν τα κατάλοιπα τους 

στη δεξαµενή. Κάθε φορά που παραδίδουν στην ευκολία υποδοχής το ποσό χρέωσής τους θα 

είναι πενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά (54,90€)/παράδοση.  

 

Σε περίπτωση κατά την οποία τα σκάφη αυτά χρειαστούν βυτιοφόρο όχηµα για την παράδοση 

αποβλήτων απευθείας στο βυτιοφόρο, η παράδοση αυτή θα χρεώνεται πρόσθετα και θα 

τιµολογείται σύµφωνα µε την Παράγραφο 3.3. 
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3.2 Πάγια Τέλη χρήσης ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων για πλοία που 

εκτελούν έκτακτους πλόες 
 

Κάθε πλοίο που καταπλέει στις λιµενικές εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Κ. (Φορτηγά, 

δεξαµενόπλοια, επιβατηγά, κρουαζιερόπλοια κ.ά.) καταθέτει µέσω του νόµιµου εκπροσώπου 

του το Έντυπο του Παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 όπως ισχύει και καταβάλλει 

τέλος διαχείρισης αποβλήτων. Σε περίπτωση οφειλής ή καθυστέρησης καταβολής των τελών 

εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 20 του Ν.3622/2007. 

 

Το τέλος για όλα τα πλοία υπολογίζεται µε τον τύπο: 

Τ  =  σΤ x σΜ 

όπου:  Ττο τέλος 

  σΤένας σταθερός συντελεστής διαχείρισης υγρών αποβλήτων  =  200 

σΜένας συντελεστής ανάλογος του µεγέθους του πλοίου (Κ.Ο.Χ) 

 

Ο συντελεστής σΜ δίνεται από τον κάτωθι πίνακα:  

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ σΜ 

Κ.Ο.Χ. = 0- 1.000 1 

Κ.Ο.Χ. =  1.001 - 5.000 2 

Κ.Ο.Χ. =  5.001    -  10.000 3 

Κ.Ο.Χ. = 10.001   -  25.000 5 

Κ.Ο.Χ. = 25.001   -  50.000 8 

Κ.Ο.Χ. =               > 50.000 10 
 

Όπου:  Κ.Ο.Χ., ολική χωρητικότητα του πλοίου σε κόρους, (grossregistertonnage) 

 

Εποµένως: Τ  = 200 x σΜ  (Ευρώ) 

 

Συνεπώς, το τέλος διαµορφώνεται ανάλογα µε το µέγεθος του πλοίου ως κάτωθι:  
 

ΜΕΓΕΘΟΣ  ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ (€) 

Πλοία έως 1.000 Κ.Ο.Χ 200 x 1 200 

Πλοία από 1.001 έως 5.000 Κ.Ο.Χ 200 x 2 400 

Πλοία από 5.001 έως 10.000 Κ.Ο.Χ 200 x 3 600 

Πλοία από 10.001 έως 25.000 Κ.Ο.Χ 200 x 5 1.000 

Πλοία από 25.001 έως 50.000 Κ.Ο.Χ 200 x 8 1.600 

Πλοία µεγαλύτερα των 50.000 Κ.Ο.Χ 200 x 10 2.000 
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Τα τέλη αυτά θα εισπράττονται µε την άφιξη του πλοίου, από το Γραφείο ευκολιών υποδοχής 

αποβλήτων, µε παραστατικά του Ο.Λ.Κ.  

 

Εάν το πλοίο δεν παραδώσει απόβλητα (κατά το Παράρτηµα I της ∆.Σ. MARPOL 73/78), 

παρακρατείται ολόκληρο το ποσό των προκαταβαλλόµενων τελών εκ των οποίων ποσοστό 

5% θα αποδίδεται στον Ανάδοχο µε µέριµνα και δαπάνες του οποίου λειτουργεί και 

εφαρµόζεται η µηχανογραφική εφαρµογή. 

 

Εάν το πλοίο παραδώσει απόβλητα (κατά το Παράρτηµα I της ∆.Σ. MARPOL 73/78), το 

τέλος επιστρέφεται αφού παρακρατηθούν τα ακόλουθα ποσοστά: 

- Ποσοστό 15% του τέλους, παρακρατείται από τον Ο.Λ.Κ., προκειµένου να 

καλυφθούν τα κόστη που επιβαρύνονται, οι υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής, από τη 

συγκεκριµένη διαδικασία. 

- Επιπλέον ποσοστό 5% του τέλους, παρακρατείται από τον Ο.Λ.Κ. και θα αποδίδεται 

στον Ανάδοχο για την ανάπτυξη - λειτουργία και συντήρηση της µηχανογραφικής 

εφαρµογής παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων. 

 

Η επιστροφή του υπολοίπου από τα προκαταβαλλόµενα τέλη θα γίνεται, αφού 

προσκοµισθούν από τον εκπρόσωπο του πλοίου, τα παραστατικά παράδοσης των αποβλήτων 

και εξόφλησης των υπηρεσιών αυτών. 

 

Από τα υγρά απόβλητα, κατά το Παράρτηµα I της ∆.Σ. MARPOL 73/78, που αναφέρονται 

στην ανωτέρω παράγραφο εξαιρούνται τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια. ∆ηλαδή όταν τα 

πλοία θα παραδίδουν µόνο Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια δεν θα γίνεται επιστροφή του 

προκαταβαλλόµενου τέλους.  

 

Με το σύστηµα αυτό παρέχεται σοβαρό κίνητρο στα πλοία να παραδώσουν τα απόβλητα τους 

και να µην τα απορρίψουν στη θάλασσα, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 8 παρ.2 της 

κοινής υπουργικής απόφασης 8111.1/41/2009.  

