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1. Εισαγωγή – Αντικείμενο μελέτης 

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από την εταιρία MARNET Α.Τ.Ε. για λογαριασμό του 

Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Θ.) στα πλαίσια της υποχρέωσης της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ως 

φορέα διαχείρισης του Λιμένα Καβάλας εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2017/352 “για τη 

θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη 

χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων”. Ειδικότερα, η παρούσα μελέτη αφορά στην 

εφαρμογή του κανονισμού ως προς τη λιμενική υπηρεσία συλλογής αποβλήτων πλοίου και 

καταλοίπων φορτίου για το Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’». 

 

Ο Κανονισμός ΕΕ 2017/352 εφαρμόζεται σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες του 

διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, το οποίο περιλαμβάνει δομή δύο επιπέδων και 

αποτελείται από το εκτεταμένο και το κεντρικό δίκτυο και στην ουσία συγκροτείται επί τη 

βάσει του εκτεταμένου δικτύου στο οποίο υπάγεται και ο Λιμένας Καβάλας. Στο παράρτημα 

II του κανονισμού ΕΕ 2013/1315 παρατίθεται ο κατάλογος των κόμβων του διευρωπαϊκού 

δικτύου μεταφορών, καθώς επίσης και ο κατάλογος των κόμβων μαζί με τις υποδομές τους 

βάσει της ανάπτυξης του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου μεταφορών. 

 

Ο Λιμένας Καβάλας διαθέτει δύο γεωγραφικά και λειτουργικά διακριτά τμήματα, τον Λιμένα 

Καβάλας «Φίλιππος Β’» που εξυπηρετεί την εμπορική κίνηση και τον Κεντρικό Λιμένα 

Καβάλας «Απόστολος Παύλος» που εξυπηρετεί κυρίως την επιβατική κίνηση. Υπό εξέλιξη 

βρίσκεται ο διεθνής διαγωνισμός για την υποπαραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, 

λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του εν λειτουργία τμήματος του Λιμένα 

Καβάλας «Φίλιππος Β’». Επομένως, για τη λειτουργία του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» και 

κατά συνέπεια για τη λιμενική υπηρεσία συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 

φορτίου σε αυτόν, αρμόδιος θα είναι ο Υποπαραχωρησιούχος που θα αναδειχθεί από την 

ανωτέρω διαδικασία. Στα πλαίσια αυτά η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. εφαρμόζει τον Κανονισμό ΕΕ 2017/352  

ανεξάρτητα για κάθε ένα από τα δύο ανωτέρω τμήματα του Λιμένα Καβάλας, δεδομένου ότι 

σύντομα κάθε τμήμα θα λειτουργεί υπό διαφορετική διοίκηση. 

 

Ο Κανονισμός ΕΕ 2017/352 αφορά στην παροχή επτά (7) συγκεκριμένων κατηγοριών 

λιμενικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και η «συλλογή των αποβλήτων πλοίου και 

καταλοίπων φορτίου». 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού ΕΕ 2017/352, «η πρόσβαση στην αγορά για την 

παροχή λιμενικών υπηρεσιών σε θαλάσσιους λιμένες μπορεί να υπόκειται σε: 

 

α) ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών· 
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β) περιορισμούς στον αριθμό των παρόχων· 

γ) υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας· 

δ) περιορισμούς σχετικά με τους εγχώριους φορείς». 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού ΕΕ 2017/352, ο φορέας διαχείρισης του 

λιμένα «δύναται να περιορίσει τον αριθμό των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών για δεδομένη 

λιμενική υπηρεσία για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

 

α) σπανιότητα ή αποκλειστική χρήση της γης ή της παράκτιας ζώνης υπό την προϋπόθεση ότι 

ο περιορισμός είναι σύμφωνος με τις αποφάσεις ή τα σχέδια που συμφωνήθηκαν από τον 

διαχειριστικό φορέα του λιμένα και, κατά περίπτωση, από κάθε άλλη δημόσια αρχή που είναι 

αρμόδια σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο· 

β) η απουσία τέτοιου περιορισμού εμποδίζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής 

δημόσιας υπηρεσίας όπως προβλέπονται στο άρθρο 7, μεταξύ άλλων όταν η απουσία αυτή 

οδηγεί σε υπερβολικά υψηλές δαπάνες σχετικά με την εκπλήρωση τέτοιου είδους 

υποχρεώσεων για τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα, την αρμόδια αρχή ή τους χρήστες του 

λιμένα· 

γ) η απουσία τέτοιου περιορισμού αντιβαίνει στην ανάγκη να εξασφαλισθούν η ασφάλεια, η 

προστασία και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των λιμενικών υπηρεσιών· 

δ) λόγω των χαρακτηριστικών των λιμενικών υποδομών ή του είδους της κυκλοφορίας στον 

λιμένα, η δραστηριοποίηση πολυάριθμων παρόχων λιμενικών υπηρεσιών στον λιμένα δεν θα 

ήταν δυνατή· 

ε) όταν έχει διαπιστωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 35 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ότι ένας 

λιμενικός τομέας ή υποτομέας, μαζί με τις λιμενικές του υπηρεσίες, ασκεί εντός κράτους 

μέλους δραστηριότητα η οποία είναι άμεσα εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό σύμφωνα με το 

άρθρο 34 της οδηγίας αυτής. Σε αυτήν την περίπτωση δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 

3 του παρόντος άρθρου». 

 

Κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων των προαναφερθέντων άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού ΕΕ 

2017/352 και στα πλαίσια της πολιτικής ποιότητας και των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων 

του, η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. έκρινε αναγκαίο τον προσδιορισμό του μέγιστου αριθμού των παρόχων 

που δύνανται να προσφέρουν την λιμενική υπηρεσία συλλογής των αποβλήτων πλοίου και 

καταλοίπων φορτίου στο Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’», έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

προστασία και ασφάλεια του περιβάλλοντος και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα του λιμένα, 

υπό το πρίσμα των αναγκών του λιμένα, των ιδιαιτεροτήτων του και πάντοτε εντός του 

πλαισίου του Κανονισμού ΕΕ 2017/352. 
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Στην παρούσα μελέτη αξιολογείται το σύνολο των χαρακτηριστικών του λιμένα αλλά και της 

ευρύτερης περιοχής ανάπτυξης και λειτουργίας του, στο βαθμό που αυτά επηρεάζουν την 

παροχή της λιμενικής υπηρεσίας συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, με 

σκοπό τη βέλτιστη δυνατή εκτίμηση του μέγιστου αριθμού των παρόχων που δύνανται να 

προσφέρουν αυτή τη λιμενική υπηρεσία στο Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’». 

 

Η ομάδα εκπόνησης της παρούσας μελέτης απαρτίστηκε από τα παρακάτω στελέχη της 

MARNET A.T.E.: 

- Βασιλική Τζανετάτου, Δρ Μηχανικό Περιβάλλοντος-Ακτομηχανικό, η οποία είχε 

και τη γενική ευθύνη και το συντονισμό της μελέτης 

- Νικόλαο Φλώριο, Ναυπηγό Μηχανικό, M.Sc. 

- Χαρίλαο Αντωνόπουλο, Δρ Πολιτικό Μηχανικό – Λιμενολόγο 

- Ουρανία Καλοπίση Λόντου, Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc. 
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2. Λιμένας Καβάλας «Φίλιππος Β’» 

Ο Λιμένας Καβάλας είναι Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την εθνική κατάταξη 

λιμένων της υπ’ αριθμ. 8315.2/02/07/02.02.2007 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 202/Β/16.02.2007). Ο 

Λιμένας Καβάλας «Φίλιππος Β’» αποτελεί διακριτό τμήμα του Λιμένα Καβάλας που 

εξυπηρετεί την εμπορική κίνηση αυτού. Ο Λιμένας Καβάλας «Φίλιππος Β’» εκτείνεται στο 

δυτικό - βορειοδυτικό τμήμα του κόλπου Νέας Καρβάλης σε οδική απόσταση περίπου 8,5km 

από τον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας. 

 

Η θέση του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» βρίσκεται περίπου 4km δυτικά του οικισμού Νέας 

Καρβάλης, καθώς επίσης συνδέεται απευθείας με την Εγνατία Οδό μέσω κόμβου στα 800m 

από αυτόν. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμένα. 

 

Επίσης, βορειοανατολικά του εμπορικού λιμένα και σε απόσταση 0,3ν.μ. εντοπίζεται ο 

προβλήτας της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων (Β.Φ.Λ). 

 

2.1. Υφιστάμενη κατάσταση λιμένα 

Στην υφιστάμενη κατάσταση, η λιμενολεκάνη του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» ορίζεται 

από το δυτικό κρηπίδωμα (‘’κρηπίδωμα δημητριακών’’) μήκους 400m, την επέκταση αυτού 

προς τα βόρεια κατά 200m και προς τα ανατολικά κατά 315m και τον προσήνεμο μώλο 

μήκους 320m. Ακόμη, ο εν λόγω λιμένας διαθέτει δύο ράμπες Ro – Ro, μία νότια του δυτικού 

κρηπιδώματος και μία στο βόρειο άκρο της επέκτασης αυτού. Εντός ενός λιμενολεκάνης του 

λιμένα μπορούν να βρίσκονται εμπορικά πλοία σε θέση αγκυροβολίας (ράδα). 

 

Από τη θεσμοθετημένη χερσαία ζώνη1 στην περιοχή του δυτικού κρηπιδώματος επιφάνειας 

172.969,11m2 μόνο 50.000m2 είναι διαμορφωμένα και αξιοποιούνται κατά τη λειτουργία του 

λιμένα. Στον εν λειτουργία αυτό χερσαίο χώρο υφίστανται οι χερσαίες υποδομές για την 

εξυπηρέτηση των λειτουργιών του λιμένα, δηλαδή φυλάκιο, μικρή αποθήκη, 

υποσταθμενόςτης Δ.Ε.Η., πλάστιγγα, ενόςεπίσης και χώρος συγκέντρωσης και φύλαξης του 

μηχανοκίνητου εξοπλισμού κ.λπ. Διεενόςζεται επίσης, ότι το ανατολικό τμήμα του λόφου 

«Άσπρα Χώματα», το οποίο αποτέλεσε στο παρελθόν δανειοθάλαμο αδρανών υλικών για την 

κατασκευή των έργων του λιμένα, προβλέπεται να αποκατασταθεί φυτοτεχνικά ύστερα από 

τη διαμόρφωση βαθμίδων για την εξομάλυνση του ανάγλυφου. Συνεπενός το τμήμα αυτό 

της χερσαίας ζώνης του λιμένα δεν προσφέρεται για λιμενική χρήση. 

 

Κατά μήκος του δυτικού κρηπιδώματος υπάρχει η δυνατότητα ελλιμενισμού των εμπορικών 

πλοίων σε παραβολή, ενώ στο χερσαίο χώρο όπισθεν του κρηπιδώματος αυτού 

 
1 Υπ’ αριθμ. 3413.18/01/01/19.10.2001 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1447/Β/22.10.2001) περί καθορισμού της 

χερσαίας ζώνης στο Νέο Μείζων Λιμένα Καβάλας-περιοχή δυτικού κρηπιδώματος.  
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πραγματοποιείται η φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση του μοναδοποιημένου, γενικού 

και χύδην φορτίου. Eπίσης, στο χώρο αυτό υφίστανται υποδομές για την υδροδότηση, και 

ηλεκτροδότηση των ελλιμενιζόμενων πλοίων, καθώς και δεξαμενές συλλογής στερεών 

ενόςρών αποβλήτων. Επίσης, ενόςν λόγω λιμένας διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για 

την εξυπηρέτηση των φορτηγών οχημάτων για την φόρτωση, εκφόρτωση και ζύγιση. Τέλος, 

στα βόρεια-βορειοανατολικά του λιμένενόςφίσταται περιοχή επιχώσεων της χερσαίας ζώνης 

του λιμένα η οποία είναι υπό διαμόρφωση με βάση το εγκεκριμένο Γενικό ενόςραμματικό 

Σχέδιο του λιμένα, όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

8216/133/12/02/11/2012 Απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) (Φ.Ε.Κ. 354/ΑΑΠ/22.11.2012) για τη δημιουργία γηπέδων λιμενικής 

δραστηριότητας προκείμενου για ενός εξυπηρέτηση των διαφόρων αναγκών της εμπορικής 

κίνησης (βλ. ενότητα 2.2). 

