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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

    Η  Ευρωπαϊκή Ένωση µε την Οδηγία 2000/59/ΕΚ της  27ης Νοεµβρίου 2000 στοχεύει 

στον περιορισµό της απόρριψης αποβλήτων στη θάλασσα ώστε να ενισχυθεί η 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στη συγκεκριµένη εργασία παρουσιάζεται η 

οδηγία, αναφέρεται πώς µέσα από την τροποποίηση κάποιων άρθρων της ενσωµατώνεται 

στο Ελληνικό δίκαιο και τονίζονται οι διαφορές που υπάρχουν στην εφαρµογής της στην 

Ελλάδα και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ακόµη αναφέρονται τα εµπλεκόµενα µέρη και οι 

δεσµοί που θα πρέπει να αναπτύσσουν µεταξύ τους για την σωστή εφαρµογή της. 

Σύµφωνα µε την νοµοθεσία η παραλαβή αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου 

πραγµατοποιείται µε επιτυχία όταν οι λιµενικές εγκαταστάσεις καταρτίζουν ένα σχέδιο 

διαχείρισης αποβλήτων που µπορεί να εξυπηρετεί τις εκάστοτε ανάγκες των πλοίων που 

ελλιµενίζουν. Μεγάλη λοιπόν βαρύτητα έχει δοθεί στην καταγραφή και ανάλυση τέτοιων 

σχεδίων από διάφορα λιµάνια της Ελλάδος. 

    Ακόµη για να είναι πιο εφικτή µια αποτίµηση της οδηγία, έγινε κατηγοριοποίηση των 

ελληνικών λιµένων ανάλογα µε το µέγεθός τους και την κίνηση των πλοίων που 

εξυπηρετούν. Στη συνέχεια µε τη βοήθεια διάφορων υπηρεσιακών στοιχείων που 

συλλέχτηκαν από οργανισµούς λιµένων και δηµοτικά λιµενικά ταµεία καθώς και µε 

στοιχεία για την πορεία της ρύπανσης των ελληνικών θαλασσών εκδόθηκαν 

αποτελέσµατα που µας επιτρέπουν να παρατηρήσουµε το ποσοστό κατάρτισης και 

εφαρµογής του σχεδίου σε κάθε µια κατηγορία, την αναγκαιότητα εφαρµογής του από 

την  κάθε κατηγορία καθώς και τελικά υπάρχει µείωση της θαλάσσιας ρύπανσης λόγω 

της εφαρµογής της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Από τα παραπάνω οδηγούµαστε σε 

συµπεράσµατα που µπορούν να βοηθήσουν στην διόρθωση διαφόρων σηµείων όχι µόνο 

της ίδιας της οδηγίας άλλα κυρίως στον τρόπο µε τον οποίο αυτή εφαρµόζεται στην 

Ελλάδα και στην ΕΕ. 
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ABSTRACT 

 
 

The European Union Directive 2000/59/EC of 27 November 2000 aims to reduce the 

discharges of waste into the sea to enhance the protection of the marine environment. In 

this dissertation, follows the presentation of the directive. Also, the dissertation explains  

how through the amendment of some articles the directive is incorporated into Greek law 

and highlights the differences in implementation between Greece and other European 

countries. The dissertation is referred to the parties and the links that should be developed 

between them for the proper implementation of the directive. According to legislation, 

waste and cargo residues reception is carried out successfully when the port facilities 

establish a waste management plan which can serve the needs of every ship that docks. 

Great emphasis is given on the recording and the analysis of such projects from various 

ports in Greece. 

For the better evaluation of the directive the dissertation includes the categorization of the 

Greek ports, depending on their size and the number of the ships that they serve. Then, 

with the help of several data that have been collected from port authorities and municipal 

port funds, and port data about the pollution of the Greek seas the project concludes to 

results that allow us to observe the rate of development and implementation of the project 

in each category, the need of implementation from every category and ultimately watch 

the reduction of the marine pollution due to the implementation of European legislation. 

From all the above we are led to conclusions that can help us to correct not only the 

various points of directive itself but mainly in the way that it applies to Greece and the 

EU. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Το νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία του θαλασσίου 

περιβάλλοντος από απορρίψεις πλοίων 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

    Οι θαλάσσιες µεταφορές ήταν και είναι ένα από τα σηµαντικότερα µέσα µεταφοράς 

αγαθών. Αποτελούν το κλειδί για την ανάπτυξη των κρατών και της παγκόσµιας 

οικονοµίας. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας κατέστησε τη ναυτιλία ένα από τα φθηνότερα 

και ασφαλέστερα µέσα µεταφοράς. Από την άλλη πλευρά, λόγω του µεγάλου όγκου των 

µεταφερόµενων φορτίων και καυσίµων δηµιουργήθηκαν σοβαρά προβλήµατα θαλάσσιας 

ρύπανσης. Τα προβλήµατα αυτά προκύπτουν από την καθηµερινή λειτουργία των 

εµπορικών πλοίων αλλά και από ατυχήµατα που συµβαίνουν και τη διάρκεια της ζωής 

τους. Είναι αποδεδειγµένο πλέον πως η ρύπανση του υγρού στοιχείου αποτελεί µεγάλο 

κίνδυνο για τις θάλασσες και απειλή µε πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές 

προεκτάσεις για τον άνθρωπο. Για το λόγω αυτό οι κυβερνήσεις σε εθνικό ή σε διεθνές 

επίπεδο θέσπισαν νόµους για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι νόµοι 

αυτοί πέρα από το να αποδώσουν ευθύνη για τις περιπτώσεις ρύπανσης έχουν και σαν 

στόχο την κατάλληλη προετοιµασία, που αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση και βάση, για 

την µη ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος. Η διεθνής εµπειρία και πρακτική 

αποδεικνύει ότι όσα µέτρα και αν ληφθούν τα περιστατικά ρύπανσης δεν µπορούν να 

εξαλειφθούν πλήρως. Το γεγονός αυτό συµβαίνει διότι ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες 

του περιστατικού δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν καθώς επίσης διότι τα περισσότερα 

περιστατικά οφείλονται σε αστάθµητους παράγοντες . Μέσω της πρόληψης τα  

φαινόµενα ρύπανσης µπορούν να µειωθούν πάρα πολύ δραστικά. Επίσης η 

ελαχιστοποίηση του χρόνου αντίδρασης, που είναι ο κύριος παράγοντας που επιδρά στην 

αντιµετώπιση των περιστατικών, έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση των δυσµενών 

συνεπειών της κάθε περίπτωσης. Υπάρχει πλούσια διεθνής και εθνική νοµοθεσία η οποία 

θεσπίζει νόµους σχετικά µε τον εξοπλισµό των πλοίων, τον τρόπο αντίδρασης του 
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πληρώµατος καθώς επίσης και για τις ευκολίες που προσφέρουν τα λιµάνια σε ολόκληρο  

τον κόσµο προκειµένου η ρύπανση της θάλασσας από τα πλοία να είναι η ελάχιστη. 

Αυτοί οι κανόνες αφορούν καταρχήν τους πλοιοκτήτες και τα πληρώµατα, τα λιµάνια και 

τέλος τις ίδιες τις κυβερνήσεις. Σηµαντικό ρόλο λοιπόν στην προστασία του θαλασσίου 

περιβάλλοντος διαδραµατίζουν όλοι οι παράγοντες που έχουν άµεση αλλά και έµµεση 

σχέση µε την θαλάσσια µεταφορά.  

    Ειδικότερα, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1. στην περίπτωση ρύπανσης από απόβλητα 

πλοίων και καταλοίπων φορτίου την ευθύνη φέρουν τρεις από τους βασικούς παράγοντες 

των θαλάσσιων µεταφορών: 

 

Σχήµα 1. «Οι βασικοί παράγοντες των θαλάσσιων µεταφορών» 

 

 

 

• Το κράτος: Θα πρέπει να προστατεύει µε ειδική νοµοθεσία και αυστηρό έλεγχο 

το θαλάσσιο περιβάλλον. Εκτός από τον έλεγχο και την επιβολή προστίµων θα 

πρέπει να δίνει και άλλα ισχυρά κίνητρα στα πλοία και στα λιµάνια για να 

εφαρµόζουν τη νοµοθεσία. 

• Το πλοίο: Θα πρέπει να παραδίδει τους υγρούς και στέρεους ρύπους σε ειδικούς 

χώρους υποδοχής. 

• Το λιµάνι: Θα πρέπει να εναρµονίζεται µε τη νοµοθεσία και να είναι κατάλληλα 

προετοιµασµένο να δεχθεί τέτοιου είδους λύµατα. 

 

Κράτος 

 

Λιµάνι 

 

Πλοίο 
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    Με βάση τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι κανένα λιµάνι δεν θέλει, υιοθετώντας 

µέτρα παραλαβής αποβλήτων και αυξάνοντας την τιµή του προϊόντος του, να χάσει 

πελάτες - πλοία. Για το λόγο αυτό θα πρέπει η νοµοθεσία να είναι παρεµφερής για 

λιµάνια που βρίσκονται γεωγραφικά κοντά και µοιράζονται το ίδιο κοµµάτι αγοράς. Με 

αυτό τον τρόπο υποχρεώνονται να υιοθετήσουν περιβαλλοντικά µέτρα αυξάνοντας την 

ποιότητά τους, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα κάποιο από αυτά να χάσει το ανταγωνιστικό 

του πλεονέκτηµα.     

 

 

 

Εικόνα 1.
1
 

 

 

                                                 
1
 Πηγή: http://www.wandaproject.eu/typo3temp/pics/s_8b41e403ba.jpg  
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1.2 Το νοµοθετικό πλαίσιο από τον ΙΜΟ για την προστασία του 

θαλασσίου περιβάλλοντος από απορρίψεις 

 

    Η αρχή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας η οποία ισχύει σε διεθνές επίπεδο είναι η 

αρχή του «ο ρυπαίνων πληρώνει». Αυτό σηµαίνει πως ο φορέας που προκαλεί 

περιβαλλοντική ρύπανση φέρει την ευθύνη της ρύπανσης και της οικονοµικής 

αποζηµίωσης. Η αρχή αυτή ενσωµατώνεται στο περιβαλλοντικό δίκαιο µε διάφορες 

µορφές. Στον νόµο περί ευθύνης ο θύτης πρέπει να πληρώσει αποζηµίωση ανεξαρτήτως 

µε τα προληπτικά µέτρα που είχε ή δεν είχε λάβει. Στον νόµο περί αµέλειας αν ο θύτης 

έχει καταβάλει την προσοχή που επιβάλλουν οι νόµοι απαλλάσσετε από τις ευθύνες του 

αν προκύψει κάποιο ατύχηµα. Το πρόβληµα της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία έχει 

απασχολήσει πολλούς διεθνείς οργανισµούς που µε αφορµή κυρίως τα µεγάλα ναυτικά 

ατυχήµατα δηµιούργησαν κανονισµούς που υποχρεωτικά τηρούνται από τα κράτη-µέλη.  

    Ο ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός2
 (International Maritime 

Organization)  είναι ένας εξειδικευµένος οργανισµός του ΟΗΕ για 

τεχνικά θέµατα που απασχολούν την ναυτιλία. Επικεντρώνει τις 

λειτουργίες του στους τοµείς της ναυτικής ασφάλειας, 

ναυσιπλοΐας, φορτίων, τεχνολογίας, διευκόλυνσης των 

µεταφορών, προστασίας του περιβάλλοντος3 καθώς και στα θέµατα νοµικής φύσης. Τα 

τελευταία είκοσι πέντε χρόνια ο διεθνής ναυτιλιακός οργανισµός, έχει προχωρήσει στην 

υιοθέτηση σαράντα περίπου διεθνών συµβάσεων και πρωτοκόλλων (υποχρεωτικού 

χαρακτήρα για τα κράτη µέλη), καθώς και περισσότερους από εξακόσους κώδικες και 

συστάσεις.Η σηµαντικότερη σύµβαση που αφορά την απόρριψη αποβλήτων πλοίου 

είναι:  

� Η διεθνής σύµβαση για τη ρύπανση της θάλασσας από τα πλοία4
 (International 

Convention for the Prevention of Pollution from Ships), MARPOL 73/78 IMO. 

Κυρίαρχη θέση στον τοµέα της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος κατέχει η 

                                                 
2
 Πηγή: Κ. Ν. Παπαγιαννούλης, (2002) Η Παγκοσµιοποίηση της Οικονοµίας & η Ελληνική και ∆ιεθνής 
Ναυτιλία 
3
 Η επιτροπή που εξειδικεύεται σε θέµατα θαλάσσιας ρύπανσης, είναι η Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου 

Περιβάλλοντος (Marine Environment Protection Committee). 
4
  Πηγή: Γ.Π.Βλάχος, ∆ιεθνείς Ναυτιλιακή Πολιτική, εκδ. Σταµούλη (2007) σελ. 146 
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MARPOL η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1983. Η σύµβαση αυτή αποσκοπεί στην πλήρη 

εξάλειψη της διεθνούς ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος από πετρέλαιο και άλλες 

επιβλαβείς ουσίες, καθώς επίσης και στην ελαχιστοποίηση της ατυχηµατικής απόρριψης 

του πετρελαίου και άλλων επιβλαβών ουσιών. Στη σύµβαση αυτή καθιερώνονται 

διεθνώς ειδικές περιοχές µε πολύ αυστηρά µέτρα όπου απαγορεύεται η απόρριψη 

πετρελαίου από tankers ή άλλα πλοία µε DWT µεγαλύτερου των 40,000 τόνων. 

Ορισµένες από τις θαλάσσιες περιοχές που αναφέρονται στη σύµβαση ως ειδικές 

περιοχές είναι: η Μεσόγειος, η Βαλτική, η Μαύρη θάλασσα, η Ερυθρά θάλασσα και ο 

Περσικός Κόλπος. Η ολοκληρωµένη σύµβαση  περιλαµβάνει έξι παραρτήµατα5
 τα οποία 

συνοψίζονται στον πίνακα (1) και περιλαµβάνουν συγκεκριµένα είδη αποβλήτων. 

 

Πίνακας 1. «Έξι παραρτήµατα της MARPOL» 

 

 Παράρτηµατα  Ρύπανση από:  Σε ισχύ από: 
Ευκολιών 

Υποδοχής 

Annex Ι  Πετρέλαιο 2/10/1983  Απαιτούνται 

 Annex II  Επιβλαβείς υγρές  ουσίες χύδην  6/4/1987 Απαιτούνται  

 Annex III 

 Επιβλαβών ουσιών που 

µεταφέρονται σε συσκευασµένη 

µορφή 

1/7/1992  ∆εν Απαιτούνται 

 Annex IV  Λυµάτων από τα πλοία 27/9/2003 Απαιτούνται  

 Annex V  Απορριµµάτα από πλοία  31/121988  Απαιτούνται 

 Annex VI 
 Ατµοσφαιρική ρύπανση από τα 

πλοία 
19/5/2005  Απαιτούνται 

 

                                                 
5
 http://www.epa.gov/OWOW/OCPD/marpol.html 
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Επίσης στη σύµβαση περιέχονται και δυο πρωτόκολλα, πίνακας (2):     

 

Πίνακας 2. «Πρωτόκολλα της MARPOL» 
 

Πρωτόκολλα Αναφορά Άρθρο 

Protocol I 
Υποχρεωτικές Αναφορές Περιστατικών 

Ρύπανσης από Επιβλαβείς Ουσίες 
8 της σύµβασης 

Protocol II 
∆ιαδικασία ∆ιαιτησίας για ∆ιακανονισµό 

∆ιαφωνιών 
10 της σύµβασης 

     

    Επιπλέον, η σύµβαση αυτή αναγκάζει όλα τα δεξαµενόπλοια από 150 GRT και πάνω 

καθώς και όλα τα άλλα πλοία από 400 GRT να φέρουν πιστοποιητικό IOPP 

(International Oil Pollution Prevention). Το πιστοποιητικό αυτό βγαίνει µέσα από 

επιθεωρήσεις (αρχικές, ενδιάµεσες, υποχρεωτικές, περιοδικές) και αφορά βελτιώσεις 

στον εξοπλισµό φιλτραρίσµατος και διαχωρισµού του πετρελαίου των πλοίων. Με τη 

MARPOL υποχρεώνονται τα λιµάνια που βρίσκονται σε ειδικές περιοχές να 

εγκαταστήσουν ευκολίες υποδοχής επεξεργασίας πετρελαιοειδών καταλοίπων. Ακόµα 

όλα τα δεξαµενόπλοια επιβάλλεται να διαθέτουν ξεχωριστές δεξαµενές έρµατος ή 

εναλλακτικά συστήµατα πλύσης των δεξαµενών µε αργό πετρέλαιο. Ειδικότερα όλα τα 

πλοία πάνω από 150 GRT θα διαθέτουν δεξαµενές καταλοίπων και συσκευές 

παρακολούθησης του πετρελαίου που πρόκειται να απορριφθεί, ενώ τα πλοία πάνω από 

400 GRT θα εφοδιαστούν µε διαχωριστήρα πετρελαίου – νερού. Παράλληλα, στα 

δεξαµενόπλοια πάνω από 600 τόνους DWT επιβάλλονται: τα διπλά τοιχώµατα6
, οι διπλοί 

πυθµένες (double hull, double bottom tankers), το ενδιάµεσο κατάστρωµα (middeck 

tankers) και οποιοδήποτε άλλο εναλλακτικό σχέδιο που µπορεί να εξασφαλίσει ίδιο 

                                                 
6
 Με τις τροποποιήσεις του 2003, επιταχύνθηκε η ηµεροµηνία της σταδιακής απόσυρσης των 

πετρελαιοφόρων µονού τοιχώµατος 1ης
 κατηγορίας (πλοίων που κατασκευάστηκαν πριν την σύµβαση της 

MARPOL) από το 2007 στο 2005 και των πετρελαιοφόρων µονού τοιχώµατος της 2
ης

 και 3
ης

 γενιάς 
(κατασκευασµένων µετά τη σύµβαση της MARPOL και µικρών πετρελαιοφόρων) από το 2015 στο 2010. 
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επίπεδο προστασίας ενάντια στη ρύπανση από πετρελαιοειδή στις περιπτώσεις 

σύγκρουσης ή προσάραξης. Στα παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, αναφέρονται οι προϋποθέσεις 

απόρριψης πετρελαίου µέσα και έξω από τις ειδικές περιοχές κατά χωρητικότητα πλοίου, 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της διεθνούς σύµβασης MARPOL.  

� Η διεθνής σύµβαση περί πρόληψης της ρύπανσης της θάλασσας από την 

απόρριψη καταλοίπων και άλλων ουσιών7
 (London convention on the prevention of 

marine pollution by dumping of wastes and other matter 1972) που τέθηκε σε ισχύ το 

1975. Η σύµβαση ορίζει ως dumping την ηθεληµένη απόρριψη αποβλήτων στην 

θάλασσα από πλοία και αεροπλάνα αλλά διαχωρίζει την απόρριψη αποβλήτων που 

σχετίζονται µε τις λειτουργικές τους διαδικασίες. Περιλαµβάνει τρία παραρτήµατα8
 τα 

οποία αναφέρονται στον πίνακα (3). 

 

Πίνακας 3.  «Παραρτήµατα της Σύµβασης Λονδίνου» 
 

Παράρτηµα Ι 

Μαύρος 
κατάλογος  
(black list) 

Οργανο-αλογόνες ενώσεις, υδράργυρο, κάδµιο, 

υψηλής τοξικότητας ραδιενεργά υλικά , 

απορρίµµατα βιολογικού ή χηµικού πολέµου, 

εµµένοντα πλαστικά και διάφορα πετρελαιοειδή 

Απαγορεύεται να απορριφθούν 

στη θάλασσα εκτός εάν υπάρχει 
άµεσος κίνδυνος.  

 

Παράρτηµα ΙΙ 

Γκρίζος 
κατάλογος  
(grey list) 

Τα στοιχεία αρσενικό, 

µόλυβδο, χαλκό, ψευδάργυρο, οργανο-

σιλικόνες, κυανιούχα άλατα, φθοριούχες 
ενώσεις, 

φυτοφάρµακα, χρώµιο, νικέλιο, παλαιοσίδηρο, 

ογκώδη απόβλητα και ραδιενεργά κατάλοιπα 

που δεν ανήκουν στο µαύρο κατάλογο. 

Η απόρριψη αυτών των 

ρυπογόνων ουσιών 

προϋποθέτει την έκδοση ειδικής 
άδειας από τις αρµόδιες λιµενικές 

αρχές. 

Παράρτηµα ΙΙΙ 

Άσπρος 
κατάλογος  
(white list)  

Περιέχει όλες τις υπόλοιπες ουσίες που 

δεν ανήκουν στους δύο προηγούµενους 
καταλόγους 

Για να απορριφθούν στη 

θάλασσα 

χρειάζεται απλά η έκδοση 

γενικής άδειας από τις λιµενικές 
αρχές ύστερα όµως από την 

εξέταση ορισµένων παραµέτρων  

                                                 
7
 Πηγή: Γ.Π.Βλάχος, ∆ιεθνείς Ναυτιλιακή Πολιτική, εκδ. Σταµούλη (2007) σελ. 144 

8
 Πηγή: R.R. Churchill – A.V. Lowe, The Law of the Sea, (1992) σελ. 243-246 
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� Παγκόσµιο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ναυτιλιακών Πληροφοριών9
 του ΙΜΟ 

(Global Integrated Shipping Information System , GISIS 2006)  Ο ΙΜΟ έχει αναγνωρίσει 

ότι η παροχή των εγκαταστάσεων υποδοχής είναι ζωτικής σηµασίας για την 

αποτελεσµατική εφαρµογή της MARPOL. Η Επιτροπή το ΙΜΟ για την Προστασίας 

Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) ενθάρρυνε έντονα τα κράτη µέλη να εκπληρώσουν 

τις υποχρεώσεις τους απέναντι στη συνθήκη για την παροχή επαρκούς υποδοχή 

εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων.  Οι κυβερνήσεις έχουν κληθεί να απαντήσουν σε 

ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις των κρατών τους και να δώσουν 

στοιχεία για την υποδοχή αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου. Κατά συνέπεια θα 

φανούν τυχόν ανεπάρκειες στις ευκολίες παραλαβής και θα εντοπιστούν οι 

προβληµατικές περιοχές. Η επιτροπή συµφώνησε επίσης να αναπτύξει µια βάσης 

δεδοµένων σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις και τις ευκολίες παραλαβής που 

προσφέρουν. Η βάση δεδοµένων θα βασίζεται στο διαδύκτιο και θα περιέχει αναλυτικά 

στοιχεία για τα λιµάνια και τις εγκαταστάσεις υποδοχής αποβλήτων πλοίου. Τα στοιχεία 

για τις εγκαταστάσεις υποδοχής µπορεί να ενηµερωθούν µόνο από τα αντίστοιχα κράτη 

µέλη. Η πρόσβαση στη βάση δεδοµένων είναι ελεύθερη για όλους µετά από µια απλή 

εγγραφής. Οι πληροφορίες10
 που δίνονται στους χρήστες είναι: 

• Το όνοµα και η θέση του λιµένα που προσφέρει ευκολία υποδοχής αποβλήτων 

• Οι κατηγορίες των αποβλήτων που δέχεται ο κάθε λιµένας 

• Ο τύπος ευκολίας υποδοχής 

• Ο ρυθµός παραλαβής και περιορισµοί 

• Η διαθεσιµότητα ευκολιών υποδοχής των αποβλήτων 

• Ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος υποβολής αιτήµατος παράδοσης από το πλοίο 

• Το σύστηµα επιβολής τελών 

• Πρόσθετες πληροφορίες ανάλογα µε τον κάθε λιµένα 

Με τη διάδοση αυτών των πληροφοριών θα ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα και η 

επάρκεια των υπηρεσιών υποδοχής αποβλήτων. Επίσης, θα βελτιωθεί η επικοινωνία και 

η συνεργασία µεταξύ των χρηστών των ευκολιών και των λιµενικών εγκαταστάσεων. 

                                                 
9
 Πηγή: http://gisis.imo.org/Public/ 

10
 Πηγή: ΥΕΝ ΓΓΛ & ΛΠ , ∆ιεύθυνση ΛΠ, Θέµα «Παγκόσµιο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ναυτιλιακών 

Πληροφοριών του ΙΜΟ» (27 Απριλίου 2007)  
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1.3 Το νοµοθετικό πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η 

εφαρµογή του στην Ελλάδα 

 

 

    Η  Ευρωπαϊκή Ένωση µε την Οδηγία 2000/59/ΕΚ της  27ης 

Νοεµβρίου 2000 και την Οδηγία 2007/71/ΕΚ11
 της 13ης 

∆εκεµβρίου 2007 αποσκοπεί στον περιορισµό της απόρριψης 

αποβλήτων στη θάλασσα, ιδίως δε της παράνοµης απόρριψης, 

αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου από πλοία που 

χρησιµοποιούν τους λιµένες της. Αποβλέπει επίσης στη 

βελτίωση της διάθεσης και της χρήσης λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων 

πλοίου και καταλοίπων φορτίου, ώστε να ενισχυθεί η προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος. Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τη διάθεση λιµενικών 

εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων, καταλλήλων να καλύψουν όλες τις ανάγκες των 

πλοίων που χρησιµοποιούν συνήθως τον λιµένα. Προς επίτευξη της καταλληλότητας, οι 

εγκαταστάσεις παραλαβής πρέπει να είναι ικανές να δεχθούν τις κατηγορίες και τις 

ποσότητες των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία 

τα οποία χρησιµοποιούν συνήθως τον λιµένα, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις λειτουργικές 

ανάγκες των χρηστών του λιµένα, το µέγεθος και τη γεωγραφική θέση του λιµένα καθώς 

και τους τύπους των πλοίων που καταπλέουν σε αυτόν. 

        Στην ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2000/59/ΕΚ υιοθετείται αυτούσια µε την Υ.Α. 

3418/07/2002/ (ΦΕΚ Β΄ 712/11-06-2002) - Μέτρα και όροι για τις λιµενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων 

φορτίου και αντικαταστάθηκε από την Υ.Α. 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ Β΄ 412/06-03-2009)  - 

Μέτρα και όροι για τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται 

από πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµό 

2007/71/ΕΚ οδηγίας. 

 

 

                                                 
11

 Με την Οδηγία 2007/71/ΕΚ πραγµατοποιείται τροποποίηση του παραρτήµατος II της οδηγίας 
2000/59/ΕΚ 
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Τα βασικά σηµεία της οδηγίας είναι
12

: 

� Οι φορείς διαχείρισης των λιµένων της χώρας εξασφαλίζουν τη διάθεση 

κατάλληλων λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων. 

� Η παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων γίνεται µε βάση κατάλληλο σχέδιο 

παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου. 

� Οι πλοίαρχοι των πλοίων κοινοποιούν τις ποσότητες των αποβλήτων που 

υπάρχουν στο πλοίο και πρόκειται να παραδώσουν.  

� Οι πλοίαρχοι των πλοίων παραδίδουν, πριν αποπλεύσουν, όλα τα απόβλητά τους 

στις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής εκτός εάν συντρέχουν συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις.  

� Το κόστος λειτουργίας των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής καλύπτεται µε 

την είσπραξη τέλους από τα πλοία. 

� Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης εξαίρεσης στα πλοία που εκτελούν 

προγραµµατισµένα δροµολόγια µε συχνούς και τακτικούς ελλιµενισµούς. 

� Κυρώσεις στους παραβάτες των διατάξεων. 

 

    Ειδικότερα η οδηγία περιλαµβάνει δώδεκα άρθρα13
 και τρία παραρτήµατα τα οποία 

αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια: 

Άρθρο 1- Σκοπός 

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στον περιορισµό της απόρριψης στη θάλασσα, ιδίως δε της 

παράνοµης απόρριψης, αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου από πλοία που 

χρησιµοποιούν τους λιµένες της Κοινότητας, µε τη βελτίωση της διάθεσης και της 

χρήσης λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 

φορτίου, ώστε να ενισχυθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Άρθρο 2 - Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:  

                                                 
12Πηγή: Υπχος (Τ) Λ.Σ Αντώνιος Γλυνός Εισηγητής ΥΕΝΑΝΠ/∆ΛΠ Γ, Παρουσίαση  «Μέτρα και όροι για 

τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου »  

(27/5/2009) 
13

 Ο∆ΗΓΙΑ 2000/59/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης 
Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 

φορτίου 
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1. Πλοίο: το ποντοπόρο σκάφος κάθε τύπου που λειτουργεί στο θαλάσσιο περιβάλλον, 

συµπεριλαµβανοµένων των υδροπτέρυγων, των αερολισθαινόντων σκαφών, των 

καταδυοµένων και των πλωτών ναυπηγηµάτων. 

2. Σύµβαση Marpol 73/78: η διεθνής σύµβαση για την αποφυγή ρυπάνσεως της 

θαλάσσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε µε το σχετικό προς αυτή πρωτόκολλο 

του έτους 1978 και όπως ισχύει κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας, 

3. Απόβλητα πλοίου: 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, IV και V 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. 

4. 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. 

5. Λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής: κάθε σταθερή, πλωτή ή κινητή εγκατάσταση 

που είναι ικανή να δέχεται απόβλητα πλοίων ή κατάλοιπα φορτίου. 

6. Αλιευτικό σκάφος: κάθε πλοίο που είναι εξοπλισµένο ή χρησιµοποιείται εµπορικά για 

την αλίευση ψαριών ή άλλων έµβιων ενάλιων πόρων. 

7. Σκάφος αναψυχής: κάθε τύπος πλοίου που χρησιµοποιείται για αθλητικούς ή 

ψυχαγωγικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από το µέσο πρόωσής του. 

8. 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. 

9.Τα απόβλητα πλοίου και τα κατάλοιπα φορτίου όπως ορίζονται στα σηµεία (3) και (4) 

θεωρούνται ως στερεά απόβλητα κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο α) της οδηγίας 

75/442/ΕOΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων (1). 
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Άρθρο 3 - Πεδίο εφαρµογής 

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται: α) σε όλα τα πλοία, συµπεριλαµβανοµένων των 

αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής, ανεξαρτήτως της σηµαίας που φέρουν, 

τα οποία καταπλέουν ή λειτουργούν σε λιµένα κράτους µέλους, 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.  β) σε όλους τους λιµένες των κρατών µελών, στους 

οποίους συνήθως καταπλέουν πλοία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής14 του σηµείου 

(α). Τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα πλοία τα οποία 

εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας βάσει του σηµείου (α) του 

προηγουµένου εδαφίου παραδίδουν τα απόβλητα πλοίου και τα κατάλοιπα φορτίου κατά 

τρόπο σύµφωνο µε την παρούσα οδηγία, στο βαθµό που αυτό είναι λογικό και εφικτό. 