 

Επίσης, ο Ο.Λ.Κ. θα λαµβάνει ποσοστό 10% επί των εκδιδοµένων από τον Ανάδοχο 

τιµολογίων που αφορούν στις τυχόν προσαυξήσεις των τακτικών πλοίων και στις παραδόσεις 

των εκτάκτων πλοίων. Από το συνολικό αυτό ποσό θα αφαιρούνται τυχόν εκδιδόµενα από 

τον Ανάδοχο πιστωτικά τιµολόγια καθώς και το κόστος της Τελωνειακής Άδειας. 
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3.3 Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Υγρών Αποβλήτων 
 

Για την επαρκή εξυπηρέτηση όλων των ανωτέρω  πλοίων και δεδοµένου ότι ορισµένες 

κατηγορίες πλοίων δύνανται να παραδίδουν ιδιαίτερα µεγάλες ποσότητες αποβλήτων, 

θεωρήθηκε σκόπιµο η κάλυψη του µεγαλύτερου µέρους του κόστους να πραγµατοποιηθεί 

από τους ίδιους τους χρήστες µε βάση την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”. Για τον λόγο αυτό 

προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες µε πρόσθετες χρεώσεις στα εξυπηρετούµενα πλοία. 

 

 

3.3.1 Παραλαβή υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων µε βυτιοφόρο αυτοκίνητο του 
Αναδόχου µε µέσα άντλησης του παραδίδοντος πλοίου (Παράρτηµα Ι της ∆.Σ. 

MARPOL 73/78) 

 

Τιµή κατ’ αποκοπή για παραλαβή µέχρι 15m
3
 για δύο ώρες: Χίλια ενενήντα οκτώ ευρώ 

(1.098,00€). 

Τιµή για κάθε επιπλέον κυβικό, πέραν των 15m
3
: Πενήντα ευρώ (50,00€).  

Τιµή για κάθε επιπλέον ώρα, πέραν του 2ώρου: Εκατόν δέκα ευρώ (110,00€). 

Στις ανωτέρω τιµές προστίθεται το κόστος της Τελωνειακής Αδείας: Ενενήντα ευρώ 

(90,00€).  

 

 

3.3.2 Παραλαβή υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων µε ∆/Ξ του Αναδόχου (Παράρτηµα Ι 

της ∆.Σ. MARPOL 73/78) 

 

Τιµή κατόπιν συµφωνίας µεταξύ Αναδόχου και εξυπηρετούµενου πλοίου κατά περίπτωση και 

µε τη σύµφωνη γνώµη του Ο.Λ.Κ. 

 

 

3.3.3. Παραλαβή απόβλητων λιπαντικών ελαίων µε βυτιοφόρο του Αναδόχου 
(Παράρτηµα Ι της ∆.Σ. MARPOL 73/78) 

 

Η παραλαβή Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) σε  εφαρµογή του Π.∆. 82/2004, που 

πληρούν τις προδιαγραφές του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης (αµιγώς ΑΛΕ), θα 

γίνεται άνευ χρέωσης. Σε περίπτωση που δεν πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, θα 

παραλαµβάνονται ως πετρελαιοειδή – ελαιώδη απόβλητα και θα χρεώνονται σύµφωνα µε την 

παραπάνω παράγραφο3.3.1. 
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3.3.4 Παράδοση γαλακτωµατοποιηµένων πετρελαιοειδών αποβλήτων (Παράρτηµα Ι της 

∆.Σ. MARPOL 73/78) 

 

Τιµή κατόπιν αναγνώρισης των αποβλήτων και συµφωνίας µεταξύ Αναδόχου και 

εξυπηρετούµενου πλοίου.  

 

 

3.3.5 Παραλαβή βοθρολυµάτων µε βυτιοφόρο αυτοκίνητο (Παράρτηµα ΙV της ∆.Σ. 

MARPOL 73/78) 

 

Τιµή κατ’ αποκοπή για παραλαβή µέχρι 15m
3
 για δύο ώρες: Τετρακόσια πενήντα ευρώ 

(450,00€).  

Τιµή για κάθε επιπλέον κυβικό πέραν των 15m
3
: Πενήντα ευρώ (50,00€).  

Τιµή για κάθε επιπλέον ώρα πέραν του 2ώρου: Εκατό ευρώ (100,00€).  

 

 

3.3.6 Παραλαβές µε αντλητικά µέσα του Αναδόχου 
 

Όλες οι παραλαβές υγρών αποβλήτων θα γίνονται µε αντλητικά µέσα του εξυπηρετούµενου 

πλοίου. Σε περίπτωση αδυναµίας του εξυπηρετούµενου πλοίου και εφ’ όσον είναι δυνατή η 

απάντληση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δικά του αντλητικά µέσα µε πρόσθετη 

χρέωση, που θα συµφωνείται - κατά περίπτωση – µεταξύ Αναδόχου και παραδίδοντος 

πλοίου.  

 

 

3.3.7 Παράδοση επιζήµιων- επικινδύνων αποβλήτων (Παράρτηµα ΙΙ της ∆.Σ. MARPOL 

73/78)  

 

Εφόσον υπάρξει ανάγκη παράδοσης αποβλήτων πλοίων τα οποία εµπίπτουν στις κατηγορίες 

των επιζήµιων - επικινδύνων υγρών αποβλήτων, η παραλαβή αυτών θα πραγµατοποιείται 

κατόπιν αναγνώρισης των αποβλήτων αυτών και κατόπιν συµφωνίας του Αναδόχου µε τον 

υπεύθυνο του πλοίου ή της πλοιοκτήτριας εταιρείας.  

 

 

3.3.8 Προσαύξηση των ανωτέρω χρεώσεων για εργασία εκτός εργασίµων ωρών και 

ηµερών  
 

Για την επαρκή εξυπηρέτηση των πλοίων, χωρίς να προκαλούνται σε αυτά αναίτιες 

καθυστερήσεις, αρκετά συχνά αιτείται παράδοση αποβλήτων εκτός εργασίµων ηµερών και 

ωρών.Προσαύξηση των προσφερόµενων τιµών για εργασία εκτός εργασίµων ηµερών και 

ωρών, ως εξής: 
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 40% επιπλέον, για υπερωριακή απασχόληση εντός εργασίµων ηµερών 

 60% επιπλέον, για απασχόληση Σάββατο, Κυριακή και επίσηµες αργίες. 