 

Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενοι χερσαίοι χώροι και τα υφιστάμενα μέτωπα παραβολής του 

λιμένα ενός επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της εμπορικής κίνησης του λιμένα και 

για το σκοπό αυτό έχει δρομολογηθεί η υλοποίηση του συνόλου των προβλεπόμενων από  

το ισχύον Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» (βλ. ενότητα 2.2), 

ήτοι η ολοκλήρωση των επιχώσεων για τη διαμόρφωση χερσαίου χώρου, ενόςκαθώς επίσης 

την επέκταση τενόςπροσήνεμου μώλου και τη διαπλάτυνση/κρηπίδωση της υπήνεμης 

πλευράς του. 

 

2.1.1. Κίνηση λιμένα 

Ο Λιμέναςενόςβάλας «Φίλιππος Β’» παρουσίασε μία αυξητική τάση της τάξης του 12,77% στη 

διακινούμενη ποσότητα γενικού και χύδην φορτίου κατά την περίοδο 2020-2021. Συνολικά 

τα έτη 2019, 2020 και 2021 διακινήθηκαν 1.539.609,261 τόνοι γενικού και χύδην φορτίου. 

 

Ειδικότερα, μεταξύ των ετών 2019-2021, παρατηρήθηκε αυξητική ενόςη στη διακινούμενη 

ποσότητα χύδην φορτίου τσιμέντου της τάξης περίπου του 24%, γεγονός το οποίο συνάδει 

με την ανάγκη για τη διάθεση χερσαίου χώρου προκειμένου να χωροθετηθεί σταθμός 

διακίνησηενόςι απόθεσης τσιμέντου και χύδην πρωτογενών του υλικών, όπως προβλέπεται 

από το ισχύον Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» (βλ. ενότητα 

2.2.). 

 

Τέλος, την ίδια περίοδο, η κίνηση εμπορικών πλοίων δεν μεταβλήθηκε σημαντικά με το μέσο 

συνολικό ετήσιο αριθμό εξυπηρετούμενων πλοίων για τα 3 έτη να ανέρχεται σε 138 εμπορικά 

πλοία. 
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Σχήμα 2.1: Δραστηριότητες Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» 
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2.1.2. Υφιστάμενη αξιοποίηση χώρων και λιμενικών υποδομών 

Σήμερα, ο Λιμένας Καβάλας «Φίλιππος Β’» αξιοποιεί το χερσαίο χώρο όπισθεν του δυτικού 

κρηπιδώματος (‘’κρηπίδωμα ενόςητριακών’’), εμβαδού 50.000 m2, για την κάλυψη των 

αναγκών της εμπορικής κίνησης, καθώς και των λοιπών λειτουργικών αναγκών του. 

Ειδικότερα, ο χερσαίος χώρος όπισθεν του δυτικού κρηπιδώματος του λιμένα αξιοποιείται 

ως ακολούθως: 

- Φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση μοναδοποιημένου, γενικού και χύδην 

φορτίου 

- Προσωρινή στάθμευση φορτηγών οχημάτων για την φόρτωση, εκφόρτωση, –ύγιση 

- Κυκλοφορία και αναμονή βαρέων οχημάτων 

- Κτιριακές υποδομές - εξοπλισμός (φυλάκιο, μικρή αποθήκη, υποσταθμός Δ.Ε.Η., 

πλάστιγγα) 

- Χώρος συγκέντρωσης και φύλαξης του μηχανοκίνητου εξοπλισμού κλπ. 

- Μεταλλικό στέγαστρο εντός του χώρου συγκέντρωσης και φύλαξης του 

μηχανοκίνητου εξοπλισενός 

- Δεξαμενές συλλογής στερεών και υγρών αποβλήτων 

 

Σε ότι αφορά τις μέχρι σήμερα ολοκληρωμένες και εν λειτουργία λιμενικές υποδομές, το 

δυτικό κρηπίδωμα (‘’κρηπίδωμα δημητριακών’’), το οποίο έχει μήκος 400m και το ωφέλιμο 

βάθος -10,5m, αξιοποιείται για την παραβολή έως και δύο, ταυτοχρόνως, εμπορικών πλοίων 

μήκους 190m (φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση μοναδοποιημένοενόςύδην και γενικού 

φορτίου). Στην επέκταση του δυτικού κρηπιδώματος προς βορρά κατά 200m και ωφέλιμο 

βάθος -12m έχει κατασκευαστεί κρηπίδωμα με δυνατότητα ελλιμενισμού ενός ακόμη πλοίου 

190m. Κατόπιν η κρηπίδωση του λιμένα συνεχίζεται από το βόρειο κρηπίδωμα μήκους 315 

μέτρων και με βύθισμα 9,5 μέτρων. Σε άμεση επαφή με το δυτικό κρηπίδωμα, στο νότιο 

τμήμα αυτού υφίσταται μία ράμπα Ro – Ro η οποία εξυπηρετεί την πρυμνοδέτηση ενός 

πλοίου Ro – Ro. Επίσης, στο βόρειο άκρο της επέκτασης του δυτικού κρηπιδώματος υπάρχει 

μία ακόμη ράμπα Ro – Ro. Ακόμη, εντός της λιμενολεκάνης μπορούν να βρίσκονται πλοία σε 

αγκυροβολία (ράδα). 

 

 

2.1.3. Παρούσα παροχή λιμενικής υπηρεσίας συλλογής αποβλήτων πλοίου και 

καταλοίπων φορτίου – Υφιστάμενες υποδομές 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Κ.Υ.Α. 8111.1/41/2009 - Φ.Ε.Κ. 412/Β/06.03.2009 και 

τροποποίηση αυτής Φ.Ε.Κ. 3085/Β/28.09.2016, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2007/71/ΕΚ 

και Κ.Υ.Α. 3122.3-15/71164/2021 - Φ.Ε.Κ. 4790/Β/18.10.2021, σε συμμόρφωση με την 

Οδηγία 2019/883/ΕΕ, ο Λιμένας Καβάλας «Φίλιππος Β’» όπως και το σύνολο των ελληνικών 

λιμένων οφείλει να διαθέτει λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων από τα πλοία. 
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Προκειμένου για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών, για κάθε λιμένα πρέπει να 

καταρτίζεται και να εφαρμόζεται Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων. 

 

Σύμφωνα μάλιστα με την Οδηγία 2010/65/ΕΕ που υιοθετήθηκε πλέον πρόσφατα από την 

ελληνική νομοθεσία με την υπ’ αριθμ. 3122.3-15/71164/2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 

4790/Β/18.10.2021) περί «προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (EE) 

2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 

σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, 

για την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ», 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής έχουν 

την ικανότητα να δέχονται τόσο τους τύπους όσο και τις ποσότητες των αποβλήτων των 

πλοίων που συνήθως χρησιμοποιούν τον λιμένα, με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Για την 

επίτευξη αυτού του στόχου και τη διευκόλυνση των διαδικασιών, «οι λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής μπορούν να συλλέγουν τα επιμέρους κλάσματα αποβλήτων 

σύμφωνα με τις κατηγορίες αποβλήτων που ορίζονται στη σύμβαση MARPOL, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της». Αναφορικά με τα προγράμματα παραλαβής και 

διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

εξασφαλίζεται ότι βρίσκεται σε ισχύ κατάλληλο πρόγραμμα παραλαβής και διαχείρισης 

αποβλήτων για κάθε λιμένα. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, σήμερα, η Ο.Λ.Κ. Α.Ε., στους λιμένες αρμοδιότητάς του, μεταξύ 

αυτών και του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’», έχει αναθέσει τη συλλογή και διαχείριση των 

αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου σε δύο αναδόχους εταιρείες οι οποίες παρέχουν 

τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την παραλαβή και διαχείριση των υγρών και στερεών 

αποβλήτων, αντίστοιχα, ανάλογα με τον τύπο και τις ποσότητες. 

Για τις ανάγκες πλήρωσης των υποχρεώσεων τους, οι ανάδοχοι διαθέτουν τον κατάλληλο 

εξοπλισμό, όπως αυτός παρατίθεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης 

Αποβλήτων Πλοίων του λιμένα (βλ. ενότητα 2.3.3). Επίσης, συνεργάζονται με νομίμως 

λειτουργούσες μονάδες επεξεργασίας των διαφόρων ειδών αποβλήτων που καλούνται να 

παραλάβουν, προκειμένου για την ασφαλή και νόμιμη διαχείριση αυτών. 

 

Όπως περιγράφεται και στην ενότητα 2.3.3., τον εν λόγω Σχέδιο προσδιορίζει τις εκτιμώμενες 

ποσότητες και τους τύπους των αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, καθώς επίσης 

και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παραλαβή και διαχείρισή τους για το σύνολο των 

λιμένων αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

 

Για την απρόσκοπτη και άρτια λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής 

αποβλήτων από τα πλοία του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» (όπως αυτός υποχρεούται να 
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διαθέτει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), και σε συμμόρφωση με το ισχύον Σχέδιο 

Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων του λιμένα, στο βορειοανατολικό άκρο του 

δυτικού κρηπιδώματος (‘’κρηπίδωμα δημητριακών’’) τοποθετούνται ανάλογα με τις ανάγκες 

του λιμένα, οι δεξαμενές υγρών καταλοίπων και κάδοι στερεών απορριμμάτων. 

 

Μέχρι σήμερα (βλ. Σχήμα 2.3), δεν έχει καθοριστεί ξεχωριστός χώρος για την συλλογή και 

αποθήκευση των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου με 

αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις αυτές να βρίσκονται στον ίδιο χώρο όπου πραγματοποιείται 

η φόρτωση, εκφόρτωση του μοναδοποιημένου, γενικού και χύδην φορτίου. 

 

2.2. Εγκεκριμένο Προγραμματικό Σχέδιο λιμένα 

Το αρχικό Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (masterplan) του «Μείζονος Λιμένος Καβάλας» 

συντάχθηκε το 1985 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 4405/9/11/1987 Απόφαση Περιφέρειας 

Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων, 5η ΠΥΔΕ. Στη συνέχεια, το 2003 

το εν λόγω masterplan ανασυντάχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ4γ/3604/Φ21/Μ-

Β/11-11-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ. Το 2007 συντάχθηκε το ισχύον Γενικό 

Προγραμματικό Σχέδιο (masterplan) του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’», το οποίο εγκρίθηκε 

με την υπ’ αριθμ. 8216/133/12/02/11/2012 Απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής 

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) (Φ.Ε.Κ. 354/ΑΑΠ/22.11.2012) σε συνέχεια της 

54ης/20.09.2012 συνεδρίασης της Ε.Σ.Α.Λ. Στο Σχήμα 2.2 παρατίθεται το ισχύον Γενικό 

Προγραμματικό Σχέδιο του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» (αρ. σχεδίου Λ.3, Τροπ: R0, 

Κλίμακα: 1:1000, μελετητής: ‘’ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ’’, Οκτώβριος 2007, Φ.Ε.Κ. 

354/ΑΑΠ/22.11.2012). 

 

2.2.1. Γενικά – Επιτρεπόμενες χρήσεις γης & νέες υποδομές 

Σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» 

(Φ.Ε.Κ. 354/ΑΑΠ/22.11.2012), οι υποδομές του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» 

περιλαμβάνουν (βλ. Σχήμα 2.2): 

• το υφιστάμενο δυτικό ‘’κρηπίδωμα δημητριακών’’ μήκους 400m και ωφέλιμου 

βάθους προ αυτού -10,5m από την κατωτάτη ρηχία 

• τα προσφάτως κατασκευασθέντα δύο κρηπιδώματα (ΒΓ και ΓΔ στο Σχήμα 2.2) βόρεια 

και σε επέκταση του υφιστάμενου ‘’κρηπιδώματος δημητριακών’’ με διεύθυνση 

κάθετη μεταξύ τους με μήκη 200m και 310m και ωφέλιμα βάθη στα -12,00 και – 

8,00m από την κατωτάτη ρηχία, αντίστοιχα. Επίσης, όπισθεν των δύο αυτών νέων 

κρηπιδότοιχων ο θαλάσσιος χώρος έχει επιχωθεί προκειμένου να δημιουργηθεί η 

απαραίτητη επιφάνεια για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του λιμένα (εντούτοις 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 

 

  10 

ο νέος αυτός χερσαίος χώρος δεν έχει αποπερατωθεί και επομένως δεν είναι ακόμη 

λειτουργικός). 