Άρθρο 4 - Λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη διάθεση λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, 

καταλλήλων να καλύψουν τις ανάγκες των πλοίων που χρησιµοποιούν συνήθως τον 

λιµένα, χωρίς να γίνονται αιτία αδικαιολόγητης καθυστέρησης των πλοίων. 

2. Προς επίτευξη της καταλληλότητας, οι εγκαταστάσεις παραλαβής πρέπει να είναι 

ικανές να δεχθούν τις κατηγορίες και τις ποσότητες των αποβλήτων πλοίου και 

καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία τα οποία χρησιµοποιούν συνήθως τον 

λιµένα, λαµβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των χρηστών του λιµένα, το 

µέγεθος και τη γεωγραφική θέση του λιµένα, τους τύπους των πλοίων που καταπλέουν 

σε αυτόν και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9. 

3. Τα κράτη µέλη καθορίζουν διαδικασίες, σύµφωνα µε εκείνες που έχουν συµφωνηθεί 

στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ), προκειµένου να 

γνωστοποιούνται στο κράτος του λιµένα οι καταγγελλόµενες ανεπάρκειες λιµενικών 

εγκαταστάσεων παραλαβής. 

                                                 
14

 Συµφώνα µε την ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 Β΄/06-03-2009) στην Ελλάδα ως πεδίο εφαρµογής : 

Λιµένες ∆ιεθνούς Ενδιαφέροντος όπως καθορίζονται στην αριθµ. 8315.2/02/07 ΚΥΑ (Β΄ 202) και τυχόν 

τροποποιήσεων αυτής.  Λιµένες Εθνικής Σηµασίας όπως καθορίζονται στην αριθµ. 8315.2/02/07 ΚΥΑ (Β΄ 
202) και τυχόν τροποποιήσεων αυτής. Λιµένες Μείζονος Ενδιαφέροντος όπως καθορίζονται στην αριθµ. 

8315.2/02/07 ΚΥΑ (Β΄ 202) και τυχόν τροποποιήσεων αυτής. Λιµενικές εγκαταστάσεις που έχουν ως 
φορέα διαχείρισης ιδιωτική επιχείρηση. Τουριστικοί Λιµένες που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2160/93 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
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Άρθρο 5 - Προγράµµατα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων
15

 

1. Για κάθε λιµένα καταρτίζεται και εφαρµόζεται κατάλληλο πρόγραµµα - σχέδιο 

παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, κατόπιν διαβουλεύσεων µε τα ενδιαφερόµενα 

µέρη, και ιδίως µε τους χρήστες του λιµένα ή τους εκπροσώπους αυτών, µε γνώµονα τις 

απαιτήσεις των 

άρθρων 4, 6, 7, 10 και 12. Οι λεπτοµερείς απαιτήσεις σχετικά µε την κατάρτιση των 

προγραµµάτων αυτών καθορίζονται στο Παράρτηµα I.  

2. Τα προγράµµατα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, µπορούν, εφόσον απαιτείται για λόγους αποτελεσµατικότητας, να 

καταρτίζονται σε περιφερειακό πλαίσιο µε τη δέουσα συµµετοχή κάθε λιµένα, υπό την 

προϋπόθεση ότι προσδιορίζεται για κάθε επιµέρους λιµένα ποιες εγκαταστάσεις 

παραλαβής είναι απαραίτητες και ποιες είναι διαθέσιµες. 

3. Τα κράτη µέλη αξιολογούν και εγκρίνουν το πρόγραµµα παραλαβής και διακίνησης 

αποβλήτων, παρακολουθούν την εφαρµογή του και εξασφαλίζουν την επανέγκρισή του 

τουλάχιστον ανά τριετία καθώς και µετά από σηµαντικές αλλαγές στη λειτουργία του 

λιµένα. 

Άρθρο 6 - Κοινοποίηση 

1. Οι πλοίαρχοι των πλοίων, πλην των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής µε 

άδεια µεταφοράς 12 επιβατών το πολύ, οι οποίοι αναχωρούν µε προορισµό λιµένες 

ευρισκόµενους στην Κοινότητα, συµπληρώνουν µε ειλικρίνεια και ακρίβεια το έντυπο 

του Παραρτήµατος ΙΙ και κοινοποιούν αυτά τα στοιχεία στην αρχή ή τον φορέα που έχει 

οριστεί για το σκοπό αυτό από το κράτος µέλος όπου βρίσκεται ο εκάστοτε λιµένας: α) 

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

µόλις γίνει γνωστός ο λιµένας κατάπλου, εάν η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιµη σε 

λιγότερες από 24 ώρες πριν από την άφιξη, ή γ) το αργότερο κατά την αναχώρηση από 

τον προηγούµενο λιµένα, εάν η διάρκεια του ταξιδιού είναι µικρότερη από 24 ώρες. Τα 

κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν ότι η πληροφορία θα κοινοποιηθεί στον φορέα 

                                                 
15

 Συµφώνα µε την ΚΥΑ 8111.1/41/09 τα σχέδια καταρτίζονται µε ευθύνη των φορέων διαχείρισης 
λιµένων και εγκρίνονται µε απόφαση του ΥΕΝ, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Περιφέρειας και 
Νοµαρχ. Αυτοδιοίκησης. Η παρακολούθηση της εφαρµογής των σχεδίων πραγµατοποιείται από τη Γ ΓΛ 

και ΛΠ του Υπουργείου σε συνεργασία µε την οικεία Περιφερειακή ∆ιοίκηση Λ.Σ. και Λιµενική Αρχή και 
από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της Νοµαρχίας και της Περιφέρειας.  
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εκµετάλλευσης των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής ο οποίος θα την διαβιβάσει 

στην αρµόδια αρχή16
. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (1) φυλάσσονται 

στο πλοίο τουλάχιστον έως τον επόµενο λιµένα κατάπλου και τίθενται στη διάθεση των 

αρχών των κρατών µελών, εφόσον τα ζητήσουν. 

Άρθρο 7 - Παράδοση των αποβλήτων πλοίων
17

 

1. Οι πλοίαρχοι των πλοίων που καταπλέουν σε λιµένα της Κοινότητας, πριν 

αποπλεύσουν από το λιµένα, παραδίδουν όλα τα απόβλητα πλοίου σε λιµενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής. 

2. Παρά την παράγραφο (1), ένα πλοίο µπορεί να αποπλεύσει για τον επόµενο λιµένα 

κατάπλου χωρίς να έχει παραδώσει τα απόβλητά του, εάν, µε βάση τα στοιχεία που 

παρέχονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 και το παράρτηµα ΙΙ, προκύπτει ότι το πλοίο 

διαθέτει επαρκή ικανότητα αποθήκευσης όλων των παραγόµενων στο πλοίο αποβλήτων 

που έχουν συσσωρευθεί και θα συσσωρευθούν κατά το προγραµµατισµένο ταξίδι του 

έως τον λιµένα παράδοσης. Εάν τα κράτη µέλη έχουν σοβαρούς λόγους να πιστεύουν ότι 

στον προβλεπόµενο λιµένα παράδοσης δεν διατίθενται κατάλληλες εγκαταστάσεις, ή εάν 

ο λιµένας αυτός δεν είναι γνωστός, και ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος τα απόβλητα να 

απορριφθούν στη θάλασσα, λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την πρόληψη της 

θαλάσσιας ρύπανσης απαιτώντας, εφόσον είναι αναγκαίο, από το πλοίο να παραδώσει τα 

απόβλητά του πριν αποπλεύσει από τον λιµένα. 

3. Η παράγραφος (2) εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη αυστηρότερων απαιτήσεων 

παράδοσης για πλοία, οι οποίες έχουν θεσπιστεί σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο. 

                                                 
16Συµφώνα µε την ΚΥΑ 8111.1/41/09  κοινοποιούν τα στοιχεία στον φορέα διαχείρισης λιµένα που θα 

καταπλεύσει το πλοίο, στον ανάδοχο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων εάν δεν είναι ο ίδιος µε τον 

φορέα διαχείρισης λιµένα και την αρµόδια Λιµενική Αρχή: α. τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την άφιξη, 

εάν είναι γνωστός ο λιµένας κατάπλου ή β. µόλις γίνει γνωστός ο λιµένας κατάπλου, εάν η πληροφορία 

αυτή είναι διαθέσιµη σε λιγότερες από 24 ώρες πριν από την άφιξη ήγ. το αργότερο κατά την αναχώρηση 

από τον προηγούµενο λιµένα, εάν η διάρκεια του ταξιδιού είναι µικρότερη από 24 ώρες.  
17Συµφώνα µε την ΚΥΑ 8111.1/41/09 η Λιµ. Αρχή προκειµένου να αποτρέψει την απόρριψη των 

αποβλήτων στη θάλασσα, και τη ρύπανση της θάλασσας  λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, απαιτώντας 
από το πλοίο να παραδώσει τα απόβλητά του, εάν συντρέχει έστω και µία των παρακάτω περιπτώσεων: α. 

εάν ο επόµενος λιµένας δεν ανήκει στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ όπως αυτή 

τροποποιήθηκε µε  την Οδηγία 2007/71/ΕΚ, β. εάν ο επόµενος λιµένας – εν όψει διαταγών – δεν είναι 
γνωστός, γ. εάν ο επόµενος λιµένας δεν διαθέτει αποδεδειγµένα κατάλληλες εγκαταστάσεις ευκολιών 

υποδοχής αποβλήτων, και δ. εάν, κατά την κρίση της Λιµενικής Αρχής, ύστερα από επιθεώρηση και αφού 

συνεκτιµηθούν όλα τα σχετικά στοιχεία (παραγωγή αποβλήτων, όγκος των εντός του πλοίου αποβλήτων, 

διάρκεια πλου, αποθηκευτική ικανότητα) τεκµαίρεται το επακόλουθο της ανεξέλεγκτης διάθεσης των 

αποβλήτων.  
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Άρθρο 8 - Τέλη για τα απόβλητα πλοίου 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το κόστος των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής 

αποβλήτων πλοίου, συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας και της τελικής διάθεσης 

των αποβλήτων, να καλύπτεται µε την είσπραξη τέλους18
 από τα πλοία. 

2. Τα συστήµατα κάλυψης του κόστους χρήσης των λιµενικών εγκαταστάσεων 

παραλαβής πρέπει να µην παρέχουν κίνητρο στα πλοία να απορρίπτουν τα απόβλητά 

τους στη θάλασσα. Για το σκοπό αυτό, εφαρµόζονται οι ακόλουθες αρχές στα πλοία, 

πλην των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής µε άδεια µεταφοράς 12 

επιβατών το πολύ: α) όλα τα πλοία που καταπλέουν σε λιµένα κράτους µέλους 

συνεισφέρουν σηµαντικά στο κόστος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ανεξαρτήτως 

του εάν χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις ή όχι. Στις σχετικές ρυθµίσεις είναι δυνατόν να 

συγκαταλέγεται η ενσωµάτωση του τέλους στα λιµενικά τέλη ή η επιβολή ιδιαίτερου 

σταθερού τέλους αποβλήτων. Τα τέλη µπορούν να διαφοροποιούνται σε συνάρτηση, 

µεταξύ άλλων, µε την κατηγορία, τον τύπο και το µέγεθος του πλοίου. β) το µέρος του 

κόστους που δεν καλύπτεται, ενδεχοµένως, από το τέλος που αναφέρεται στο σηµείο (α), 

καλύπτεται µε βάση τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων πλοίου που παραδίδουν 

πραγµατικά τα πλοία· γ) επιτρέπεται η µείωση των τελών, εάν η περιβαλλοντική 

διαχείριση του πλοίου, ο σχεδιασµός, ο εξοπλισµός και η λειτουργία του είναι τέτοια 

ώστε ο πλοίαρχος να µπορεί να αποδείξει ότι το πλοίο παράγει µειωµένες ποσότητες 

αποβλήτων. 

3. Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα επιβαλλόµενα τέλη είναι δίκαια, καθορίζονται µε 

διαφάνεια, δεν εισάγουν διακρίσεις, και αντιστοιχούν στο κόστος των εγκαταστάσεων 

και υπηρεσιών που προσφέρονται και, κατά περίπτωση, χρησιµοποιούνται, το ύψος των 

τελών και η βάση υπολογισµού τους θα πρέπει να διευκρινίζονται στους χρήστες των 

λιµένων. 

4. Η Επιτροπή, εντός τριών ετών από της ηµεροµηνίας που αναφέρεται στο άρθρο 16 

παράγραφος (1), υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, η 

οποία θα αξιολογεί τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και τους τρόπους ροής των 

                                                 
18

 Συµφώνα µε την ΚΥΑ 8111.1/41/09 Το τέλος αυτό για τους λιµένες των οποίων οι φορείς διαχείρισης 
υπάγονται στις ρυθµίσεις του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 «∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί» 

(Α΄ 314) εγκρίνεται από τη ∆Ε∆ Επιχειρήσεων και Οργανισµών κατόπιν γνωµοδότησης της ΓΓΛΚΛΠ του 

ΥΕΝ. Τα τέλη των υπολοίπων λιµένων εγκρίνονται από τη ΓΓΛΚΛΠ του ΥΕΝ 
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αποβλήτων από τις διαφορές µεταξύ των συστηµάτων κάλυψης του κόστους τα οποία 

υιοθετούνται σύµφωνα µε την παράγραφο (2). Η έκθεση αυτή συντάσσεται σε 

συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών και εκπροσώπους των λιµένων. Η 

Επιτροπή υποβάλλει, εάν είναι αναγκαίο βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, πρόταση 

τροποποίησης της παρούσας οδηγίας, µε τη θέσπιση συστήµατος που προβλέπει την 

καταβολή εκ µέρους όλων των πλοίων, που καταπλέουν σε λιµένα κράτους µέλους, 

κατάλληλου ποσοστού, όχι λιγότερου του ενός τρίτου, του κόστους που αναφέρεται στην 

παράγραφο (1), ανεξαρτήτως της πραγµατικής χρήσεως από αυτά των εγκαταστάσεων, ή 

ενός εναλλακτικού συστήµατος µε ισοδύναµο αποτέλεσµα. 

Άρθρο 9 - Εξαιρέσεις 

1. Όταν πλοία εκτελούν προγραµµατισµένα δροµολόγια19
 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, τα κράτη µέλη των λιµένων που 

συµπεριλαµβάνονται στα δροµολόγια αυτά µπορούν να απαλλάσσουν τα πλοία αυτά από 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 6, άρθρο 7 παράγραφος 1 και το άρθρο 8. 

2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή τακτικά, τουλάχιστον δε µία φορά κατ’ 

έτος, για τις εξαιρέσεις που παραχωρούνται σύµφωνα µε την παράγραφο (1).  

Άρθρο 10 - Παράδοση των καταλοίπων φορτίου 

Οι πλοίαρχοι των πλοίων που καταπλέουν σε κοινοτικούς λιµένες εξασφαλίζουν την 

παράδοση των καταλοίπων φορτίου σε λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής κατά τα 

προβλεπόµενα στη σύµβαση Marpol 73/78. Οιοδήποτε τέλος για την παράδοση 

καταλοίπων φορτίου καταβάλλεται από τον χρήστη της εγκατάστασης παραλαβής. 

 

 

 

                                                 
19Συµφώνα µε την ΚΥΑ 8111.1/41/09 στην Ελλάδα ως πλοία που εκτελούν προγραµµατισµένα 

δροµολόγια µε συχνούς και τακτικούς ελλιµενισµούς θεωρούνται: α. Τα πάσης φύσεως Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ 

πλοία που εκτελούν προγραµµατισµένους  πλόες. β. Τα πλοία που λειτουργούν κυρίως εντός και πέριξ του 

λιµένα (π.χ ρυµουλκά, σκάφη ανεφοδιασµού καυσίµων, λάντζες). γ. Τα Φ/Γ πλοία µέχρι 500 κ.ο.χ. που 

καταπλέουν τουλάχιστον δύο φορές το µήνα στο λιµένα διακανονισµού παράδοσης αποβλήτων και 
καταβολής τελών. δ. Τα πλοία που καταπλέουν τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα στο λιµένα 

διακανονισµού παράδοσης αποβλήτων και καταβολής τελών.  

 



27 

 

Άρθρο 11 - Επιβολή 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε όλα τα πλοία να είναι δυνατόν να υπόκεινται σε 

επιθεώρηση για την εξακρίβωση της συµµόρφωσής τους προς τα άρθρα 7 και 10, η δε 

συχνότητα των επιθεωρήσεων αυτών να είναι επαρκής. 

2. 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, τα κράτη µέλη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή: στα πλοία που δεν 

συµµορφούνται προς τις σχετικές µε την κοινοποίηση απαιτήσεις του άρθρου 6, στα 

πλοία για τα οποία, από την εξέταση των στοιχείων που παρέχουν οι πλοίαρχοι σύµφωνα 

µε το άρθρο 6, διαπιστώθηκαν άλλοι λόγοι να πιστεύεται ότι το πλοίο δεν συµµορφούται 

προς την παρούσα οδηγία, β) η επιθεώρηση αυτή µπορεί να διενεργείται στο πλαίσιο της 

οδηγίας 95/21/ΕΚ, όταν αυτή εφαρµόζεται ανεξαρτήτως του πλαισίου των 

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

του 25 % των πλοίων, γ) εάν η αρµόδια αρχή δεν είναι ικανοποιηµένη από τα 

αποτελέσµατα αυτής της επιθεώρησης, µεριµνά ώστε το πλοίο να µην αποπλεύσει µέχρι 

τα απόβλητά του και τα κατάλοιπα φορτίου παραδοθούν σε εγκαταστάσεις παραλαβής 

σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 10, δ) όταν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις για τον απόπλου 

πλοίου χωρίς να έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 10, 

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

επιφύλαξη της επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 13, δεν επιτρέπεται 

ο απόπλους του πλοίου αυτού µέχρι διενεργηθεί λεπτοµερέστερη αξιολόγηση της 

συµµόρφωσης του πλοίου προς την παρούσα οδηγία, όπως η ακρίβεια των στοιχείων που 

παρέχονται σύµφωνα µε το άρθρο 6. 

3. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν διαδικασίες ελέγχου, στο βαθµό που απαιτείται, για τα 

αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής µε άδεια µεταφοράς 12 επιβατών το πολύ, 

προκειµένου να διασφαλιστεί η συµµόρφωση προς τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας 

οδηγίας. 
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Άρθρο 12 - Συνοδευτικά µέτρα
20

 

1. Τα κράτη µέλη: α) λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι 

πλοίαρχοι, οι διαχειριστές των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και τα λοιπά 

ενδιαφερόµενα πρόσωπα ενηµερώνονται δεόντως για τις υποχρεώσεις που υπέχουν 

δυνάµει της παρούσας οδηγίας και ότι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις αυτές, β) ορίζουν 

αρµόδιες αρχές ή φορείς για την εκτέλεση καθηκόντων δυνάµει της παρούσας οδηγίας, 

γ) λαµβάνουν µέτρα για τη συνεργασία των αρµοδίων αρχών τους µε τους εµπορικούς 

οργανισµούς, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, 

δ) διασφαλίζουν τη δέουσα εξέταση των στοιχείων που κοινοποιούν οι πλοίαρχοι 

σύµφωνα µε το άρθρο 6, ε) µεριµνούν ώστε οι διατυπώσεις για τη χρήση των λιµενικών 

εγκαταστάσεων υποδοχής να είναι απλές και να διεκπεραιώνονται µε ταχύτητα 

προκειµένου να δοθεί κίνητρο στους πλοιάρχους να χρησιµοποιούν τις λιµενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής και να αποφεύγονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις των 

πλοίων, στ) µεριµνούν ώστε να διαβιβάζεται στην Επιτροπή αντίγραφο των καταγγελιών 

για ανεπάρκεια των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, οι οποίες αναφέρονται στο 

άρθρο 4 παράγραφος (3), ζ) µεριµνούν ώστε η επεξεργασία, ανάκτηση και τελική 

διάθεση των αποβλήτων πλοίου και των καταλοίπων φορτίου να διεξάγονται σύµφωνα 

µε την οδηγία 75/442/ΕΟΚ και µε τη λοιπή σχετική κοινοτική νοµοθεσία, και ειδικότερα 

σύµφωνα µε την οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1975, περί 

διαθέσεως των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων (1) και την οδηγία 91/689/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου, της 21
ης

 ∆εκεµβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα (2), η) 

εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία τους, ότι όλα τα µέρη που 

συµµετέχουν στην παράδοση ή την παραλαβή αποβλήτων πλοίου ή καταλοίπων φορτίου 

δύνανται να προβάλλουν αξιώσεις αποζηµίωσης λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης. 

                                                 
20

 Συµφώνα µε την ΚΥΑ 8111.1/41/09 Οι φορείς διαχείρισης των λιµένων και οι ανάδοχοι παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων: α. µεριµνούν ώστε η επεξεργασία, ανάκτηση και τελική διάθεση των αποβλήτων 

να διεξάγονται σύµφωνα µε τον Νόµο 2939/01 (Α΄ 179),την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β′ 1909), την ΚΥΑ 

13588/725/2006 (Β΄ 383)  όπως τροποποιήθηκε µε την  ΚΥΑ 8668/2007  (Β΄ 287). Επίσης, να µεριµνούν 

για την πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών και τελωνειακών διατάξεων και των κανονισµών λειτουργίας 
των λιµένων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, να µεριµνούν για την καταχώρηση σε ηλεκτρονική 

βάση δεδοµένων των στοιχείων του εντύπου του Παραρτήµατος ΙΙ, να µεριµνούν για την πιστή εφαρµογή 

του σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. 
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2. Η παράδοση αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου θεωρείται ως θέση σε 

ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια του άρθρου 79 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 

2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού 

τελωνειακού κώδικα (3). Οι τελωνειακές αρχές δεν απαιτούν την κατάθεση συνοπτικής 

διασάφησης σύµφωνα µε το άρθρο 45 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα. 

3. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται για τη δηµιουργία κατάλληλου 

συστήµατος πληροφοριών και παρακολουθήσεως, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον 

ολόκληρη την Κοινότητα, µε σκοπό: τον ακριβέστερο εντοπισµό των πλοίων που δεν 

έχουν παραδώσει τα απόβλητά τους και τα κατάλοιπα φορτίου σύµφωνα µε την παρούσα 

οδηγία, τη διαπίστωση του εάν οι στόχοι που τίθενται στο άρθρο 1 της οδηγίας έχουν 

επιτευχθεί. 

4. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται για τη θέσπιση κοινών κριτηρίων 

καθορισµού των πλοίων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 σηµείο (γ). 

Άρθρο 13 - Κυρώσεις 

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν σύστηµα κυρώσεων για παράβαση των εθνικών21
 διατάξεων 

που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν όλα τα αναγκαία 

µέτρα για να διασφαλίσουν την επιβολή των κυρώσεων αυτών. Οι προβλεπόµενες 

κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

Άρθρο 14 - Κανονιστική επιτροπή 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 12 

παράγραφος 1 της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ (1), αποκαλούµενη εφεξής «η επιτροπή». 

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. Η περίοδος 

που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις 

µήνες. 

                                                 
21

 Συµφώνα µε την ΚΥΑ 8111.1/41/09 οι παραβάτες των διατάξεων της απόφασης αυτής τιµωρούνται από 

τις Λιµενικές Αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν. 743/77 (Α΄ 319) όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π.∆. 

55/98 (Α′ 58) και τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 163/01 (Α′ 146) και ισχύει κάθε φορά. Οµοίως εφαρµόζονται 
τα άρθρα 14 και 18 του παραπάνω Νόµου για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, άσκηση ενδίκων µέσων 

και θεµάτων είσπραξης και διάθεσης εσόδων από τα πρόστιµα αντίστοιχα. Οι παραπάνω κυρώσεις 
επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας 
και ειδικότερα στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2 εδάφιο 

(α) της παρούσας απόφασης.  
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3. Η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισµό. 

Άρθρο 15 - ∆ιαδικασία τροποποίησης 

Τα παραρτήµατα της παρούσας οδηγίας, ο ορισµός του άρθρου 2 σηµείο β), οι 

παραποµπές σε κοινοτικά µέσα και οι παραποµπές σε µέσα του ∆ΝΟ µπορούν να 

τροποποιούνται µε τη διαδικασία του άρθρου 14, παράγραφος 2, προκειµένου να 

ευθυγραµµιστούν προς τα µέτρα της Κοινότητας ή του ∆ΝΟ που τίθενται σε ισχύ, 

εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές δεν διευρύνουν το πεδίο εφαρµογής της παρούσας 

οδηγίας. Επιπλέον, τα παραρτήµατα µπορούν να τροποποιούνται µε την ίδια διαδικασία, 

όποτε κρίνεται απαραίτητο, για τη βελτίωση του καθεστώτος που θεσπίζεται από την 

παρούσα οδηγία, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές δεν διευρύνουν το πεδίο εφαρµογής της 

παρούσας οδηγίας. 

Άρθρο 16 - Εφαρµογή 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από τις 28 

∆εκεµβρίου 2002. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Ωστόσο, όσον αφορά τα 

λύµατα, που αναφέρονται στο άρθρο 2 σηµείο (γ), η θέση σε εφαρµογή της παρούσας 

οδηγίας αναστέλλεται µέχρις ότου παρέλθουν 12 µήνες από την έναρξη ισχύος του 

παραρτήµατος IV της σύµβασης MARPOL 73/78, τηρουµένης της περιεχοµένης στην εν 

λόγω σύµβαση διακρίσεως µεταξύ νέων και υπαρχόντων πλοίων. 

2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα 

οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι 

λεπτοµερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη. 

Άρθρο 17 - Αξιολόγηση 

1. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν ανά τριετία στην Επιτροπή έκθεση προόδου σχετικά µε 

την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

2. Με βάση τις εκθέσεις των κρατών µελών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η 

Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση 

αξιολόγησης σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος που προβλέπεται στην παρούσα 

οδηγία, συνοδευόµενη, εφόσον απαιτείται, από προτάσεις για την εφαρµογή της 

παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 18 - Έναρξη ισχύος  

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Άρθρο 19 - Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.
22

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22Εικόνα 2 πηγή: http://bad.eserver.org/issues/2001/55/ship.gif 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1
ου

 Κεφαλαίου 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
23

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΛΟΙΑ 

ΑΠΟ 400 GRT ΚΑΙ ΑΝΩ 

Απορρίψεις Πετρελαίου από τους χώρους της µηχανής 

Απαγορεύεται η απόρριψη πετρελαίου εκτός αν: 

Μέσα σε 

ειδικές 

περιοχές 

1. To πλοίο κινείται στον προορισµό του. 

2. Η περιεκτικότητα του πετρελαίου στην εκροή χωρίς διάλυση δεν 

υπερβαίνει τα 15 PPM. 

3. Το πλοίο έχει σε λειτουργία µηχανήµατα φιλτραρίσµατος 

πετρελαίου των 15 PPM µε αυτόµατο διακόπτη εκροής. 

4. Τα νερά των σεντινών δεν έχουν αναµιχθεί µε κατάλοιπα 

φορτίου ή µε σεντίνες αντλιοστασίου φορτίου (πετρελαιοφόρα). 

Απαγορεύεται η απόρριψη πετρελαίου εκτός αν: 

Έξω από 

ειδικές 

περιοχές 

1. Το πλοίο βρίσκεται πέρα των 12 ν.µ.από την πλησιέστερη ακτή. 

2. Το πλοίο κινείται στον προορισµό του. 

3. Η περιεκτικότητα πετρελαίου στην εκροή είναι µικρότερη των 

100 PPM. 

4. Το πλοίο έχει σε λειτουργία συστήµατα παρακολούθησης και 

ελέγχου απόρριψης πετρελαίου, ελαιοδιαχωρηστήρα ή 

µηχάνηµα φιλτραρίσµατος ή άλλη εγκατάσταση όπως απαιτεί ο 

Κανονισµός 16 

5. Τα νερά των σεντινών δεν έχουν αναµειχθεί µε κατάλοιπα 

φορτίου ή µε σεντίνες αντλιοστασίου φορτίου (στα 

πετρελαιοφόρα)
24

. 

                                                 
23

 Πηγή: Γ.Π.Βλάχος, ∆ιεθνείς Ναυτιλιακή Πολιτική, εκδ. Σταµούλη (2007) 
24

 Ελαιώδη µείγµατα που δεν έχουν αναµειχθεί µε κατάλοιπα φορτίου ή µε σεντίνες αντλιοστασίου 

φορτίου και µε περιεκτικότητα πετρελαίου στην εκροή που δεν υπερβαίνει τα 15 PPM χωρίς διάλυση, 

µπορούν να απορριφθούν, χωρίς άλλους περιορισµούς, αλλά έξω από Ειδικές Περιοχές.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
25

 

ΠΛΟΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 400 GRT ΕΚΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΩΝ 

Απορρίψεις Πετρελαίου από τους χώρους της µηχανής 

Απαγορεύεται η απόρριψη πετρελαίου εκτός αν: 

Μέσα σε 

ειδικές 

περιοχές 

Η περιεκτικότητα του πετρελαίου στην εκροή χωρίς διάλυση δεν 

υπερβαίνει τα 15 PPM. 

 

Σηµείωση: Αν το πλοίο βρίσκεται πέρα των 12 ν.µ. από την 

πλησιέστερη ακτή και κινείται στον προορισµό του, επιτρέπεται 

απόρριψη µε περιεκτικότητα πετρελαίου κάτω των 100 PPM. 

Απαγορεύεται η απόρριψη πετρελαίου εκτός αν: 

Έξω από 

ειδικές 

περιοχές 

Κατά την κρίση της χώρας της σηµαίας του πλοίου, ικανοποιούνται 

όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις στο µέτρο του πρακτικού και λογικού: 

1. Το πλοίο βρίσκεται πέρα των 12 ν.µ. από την πλησιέστερη ακτή. 