 

Το ωράριο λειτουργίας των εργασίµων ηµερών είναι: 07.00 - 15.00. Ειδικότερα για τα 

Κρουαζιερόπλοια το ωράριο των εργασίµων ηµερών παρατείνεται από 07:00 - 18:00.  

 

 

3.3.9 Παρατηρήσεις 
 

α) Αναίτια κίνηση συλλεκτικού µέσου  
 

Σε περίπτωση κατά την οποία ζητηθεί η παράδοση αποβλήτων και αυτή δεν 

πραγµατοποιηθεί µε υπαιτιότητα του παραδίδοντος πλοίου, η αναίτια αυτή κίνηση του 

συλλεκτικού µέσου θα χρεώνεται ως κανονικά πραγµατοποιηθείσα παραλαβή. 

 

 

β) Χρόνος απασχόλησης των µέσων περισυλλογής 
 

Ο χρόνος απασχόλησης των συλλεκτικών µέσων υπολογίζεται από την άφιξη του 

συλλεκτικού µέσου στηθέση του εξυπηρετούµενου πλοίου, έως την αναχώρηση του 

από αυτό. 

 

 

γ) Έκδοση Τελωνειακής Αδείας για την παράδοση πετρελαιοειδών αποβλήτων 
 

Κάθε παράδοση πετρελαιοειδών αποβλήτων απαιτεί Τελωνειακή Άδεια η έκδοση της 

οποίας γίνεται µε µέριµνα του Αναδόχου, ενώ το σχετικό κόστος, ενενήντα ευρώ 

(90,00€), επιβαρύνει το εξυπηρετούµενο πλοίο. 

 

 

δ) Υποχρέωση άµεσης ανταπόκρισης του Αναδόχου 
 

Η παραλαβή όλων των αποβλήτων θα γίνεται από τα πλοία µε µέσα και φροντίδα του 

Αναδόχου οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου υπάρχει σχετικό αίτηµα από πλοίο και 

ανεξάρτητα της µικρής ή µεγάλης ποσότητας αποβλήτων που διαθέτουν και της 

περιεκτικότητας των αποβλήτων σε πετρελαιοειδή έτσι ώστε σε καµιά περίπτωση να 

µην προκύπτει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για 

όλες τις ηµέρες, Σάββατα, Κυριακές και αργίες.  

 

Επίσης η προαναφερόµενη υποχρέωση ισχύει για τηνεξυπηρέτηση οποιαδήποτε 

πλοίου ανεξαρτήτως σηµαίας, τύπου και µεγέθους µέσα στη θαλάσσια περιοχή 

αρµοδιότητας του Ο.Λ.Κ. 
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ε) Χρόνος υποβολής αιτήµατος από το πλοίο 
 

Το αίτηµα για την παραλαβή πρέπει να υποβάλλεταιαπό το εξυπηρετούµενο πλοίο ή 

τον νόµιµο εκπρόσωπότου, τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες προ της εργασίας 

παραλαβής των αποβλήτων κατά τις εργάσιµεςηµέρες και ώρες. 

 

 

στ) Χρόνος υποβολής αιτήµατος από το πλοίο για επικίνδυνα και επιβλαβή απόβλητα 
 

Ειδικά για τα επικίνδυνα απόβλητα και για όσαεξ’ αυτών απαιτείται η έκδοση άδειας 

διασυνοριακήςµεταφοράς, το αίτηµα για την παραλαβή τους πρέπεινα υποβάλλεται 

από το εξυπηρετούµενο πλοίο ή τοννόµιµο εκπρόσωπό του, κατά τις εργάσιµες 

ηµέρες καιώρες, εξήντα (60) εργάσιµες ηµέρες τουλάχιστον προ της εργασίας 

παραλαβής, για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων από τον Ανάδοχο, εκτός έκτακτων 

περιπτώσεωνκαι θα τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονταιαπό τη διεθνή, 

εσωτερική και κοινοτική νοµοθεσία (Σύµβαση Βασιλείας ν. 2203/1994 (ΦΕΚ 58/Α΄), 

Κανονισµός1013/2006 ΕΕ), όπως ισχύει. 

 

 

Οι ως άνω τιµές και επιβαρύνσεις αφορούν και στα πλοία που εκτελούν προγραµµατισµένα 

δροµολόγια µε συχνούς και τακτικούς ελλιµενισµούς, όταν υπερβαίνουν τα καθοριζόµενα 

στοιχεία (αριθµός παραδόσεων, χρόνος απασχόλησης, ποσότητα κτλ). 
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4 Τέλη Στερεών Αποβλήτων 
 

4.1 Σταθερά Τέλη ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων για πλοία που εκτελούν 

δροµολόγια µε Συχνούς &Τακτικούς ελλιµενισµούς 
 

Τα πλοία αυτά, χωρίζονται στις κατωτέρω κατηγορίες. Για κάθε κατηγορία αναφέρεται και η 

παροχή υπηρεσιών η οποία αντιστοιχεί στο προβλεπόµενο τέλος. 

 

 

4.1.1 Ε/Γ – Ο/Γ  Ανοικτού Τύπου 
 

Το ηµερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών αποβλήτωνείναι εκατόν δεκαοκτώ 

ευρώ (118,00€)/ηµέρα. 

(Κατά τη χρονική περίοδο που είναι δροµολογηµένα από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή τη Λιµενική Αρχή)  

 

Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο 59% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, σύµφωνα µε την 

Παράγραφο 4.3, και περιλαµβάνει µια (1) παράδοση µέχρι 3m
3
οικιακού τύπου 

απορριµµάτων, πλαστικών, αποβλήτων τροφίµων µη συµπιεσµένων την ηµέρα, εντός 

εργασίµων ηµερών και ωρών και για απασχόληση του εξοπλισµού µέχρι µία (1)ώρα. Το 

τέλος αυτό χρεώνεται ανά ηµέρα, ανεξαρτήτως δροµολογίων. Έτσι αν για οποιοδήποτε λόγο 

κάποιο πλοίο δεν πραγµατοποιήσει δροµολόγιο, δε χρεώνεται. 