• τις υφιστάμενες επιχώσεις όπισθεν του δυτικού κρηπιδώματος και την ολοκλήρωση 

των επιχώσεων όπισθεν των νέων κρηπιδωμάτων 

• την επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου κατά μήκος του άξονα του 

υφιστάμενου έργου από τα 320m μέχρι τα 550m συνολικού μήκους προκειμένου να 

αυξηθεί η προστασία από τους κυματισμούς στο ‘’κρηπίδωμα δημητριακών’’ και 

στους δύο νέους κρηπιδότοιχους 

• τη διαπλάτυνση της υπήνεμης πλευράς του προσήνεμου μώλου με ωφέλιμα βάθη 

στα -13,00 από την κατώτατη ρηχία και εύρος κορμού 100m για την παραβολή 

πλοίων εμπορευματοκιβωτίων (container ships) και πλοίων γενικού φορτίου (bulk 

carriers) 

• την υφιστάμενη ράμπα Ro-Ro στη ρίζα του προσήνεμου μώλου 

• την προσφάτως κατασκευασθείσα ράμπα Ro-Ro στη ρίζα του νέου κρηπιδώματος 

(στην γωνία Γ του κρηπιδότοιχου Γ-Δ, βλ. Σχήμα 2.2) 

 

Ακόμη, σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος 

Β’» προβλέπεται η χωροθέτηση των παρακάτω κτιρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

του λιμένα: 

1. Πύλη κεντρικής εισόδου βόρεια του λιμένα (συνολική έκταση 150m2) όπου 

χωροθετούνται τα γραφεία προσωπικού ελέγχου και ασφαλείας, ο χώρος 

εγκατάστασης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, αίθουσα υποδοχής – 

πληροφοριών, το γραφείο κινήσεως - γραμματεία, αποθήκη – αρχείο, WC, 

κοινόχρηστοι χώροι / διάδρομος. 

2. Κύριο και βοηθητικό κτίριο διοίκησης (συνολική έκταση 1.350 m2) το οποίο 

περιλαμβάνει την αίθουσα υποδοχής – αναμονής συναλλασσόμενων, τα γραφεία 

διοίκησης Οργανισμού Λιμένος, τις οικονομικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, το 

γραφείο υπευθύνου λιμένα – γραμματεία, τα γραφεία λιμεναρχείου, τα γραφεία 

Τεχνικών Υπηρεσιών λιμένος, τα γραφεία Αστυνομικής Δ/νσης ελέγχου διαβατηρίων, 

τα αποδυτήρια και χώρο παραμονής βάρδιας λιμενεργατών-χειριστών, το 

τηλεπικοινωνιακό κέντρο, το ιατρείο, τα καταστήματα, καφέ - μπαρ – εστιατόριο, 

βοηθητικοί χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου, τις αποθήκες (2) και τους χώρους 

υγιεινής – ντους. 

Από τα ανωτέρω έχουν κατασκευαστεί μόνο ένα φυλάκιο, μικρή αποθήκη, υποσταθμός 

Δ.Ε.Η., πλάστιγγα και μεταλλικό στέγαστρο φύλαξης μηχανοκίνητου εξοπλισμού. 

 

Επιπλέον, αρχικά το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’», 

προέβλεπε τη αξιοποίηση του εκτεταμένου χερσαίου χώρου όπισθεν του δυτικού 
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‘’κρηπιδώματος δημητριακών’’ και των δύο νέων κρηπιδωμάτων στα βόρεια του λιμένα, για 

την εξυπηρέτηση των κάτωθι λιμενικών δραστηριοτήτων: 

1. Σταθμός μοναδοποιημένων φορτίων αμέσως όπισθεν και καθ' όλο το μήκος των 

βαθέων κρηπιδωμάτων Α-Β-Γ του λιμένα συνολικής επιφάνειας 50στρεμμάτων 

περίπου (βλ. Σχήμα 2.2). 

2. Ράμπες Ro-Ro – Χώρος προσωρινής αναμονής επιβιβαζόμενων οχημάτων 

(φάλαγγες). Συγκεκριμένα, πέραν της υφιστάμενης ράμπας στο νότιο τμήμα του 

λιμένα για την εξυπηρέτηση του σταθμού μοναδοποιημένων φορτίων με τον οποίο 

βρίσκεται σε άμεση επαφή, προβλέπεται η κατασκευή δεύτερης ράμπας στη γωνία Γ 

του λιμένος (βλ. Σχήμα 2.2) για την εξυπηρέτηση της ζώνης αποθήκευσης γενικού 

φορτίου και δημητριακών. Όσον αφορά στις φάλαγγες αναμονής οχημάτων – 

πλατφορμών, χωροθετούνται στον αντίστοιχο άξονα της κάθε ράμπας Ro-Ro τόσο 

για την ελαχιστοποίηση των διαδρομών εντός του λιμένα και απλούστευση των 

ελιγμών τους όσο και για τον συνεχή έλεγχο των οχημάτων από την θέση 

συγκέντρωσης και αναμονής τους μέχρι την επιβίβαση. Συγκεκριμένα, 

χωροθετούνται 6 φάλαγγες αναμονής 100 φορτηγών οχημάτων κατά μήκος του 

άξονα της νέας ράμπας στο σημείο Γ και 5 φάλαγγες αναμονής 30 οχημάτων 

(15,00m) κατά μήκος του άξονα της ήδη υπάρχουσας ράμπας στο νότιο τμήμα του 

λιμένα (βλ. Σχήμα 2.2). 

3. Αμέσως όπισθεν του κρηπιδώματος Γ-Δ: 

- Ζώνη αποθήκευσης γενικού φορτίου συνολικής επιφάνειας 58,5 στρεμμάτων 

περίπου σε γήπεδο ορθογωνίου σχήματος με μεγάλο βάθος για την απόθεση 

ικανού όγκου φορτίων. 

- Ζώνη διακίνησης και αποθήκευσης υγρών, χύδην ή/και επικίνδυνων φορτίων 

στο βορειοανατολικό όριο των χερσαίων χώρων του λιμένα συνολικής 

επιφάνειας 12 στρεμμάτων περίπου. 

- Χώρο προσωρινής απόθεσης προς φορτοεκφόρτωση φορτίων, όπως 

μοναδοποιημένα, ασυνόδευτα και ευπαθή (οπωροκηπευτικά) φορτία, 

συνολικής επιφάνειας 39 στρεμμάτων περίπου . 

 

Με την τελευταία τροποποίησή του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (masterplan) του 

Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» (Φ.Ε.Κ. 354/ΑΑΠ/22.11.2012), σημαντικό τμήμα του 

χερσαίου χώρου στο βορειοανατολικό τμήμα του λιμένα (όπισθεν του κρηπιδώματος Γ-Δ η 

διαμόρφωση του οποίου δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί) διατίθεται για την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων οι οποίες σχετίζονται με τη διακίνηση και αποθήκευση τσιμέντου και των 

πρωτογενών του υλικών υπό μορφή χύδην, δηλαδή clinker, ποζολάνης και λοιπών αδρανών 

υλικών. Με τον τρόπο αυτό, ο Λιμένας Καβάλας «Φίλιππος Β’» θα μπορεί να εξυπηρετήσει 

την αναπτυσσόμενη αγορά τσιμέντου και πρωτογενών υλικών αυτού που παρουσιάζεται τα 
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τελευταία χρόνια σε γειτονικές χώρες (Βουλγαρία).Επίσης, στο βορειοανατολικό άκρο του 

λιμένα, καθορίζεται ξεχωριστό γήπεδο λιμενικής δραστηριότητας για την υποδοχή και 

αποθήκευση πετρελαιοειδών και καταλοίπων πλοίων τα οποία με βάση το αρχικό Γενικό 

Προγραμματικό Σχέδιο (2003) αποθηκεύονταν στον ίδιο χώρο με τα χύδην και επικίνδυνα 

φορτία (βλ. Σχήμα 2.2). 

 

Επισημαίνεται ότι σήμερα οι παραπάνω χερσαίοι χώροι δεν είναι πλήρως διαμορφωμένοι με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν επαρκώς οι προβλεπόμενες από το 

masterplan λιμενικές δραστηριότητες. Μάλιστα, μεταξύ των μη διαμορφωμένων χώρων 

περιλαμβάνεται και το προβλεπόμενο συγκεκριμένο γήπεδο λιμενικής δραστηριότητας για 

την υποδοχή και αποθήκευση πετρελαιοειδών και καταλοίπων πλοίων.
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Σχήμα 2.2: Τροποποίηση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» (αρ. σχεδίου Λ.3, Τροπ: 
R0, Κλίμακα: 1:1000, μελετητής: ‘’ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ’’, Οκτώβριος 2007, Φ.Ε.Κ. 354/ΑΑΠ/22.11.2012) 
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2.2.2. Προβλέψεις Προγραμματικού Σχεδίου ως προς την παροχή λιμενικής υπηρεσίας 

συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου 

Σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Φ.Ε.Κ. 354/ΑΑΠ/22.11.2012) 

προβλέπεται η χωροθέτηση ξεχωριστού γηπέδου λιμενικής δραστηριότητας για την υποδοχή 

και αποθήκευση πετρελαιοειδών και καταλοίπων πλοίων στο βορειοανατολικό τμήμα του 

χερσαίου χώρου του λιμένα, συνολικής επιφάνειας 5.570 m2. 

Το εν λόγω γήπεδο βρίσκεται σε τμήμα του λιμένα, η κατασκευή του οποίου δεν έχει 

ολοκληρωθεί. 

 

2.2.3. Καθορισμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός λιμένα 

Σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’», 

προβλέπεται η χωροθέτηση του εσωτερικού οδικού δικτύου με βάση τις παρακάτω 

παραμέτρους: 

• Όλες οι οδοί χαράσσονται σε ορθογώνιο κάναβο για την εύκολη κίνηση / 

διασταύρωση των οχημάτων και την ευχέρεια των ελιγμών εισόδου/εξόδου αυτών 

από τους αποθηκευτικούς χώρους. 

• Το πλάτος των οδών ορίζεται σε 8,00m για το σύνολο του δικτύου, εκτός του 

κεντρικού οδικού άξονα, ο οποίος προβλέπεται 12,00m, τόσο λόγω της αυξημένης 

κυκλοφορίας μηχανημάτων & εξοπλισμού του λιμένα όσο και για την δημιουργία 

τρίτης λωρίδας επιβράδυνσης για τα οχήματα που στρίβουν προς τους κάθετους 

δρόμους και των εγκάρσιων οδών στην ζώνη του σταθμού μοναδοποιημένων 

φορτίων που προβλέπονται με πλάτος 12m για την ευχέρεια των ελιγμών του 

αυτοκινούμενου εξοπλισμού διαχείρισης των εμπορευματοκιβωτίων. 

• Ο κεντρικός οδικός άξονας του λιμένα επαναχαράσσεται σε ευθεία γραμμή, όσο 

αυτό είναι εφικτό, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσθετες εκσκαφές που θα εκτελεσθούν 

επί του βραχώδους μετώπου πίσω από τις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις. 

• Δημιουργία ελεύθερης ζώνης προ του μετώπου των κρηπιδωμάτων εύρους 

τουλάχιστον 25,00m για τους χειρισμούς φορτοεκφορτώσεως και για την 

κυκλοφορία των οχημάτων. 

• Το οδικό δίκτυο του λιμένος προβλέπεται να επιστρωθεί με ασφαλτοτάπητα με 

εξαίρεση τις περιμετρικές και εγκάρσιες οδούς του σταθμού μοναδοποιημένων 

φορτίων που προβλέπονται από σκυρόδεμα κατ’ αναλογία προς τα δάπεδά του, 

καθώς επίσης και τις ζώνες φορτοεκφόρτωσης αμέσως πίσω από τα μέτωπα των 

κρηπιδωμάτων. 

 

Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή περιφερειακής οδού βόρεια του λιμένα για την 

περιμετρική πρόσβαση των οχημάτων σε όλα τα γήπεδα του λιμένα και εξασφάλιση της 
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άμεσης προσπελασιμότητας των μέσων άμεσης δράσης, ασφάλειας και πρώτων βοηθειών. 

Τέλος, η περιφερειακή οδός θα παρέχει προσπελασιμότητα προς τα υδραυλικά 

αποστραγγιστικά έργα στην περίμετρο της λιμενικής ζώνης για την συντήρηση και τον 

καθαρισμό τους. 