2. Το πλοίο κινείται στον προορισµό του. 

3. Η περιεκτικότητα πετρελαίου στην εκροή είναι µικρότερη των 

100 PPM. 

4. Το πλοίο έχει σε λειτουργία τον κατάλληλο εξοπλισµό ή 

εγκατάσταση όπως προβλέπει ο κανονισµός 626
. 

 

 

                                                 
25

 Πηγή: Γ.Π.Βλάχος, ∆ιεθνείς Ναυτιλιακή Πολιτική, εκδ. Σταµούλη (2007) 
26

 Ελαιώδη µείγµατα µε περιεκτικότητα στην εκροή που δεν υπερβαίνει τα 15 PPM χωρίς διάλυση  

µπορούν να απορροφηθούν χωρίς άλλους περιορισµούς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
27

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

Απορρίψεις Πετρελαίου από χώρους δεξαµενών φορτίου, περιλαµβανοµένου του 

αντλιοστασίου φορτίου 

Μέσα σε ειδικές 
περιοχές ή έξω 

ειδικές από 

περιοχές αλλά 

εντός 50 ν.µ. από 

την πλησιέστερη 

ακτή 

 

 

Απαγορεύονται οι απορρίψεις εκτός καθαρού ή διαχωρισµένου 

έρµατος. 

 

 

Έξω από ειδικές 
περιοχές αλλά 

πέρα των 50 ν.µ. 

από την 

πλησιέστερη 

ακτή 

Απαγορεύονται οι απορρίψεις εκτός καθαρού ή διαχωρισµένου 

έρµατος, ή αν: 

1. Το πετρελαιοφόρο κινείται στον προορισµό του. 

2. Ο στιγµιαίος ρυθµός απόρριψης δεν υπερβαίνει τα 60 

λίτρα ανά ν.µ. 

3. Η συνολική ποσότητα πετρελαίου που απορρίφθηκε δεν 

υπερβαίνει: 

���� Για τα υπάρχοντα πετρελαιοφόρα το 1/1500 C 

���� Για τα νέα πετρελαιοφόρα το 1/30000 του φορτίου 

που µετέφερε το τελευταίο ταξίδι. 

4. Το πετρελαιοφόρο έχει σε λειτουργία σύστηµα 

παρακολούθησης και ελέγχου απόρριψης πετρελαίου και 

διάταξη δεξαµενών καταλοίπων, σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό 15. 

 
                                                 
27

 Πηγή: Γ.Π.Βλάχος, ∆ιεθνείς Ναυτιλιακή Πολιτική, εκδ. Σταµούλη (2007) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Άρθρα της Οδηγία 2000/59/ΕΚ
28

 

Άρθρο 1- Σκοπός 

Άρθρο 2 - Ορισµοί 

Άρθρο 3 - Πεδίο εφαρµογής 

Άρθρο 4 - Λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 

Άρθρο 5 - Προγράµµατα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων 

Άρθρο 6 - Κοινοποίηση 

Άρθρο 7 - Παράδοση των αποβλήτων πλοίων 

Άρθρο 8 - Τέλη για τα απόβλητα πλοίου 

Άρθρο 9 - Εξαιρέσεις 

Άρθρο 10 - Παράδοση των καταλοίπων φορτίου 

Άρθρο 11 - Επιβολή 

Άρθρο 12 - Συνοδευτικά µέτρα 

Άρθρο 13 - Κυρώσεις 

Άρθρο 14 - Κανονιστική επιτροπή 

Άρθρο 15 - ∆ιαδικασία τροποποίησης 

Άρθρο 16 - Εφαρµογή 

Άρθρο 17 - Αξιολόγηση 

Άρθρο 18 - Έναρξη ισχύος  

Άρθρο 19 - Αποδέκτες 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
28

 Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση Οδηγία 2000/59/ΕΚ της  27ης Νοεµβρίου 2000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

της Οδηγία 2000/59/ΕΚ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ 

(όπως αναφέρονται στο άρθρο 5) 

 

    Τα προγράµµατα καλύπτουν όλους τους τύπους αποβλήτων 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 προγράµµατα 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 και συλλογής των αποβλήτων 

πλοίου και καταλοίπων φορτίου 

- περιγραφή του συστήµατος χρέωσης τελών 

- διαδικασίες για την 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 πλοίου και καταλοίπων φορτίου που 

αποτελούν αντικείµενο της παραλαβής και διακίνησης 

Επιπλέον, τα προγράµµατα θα πρέπει να περιλαµβάνουν: 

- σύνοψη της σχετικής νοµοθεσίας και τυπικών διαδικασιών για την παράδοση, 

- στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση 

του προγράµµατος 

- 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 πλοίου και καταλοίπων φορτίου 

- περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο διατίθενται τα απόβλητα πλοίου και 
κατάλοιπα φορτίου 
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    Οι διαδικασίες παραλαβής, συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης 
θα πρέπει να συµµορφούνται, 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) αριθ. 1836/93 του 

Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1993, για την εκούσια συµµετοχή των επιχειρήσεων 

του βιοµηχανικού τοµέα σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και 
οικολογικού ελέγχου. 

    Πληροφορίες που διατίθενται σε όλους τους χρήστες του λιµένα: 

- σύντοµη αναφορά στη θεµελιώδη σηµασία της ορθής παράδοσης των αποβλήτων 

πλοίου και καταλοίπων φορτίου 

- θέση των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για κάθε θέση πρόσδεσης, µε 

διάγραµµα/χάρτη 

- κατάλογος των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου µε τα οποία συνήθως 
ασχολούνται οι αρµόδιοι στο λιµένα 

- κατάλογος των σηµείων επαφής, των φορέων εκµετάλλευσης και των 

παρεχοµένων υπηρεσιών 

- περιγραφή των διαδικασιών παράδοσης 

- περιγραφή του συστήµατος χρέωσης τελών 

- διαδικασίες για την αναφορά των ανεπαρκειών στις λιµενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

της Οδηγία 2000/59/ΕΚ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Εφαρµογή της Οδηγίας 2000/59ΕΚ στην Ελλάδα 

 

2.1 Τα εµπλεκόµενα µέρη όσον αφορά την εφαρµογή της Οδηγίας 

2000/59/ΕΚ στην Ελλάδα 

 

    Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/59/ΕΚ και µε την Κ.Υ.Α. 

8111.1/41/2009 (ΦΕΚ Β΄ 412/06-03-2009)  τα εµπλεκόµενα µέρη29
 για την προστασία 

του θαλασσίου περιβάλλοντος από απορρίψεις αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 

φορτίου είναι: 

� Το Υπουργείο ΕΝΑΝΠ/Γενική Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής  

� Οι Φορείς ∆ιαχείρισης Λιµένων 

� Οι Περιφέρειες 

� Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄, Β΄ και  Γ΄ Βαθµού 

� Οι Λιµενικές Αρχές – Περιφερειακές ∆ιοικήσεις Λ.Σ 

� Οι Ανάδοχοι παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων.  

� Οι Πλοίαρχοι – Νόµιµοι εκπρόσωποι πλοίων  

Αναλυτικότερα: 

Το Υπουργείο ΕΝΑΝΠ/Γενική Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής30
: Οι 

λειτουργίες που θεσµικά επιτελούνται στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας στον 

µεγαλύτερο βαθµό τους είναι σύνθετες και απαιτούν την εµπλοκή και συνεργασία µε ένα 

µεγάλο αριθµό Υπηρεσιών του Κράτους, περιφερειακών υπηρεσιών, διεθνών 

οργανισµών αλλά και συνεργασία µε επαγγελµατικούς και κοινωνικούς φορείς. Είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό και πρέπει να τονιστεί, ότι σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην ΕΕ, αλλά 

και διεθνώς, σπανίως συναντάται αντίστοιχος κρατικός µηχανισµός µε την ποικιλία των 

αρµοδιοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν στα πλαίσια της επιχειρησιακής δράσης του 

                                                 
29

 Πηγή: Υπχος (Τ) Λ.Σ Αντώνιος Γλυνός Εισηγητής ΥΕΝΑΝΠ/∆ΛΠ Γ, Παρουσίαση  «Μέτρα και όροι 
για τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων 

φορτίου »  (27/5/2009) 
30

 Πηγή: http://www.yen.gr/wide/home.html  
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ΥΕΝ. Η άσκηση πολιτικής στον πλέον παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό τοµέα, η 

διαµόρφωση µιας εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής, τα λιµάνια και η λιµενική πολιτική 

µιας πολυνησιακής χώρας, η ασφάλεια των θαλασσίων συνόρων και η αντιµετώπιση της 

τροµοκρατίας, τα συστήµατα ελέγχου ναυσιπλοΐας και αξιοπλοΐας, η προστασία του 

θαλασσίου περιβάλλοντος, αποτελούν πυλώνες, τους οποίους κατά το µεγαλύτερο µέρος 

στηρίζουν τα εξειδικευµένα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος.  

    Η έναρξη λειτουργίας της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής 

(Γ.Γ.Λ.Λ.Π.) του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο 

του 2003 µε την ταυτόχρονη κατάργηση της ∆ιεύθυνσης Λιµένων και Λιµενικών Έργων 

(∆.Λ.Λ.Ε.) και την σύσταση της Πλοηγικής Υπηρεσίας (Π.Υ) και των τριών νέων 

∆ιευθύνσεων : ∆ιεύθυνση Λιµενικής Πολιτικής (∆.Λ.Π.), ∆ιεύθυνση Λιµενικών 

Υποδοµών (∆.Λ.Υ.) και ∆ιεύθυνση Οργάνωσης Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης 

Λιµένων (∆.Ο.Λ.Ε.Λ) που απαρτίζουν την Γ.Γ.Λ.Λ.Π. σύµφωνα µε το Π.∆. 175/2002 

(ΦΕΚ 158 Α/05-07-2002).Ο σκοπός και οι αρµοδιότητες της αναφεροµένης Γραµµατείας 

συνοψίζονται ως εξής: 

α) Στο συνολικό σχεδιασµό και τη χάραξη της Εθνικής Λιµενικής Πολιτικής για την 

ανάπτυξη των λιµένων µε σύγχρονη υποδοµή ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και 

απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση των επιβατών, των πλοίων και των φορτίων. 

β) Στην ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης 

Λιµένων, που συνεστήθη µε το άρθρο δέκατο ένατο του Ν. 29327/2001. 

Οι Υπηρεσίες της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. διαρθρώνονται ως εξής:  

• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα  

• Πλοηγική Υπηρεσία (Π.Υ.)  

• Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης  

• ∆ιεύθυνση Λιµενικής Πολιτικής (∆.Λ.Π.)  

• ∆ιεύθυνση Λιµενικών Υποδοµών (∆.Λ.Υ.) 

• ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Εκµετάλλευσης Λιµένων (∆.ΟΛ.Ε.Λ.) 

Οι Φορείς ∆ιαχείρισης Λιµένων 31: Οποιοσδήποτε φορέας διαχειρίζεται τους λιµένες της 

περιοχής αρµοδιότητάς του (π.χ. Οργανισµοί Λιµένων Α.Ε., Λιµενικά Ταµεία, 

Νοµαρχιακά Λιµενικά Ταµεία, ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία, Ο.Τ.Α., Ελληνικά 

                                                 
31Πηγή: http://www.recatec.gr/glos.htm  
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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 απόφαση αυτή. 

Οι µικροί λιµένες (π.χ. αλιευτικά καταφύγια, αγκυροβόλια - καταφύγια τουριστικών 

σκαφών κάθε µορφής κ.λ.π.) που δεν διαθέτουν φορέα διαχείρισης λιµένα, για τους 

σκοπούς της απόφασης αυτής, υπάγονται στον πλησιέστερο φορέα διαχείρισης λιµένα 

της περιοχής όπου είναι απαραίτητα Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο ή Οργανισµός 

Λιµένα ή Ανώνυµος Εταιρεία.  

Οι Περιφέρειες32
: Η Περιφέρεια αποτελεί µία αυτοτελή ενιαία ∆ιοικητική Μονάδα 

αποκέντρωσης της Κρατικής ∆ιοίκησης µε αρµοδιότητες σχεδιασµού, προγραµµατισµού, 

συντονισµού και εφαρµογής των πολιτικών για την οικονοµική, κοινωνική και 

πολιτιστική ανάπτυξη της γεωγραφικής της περιοχής. Ως ιδρυτικός νόµος της 

Περιφέρειας θεωρείται ο Ν. 1622/1986 «Τοπική Αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή 

Ανάπτυξη - ∆ηµοκρατικός Προγραµµατισµός». Η λέξη Περιφέρεια, όπως 

χρησιµοποιείται στο συγκεκριµένο νόµο αλλά και στους επακόλουθους αυτού (Ν. 

2503/1997 & 2218/1994), έχει διπλή σηµασία: 

· Η Περιφέρεια αποτελεί γεωγραφική µονάδα που έχει συγκεκριµένα όρια, εδαφική 

έκταση, πληθυσµό και έδρα, 

· Η Περιφέρεια αποτελεί διοικητική µονάδα και αποτελείται από όργανα και υπηρεσίες. 

Όργανα της Περιφέρειας είναι ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας µε τις υπ' αυτόν 

υπηρεσίες και το Περιφερειακό Συµβούλιο. 

Με βάση το άρθρο 61 του Ν. 1622/86, καθώς και το Προεδρικό ∆ιάταγµα 51/1987, η 

χώρα διαιρείται σε 13 Περιφέρειες ως εξής: 

1. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, µε έδρα την Κοµοτηνή  

2. Κεντρικής Μακεδονίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 

3. ∆υτικής Μακεδονίας, µε έδρα την Κοζάνη 

4. Ηπείρου, µε έδρα τα Ιωάννινα 

5. Θεσσαλίας, µε έδρα τη Λάρισα 

6. Ιονίων Νήσων, µε έδρα την Κέρκυρα 

7. ∆υτικής Ελλάδας, µε έδρα την Πάτρα 
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 Πηγή: http://www.perifereies.gov.gr/ 
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8. Στερεάς Ελλάδας, µε έδρα τη Λαµία 

9. Αττικής, µε έδρα την Αθήνα 

10. Πελοποννήσου, µε έδρα την Τρίπολη 

11. Βορείου Αιγαίου, µε έδρα τη Μυτιλήνη 

12. Νοτίου Αιγαίου, µε έδρα την Ερµούπολη 

13. Κρήτης, µε έδρα το Ηράκλειο 

    Ο Ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθµιση 

Θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες ∆ιατάξεις» δίνει στην Περιφέρεια το 

χαρακτήρα ενιαίας αποκεντρωµένης µονάδας διοίκησης του κράτους. Η Περιφέρεια 

συµβάλλει στον εθνικό σχεδιασµό και στο πλαίσιο αυτού σχεδιάζει, προγραµµατίζει και 

εφαρµόζει τις πολιτικές για την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική της ανάπτυξη. Η 

κάθε Περιφέρεια ως ενιαία αποκεντρωµένη µονάδα διοίκησης έχει τις αρµοδιότητες που 

ασκούν οι υπηρεσίες της στη συνολική χωρική έκτασή της, συµπεριλαµβανοµένων και 

των υπηρεσιών της Περιφέρειας στο νοµό ή νοµαρχία, καθώς και τις αρµοδιότητες που 

ανήκουν στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια ως διοικητική µονάδα 

έχει δικό της προσωπικό, δικό της προϋπολογισµό, καθώς και δικούς της µηχανισµούς 

διαχείρισης των πιστώσεων έργων περιφερειακού χαρακτήρα ΣΑΕΠ. Παράλληλα η 

Περιφέρεια διατηρεί και το χαρακτήρα της ως µονάδα περιφερειακής ανάπτυξης 

Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄, Β΄ και  Γ΄ Βαθµού33
: Μετά την ολοκλήρωση 

του Προγράµµατος "ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ", οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν 

διαµορφωθεί ως εξής σε πανελλήνιο επίπεδο. 

1. OTA Α΄ Βαθµού:900 ∆ήµοι και 133 Κοινότητες (Προηγούµενη κατάσταση 5.800 

περίπου ∆ήµοι και Κοινότητες). 

∆ιοίκηση: Αιρετοί ∆ήµαρχοι και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (ο αριθµός τους εξαρτάται από 

τον πληθυσµό) ανά τετραετία. 

Αρµοδιότητες: Εξωραϊσµός, καθαριότητα, περιβάλλον, συντήρηση έργων και κτιρίων 

(δρόµοι, σχολικά κτίρια κ.α.), εκτέλεση έργων υποδοµής και ποιότητας ζωής τοπικού 

χαρακτήρα. Έντονη ενασχόληση µε θέµατα ύδρευσης-αποχέτευσης και βιολογικού 

καθαρισµού λυµάτων. Πολιτιστικές δραστηριότητες και δηµιουργική απασχόληση. 

Πρόνοια κυρίως για παιδιά προσχολικής και άτοµα τρίτης ηλικίας. 

                                                 
33Πηγή: http://www.combank.gr/  
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Πόροι - Χρηµατοδότηση: Κυρίως µέσω κρατικών επιχορηγήσεων. Κοινοτικά 

προγράµµατα (εκτέλεση έργων). Είσπραξη ανταποδοτικών τελών µέσω λογαριασµών 

∆ΕΗ. Έσοδα από ίδια περιουσία (µικρού σχετικά ύψους). ∆ικαιώµατα χρήσης χώρων, 

∆ηµοτικοί φόροι. Επιχειρηµατική δραστηριότητα ισχύει και σε περιορισµένες 

κατευθύνσεις π.χ. αναψυκτήρια. 

2. OTA Β΄ Βαθµού:53 Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις πανελλήνια. 

∆ιοίκηση: Από το 1994 αιρετοί Νοµάρχες και Νοµαρχιακοί Σύµβουλοι (ο αριθµός τους 

ανάλογα µε τον πληθυσµό) ανά τετραετία. Μέγιστος χρόνος για τον Νοµάρχη οι δύο 

τετραετίες. 

Αρµοδιότητες: Άσκηση του συνόλου σχεδόν της Κρατικής διοίκησης και διαχείρισης 

(δηλ. όλων των Υπουργείων εκτός Άµυνας, Εξωτερικών, Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης) 

σε τοπικό επίπεδο. 

Πόροι - Χρηµατοδότηση: Αυτοτελής οικονοµική διαχείριση. ∆εν υπάρχουν ίδια έσοδα 

παρά µόνο µεταφορά των απαραίτητων κονδυλίων για την άσκηση της κρατικής 

διοίκησης. Επιχειρηµατική δραστηριότητα σχεδόν ανύπαρκτη αν και ο Νόµος το 

προβλέπει. 

3. OTA Γ΄ Βαθµού : Αναφέρονται 13 Περιφέρειες πανελλήνια. 

∆ιοίκηση: Από τον Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας (επίπεδο ισάξιο του Γεν. Γραµµατέα 

Υπουργείου) που διορίζεται διοικητικά και το Περιφερειακό Συµβούλιο στο οποίο 

µετέχουν συγκεκριµένα άτοµα (εκπρόσωποι πρωτ/µιας και δευτ/µιας αυτοδιοίκησης, 

επιστηµονικών οργανώσεων, τοπικών επιµελητηρίων κλπ.). 

Αρµοδιότητες: Εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής (κυρίως όσον αφορά θέµατα 

ανάπτυξης) σε τοπικό επίπεδο. Εποπτεία µεγάλων έργων που χρηµατοδοτούνται από 

Εθνικά και Κοινοτικά Προγράµµατα. 

Πόροι - Χρηµατοδότηση: Τα Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης, µέσω των οποίων θα 

χρηµατοδοτούνται τα έργα που εποπτεύονται από την Περιφέρεια, πρόσφατα έχουν 

ξεκινήσει τη λειτουργία τους. 

Θυγατρικές επιχειρήσεις :Η αγορά, σε ότι αφορά τον Α΄ βαθµό περιλαµβάνει τις 

∆ηµοτικές Επιχειρήσεις µε κύρια αντικείµενα δραστηριότητας την Ύδρευση/Αποχέτευση 

(∆.Ε.Υ.Α......) τον Πολιτισµό (Πνευµατικά Κέντρα). Κατασκευές, εκπόνηση µελετών και 

Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας. 
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Στον Β΄ βαθµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταγράφονται προσπάθειες δηµιουργίας 

θυγατρικών επιχειρήσεων µε κύρια αντικείµενα την εκπόνηση µελετών, απασχόληση και 

υποστήριξη µικροµεσαίων επιχειρήσεων (Νοµαρχιακά ΚΕΚ). 

Οι Λιµενικές Αρχές – Περιφερειακές ∆ιοικήσεις Λ.Σ34
: Το Λιµενικό Σώµα35

 έχει ως 

αποστολή του την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των λιµένων, την έρευνα, τη διάσωση 

και τη διερεύνηση πάσης φύσεως ναυτικών ατυχηµάτων, την εφαρµογή της αλιευτικής 

νοµοθεσίας και την καταπολέµηση της παράνοµης αλιείας, τον έλεγχο των θαλασσίων 

συνόρων της χώρας και της ΕΕ, την αντιµετώπιση του φαινοµένου της 

λαθροµετανάστευσης στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ως πύλη εισόδου στην 

Ευρώπη, τον έλεγχο της Εµπορικής Ναυτιλίας, την προστασία του θαλασσίου 

περιβάλλοντος και του ενάλιου πλούτου, την θαλάσσια αναψυχή, την ασφάλεια και 

προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, την αστυνόµευση κατά 

των παραβάσεων εθνικών και διεθνών νόµων, την πρόληψη και καταστολή 

τροµοκρατικών και εγκληµατικών ενεργειών καθώς και την πάταξη οικονοµικών 

εγκληµάτων (ναρκωτικά, λαθρεµπόριο, αρχαιοκαπηλία κλπ). 

Οι Ανάδοχοι παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων: Ως ανάδοχοι του έργου επιλέγονται 

εταιρείες36
 οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής, µεταφοράς, 

πιθανής προσωρινής αποθήκευσης, πιθανής επεξεργασίας και οριστικής νόµ ιµης 

διάθεσης των παραγόµενων στα πλοία αποβλήτων. Με δική τους ευθύνη η παροχή των 

υπηρεσιών αυτών γίνεται σύµφωνα µε αυτά που προβλέπονται στο σχέδιο παραλαβής 

και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, στις ισχύουσες περιβαλλοντικές και τελωνειακές 

διατάξεις και χωρίς να δηµιουργούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα πλοία. 

Οι Πλοίαρχοι – Νόµιµοι εκπρόσωποι πλοίων37 : Ο πλοίαρχος είναι ο κυβερνήτης των 

εµπορικών ή ακτοπλοϊκών σκαφών και ταυτόχρονα ο αντιπρόσωπος του πλοιοκτήτη στο 

πλοίο. Είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώµατος, του 

                                                 
34

 Πηγή: http://kivernitis.blogspot.com/2010/02/blog-post_5163.html  
35

 Πηγή: http://doc.texnikoi.gr/mitroo/28.htm : Περιφερειακές ∆ιοικήσεις Λιµενικού Σώµατος, Λιµενικές 
Αρχές, Κεντρικά Λιµεναρχεία, Λιµεναρχεία, Υπολιµεναρχεία, Λιµενικοί Σταθµοί, Υπηρεσίες Ναυτιλιακών 

Ακολούθων στις Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές, Σχολές Εµπορικού Ναυτικού, Περιφερειακοί 
Σταθµοί Πρόληψης και Καταπολέµησης της Ρύπανσης, Πλοηγικοί Σταθµοί 
36

 Σε περίπτωση που στην περιοχή δεν δραστηριοποιείται κάποια εταιρεία µπορεί για την παραλαβή και 
διαχείριση των αποβλήτων να είναι υπεύθυνος κάποιος τοπικός φορέας (π.χ ∆ήµος που βρίσκεται το 

εκάστοτε λιµάνι) 
37

 http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/maritime/FILES/pliarxos.doc  
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φορτίου και των επιβατών. Ειδικότερα, ο πλοίαρχος χαράζει την πορεία του πλοίου και 

παρακολουθεί την ταχύτητά του µε τη βοήθεια ειδικών ηλεκτρονικών µηχανηµάτων 

ναυσιπλοΐας και χαρτών και κάνει τους απαραίτητους ελιγµούς για την οµαλή 

προσέγγιση ή την αποµάκρυνση του πλοίου από την προβλήτα του λιµανιού. Επιπλέον, 

έχει τη γενική ευθύνη για τον ανεφοδιασµό του πλοίου, κρατάει το ηµερολόγιο του 

πλοίου και κάνει τον αναγκαίο προγραµµατισµό. Κατευθύνει και οργανώνει την εργασία 

όλων των µελών του πληρώµατος παρακολουθώντας ταυτόχρονα τη σωστή εκτέλεση 

των καθηκόντων τους. Έχει ευθύνη για την παροχή ιατρικής βοήθειας σε µέλη του 

πληρώµατος ή σε επιβάτες σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης. Όταν εργάζεται σε 

εµπορικό πλοίο, προετοιµάζει το σχέδιο 

φόρτωσης και εκφόρτωσης του πλοίου, 

επιβλέπει τις αντίστοιχες διαδικασίες και 

φροντίζει για την ασφάλεια των 

εµπορευµάτων. Παράλληλα, κάνει τις 

απαραίτητες συνεννοήσεις µε τις λιµενικές 

αρχές και τους φορτωτές, καθώς και τις 

διαπραγµατεύσεις µε τους παραλήπτες του 

φορτίου που µεταφέρει. Στη διάρκεια του 

ταξιδιού έχει απόλυτη εξουσία όσον αφορά στη διοίκηση αλλά και σε νοµικά θέµατα. 

Για παράδειγµα, µπορεί να διατάξει ακόµα και την κράτηση επιβατών που παραβαίνουν 

το νόµο38
, να αποφασίσει την απόρριψη εµπορευµάτων ή την εγκατάλειψη του πλοίου σε 

περίπτωση κινδύνου για τη ζωή του πληρώµατος ή των επιβατών. Είναι υπεύθυνος για 

την πληρωµή των µισθών του πληρώµατος, καθώς και για τη σύνταξη αναφορών και 

εκθέσεων που απαιτούνται από τις αρχές ή τη ναυτιλιακή επιχείρηση. Για τη 

διεκπεραίωση πολλών εκ των καθηκόντων του συνεργάζεται µε τους άλλους 

αξιωµατικούς του πλοίου. 

    Σε αυτό το σηµείο είναι πολύ σηµαντικό να τονιστεί πως όλα τα εµπλεκόµενα µέρη 

που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να βρίσκονται σε αδιάκοπη συνεργασία µεταξύ τους, 

                                                 
38

 Εικόνα 3 πηγή: http://www.equip4work.co.uk/assets/shop/pd/010290.jpg  

 

Εικόνα 3. 
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να ανταλλάσουν διαρκώς πληροφορίες, να είναι σε θέση να διορθώνουν τυχών 

παραλείψεις και γενικότερα να λειτουργούν µε τον κατάλληλο βαθµό εξωστρέφειας. 

Ακόµη, για την εφαρµογή της νοµοθεσίας είναι απαραίτητος ο διαρκής και αυστηρός 

έλεγχος. Στο Σχήµα 2. φαίνεται η αλληλεξάρτηση όλων τον µερών για να επιτευχθεί το 

επιθυµητό αποτέλεσµα. 

 

Σχήµα 2. «Συνεργασία των εµπλεκόµενων µερών για την εφαρµογή της νοµοθεσίας» 
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2.1.2 Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας 

Πλοίων (Εθνικό VTMIS) 

 
    Στην Ελλάδα, το ΥΕΝ στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού προωθεί την ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωµένου ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήµατος ελέγχου της θαλάσσιας 

κυκλοφορίας γνωστού µε τον όρο  σύστηµα VTΜΙS39
 (Vessel Traffic Management 

Information Services). Το σύστηµα αυτό στην πλήρη ανάπτυξή του θα καλύψει την 

ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Πειραιά καθώς και συγκεκριµένες περιοχές του Ιονίου, του 

Ανατολικού Αιγαίου και του Κρητικού πελάγους. 

Οι σκοποί  του συστήµατος είναι: 

� Η διευκόλυνση της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Θα επεξεργάζεται τις διαθέσιµες 

πληροφορίες των λιµένων και των πλοίων και θα µπορεί να συµβάλει στον 

προγραµµατισµό της ροής κυκλοφορίας, στην καλύτερη χρησιµοποίηση των ευκολιών 

πρόσδεσης, στην οργάνωση των φορτο-εκφορώσεων κλπ. 

� Η µείωση ναυτικών ατυχηµάτων. Θα έχει δυνατότητα επιτήρησης της 

κυκλοφορίας και θα δηµιουργεί αυτόµατα συναγερµούς σε περίπτωση απρόσεκτων 

χειρισµών των πλοίων, παραβίαση των ορίων ταχύτητας, είσοδο σε απαγορευµένες 

περιοχές κλπ 

� Η βελτίωση των παρερχοµένων υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης. Όλες οι 

δραστηριότητες που σχετίζονται µε την έρευνα και διάσωση θα παρακολουθούνται 

άµεσα και µε ακρίβεια από τον Θάλαµο Επιχειρήσεων ΥΕΝ και θα παρέχεται η 

δυνατότητα πληρέστερου συντονισµού και διαχείρισης κάθε περιστατικού. 

� Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επειδή όλες οι κινήσεις των πλοίων 

θα καταγράφονται σε ηλεκτρονικά µέσα θα παρέχεται η δυνατότητα σε περίπτωση 

ρύπανσης να επανακτώνται τα προηγούµενα στοιχεία κυκλοφορίας και να εντοπίζονται 

τα πλοία που έχουν διέλθει από το σηµείο που παρατηρήθηκε η ρύπανση.  