 

Σε περίπτωση που η παράδοση γίνει πέραν εργασίµων ωρών ή ηµερών ή τα πλοία αυτά 

χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες ή προκύπτει διαφορά µεταξύ του ποσού των 

τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο µε το 75% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, θα 

υπάρχει πρόσθετη χρέωση σύµφωνα µε το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής 

στερεών αποβλήτων. 

 

 

4.1.2 Ε/Γ Ταχύπλοα (καταµαράν) 
 

Το µηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών αποβλήτων είναι διακόσια πενήντα 

ευρώ (250,00€)/µήνα. 

(Κατά τη χρονική περίοδο που είναι δροµολογηµένα από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή τη Λιµενική Αρχή) 

 

Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο προσαυξηµένο κατά 25% εκάστοτε κόστος παράδοσης 

(σύµφωνα µε την Παράγραφο 4.3) και αντιπροσωπεύει µια παράδοση έως 3m
3
 οικιακού 

τύπου απορριµµάτων µη συµπιεσµένων ή πλαστικών ή αποβλήτων τροφίµων ανά ηµέρα, 

εντός εργασίµων ηµερών και ωρών και για απασχόληση του εξοπλισµού µέχρι µία (1) ώρα. 
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Το τέλος αυτό χρεώνεται ανά µήνα, ανεξαρτήτως δροµολογίων. Έτσι αν για οποιοδήποτε 

λόγο κάποιο πλοίο δεν πραγµατοποιήσει δροµολόγιο, δε χρεώνεται. 

 

Σε περίπτωση που η παράδοση γίνει πέραν εργασίµων ωρών ή ηµερών ή τα πλοία αυτά 

χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες ή προκύπτει διαφορά µεταξύ του ποσού των 

τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο µε το προσαυξηµένο κατά 25% εκάστοτε κόστος 

παράδοσης θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση σύµφωνα µε την Παράγραφο 4.3. 

 

 

4.1.3 Ε/Γ - Ο/Γ Κλειστού Τύπου - RO/RO 
 

Το σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών αποβλήτων είναι εκατόν τριάντα δύο ευρώ 

(132,00€)/άφιξη. 

(Κατά τη χρονική περίοδο που είναι δροµολογηµένα από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή τη Λιµενική Αρχή) 

 

Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο 66% του εκάστοτε κόστους παράδοσης (σύµφωνα µε την 

Παράγραφο 4.3) και αντιπροσωπεύει µία παράδοση έως 3m
3
 ανά άφιξη, οικιακού τύπου 

απορριµµάτων µη συµπιεσµένων ή πλαστικών ή αποβλήτων τροφίµων, εντός εργασίµων 

ηµερών και ωρών και για απασχόληση του εξοπλισµού µέχρι µία (1) ώρα. 

 

Σε περίπτωση που η παράδοση γίνει πέραν εργασίµων ωρών ή ηµερών ή τα πλοία αυτά 

χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες ή προκύπτει διαφορά µεταξύ του ποσού των 

τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο µε το 75% εκάστοτε κόστος παράδοσης θα υπάρχει 

πρόσθετη χρέωση σύµφωνα µε την Παράγραφο 4.3. 

 

 

4.1.4 Κρουαζιερόπλοια µε Τακτικούς Πλόες 
 

Το σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών αποβλήτων (κατά τη χρονική περίοδο που 

εκτελούν κρουαζιέρες) είναι τριακόσια είκοσι ευρώ (320,00€)/άφιξη. 

(Κατά τη χρονική περίοδο που είναι δροµολογηµένα από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή τη Λιµενική Αρχή) 

 

Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο προσαυξηµένο κατά 60% του εκάστοτε κόστους παράδοσης 

(σύµφωνα µε την Παράγραφο 4.3) και αντιπροσωπεύει µία παράδοση έως 3m
3
 ανά άφιξη, 

οικιακού τύπου απορριµµάτων µη συµπιεσµένων, πλαστικών, αποβλήτων τροφίµων ανά 

άφιξη, εντός εργασίµων ηµερών και ωρών και για απασχόληση του εξοπλισµού µέχρι µία (1) 

ώρα. 

 

Το τέλος αυτό χρεώνεται ανά άφιξη, ανεξαρτήτως δροµολογίων. 
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Σε περίπτωση που η παράδοση γίνει πέραν εργασίµων ωρών ή ηµερών ή τα πλοία αυτά 

χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες ή προκύπτει διαφορά µεταξύ του ποσού των 

τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο µε το προσαυξηµένο κατά 60% του εκάστοτε 

κόστους παράδοσης θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση σύµφωνα µε την Παράγραφο 4.3. 

 

 

4.1.5 Ρυµουλκά 
 

Το µηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών αποβλήτων είναι εκατόν πενήντα 

ευρώ (150,00€)/µήνα. 

(Κατά τη χρονική περίοδο που είναι δροµολογηµένα από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή τη Λιµενική Αρχή)  

 

Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο 75% του εκάστοτε κόστους παράδοσης και περιλαµβάνει µία 

παράδοση ανάδέκα πέντε (15) ηµέρες έως 3m
3
 οικιακού τύπου απορριµµάτων µη 

συµπιεσµένων, πλαστικών, αποβλήτωντροφίµων τον µήνα εντός εργασίµων ηµερών και 

ωρώνκαι για απασχόληση του εξοπλισµού µέχρι µία (1) ώρα. 

 

Σε περίπτωση που η παράδοση γίνει πέραν εργασίµωνωρών ή ηµερών ή τα πλοία αυτά 

χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες ή προκύπτει διαφορά µεταξύτου ποσού των 

τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίοµε το προσαυξηµένο κατά 25% εκάστοτε κόστος 

παράδοσης θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση σύµφωνα µε τηνΠαράγραφο 4.3. 