 

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε δεν έχουν διαμορφωθεί οι χερσαίοι χώροι του λιμένα, όπως 

αυτοί προβλέπονται στο ισχύον Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Φ.Ε.Κ. 354/ΑΑΠ/22.11.2012) 

και κατ’ επέκταση δεν υφίστανται και οι παραπάνω διαμορφώσεις τόσο του εσωτερικού 

δικτύου όσο και του περιφερειακού δικτύου του λιμένα. 

 

2.3. Υποχρεώσεις – Αδειοδοτήσεις 

2.3.1. Περιβαλλοντική αδειοδότηση 

Αρχικά, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 82466/94/21.11.1995 Κ.Υ.Α. του ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΕΝ περί 

«Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή του νέου μείζονος λιμένος Καβάλας» 

εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την κατασκευή και λειτουργία του Λιμένα Καβάλας 

«Φίλιππος Β’» (Α.Ε.Π.Ο.). Εν συνεχεία, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 133891/09.10.2003 Κ.Υ.Α. 

ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΕΝ περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 82466/94/21.11.1995 Κ.Υ.Α., 

τροποποιήθηκε η Α.Ε.Π.Ο. ως προς την κατασκευή των λιμενικών υποδομών με βάση το 

ανασυνταγμένο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (2003). Επίσης, το 2013 υποβλήθηκε 

εμπρόθεσμα φάκελος ανανέωσης της ισχύος και τροποποίησης της ως άνω Α.Ε.Π.Ο., βάσει 

της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.154028/07.12.2015 Απόφαση Γενικής 

Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(ΑΔΑ: 7IME4653Π8-ΞΡ7) τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο. ως προς την προσωρινή εγκατάσταση 

και λειτουργία παρασκευαστηρίου σκυροδέματος στη ζώνη κατασκευής, αποκλειστικά για 

τις ανάγκες του λιμενικού έργου. Τον Οκτώβριο του 2021, υποβλήθηκε στη Διεύθυνση 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

περιβαλλοντική μελέτη για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του Λιμένα Καβάλας 

«Φίλιππος Β’». 
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Συγκεκριμένα: 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ 

Α.Π. 82466/94/21.11.1995 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή του νέου 

μείζονος λιμένος Καβάλας. 

Α.Π. 133891/09.10.2003 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 82466/94/21.11.1995 ΚΥΑ 

ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΕΝ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την 

κατασκευή και λειτουργία του νέου μείζονος λιμένος Καβάλας 

ως προς την κατασκευή των λιμενικών υποδομών με βάση το 

ανασυνταγμένο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (2003) και τη 

διάρκεια ισχύος. 

Α.Π. οικ.154028/07.12.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 82466/94/21.11.1995 

Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΕΝ. περί έγκρισης των περιβαλλοντικών 

όρων για την κατασκευή και λειτουργία του νέου μείζονος 

λιμένα Καβάλας, όπως τροποποιήθηκε και παρατάθηκε με την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 133891/09.10.2003 Κ.Υ.Α., ως προς την 

προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία παρασκευαστηρίου 

σκυροδέματος στη ζώνη κατασκευής. 

Υπό έκδοση Ανανέωση ισχύος περιβαλλοντικών όρων 

 

Σύμφωνα με την υπ’ Α.Π. 82466/94/21.11.1995 Κ.Υ.Α. του ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΕΝ έγκρισης των 

περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» 

(Α.Ε.Π.Ο.) όπως τροποποιήθηκε και παρατάθηκε, και συγκεκριμένα σύμφωνα με τον 

περιβαλλοντικό όρο 7, η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. υποχρεούται να φροντίζει για την περισυλλογή των 

λυμάτων των πλοίων και τη συγκέντρωση των στερεών απορριμμάτων τα οποία θα 

διατίθενται μαζί με τα απόβλητα της πόλης της Καβάλας. 

 

2.3.2. Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων 

Στο Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» εφαρμόζεται το εγκεκριμένο εν ισχύ «Σχέδιο Παραλαβής 

και Διαχείρισης Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που καταπλέουν στις Λιμενικές 

Εγκαταστάσεις των Λιμένων αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε.» (υπ’ 

αριθμ. 3122.3-1.1/72226/2021/04.10.2021 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής). Το εν λόγω σχέδιο που αφορά στο σύνολο των λιμένων αρμοδιότητα της Ο.Λ.Κ. 

Α.Ε. τέθηκε σε ισχύ την 04.10.2021 και ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (03) ετών, ήτοι έως 

03.10.2024. 
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Προβλέψεις εγκεκριμένου ισχύοντος Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων και 

Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων: 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ισχύον Σχέδιο, καθορίζονται οι τύποι και οι ποσότητες των 

αποβλήτων πλοίων για το σύνολο των λιμένων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του 

Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.), χωρίς συγκεκριμένη πρόβλεψη για τον τύπο 

και τις ποσότητες αποβλήτων πλοίων που συλλέγονται σε κάθε ένα λιμένα και κατ’ επέκταση 

στο Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’». Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι ο Λιμένας Καβάλας 

«Φίλιππος Β’» εξυπηρετεί την εμπορική κίνηση, ενώ οι υπόλοιποι λιμένες αρμοδιότητας της 

Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (Κεντρικός Λιμένας Καβάλας, Λιμένας Κεραμωτής, Λιμένας Ελευθερών) 

εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο την ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα, αλιευτικά σκάφη και μικρότερες 

λέμβους. Σύμφωνα με το Σχέδιο «τα πλοία που ελλιμενίζονται στις λιμενικές υποδομές της 

Ο.Λ.Κ. Α.Ε. χρησιμοποιούν το λιμένα μόνο για τις ανάγκες της κανονικής τους λειτουργίας, 

ενώ για συντήρηση πηγαίνουν στον Πειραιά ή σε άλλες ναυπηγοεπισκευαστικές βάσεις. Έτσι, 

τα απορρίμματα που παραδίδουν τα πλοία στον Κεντρικό Λιμένα της Καβάλας είναι κυρίως 

οικιακού τύπου». 

 

Με βάση τον τύπο των πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

οι ανάγκες ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της 

διεθνούς σύμβασης της MARPOL 73/78 αφορούν στους παρακάτω τύπους αποβλήτων: 

• Πετρελαιοειδή κατάλοιπα (ΑΝNΕΧ Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78) τα οποία αφορούν 

κυρίως τα απόβλητα μηχανοστασίου πλοίων και περιλαμβάνουν: 

- Σεντινόνερα (oilybilgewater), ελαιώδη ύδατα υδροσυλλεκτών που περιέχουν 

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

ρευστά. 

- Πετρελαιοειδή υπολείμματα - κατάλοιπα (sludge) 

- Πετρελαιοειδή εκπλύματα δεξαμενών (slops) 

- Ακάθαρτα ύδατα έρματος 

- Λάσπη (sludge) από τον καθαρισμό δεξαμενών 

- Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια 

• Απορρίμματα - σκουπίδια (τρόφιμα, πλαστικά, κ.ά.) (ΑΝNΕΧ V της Δ.Σ. MARPOL 

73/78) 

• Λύματα (ANNEX ΙV της Δ.Σ. MARPOL 73/78) 

 

Επίσης, είναι πιθανό να προκύψουν περιορισμένες ποσότητες: 

• Eπικίνδυνων και επιβλαβών υγρών χημικών ουσιών (ΑΝNΕΧ ΙΙ MARPOL 73/78). 

• Eπικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών σε συσκευασμένη μορφή (ANNEX III MARPOL 

73/78). 
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• Αποβλήτων που σχετίζονται με αέριες εκπομπές, ουσίες που καταστρέφουν τη 

στιβάδα του όζοντος κ.α. (ANNEX VI MARPOL 73/78). 

• Άλλων κατηγοριών απορριμμάτων του ΑΝNΕΧ V της Δ.Σ. MARPOL 73/78, όπως: 

- Δ. Μαγειρικό λάδι (Cooking oil) 

- Ε. Στάχτες αποτέφρωσης (Incinerator ashes) 

- F. Λειτουργικά απόβλητα (Operational wastes) 

- G. Σφάγια ζώων (Animal carcasses) 

- H. Αλιευτικός εξοπλισμός (Fishing gear) 

- Ι. Ηλεκτρονικά απόβλητα (E-waste) 

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

- cargo residues) 

- K. Κατάλοιπα φορτίου επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον (HME cargo 

residues) 

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο, τα απόβλητα που παράγονται στα πλοία που 

προσεγγίζουν τους λιμένες αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., δύναται να χαρακτηρίζονται από 

έναν από τους κάτωθι κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Παράρτημα Ι της 

υπ’ αριθμ. Η.Π. 13588/725/28-03-2006 Κ.Υ.Α. - ΦΕΚ 383/Β/28.03.2006). 

  



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 

 

  19 

 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 

 

  20 

 

 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 

 

  21 

 

 

Η διαθεσιμότητα παροχής των υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων πλοίων οφείλει να είναι 

24ώρη όλες τις ημέρες της εβδομάδας, Κυριακές και αργίες, ανεξαρτήτως της προς 

παραλαβή ποσότητας και τον τύπο ή την προέλευση του πλοίου. 

 

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο, για την παραλαβή και διαχείριση των υγρών αποβλήτων, όπως 

αυτά περιορίζονται σε πετρελαιοειδή κατάλοιπα και μάλιστα μόνο χώρου μηχανοστασίων 

πλοίων (ANNEX I MARPOL 73/78), απόβλητα λιπαντικών ελαίων (waste lubricants) (ANNEX II 

MARPOL 73/78) και λύματα (ANNEX IV MARPOL 73/78), ο ανάδοχος συλλογής οφείλει να 

διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό: 

 

• για τη συλλογή και μεταφορά των πετρελαιοειδών καταλοίπων (ANNEX I MARPOL 

73/78): 

- Ένα αυτοκινούμενο πλωτό δεξαμενόπλοιο με μεταφορική ικανότητα 3.219m3, με 

δύο αντλίες φόρτωσης – εκφόρτωσης παροχής 500 m3/h. 
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- Δύο φορτηγά αυτοκίνητα βυτιοφόρα επικαθήμενα χωρητικότητας 27,660m3 και 

24,100m3, αντίστοιχα. 

- Βυτιοφόρα οχήματα συλλογής & μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων 

χωρητικότητας 27,660m3. 

 

• για τη συλλογή και μεταφορά των λιπαντικών ελαίων (ANNEX II MARPOL 73/78), ένα 

φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήμενο χωρητικότητας 26,800m3. 

 

• για τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων (ANNEX IV MARPOL 73/78), δύο φορτηγά 

αυτοκίνητα βυτιοφόρα ίδιας χωρητικότητας 25m3. 

 

• για τη συλλογή και μεταφορά των επιβλαβών – επικίνδυνων υγρών ουσιών (ANNEX II 

MARPOL 73/78), ένα φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο χωρητικότητας 16,000m3. 

 

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο, για τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων 

(ΑΝNΕΧ V MARPOL 73/78), ο ανάδοχος συλλογής οφείλει να διαθέτει τον παρακάτω 

εξοπλισμό: 

• Ένα αυτοκινούμενο πλωτό μέσο με συνολικό μήκος 13,50m, πλάτος νηολόγησης 4m και 

ολική χωρητικότητα 24,33 κόροι. 

• Ένα απορριμματοφόρο αυτοκίνητο με συμπιεστή απορριμμάτων χωρητικότητας άνω 

των 10m3. Επίσης, για τη συλλογή των απορριμμάτων από τους κάδους διατίθεται ένα 

κλειστού τύπου απορριμματοφόρο όχημα το οποίο φέρει συμπιεστή απορριμμάτων 

(πρέσα) με ωφέλιμο βάρος 7.700kg. 

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

μεταφορά των αποβλήτων μέσω κάδων (containers) χωρητικότητας 7m3– 10m3. 

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

μεταφορά των αποβλήτων μέσω κάδων (containers) χωρητικότητας 30 - 35m3. 

• Κλειστό αυτοκίνητο - ψυγείο για την μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων – σφάγια 

ζώων κατηγορίας G με δυνατότητα ψύξης στους -200C. 

• Κλειστό όχημα για την μεταφορά των λειτουργικών αποβλήτων κατηγορίας F με 

δυνατότητα ψύξης ≤80C. 