� Η εφαρµογή της Εθνικής και ∆ιεθνούς ναυτιλιακής νοµοθεσίας 

� Η ανάπτυξη της αποδοτικότητας των θαλασσίων µεταφορών 

                                                 
39

 Πηγή: http://egov.yen.gr/media/27913/kriti_a1.doc 
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    Κατά την Α΄ φάση υλοποίησης του προαναφερόµενου συστήµατος αναπτύχθηκαν 

τέσσερα Κέντρα VTS στα λιµάνια της Πάτρας – Αντιρρίου, Ηγουµενίτσας, Κέρκυρας 

και Πειραιά καθώς και το Εθνικό Κέντρο VTMIS. Η Β΄ Φάση του έργου που 

υλοποιείται, περιλαµβάνει την ανάπτυξη ενός Κέντρου VTS στο λιµάνι της Ραφήνας και 

ενός αποµακρυσµένου τερµατικού σταθµού RTS στο Λαύριο µε σταθµούς αισθητήρων 

στις περιοχές: Λιµένα Λαυρίου και «Βίγλα» νήσου Εύβοιας. Η Γ΄ Φάση του έργου στην 

οποία αφορούν οι παρούσες προδιαγραφές περιλαµβάνει την ανάπτυξη δύο  VTS για την 

κάλυψη των περιοχών Χανίων και Σητείας µε ισάριθµα αντίστοιχα Κέντρα VTS. Τα δύο 

Κέντρα VTS θα συνδέονται µε το Κέντρο VTMIS µέσω ευκολιών τηλεπικοινωνιακού 

φορέα. Από τα παραπάνω, είναι φανερό πως το σύστηµα VTΜΙS είναι ένα ισχυρό 

εργαλείο για τον έλεγχο των πλοίων και την απόδοσης ευθυνών σε περιπτώσεις 

ρύπανσης. 

 

Σχήµα 3. «Η αναγκαιότητα του συστήµατος παρακολούθησης VTMIS» 
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2.2 Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίου και 

καταλοίπων φορτίου 

 

    Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο κάθε λιµένας καταρτίζει και εφαρµόζει 

κατάλληλο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου. Η 

κατάρτιση του σχεδίου εξαρτάται άµεσα από τους τύπους των πλοίων που καταπλέουν 

σε αυτόν καθώς και από τα είδη των αποβλήτων που δέχεται .  

    Οι επαρκείς λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των 

χρηστών από το µεγαλύτερο εµπορικό πλοίο µέχρι το µικρότερο σκάφος αναψυχής, 

χωρίς να γίνονται αιτία αδικαιολόγητης καθυστέρησης των πλοίων που τις 

χρησιµοποιούν.  

    Το σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 

περιλαµβάνει αναλυτικότερα40
:  

• Σύνοψη της σχετικής νοµοθεσίας και τυπικών διαδικασιών για την παράδοση 

αποβλήτων. 

• Στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση 

του Σχεδίου.  

• Περιγραφή τυχόν εξοπλισµού και διαδικασιών προεπεξεργασίας στον λιµένα. 

• Περιγραφή των µεθόδων καταγραφής της πραγµατικής χρήσης των λιµενικών 

εγκαταστάσεων παραλαβής. 

• Περιγραφή των µεθόδων καταγραφής των παραλαµβανόµενων ποσοτήτων 

αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου. 

• Περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο διατίθενται τα απόβλητα πλοίου και 

κατάλοιπα φορτίου. 

• 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 και συλλογής των αποβλήτων 

πλοίου και καταλοίπων φορτίου. 

                                                 
40

 http://www.antipollution.gr/default.asp?siteID=1&pageID=10&langID=1 
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• Περιγραφή του συστήµατος χρέωσης τελών. 

• ∆ιαδικασίες για την γνωστοποίηση καταγγελλόµενων ανεπαρκειών στις λιµενικές 

εγκαταστάσεις υποδοχής. 

• ∆ιαδικασίες για διαρκείς διαβουλεύσεις µε τους χρήστες του λιµένα, τους 

αναδόχους στον τοµέα των αποβλήτων, τους φορείς εκµετάλλευσης σταθµών 

µεταφόρτωσης και τα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη. 

• Τύπος και ποσότητες των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου που 

αποτελούν αντικείµενο παραλαβής και διαχείρισης. 

    Επίσης, πρέπει να αναφερθεί πως το σχέδιο αναθεωρείται ανά τριετία ή µετά από 

σηµαντικές αλλαγές στην λειτουργία του λιµένα. Τέλος 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 αποδεικνύεται εάν οι διαδικασίες είναι σύµφωνες µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 

1836/93 για την εκούσια συµµετοχή των επιχειρήσεων του βιοµηχανικού τοµέα σε 

κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου. 

    Για να επιτευχθεί η βιώσιµη εφαρµογή ενός τέτοιου σχεδίου από τους λιµένες, δηλαδή 

η παραλαβή καταλοίπων από χερσαίες ή πλωτές µονάδες, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

τα εξής41
:  

Η σωστή θέσης της εγκατάστασης: Να µην προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση 

λόγω συµφόρησης, να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από  ξηρά και θάλασσα στην 

εγκατάσταση, ο χώρος να είναι επαρκής και αν είναι δυνατόν να βρίσκεται σε απόσταση 

από κατοικηµένες  και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές. Επίσης για την παραλαβή 

αποβλήτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ειδικά  πλωτά σκάφη ή φορτηγίδες που θα 

µεταφέρουν µε ασφάλεια τα λύµατα στην στεριά (µια πρακτική που εφαρµόζεται αρκετά 

συχνά). 

Οι προσφορά κατάλληλων ευκολιών: Οι ευκολίες που προσφέρει ο κάθε λιµένας να 

εναρµονίζονται απόλυτα µε τους τύπους των πλοίων που εξυπηρετεί. 

                                                 
41

 Πηγή: Αριστοτέλης Β. Αλεξόπουλος, Επικ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αιγαίου , Παρουσίαση 

«Προβλήµατα ανεπάρκειας και ελλείψεων στις εγκαταστάσεις παραλαβής καταλοίπων των εµπορικών 

πλοίων για τους Μεσογειακούς λιµένες µε ιδιαίτερη έµφαση στις Νότιο- Ανατολικές  περιοχές»  
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Η ορθή τιµολογιακή πολιτική: Τα λιµενικά τέλη που εφαρµόζονται για τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες παράδοσης αποβλήτων, ανεξάρτητα αν αυτές χρησιµοποιηθούν, θα πρέπει να 

έχουν σαν στόχο να παροτρύνουν τα πλοία να παραδίδουν τα απόβλητά τους. 

Η απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού: Η άριστη γνώση στο χειρισµό του 

εξοπλισµού και η σωστή  λειτουργία του µπορούν να διασφαλίσουν την αποφυγή 

διαρροών στο θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και την ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των 

πλοίων. 

Η ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήµατος: Το σχέδιο έκτακτης 

ανάγκης θα πρέπει να προβλέπει πιθανά περιστατικά και να εφαρµόζεται ταχύτατα σε 

περίπτωση ατυχήµατος για να προληφθεί οποιαδήποτε περιβαλλοντική υποβάθµιση – 

καταστροφή. 

 

 

Σχήµα 4. «Σχέση παράδοσης αποβλήτων και κέρδους» 
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2.3 Τιµολογιακή πολιτική στους ελληνικούς λιµένες και η ανάθεση 

του έργου της διαχείρισης των αποβλήτων 

 

    Η κοινοτική οδηγία προτείνει το κόστος παραλαβής τον αποβλήτων να 

περιλαµβάνεται στα λιµενικά τέλη. Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 τα επιβαλλόµενα 

τέλη πρέπει να είναι δίκαια, να καθορίζονται µε διαφάνεια και να µην δηµιουργούν 

διακρίσεις. Αυτό σηµαίνει πως στην πράξη το σύστηµα τιµολόγησης42
 θα πρέπει να 

λαµβάνει υπόψη του όχι µόνο τον τύπο και το µέγεθος του πλοίου (τα οποία αν εξετάσει 

κανείς αποµονωµένα δεν είναι αντιπροσωπευτικά για τον προσδιορισµό της ποσότητας 

παραγωγής των αποβλήτων), αλλά και το είδος του καυσίµου µε το οποίο είναι 

εφοδιασµένο το πλοίο καθώς και την κατανάλωσή του. Συµπληρωµατικά θα πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των επιβαινόντων και οι ηµέρες που το πλοίο43
 βρίσκεται 

στη θάλασσα όταν πρακτικά είναι αδύνατον να παραδώσει τα κατάλοιπά του. 

    Σύµφωνα µε το ΥΕΝ44 «η κάλυψη του κόστους παραλαβής, συµπεριλαµβανοµένης της 

µεταφοράς, αποθήκευσης επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων, προβλέπεται να 

εξασφαλίζεται εξολοκλήρου από τα πλοία, το δε σύστηµα χρέωσης τελών που υιοθετείται 

σε κάθε λιµένα καλείται να παρέχει κίνητρο στα πλοία για παράδοση των αποβλήτων τους 

στις προβλεπόµενες εγκαταστάσεις». Το εκάστοτε λιµάνι λοιπόν φέρει µεγάλο µερίδιο 

ευθηνής για την παράδοση των αποβλήτων από τα πλοία. Θα πρέπει να καταφέρει να 

προσφέρει υπηρεσίες για την παραλαβή των αποβλήτων που να ικανοποιούν τα πλοία 

που ελλιµενίζονται, σε συµφέρουσες τιµές. Από την άλλη πλευρά εξαιτίας του αρκετά 

υψηλού κόστους της υποδοµής για την παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας, του 

περιορισµένου χώρου που συνήθως διαθέτουν για την εγκατάσταση και της έλλειψης 

εµπειρίας, τα λιµάνια επιλέγουν να συνεργάζονται45
 µε εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων 

                                                 
42

 Πηγή: Σύγχρονες µέθοδοι παραλαβής και διαχείρισης καταλοίπων των εµπορικών πλοίων στις λιµενικές 
εγκαταστάσεις: η ελληνική περίπτωση  Αριστοτέλης Β. Αλεξόπουλος Πανεπιστήµιο Πειραιώς - Τµήµα 

Ναυτιλιακών Σπουδών &Αχιλλέας Μαυρανεζούλης (BSc, LLM) Ναυτιλιακός Σύµβουλος Palmali 

Shipping 
43

 Ανεξάρτητα ποιο σύστηµα τιµολόγησης κάθε φορέας θα υιοθετήσει, κάθε επιπλέον κόστος που 

σχετίζεται µε τη λειτουργία του πλοίου έχει άµεση σχέση µε τη διαµόρφωση της πολιτικής της κάθε 
πλοιοκτήτριας εταιρίας. 
44

 Πηγή: Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας  Γ.Γ.Λ & Λ.Π- Ιανουάριος 2006, Εθνική Λιµενική Πολιτική  

Κεφάλαιο 2, Τοµεακά Ζητήµατα-2.5 Περιβάλλον (σελίδα 56) 
45

 Αφού εκπονηθεί το «Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου», ανακοινώνονται 
οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η ανάδοχος εταιρία και προκηρύσσεται διαγωνισµός. 
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που έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν µε επιτυχία τη διαδικασία αφού πέρα από  

τον κατάλληλο εξοπλισµό φέρουν και την απαραίτητη τεχνογνωσία. Οι εταιρίες που 

έχουν άδεια µε βάση το νόµο46 αναλαµβάνουν να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες µε 

σκοπό το κέρδος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

   

 

  Για το λόγο αυτό το λιµάνι καλείται ορισµένες φορές να παίξει το ρόλο του διαιτητή. 

Θα πρέπει να καταφέρει ακόµα και µέσα από διαπραγµατεύσεις να εφαρµόσει ένα 

πετυχηµένο σχέδιο διαχείρισης που να ικανοποιεί, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό, όλα 

τα εµπλεκόµενα µέρη. Εποµένως ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες για ένα 

πετυχηµένο σχέδιο διαχείρισης είναι το σύστηµα τιµολόγησης. Πρέπει να είναι δοµηµένο 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να τηρηθεί από τα πλοία-πελάτες και επίσης να 

παρέχει τουλάχιστον ένα ελάχιστο κέρδος στις εταιρείες που  συνεργάζονται µε το λιµάνι 

για την υποδοχή και τη διαχείριση των αποβλήτων. 

    Εξετάζοντας τα τιµολόγια για την παροχή ευκολιών υποδοχής αποβλήτων έξι µεγάλων 

ελληνικών λιµένων καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως η τιµολόγηση βασίζεται σε επτά 

σηµεία, τα δε κίνητρα που δίδονται για την παράδοση δηµιουργούνται από τρία σηµεία. 

                                                 
46

 Σχετική Νοµοθεσία: ΚΥΑ 13588/725/06 «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων 

αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ….» (ΦΕΚ 383 Β) /ΚΥΑ Η.Π. 

24944/1159/06 «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 

…..» (ΦΕΚ 791 Β)/ ΚΥΑ 8668/2007 «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικινδύνων 

Αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ’ αρ. 13588/725 ΚΥΑ…» (ΦΕΚ 287 Β) 

 

Το πλοίο θέλει την ελάχιστη δυνατή τιµή για την παρεχόµενη υπηρεσία 

Το λιµάνι δεν µπορεί να προσφέρει την ευκολία λόγω  µεγάλου κόστους 

υποδοµής 

Η ευκολία παρέχεται από ανάδοχο εταιρεία που έχει σαν στόχο το κέρδος 
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Τιµολόγια Λιµένων που εξετάστηκαν: 

� Οργανισµός Λιµένος Βόλου Α.Ε.
 47

   

� Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.48   

� Οργανισµός Λιµένος Πειραιά Α.Ε.
 49

 

� Οργανισµός Λιµένος Πατρών Α.Ε. Στην ιστοσελίδα του λιµένα αναφέρεται πως 

ακολουθεί όµοια τιµολογιακή πολιτική µε αυτή του Οργανισµού Λιµένος Πειραιά 

� ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Μυκόνου και παρουσιάζεται στο Παράρτηµα III 

� Οργανισµός Λιµένος Ραφήνας Α.Ε. Το σύστηµα τιµολόγησης δόθηκε έπειτα από 

συνεργασία µε το λιµένα και αναφέρεται στο Παράρτηµα IV 

 

Βασικά στοιχεία του Τιµολογίου: 

Πάγια Τέλη: Με τα πάγια τέλη οι λιµένες εξασφαλίζουν την είσπραξη χρηµάτων ακόµα 

και αν το πλοίο δεν παραδώσει απόβλητα. Εξαίρεση αποτελεί το τιµολογιακό σύστηµα 

του ∆.Λ.Τ. Μυκόνου στο οποίο δεν υπάρχουν πάγια τέλη αλλά η χρέωση γίνεται ανά 

πρόσκληση. 

Επιπλέων Χρεώσεις: Για την παράδοση µεγαλύτερων ποσοτήτων αποβλήτων από αυτό 

που προβλέπεται στα πάγια τέλη, τα πλοία είναι υποχρεωµένα να καταβάλουν επιπλέον 

χρηµατικά ποσά ανάλογα µε την κάθε περίπτωση (ποσότητα και είδος αποβλήτων, 

χρονική περίοδος). 

Εκπτώσεις και Ειδικές Περιπτώσεις:  Σε περιπτώσεις που ο λιµένας κρίνει ότι είναι 

δυνατό, διευκολύνει οικονοµικά την υποδοχή καταλοίπων από διάφορες κατηγορίες 

πλοίων – περιπτώσεων µε τη χορήγηση  εκπτώσεων (π.χ. τακτικά δροµολόγια). 

Αποζηµιώσεις: Σε περίπτωση που µε υπαιτιότητα του λιµένα καθυστερήσει η παράδοση 

αποβλήτων το πλοίο δικαιούται αποζηµίωση. Εξαίρεση αποτελεί το τιµολογιακό 

σύστηµα του ∆.Λ.Τ. Μυκόνου στο οποίο δεν αναφέρεται τι γίνεται στη περίπτωση αυτή. 

Κατηγορία Πλοίων: Τα πλοία που εξυπηρετούν οι λιµένες χωρίζονται σε κατηγορίες και 

αναλόγως  συντάσσεται το τιµολόγιο για την εκάστοτε περίπτωση. 

                                                 
47

 Πηγή:  Το σύστηµα τιµολόγησης αναφέρεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του λιµένα http://www.port-

volos.gr/ 
48Πηγή: Το σύστηµα τιµολόγησης αναφέρεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του λιµένα 

http://www.thpa.gr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=197&lang=el «Κανονισµός 
και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών  της Εταιρείας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης A.E., 4/5/2010,  2ο 

Τιµολόγιο Προσαρτηµάτων ∆ικαιωµάτων παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.» 
49

 Πηγή: Το σύστηµα τιµολόγησης αναφέρεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του λιµένα http://www.olp.gr/  
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Τακτικοί και Έκτακτοι Πλόες: Στα τιµολόγια για την παροχή υπηρεσιών υποδοχής 

αποβλήτων γίνεται διάκριση µεταξύ των πλοίων που χρησιµοποιούν τακτικά το λιµάνι 

και τον πλοίων που το προσεγγίζουν έκτακτα (χωρίς πρόγραµµα). 

Είδος Αποβλήτων: Η χρέωση γίνεται πάντα ανάλογα µε το είδος και την επικινδυνότητα 

των αποβλήτων που παραδίδουν τα πλοία. 

 

Κίνητρα για την παράδοση αποβλήτων προκύπτουν από: 

Τα Πάγια τέλη: ∆ηµιουργούν ένα κίνητρο στο πλοίο να παραδώσει απόβλητα αφού 

ούτως ή άλλος θα έχει πληρώσει την υπηρεσία(καταβάλλονται ακόµα και αν το πλοίο 

δεν κάνει χρήση της υπηρεσίας). 

Τις Εκπτώσεις - Ειδικές Περιπτώσεις: Η διευκόλυνση για την παράδοση αποβλήτων µε 

εκπτώσεις στο τιµολόγιο είναι ένα σηµαντικό κίνητρο για τα πλοία. 

Τις Αποζηµιώσεις: Εξασφαλίζουν στο πλοίο πως θα ολοκληρώσει την διαδικασία χωρίς 

καθυστερήσεις – οικονοµικές ζηµίες. 

    Παρατηρούµε λοιπόν γενικότερα ότι το τιµολόγιο, πέρα από τον αυστηρό έλεγχο και 

τα ενδεχόµενα πρόστιµα, µπορεί να δηµιουργήσει σηµαντικά κίνητρα για την παράδοση 

των αποβλήτων. Ειδικότερα στην Ελλάδα, διακρίνονται διαφορές στα τιµολογιακά 

συστήµατα που ακολουθούν µεγάλοι Λιµενικοί Οργανισµοί σε σχέση µε αυτά των 

µικρότερων ∆ηµοτικών Λιµενικών Ταµείων. Τα τιµολογιακά συστήµατα µεγάλων 

λιµένων που εξυπηρετούν πολλούς τύπους πλοίων διαφέρουν ως προς το εύρος των 

εναλλακτικών περιπτώσεων σε σχέση µε αυτά των ∆.Λ.Τ. τα οποία υιοθετούν ένα πάρα 

πολύ απλό σύστηµα. Αυτό είναι λογικό αφού τα ∆.Λ.Τ. εξυπηρετούν κυρίως επιβατηγά 

πλοία τα οποία συνήθως χρησιµοποιούν τις ευκολίες που προσφέρονται από µεγάλες 

λιµενικές εγκαταστάσεις, για την παράδοση αποβλήτων. Για παράδειγµα ένα µεγάλο 

επιβατηγό πλοίο ή ένα κρουαζιερόπλοιο θα παραδώσει τα απόβλητά του στο λιµάνι του 

Πειραιά αφού ολοκληρώσει το κυκλικό του ταξίδι. Η ύπαρξη της ευκολίας παραλαβής 

κυρίως  υγρών αποβλήτων  από τα  ∆.Λ.Τ υπάρχει για έκτακτες περιπτώσεις αλλά και 

επειδή επιβάλλεται από τη νοµοθεσία. 
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    Σε αυτό το σηµείο µπορούµε να εξετάσουµε ορισµένες περιπτώσεις50
 τιµολογιακής 

πολιτικής σε άλλες χώρες όπως η Σουηδία που δέχεται κάθε είδους απορρίµµατα δωρεάν 

και εποµένως προσφέρει ένα σηµαντικό κίνητρο στα διερχόµενα πλοία να παραδώσουν 

όλα τα κατάλοιπα που έχουν παρακρατηθεί, ιδίως τα πλήρως εκµεταλλεύσιµα. Το 

πρότυπο αυτό ακολουθούν επίσης η Φιλανδία, η Ρωσία και η Ν. Ζηλανδία. Από την 

άλλη πλευρά το Ισραήλ ακολουθεί αρκετά όµοια τιµολογιακή πολιτική µε αυτή της 

Ελλάδας. Το κόστος παραλαβής αποβλήτων είναι ενσωµατωµένο στο τιµολόγιο 

υπηρεσιών του λιµανιού, ανεξάρτητα δηλαδή εάν θα γίνει χρήση των ευκολιών υποδοχής 

ή όχι, προκειµένου η λειτουργία µονάδων υποδοχής καταλοίπων να καθίσταται 

οικονοµικά βιώσιµη. 

Ακόµη, ενδιαφέρον παρουσιάζει το σύστηµα των χωρών της Βαλτικής οι οποίες στις 

τροποποιήσεις της σύµβασης51
 της Βαλτικής του 2000 έχουν υιοθετήσει διάφορα µέτρα 

για την παραλαβή και διαχείριση των καταλοίπων των πλοίων (Baltic strategy). Μεταξύ 

άλλων, τα πλοία που διαθέτουν διαχωριστήρα δεν είναι υποχρεωµένα να παραδίδουν 

λύµατα (sewage), κατάλοιπα τροφίµων και σεντινόνερα. Οι κόροι ολικής χωρητικότητας 

του πλοίου (gross tonnage) αποτελούν τη βάση για το σύστηµα τιµολόγησης, ενώ όλες οι 

χώρες έχουν δεσµευτεί πως θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς την επίτευξη 

ενός ενιαίου συστήµατος τιµολόγησης. 

    Πέρα από την τιµολόγηση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για να πετύχει στους 

ελληνικούς λιµένες ένα σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης καταλοίπων πλοίου ο λιµένας 

θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάθεση του έργου. Η επιλογή της εταιρεία 

που τελικά θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να γίνεται µε απόλυτη διαφάνεια, να καλύπτει 

τους όρους που θέτει ο εκάστοτε λιµένας και να κινείται µέσα σε πλαίσια απόλυτης 

οικολογικής συνείδησης. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί πως τα ελληνικά λιµάνια συχνά 

συνεργάζονται µε παραπάνω από µια εταιρείες, διαφορετικές ανάλογα µε το είδος των 

                                                 
50

 Πηγή: «Σύγχρονες µέθοδοι παραλαβής και διαχείρισης καταλοίπων των εµπορικών πλοίων στις 
λιµενικές εγκαταστάσεις: η ελληνική περίπτωση» Αριστοτέλης Β. Αλεξόπουλος Πανεπιστήµιο Πειραιώς - 
Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών &Αχιλλέας Μαυρανεζούλης (BSc, LLM) Ναυτιλιακός Σύµβουλος Palmali 

Shipping 
51

 Πρόκειται για τη περιφερειακή σύµβαση της Βαλτικής (Helsinki Convention on the Protection of the 

Marine Environment of the Baltic Sea Area) του 1974 που περιέχει κανονισµούς για τις λειτουργικές 
απορρίψεις από πετρέλαιο (oil pollution), από υγρές ουσίες χύµα υψηλού βαθµού τοξικότητας (noxious 

liquid substances in bulk), από επιβλαβείς ουσίες σε συσκευασµένη µορφή (harmful substances in 

packages form) καθώς και από λύµατα (sewage) και απορρίµµατα (garbage).) 
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αποβλήτων και των απαιτήσεων της παραλαβής. Μια πρακτική που πρέπει να 

αποφευχθεί είναι αυτή της ύπαρξης δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών εταιρειών52
 για το 

ίδιο είδος αποβλήτων (κάτι που συµβαίνει σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και όχι στην 

Ελλάδα). Μια κατάσταση που  ενδεχοµένως δε θα ωφελούσε κανένα από τα 

εµπλεκόµενα µέρη και ίσως να οδηγήσει σε χρηµατιστήριο µε διαρκείς εναλλαγές της 

τιµής για την παραλαβή του κάθε είδους αποβλήτου.  

    Στον Πίνακα 4. παρουσιάζονται οι εταιρείες53
 που είναι αδειοδοτηµένες στην Ελλάδα 

για τη συλλογή και µεταφορά επικινδύνων αποβλήτων καθώς και η περίπτωση να 

συνεργάζονται µε κάποιο λιµάνι ή πλωτή εγκατάσταση.  

 

Πίνακα 4.
 
«Εταιρείες συλλογής αποβλήτων σε συνεργασία µε Ελληνικούς λιµένες»

 54
 

Εταιρίες Συνεργασία µε λιµάνι ή πλωτή εγκατάσταση 

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ  Α.Ν.Ε. ΝΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ - 

ENVIROCHEM Ελλάς Α.Ε. ΟΧΙ 

ARVIS ZIMMERMANN Ε.Π.Ε55 - 

GLOBAL WASTE SOLUTIONS (GWS) ΕΠΕ ΟΧΙ 

HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER (HEC) Α.Ε. ΝΑΙ 

INTERGEO Environmental Technology Ltd ΝΑΙ ( συνεργάζεται µε την Αντιρρυπαντική ΑΝΕ) 

FORTES A.E.B.E ΟΧΙ 

NORTH AEGEAN SLOPS ΝΑΙ 

POLYECO ΑΕ ΟΧΙ 
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 Χαρακτηριστικό παράδειγµα η περίπτωση των Βρετανικών λιµένων(Associated British Ports) στους 
οποίου οι ναυτιλιακοί πράκτορες έχουν την ελευθερία επιλογής εργολάβων για την παραλαβή των 

καταλοίπων 
53

 Οι εταιρίες (1) ως και (14) διαθέτουν άδεια συλλογής µεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων από το 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., που τους επιτρέπει να δραστηριοποιούνται πανελλαδικώς. Η εταιρία (15) διαθέτει άδεια 

συλλογής µεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, συγκεκριµένων κατηγοριών, από την Περιφέρεια Κρήτης, 
που της επιτρέπει να δραστηριοποιείται στα γεωγραφικά όρια της διοικητικής αρµοδιότητας της 
Περιφέρειας Κρήτης.  
54

 Τα στοιχεία προέκυψαν έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία µε τις εταιρείες τον Ιούνιο του 2010 
55

 Μέλος του οµίλου ENVIROCHEM Ελλάς Α.Ε. 
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SUC Hellas Ε.Π.Ε. ΟΧΙ 

CINAR AE ΟΧΙ 

POWER CLEAN – Π.Ν.-Α.Τ. ΟΧΙ 

∆ΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ ΟΧΙ 

Λιµαντζάκη-Χατζηδάκης Ο.Ε. (MAREPROTECT CRETE CO) ΝΑΙ 

 

    Από τον πίνακα παρατηρείται πως από τις δεκαπέντε εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται πανελλαδικά µόνο οι έξι συνεργάζονται µε κάποιο λιµάνι ή µαρίνα 

για την παραλαβή αποβλήτων. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί πως αρκετά ∆ηµοτικά 

Λιµενικά Ταµεία, ειδικά στην νησιωτική Ελλάδα, χρησιµοποιούν µέσα που 

προσφέρονται από ντόπιους ιδιώτες ή και από το ∆ήµο της περιοχής. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα είναι η χρήσης της υδροφόρας του ∆ήµου Καλύµνου  από το ∆.Λ.Τ 

Καλύµνου για την παραλαβή αποβλήτων αλλά και η περίπτωση του ∆.Λ.Τ Μυκόνου που 

συνεργάζεται µε ιδιώτη, ο οποίος διαθέτει βυτιοφόρο όχηµα παραλαβής υγρών λυµάτων. 