 

 

4.1.6 Φορτηγά πλοία κάτω των 1000 Κ.Ο.Χ. µε συχνούς κατάπλους (τουλάχιστον δύο 

µηνιαίως) 
 

Το µηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών αποβλήτων είναι εκατόν πενήντα 

ευρώ (150,00€)/µήνα. 

(Κατά τη χρονική περίοδο που είναι δροµολογηµένα από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή τη Λιµενική Αρχή)  

 

Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο 75% του εκάστοτε κόστους παράδοσης (σύµφωνα µε την 

Παράγραφο 4.3) και αντιπροσωπεύει µια παράδοση έως 3m
3
 οικιακού τύπου απορριµµάτων 

µη συµπιεσµένων, πλαστικών, αποβλήτων τροφίµων ανά δέκα πέντε (15) ηµέρες εντός 

εργασίµων ηµερών και ωρών και για απασχόληση του εξοπλισµού µέχρι µία (1) ώρα. 

 

Σε περίπτωση που η παράδοση γίνει πέραν εργασίµων ωρών ή ηµερών ή τα πλοία αυτά 

χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες ή προκύπτει διαφορά µεταξύ του ποσού των 

τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο µε το προσαυξηµένο κατά 25% εκάστοτε κόστος 

παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση σύµφωνα µε την Παράγραφο 4.3. 
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4.1.7 Σκάφη Αναψυχής (µε άδεια µεταφοράς άνω των 12 επιβατών) 
 

Τα σκάφη αυτά διαχωρίζονται σε ελλιµενιζόµενα, για τα οποία προβλέπεται µηνιαίο σταθερό 

τέλος και σε διερχόµενα, για τα οποία προβλέπεται σταθερό τέλος ανά άφιξη. 

 

Για τα ελλιµενιζόµενα σκάφη το µηνιαίο τέλος είναι εκατόν σαράντα ευρώ(140,00€)/µήνα.  

 

Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο 70% του εκάστοτε κόστους παράδοσης και καλύπτει µία 

παράδοση µέχρι 3m
3
 απορριµµάτων οικιακού τύπου µη συµπιεσµένων, πλαστικών, 

αποβλήτων τροφίµων το µήνα για τα ελλιµενιζόµενα και ανά άφιξη για τα διερχόµενα και για 

απασχόληση του εξοπλισµού µέχρι µία (1) ώρα. 

 

Σε περίπτωση που η παράδοση γίνει πέραν εργασίµων ωρών ή ηµερών ή τα πλοία αυτά 

χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες ή προκύπτει διαφορά µεταξύ του ποσού των 

τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο µε το 70% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, θα 

υπάρχει πρόσθετη χρέωση σύµφωνα µε την Παράγραφο 4.3. 

 

 

4.1.8 Λάντζες 
 

Το µηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών αποβλήτων είναι εξήντα οκτώ ευρώ 

(68,00€)/µήνα. 

(Κατά τη χρονική περίοδο που είναι δροµολογηµένα από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή τη Λιµενική Αρχή)  

 

Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο 34% του εκάστοτε κόστους παράδοσης (σύµφωνα µε την 

Παράγραφο 4.3) και περιλαµβάνει µία παράδοση έως 3 m
3
 οικιακού τύπου απορριµµάτων 

µη συµπιεσµένων, πλαστικών, αποβλήτων τροφίµων το µήνα εντός εργασίµων ηµερών και 

ωρών και για απασχόληση του εξοπλισµού µέχρι µία (1) ώρα. Η παράδοση θα 

πραγµατοποιείται µέσω εξοπλισµού του αναδόχου. 

 

Σε περίπτωση που η παράδοση γίνει πέραν εργασίµων ωρών ή ηµερών ή τα πλοία αυτά 

χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες ή προκύπτει διαφορά µεταξύ του ποσού των 

τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο µε το 56,66% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, θα 

υπάρχει πρόσθετη χρέωση σύµφωνα µε την Παράγραφο 4.3. 
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4.1.9 Αλιευτικά Σκάφη – Σκάφη Αναψυχής< 12 επιβατών  
 

Τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής, µε άδεια µεταφοράς µέχρι δώδεκα (12) 

επιβατών, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής σταθερών τελών. 

 

Τα σκάφη αυτά πληρώνουν τίµηµα παράδοσης αποβλήτων κάθε φορά που παραδίδουν στην 

ευκολία υποδοχής σύµφωνα µε το εκάστοτε εγκεκριµένο τιµολόγιο (Παράγραφος4.3). 
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4.2 Πάγια Τέλη χρήσης ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων για πλοία που 

εκτελούν έκτακτους πλόες 
 

Κάθε πλοίο που καταπλέει στις λιµενικές εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Κ. (Φορτηγά, 

δεξαµενόπλοια, επιβατηγά, κρουαζιερόπλοια κ.ά.) καταθέτει µέσω του νόµιµου εκπροσώπου 

του το Έντυπο του Παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 όπως ισχύει και καταβάλλει 

τέλος διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Σε περίπτωση οφειλής ή καθυστέρησης καταβολής 

του τέλους εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 20 του Ν.3622/2007. 

 

Το τέλος υπολογίζεται από τους Κ.Ο.Χ. για τα φορτηγά πλοία, τα δεξαµενόπλοια και τα 

επισκευαζόµενα πλοία(α1 &α2) και τον αριθµό των πληρωµάτων & επιβατών για τα 

επιβατηγά πλοία και τα κρουαζιερόπλοια (β). 