 

Τέλος, σε ότι αφορά στο Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’», το ισχύον Σχέδιο προβλέπει την 

εγκατάσταση των δεξαμενών υγρών καταλοίπων εντός χώρου επιφάνειας 4m2 και τεσσάρων 

(04) κάδων στερεών απορριμμάτων χωρητικότητας 550lt ο καθένας εντός χώρου επιφάνειας 

4m2 στο βορειοανατολικό άκρο του ‘’κρηπιδώματος δημητριακών’’ (βλ. Σχήμα 2.3). 
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Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο, η παραλαβή των αποβλήτων μπορεί να γίνει σε όλες τις θέσεις 

πρυμνοδέτησης και παραβολής των πλοίων. 

 

Επίσης, σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο προβλέπεται η οργάνωση «Γραφείου Ευκολιών 

Υποδοχής Αποβλήτων πλοίων» των λιμένων αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Η στελέχωση του 

εν λόγω «γραφείου» πραγματοποιείται και λειτουργεί από το Φορέα διαχείρισης του λιμένα 

σε συνεργασία με τις αναδόχους εταιρείες παραλαβής και διαχείρισης υγρών και στερεών 

αποβλήτων. 

 

Στις αρμοδιότητες 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». 

Υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου είναι εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Φορέα 

διαχείρισης του λιμένα. 

 

Για την επιτυχή εφαρμογή του εν λόγω Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων και 

Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων είναι απαραίτητη η τήρηση κατάλληλου συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
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Σχήμα 2.3: Χώροι για την εγκατάσταση του χερσαίου εξοπλισμού των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων 
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2.4. Τύπος και ποσότητες παραλαμβανόμενων αποβλήτων 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων που έχει υποβάλει η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(Υ.Π.ΕΝ.) για το σύνολο των λιμένων αρμοδιότητάς της για τα έτη 2019, 2020, 2021 

παραλαμβάνονται σε ετήσια βάση οι κάτωθι ποσότητες ανά είδος αποβλήτου (βλ. Πίνακας 

2-1): 

 
Πίνακας 2-1: Στοιχεία των ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων που έχει υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. για τα έτη 2019, 2020 και 2021. 

 

 

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι οι κύριες κατηγορίες αποβλήτων που συλλέγονται 

στους λιμένες αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. αφορούν τα πετρελαιοειδή απόβλητα 

συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (κατηγορία αποβλήτων Ι της 

MARPOL 73/78) και τα στερεά απορρίμματα οικιακού τύπου (κατηγορία αποβλήτων V της 

MARPOL 73/78). Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων της 

Ο.Λ.Κ. Α.Ε., ο Κεντρικός Λιμένας Καβάλας συγκεντρώνει κυρίως απορρίμματα οικιακού 

τύπου, καθώς εξυπηρετεί την επιβατική-τουριστική κίνηση, ενώ οι εργασίες επισκευής 

συντήρησης των ελλιμενιζόμενων πλοίων πραγματοποιούνται στο Λιμάνι του Πειραιά ή σε 

άλλες οργανωμένες ναυπηγοεπισκευαστικές βάσεις. 

 

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία κίνησης των λιμένων αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (βλ. Πίνακας 

2-2), προκύπτει ότι η εμπορική κίνηση  εξυπηρετείται κυρίως στο Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος 

Β’», καθώς ο μέσος ετήσιος αριθμός των ελλιμενιζόμενων πλοίων στον εν λόγω λιμένα ήταν 

ίσος με 138 πλοία για τα έτη 2019, 2020 και 2021. Αντίθετα, στο Λιμένα Κεραμωτής και 

Λιμένα Ελευθερών ο μέσος ετήσιος αριθμός των ελλιμενιζόμενων πλοίων για την 

εξυπηρέτηση της εμπορικής κίνησης ήταν κατά πολύ μικρότερος, ίσος με 15 και 10, 

αντίστοιχα. 

 

Κατηγορία 

συλλεχθέντων 

αποβλήτων 

MARPOL 73/78

Είδος συλλεχθέντων αποβλήτων
Κωδικός Ε.Κ.Α. 

συλλεχθέντος 

αποβλήτου

Ποσότητα 

συλλεχθέντων 

αποβλήτων 

2019 (tn)

Ποσότητα 

συλλεχθέντων 

αποβλήτων 

2020 (tn)

Ποσότητα 

συλλεχθέντων 

αποβλήτων 

2021 (tn)

Μέση ετήσια 

ποσότητα 

συλλεχθέντων 

αποβλήτων (tn)

Ι
Άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς 

θερμότητας
13 03 10* 3,98 2,9 6,426 4,435                          

Ι
Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης 

ναυσιπλοϊας
13 04 03* 142,418 56,495 74,66 91,191                       

Ι

μείγματα αποβλήτων από θαλάμους 

υπολλειμμάτων και διαχωριστές 

ελαίου / νερού

13 05 08* 79,462 38,661 45,643 54,589                       

Ι Απόβλητα που περιέχουν πετρελαίο 16 07 08* -                        11 4 5,000                          

V ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 20 03 01 182,72 135,76 213,33 177,270                     
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Με βάση τα στοιχεία κίνησης του λιμενικού συστήματος αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (βλ. 

Πίνακας 2-2), επαληθεύεται το γεγονός ότι στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας, καθώς επίσης και 

στο Λιμένα της Κεραμωτής παράγονται κυρίως απόβλητα οικιακού τύπου, διότι εξυπηρετούν 

κατά κύριο λόγο την επιβατική και τουριστική κίνηση (ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα). 

 

Όσον αφορά στις ποσότητες των πετρελαιοειδών αποβλήτων (κατηγορία αποβλήτων Ι της 

MARPOL 73/78), εκτιμάται κατ’ αναλογία με βάση τα στοιχεία της μέσης ετήσιας κίνησης 

στους λιμένες αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (βλ. Πίνακας 2-2) και τα στοιχεία των ετήσιων 

Εκθέσεων Αποβλήτων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (βλ. Πίνακας 2-1) ότι στο Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος 

Β’» συλλέγονται κατά μέσο όρο ετησίως περί τους 37tn. 

 

Πίνακας 2-2: Στοιχεία Κίνησης Λιμένων αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ. Α.Ε. για τα έτη 2019, 2020 και 2021. 
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2.5. Πολιτική Ποιότητας - Περιβάλλον 

Η Διοίκηση της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. έχει ως κύριο στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και τη 

συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των αποδεκτών των σχετικών παρεχόμενων υπηρεσιών, 

καθώς και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών και της εσωτερικής του λειτουργίας. Το 2009, 

η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 για την Φόρτωση & Εκφόρτωση Στερεών Χύδην 

Φορτίων, πλην Σιτηρών, στον Λιμένα «Φίλιππος Β’». Το 2015, το Σύστημα αυτό διευρύνθηκε 

σε Λειτουργία Λιμενικής Εγκατάστασης για τη Φόρτωση & Εκφόρτωση Φορτίων, Πλην Υγρών 

Χύδην, στον Λιμένα «Φίλιππος Β’», ενώ το 2018 εφαρμόστηκε το αναθεωρημένο ISO 

9001:2015 και ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε η 3η επαναπιστοποίηση του Συστήματος 

Ποιότητας2. 

  

 

2 Επίσημη ιστοσελίδα Ο.Λ.Κ. Α.Ε: https://www.portkavala.gr/about/politiki-poiotitas/, Ιούνιος 2022 

https://www.portkavala.gr/about/politiki-poiotitas/
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3. Χαρακτηριστικά ευρύτερης περιοχής λιμένα 

3.1. Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) (υπ’ αριθ. Ε.Γ. οικ. 

904/21.12.2017 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων - Φ.Ε.Κ. 4679/Β/29.12.2017), το 

Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας ταυτίζεται με τη Λεκάνη Απορροής Στρυμόνα 

(EL1106) η οποία έχει έκταση 7.319km2 (βλ. Σχήμα 3.1). Όσον αφορά στις λιμενικές υποδομές 

του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» βρίσκονται εντός του παράκτιου φυσικού υδάτινου 

σώματος (Υ.Σ.) «Δυτικός κόλπος Καβάλας» με κωδικό EL1106C0004Ν το οποίο έχει έκταση 

183,16km2 και χαρακτηρίζεται από μέτρια συνολική κατάσταση (μέτρια οικολογική και καλή 

χημική κατάσταση) (βλ. Σχήμα 3.2). Επίσης, σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης το 

χερσαίο τμήμα του εν λόγω λιμένα δεν ανήκει ούτε βρίσκεται στην άμεση γειτονία κάποιου 

λιμναίου, ποτάμιου ή μεταβατικού υδατικού συστήματος. Στα ανατολικά του Λιμένα 

Καβάλας «Φίλιππος Β’» και σε ικανή απόσταση από αυτόν, εντοπίζεται το φυσικό ποτάμιο 

υδατικό σύστημα «Ρ. Ασπρόχωμα» με κωδικό EL1106R0009010092N, μήκος 17,21km2 και 

μέτρια συνολική κατάσταση (μέτρια οικολογική και καλή χημική κατάσταση). 

 

 
Σχήμα 3.1: Όρια ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας (EL 11) και Λεκανών Απορροής Ποταμών (Χάρτης 
2, 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας, Φ.Ε.Κ. 4679/Β/29.12.2017) 
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Σχήμα 3.2: Ταξινόμηση συνολικής κατάστασης παράκτιων Υδατικών Συστημάτων ΥΔ Ανατολικής 
Μακεδονίας (EL 11) (Χάρτης 11, 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας, Φ.Ε.Κ. 4679/Β/29.12.2017) 

 

Όσον αφορά στα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (Υ.Υ.Σ.), η χερσαία περιοχή του εν λόγω λιμένα 

βρίσκεται εντός των ορίων του Υ.Υ.Σ. με την ονομασία «Σύστημα Συμβόλου – Καβάλας», με 

κωδικό EL1100130 και έκταση 376,37 km2 (βλ. Σχήμα 3.3). Το εν λόγω Υ.Υ.Σ. χαρακτηρίζεται 

από καλή χημική (ποιοτική) κατάσταση και καλή ποσοτική κατάσταση. Με βάση το ισχύον 

Σχέδιο Διαχείρισης, στο εν λόγω Υ.Υ.Σ. δεν έχουν καταγραφεί αυξημένες τιμές στοιχείων λόγω 

φυσικού υποβάθρου ή αυξημένες τιμές στοιχείων ανθρωπογενούς επίδρασης, καθώς επίσης 

δεν εντοπίζεται θαλάσσια διείσδυση. 

 

Σημειώνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την 2η Αναθεώρηση των Σχεδίων 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών και συγκεκριμένα έχει αναρτηθεί το σχέδιο 

δράσης καθώς και κείμενο με επισκόπηση σημαντικών ζητημάτων διαχείρισης για κάθε 

Υδατικό Διαμέρισμα (Υ.Δ.). Με βάση το εν λόγω κείμενο περί σημαντικών ζητημάτων 

διαχείρισης για κάθε ΥΔ, το Υ.Υ.Σ. «Σύστημα Συμβόλου – Καβάλας» περιλαμβάνεται στα 

υπόγεια υδατικά συστήματα των οποίων η ποσοτική κατάσταση τείνει να υποβαθμιστεί, 

καθώς δέχονται σημαντικές πιέσεις, λόγω των αντλήσεων των υπόγειων υδάτων για την 

κάλυψη κυρίως των αρδευτικών αναγκών. Ωστόσο, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία οι 

αντλήσεις αυτές αποτελούν μικρό ποσοστό της μέσης ετήσιας τροφοδοσίας του εν λόγω 

Υ.Υ.Σ. 
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Σχήμα 3.3: Υπόγειο Υδατικό Σύστημα «Σύστημα Συμβόλου – Καβάλας» εντός του οποίου εμπίπτει ο 
Λιμένας Καβάλας «Φίλιππος Β’» (Πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, 
διαθέσιμη στον ιστότοπο http://wfdgis.ypeka.gr/ και ιδία επεξεργασία, Ιούνιος 2022). 