    Οδηγούµαστε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για µια ολιγοπωλιακή αγορά 

χωρίς όµως να είναι ξεκάθαρο αν αυτό οφείλεται στην επιλογή των ελληνικών λιµένων 

να συνεργάζονται µε τις συγκεκριµένες εταιρείες ή αν οι υπόλοιπες εταιρείες δεν 

βρίσκονται σε θέση να διεκδικήσουν κοµµάτι της αγοράς λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, 

εµπειρίας και εξοπλισµού. Τέλος, διαπιστώνουµε πως οι µεγάλες εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στην παραλαβή και διαχείριση τέτοιων αποβλήτων δεν καλύπτουν 

το 100% της ελληνικής αγοράς 
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2.4 Κατηγορίες αποβλήτων που δέχονται λιµένες της Ελλάδος  

 

    Το Παγκόσµιο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ναυτιλιακών Πληροφοριών του ΙΜΟ (GISIS 

2006) το οποίο αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, παρέχει πληροφορίες και αναλυτικά 

στοιχεία για τις ευκολίες που προσφέρουν οι λιµένες σε κάθε χώρα για την υποδοχή 

αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου. Στον Πίνακα 5. καταχωρήθηκαν όλα τα 

ελληνικά λιµάνια που βρίσκονται στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του ΙΜΟ και οι 

τύποι στερεών και υγρών αποβλήτων που δέχονται. Οι κατηγορίες αποβλήτων που 

µπορούν να παραλάβουν τα συγκεκριµένα λιµάνια είναι αντίστοιχες µε τους παρακάτω 

αριθµούς: 

 

 

Waste Category (Κατηγορίες Αποβλήτων)
 56

 

 

1. Oily bilge water (Annex I) 

2. Oily residues (sludge) (Annex I) 

3. Oily tank washings (slops) (Annex I) 

4. Dirty ballast water (Annex I ) 

5. Scale and sludge from tank cleaning (Annex I) 

6. Oily mixture containing chemicals (Annex I) 

7. Chemicals NLS (Annex II) 

8. Sewage (Annex IV) 

9. Garbage (Annex V)  

10. Ozone-depleting substances (Annex VI) 

11. Exhaust gas-cleaning residues (Annex VI) 
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 Μετάφραση: Κατηγορίες Αποβλήτων: 1) Ελαιώδη ύδατα υδροσυλλεκτών (σεντινόνερα), 2) Κατάλοιπα 

πετρελαίου (λάσπη), 3) πετρελαιοειδή αποπλύµατα της δεξαµενής (στουπιά), 4) Βρώµικο νερό έρµατος, 5) 

Κατάλοιπα από τον καθαρισµό της δεξαµενής, 6)Πετρελαιοειδή µείγµατα που περιέχουν επιβλαβείς 
χηµικές ουσίες, 7) Επικίνδυνες υγρές χηµικές ουσίες, 8) Λύµατα, 9) Στερεά απορρίµµατα, 10)Ουσίες που 

καταστρέφουν το όζον, 11) Υπολλείµατα από τον καθαρισµό καυσαερίων 
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Πίνακας 5. «Ευκολίες λιµένων που είναι καταχωρηµένα στο πρόγραµµα GISIS του ΙΜΟ»
57

 

 

Λιµάνια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Άγιοι Θεόδωροι ν  ν ν        

Αλεξανδρούπολ

η 
ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν 

Ασπρόπυργος ν  ν ν        

Χάλκης ν ν ν ν ν  ν     

Κόρινθος ν ν ν ν ν ν ν ν  ν ν 

∆ραπετσώνα       ν     

Ελευσίνα ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν 

Επίδαυρος      ν      

Ηγουµενίτσα ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν 

Καβάλα ν ν ν ν     ν   

Κέρκυρα ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν 

Λαύριο ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν 

Μέγαρα ν ν ν ν ν ν      

Μεθώνη ν ν ν ν ν    ν   

Νάξος         ν   

Πάτρα ν ν ν ν ν ν ν ν ν   

Πειραιάς ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν 

Ραφήνα ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν 

Ρίο ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν 
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 Πηγή: http://gisis.imo.org/Public/ 



61 

 

Σκαραµαγκάς ν ν ν ν ν ν ν     

Σύρος ν ν  ν ν       

Θεσσαλονίκη ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν 

Βόλος ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν 

 

 

Από τον πίνακα γίνεται η διαπίστωση πως το µεγαλύτερο µέρος των λιµένων που 

εµφανίζονται παρέχουν ευκολίες υποδοχής για τα περισσότερα είδη  αποβλήτων. Είναι 

επίσης φανερό πως στη βάση δεδοµένων GISIS δεν αναφέρονται αρκετά ελληνικά 

λιµάνια που παρουσιάζουν µεγάλη κίνηση πλοίων κάθε χρόνο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2
ου

 Κεφαλαίου 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Τύποι Πλοίων
58

 

 
1. Πετρελαιοφόρο 

2. ∆εξαµενόπλοιο µεταφοράς χηµικών προϊόντων 

3. Πλοίο µεταφοράς υγροποιηµένου αεριού 

4. Πλοίο µεταφοράς νερού 

5. Άλλα δεξαµενόπλοια 

6. Πετρελαιοφόρο πλοίο µεταφοράς φορτιού χύµα 

7. Πλοίο µεταφοράς φορτιού χύµα 

8. Πλοίο αποκλειστικά για εµπορευµατοκιβώτια 

9. Πλοίο µεταφοράς φορτηγίδων 

10. Πλοίο µεταφοράς γενικών προϊόντων 

11. Πλοίο µεταφοράς ακτινοβοληµένων καυσίµων 

12. Πλοίο µεταφοράς ζώων 

13. Πλοίο µεταφοράς οχηµάτων 

14. Άλλα πλοία ειδικών µεταφορών 

15. Πλοίο για τη διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων µε ράµπες φορτοεκφόρτωσης ή 

ro/ro 

16. Άλλα φορτηγά πλοία για τη διακίνηση εµπορευµάτων µε ράµπες 

φορτοεκφόρτωσης ή ro/ro 

17. Πλοίο συνδυασµένης µεταφοράς εµπορευµάτων γενικού χαρακτήρα/ επιβατών 

18. Πλοίο συνδυασµένης µεταφοράς εµπορευµάτων γενικού χαρακτήρα/ 

εµπορευµατοκιβωτίων 

19. Πλοίο µε ένα κατάστρωµα για τη µεταφορά εµπορευµάτων γενικού χαρακτήρα 
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 Εγκύκλιος για την παραλαβή και διακίνηση αποβλήτων που παράγονται στα πλοία Πειραιάς 23-01-2004 

ΓΓΛΛΠ/∆ΛΠ. ΘΕΜΑ : “Έλεγχος εφαρµογής διατάξεων της ΚΥΑ 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712 Β΄/11-06-

2002) σχετικά µε τα µέτρα και τους όρους για τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου” 
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20. Πλοίο µε περισσότερα του ενός καταστρώµατα για τη µεταφορά εµπορευµάτων 

γενικού χαρακτήρα 

21. Deck barge 

22. Hopper barge 

23. Lash-sea bee barge 

24. Other dry cargo barge 

25. Vovered dry cargo barge 

26. Other dry cargo barge 

27. Επιβατηγά κλασσικού τύπου 

28. Επιβατηγά µικτά 

29. Επιβατηγά - οχηµαταγωγά 

30. Ιπτάµενα 

31. Κρουαζιεροπλοια 

32. Άλλα πλοία σχεδιασµένα αποκλειστικά για τη µεταφορά επιβατών 

33. Αλιευτικό σκάφος 

34. Πλοίο-εργοστάσιο για την επεξεργασία ψαριών 

35. Πλοίο για γεώτρηση και αναζήτηση κοιτασµάτων 

36. Πλοίο για τον εφοδιασµού στην ανοικτή θάλασσα 

37. Ρυµουλκά 

38. Βυθοκόροι 

39. Πλοίο έρευνας / αναζήτησης κοιτασµάτων 

40. Άλλα πλοία και σκάφη µη αναφερόµενα αλλού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 
Ελληνικά λιµάνια και µαρίνες

59
 

Α: ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ / ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ / ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΥΘΗΡΩΝ / ΑΓΙΑ 

ΡΟΥΜΕΛΗ ΧΑΝΙΩΝ / AΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ / ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ / AΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 

ΑΙΓΙΝΑΣ / ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ / ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΕΣΒΟΥ / AΓΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / AΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 

/ ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ / AΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ / ΑΓΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ / AΓΚΙΣΤΡΙ ΑΙΓΙΝΑΣ / ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ / 

ΑΓΝΩΝΤΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ / ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ / ΑΙΓΙΑΛΗ ΑΜΟΡΓΟΥ / ΑΙΓΙΝΑ / 

ΑΙΓΙΟ / ΑΙ∆ΗΨΟΣ / ΑΚΤΙΟΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ / ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ / ΑΛΙΒΕΡΙ / 

ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ / ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ / ΑΛΟΝΗΣΟΣ / ΑΛΤΣΙ / 

ΑΛΥΚΗ ΒΟΛΟΥ / ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ / ΑΜΟΛΙΑΝΗ / AMOΡΓΟΣ / 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ / ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ ΑΤ. / ΑΝΑΦΗ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ / 

ΑΝ∆ΡΟΣ / ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ / ΑΝΤΙΡΙΟ/ ANTIKYΡΑ / ANTIΠAΡΟΣ / 

ΑΡΑΞΟΣ / ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ / ΑΡΚΙΟΙ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΑΡΚΙΤΣΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ / 

ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ / ΑΣΤΡΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ / AΣΤΑΚΟΣ / 

AΣΤΥΠΑΛΑΙΑ / ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ / AXΛΑ∆Ι 
Β: ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ / BAΘΥ ΣΑΜΟΥ / ΒΟΛΙΣΣΟΣ 

ΧΙΟΥ (ΛΙΜΝΙΑ) / ΒΟΛΟΣ / ΒΟΝΙΤΣΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

Γ: ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ / ΓΑΛΑΤΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ / ΓΑΥ∆ΟΣ ΧΑΝΙΩΝ / 

ΓΑΥΡΙΟ ΑΝ∆ΡΟΥ / ΓΕΡΑΚΑΣ / ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ / ΓΕΡΑΜΥΤΙ ΛΕΣΒΟΥ 

/ ΓΕΡΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΓΛΥΦΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ / ΓΛΩΣΣΑ / ΓΥΘΕΙΟ 

∆: ∆ΑΦΝΗ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ / ∆ΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ∆ΗΛΟΣ / ∆ΙΑΚΟΦΤΙ ΚΥΘΗΡΩΝ 

/ ∆ΙΑΦΑΝΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ / ∆ΟΝΟΥΣΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ / ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 

Ε: ΕΙΡΗΝΗ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ / 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ / ΕΛΕΥΣΙΝΑ / ΕΠΑΝΩΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ / ΕΡΑΤΕΙΝΗ 

ΦΩΚΙ∆ΑΣ / ΕΡΕΙΚΟΥΣΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΕΡΕΣΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ / ΕΡΕΤΡΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ / 

ΕΡΜΙΟΝΗ / ΕΥ∆ΗΛΟΣ 

Ζ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ / ΖΕΑ 

Η: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ / ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ / ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Θ: ΘΑΣΟΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΘΗΡΑ  / ΘΗΡΑΣΙΑ 

Ι: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΙΕΡΙΣΣΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ / ΙΘΑΚΗ / ΙΟΣ / ΙΣΘΜΙΑ / 

ΙΤΕΑ 

Κ: ΚΑΒΑΛΑ / ΚΑΛΑΘΟΣ ΡΟ∆ΟΥ / ΚΑΛΑΜΑΚΙ / KAΛAMATA / ΚΑΛΑΜΟΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ / ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ / ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ / KAΛΥΜΝΟΣ 

/ ΚΑΜΕΙΡΟ ΡΟ∆ΟΥ / ΚΑΡ∆ΑΜΑΙΝΑ ΚΩ / ΚΑΡ∆ΑΜΥΛΑ ΧΙΟΥ / ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ 
ΣΑΜΟΥ / ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ / ΚΑΡΠΑΘΟΣ / KAΡΥΣΤΟΣ / ΚΑΣΟΣ / ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ / ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΛΗΜΝΟΥ / ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΑΜΟΥ / ΚΑΤΑΚΟΛΟ / 

ΚΑΨΑΛΙ / KEA / ΚΕΡΑTΣΙΝΙ / ΚΕΡΑΜΕΑ ΛΕΣΒΟΥ / ΚΕΡΑΜΩΤΗ / ΚΕΡΚΥΡΑ / 

                                                 
59

 
59

 Εγκύκλιος για την παραλαβή και διακίνηση αποβλήτων που παράγονται στα πλοία Πειραιάς 23-01-

2004 ΓΓΛΛΠ/∆ΛΠ. ΘΕΜΑ : “Έλεγχος εφαρµογής διατάξεων της ΚΥΑ 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712 Β΄/11-

06-2002) σχετικά µε τα µέτρα και τους όρους για τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου” 
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ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΩ / ΚΙΑΤΟ / ΚΙΜΩΛΟΣ / ΚΙΤΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ / ΚΟΙΛΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΟΣ 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ / ΚΟΡΘΙΟΝ ΑΝ∆ΡΟΥ / ΚΟΡΙΝΘΟΣ / ΚΟΡΩΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / 

ΚΟΣΤΑ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΟΣ / ΚΟΤΡΩΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΞΑΝΘΗΣ / 

ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ / ΚΟΥΝΤΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ / ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ / 

ΚΥΘΝΟΣ / KYMAΣΙΟ / KYMH/ KYΛΗΝΗ / ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ / 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΚΩΣ 

Λ: ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΛΑΚΑ ΛΕΡΟΥ / ΛΑΡΥΜΝΑ / ΛΑΥΡΙΟ / ΛΕΙΨΟΙ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΛΕΡΟΣ / ΛΕΥΚΑ∆Α / ΛΕΥΚΑΝΤΙ / ΛΕΥΚΙΜΗ / ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ / 

ΛΗΞΟΥΡΙ / ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ / ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ / ΛΙΝ∆ΟΣ / ΛΟΥΤΡΑΚΙ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΛΟΥΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ 

Μ: ΜΑΘΡΑΚΙ ∆ΙΑΠΟΝΤΙΟΙ ΝΗΣΟΙ / ΜΑΚΡΗ ΕΒΡΟΥ / ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ 

ΣΑΜΟΥ / ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / MAΡΜΑΡΙ / ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΛΕΣΒΟΥ / 

ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΡΟ∆ΟΠΗΣ / ΜΕΑ ΠΟΤΕΙ∆ΑΙΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ / ΜΕΓΑΝΗΣΙ / 

ΜΕΓΑΡΑ / ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ / ΜΕΘΑΝΑ / ΜΕΘΩΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / 

ΜΕΝΙ∆Ι ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ / ΜΕΡΙΧΑΣ ΚΥΘΝΟΥ / ΜΕΣΟΓΕΙΑ (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ) / 

MEΣΟΛΟΓΓΙ / ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ / ΜΗΛΙΝΗ ΒΟΛΟΥ / ΜΗΛΟΣ / ΜΟΛΥΒΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

(ΜΥΘΗΜΝΑ) / ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ / ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕ∆ΙΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ /ΜΟΝΗ 

ΙΒΗΡΩΝ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ / ΜΟΥ∆ΡΟΣ ΛΗΜΝΟΥ / ΜΟΥΡΤΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ / 

ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ / ΜΠΑΤΣΙ ΑΝ∆ΡΟΥ / ΜΥΚΟΝΟΣ / ΜΥΛΟΙ ΑΡΓΟΥΣ / 

ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ / ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ / MYTIΛΗΝΗ 

Ν: ΝΑΞΟΣ / ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ / ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ / ΝΑΥΠΛΙΟ / ΝΕΑ 

ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ / ΝΕΑ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ / ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ / ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ / ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΝΕΑ 

ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ / ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ (ΚΑΒΑΛΑΣ) / ΝΕΑ ΠΟΤΙ∆ΑΙΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ / 

NEA ΣΤΥΡΑ / ΝΕΑ ΨΑΡΑ ΧΙΟΥ / ΝΕΑΙ ΠΛΑΓΙΑΙ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ / NEAΠΟΛΗ / 

ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ / ΝΗΣΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / NHΣΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

(Παλ. Τρίκερι-ΝΗΣΙ) / ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ / ΝΙΣΥΡΟΣ / ΝΤΙΠΙΟΝ ΛΕΣΒΟΥ / 

ΝΥ∆ΡΙ 
Ξ: ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Ο: ΟΘΩΝΟΙ / ΟΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ / ΟΙΝΟΥΣΕΣ / ΟΙΤΥΛΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ / ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

Π: ΠΑΛΑΙΑ ΨΑΡΑ ΧΙΟΥ / ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ /ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ / ΠΑΛΑΙΡΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ / 

ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΝ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ / ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ / ΠΑΜΦΙΛΛΑ ΛΕΣΒΟΥ 

/ ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΕΣΒΟΥ / ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΤΗΝΟΥ / ΠΑΞΟΙ / ΠΑΡΓΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ / 

ΠΑΡΟΣ / ΠΑΤΜΟΣ / ΠΑΤΡΑ / ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ / ΠΕΙΡΑΙΑΣ / 

ΠΕΡΑΜΑ  / ΠΕΣΣΑ∆Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ / ΠΕΤΡΑ ΛΕΣΒΟΥ / ΠΕΤΡΙΤΗ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΠΕΥΚΙ ΕΥΒΟΙΑΣ / ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ / ΠΗΛΙ ΕΥΒΟΙΑΣ / 

ΠΙΣΑΕΤΟΣ ΙΘΑΚΗΣ / ΠΛΑΚΑ ΛΗΜΝΟΥ / ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ / ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΠΛΥΤΡΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΚΑ / 

ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ / ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ / ΠΟΡΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ / 

ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ / ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ / 

ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ / ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ / ΠΡΕΒΕΖΑ / ΠΡΙΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ / 

ΠΥ∆ΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ / ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ / ΠΥΛΟΣ / ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ 

Ρ: ΡΑΦΗΝΑ / ΡΑΧΑΙ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ / ΡΕΘΥΜΝΟ / ΡΙΟ / ΡΟ∆ΟΣ 
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Σ: ΣΑΓΙΑ∆Α ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ / ΣΑΛΑΜΙΝΑ / ΣΑΜΗ / ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

(ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ) / ΣΕΡΙΦΟΣ / ΣΗΤΕΙΑ / ΣΙΓΡΙ ΛΕΣΒΟΥ / ΣΙ∆ΑΡΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ / 

ΣΙΚΙΝΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ (ΣΚΑΛΑ) / ΣΙΦΝΟΣ (ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ) / ΣΚIAΘΟΣ / ΣΚΑΛΑ 

ΩΡΩΠΟΥ /ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ / ΣΚΥΡΟΣ / ΣΟΥΒΑΛΑ 

ΑΙΓΙΝΑΣ / ΣΟΥΓΙΑ ΧΑΝΙΩΝ / ΣΟΥ∆Α / ΣΟΦΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΣΠΕΤΣΕΣ / 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΘΑΚΗΣ / ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ / ΣΤΟΜΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / 

ΣΤΡΑΤΩΝΙΟ / ΣΤΥΛΙ∆Α / ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ ΛΕΣΒΟΥ / ΣΥΚΙΑ / ΣΥΜΗ / ΣΥΡΟΣ / 

ΣΧΟΙΝΑΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

Τ: ΤΗΛΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΤΗΝΟΣ / ΤΟΛΟ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ / ΤΡΙΚΕΡΙ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ (ΦΛΟΙΣΒΟΣ) / ΤΡΥΠΗΤΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ / ΤΥΡΟΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

Υ: Υ∆ΡΑ 

Φ: ΦΑΝΑΡΙ ΡΟ∆ΟΠΗΣ / ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ / ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ ΛΕΡΟΥ 

/ ΦΙΣΚΑΡ∆Ο ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ / ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΣ KΥΚΛΑ∆ΩΝ / ΦΟΥΡΝΟΙ 
ΣΑΜΟΥ / ΦΡΙΚΕΣ ΙΘΑΚΗΣ 

Χ: ΧΑΛΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΧΑΛΚΙ∆Α / ΧΑΝΙΑ / ΧΙΟΣ / ΧΟΡΕΥΤΟ ΒΟΛΟΥ / 

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 

Ψ: ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ ΑΧΑΪΑΣ / ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Ω: ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ / ΩΡΩΠΟΣ 
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    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 

Σύστηµα τιµολόγησης για υγρά απόβλητα στο ∆.Λ.Τ. Μυκόνου
60

 

    Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Μυκόνου  έχοντας  επικοινωνήσει  µε τις εταιρείες οι 

οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις και οι οποίες προϋποθέσεις ορίζονται  στην  ΚΥΑ 

3418/07/2002, εγγράφως λαµβάνοντας υπόψη τους, τους όρους που προβλέπονται για να 

παραλάβουµε σε εύλογο χρονικό διάστηµα οικονοµικές  προσφορές για την ανά 

περίπτωση παροχή υπηρεσιών, έτσι ώστε µε την ολοκλήρωση των απαραίτητων 

ενεργειών να υπογραφούν οι  σχετικές συµβάσεις προς ολοκλήρωση του Σχεδίου 

∆ιαχείρισης και Παραλαβής Αποβλήτων. 

    Για την παραλαβή των υγρών λυµάτων µε  κατάλληλα αδειοδοτηµένο όχηµα κατ΄ 

ευθείαν από Πλοίο στο Παλαιό ή τον Νέο Λιµένα της Μυκόνου,  ανταποκρίθηκε 

αποστέλλοντας την οικονοµική  προσφορά του, ο κ Αλέξανδρος Ι. Σαντοριναίος ο όποιος 

διαθέτει βυτιοφόρο όχηµα παραλαβής υγρών λυµάτων χωρητικότητας 15 κυβικών 

µέτρων µε αρ. κυκλ. ΝΧΥ 4281 και έχει τις απαιτούµενες άδειες παραλαβής στην 

Νοµαρχία Κυκλάδων µε δυνατότητα τελικής διάθεσης υγρών αποβλήτων στον Βιολογικό 

της Μυκόνου. 

    Ο κ. Σαντοριναίος Αλέξανδρος  αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραλαµβάνει τα 

λύµατα των σκαφών τα οποία ελλιµενίζονται κυρίως στον Παλαιό και Νέο Λιµένα της 

Μυκόνου αλλά και τις λοιπές Λιµενικές Εγκαταστάσεις ευθύνης του Λιµενικού Ταµείου 

στον Ορνό, τον Καλαφάτη και τον Πλατύ Γιαλό(αν υποθέσουµε ότι θα υπάρξει τέτοια 

απαίτηση από σκάφος που ελλιµενίζεται εκεί), αφού ειδοποιηθεί είτε από τον φορέα 

∆ιαχείρισης είτε από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του σκάφους τουλάχιστον 2 ώρες πριν 

την σχετική απαίτηση. Αν ο Εργολάβος ειδοποιηθεί κατ΄ ευθείαν από το Πλοίο, τότε 

ενηµερώνει  το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο για την σχετική αίτηση και µετά την έγκριση 

της εν λόγω απαίτησης σπεύδει για την εξυπηρέτηση του Πλοίου.  

                                                 
60Πηγή: http://www.mykonosports.gr/images/site/1005/50_49_11_74.doc Στην Μύκονο και στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Μυκόνου, σήµερα την 09/10/2007 και ώρα 09.00 π.µ. 

συνήλθε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Μυκόνου σε νόµιµη απαρτία, 

συγκροτηµένο ύστερα από την 03/10/2007  πρόσκληση του Προέδρου και ∆ηµάρχου Μυκόνου κ. 

Χρήστου Γ. Βερώνη. Θέµα «Ενηµέρωση και Υπογραφή της Σύµβασης παραλαβής Λυµάτων » 
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Επίσης, αναλαµβάνει να διαθέτει τα υγρά απόβλητα αποκλειστικά στον Βιολογικό της 

Μυκόνου.   

Με κόστος ανά πρόσκληση θα γίνεται η παραλαβή και η διαχείριση των υγρών 

αποβλήτων και η αιτούµενη ποσότητα παραλαβής µε δύο βασικές επιλογές του φορέα, ο 

οποίος αιτεί την συγκεκριµένη υπηρεσία.  

� Η  πρώτη επιλογή  θα αφορά ουσιαστικά µεγάλα Πλοία και θα χρεώνεται το 

µέγιστο της χωρητικότητας του βυτιοφόρου οχήµατος  η οποία είναι 15 κυβικά µέτρα και 

προσδιορίζεται στα €120,00 πλέον του ΦΠΑ ανά αιτούµενο δροµολόγιο υπό την 

προϋπόθεση ότι το βυτιοφόρο δεν θα απασχολείται πλέον των 30 λεπτών της ώρας. 

� Η δεύτερη επιλογή  θα αφορά ουσιαστικά µικρότερα σκάφη τα οποία θα πρέπει 

να καταβάλουν το αντίστοιχο αντίτιµο το οποίο  κατηγοριοποιείται έως 3 κυβικά µέτρα  

και  προσδιορίζεται στα €60,00 πλέον του ΦΠΑ  για απασχόληση του βυτιοφόρου µέχρι 

30 λεπτά της ώρας. Εάν κάποιο σκάφος ζητήσει πλέον των 3 κυβικών µέτρων 

αποβλήτων τότε θα εµπίπτει στην προαναφερόµενη 1
η
 επιλογή της οικονοµικής 

προσφοράς η οποία αφορά την κατηγορία των µεγάλων σκαφών και θα χρεώνεται για το 

µέγιστο της χωρητικότητας του βυτιοφόρου οχήµατος.  

    Μετά την όποια παραλαβή των Αποβλήτων ο εργολάβος θα εκδίδει απόδειξη ή 

τιµολόγιο είσπραξης απευθείας προς το Πλοίο ή τον φορέα διαχείρισής του βάσει της 

τιµολογιακής πολιτικής της παρούσας, υποχρεούται να αποδίδει στο ∆ηµοτικό Λιµενικό 

Ταµείο Μυκόνου ποσοστό 25% του τιµολογίου, δηλαδή €30,00 πλέον ΦΠΑ για την 1
η
 

επιλογή παραλαβής (15 κ.µ. βυτίο) για τριάντα (30) λεπτά της ώρας απασχόληση  και 

€15,00 πλέον ΦΠΑ για την 2
η
 κατηγορία παραλαβής (3 κ.µ. βυτίο) και στη ∆ηµοτική 

Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυκόνου ποσοστό 25% του  τιµολογίου, 

δηλαδή €30,00 πλέον ΦΠΑ για την 1
η
 κατηγορία παραλαβής και €15,00 πλέον ΦΠΑ για 

την 2
η
 κατηγορία επί των σχετικών παραστατικών στο τέλος κάθε τρέχοντος  

ηµερολογιακού έτους.  

    Οι παραπάνω τιµές τιµολογίου ισχύουν για αναµονή του βυτιοφόρου στο πλοίο έως 

και 30 λεπτά της ώρας για τις δύο επιλογές (1η επιλογή – µέχρι 15 κυβικά µέτρα, 2η 

επιλογή – παραλαβή έως 3 κυβικά µέτρα) προκειµένου να παραλάβει τα λύµατα. 

Επιπλέον αναµονή του βυτιοφόρου, λόγω υπαιτιότητας του πλοίου (π.χ. θέµατα 

αντλιοστασίου, τεχνικά προβλήµατα, κλπ.) ή της πλοιοκτήτριας εταιρείας και των 
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εκπροσώπων της χρεώνεται µε €80,00 πλέον του ΦΠΑ για τη κάθε επιπλέον ώρα 

αναµονής τόσο για την 1
η
 όσο και για τη 2

η
 επιλογή. 

    Μετά την όποια επιπλέον παραµονή του Βυτιοφόρου για την παραλαβή υγρών 

λυµάτων ο εργολάβος θα εκδίδει απόδειξη ή τιµολόγιο είσπραξης απευθείας προς το 

Πλοίο ή τον φορέα διαχείρισής του βάσει της τιµολογιακής πολιτικής της παρούσας, ενώ 

υποχρεούται να αποδίδει στο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Μυκόνου ποσοστό 25% του 

συγκεκριµένου τιµολογίου, δηλαδή €20,00 πλέον ΦΠΑ ανά επιπλέον ώρα απασχόλησης 

του βυτιοφόρου. 

    Σε περίπτωση κατά την οποία το Πλοίο ή ο φορέας διαχείρισής του αιτήσει παραλαβή 

υγρών αποβλήτων πλέον της µέγιστης χωρητικότητας του Βυτιοφόρου του εργολάβου το 

οποίο αναγράφεται στην παρούσα, τότε η χρέωση θα προσδιορίζεται ανά δροµολόγιο και 

συγκεκριµένα στα €120,00 Ευρώ πλέον του ΦΠΑ (1
η
 περίπτωση) και ανεξάρτητα αν το 

τελευταίο δροµολόγιο πραγµατοποιηθεί χωρίς να επιτευχθεί η πληρότητα του 

διατιθέµενου οχήµατος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Σύστηµα χρέωσης τελών στον Ο.Λ. Ραφήνας
61

 

Γενικά 

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 χρέωσης τελών των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων του λιµένα της 

Ραφήνας έχει καταρτιστεί, λαµβάνοντας υπόψη:  

� Το σύστηµα τελών θα πρέπει να ενθαρρύνει τον διαχωρισµό στην πηγή κατά την 

παράδοση των αποβλήτων στις ευκολίες υποδοχής του λιµένα της Ραφήνας, 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 3418/07/2002, που πλέον έχουν τεθεί 

σε εφαρµογή και 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 

� Η λιµενική ζώνη του λιµένα της Ραφήνας, περιλαµβάνει εκτός του λιµένα της 

Ραφήνας και αυτόν της Αγίας Μαρίνας. 

� Η λειτουργία του λιµένα της Ραφήνας έχει χαρακτήρα επιβατηγό, τουριστικό, 

αλιευτικό. 

Στη συνέχεια περιγράφεται το σύστηµα χρέωσης τελών, ενώ αναλυτικά οι συµβάσεις που 

έχουν υπογραφεί µε τους αναδόχους, υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική 

                                                 
61

 Πηγή: Το σύστηµα χρέωσης τελών του Ο.Λ. Ραφήνας δόθηκε ύστερα από επίσκεψη στον οργανισµό 

στις 22/06/2010. 
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Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας 

και στην Περιφέρεια, σύµφωνα µε το Άρθρο 8 παράγραφος 1 της ΚΥΑ 3418/07/2002 

ΦΕΚ 712 Β΄ /11-06-2002,καθώς επίσης και στην Ειδική Γραµµατεία ∆ΕΚΟ σύµφωνα µε 

τον Ν 3429/2005 ΦΕΚ Α΄314. 

Συνοπτική περιγραφή συστήµατος χρέωσης τελών 

Το περιγραφόµενο σύστηµα χρέωσης τελών καλύπτει το σύνολο των απαιτούµενων 

υπηρεσιών για την παροχή επαρκών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων. Σήµερα οι 

ανάδοχες εταιρείες που έχουν αναλάβει την εφαρµογή του παρόντος σχεδίου είναι οι 

εταιρείες HEC S.A. και ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ Α.Ν.Ε.. Στη µεν εταιρεία HEC ΑΕ 

αντιστοιχεί το τµήµα υπηρεσιών που αφορά στα υγρά πετρελαιοειδή κατάλοιπα, στη δε 

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΑΝΕ, το τµήµα των υπηρεσιών που αφορά στα στερεά απόβλητα. 

Σχετικά µε την ευθύνη απέναντι στον Οργανισµό, καθένα από τα ανωτέρω µέρη 

ευθύνεται εξ΄ ολοκλήρου έναντί του. 

Επελέγη µεικτό σύστηµα χρέωσης, καθόσον το σύστηµα αυτό κρίνεται σωστότερο, 

δικαιότερο και σαφώς πιο αποτελεσµατικό, τόσο από άποψη προστασίας του 

περιβάλλοντος, όσο και από άποψη σωστής και ολοκληρωµένης παροχής υπηρεσιών 

ευκολιών υποδοχής καταλοίπων. 

Περιγραφή συστήµατος χρέωσης τελών λιµένα Αγίας Μαρίνας 

Με δεδοµένο ότι στο λιµάνι της Αγίας Μαρίνας ελλιµενίζονται µόνο Ε/Γ-Ο/Γ πλοία 

ανοικτού τύπου, εφαρµόζεται χρέωση πάγιου τέλους. 