 

α. Φορτηγά πλοία, δεξαµενόπλοια & επισκευαζόµενα πλοία 

Τ  =  σΤ x σΜ 

όπου:  Ττο τέλος 

  σΤένας σταθερός συντελεστής διαχείρισης στερεών αποβλήτων: 

  =   132 για φορτηγά και δεξαµενόπλοια (α1) 

  =   200 για επισκευαζόµενα πλοία (α2) 

  σΜ  =  συντελεστής ανάλογος του µεγέθους του πλοίου (Κ.Ο.Χ.) 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ σΜ 

Κ.Ο.Χ. =        0      -     500 1 

Κ.Ο.Χ. =     501      -  1.000 2 

Κ.Ο.Χ. =  1.001     -   5.000 3 

Κ.Ο.Χ. =  5.001     -  10.000 4 

Κ.Ο.Χ. = 10.001    -  25.000 5 

Κ.Ο.Χ. = 25.001    -  50.000 8 

Κ.Ο.Χ. =                > 50.000 10 

 

Εποµένως: 

Τ  = 132 x σΜ  (Ευρώ) για φορτηγά πλοία και δεξαµενόπλοια 

Τ  = 200 x σΜ  (Ευρώ)για επισκευαζόµενα πλοία 
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Συνεπώς, το τέλος διαµορφώνεται ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος του πλοίου ως 

κάτωθι: 

 

 α1 Φορτηγά πλοία και ∆εξαµενόπλοια 

ΜΕΓΕΘΟΣ  ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ € 

Πλοία έως 1.000 Κ.Ο.Χ 150 x 1 132 

Πλοία από 1.001 έως 5.000 Κ.Ο.Χ 150 x 2 264 

Πλοία από 5.001 έως 10.000 Κ.Ο.Χ 150 x 3 396 

Πλοία από 10.001 έως 25.000 Κ.Ο.Χ 150 x 5 660 

Πλοία από 25.001 έως 50.000 Κ.Ο.Χ 150 x 8 1.056 

Πλοία µεγαλύτερα των 50.000 Κ.Ο.Χ 150 x 10 1.320 

 

 α2 Επισκευαζόµενα πλοία 

ΜΕΓΕΘΟΣ  ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ € 

Πλοία έως 1.000 Κ.Ο.Χ 200 x 1 200 

Πλοία από 1.001 έως 5.000 Κ.Ο.Χ 200 x 2 400 

Πλοία από 5.001 έως 10.000 Κ.Ο.Χ 200 x 3 600 

Πλοία από 10.001 έως 25.000 Κ.Ο.Χ 200 x 5 1.000 

Πλοία από 25.001 έως 50.000 Κ.Ο.Χ 200 x 8 1.600 

Πλοία µεγαλύτερα των 50.000 Κ.Ο.Χ 200 x 10 2.000 

 

 β Επιβατηγά πλοία και Κρουαζιερόπλοια 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ  ΤΕΛΟΣ € 

Πλήθος έως και 250 άτοµα  250 

Πλήθος από 251 έως και 500 άτοµα  500 

Πλήθος από 501 έως και 1000 άτοµα 720 

Πλήθος από 1001 έως και 2000 άτοµα 1.350 

Πλήθος από 2001 έως και 3000 άτοµα 1.800 

Πλήθος από 3001 και άνω  2.700 
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Τα τέλη αυτά θα εισπράττονται µε την άφιξη του πλοίου, από το Γραφείο ευκολιών υποδοχής 

αποβλήτων, µε παραστατικά του Ο.Λ.Κ.  

 

Εάν το πλοίο δεν παραδώσει απόβλητα (κατά το ΠαράρτηµαV της ∆.Σ. MARPOL 73/78), 

παρακρατείται ολόκληρο το ποσό των προκαταβαλλόµενων τελών εκ των οποίων ποσοστό 

5% θα αποδίδεται στον Ανάδοχο µε µέριµνα και δαπάνες του οποίου λειτουργεί και 

εφαρµόζεται η µηχανογραφική εφαρµογή. 

 

Εάν το πλοίο παραδώσει απόβλητα (κατά το ΠαράρτηµαV της ∆.Σ. MARPOL 73/78), το 

τέλος επιστρέφεται αφού παρακρατηθούν τα ακόλουθα ποσοστά: 

- Ποσοστό 15% του τέλους, παρακρατείται από τον Ο.Λ.Κ., προκειµένου να 

καλυφθούν τα κόστη που επιβαρύνονται, οι υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής, από τη 

συγκεκριµένη διαδικασία. 

- Επιπλέον ποσοστό 5% του τέλους, παρακρατείται από τον Ο.Λ.Κ. και θα αποδίδεται 

στον Ανάδοχο για την ανάπτυξη - λειτουργία και συντήρηση της µηχανογραφικής 

εφαρµογήςπαραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων. 

 

Η επιστροφή του υπολοίπου από τα προκαταβαλλόµενα τέλη θα γίνεται, αφού 

προσκοµισθούν από τον εκπρόσωπο του πλοίου, τα παραστατικά της παράδοσης των 

αποβλήτων και εξόφλησης των υπηρεσιών αυτών. 

 

Με το σύστηµα αυτό παρέχεται σοβαρό κίνητρο στα πλοία να παραδώσουν τα απόβλητα τους 

και να µην τα απορρίψουν στη θάλασσα, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 8 παρ.2 της 

κοινής υπουργικής απόφασης 8111.1/41/2009.  
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4.3  Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Παραλαβής Στερεών Αποβλήτων 
 

Για την επαρκή εξυπηρέτηση όλων των ανωτέρω  πλοίων και δεδοµένου ότι ορισµένες 

κατηγορίες πλοίων δύνανται να παραδίδουν ιδιαίτερα µεγάλες ποσότητες αποβλήτων, 

θεωρήθηκε σκόπιµο η κάλυψη του µεγαλύτερου µέρους του κόστους να πραγµατοποιηθεί 

από τους ίδιους τους χρήστες µε βάση την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”. 