 

Όσον αφορά στις πιέσεις που ασκούνται στα υδατικά συστήματα της περιοχής, αυτές 

σχετίζονται με σημειακές (εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, εκβολή δικτύων 

αποχέτευσης σε φυσικό αποδέκτη, βιομηχανικές μονάδες, λιμενικές εγκαταστάσεις - 

ναυσιπλοΐα κλπ.) (βλ. Σχήμα 3.4), αλλά και διάχυτες πηγές ρύπανσης (αστικές, γεωργικές, 

κτηνοτροφικές πηγές ρύπανσης). 
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Σχήμα 3.4: Σημειακές πιέσεις εντός στο ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας (EL 11) (Χάρτης 10, 1η 
Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Ανατολικής Μακεδονίας, Φ.Ε.Κ. 4679/Β/29.12.2017) 

 

Όσον αφορά στο Πρόγραμμα Μέτρων, για την υπό μελέτη περιοχή ισχύουν τα βασικά μέτρα 

που προτείνονται από την αναθεώρηση, τα οποία σχετίζονται με την εφαρμογή Οδηγιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, για το σύνολο των Υ.Σ. του Υ.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας 

προβλέπεται η εφαρμογή του συμπληρωματικού μέτρου με κωδικό Μ11Σ0201, δηλαδή η 

ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης του προγράμματος μέτρων του Σ.Δ.Λ.Α.Π. του Υ.Δ. 

και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων. Αναφορικά 

με τα συμπληρωματικά μέτρα για το παράκτιο Υ.Σ. «Δυτικός κόλπος Καβάλας» με κωδικό 

EL1106C0004Ν, εντός του οποίου εμπίπτει ο Λιμένας Καβάλας «Φίλιππος Β’», 

περιλαμβάνονται οι έλεγχοι στις εκβολές αγωγών ομβρίων και λοιπών σημειακών πηγών 

ρύπανσης οι οποίες καταλήγουν στο εν λόγω παράκτιο Υ.Σ. (κωδικός μέτρου Μ11Σ0501). 

 

3.2. Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) 

Σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υ.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41392/333/29.06.2018 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (Φ.Ε.Κ. 

2690/Β/06.07.2018), αλλά και την 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης 
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Κινδύνων Πλημμύρας για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας3, η οποία αναρτήθηκε στον 

ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο του Υ.Π.ΕΝ.4 και βρίσκεται ακόμη υπό διαβούλευση, ο 

Λιμένας Καβάλας «Φίλιππος Β’» βρίσκεται εκτός Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 

Πλημμύρας (Ζ.Δ.Υ.Κ.Π.), καθώς επίσης δεν εντοπίζονται ιστορικά πλημμυρικά συμβάντα στην 

υπό εξέταση περιοχή. 

 

3.3. Χωροταξικός σχεδιασμός και καθεστώς προστασίας ευρύτερης περιοχής 

3.3.1. Υπερκείμενος χωροταξικός σχεδιασμός 

Για την ευρύτερη περιοχή του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’», ισχύουν οι προβλέψεις του 

εγκεκριμένου αναθεωρημένου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και αυτές του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

(Γ.Π.Σ.) Δήµου Καβάλας Νομού Καβάλας. 

 

Η αναθεώρηση του αρχικού Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (υπ’ αριθμ 29310/2003 Υ.Α. - ΦΕΚ 1471/Β/09.10.2003) 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/68605/1092 Απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. 248/Β/25.10.2018). 

 

Στα πλαίσια του άρθρου 5 (Φ.Ε.Κ. 248/Β/25.10.2018) περί βασικών αξόνων και πόλων 

ανάπτυξης / πυλών δικτύου μεταφορών και διαμετακομιστικών κέντρων εθνικής και 

περιφερειακής εμβέλειας, η Καβάλα ορίζεται ως Δευτερεύων Εθνικός Πόλος και πύλη 

διεθνούς και διαπεριφερειακής εμβέλειας της Περιφέρειας, τόσο σε σχέση με τη Βουλγαρία 

και τα Ανατολικά Βαλκάνια όσο και με την Κεντρική Ευρώπη (άρθρο 5 - Φ.Ε.Κ. 

248/Β/25.10.2018). Μεταξύ άλλων υποδομών της ευρύτερης περιοχής της Καβάλας, ο  

Λιμένας Καβάλας «Φίλιππος Β’», ενισχύει το ρόλο της Καβάλας στην παραπάνω προοπτική. 

Επίσης, η διασύνδεση μεταξύ του λιμανιού «Φίλιππος Β'» και του σιδηροδρομικού δικτύου 

ενισχύει το ρόλο της Καβάλας ως πύλη διεθνούς και διαπεριφερειακής εμβέλειας της 

Περιφέρειας. Ακόμη, στα πλαίσια της διάρθρωσης και ιεράρχησης του οικιστικού δικτύου 

(άρθρο 9 – Φ.Ε.Κ. 248/Β/25.10.2018), η δημιουργία ευρείας λιμενικής ζώνης 

συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στο λιμένα «Φίλιππος Β’» και η σύνδεση του με το 

σιδηροδρομικό δίκτυο θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός διαμετακομιστικού 

εμπορευματικού κέντρου στην Καβάλα. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 (Φ.Ε.Κ. 

248/Β/25.10.2018), ο Λιμένας Καβάλας «Φίλιππος Β’», προκειμένου να αποτελεί 

διαμετακομιστικό κέντρο, απαιτείται «η ολοκλήρωση των υποδομών του λιμένα και η 

 
3 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ, 1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ», ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ, ΑΘΗΝΑ 2021 
4 https://floods.ypeka.gr/ 
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διασύνδεση του με το σιδηροδρομικό δίκτυο και το αεροδρόμιο. Κρίνεται σκόπιμη η 

εξασφάλιση της μελλοντικής χωρητικότητας του λιμένα και ικανής χερσαίας ζώνης για την 

ανάπτυξη σχετικών λειτουργιών -βιομηχανικών, επιχειρηματικών, logistics με προοπτική 

οργάνωσης Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας). Προωθείται κατά 

προτεραιότητα η ανάπτυξη του νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Νέας Καρβάλης και η 

υλοποίηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο στην περιοχή των 

Τοξοτών. Αποτρέπεται η δημιουργία νέων πλωτών αγκυροβολίων στη θαλάσσια περιοχή της 

Βάσσοβας καθώς η εκφόρτωση πετρελαιοειδών πραγματοποιείται με ασφαλή τρόπο στον 

“Φίλιππο Β'”». 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 16 (Φ.Ε.Κ. 248/Β/25.10.2018) περί κατευθύνσεων 

στρατηγικής για το Τοπίο έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες Ζώνες Τοπίου ανάλογα με την αξία 

τους. Η περιοχή Εγνατία (τμήμα Καβάλας), η οποία ανήκει στη Ζώνη Δράμας-Καβάλας, 

περιλαμβάνει το εμπορικό λιμάνι «Φίλιππος Β’», τη βιομηχανία λιπασμάτων, τα λατομεία 

μαρμάρου και τη βιομηχανική περιοχή και το τοπίο στη συγκεκριμένη περιοχή έχει 

χαρακτηριστεί υποβαθμισμένο. Συνεπώς, για την περιοχή προωθείται η οριοθέτηση 

λατομικών περιοχών και η αποκατάσταση ανενεργών λατομείων. Επίσης, προωθείται η 

συνολική οργάνωση δραστηριοτήτων για την αποφυγή του κατακερματισμού του τοπίου και 

την περιβαλλοντική εξυγίανση της ζώνης. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 17 (Φ.Ε.Κ. 248/Β/25.10.2018), τα ανατολικά παράλια Καβάλας, τα 

οποία περιλαμβάνουν το Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» και άλλες σημαντικές οχλούσες 

χρήσεις, υπάγονται στις περιοχές ειδικών χωρικών παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ), λόγω 

προβλημάτων χωρικής ανάπτυξης που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό και ρυθμίσεις. 

 

Συγκεκριμένα, για τον εν λόγω λιμένα και την ευρύτερη περιοχή προβλέπεται: 

• «To masterplan του λιμένα, όπου πρέπει να προβλεφθεί η οργάνωση 

λιμενοβιομηχανικής – επιχειρηματικής ζώνης, με επέκταση της χερσαίας ζώνης του 

λιμένα. 

• Η διερεύνηση δημιουργίας και η χωροθέτηση Επιχειρηματικού / Εμπορευματικού 

Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας (όπως ορίζεται στον ν. 4302/2014) στη ζώνη 

του λιμένα ή σε όμορη περιοχή. 

• Η περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής με τη δημιουργία ζώνης σχετικών λειτουργιών 

(βιομηχανικών, logistics, επιχειρηματικών). Διερεύνηση της ενσωμάτωσης του ΒΙΟΠΑ 

Καβάλας και εξέταση της δυνατότητας ένταξης (μέρους ή όλης) της περιοχής σε 

καθεστώς Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης. 

• Η ένταξη της ΒΙΠΕ Καβάλας σε καθεστώς ΕΠ Τύπου Α. 
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• Η εκπόνηση ΣΑΤΑΜΕ για το σύνολο της περιοχής, σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες 

και προγραμματιζόμενες δραστηριότητες. 

• Η χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής σύνδεσης του νέου λιμένα με τους Τοξότες 

Ξάνθης (με πρόβλεψη και για την πιθανή μελλοντική επέκταση προς την πόλη της 

Καβάλας και εν συνεχεία προς Αμφίπολη - Θεσσαλονίκη) και η δημιουργία 

σιδηροδρομικού σταθμού Ν. Καρβάλης». 

 

Με βάση τα παραπάνω, το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’», 

όπως αυτό τροποποιήθηκε (Φ.Ε.Κ. 354/ΑΑΠ/22.11.2012) είναι σε πλήρη συμμόρφωση με το 

στο εγκεκριμένο αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (βλ. ενότητες 2.2. και 2.2.1.). 

 

Το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήµου Καβάλας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

5248 π.ε./04.02.2013 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

- Θράκης (ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/11.03.2013). 

 

Σύμφωνα με το ισχύον Γ.Π.Σ. του Δήµου Καβάλας (ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/11.03.2013), οι 

θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην περιοχή που εντοπίζονται οι λιμενικές εγκαταστάσεις του 

Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’», σχετίζονται με τις υποδομές μεταφορών. Επίσης, τμήμα της 

χερσαίας ζώνης λιμένα βρίσκεται εντός καθορισμένης περιοχής προστασίας δασικών 

εκτάσεων. Το τμήμα της χερσαίας ζώνης που εμπίπτει εντός των δασικών εκτάσεων ανήκει 

στην περιοχή αποκατάστασης του λόφου «Άσπρα Χώματα» (βλ. ενότητα 2.1). 

 

Τέλος, βόρεια του λιμένα εντοπίζεται περιοχή για την οποία έχουν καθοριστεί χρήσεις γης 

που αφορούν περιοχή οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ. 

ν.2742/99) δευτερογενούς τομέα (βλ. Σχήμα 3.5). 
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Σχήμα 3.5: Σχέδιο χρήσεων γης και προστασίας περιβάλλοντος του ισχύοντος Γ.Π.Σ. Δήμου Καβάλας στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» (αρ. σχεδίου Π.2 
της εταιρείας ‘’ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε.’’, Δεκέμβριος 2012 - Φ.Ε.Κ. 69/ΑΑΠ/11.03.2013 και ιδία επεξεργασία) 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 

 

 

  36 

 

3.3.2. Προστατευόμενες περιοχές του Ν.3937/2011 (Α’60) 

Ο Λιμένας Καβάλας «Φίλιππος Β’» βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας για την 

ορνιθοπανίδα (Ζ.Ε.Π. - Special Protection Areas SPA) – Τόπου Κοινοτικής Σημασίας (Τ.Κ.Σ. - 

Sites of Community Importance SCIs) του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 με 

τίτλο «Θαλάσσια Περιοχή Καβάλας – Θάσου», έκταση ίση με 75.686ha και κωδικό 

GR1150014 σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κατάλογο της υπ’ αριθμ. 50743/11.12.2017 

Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4432/Β/15.12.2017) (βλ. Σχήμα 3.6). 
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Σχήμα 3.6: Αριστερά απεικονίζεται το σύνολο της προστατευόμενης περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την 
ορνιθοπανίδα (Ζ.Ε.Π. - Special Protection Areas SPA) – Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (Τ.Κ.Σ. - Sites of Community Importance SCIs) με τίτλο «Θαλάσσια Περιοχή Καβάλας – Θάσου» 
και κωδικό GR1150014 και πάνω δεξιά απεικονίζεται ο Λιμένας Καβάλας «Φίλιππος Β’» εντός της εν λόγω προστατευόμενης περιοχής (Πηγή: https://natura2000.eea.europa.eu/ 
και ιδία επεξεργασία, Ιούνιος 2022) 

https://natura2000.eea.europa.eu/
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Επίσης, η συγκεκριμένη προστατευόμενη περιοχή με κωδικό GR1150014 υπάγεται στη 

Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου- Βιστωνίδας και Ροδόπης η οποία προέκυψε 

από την συνένωση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και 

Θάσου και του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και περιλαμβάνεται στις 24 Μονάδες 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Μ.Δ.Π.Π.) που εντάσσονται στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. (Ν. 