Το τέλος αυτό καλύπτει τις ανάγκες των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων για την παράδοση: 

� Οικιακού τύπου απορριµµάτων (Annex V) στα µέσα προσωρινής αποθήκευσης 

(κάδους) που διατίθενται στο λιµένα της Αγίας Μαρίνας και για την παραλαβή τους 

φροντίζει ο ανάδοχος των στερεών αποβλήτων πλοίων 

� Πετρελαιοειδών αποβλήτων και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Annex Ι) και 

συγκεκριµένα µία (1) παραλαβή ανά πλοίο το εξάµηνο. Με δεδοµένο ότι οι 

παραδιδόµενες ποσότητες πετρελαιοειδών καταλοίπων των πλοίων αυτών είναι σχετικά 

µικρές και προκειµένου το πάγιο τέλος να είναι όσο το δυνατό χαµηλότερο, παραδόσεις 

πετρελαιοειδών καταλοίπων θα γίνονται τουλάχιστον από δύο πλοία στο ίδιο µέσο 

περισυλλογής (βυτιοφόρο όχηµα) µε ευθύνη των χρηστών. 
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Με το πάγιο τέλος καλύπτονται οι ανάγκες των πλοίων του λιµένα της Αγίας Μαρίνας, 

τουλάχιστον ως προς τα στερεά απορρίµµατα, τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα και τα 

απόβλητα λιπαντικά έλαια, ενώ υπάρχει δυνατότητα πρόσθετων υπηρεσιών (παραλαβή 

πρόσθετων ποσοτήτων πετρελαιοειδών, παραλαβή λυµάτων και λειτουργικών 

αποβλήτων κλπ) µε άµεση χρέωση ανάλογα µε το είδος και την ποσότητα των 

παραλαµβανοµένων αποβλήτων 

Περιγραφή συστήµατος χρέωσης τελών κυρίως λιµένα Ραφήνας 

Για τον κυρίως λιµένα της Ραφήνας, αρχικά γίνεται κατηγοριοποίηση των πλοίων ως 

εξής: 

� Σκάφη αναψυχής µε άδεια µεταφοράς 12 επιβατών το πολύ 

� Σκάφη αναψυχής µε άδεια µεταφοράς άνω των 12 επιβατών 

� Αλιευτικά σκάφη µεγάλα (µηχανότρατες) 

� Αλιευτικά παράκτιας 

� Λοιπά αλιευτικά (µικρά) 

� Ε/Γ – Ο/Γ κύριας γραµµής 

� Ε/Γ – Ο/Γ πλοία δευτερεύουσας γραµµής 

� Ε/Γ ταχύπλοα (catamaran) 

� Άλλα πλοία όπως Φ/Γ, Μ/V, Μ/T, κρουαζιερόπλοια κλπ. 

Και στο λιµένα της Ραφήνας επιβάλλεται  πάγιο τέλος για την παροχή υπηρεσιών 

ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων. 

Το πάγιο τέλος αντιπροσωπεύει βασικές υπηρεσίες για την κάλυψη βασικών αναγκών 

των εξυπηρετούµενων πλοίων ως εξής: 

Α)Για τα µικρά σκάφη (σκάφη αναψυχής και αλιευτικά) παραλαβή των οικιακού τύπου 

απορριµµάτων µέσω των µέσων προσωρινής αποθήκευσης (κάδων και containers) που 

έχουν τοποθετηθεί στους χερσαίους χώρους του λιµένα, καθώς και παραλαβή των 

πετρελαιοειδών καταλοίπων και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων µέσω δεξαµενών που 

επίσης έχουν εγκατασταθεί στο λιµένα. 

Β)Για τα υπόλοιπα πλοία παραλαβή έως 2 κυβικών µέτρων οικιακού τύπου 

απορριµµάτων την ηµέρα εντός εργασίµων ηµερών και παραλαβή έως 15 κυβικών 

µέτρων πετρελαιοειδών καταλοίπων και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων εντός εργασίµων 
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ηµερών και ωρών ανά πλοίο µε συχνότητα που µεταβάλλεται ανάλογα µε τις ανάγκες 

του κάθε πλοίου (από µία φορά το µήνα έως µία φορά το εξάµηνο). 

Παράλληλα υπάρχει δυνατότητα πρόσθετων υπηρεσιών όπως παραλαβή µεγαλύτερης 

ποσότητας απορριµµάτων, παραλαβή λειτουργικών αποβλήτων, παραλαβή πρόσθετων 

ποσοτήτων πετρελαιοειδών, παραλαβή λυµάτων κλπ µε χρέωση ανάλογα µε τον τύπο και 

την ποσότητα των αποβλήτων.  

Οι παραδιδόµενες ποσότητες αποβλήτων λιπαντικών ελαίων δεν θα χρεώνονται επί 

πλέον και δεν θα προσµετρώνται στις ποσότητες οι οποίες παραλαµβάνονται από τα 

πλοία στα πλαίσια της εφαρµογής του παγίου τέλους. 

Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση των πλοίων προήλθε µετά από επίπονες διαβουλεύσεις των 

ενδιαφεροµένων µερών (Οργανισµός Λιµένα, Λιµενικές Αρχές, Χρήστες Λιµένα, 

ανάδοχοι υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων) µε σκοπό την δίκαιη 

εφαρµογή του µικτού συστήµατος χρέωσης και του παγίου τέλους των ευκολιών 

υποδοχής αποβλήτων πλοίων. 

Πιστεύεται ότι το εν λόγω σύστηµα χρέωσης είναι το πλέον ενδεδειγµένο για το λιµένα 

της Ραφήνας, αλλά και για οµοειδείς λιµένες όπου προσεγγίζουν πλοία µε τακτικούς και 

συχνούς ελλιµενισµούς. 

Αρχικά, τα εξυπηρετούµενα πλοία διαχωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: 

Α) Σε αυτά που εκτελούν ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΛΟΕΣ (∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΥΧΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥΣ) και  

Β) Στα πλοία που εκτελούν ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ από διάφορους λιµένες. 

Τα πλοία που εκτελούν δροµολόγια µε συχνούς και τακτικούς ελλιµενισµούς, 

περαιτέρω κατατάσσονται σε διάφορες υποκατηγορίες µε βάση τα επιµέρους στοιχεία 

ενός 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. Εάν το πλοίο χρειαστεί συµπληρωµατικές υπηρεσίες, όπως π.χ. παράδοση 

πρόσθετων ποσοτήτων αποβλήτων, τότε χρεώνεται επιπρόσθετα για τις εν λόγω 

υπηρεσίες. 

Για τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες υιοθετήθηκε σύστηµα χρέωσης στο πνεύµα 

των γενικών προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εταιρειών Υποδοχής Καταλοίπων 
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(EUROSHORE) και εφαρµόζεται σε Ευρωπαϊκά λιµάνια. Το σύστηµα αυτό προβλέπει 

την πληρωµή τέλους, εξαρτώµενου από το µέγεθος του πλοίου, µε την άφιξη του πλοίου 

στο λιµάνι. Στη συνέχεια το 80% του τέλους επιστρέφεται στο πλοίο, αφού παραδώσει 

τα απόβλητά του στις ευκολίες υποδοχής. Η χρέωση για την παράδοση των αποβλήτων 

πραγµατοποιείται ανάλογα µε τον τύπο και τις ποσότητες των παραδιδοµένων 

αποβλήτων. Εάν το πλοίο δεν παραδώσει απόβλήτα, το τέλος παραµένει στον Οργανισµό 

και στους αναδόχους των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων. 

1. Πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες 

Τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες, καταβάλλουν προκαταβαλλόµενα τέλη, τα 

οποία: 

α) εάν παραδώσουν απόβλητα επιστρέφονται, αφού παρακρατηθούν τα ακόλουθα 

ποσοστά: 

• ποσοστό 15% του τέλους θα παρακρατείται από τον Οργανισµό Λιµένα Ραφήνας, 

προκειµένου να καλυφθούν τα διοικητικά κόστη που επιβαρύνονται οι υπηρεσίες 

ευκολιών υποδοχής της αναδόχου εταιρείας από τη συγκεκριµένη διαδικασία. 

• επίσης, ένα επιπλέον ποσοστό, 5% του τέλους, θα παρακρατείται από τον 

Οργανισµό Λιµένα Ραφήνας για να διατεθεί αποκλειστικά για την ανάπτυξη – λειτουργία 

και συντήρηση εφαρµογής παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων, σύµφωνα 

µε την Α.Π. 8111.1/01/04/23-1-2004εγκύκλιοΥ.Ε.Ν./Γ.Γ.Λ.Λ.Π./∆.Λ.Π. 

Το ποσοστό αυτό αποδίδεται στην ανάδοχο εταιρεία, µε µέριµνα και δαπάνες της οποίας 

θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει η ανωτέρω εφαρµογή.  

Η επιστροφή του υπολοίπου από τα προκαταβαλλόµενα τέλη γίνεται αφού 

προσκοµισθούν από τον εκπρόσωπο του πλοίου, τα παραστατικά παράδοσης των 

καταλοίπων και εξόφλησης των υπηρεσιών αυτών. 

β) Εφόσον δεν παραδώσουν απόβλητα, παρακρατείται ολόκληρο το ποσό των 

προκαταβαλλόµενων τελών. εκ των οποίων ποσοστό 5% αποδίδεται στην ανάδοχο 

εταιρεία, µε µέριµνα και δαπάνες της οποίας έχει αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει η 

εφαρµογή παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. 

Τα τέλη αυτά (α & β) καταβάλλονται απευθείας στον Οργανισµό Λιµένα Ραφήνας και 

διανέµονται µεταξύ του Οργανισµού και του Αναδόχου, µε βάση το ποσοστό που 

προκύπτει από τη µεταξύ τους Σύµβαση. 
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Το πλοίο, όσο βρίσκεται στις λιµενικές εγκαταστάσεις του Οργανισµού Λιµένα Ραφήνας, 

υποχρεούται να παραδώσει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τα απόβλητά του για 

διαχείριση και τελική νόµιµη διάθεση στην εγκεκριµένη από τον Οργανισµό Λιµένα 

Ραφήνας Ανάδοχο εταιρεία. 

Εάν το πλοίο παραδώσει τα απόβλητά του, εκδίδεται ΕΝΤΥΠΟ παραλαβής, βάσει του 

οποίου ο Ανάδοχος χρεώνει το πλοίο για τις υπηρεσίες που του προσφέρει σύµφωνα µε 

το εκάστοτε ισχύον εγκεκριµένο Τιµολόγιο Παροχής υπηρεσιών (δηλαδή ανάλογα µε το 

είδος και την ποσότητα των αποβλήτων). Η αντίστοιχη είσπραξη γίνεται απευθείας από 

την Ανάδοχο εταιρεία, η οποία παραδίδει στον Οργανισµό Λιµένα Ραφήνας το ποσοστό 

που προκύπτει από τη Σύµβαση. 

2. Πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες 

Τα πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες, καταβάλλουν ανταποδοτικά τέλη για την χρήση 

των ευκολιών υποδοχής, για συγκεκριµένες κατά περίπτωση ποσότητες αποβλήτων και 

ανάλογη συχνότητα χρήσης των ευκολιών. 

Τα τέλη αυτά καταβάλλονται απευθείας στον Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. / Γραφείο ευκολιών υποδοχής 

αποβλήτων. 

Από τα τέλη αυτά, ο Ο.Λ.Ρ.  Α.Ε. παρακρατεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, τα σχετικά 

δικαιώµατα που του αναλογούν για την κάλυψη των διαχειριστικών αναγκών και το 

υπόλοιπο αποδίδεται στην ανάδοχο εταιρεία. Η εκκαθάριση αυτή γίνεται στο τέλος κάθε 

µήνα. 

Πέραν των ποσοτήτων αυτών και της συχνότητας χρήσης (ανταποδοτικά τέλη), τα πλοία 

αυτά για κάθε επιπλέον παράδοση χρεώνονται ανάλογα µε τις παραδιδόµενες ποσότητες 

καταλοίπων και τις αντίστοιχες τιµές µονάδος. 

Οι επιπλέον αυτές παραδόσεις τιµολογούνται και εισπράττονται απευθείας από την 

Ανάδοχο εταιρεία εκτός και εάν ορισθεί αλλιώς από τον Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. 

Η ισχύς των τιµολογίων είναι ετήσια και αναπροσαρµόζεται κατ΄ έτος σε ποσοστό ίσο µε 

τον επίσηµο πληθωρισµό προσαυξηµένο κατά 2 ακέραιες µονάδες. 

Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης των τιµολογίων διάθεσης απορριµµάτων στην 

χωµατερή από τον ΕΣ∆ΚΝΑ, τα τιµολόγια αναπροσαρµόζονται κατά την επιβάρυνση 

που αναλογεί στην ποσότητα (βάρος) των απορριµµάτων που παραλαµβάνονται από τα 

λιµάνια της  Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας. 
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3. Πάγια τέλη χρήσης ευκολιών υποδοχής αποβλήτων σε πλοία που εκτελούν 

έκτακτους πλόες 

    3.1 Τέλη υγρών καταλοίπων σε πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες. 

Κάθε πλοίο που καταπλέει στις λιµενικές εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Ρ. (Φορτηγά, 

δεξαµενόπλοια, επιβατηγά, κρουαζιερόπλοια, κλπ) καταθέτει-µέσω του πράκτορα ή 

άλλου εκπρόσωπου του – το Έντυπο του Παραρτήµατος II της ΚΥΑ 3418/07/02 

συµπληρωµένο, και καταβάλλει τέλος διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Το τέλος αυτό 

υπολογίζεται µε τον τύπο: 

Τ=σΤ χ σΜ 

όπου:  T= Τέλος, σΤ =σταθερός συντελεστής διαχείρισης υγρών αποβλήτων= 200 

σΜ =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 =           > 50.001 10 

 

Εποµένως : 

Τέλος = 200 Χ σΜ 

Εποµένως το τέλος διαµορφώνεται, ανάλογα µε το µέγεθος του πλοίου, ως κάτωθι: 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ 

Πλοία έως 1.000Κ.Ο.Χ 200Χ1 ΧΧΧ 

Πλοία από 1.001 έως 5.000Κ.Ο.Χ 200Χ2 ΧΧΧ 

Πλοία από 5.001 έως 10.000Κ.Ο.Χ 200Χ3 ΧΧΧ 

Πλοία από 10.001 έως 25.000Κ.Ο.Χ 200Χ5 ΧΧΧ 

Πλοία από 25.001 έως 50.000Κ.Ο.Χ 200Χ8 ΧΧΧ 

Πλοία µεγαλύτερα των 50.001 Κ.Ο.Χ 200Χ10 ΧΧΧ 

 



77 

 

3.2 Τέλη στερεών καταλοίπων & απορριµµάτων σε πλοία που εκτελούν έκτακτους 

πλόες 

Κάθε πλοίο που καταπλέει στις λιµενικές εγκαταστάσεις αρµοδιότητας του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. 

καταβάλλει τέλος διαχείρισης στερεών αποβλήτων & απορριµµάτων. Το τέλος αυτό 

υπολογίζεται από τους Κ.Ο.Χ. για τα φορτηγά πλοία, τα δεξαµενόπλοια και τα 

επισκευαζόµενα και τον αριθµό πληρωµάτων & επιβατών για τα κρουαζιερόπλοια, ως 

εξής: 

α) Φορτηγά πλοία, δεξαµενόπλοια, επισκευαζόµενα & κρουαζιεροπλοια 

Το τέλος αυτό υπολογίζεται µε τον τύπο: 

T = σΤ Χ σΜ 

όπου: 

Τ = Τέλος 

σΤ = σταθερός συντελεστής διαχείρισης στερεών αποβλήτων = 100 για φορτηγά & 

δεξαµενόπλοια και = 150 για επισκευαζόµενα πλοία 

σΜ = συντελεστής ανάλογος του µεγέθους του πλοίου (ΚΟΧ)  

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 =            > 50.001 10 

 

Οπότε: 

Τέλος= 100 Χ σΜ & 150 Χ σΜ 

Εποµένως το τέλος διαµορφώνεται, ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος του πλοίου ως 

κάτωθι: 
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α1. ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ & ∆ΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ € 

Πλοία έως 1.000 Κ.Ο.Χ 100Χ1 ΧΧΧ 

Πλοία από 1.001 έως 5.000 Κ.Ο.Χ 100Χ2 ΧΧΧ 

Πλοία από 5.001 έως 10.000 Κ.Ο.Χ  100Χ3 ΧΧΧ 

Πλοία από 10.001 έως 25.000 Κ.Ο.Χ   100Χ5 ΧΧΧ 

Πλοία από 25.001 έως 50.000 Κ.Ο.Χ 100Χ8 ΧΧΧ 

Πλοία µεγαλύτερα των 50.001 Κ.Ο.Χ 100Χ10 ΧΧΧ 

α2. ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ € 

Πλοία έως 1.000 Κ.Ο.Χ 150Χ1 ΧΧΧ 

Πλοία από 1.001 έως 5.000 Κ.Ο.Χ 150Χ2 ΧΧΧ 

Πλοία από 5.001 έως 10.000 Κ.Ο.Χ 150Χ3 ΧΧΧ 

Πλοία από 10.001 έως 25.000 Κ.Ο.Χ 150Χ5 ΧΧΧ 

Πλοία από 25.001 έως 50.000 Κ.Ο.Χ 150Χ8 ΧΧΧ 

Πλοία µεγαλύτερα των 50.001 Κ.Ο.Χ 150Χ ΧΧΧ 

α3.  ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΕΛΟΣ € 

Πλήθος έως και 250 άτοµα 250 

Πλήθος από 251 έως και 500 άτοµα 500 

Πλήθος από 501 έως και 1000 άτοµα 800 

Πλήθος 1001 έως και 2000 άτοµα  1500 

Πλήθος από 2001 έως και 3000 άτοµα 2000 

Πλήθος από 3001 και άνω 3000 

 

4. Πάγια ανταποδοτικά τέλη παράδοσης καταλοίπων για τα πλοία που εκτελούν 

τακτικούς πλόες 

Για τα πλοία που εκτελούν προγραµµατισµένα δροµολόγια ή έχουν συχνούς και 

τακτικούς ελλιµενισµούς στο λιµάνι της Ραφήνας, εφαρµόζεται πάγιο ανταποδοτικό 

τέλος, ανά κατηγορία και είδος πλοίου για την παροχή υπηρεσιών χρήσης των ευκολιών 

υποδοχής. 
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4.1 Πάγια ανταποδοτικά τέλη παράδοσης υγρών καταλοίπων για τα πλοία που 

εκτελούν τακτικούς πλόες 

1. Ε/Γ – Ο/Γ ανοικτού τύπου 

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δροµολόγια) 

Ηµερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων  

Τέσσερα € και ογδόντα δύο λεπτά (4,82)€/ ηµέρα 

Το τέλος αυτό καλύπτει µία παράδοση ανά ηµερολογιακό εξάµηνο, για ποσότητα 15m
3
, 

για συνολική απασχόληση του βυτιοφόρου µέχρι δύο (2) ώρες, για δύο πλοία κάθε φορά 

(λόγω της µικρής αναµενόµενης ποσότητας καταλοίπων και των περιορισµένων εσόδων 

των πλοίων, έγινε πρόβλεψη να παραδίδουν δύο κάθε φορά). 

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας  ή 

η παράδοση γίνει πέραν των εργασίµων ωρών ή ηµερών ή τα πλοία αυτά χρειαστούν 

περισσότερες της µίας παράδοσης στο αυτό ηµερολογιακό εξάµηνο, η χρέωση 

επιβαρύνεται αντίστοιχα, σύµφωνα µε το εκάστοτε εγκεκριµένο τιµολόγιο. 

2. Ε/Γ – Ο/Γ πλοία  

α) Α Κατηγορία 

Πενήντα ένα € και τριάντα εννέα λεπτά (51,39)€ / ηµέρα 

Το τέλος αυτό καλύπτει µία παράδοση στον αυτό ηµερολογιακό µήνα µέχρι 15m3, για 

απασχόληση του βυτιοφόρου µέχρι δύο ώρες για κάθε πλοίο κάθε φορά. 

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η 

παράδοση γίνει πέραν των εργασίµων ωρών ή ηµερών ή το πλοίο χρειασθεί 

περισσότερες της µίας παραδόσεις στον αυτό µήνα, η χρέωση θα επιβαρύνεται 

αντίστοιχα, σύµφωνα µε το εκάστοτε εγκεκριµένο τιµολόγιο. 

β)  Β Κατηγορία 

(Κατά τη χρονική διάρκεια που εκτελούν δροµολόγια) 

Τριάντα οκτώ € και πενήντα τέσσερα λεπτά (38,54)€ / ηµέρα 

Το τέλος αυτό καλύπτει µία παράδοση στον αυτό ηµερολογιακό ενάµιση µήνα (45 

ηµέρες), για ποσότητα µέχρι 15m3, για απασχόληση του βυτιοφόρου µέχρι δύο ώρες για 

κάθε πλοίο κάθε φορά. 

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή  

η παράδοση γίνει πέραν των εργασίµων ωρών ή ηµερών ή το πλοίο χρειασθεί 
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περισσότερες της µίας παραδόσεις στον αυτό ενάµιση ηµερολογιακό µήνα, η χρέωση θα 

επιβαρύνεται αντίστοιχα, σύµφωνα µε το εκάστοτε εγκεκριµένο τιµολόγιο. 

γ) Γ Κατηγορία 

(Κατά τη χρονική διάρκεια που εκτελούν δροµολόγια) 

Είκοσι εννέα € και πενήντα πέντε λεπτά (29,55)€ / ηµέρα 

Το τέλος αυτό καλύπτει µία παράδοση στο αυτό ηµερολογιακό δίµηνο, για ποσότητα 

µέχρι 15 m
3
, για απασχόληση του βυτιοφόρου µέχρι δύο ώρες για κάθε πλοίο κάθε φορά. 

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή  

η παράδοση γίνει πέραν των εργασίµων ωρών ή ηµερών ή το πλοίο χρειασθεί 

περισσότερες της µίας παραδόσεις στον αυτό ηµερολογιακό δίµηνο, η χρέωση θα 

επιβαρύνεται αντίστοιχα, σύµφωνα µε το εκάστοτε εγκεκριµένο τιµολόγιο. 

Κατάταξη πλοίων σε κατηγορίες 

 Με βάση τα επιµέρους στοιχεία ενός εκάστου πλοίου, όπως: ιπποδύναµη, είδος 

καυσίµου, ώρες πλεύσης, αποθηκευτική ικανότητα καταλοίπων, σχεδιασµός και 

κατασκευή πλοίου, δροµολόγια κ.α. κρίνεται σκόπιµο και δίκαιο τα πλοία να καταταγούν 

σε κατηγορίες ( ως ανωτέρω). Η κατάταξη σε κατηγορίες θα γίνεται µε απόφαση του 

Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., κατόπιν συνεννόησης και ύστερα από έλεγχο των στοιχείων ενός εκάστου 

πλοίου από το Κεντρικό Λιµεναρχείο Ραφήνας. 

1.Ε/Γ – Ο/Γ πλοία δευτερευούσης γραµµής 

∆ώδεκα € και ογδόντα πέντε λεπτά (12,85)€ / ηµέρα 

Το τέλος καλύπτει µία παράδοση στο αυτό ηµερολογιακό δίµηνο µέχρι 15m
3
, για 

απασχόληση του βυτιοφόρου µέχρι δύο ώρες για κάθε πλοίο κάθε φορά. Σε περίπτωση 

υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή  η παράδοση 

γίνει πέραν των εργασίµων ωρών ή ηµερών ή το πλοίο χρειασθεί περισσότερες της µίας 

παραδόσεις στον αυτό ηµερολογιακό δίµηνο, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα, 

σύµφωνα µε το εκάστοτε εγκεκριµένο τιµολόγιο. 

2. Ε/Γ  Ταχύπλοα (Υ/∆ και ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ) 

2.1 (Κατά τη θερινή περίοδο, από 1/5 έως 31/10) 

Ηµερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων  

∆ώδεκα € και ογδόντα πέντε λεπτά (12,85) € / ηµέρα 
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Το τέλος αυτό καλύπτει µία παράδοση στο αυτό ηµερολογιακό δίµηνο για ποσότητα 

µέχρι 15m
3
 και για συνολική  απασχόληση του βυτιοφόρου µέχρι δύο (2) ώρες, για κάθε 

πλοίο κάθε φορά. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου  ή  

η παράδοση γίνει πέραν των εργασίµων ωρών ή ηµερών ή το πλοίο χρειασθεί 

περισσότερες της µίας παράδοσης στο αυτό ηµερολογιακό δίµηνο, η χρέωση θα 

επιβαρύνεται αντίστοιχα, σύµφωνα µε το εκάστοτε εγκεκριµένο τιµολόγιο. 

2.2 ( Κατά τη χειµερινή περίοδο, από 1/11 έως 30/4) 

 Μηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων 

Εκατόν είκοσι οκτώ € και σαράντα επτά λεπτά  (128,47) € / µήνα 

Το τέλος αυτό καλύπτει µία παράδοση καθ΄ όλο το χειµερινό εξάµηνο για ποσότητα 

µέχρι 15m
3
 και για συνολική  απασχόληση του βυτιοφόρου µέχρι δύο (2) ώρες, για κάθε 

πλοίο κάθε φορά. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου  ή  

η παράδοση γίνει πέραν των εργασίµων ωρών ή ηµερών ή το πλοίο χρειασθεί 

περισσότερες της µίας παράδοσης στο αυτό ηµερολογιακό δίµηνο, η χρέωση θα 

επιβαρύνεται αντίστοιχα, σύµφωνα µε το εκάστοτε εγκεκριµένο τιµολόγιο. 

2.3 Κρουαζιερόπλοια µε τακτικούς πλόες 

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν κρουαζιέρες) 

Ηµερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων 

Ενενήντα έξι € και τριάντα έξι λεπτά (96,36) € / ηµέρα 

Το τέλος αυτό καλύπτει µία παράδοση στον αυτό ηµερολογιακό µήνα  για ποσότητα 

µέχρι 20m
3
 και για συνολική  απασχόληση του βυτιοφόρου µέχρι δύο (2) ώρες, για κάθε 

πλοίο κάθε φορά. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου  ή  

η παράδοση γίνει πέραν των εργασίµων ωρών ή ηµερών ή το πλοίο χρειασθεί 

περισσότερες της µίας παράδοσης στον αυτό ηµερολογιακό µήνα, η χρέωση θα 

επιβαρύνεται αντίστοιχα, σύµφωνα µε το εκάστοτε εγκεκριµένο τιµολόγιο. 

2.4 Αλιευτικά – Σκάφη αναψυχής µε άδεια µεταφορά κάτω των 12 επιβατών 

Τα σκάφη αυτά εξαιρούνται από τη καταβολή τέλους και καταβάλουν τίµηµα παράδοσης 

κάθε φορά που παραδίδουν στην ευκολία υποδοχής, το δε ποσό χρέωσής τους  είναι  

Ένα € και είκοσι δύο λεπτά (1,22) € µήνα  

2.5 Σκάφη αναψυχής µε άδεια µεταφοράς άνω των 12 επιβατών 

∆ώδεκα € και είκοσι λεπτά (12,20) € άφιξη  
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4.2 Πάγια ανταποδοτικά τέλη παράδοσης στερεών καταλοίπων για τα πλοία που 

εκτελούν τακτικούς πλόες 

1. Ε/Γ - Ο/Γ ανοικτού τύπου 

Ηµερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων 

Οκτώ € και είκοσι τέσσερα λεπτά (8,24) €/ηµέρα 

Τα ανωτέρω πλοία εξυπηρετούνται µε κάδους απορριµµάτων διαφόρων τύπων / 

χωρητικότητας που έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλα σηµεία που έχουν υποδειχθεί από 

τον Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., κατά τρόπο ώστε τα πλοία αυτά να τοποθετούν εκεί τα οικιακού τύπου 

απορρίµµατα τους. Σε περίπτωση κατά την οποία τα πλοία αυτά χρειασθούν πρόσθετες 

υπηρεσίες, όπως π.χ. παράδοση λειτουργικών αποβλήτων, οι υπηρεσίες αυτές θα 

χρεώνονται πρόσθετα, όπως περιγράφεται σε παρακάτω παραγράφους. 

2. Ε/Γ - Ο/Γ πλοία κύριας γραµµής 

Ηµερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων 

Τριάντα έξι € και δέκα τρία λεπτά (36,13) €/ηµέρα 

Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση µέχρι δύο (2) κυβικά µέτρα, µη συµπιεσµένων 

απορριµµάτων ανά άφιξη. Η παράδοση των απορριµµάτων θα πραγµατοποιείται 

απευθείας από τα εξυπηρετούµενα πλοία, µε τα χερσαία ή πλωτά µέσα της αναδόχου 

εταιρείας. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνει πέραν των εργασίµων ωρών ή ηµερών ή 

το πλοίο αυτό χρειασθεί να παραδώσει επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται 

αντίστοιχα σύµφωνα µε το εκάστοτε εγκεκριµένο τιµολόγιο. 

3.Ε/Γ - Ο/Γ πλοία δευτερευούσης γραµµής 

Ηµερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων 

Είκοσι οκτώ € και ενενήντα λεπτά (28,90) €/ηµέρα 

Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση µέχρι δύο (2) κυβικά µέτρα, µη συµπιεσµένων 

απορριµµάτων ανά άφιξη. Η παράδοση των απορριµµάτων θα πραγµατοποιείται 

απευθείας από τα εξυπηρετούµενα πλοία, µε τα χερσαία ή πλωτά µέσα της αναδόχου 

εταιρείας. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνει πέραν των εργασίµων ωρών ή ηµερών ή 

το πλοίο αυτό χρειασθεί να παραδώσει επιπλέον ποσότητες, η χρέωση  θα επιβαρύνεται 

αντίστοιχα σύµφωνα µε το εκάστοτε εγκεκριµένο τιµολόγιο. 

4. Ε/Γ   Ταχύπλοα (Υ/∆ και ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ) 
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Ηµερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων 

Είκοσι οκτώ € και ενενήντα λεπτά (28,90) €/ηµέρα 

Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση µέχρι ένα (1) κυβικό µέτρο, µη συµπιεσµένων 

απορριµµάτων ανά ηµέρα για ταχύπλοα που δεν διαθέτουν εστιατόριο και µέχρι δύο (2) 

κυβικά µέτρα, µη συµπιεσµένων απορριµµάτων ανά ηµέρα για ταχύπλοα που διαθέτουν 

εστιατόριο. Η παράδοση των απορριµµάτων θα πραγµατοποιείται µέσω εξοπλισµού 

(containers 10, 20m
3
, κάδους ή απορριµµατοφόρο όχηµα) που θα παραχωρείται από την 

ανάδοχο εταιρεία. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνει πέραν των εργασίµων ωρών ή 

ηµερών ή το πλοίο αυτό χρειασθεί να παραδώσει επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα 

επιβαρύνεται αντίστοιχα σύµφωνα µε το εκάστοτε εγκεκριµένο τιµολόγιο. 