 

Για το λόγο αυτό προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες µε πρόσθετες χρεώσεις στα 

εξυπηρετούµενα πλοία : 

 

 

4.3.1 Παράδοση οικιακού τύπου απορριµµάτων, πλαστικών, αποβλήτων τροφίµων µε 
όχηµα (Παράρτηµα V της ∆.Σ. MARPOL 73/78) 

 

Τιµή κατ’ αποκοπή για παραλαβή µέχρι τρία 3m
3
 για µία (1) ώρα: διακόσια ευρώ (200,00 €).  

 

Χρέωση ανά επιπλέον κυβικό µέτρο: σαράντα δύο ευρώ (42,00 €)/m
3
 και για κάθε επιπλέον 

ώρα: Πενήντα ευρώ (50,00 €)/ώρα. 

 

 

4.3.2 Παράδοση λειτουργικών και αποβλήτων αλιευτικού εξοπλισµού πλοίων µε όχηµα 
(Προσάρτηµα V της ∆.Σ. MARPOL 73/78) 

 

Τιµή κατ’ αποκοπή για παραλαβή µέχρι τρία 3m
3
 για µία (1) ώρα: ∆ιακόσια ευρώ (200,00 €). 

 

Χρέωση ανά επιπλέον κυβικό µέτρο: Σαράντα δύοευρώ (42,00 €)/ m
3
. 

 

Τιµή κατ’ αποκοπή για παραλαβή µέχρι 5 µετρικούςτόνους για µία (1) ώρα: πεντακόσια ευρώ 

(500,00 €). 

 

Χρέωση µεγαλύτερης των 5 µετρικών τόνων: εκατόευρώ 100,00€/tκαι για κάθε επιπλέον 

ώρα, πέραν της µίας ώρας: πενήντα ευρώ (50,00 €)/ώρα 

 

 

4.3.3 Παράδοση στερεών αποβλήτων µε πλωτό µέσο τουαναδόχου 
 

Τιµή κατ’ αποκοπή για χρήση ρυµουλκούµενης φορτηγίδας για µία (1) ώρα: τριακόσια ευρώ 

(300,00 €). 

 

Τιµή κατ’ αποκοπή για χρήση αυτοκινούµενης φορτηγίδας για µία (1) ώρα: πεντακόσια ευρώ 

(500,00 €). 
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Τιµή για κάθε επιπλέον ώρα, πέραν της µιας ώρας (είτεγια ρυµουλκούµενη είτε για 

αυτοκινούµενη φορτηγίδα):τριακόσια ευρώ (300,00 €). 

 

Ηµερήσιο κατ’ αποκοπή τίµηµα για την ενοικίαση φορτηγίδας: τριακόσια ευρώ (300,00 €) 

 

 

4.3.4 Ηµερήσιο κατ’ αποκοπή τίµηµα για ενοικίασηcontainers 
 

Προβλέπεται τιµή για την ηµερήσια ενοικίαση των κάτωθι κάδων - containers: 

Container 12 m
3
: Τριάντα ευρώ (30,00 €)/ηµέρα 

Container 20 m
3
: Σαράντα ευρώ (40,00 €)/ηµέρα 

Container 35 m
3
: Πενήντα ευρώ (50,00€)/ηµέρα 

Κάδοι 1,10 m
3
: Έξι ευρώ (6,00 €)/ηµέρα  

 

 

4.3.5 Παράδοση επικινδύνων αποβλήτων, σφαγίων ζώων (ζωϊκά υποπροϊόντα) και 
καταλοίπων φορτίου (Προσάρτηµα Ι, ΙΙΙ και V της ∆.Σ. MARPOL 73/78) 

 

Εφόσον υπάρξει ανάγκη παράδοσης αποβλήτων πλοίων τα οποία εµπίπτουν στις κατηγορίες 

των επικινδύνων αποβλήτων, σφαγίων ζώων (ζωϊκά υποπροϊόντα) και καταλοίπων φορτίου, η 

παραλαβή αυτών θα πραγµατοποιείται κατόπιν αναγνώρισης των αποβλήτων αυτών και 

κατόπιν συµφωνίας µε τον υπεύθυνο του πλοίου ή της πλοιοκτήτριας εταιρείας. 

 

 

4.3.6 Προσαύξηση των ανωτέρω χρεώσεων για εργασία εκτός εργάσιµων ωρών και 

ηµερών 
 

Για την επαρκή εξυπηρέτηση των πλοίων, χωρίς να προκαλούνται σε αυτά αναίτιες 

καθυστερήσεις, αρκετά συχνά αιτείται παράδοση αποβλήτων εκτός εργασίµων ηµερών και 

ωρών. 

 

Προσαύξηση των προσφερόµενων τιµών για εργασία εκτός εργασίµων ηµερών και ωρών, ως 

εξής: 

40% επιπλέον, για υπερωριακή απασχόληση εντός εργασίµων ηµερών 

60% επιπλέον, για απασχόληση Σάββατο, Κυριακή και επίσηµες αργίες 

ωράριο λειτουργίας: 07.00 - 15.00 εργασίµων ηµερών 

ωράριο λειτουργίας για κρουαζιερόπλοια: 07.00 - 18.00 εργασίµων ηµερών. 
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4.3.7 Παρατηρήσεις 
 

α) Αναίτια κίνηση συλλεκτικού µέσου 
 

Σε περίπτωση κατά την οποία ζητηθεί η παράδοση αποβλήτων και αυτή δεν 

πραγµατοποιηθεί µε υπαιτιότητα του παραδίδοντος πλοίου, η αναίτια αυτή κίνηση του 

συλλεκτικού µέσου θα χρεώνεται ως κανονικά πραγµατοποιηθείσα παραλαβή. 

 

 

β) Χρόνος απασχόλησης των µέσων περισυλλογής 
 

Ο χρόνος απασχόλησης των συλλεκτικών µέσων υπολογίζεται από την άφιξη του 

συλλεκτικού µέσου στη θέση του εξυπηρετούµενου πλοίου, έως την αναχώρηση του 

από αυτό. 