4685/2020). 

 

Επιπλέον, η ευρύτερη περιοχή πέριξ της πόλης Καβάλας έχει χαρακτηριστεί ως Αισθητικό 

Δάσος με όνομα «Αμυγδαλέων Καβάλας» με το από 01.10.1979 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 

606/Δ/28.10.1978) (βλ. Σχήμα 3.7). Στο εν λόγω Αισθητικό Δάσος εμπίπτει και ο λόφος 

«Άσπρα Χώματα» μέρος του οποίου ανήκει στην χερσαία ζώνη λιμένα. 

 

 
Σχήμα 3.7: Αισθητικό Δάσος «Αμυγδαλέων Καβάλας» (Φ.Ε.Κ. 606/Δ/28.10.1978 και ιδία 
επεξεργασία) 
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3.3.3. Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και πολιτιστική κληρονομιά 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Διαχείρισης του 

Εθνικού Αρχείου Μνημείων5 (βλ. Σχήμα 3.8), οι λιμενικές υποδομές του Λιμένα Καβάλας 

«Φίλιππος Β’» βρίσκονται εκτός αρχαιολογικού χώρου, καθώς επίσης δεν εντοπίζονται άλλα 

χαρακτηρισμένα ιστορικά μνημεία, χώροι πολιτιστικού ενδιαφέροντος πλησίον του λιμένα. 

Στην ευρύτερη περιοχή και σε ικανή απόσταση από το λιμένα εντοπίζεται ο χαρακτηρισμένος 

με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54780/3306/17/10/2001 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 

1464/Β/26.10.2001) αρχαιολογικός χώρος Χαλκερού. 

 

 

Σχήμα 3.8: Αρχαιολογικός χώρος Χαλκερού (Φ.Ε.Κ. 1464/Β/26.10.2001) (Πηγή: 
arxaiologikoktimatologio.gov.gr, Ιούνιος 2022) 

 

3.4. Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες περιοχές 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ειδικού διαδικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών χαρτών του 

Εθνικού Κτηματολογίου6 (βλ. Σχήμα 3.9), τμήμα της χερσαίας ζώνης λιμένα βρίσκεται εντός 

περιοχών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως αναδασωτέες, καθώς επίσης το τμήμα της 

 
5 www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr, Ιούνιος 2022 
6 https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx, Ιούνιος 2022 

http://www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr/
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx
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χερσαίας ζώνης λιμένα που αφορά στην προς αποκατάσταση περιοχή του λόφου «Άσπρα 

Χώματα» (βλ. ενότητα 3.2.1), εμπίπτει εντός χαρακτηρισμένης δασικής περιοχής η οποία έχει 

χαρακτηριστεί και ως αναδασωτέα. Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 584/15.01.2021 

Απόφαση Διευθυντή Δασών Ν. Καβάλας (ΑΔΑ: ΩΔΟΡΟΡ1Υ-Σ40) αναρτήθηκε - μεταξύ άλλων 

- ο θεωρημένος δασικός χάρτης των περιοχών των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των 

Δήμων Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου και Θάσου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και 

Θάσου, συνολικής έκτασης 2.029.659,41 στρεμμάτων στον ειδικό διαδικτυακό τόπο 

ανάρτησης δασικών χαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου7. Στη συνέχεια, με την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 90794/29/03/2022 Απόφαση Διευθυντή Δασών Ν. Καβάλας (ΑΔΑ: 9ΟΧΓΟΡ1Υ-ΔΣ9) 

τροποποιήθηκε η παραπάνω απόφαση ως προς την προθεσμία και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων, ήτοι 31 Μαΐου 2022. Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε, 

έπειτα από ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας8 μέχρι τις 15 Ιουλίου 

2022 και αφορά όλους τους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν εντός του 2021 με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων την 31 Μαΐου 2022. 

 

 

 
7 https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx, Μάιος 2022 
8 https://ypen.gov.gr/paratasi-eos-tis-15-iouliou-gia-tin-ypovoli-antirriseon-stous-dasikous-chartes/, Ιούνιος 2022 

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx
https://ypen.gov.gr/paratasi-eos-tis-15-iouliou-gia-tin-ypovoli-antirriseon-stous-dasikous-chartes/
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Σχήμα 3.9: Αναρτημένοι Δασικοί χάρτες στην περιοχή του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» (Πηγή: Εθνικό Κτηματολόγιο, 
https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension, Ιούνιος 2022) 

4. Εκτίμηση μέγιστου αριθμού παρόχων λιμενικής υπηρεσίας συλλογής αποβλήτων 

πλοίου και καταλοίπων φορτίου 

4.1. Παράμετροι περιορισμού αριθμού παρόχων λιμενικής υπηρεσίας συλλογής 

αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου 

Σε συνέχεια της προηγηθείσας παρουσίασης και αξιολόγησης των χαρακτηριστικών του 

Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» αλλά και της ευρύτερης περιοχής ανάπτυξης και λειτουργίας 

του, εντοπίζονται οι ακόλουθες παράμετροι που επηρεάζουν την παροχή της λιμενικής 

υπηρεσίας συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου: 

- Ο Λιμένας Καβάλας «Φίλιππος Β’», ως Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος, 

χαρακτηρίζεται από συνεχώς αυξανόμενη εμπορευματική κίνηση που αφορά τόσο 

στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την 

επιτυχή εξέλιξη του διεθνούς διαγωνισμού υποπαραχώρησης του δικαιώματος 
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χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του εν λειτουργία τμήματος 

του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’». Εντούτοις, η εμπορευματική αυτή κίνηση, που 

μάλιστα απαιτεί σημαντικούς χώρους (εκφόρτωση/φόρτωση, στοιβασία, 

αποθήκευση, κυκλοφορία οχημάτων κλπ.), εξυπηρετείται σε περιορισμένης έκτασης 

χερσαία ζώνη καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί τα προβλεπόμενα και εγκεκριμένα ήδη 

από το 2012 έργα του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου του λιμένα. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο τμήμα των επιχώσεων του λιμένα δεν έχει 

αποπερατωθεί και δεν είναι λειτουργικό. Συνέπεια, των περιορισμένων αυτών 

διαθέσιμων χώρων των λιμενικών υποδομών έχει ως συνέπεια η δραστηριοποίηση 

πολυάριθμων παρόχων λιμενικών υπηρεσιών να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη. 

 

- Οι διαθέσιμοι χώροι του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» περιορίζονται ακόμη 

περισσότερο, δεδομένου ότι το δυτικό τμήμα της χερσαίας ζώνης του λιμένα 

εμπίπτει εντός χαρακτηρισμένης δασικής περιοχής η οποία έχει χαρακτηριστεί και 

ως αναδασωτέα. Μάλιστα έχει δρομολογηθεί η φυτοτεχνική αποκατάστασή της. 

Επιπροσθέτως, η εν λόγω δασική έκταση της χερσαίας ζώνης λιμένα αποτελεί το 

ανατολικό άκρο του κηρυγμένου Αισθητικού Δάσους «Αμυγδαλέων Καβάλας» ( 

01.10.1979 Π.Δ. - Φ.Ε.Κ. 606/Δ/28.10.1978). Η εγγύτητα του λιμένα σε δασικές 

εκτάσεις και δη σε κηρυγμένο Αισθητικό Δάσος επιβάλλει, την ορθή χωροθέτηση 

χρήσεων εντός της χερσαίας ζώνης του, έτσι ώστε αυτές να μην επιβαρύνουν ή 

θέτουν σε κίνδυνο τη δασική ακεραιότητα. Στα πλαίσια αυτά, οι χερσαίες 

εγκαταστάσεις ευκολιών παραλαβής αποβλήτων πλοίων συνιστάται να 

περιορίζονται στα τμήματα του λιμένα που δεν βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις 

δασικές εκτάσεις και το Αισθητικό Δάσος. Συνέπεια αυτού είναι ο περαιτέρω 

περιορισμός των διαθέσιμων χώρων για την κάλυψη των αναγκών των παρόχων της 

λιμενικής υπηρεσίας παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου και 

κατ’ επέκταση η ανάγκη περιορισμού του αριθμού αυτών. 

 

- Το προβλεπόμενο από το ισχύον Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Φ.Ε.Κ. 

354/ΑΑΠ/22.11.2012) ξεχωριστό γήπεδο λιμενικής δραστηριότητας για την υποδοχή 

και αποθήκευση πετρελαιοειδών και καταλοίπων πλοίων στο βορειοανατολικό 

τμήμα του χερσαίου χώρου του λιμένα, συνολικής επιφάνειας 5.570 m2 βρίσκεται 

στο προαναφερθέν τμήμα του λιμένα, η κατασκευή του οποίου δεν έχει 

ολοκληρωθεί. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

Γενικού Προγραμματικού σχεδίου, η έκταση αυτή θα πρέπει να είναι σημαντικής 

επιφάνειας (5.570 m2) για να καλύψει τις ανάγκες του λιμένα στην πλήρη ανάπτυξη 

τους, και κατ’ αναλογία και στην σημερινή του μορφή. 
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- Η απουσία των προβλεπόμενων από το ισχύον Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο 

διαμορφώσεων τόσο του εσωτερικού δικτύου όσο και του περιφερειακού δικτύου 

του λιμένα, καθιστούν προβληματική την κυκλοφορία εντός του λιμένα. Κατά 

συνέπεια και η κυκλοφορία οχημάτων (ιδίως βαρέων) θα πρέπει να περιοριστεί στην 

απολύτως αναγκαία. Λαμβάνοντας υπόψη και τη συνεχώς αυξανόμενη κυκλοφορία 

βαρέων οχημάτων μεταφοράς των φορτίων, επιβάλλεται οι πάροχοι λιμενικών 

υπηρεσιών που κάνουν χρήση οχημάτων (όπως οι πάροχοι συλλογής αποβλήτων 

πλοίου και καταλοίπων φορτίου) να περιοριστούν στους απολύτως αναγκαίους. 

 

- Σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ο Λιμένας Καβάλας «Φίλιππος Β’» όπως 

και το σύνολο των ελληνικών λιμένων οφείλει να διαθέτει λιμενικές εγκαταστάσεις 

παραλαβής αποβλήτων από τα πλοία. Ακόμη, η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. οφείλει να τηρεί 

απαρέγκλιτα το εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων. Βάσει 

των ανωτέρω, στο λιμένα έχουν προσδιοριστεί οι κατηγορίες αποβλήτων πλοίων που 

καλείται να παραλάβει ο λιμένας, έχει καθοριστεί ο αναγκαίος εξοπλισμός για την 

παροχή της υπηρεσίας παραλαβής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου και 

έχουν προδιαγραφεί συγκεκριμένης δυναμικότητας χώροι για τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων από τα πλοία (εξοπλισμός ευκολιών 

υποδοχής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου). 

 

- Η θέση του λιμένα εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (Ζ.Ε.Π.) 

– Τόπου Κοινοτικής Σημασίας (Τ.Κ.Σ.) του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 

2000 με τίτλο «Θαλάσσια Περιοχή Καβάλας – Θάσου», επιβάλει την εξαιρετικά 

αυστηρή περιβαλλοντική διαχείριση του λιμένα και τον αυστηρό έλεγχο εν δυνάμει 

ρυπογόνων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης 

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής 

Μακεδονίας, ο χαρακτηρισμός των υδάτων του Δυτικού Κόλπου Καβάλας ως μέτριας 

κατάστασης, καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη βέλτιστης περιβαλλοντικά 

λειτουργίας του λιμένα. Στα πλαίσια αυτά, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των 

λιμενικών υπηρεσιών επιτάσσει τον περιορισμό της όποιας δραστηριοποίησης τους 

(κυκλοφορία οχημάτων, πλους σκαφών, μεταφορές εξοπλισμού και αποβλήτων) στις 

απολύτως αναγκαίες και κατ’ επέκταση τον περιορισμό των παρόχων που 

δραστηριοποιούνται σε αυτούς στον ελάχιστο δυνατό. 