5.Αλιευτικά - Σκάφη αναψυχής µε άδεια µεταφοράς κάτω των 12 επιβατών 

Τα σκάφη αυτά εξαιρούνται από την καταβολή τέλους και καταβάλουν τίµηµα 

παράδοσης αποβλήτων κάθε φορά που παραδίδουν στην ευκολία υποδοχής, το δε ποσό 

χρέωσης τους  είναι 

∆ύο € και εβδοµήντα πέντε λεπτά (2,75) € /µήνα 

6.  Σκάφη αναψυχής µε άδεια µεταφοράς άνω των 12 επιβατών 

Είκοσι € και πενήντα οκτώ λεπτά (20,58) €/ άφιξη 

Παρατηρήσεις 

Οι κατωτέρω αναφερόµενες παρατηρήσεις επί των τελών αφορούν όλα τα τέλη των 

παραπάνω παραγράφων. 

α) Τα ηµερήσια προαναφερόµενα ανταποδοτικά τέλη, υπολογίζονται επί όλων των 

ηµερολογιακών ηµερών του µήνα (30 ηµέρες), κατά την χρονική  περίοδo που εκτελούν 

πλόες. (Η παραµονή ολίγων ωρών της ηµέρας χρεώνεται ως ακέραια ηµέρα). 

Κατά τις χρονικές περιόδους που δεν εκτελούν πλόες δεν καταβάλουν τέλη. 

β) Σε περίπτωση κατά την οποία, πλοίο ενταγµένο στο σύστηµα ανταποδοτικού 

τέλους, αποσυρθεί για οποιοδήποτε λόγο από τους πλόες και έχει παραδώσει ή 

προτίθεται να παραδώσει τα απόβλητα του, χωρίς να έχει καταβάλει το σύνολο των 

τελών που του αναλογούν για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στην 

κατηγορία του, θα χρεώνεται µε το σύνολο των τελών της χρονικής περιόδου που 

αντιστοιχεί στην κατηγορία του. 
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γ) Κάθε παράδοση υγρών καταλοίπων απαιτεί την έκδοση τελωνειακής αδείας. Η έκδοση 

αυτής γίνεται µε µέριµνα της αναδόχου εταιρείας, το δε κόστος επιβαρύνει το 

εξυπηρετούµενο πλοίο. 

δ) Οι δεξαµενές και τα containers που   θα εγκατασταθούν στις προβλήτες, όπως 

προβλέπεται   στις  προαναφερόµενες  παραγράφους,   αποτελούν  υποχρέωση   των 

αναδόχων εταιριών. Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα containers που 

τοποθετεί στις προβλήτες για τη συλλογή των απορριµµάτων, δεν προκαλούν 

οποιαδήποτε µορφή ρύπανσης στο χερσαίο ή θαλάσσιο χώρο, όπως π.χ. οσµές, διαρροές 

υγρών ή στερεών. 

ε) Τα απόβλητα λιπαντικά έλαια χωρίς προσµίξεις θα παραδίδονται, µετά από εξέταση 

στο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ εφόσον ανταποκρίνονται στις 

ποιοτικές παραµέτρους της ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ.  

Εάν η εξέταση αποβαίνει αρνητική, η παράδοση των αποβλήτων αυτών θα χρεώνεται 

σύµφωνα µε το εκάστοτε εγκεκριµένο τιµολόγιο παραλαβής καταλοίπων. 

5. Χρέωση υπηρεσιών παραλαβής επικίνδυνων αποβλήτων & καταλοίπων φορτίου 

Για τα επικίνδυνα απόβλητα και τα απόβλητα που αποτελούν κατάλοιπα φορτίου και δεν 

περιλαµβάνονται στις κατηγορίες αποβλήτων που προαναφέρθηκαν, όπως αυτά 

κατατάσσονται σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία, καθώς και για κάθε είδους 

επικίνδυνων αποβλήτων που χρήζουν ειδικής µεταχείρισης, όσον αφορά την παραλαβή 

τους, όσο και για την επεξεργασία και την τελική διάθεση τους, η χρέωση των 

υπηρεσιών παραλαβής και διάθεσης των αποβλήτων αυτών, θα γίνεται κατόπιν 

συµφωνίας µεταξύ του αναδόχου, του χρήστη και του Ο.Λ.Ρ. 

Στις περιπτώσεις που απορρίπτονται αναµεµιγµένα επικίνδυνα µε µη επικίνδυνα 

απόβλητα, το κόστος διαλογής - διαχωρισµού θα βαρύνει τον απορρίπτοντα πλέων των   

χρεώσεων   συλλογής   και   διαχείρισης,   επικινδύνων   και   µη   επικινδύνων 

αποβλήτων. 

Η χρέωση των υπηρεσιών αυτών θα εξαρτάται από το είδος, την επικινδυνότητα και τον 

τρόπο επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων αυτών. Όλα τα παραστατικά 

διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων θα τηρούνται στο Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής 

Αποβλήτων. 

6.Εξαιρέσεις 
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Από τα ανωτέρω συστήµατα χρέωσης δίνεται η δυνατότητα εξαιρέσεων που 

προβλέπονται από το Σχέδιο και το άρθρο 9 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. 3418/07/2002 (ΦΕΚ 

712Β 11-6-2002) σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία. Για ότι δεν προβλέπεται 

από τα τιµολόγια θα γίνεται προσυνεννόηση µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων µερών. 

7. Τιµολόγιο παραλαβής καταλοίπων πέραν των ανταποδοτικών τελών 

Η παραλαβή των καταλοίπων, πέραν αυτών που παραλαµβάνονται µέσω των 

ανταποδοτικών τελών, χρεώνεται µε τα κάτωθι τιµολόγια: 

Α. Πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες 

1. Παραλαβή µε βυτιοφόρο αυτοκίνητο του Αναδόχου 

Τιµή κατ' αποκοπή για 2ώρες µέχρι 15m
3
 : 952,40€ 

Επιβάρυνση για κάθε επιπλέον ώρα (πέραν του 2ώρου): 256,94 €/h 

»                   »       »   m
3
 (πέραν των 15): 45,17 €/m

3
 

2.  Λύµατα- βοθρολύµατα 

Παραλαβή µε βυτιοφόρο αυτοκίνητο του Αναδόχου 

Τιµή κατ' αποκοπή έως 2ώρες µέχρι 10m
3
 : 565,83 € 

Επιβάρυνση για κάθε επιπλέον ώρα (πέραν του 2ώρου): 256,94 €/h 

»                   »      »   m
3
 (πέραν των 10):            45,17€/m

3
 

Υπολογισµός χρόνου απασχόλησης των µέσων περισυλλογής (συλλεκτικά σκάφη και 

βυτιοφόρα οχήµατα) 

Ο χρόνος απασχόλησης των µέσων περισυλλογής υπολογίζεται ως εξής: 

� Έναρξη χρόνου απασχόλησης, η άφιξη του δεξαµενόπλοιου ή του σλεπίου ή του 

βυτιοφόρου οχήµατος στη θέση του εξυπηρετούµενου πλοίου. 

� Λήξη χρόνου απασχόλησης η αποσύνδεση του σωλήνα παραλαβής καταλοίπων. 

3.Για παραδόσεις υγρών καταλοίπων σε ∆/Ξ του αναδόχου  

καταπλέοντας στη θέση αγκυροβολίας του εξυπηρετούµενου πλοίου µε µέσα άντλησης 

του παραδίδοντος πλοίου. 

 Τιµή κατόπιν ειδικής συµφωνίας µε το παραδίδον πλοίο, ανάλογα µε την περίπτωση. 

(Εφόσον το παραδίδον πλοίο δεν δύναται να τα παραδώσει δι΄ ιδίων µέσων, η άντληση θα 

γίνεται µε µέσα του αναδόχου επιβαρυνοµένης της χρέωσης µε ειδική – κατά περίπτωση – 

συµφωνία.) 

4. Για παραλαβή γαλακτοποιηµένων πετρελαιοειδών καταλοίπων 
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Τιµή κατόπιν ειδικής συµφωνίας µε το παραδίδον πλοίο, ανάλογα µε την περίπτωση και 

κατόπιν αναγνώρισης των αποβλήτων. 

5.Έκδοση τελωνειακής άδειας 

 Κάθε παράδοση υγρών καταλοίπων απαιτεί την έκδοση τελωνειακής αδείας, το κόστος 

της οποίας ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα Ευρώ (90€). 

Η έκδοση της τελωνειακής αδείας γίνεται µε µέριµνα του αναδόχου, το δε κόστος των 

ενενήντα (90€) επιβαρύνει το εξυπηρετούµενο παραδίδον πλοίο. 

Τρόπος παράδοσης καταλοίπων 

Η παράδοση των καταλοίπων γίνεται µε µέσα του παραδίδοντος πλοίου, εκτός των 

εύκαµπτων σωλήνων οι οποίες παρέχονται από τα συλλεκτικά µέσα (σωλήνες διατοµής 

4΄΄ -6΄΄ και µήκους 25µ. για τα δεξαµενόπλοια / σλέπια και σωλήνες διατοµής 2΄΄ και 

µήκους 25µ. για τα βυτιοφόρα). 

(Εφόσον το παραδίδον πλοίο δεν δύναται να τα παραδώσει δι΄ ιδίων µέσων, η άντληση θα 

γίνεται µε µέσα του αναδόχου επιβαρυνοµένης της χρέωσης µε ειδική – κατά περίπτωση- 

συµφωνία). 

Αναίτια κίνηση συλλεκτικού µέσου 

Σε περίπτωση κατά την οποία ζητηθεί η παράδοση καταλοίπων και αυτή δεν 

πραγµατοποιηθεί µε υπαιτιότητα του παραδίδοντος πλοίου, η αναίτια αυτή κίνηση του 

συλλεκτικού µέσου θα χρεώνεται ως κανονικά πραγµατοποιηθείσα παραλαβή σύµφωνα 

µε την κατ΄ αποκοπή τιµή. (Β 1,2,3 & 4). 

Πρόσθετες χρεώσεις 

Οι ανωτέρω προσφερόµενες τιµές ισχύουν για παραλαβή καταλοίπων εντός εργασίµων 

ηµερών και ωρών. 

 Οι ανωτέρω τιµές προσαυξάνονται για παραλαβές εκτός εργασίµων ωρών και ηµερών 

ως εξής: 

• 40% για τις υπερωριακές παραλαβές των εργασίµων ηµερών 

• 60% για τις παραλαβές σε Σάββατα, Κυριακές και αργίες. 

Ωράριο λειτουργίας: 06:00 – 15:00. 

    Η παραλαβή των υγρών καταλοίπων γίνεται από τα πλοία µε µέσα και φροντίδα του 

αναδόχου, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου υπάρχει σχετικό αίτηµα από το πλοίο και 

ανεξαρτήτως της µικρής ή µεγάλης ποσότητας καταλοίπων σε πετρελαιοειδή, ούτως 
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ώστε σε καµία περίπτωση να µην προκύπτει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία. Το 

αίτηµα για την παραλαβή πρέπει να υποβάλλεται από το εξυπηρετούµενο πλοίο ή τον 

νόµιµο εκπρόσωπό του, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 24 ώρες εργάσιµων ηµερών 

τουλάχιστον προ της εργασίας παραλαβής, για την διεκπεραίωση των τελωνειακών και 

άλλων διατυπώσεων από τον ανάδοχο. 

    Σε όλες τις προαναφερόµενες τιµές των τελών και τιµολογίων  συµπεριλαµβάνονται 

όλες οι εργασίες που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, στη Λιµενική περιοχή 

αρµοδιότητας του Ο.Λ.Ρ. 

    Νέες υπηρεσίες που µπορεί να προκύψουν είναι αντικείµενο τιµολογίου του Ο.Λ.Ρ. 

Για κάθε νέα υπηρεσία της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται διαβούλευση µε τους 

εµπλεκόµενους φορείς και εισήγηση από την αρµόδια Υπηρεσία στο ∆.Σ. / Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.  

την οριστικοποίηση του τιµολογίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Ανάλυση ποσοτικών στοιχείων που συνδέονται µε την 

εφαρµογή της Οδηγίας 

3.1 Ταξινόµηση Λιµένων  

 

    Σε αυτό το σηµείο θα γίνει µια προσπάθεια να ταξινοµηθούν62
 οι ελληνικοί λιµένες 

ανάλογα µε την σηµαντικότητά τους. Αυτό δεν είναι κάτι που µπορεί να γίνει εύκολα αν 

ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα του Ελλαδικού χώρου (µεγάλο νησιωτικό σύµπλεγµα) 

καθώς και ο µεγάλος αριθµός λιµένων όπου ο κάθε ένας διαφέρει σε βασικά σηµεία από 

τους άλλους. Τέτοιες διαφορές εντοπίζονται στο µέγεθος των εγκαταστάσεων, στη 

δραστηριότητα, στη γεωγραφική θέση (κοντά σε θαλάσσιους εµπορικούς δρόµους), στον 

τύπο και το µέγεθος των πλοίων που εξυπηρετούν και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση θα γίνει µια ταξινόµηση η οποία εντάσσει τα Ελληνικά λιµάνια 

σε τρεις κατηγορίες και παρουσιάζεται στον Πίνακα 6. : 

� Κατηγορία 1η: Λιµένες Εθνικής Σηµασίας. Εντάσσονται όλα τα Λιµενικά Ταµεία 

που έχουν µετατραπεί σε Οργανισµούς µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας. 

� Κατηγορία 2η: Λιµάνια Μεγάλης Κίνησης. Εντάσσονται όλα τα ∆ηµοτικά 

Λιµενικά Ταµεία των οποίων οι λιµένες το έτος 2006 εξυπηρέτησαν κίνηση - 

κόρους καθαρής χωρητικότητας που ξεπερνά το 1.000.000 κ.κ.χ. 

� Κατηγορία 3η: Υπόλοιποι Λιµένες. Εντάσσονται όλα τα ∆ηµοτικά Λιµενικά 

Ταµεία που εξυπηρέτησαν το 2006 κίνηση µικρότερη των 1.000.000 κ.κ.χ. καθώς 

και όλες οι µεγάλες µαρίνες (περίπου 306 λιµάνια και µαρίνες) 

 

 

                                                 
62

 Σύµφωνα µε τον Κ. Χλωµούδης, Καθηγητή  Πανεπιστηµίου Πειραιώς,  στο κείµενο «Αναζητείται 
εθνική λιµενική πολιτική» που δηµοσιεύτηκε από το «Κέρδος» στις 14 Ιουνίου 2010: ‘’Μια πρώτη γενική 

κατηγοριοποίηση µπορεί να είναι αυτή που αναφέρεται: Α)Στους λιµένες που αποτελούν κρίκο στη 

µεταφορική αλυσίδα (Hub Ports) και χρησιµοποιούνται ως συντελεστής παραγωγής στις διάφορες 
βιοµηχανίες που τα χρησιµοποιούν. Αυτά έχουν ένα ή περισσότερους λιµενικούς σταθµούς. Β)Στους 
λιµένες που είναι τερµατικοί σταθµοί και είναι περισσότερο παράγοντες και εργαλεία για άσκηση 

πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης ή εθνικών και αµυντικών στόχων κ.α.’’ 
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Πίνακας 6. «Κατηγορίες Ελληνικών Λιµένων» 

Κατηγορία 1
η
 Κατηγορία 2

η
 Κατηγορία 3

η
 

Λιµένες Εθνικής Σηµασίας Λιµένες Μεγάλης Κίνησης 
µε Κ.Κ.Χ >1.000.000 ανά έτος 

Υπόλοιποι 
Λιµένες 

Οργανισµός Λιµένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε ∆.Λ.Τ. Σάµου  

Οργανισµός Λιµένα Βόλου Α.Ε Άγιοι Θεόδωροι  

Οργανισµός Λιµένα Ελευσίνας Α.Ε ∆.Λ.Τ. Αίγινας Όλα τα 

Οργανισµός Λιµένα Ηγουµενίτσας Α.Ε ∆.Λ.Τ. Τήνου - Άνδρου ∆.Λ.Τ. 

Οργανισµός Λιµένα Ηρακλείου Α.Ε ∆.Λ.Τ. Θήρας που 

Οργανισµός Λιµένα Θεσσαλονίκης Α.Ε ∆.Λ.Τ. Καλύµνου εξυπηρετούν 

Οργανισµός Λιµένα Καβάλας Α.Ε ∆.Λ.Τ. Κω κίνηση 

Οργανισµός Λιµένα Κέρκυρας Α.Ε ∆.Λ.Τ. Φθιώτιδας µικρότερη 

Οργανισµός Λιµένα Λαυρίου Α.Ε Λέρος των 

Οργανισµός Λιµένα Πατρών Α.Ε Μέγαρα 1.000.000 

Οργανισµός Λιµένα Πειραιά Α.Ε ∆.Λ.Τ. Μυκόνου κ.κ.χ. 

Οργανισµός Λιµένα Ραφήνας Α.Ε ∆.Λ.Τ Λέσβου - Μυτιλήνης & 

 ∆.Λ.Τ. Νάξου Όλες οι 

 ∆.Λ.Τ. Πάρου – Αντίπαρου µαρίνες 

 ∆.Λ.Τ. Πόρου  

 ∆.Λ.Τ. Νότιας ∆ωδ/σου Ρόδος  

 ∆.Λ.Τ. Κεφαλονιάς- Ιθάκης  

 ∆.Λ.Τ. Χανίων  

 ∆.Λ.Τ. Σπετσών  

 ∆.Λ.Τ. Σύρου  

 ∆.Λ.Τ. Ύδρας  

 ∆.Λ.Τ. Χίου  

 

Ειδικότερα σε ορισµένα Λιµενικά Ταµεία επικεντρωνόµαστε σε ορισµένους λιµένες τους 

οποίους διαχειρίζονται και έχουν  µεγάλη κίνηση πλοίων. 

• ∆.Λ.Τ. Σάµου - Για τους Λιµένες του Άγιου Κυρίκου, Καρλόβασι και Σάµου 
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• ∆.Λ.Τ. Τήνου & Άνδρου - Για τους Λιµένες του Γαύριου και Τήνου 

• ∆.Λ.Τ. Φθιώτιδας - Για το Λιµάνι της Λάρυµνας 

• ∆.Λ.Τ Λέσβου- Μυτιλήνης - Για το Λιµάνι της Μυτιλήνης 

• ∆.Λ.Τ. Πάρου & Αντίπαρου - Για το Λιµάνι της Πάρου 

• ∆.Λ.Τ. Νότιας ∆ωδεκανήσου Ρόδος - Για το Λιµάνι της Ρόδου 

• ∆.Λ.Τ. Χανίων - Για το Λιµάνι της Σούδας 

 

Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν παραπάνω, για την κατηγοριοποίηση των Ελληνικών 

λιµένων, προέκυψαν από τον Πίνακα 7. καθώς και από την ιστοσελίδα του ΥΕΝ63
. 

 

Πίνακα 7. «Κατάπλοι πλοίων σε Ελληνικά λιµάνια»
64

 

 

Λιµένες 

2001 

Αριθµός 
πλοίων/ 

Κ.Κ.Χ. 

2002 

Αριθµός 
πλοίων/ 

Κ.Κ.Χ. 

2003 

Αριθµός 
πλοίων/ 

Κ.Κ.Χ. 

2004 

Αριθµός 
πλοίων/ 

Κ.Κ.Χ. 

2005 

Αριθµός 
πλοίων/ 

Κ.Κ.Χ. 

2006 

Αριθµός 
πλοίων/ 

Κ.Κ.Χ. 

Άγιος Κήρικος 
694/ 

1.785.084 

642/ 

1.601.305 

476/ 

998.967 

742/ 

2.143.028 

577/ 

1.992.709 

594/ 

1.967.097 

Άγιοι Θεόδωροι 
774/ 

4.277.444 

773/ 

4.255.115 

958/ 

4.889.903 

1.204/ 

4.993.651 

1.217/ 

4.914.977 

1.327/ 

5.652.567 

Αίγινα 
12.754/ 

6.431.097 

8.219/ 

5.647.678 

12.263/ 

6.513.775 

14.606/ 

7.227.772 

13.279/ 

8.447.723 

12.229/ 

9.302.101 

Αντίκυρα 
588/ 

715.919 

580/ 

773.657 

429/ 

533.789 

348/ 

521.535 

514/ 

574.272 

542/ 

542.864 

Βόλος 
2.662/ 

2.170.092 

2.990/ 

3.817.342 

4.261/ 

4.549.953 

4.087/ 

3.740.773 

3.951/ 

4.014.922 

4.275/ 

3.945.083 

Γαύριο 
2.000/ 

5.752.783 

1.566/ 

4.403.600 

2.266/ 

6.189.743 

2.883/ 

7.798.680 

2.860/ 

8.433.924 

2.363/ 

6.267.488 

Ελευσίνα 
3.777/ 

7.309.148 

3.683/ 

7.308.988 

3.686/ 

6.376.781 

3.184/ 

5.473.603 

3.217/ 

5.056.968 

3.416/ 

5.350.268 

                                                 
63Πηγή:  http://www.yen.gr/wide/home.html  
64

 Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)  http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE . Τα 

δεδοµένα αναφέρονται στους κατάπλους φορτηγών, δεξαµενόπλοιων και επιβατηγών πλοίων κάθε 

εθνικότητας, στους ελληνικούς λιµένες, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους (το εσωτερικό ή το 

εξωτερικό), συµπεριλαµβανοµένων και των κενών από φορτίο πλοίων, εφόσον κατέπλευσαν για την 

παραλαβή φορτίου ή επιβατών. ∆εν περιλαµβάνονται τα πλοία που κατέπλευσαν για επισκευή, 

ανεφοδιασµό, λόγω ανωτέρας βίας κλπ., καθώς και τα τουριστικά και οι θαλαµηγοί. Από τα πορθµεία και 
επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία, περιλαµβάνονται όσα καταπλέουν από το εξωτερικό, καθώς και αυτά που 

εκτελούν ακτοπλοϊκές γραµµές, παρόµοιες µ' εκείνες που εκτελούνται από τα επιβατηγά πλοία. Αν ένα 

πλοίο, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, προσεγγίσει σε περισσότερους από έναν λιµένες, ο κατάπλους του 

υπολογίζεται σε κάθε λιµένα προσεγγίσεως. (Κ.Κ.Χ. = Κόροι Καθαρής Χωρητικότητας) 
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Ερµιόνη 
265/ 

315.665 

258/ 

83.315 

2.245/ 

257.825 

2.269/ 

245.759 

2.139/ 

296.450 

1.964/ 

349.462 

Ηγουµενίτσα 
5.915/ 

23.176.455 

13.498/ 

40.180.770 

13.605/ 

58.545.815 

13.468/ 

52.480.293 

14.845/ 

60.470.252 

14.250/ 

63.684.388 

Ηράκλειο 
1.817/ 

9.659.168 

1.910/ 

11.458.180 

2.020/ 

11.662.713 

1.926/ 

11.778.986 

2.115/ 

11.754.657 

2.091/ 

11.667.336 

Θεσσαλονίκη 
3.088/ 

10.388.119 

2.956/ 

10.098.416 

2.621/ 

10.075.788 

2.719/ 

10.515.006 

2.807/ 

11.404.937 

2.667/ 

9.492.300 

Θήρα 
1.967/ 

7.157.401 

1.777/ 

4.007.744 

1.681/ 

3.324.101 

2.727/ 

6.344.720 

3.203/ 

6.962.322 

3.090/ 

6.435.768 

Ίσθµια 
269/ 

720.732 

268/ 

640.257 

255/ 

622.306 

262/ 

502.100 

243/ 

432.621 

299/ 

494.393 

Ιτέα 
450/ 

464.328 

493/ 

431.709 

401/ 

376.068 

389/ 

250.019 

496/ 

460.716 

472/ 

369.318 

Καβάλα 
1.208/ 

1.183.542 

3.258/ 

1.466.161 

4.087/ 

1.865.353 

4.126/ 

2.088.992 

4.479/ 

2.007.430 

4.679/ 

1.923.932 

Κάλυµνος 
1.808/ 

5.534.228 

2.206/ 

5.460.044 

3.012/ 

5.137.998 

2.521/ 

2.948.962 

4.477/ 

3.612.512 

6.740/ 

5.068.168 

Καρλόβασι 
870/ 

1.876.229 

987/ 

2.220.025 

687/ 

1.662.788 

1.105/ 

2.705.180 

1.064/ 

3.188.196 

1.085/ 

3.364.223 

Κέρκυρα 
4.429/ 

8.377.683 

10.399/ 

12.922.303 

9.635/ 

23.372.694 

10.662/ 

18.292.263 

11.407/ 

16.863.312 

10.141/ 

16.697.238 

Κως 
2.069/ 

6.667.316 

2.508/ 

6.570.676 

3.372/ 

6.324.677 

2.791/ 

7.936.894 

4.996/ 

9.922.818 

7.070/ 

12.161.164 

Λάρυµνα 
1.833/ 

1.315.025 

1.863/ 

1.334.543 

3.024/ 

2.033.654 

3.378/ 

2.299.671 

3.410/ 

2.329.434 

3.488/ 

2.236.243 

Λέρος 
1.289/ 

3.750.908 

1.096/ 

3.815.180 

1.817/ 

3.573.542 

1.643/ 

6.204.130 

2.694/ 

6.707.573 

3.126/ 

6.162.873 

Μέγαρα 
4.175/ 

4.465.365 

12.296/ 

4.799.176 

13.039/ 

4.841.732 

15.961/ 

5.278.656 

17.063/ 

5.869.378 

18.826/ 

6.055.022 

Μέθανα 
3.029/ 

2.920.128 

2.701/ 

2.902.515 

3.729/ 

3.095.914 

3.722/ 

3.385.331 

3.252/ 

4.216.269 

209/ 

225.707 

Μύκονος 
3.697/ 

8.008.591 

3.160/ 

7.336.560 

3.839/ 

7.950.879 

5.288/ 

12.390.939 

4.787/ 

10.955.743 

5.148/ 

9.443.387 

Μυτιλήνη 
1.094/ 

3.954.466 

1.004/ 

4.279.364 

1.105/ 

4.553.452 

1.406/ 

5.593.590 

1.326/ 

5.319.680 

1.366/ 

4.695.482 

Νάξος 
3.695/ 

11.346.887 

3.289/ 

7.683.639 

3.268/ 

6.483.565 

4.956/ 

11.943.121 

4.439/ 

10.721.683 

4.643/ 

10.878.493 

Πάρος 
7.482/ 

14.030.154 

13.473/ 

9.637.414 

12.113/ 

8.841.949 

13.440/ 

13.766.540 

9.254/ 

13.578.397 

13.682/ 

12.920.371 

Πάτρα 
2.715/ 

15.132.136 

2.814/ 

25.129.025 

4.073/ 

39.179.958 

3.153/ 

31.013.304 

3.778/ 

35.986.537 

3.916/ 

37.386.647 
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Πειραιάς 
23.583/ 

-65 

18.764/ 

69.115.815 

23.738/ 

72.470.589 

28.786/ 

84.325.559 

29.079/ 

86.086.921 

29.940/ 

93.661.740 

Πόρος 
3.655/ 

2.199.315 

5.252/ 

2.158.430 

8.527/ 

2.572.364 

13.068/ 

4.926.185 

13.416/ 

4.193.674 

13.848/ 

4.851.183 

Ραφήνα 
2.601/ 

3.988.894 

2.922/ 

4.205.230 

3.557/ 

5.693.139 

4.253/ 

8.236.162 

4.060/ 

7.254.854 

4.248/ 

6.207.838 

Ρόδος 
2.143/ 

4.683.083 

1.886/ 

5.002.344 

3.307/ 

5.024.095 

2.280/ 

5.616.708 

3.626/ 

7.071.580 

3.328/ 

7.970.564 

Σάµη 
1.767/ 

4.407.854 

595/ 

1.973.255 

1.190/ 

3.913.132 

1.546/ 

2.750.258 

1.737/ 

3.439.067 

2.286/ 

5.872.910 

Σάµος 
1.023/ 

2.170.092 

1.036/ 

2.197.256 

904/ 

2.012.205 

1.052/ 

2.746.960 

946/ 

2.635.612 

1.004/ 

2.607.357 

Σούδα 
566/ 

1.852.981 

957/ 

6.107.141 

1.698/ 

7.767.809 

1.224/ 

7.376.607 

1.154/ 

6.242.590 

1.075/ 

5.464.781 

Σπέτσες 
792/ 

328.979 

2.129/ 

572.996 

5.588/ 

990.422 

6.401/ 

2.476.643 

6.451/ 

1.320.697 

6.234/ 

1.371.680 

Σύρος 
3.737/ 

13.226.139 

3.758/ 

8.301.181 

3.694/ 

8.602.253 

5.798/ 

17.303.446 

5.030/ 

15.424.197 

4.353/ 

12.467.032 

Τήνος 
4.746/ 

11.012.661 

3.685/ 

8.768.532 

4.545/ 

9.775.453 

6.563/ 

13.522.662 

5.627/ 

12.143.965 

5.980/ 

10.679.800 

Ύδρα 
1.126/ 

864.708 

1.154/ 

830.939 

5.313/ 

1.352.048 

7.382/ 

4.116.504 

7.110/ 

1.822.411 

7.237/ 

2.075.901 

Χίος 
2.001/ 

5.678.685 

2.089/ 

6.629.610 

1.887/ 

6.674.623 

2.408/ 

8.060.651 

2.218/ 

7.640.586 

2.441/ 

8.128.534 

Λοιποί 
154.415/ 

114.554.656 

340.021/ 

147.136.420 

335.684/ 

151.950.417 

340.898/ 

173.916.461 

352.987/ 

177.655.125 

365.991/ 

175.430.592 

Σύνολο 
278.568 / 

402.969.955 

κ.κ.χ. 

484.915/ 

453.263.850

κ.κ.χ 

513.599/ 

512.634.231

κ.κ.χ. 

546.643/ 

575.238.305

κ.κ.χ. 

561.330/ 

589.427.691

κ.κ.χ. 

581.663/ 

591.529.277

κ.κ.χ. 