 

 

γ) Υποχρέωση άµεσης ανταπόκρισης του Αναδόχου 
 

Η παραλαβή όλων των αποβλήτων θα γίνεται από τα πλοία µε µέσα και φροντίδα του 

Αναδόχου οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου υπάρχει σχετικό αίτηµα από πλοίο και 

ανεξάρτητα της µικρής ή µεγάλης ποσότητας αποβλήτων που διαθέτουν και της 

περιεκτικότητας των αποβλήτων σε πετρελαιοειδή έτσι ώστε σε καµιά περίπτωση να 

µην προκύπτει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία.  

 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις ηµέρες, Σάββατα, Κυριακές και αργίες. 

 

Επίσης η προαναφερόµενη υποχρέωση ισχύει για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε 

πλοίου ανεξαρτήτως σηµαίας, τύπου και µεγέθους µέσα στη θαλάσσια περιοχή 

αρµοδιότητας του Ο.Λ.Κ. 

 

 

δ) Υποβολή αιτήµατος παραλαβής από το πλοίο 

 

Το αίτηµα για την παραλαβή πρέπει να υποβάλλεται από το εξυπηρετούµενο πλοίο ή 

τον νόµιµο εκπρόσωπό του, τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες προ της εργασίας 

παραλαβής των αποβλήτων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 

 

ε) Χρόνος υποβολής αιτήµατος από το πλοίο για επικίνδυνα και επιβλαβή απόβλητα 
 

Ειδικά για τα επικίνδυνα απόβλητα και για όσα εξ’ αυτών απαιτείται η έκδοση άδειας 

διασυνοριακής µεταφοράς, το αίτηµα για την παραλαβή τους πρέπει να υποβάλλεται 
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από το εξυπηρετούµενο πλοίο ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, κατά τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες, εξήντα (60) εργάσιµες ηµέρες τουλάχιστον προ της εργασίας 

παραλαβής, για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων από τον Ανάδοχο, εκτός έκτακτων 

περιπτώσεων και θα τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη διεθνή, 

εσωτερική και κοινοτική νοµοθεσία (Σύµβαση Βασιλείας ν. 2203/1994 (ΦΕΚ 58/Α΄), 

Κανονισµός 1013/2006 ΕΕ), όπως ισχύει. 

 

Οι ως άνω τιµές και επιβαρύνσεις αφορούν και στα πλοία που εκτελούν προγραµµατισµένα 

δροµολόγια µε συχνούς και τακτικούς ελλιµενισµούς, όταν υπερβαίνουν τα καθοριζόµενα 

στοιχεία (αριθµός παραδόσεων, χρόνος απασχόλησης, ποσότητα κ.τ.λ.). 

 

 

 

5. Εξαιρέσεις 
 

Από τα ανωτέρω συστήµατα χρέωσης δίνεται η δυνατότητα εξαιρέσεων που προβλέπονται 

από το Σχέδιο και άρθρο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 8111.1/41/09 σύµφωνα µε την 

προβλεπόµενη διαδικασία. 

 

 

 

6. Ετήσια Αναπροσαρµογή 
 

Η ισχύς των τελών και τιµολογίων των ανωτέρω παραγράφων είναι ετήσια και 

αναπροσαρµόζεται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους σύµφωνα µε τον ετήσιο πληθωρισµό, µε 

βάση τον µέσο δείκτη τιµών καταναλωτή δωδεκαµήνου στο οποίο θα γίνεται η 

αναπροσαρµογή. 

 

Σε περίπτωση αύξησης των τιµολογίων διάθεσης απορριµµάτων στον ΧΥΤΑ, τα τιµολόγια 

της κατηγορίας στερεών καταλοίπων θα αναπροσαρµόζονται αυτόµατα. 

 

 

7. Εκπτώσεις 
 

Επιτρέπεται η µείωση του τιµολογίου στα πλοία τα οποία διαθέτουν περιβαλλοντικό 

εξοπλισµό, µε σκοπό την µείωση των παραγοµένων αποβλήτων, µετά την κατάθεση των 

σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιήσεων από το Υ.Ν.&Ν.Π./ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Κ.Ε.Ε.Π). 
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8 Γενικές Παρατηρήσεις 
 

Οι παρακάτω παρατηρήσεις αφορούν όλα τα παραπάνω αναφερόµενα τέλη 

 

α) Τα ηµερήσια προαναφερόµενα τέλη, υπολογίζονται επί όλων των ηµερολογιακών 

ηµερών του µήνα (30 ηµέρες), ανεξαρτήτως των αφίξεων που πραγµατοποιούν στους 

χώρους αρµοδιότητας του Ο.Λ.Κ., κατά την χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες. (Η 

παραµονή ολίγων ωρών της ηµέρας χρεώνεται ως ακέραια µέρα). Κατά τις χρονικές 

περιόδους που δεν εκτελούν πλόες, δεν καταβάλλουν τέλη. 

 

β) Σε περίπτωση κατά την οποία, πλοίο εντεταγµένο στο σύστηµα ανταποδοτικού 

τέλους, αποσυρθεί για οποιοδήποτε λόγο από τους πλόες και έχει παραδώσει ή 

προτίθεται να παραδώσει τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα του και τα απόβλητα του, χωρίς 

να έχει καταβάλλει το σύνολο των τελών που του αναλογούν για την συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στην κατηγορία του, θα χρεώνεται και µε το 

υπόλοιπο των τελών που θα κατέβαλλε εάν συνέχιζε τους πλόες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ 
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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, Λιµενικής 

Πολιτικής& Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Λιµενικής Πολιτικής 

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. 

 

  



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΛΙΜΕΝΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ   Α. Ε. 
 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Έκδοση:  

Ηµεροµηνία: 
Σελίδα 158 από 159 

 

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 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’ αριθµό. 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. 

 

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.  
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Οι πλοίαρχοι / κυβερνήτες των συγκεκριµένων σκαφών 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 πρέπει να γίνεται σχετική εγγραφή από τον πλοίαρχο / κυβερνήτη στο ηµερολόγιο 

του σκάφους.  

 

 