 

- Οι λιμενικές υποδομές που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου Καβάλας 

αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον ελλιμενισμό και την αποθήκευση του πλωτού και 

χερσαίου εξοπλισμού παρόχων της λιμενικής υπηρεσίας συλλογής αποβλήτων 

πλοίου και καταλοίπων φορτίου του Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’», έτσι ώστε να 
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μην καταλαμβάνονται επιπρόσθετοι χώροι στο λιμένα αυτό καθ’ αυτό (δεδομένου 

ότι η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας προγραμματίζεται προ 24ώρου μεταξύ πλοίου 

και παρόχου). Συγκεκριμένα, ο Κεντρικός Λιμένας Καβάλας καλείται να καλύπτει τις 

δικές του ανάγκες ως προς τους παρόχους της λιμενικής υπηρεσίας συλλογής 

αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, οι Λιμένες Κεραμωτής και Ελευθερών 

έχουν αυξημένη ακτοπλοϊκή κίνηση και επιπροσθέτως εξυπηρετούν τα σκάφη των 

κατοίκων και αλιέων της περιοχής τους, οι λιμενίσκοι Καβάλας και Ακρωτηρίου 

Καλαμίτσα είναι πλήρεις καθώς μπορούν να εξυπηρετήσουν μικρό μόνο αριθμό 

μικρών σκαφών των κατοίκων της περιοχής, η ιχθυόσκαλα Καβάλας και το καταφύγιο 

τουριστικών σκαφών Ηρακλείτσας δεν προσφέρονται για τον ελλιμενισμό μη 

αλιευτικών σκαφών και μη τουριστικών σκαφών αντιστοίχως και ο προβλήτας της 

Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων (Β.Φ.Λ) εξυπηρετεί μόνο πλοία που 

σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εν λόγω βιομηχανίας. Άλλωστε, ακόμη και στην 

περίπτωση που υπήρχαν άλλες λιμενικές υποδομές για την εξυπηρέτηση των 

παρόχων, ο τακτικός πλους από και προς το λιμένα θα συνέβαλλε στην 

εντατικοποίηση της ναυσιπλοΐας εντός της προστατευόμενης περιοχής «Θαλάσσια 

Περιοχή Καβάλας – Θάσου» του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, που 

αποτελεί μία από τις βασικές ανθρωπογενείς πιέσεις σε αυτήν με προφανείς 

αρνητικές επιπτώσεις για το προστατευόμενο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής. 

 

- Στα πλαίσια της πολιτικής ποιότητας που εφαρμόζει η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. επιδιώκει στην 

παροχή φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών και μεριμνά για την πρόληψη της 

ρύπανσης και τη βέλτιστη περιβαλλοντική απόδοση του λιμένα. Συνεπώς, η 

επιδιωκόμενη από την Ο.Λ.Κ. Α.Ε. μείωση των αρνητικών και αύξηση των θετικών 

επιπτώσεων που προέρχονται από τις δραστηριότητές του, σε συνδυασμό με τις 

προαναφερθείσες περιβαλλοντικές και αδειοδοτικές δεσμεύσεις, το καθεστώς 

προστασίας και τις λειτουργικές ανάγκες του λιμένα επιβάλουν την εκτίμηση του 

μέγιστου και απολύτως αναγκαίου αριθμού παρόχων που δύνανται να 

δραστηριοποιούνται στο Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» στη λιμενική υπηρεσία 

παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου. 

 

Από την ανωτέρω ανάλυση και τα στοιχεία που χορηγήθηκαν, προκύπτει ότι η αξία και  

σπανιότητα τόσο του θαλάσσιου (προστατευόμενη περιοχή «Θαλάσσια Περιοχή Καβάλας – 

Θάσου» του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000) όσο και του παράκτιου χώρου 

στην περιοχή του λιμένα (δασικές – αναδασωτέες εκτάσεις, Αισθητικό Δάσος «Αμυγδαλέων 

Καβάλας»), η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και αποφυγής της ρύπανσης μέσω της 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών, και τέλος τα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά του λιμένα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το μεγαλύτερο 
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τμήμα των χερσαίων χώρων του λιμένα δεν έχει ακόμη αποπερατωθεί και καταστεί 

λειτουργικό, επιβάλλουν τον περιορισμό των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών και ιδίως της 

παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπου φορτίου. 

 

4.2. Δυνατότητες λιμένα ως προς τον αριθμό παρόχων της λιμενικής υπηρεσίας 

Βάσει των ανωτέρω, ο Λιμένας Καβάλας «Φίλιππος Β’» καλείται να περιορίσει τον αριθμό 

παρόχων της λιμενικής υπηρεσίας παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπου φορτίου 

στον ελάχιστο δυνατό. Λαμβάνοντας υπόψη και την αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού και 

της χρηματοοικονομικής διαφάνειας βάσει των οποίων θεσπίστηκε ο Κανονισμός ΕΕ 

2017/352, στην παρούσα μελέτη γίνεται εκτίμηση του μέγιστου αριθμού παρόχων της 

λιμενικής υπηρεσίας συλλογής των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου που 

δύνανται να δραστηριοποιούνται στο λιμένα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και 

ασφάλεια του περιβάλλοντος και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα του λιμένα. Για την 

εκτίμηση αυτή λήφθηκαν υπόψη τα εξής: 

- Η λιμενική υπηρεσία συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπου φορτίου αφορά 

κυρίως στις εξής κατηγορίες αποβλήτων: 

o πετρελαιοειδή απόβλητα συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων 

λιπαντικών ελαίων (κατηγορία αποβλήτων Ι της MARPOL 73/78), και 

o στερεά απορρίμματα οικιακού τύπου (κατηγορία αποβλήτων V της MARPOL 

73/78) 

o λύματα (ANNEX ΙV της Δ.Σ. MARPOL 73/78) 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων, στο Λιμένα 

Καβάλας «Φίλιππος Β’», ο πάροχος καλείται να παραλάβει κυρίως πετρελαιοειδή 

απόβλητα και στερεά απορρίμματα (ανάμεικτα δημοτικά). Επίσης, καλείται να 

παραλάβει τα λύματα των πλοίων. Είναι προφανές ότι υπάρχει πρόβλεψη και για την 

παραλαβή τυχόν διαφόρων άλλων ειδών αποβλήτων (καταλοίπων φορτίου) που 

ενδέχεται να διαφέρουν ανά περίπτωση, αλλά πρόκειται για περιστασιακή συλλογή 

μικροποσοτήτων. Συνέπεια αυτού είναι η υποχρέωση του παρόχου να διαθέτει τα 

μέσα για την παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση διαφορετικών τύπων 

αποβλήτων και κατ’ επέκταση περισσότερους χώρους, οχήματα και προσωπικό. 

Επίσης, στο Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» εκτός από τα πετρελαιοειδή απόβλητα η 

ετήσια παραλαμβανόμενη ποσότητα των οποίων δεν είναι αμελητέα (αλλά και πάλι 

όχι μεγάλη), τα υπόλοιπα απόβλητα χαρακτηρίζονται από πολύ μικρές ποσότητες σε 

ετήσια βάση, γεγονός που καθιστά κρίσιμης σημασίας τις υποδομές προσωρινής 

αποθήκευσης αποβλήτων, καθώς παρέχουν στον εκάστοτε πάροχο τη δυνατότητα να 

συλλέξει ικανή ποσότητα από κάθε είδος αποβλήτου ώστε να είναι αποδοτικότερη η 

μεταφορά και διάθεση του. Στα πλαίσια αυτά, και πόσο μάλλον στην περίπτωση 
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αυξημένου αριθμού παρόχων, καλείται η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. να διαθέτει σημαντικής 

επιφάνειας ωφέλιμους χώρους για την εγκατάσταση των υποδομών προσωρινής 

αποθήκευσης κάθε τύπου αποβλήτου. 

 

- Ο Λιμένας Καβάλας «Φίλιππος Β’» αξιοποιεί το σύνολο τόσο των διαθέσιμων χώρων 

του όσο και των μετώπων παραβολής του για την κάλυψη των αναγκών της 

εμπορικής κίνησης, καθώς και των λοιπών λειτουργικών αναγκών του, δεδομένου 

μάλιστα ότι καλείται να καλύψει την ζήτηση σε υποδομές μικρότερης κλίμακας από 

τις προβλεπόμενες και αναγκαίες, ενώ όπως προαναφέρθηκε τμήμα του λιμένα 

αποτελεί δασική αναδασωτέα έκταση. Συνεπώς, η παρούσα κατάσταση του λιμένα 

χαρακτηρίζεται από απουσία αξιοποιήσιμων ελεύθερων λειτουργικών χώρων. 

 

- Σήμερα, στο σύνολο των λιμένων αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., η υπό εξέταση 

λιμενική υπηρεσία παρέχεται ικανοποιητικά και με ασφάλεια από ένα πάροχο για τα 

υγρά απόβλητα και ένα για τα στερεά, εφαρμόζοντας το Σχέδιο Παραλαβής και 

Διαχείρισης Αποβλήτων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Συνεπώς, οι υπηρεσίες που καλούνται να 

προσφέρουν οι πάροχοι μόνο για το Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’» είναι ακόμη πιο 

περιορισμένης κλίμακας. 

 

- Η ανάγκη προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος της προστατευόμενης περιοχής 

«Θαλάσσια Περιοχή Καβάλας – Θάσου» του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 

Natura 2000 είναι επιτακτική. Ο περιορισμός του αριθμού των πλωτών μέσων και της 

έντασης κάθε λιμενικής υπηρεσίας συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή. 

Συνεπώς για τη βιωσιμότητα και ασφάλεια της λιμενικής υπηρεσίας παραλαβής αποβλήτων 

πλοίου και καταλοίπου φορτίου, ο Λιμένας Καβάλας «Φίλιππος Β’» θα πρέπει να διαθέτει 

επαρκείς χερσαίους χώρους και ικανό μήκος παραβολής πλωτών μέσων για κάθε πάροχο 

που θα προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία. Δεδομένης της απουσίας επαρκών ελεύθερων 

λειτουργικών χώρων κατάλληλων για το σκοπό αυτό στο λιμένα (όπως αναλυτικά 

παρουσιάστηκε στην ενότητα 4.1 της παρούσας), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μέχρι 

σήμερα η κάλυψη των αναγκών του λιμένα είναι εφικτή δύο μόνο παρόχους – έναν πάροχο 

για τα υγρά απόβλητα και ένα για τα στερεά απόβλητα, εκτιμάται ότι η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. δύναται 

να περιορίσει τον αριθμό των παρόχων σε ένα (1) ανά κατηγορία αποβλήτου. 

 

5. Συμπέρασμα 

Σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, συμπεραίνεται ότι η αξία και σπανιότητα τόσο 

του θαλάσσιου (προστατευόμενη περιοχή «Θαλάσσια Περιοχή Καβάλας – Θάσου» του 
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Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000) όσο και του παράκτιου χώρου (δασικές – 

αναδασωτέες εκτάσεις, Αισθητικό Δάσος «Αμυγδαλέων Καβάλας») στην περιοχή του Λιμένα 

Καβάλας «Φίλιππος Β’», η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και αποφυγής της 

ρύπανσης μέσω της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών, 

και τέλος τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του λιμένα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το 

μεγαλύτερο τμήμα των χερσαίων χώρων του λιμένα δεν έχει ακόμη αποπερατωθεί και 

καταστεί λειτουργικό, επιβάλλουν τον περιορισμό των παρόχων της λιμενικής υπηρεσίας 

παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπου φορτίου. 

Επιπροσθέτως, για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ασφάλεια της λιμενικής υπηρεσίας 

παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπου φορτίου, ο Λιμένας Καβάλας «Φίλιππος Β’» 

«Φίλιππος Β’» θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς χερσαίους χώρους και ικανό μήκος 

παραβολής πλωτών μέσων για κάθε πάροχο που θα προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία. 

Δεδομένης της απουσίας επαρκών ελεύθερων χώρων κατάλληλων για το σκοπό αυτό στο εν 

λειτουργία τμήμα του λιμένα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η κάλυψη των 

αναγκών του λιμένα παρέχεται με αρτιότητα από δύο μόνο παρόχους – έναν πάροχο για τα 

υγρά απόβλητα και ένα για τα στερεά απόβλητα - εκτιμάται ότι η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. δύναται να 

περιορίσει τον αριθμό των παρόχων σε ένα (1) για τα υγρά απόβλητα και ένα (1) για τα 

στερεά απόβλητα. 
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