 

 

Χρησιµοποιώντας τα στοιχεία του  Πίνακα 1. προκύπτουν τα εξής δεδοµένα: 

Το ποσοστό κ.κ.χ. επί του συνόλου  του 2006 για κάθε κατηγορία είναι: 

• Η 1
η
 Κατηγορία για 12 λιµάνια εξυπηρέτησαν 250.016.770  κ.κ.χ. από 

τους 591.529.277 τόνους δηλαδή 42,26%66   του συνόλου 

• Η 2
η
 Κατηγορία για 23 λιµάνια εξυπηρέτησαν 164.100.189  κ.κ.χ. από 

τους 591.529.277 τόνους δηλαδή 27,74%  του συνόλου 

                                                 
65

 Λόγω λάθους  στον πίνακα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. χρησιµοποιήθηκε ο αριθµός 69.115.815 κ.κ.χ του έτους 
2002(αµέσως επόµενο έτος) , οπότε αλλάζει και το σύνολο. 
66

 ∆εν βρέθηκαν και δεν περιλαµβάνονται σε αυτό το ποσοστό στοιχεία του συνόλου του κ.κ.χ. για τον 

Ο.Λ. Αλεξανδρούπολης Α.Ε και τον Ο.Λ. Λαυρίου Α.Ε 
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• Η 3η Κατηγορία, τα υπόλοιπα περίπου 306 λιµάνια εξυπηρέτησαν  

177.412.333 κ.κ.χ. από τους 591.529.277 τόνους κ.κ.χ., το 30,00% δηλαδή του 

συνόλου 

 

 

∆ιάγραµµα πίτας 1. «ποσοστό κ.κ.χ. επί του συνόλου  του 2006 για κάθε κατηγορία » 

Έτος 2006

27,74%

30,00%

42,26%

1η Κατηγορία 

2η Κατηγορία 

3η Κατηγορία 

 

 

 

Η ποσοστιαία αύξηση κ.κ.χ. από το 2001 στο 2006 είναι: 

• Συνολική αύξηση κ.κ.χ. από το 2001 στο 2006 για όλες τις κατηγορίες 31,85% . 

• Συνολική αύξηση κ.κ.χ. από το 2001 στο 2006 την 1
η
 Κατηγορία 39,80% . 

• Συνολική αύξηση κ.κ.χ. από το 2001 στο 2006 την 2
η
 Κατηγορία 17,30%. 

• Συνολική αύξηση κ.κ.χ. από το 2001 στο 2006 την 3
η
 Κατηγορία 34,09% . 

 

Η ποσοστιαία αύξηση κ.κ.χ. ανα έτος από το 2001 έως και το 2006 είναι: 

• Συνολική αύξηση κ.κ.χ.  από το έτος 2001 στο έτος 2002 είναι 11,09% Από το 

2002 στο 2003 η αύξηση είναι 11.58%. Ακολουθεί µια αύξηση 10.88% από το 

2003 στο 2004. Η αύξηση συνεχίζεται µε µικρότερους ρυθµούς το έτος 2004 - 2005 
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της τάξης του 2.40% και για το έτος 2005 - 2006 έχουµε µια µικρή αύξηση της 

τάξης του 0.35%. Παρατηρούµε πως το ποσοστό της αύξησης από το 2001 έως το 

2004 έχει υψηλές τιµές. Από την άλλη πλευρά τα έτη από το 2004 έως το 2006 

έχουµε µικρή ποσοστιαία αύξηση του κ.κ.χ. που µετακινήθηκε στα ελληνικά 

λιµάνια. Στο ∆ιάγραµµα 2. µπορούµε να δούµε την συνολική αύξηση του κ.κ.χ. σε 

όλα τα λιµάνια της Ελλάδος. Στο ∆ιάγραµµα 3. παρατηρούµε τις αυξοµειώσεις του 

κ.κ.χ. σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά για κάθε χρονιά από το 2001 έως και το 2006. 

 

 

∆ιάγραµµα 2. «Συνολική αύξηση κ.κ.χ. ανά έτος από το 2001 έως και το 2006» 
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    Από τα παραπάνω αποτελέσµατα παρατηρούµε πως η 1
η
 κατηγορία, στην οποία 

εντάσσονται 12 λιµάνια, δέχεται κάθε χρόνο τους περισσότερους κόρους καθαρής 

χωρητικότητας από κάθε άλλη κατηγορία. Το 3,51% δηλαδή των λιµένων έφτασε το 

2006 να εξυπηρετεί το 42,26% του συνολικού κ.κ.χ. Είναι εµφανές το πόσο σηµαντικό 

είναι τα λιµάνια αυτής της κατηγορίας να εφαρµόζουν µε επιτυχία σχέδια παραλαβής 

αποβλήτων. Η 2
η
 κατηγορία µε 23 λιµάνια διαδραµατίζει επίσης πολύ σηµαντικό ρόλο. 

Το 6,74% των λιµένων εξυπηρετεί το 27,74%  του συνόλου του κ.κ.χ. που διακινήθηκε 
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στην Ελλάδα το 2006. Η αναγκαιότητα λοιπόν εφαρµογής πετυχηµένων σχεδίων 

παραλαβής αποβλήτων είναι τόσο σηµαντική όσο αυτή της 1
ης

 κατηγορίας. Η 3
η
 

κατηγορία, όλοι δηλαδή οι υπόλοιποι λιµένες, µε ποσοστό 89,73% του συνόλου των 

ελληνικών λιµένων δέχεται το 30% του κ.κ.χ. που διακινήθηκε το 2006. Η ύπαρξη 

σχεδίου σε αυτή την κατηγορία, αν και δεν είναι εξίσου σηµαντική µε αυτή της 1ης
 και 

2
ης

 κατηγορίας, είναι απαραίτητη. 

 

 

∆ιάγραµµα 3. «Αύξηση κ.κ.χ. ανά έτος 2001 - 2006 σε κάθε κατηγορία» 
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3.2 Εφαρµογή της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ στις τρεις κατηγορίες 

λιµένων 

 

    Η εφαρµογή της οδηγίας σύµφωνα µε το άρθρο 19 είναι υποχρεωτική για όλα τα 

κράτη – µέλη και ισχύει από την ηµέρα της δηµοσίευσή της. Στην Ελλάδα η Οδηγία 

2000/59/ΕΚ, όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο 

το 2002. Η εφαρµογή της συνάντησε αρκετές δυσκολίες κυρίως λόγω του µεγάλου 

αριθµού λιµένων - µαρίνων που υπάρχουν στην Ελλάδα καθώς και της έλλειψης 

τεχνογνωσίας σε θέµατα διαχείρισης αποβλήτων πλοίου. Η αδυναµία του ΥΕΝ να δώσει 

λύση σε αυτά τα προβλήµατα οδήγησαν την Ελλάδα στο εδώλιο του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου στης 13/3/2008 (Παράρτηµα 1 του 3ου κεφαλαίου). Τελικά καταδικάστηκε67 

για τη µη κατάρτιση, εφαρµογή και έγκριση των προγραµµάτων παραλαβής αποβλήτων 

πλοίου και καταλοίπων φορτίου. Το 2004 και το 2005 είχαν προηγηθεί έγγραφα της 

Κοµισιόν που ζητούσαν να επιβεβαιώσει η Ελλάδα την έγκριση των προγραµµάτων για 

όλα τα λιµάνια της αλλά το έγγραφο που απεστάλη αλλά δεν διευκρίνιζε αν τα σχέδια 

παραλαβής είχαν εγκριθεί. 

    Ακόµα και µετά την καταδίκη του 2008 εµφανίζονται στην Ελλάδα αρκετές ελλείψεις 

στην εφαρµογή της οδηγίας. Πολλά λιµάνια δεν έχουν καταρτήσει ή δεν εφαρµόζουν 

ακόµα σχέδια παραλαβής αποβλήτων. Στη συνέχει παρουσιάζονται τα ποσοστά 

εφαρµογής αλλά και η αναγκαιότητα ύπαρξης σχεδίου σε κάθε κατηγορία:  

� Η 1η Κατηγορία, όλοι οι λιµένες εθνικής σηµασίας έχουν καταθέσει και 

εφαρµόζουν σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων. 

� Η 2
η
 Κατηγορία, οι  λιµένες µεγάλης κίνησης, στο µεγαλύτερο µέρος τους έχουν 

εφαρµόσει ή καταρτίζουν αυτή τη χρονική περίοδο σχέδια διαχείριση αποβλήτων. Στον 

Πίνακα 8. φαίνεται σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρµογή του σχεδίου σε κάθε ένα από 

αυτούς τους λιµένες. 

� Η 3
η
 Κατηγορία, στην οποία βρίσκονται πιο µικρά λιµάνια καθώς και µαρίνες 

σκαφών αναψυχής, βρίσκεται σε  µια κατάσταση στην οποία  αν υπάρχουν σχέδια 

εφαρµόζονται µε δυσκολία, ιδιαίτερα στην υποδοχή υγρών αποβλήτων. 

                                                 
67Πηγή: Commission κατά Ελλάς, C-81/07, Απόφαση του ∆ικαστηρίου, 13/03/2008 και 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 25/1/2010 



97 

 

Πίνακας 8. 

«Εφαρµογή Σχεδίου παραλαβής αποβλήτων πλοίου από την 2
η
 Κατηγορία »

68
 

Κατηγορία 2
η
 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Πλοίου & 

Καταλοίπων φορτίου 

∆.Λ.Τ. Σάµου Έχει εγκριθεί δεν εφαρµόζεται ακόµα 

Άγιοι Θεόδωροι - 

∆.Λ.Τ. Αίγινας Εφαρµόζεται κανονικά 

∆.Λ.Τ. Τήνου - Άνδρου Στάδιο µελετών 

∆.Λ.Τ. Θήρας Εφαρµόζεται κανονικά 

∆.Λ.Τ. Καλύµνου Εφαρµόζεται κανονικά 

∆.Λ.Τ. Κω Εφαρµόζεται κανονικά 

∆.Λ.Τ. Φθιώτιδας Εφαρµόζεται κανονικά 

Λέρος  - 

Μέγαρα - 

∆.Λ.Τ. Μυκόνου Εφαρµόζεται κανονικά 

∆.Λ.Τ Λέσβου - Μυτιλήνης Υπό έγκριση 

∆.Λ.Τ. Νάξου Εφαρµόζεται κανονικά 

∆.Λ.Τ. Πάρου – Αντίπαρου - 

∆.Λ.Τ. Πόρου Εφαρµόζεται κανονικά 

∆.Λ.Τ. Νότιας ∆ωδ/σου Ρόδος Έχει εγκριθεί δεν εφαρµόζεται ακόµα 

∆.Λ.Τ. Κεφαλονιάς- Ιθάκης - 

∆.Λ.Τ. Χανίων Εφαρµόζεται κανονικά69
 

∆.Λ.Τ. Σπετσών Υπό έγκριση 

∆.Λ.Τ. Σύρου Εφαρµόζεται κανονικά 

∆.Λ.Τ. Ύδρας Εφαρµόζεται κανονικά 

∆.Λ.Τ. Χίου Υπό έγκριση 

 

                                                 
68

 Πηγή: Όλες οι πληροφορίες, για τη έκβαση της εφαρµογής του σχεδίου παραλαβής αποβλήτων πλοίου & 

καταλοίπων φορτίου, συγκεντρώθηκαν έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία µε τα εκάστοτε ∆ηµοτικά 

Λιµενικά Ταµεία κατά την περίοδο του Ιουνίου του έτους 2010 
69Το ∆.Λ.Τ. Χανίων χρησιµοποιεί Παράρτηµα από το σχέδιο Οργανισµού Λιµένος Ηρακλείου  
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Στον Πίνακα 9. φαίνεται σε ποιο ποσοστό εφαρµόζεται το σχέδιο παραλαβής αποβλήτων 

από κάθε κατηγορία καθώς και η αναγκαιότητα της εφαρµογής του. ∆ιακρίνονται τρεις 

περιπτώσεις, µια για κάθε κατηγορία.  

 

Πίνακας 9. «Ποσοστό εφαρµογής σχεδίου» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην πρώτη περίπτωση, η εφαρµογή του σχεδίου από τους Λιµένες Εθνικής Σηµασίας 

είναι πολύ σηµαντική λόγω του ότι: 

� Εξυπηρετούν αυξηµένο αριθµό επιβατηγών πλοίων, κρουαζιερόπλοιων, 

φορτηγών πλοίων και αλιευτικών. Οι δώδεκα οργανισµοί λιµένων 

εξυπηρετούν το 42,26%  του συνόλου κ.κ.χ. για το 2006.  

� ∆έχονται µεγάλες ποσότητες αποβλήτων. 

� Σε αυτά τα λιµάνια µετακινούνται µεγάλες ποσότητες επικίνδυνων 

φορτίων. 

� Τα επιβατηγά πλοία που προσεγγίζουν αυτά τα λιµάνια (τα οποία 

συνήθως είναι η αφετηρία για ένα κυκλικό ταξίδι), παραδίδουν τα απόβλητά 

τους στο λιµάνι απ’ όπου εκκίνησαν. 

Στη δεύτερη περίπτωση, τα λιµάνια µεγάλης κίνησης είναι επίσης σηµαντικό να 

παρέχουν ευκολίες για την παραλαβή αποβλήτων λόγω του ότι: 

� Εξυπηρετούν µεγάλο όγκο επιβατηγών πλοίων που ίσως δεν έχουν την 

ικανότητα να αποθηκεύσουν τα απόβλητά τους µέχρι να επιστρέψουν στο 

                                                 
70

 Στο ποσοστό αυτό δεν περιλαµβάνονται τα λιµάνια για τα οποία δεν βρέθηκαν πληροφορίες (∆.Λ.Τ. 

Κεφαλονιάς- Ιθάκης, ∆.Λ.Τ. Πάρου – Αντίπαρου,  Μέγαρα, Λέρος, Άγιοι Θεόδωροι) 

Λιµένες 
Εφαρµογή 

σχεδίου σε 

ποσοστό % 

Αναγκαιότητα εφαρµογής 

σχεδίου  

Κατηγορία 1
η 100% ***** 

Κατηγορία 2
η 64% 

70
 **** 

Κατηγορία 3
η - *** 
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λιµάνι από όπου ξεκίνησαν αρχικά το ταξίδι τους. Τα  ∆ηµοτικά Λιµενικά 

Ταµεία που εντάσονται στην κατηγορία αυτή δέχονται το 27,74%  του 

συνόλου κ.κ.χ. για το 2006. 

� Πέρα από τα αλιευτικά και τα σκάφη αναψυχής, εξυπηρετούν πολλά 

εµπορικά πλοία που ικανοποιούν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. 

Στην τρίτη περίπτωση, οι υπόλοιποι λιµένες πρέπει να καταρτίζουν σχέδιο και να 

παρέχουν ευκολίες υποδοχής αποβλήτων λόγω του ότι: 

� Εξυπηρετούν πληθώρα επιβατηγών και µικρών εµπορικών πλοίων  

� Προσορµούν σε αυτά τα λιµάνια πολλά σκάφη αναψυχής. 

�  Εξυπηρετούν πολλά αλιευτικά σκάφη 

 

 

Εικόνα 4.
71

 

 

 

                                                 
71

 Πηγή: http://www.yen.gr/wide/map_greece_ports.gif  
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3.3 Σχέση ευκολιών παραλαβής αποβλήτων και παραβάσεων που 

αφορούν την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος  

 

    Με σκοπό να εξετάσουµε αν υπάρχει σηµαντική στατιστική διαφορά των 

περιστατικών ρύπανσης στα έτη (2002-2006) που εφαρµόζεται η οδηγία και στα έτη 

(1981-2001) τα οποία δεν εφαρµοζόταν, διεξήγαµε τον µη παραµετρικό στατιστικό 

έλεγχο Kruskal-Wallis σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5%. Η µηδενική υπόθεση 

του συγκεκριµένου ελέγχου είναι ότι ο µέσος αριθµός περιστατικών ρύπανσης στις δύο 

χρονικές περιόδους είναι ίσος. Ο στατιστικός έλεγχος υποδεικνύει ότι δεν µπορούµε να 

απορρίψουµε την µηδενική υπόθεση (p > 0,05) και εποµένως συµπεραίνουµε ότι παρά 

την εφαρµογή της οδηγίας στην Ελλάδα τα περιστατικά δεν µεταβλήθηκαν. Πρέπει να 

σηµειωθεί πως δεν λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός ελέγχων που διενέργησε το Λιµενικό 

Σώµα κάθε χρονιά. Σύµφωνα µε το Άρθρο 11 της οδηγίας 2000/59/ΕΚ, ισχύει η 

απαίτηση περί επιθεωρήσεως του 25 % των πλοίων, άρα θεωρούµε πως οι έλεγχοι κάθε 

χρόνου είναι ανάλογοι της µετακίνησης πλοίων. Στις αυξοµειώσεις δηλαδή των 

µετακινήσεων πλοίων  αυξοµειώνεται ανάλογα και ο αριθµός ελέγχων. 

    Από τον Πίνακα 5. διαπιστώνουµε επίσης πως η µέση τιµή των διοικητικών κυρώσεων 

που επιβλήθηκαν σε πλοία για παραβάσεις σε θέµατα προστασίας θαλασσίου 

περιβάλλοντος παρέµεινε σταθερή τη χρονική περίοδο από 2001 έως το 2006. Ενώ θα 

περιµέναµε κατά την πορεία εφαρµογής της οδηγίας να µειωθούν οι παραβάσεις, κάτι 

τέτοιο δεν έγινε.  

 

Πίνακας 10. «∆ιοικητικές κυρώσεις σε πλοία για παραβάσεις σε θέµατα προστασίας 

θαλασσίου περιβάλλοντος από 1981 – 2006»
72

 

 

Έτος Περιστατικά Ποσά σε ∆ΡΧ/€ 

1981 187 51.642.000 

1982 235 22.984.000 

1983 196 53.146.000 

1984 193 15.342.000 

1985 192 19.816.000 

1986 158 28.588.000 

                                                 
72

 Πηγή: http://www.yen.gr/wide/home.html 
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1987 124 17.615.000 

1988 99 14.667.000 

1989 138 17.590.000 

1990 218 05.627.000 

1991 288 198.180.000 

1992 273 519.134.427 

1993 168 271.535.000 

1994 221 455.645.000 

1995 359 470.414.083 

1996 278 690.109.284 

1997 405 387.710.000 

1998 200 203.573.216 

1999 147 242.676.559 

2000 182 602.165.015 

2001 180 3.096.105 € 

2002 190 989.737 € 

2003 242 670.323 € 

2004 71 206.722 € 

2005 119 --------------- 

2006 184 --------------- 

 

    Στο διάγραµµα 4. µπορούµε να δούµε τις αυξοµειώσεις των διοικητικών κυρώσεων 

από το 1981 έως και το 2006. ∆εν παρατηρείται κάτι το ιδιαίτερο αφού δεν µπορεί να 

εκδοθεί κάποιο περαιτέρω συµπέρασµα από τις αυξοµειώσεις αυτές. 

 

    ∆ιάγραµµα 4. «Αυξοµειώσεις διοικητικών κυρώσεων περιόδου 1981-2006» 
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    Από τα παραπάνω δηµιουργούνται οι εξής προβληµατισµοί: 

� Αν τελικά εφαρµόζεται στην Ελλάδα πιστά η οδηγία και εκτελείται το 

ποσοστό του 25% των ελέγχων που ορίζεται, δεν υπάρχει κάποια µεταβολή  

στα περιστατικά ρύπανσης µετά την εφαρµογή της οδηγίας. 

� Αν δεν ακολουθείται το συγκεκριµένο ποσοστό ελέγχων, οι αυξοµειώσεις 

των περιπτώσεων επιβολής κυρώσεων για θέµατα ρύπανσης µπορούν να 

θεωρηθούν τυχαίες, δηλαδή η κίνηση των πλοίων δεν επιρεάζει τον αριθµό 

ελέγχων. Άρα ο αριθµός των διοικητικών κυρώσεων κάθε έτους δεν µπορεί να 

µας οδηγήσει σε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσµα.  

� Αν τελικά οι τιµές των ελέγχων είναι τυχαίες και εξετάσουµε αυτόνοµα το 

ποσοστό αύξησης του κ.κ.χ. που µετακινήθηκε συνολικά από το 2001 έως το 

2006 µπορούµε να πούµε πως η εφαρµογή της οδηγίας έχει καταφέρει να 

µειώσει τα περιστατικά ρύπανσης. Είναι λογικό αφού ενώ οι κόροι καθαρής 

χωρητικότητας που µετακινήθηκαν αυξήθηκαν κατά 31,85% από το 2001 έως 

το 2006, η µέση τιµή των περιστατικών ρύπανσης παρέµεινε σταθερή της ίδιες 

χρονιές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Καταδίκη της Ελλάδος από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
73

 

Απόφαση του ∆ικαστηρίου (τρίτο τµήµα) της 13ης Μαρτίου 2008. 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.  

Παράβαση κράτους µέλους - Περιβάλλον - Οδηγία 2000/59/ΕΚ - Προγράµµατα 

παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων πλοίου.  

Υπόθεση C-81/07. 

  Συλλογή της Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου 2008 σελίδα I-00048*   συνοπτική δηµοσίευση  

1. Προσφυγή λόγω παραβάσεως - Εξέταση του βασίµου από το ∆ικαστήριο - Κατάσταση 

που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη - Κατάσταση κατά την εκπνοή της ταχθείσας µε την 

αιτιολογηµένη γνώµη προθεσµίας (Άρθρο 226 ΕΚ) (βλ. σκέψη 16)  

2. Πράξεις των οργάνων - Οδηγίες - Εκτέλεση από τα κράτη µέλη - Ανάγκη 

εξασφαλίσεως αποτελεσµατικότητας των οδηγιών - Ανάγκη σαφούς και ακριβούς 

µεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο (Άρθρο 249 ΕΚ) (βλ. σκέψεις 17, 19)  

3. Περιβάλλον - Απόβλητα - Οδηγία 2000/59 - Λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 

αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου (Οδηγία 2000/59 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, άρθρο 5 §§ 1 και 3) (βλ. σκέψεις 20-21, 28 και 

διατακτ.)  

Αντικείµενο της υπόθεσης 

Παράβαση κράτους µέλους - Παράλειψη εµπρόθεσµης θέσπισης των αναγκαίων 

διατάξεων για τη συµµόρφωση προς την οδηγία 2000/59/EK του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, σχετικά µε τις λιµενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου - ∆ήλωση της 

Επιτροπής (ΕΕ L 332, σ. 81) 

∆ιατακτικό 

Το ∆ικαστήριο αποφασίζει: 1) Η Ελληνική ∆ηµοκρατία, παραλείποντας να καταρτίσει, 

να εφαρµόσει και να εγκρίνει τα προγράµµατα παραλαβής και διαχείρισης των 

αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα 

άρθρα 5, παράγραφος 1, και 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, σχετικά µε 

τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου. 

2) Καταδικάζει την Ελληνική ∆ηµοκρατία στα δικαστικά έξοδα. 

Αναλυτικά
74

 

Η προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασία  

    1.Με έγγραφο της 14ης Ιουλίου 2004, η Επιτροπή ζήτησε από την Ελληνική 

∆ηµοκρατία να της επιβεβαιώσει την έγκριση των προγραµµάτων παραλαβής αποβλήτων 

για όλους τους ελληνικούς λιµένες και να της διαβιβάσει έως τις 15 Σεπτεµβρίου 2004, 

προκειµένου να ελεγχθούν στο πλαίσιο γενικού ελέγχου εφαρµογής της οδηγίας εντός 

της Ενώσεως, δειγµατοληπτικώς τα προγράµµατα 10 λιµένων (στο εξής: επιλεγέντες 

λιµένες), ήτοι των λιµένων Ελευσίνας, Πειραιά, Πάτρας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, 

Βόλου, Καλαµακίου, Μαρίνας Κω, Κέρκυρας και Ρόδου. Ελλείψει απαντήσεως εκ 

µέρους της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, η Επιτροπή της απέστειλε προς τούτο, στις 18 

Οκτωβρίου 2004, έγγραφη υπόµνηση.  

    2.Η Ελληνική ∆ηµοκρατία διαβίβασε στην Επιτροπή, µε έγγραφο της 10ης Νοεµβρίου 

2004, όσον αφορά τους επιλεγέντες λιµένες, τα προγράµµατα παραλαβής αποβλήτων που 

εγκρίθηκαν για τους λιµένες της Ελευσίνας, της Θεσσαλονίκης και της Κέρκυρας, καθώς 

και τα σχέδια προγραµµάτων παραλαβής αποβλήτων για τους λιµένες του Πειραιά, της 

Μαρίνας Κω και της Ρόδου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν τα σχέδια αυτά είχαν 

εγκριθεί. Όσον αφορά τον λιµένα του Ηρακλείου, το πρόγραµµα βρισκόταν στο στάδιο 

της κατάρτισης. Όσον αφορά τη Μαρίνα Καλαµακίου, κατόπιν αιτήσεως της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας, η Επιτροπή διευκρίνισε, µε έγγραφο της 14ης ∆εκεµβρίου 2004, ότι το 

πρόγραµµα που επιθυµούσε να της διαβιβαστεί ήταν το πρόγραµµα για τη Μαρίνα 

Αλίµου. Με το ίδιο έγγραφο, η Επιτροπή ζήτησε από την Ελληνική ∆ηµοκρατία να της 

γνωστοποιήσει, όσον αφορά τους λιµένες του Πειραιά, της Πάτρας, του Βόλου, της 

Μαρίνας Κω και της Ρόδου, αν τα προγράµµατα παραλαβής αποβλήτων είχαν εγκριθεί. 

    3.Ελλείψει συµπληρωµατικής ενηµερώσεως ως προς το θέµα αυτό, η Επιτροπή 

θεώρησε ότι για τους επτά από τους δέκα επιλεγέντες λιµένες δεν είχαν ακόµη εγκριθεί 

τα προγράµµατα παραλαβής αποβλήτων. ∆εδοµένου ότι δεν έλαβε διαβεβαίωση για την 
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έγκριση των προγραµµάτων παραλαβής αποβλήτων για τους ελληνικούς λιµένες που δεν 

είχαν επιλεγεί, η Επιτροπή κατέληξε ότι τα προγράµµατα αυτά δεν είχαν εγκριθεί. Ως εκ 

τούτου, η Επιτροπή απηύθυνε, στις 21 Μαρτίου 2005, έγγραφο οχλήσεως προς την 

Ελληνική ∆ηµοκρατία ζητώντας να της διαβιβάσει τις παρατηρήσεις της εντός 

προθεσµίας δύο µηνών από της παραλαβής του εγγράφου. 

    4.Με έγγραφο της 18ης Μαΐου 2005, η Ελληνική ∆ηµοκρατία τόνισε ότι η διαδικασία 

που προβλέπεται στην εσωτερική έννοµη τάξη της για την κατάρτιση των προγραµµάτων 

παραλαβής περιλαµβάνει τρία στάδια, δηλαδή την προετοιµασία, τη γνωµοδότηση του 

Γενικού Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εµπορικής 

Ναυτιλίας (στο εξής: Υπουργείο) και την έγκριση από τις αρχές της αρµόδιας 

Περιφέρειας (στο εξής: αρχές της Περιφέρειας). Όσον αφορά τους επιλεγέντες λιµένες, 

το εν λόγω κράτος µέλος διευκρίνισε ότι τα προγράµµατα παραλαβής αποβλήτων είχαν 

εφαρµοστεί σε έξι από τους λιµένες αυτούς, ενώ στους υπόλοιπους τέσσερις είχε αρχίσει 

η πρώτη φάση εκτελέσεως των προγραµµάτων αυτών. Όσον αφορά τους µη επιλεγέντες 

λιµένες, το έγγραφο αυτό παρείχε διευκρινίσεις για τους λιµένες στους οποίους η 

εφαρµογή των προγραµµάτων παραλαβής είχε περατωθεί και για τους λιµένες που 

βρίσκονταν στο στάδιο προετοιµασίας.  

    5.Κρίνοντας, βάσει του εν λόγω εγγράφου και των πληροφοριών που είχαν 

γνωστοποιηθεί προηγουµένως, ότι ορισµένοι επιλεγέντες λιµένες, ήτοι οι λιµένες του 

Πειραιά, του Ηρακλείου, του Βόλου, της Μαρίνας Κω και της Ρόδου, καθώς και 

ορισµένοι µη επιλεγέντες λιµένες, δεν διέθεταν δεόντως εγκεκριµένα προγράµµατα, 

µολονότι, στην περίπτωση του λιµένα του Πειραιά, το πρόγραµµα παραλαβής που είχε 

εκπονηθεί φαινόταν να έχει εκτελεστεί χωρίς να έχει εγκριθεί, η Επιτροπή απηύθυνε, 

στις 19 ∆εκεµβρίου 2005, αιτιολογηµένη γνώµη στην Ελληνική ∆ηµοκρατία και της 

έταξε προθεσµία δύο µηνών από την παραλαβή της για να συµµορφωθεί. Επειδή δεν 

έκρινε ικανοποιητική την απάντηση του κράτους µέλους αυτού, άσκησε την υπό κρίση 

προσφυγή. 

Επί της προσφυγής  

    1.Η Επιτροπή θεωρεί ότι η έγκριση του προγράµµατος παραλαβής αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα της κατάρτισης και της εφαρµογής του στο πλαίσιο του άρθρου 5, 

παράγραφος 1, της οδηγίας. Πάντως, ακόµη και αν είχαν καταρτιστεί προγράµµατα 
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παραλαβής αποβλήτων ή σχέδια προγραµµάτων παραλαβής αποβλήτων για τους δέκα 

επιλεγέντες λιµένες, όπως υποστηρίζει η Ελληνική ∆ηµοκρατία, τα προγράµµατα αυτά 

δεν είχαν, ωστόσο, εγκριθεί από τις αρχές της Περιφέρειας, τουλάχιστον όσον αφορά 

τους παρατιθέµενους στη σκέψη 10 της παρούσας αποφάσεως λιµένες, καθώς και 

ορισµένους µη επιλεγέντες λιµένες. 

    2.Η Ελληνική ∆ηµοκρατία, απαντά, πρώτον, ότι η αιτίαση που αντλείται από µη 

τήρηση του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας είναι αβάσιµη, διότι αντικείµενο της 

διάταξης αυτής είναι η ύπαρξη κατάλληλων προγραµµάτων παραλαβής αποβλήτων, 

χωρίς ουδόλως να ενδιαφέρουν οι εσωτερικές διαδικασίες που αφορούν την έγκρισή 

τους.  

    3.Συναφώς, το κράτος µέλος αυτό εξηγεί ότι το Υπουργείο γνωµοδοτεί θετικά εφόσον 

τα σχέδια των προγραµµάτων παραλαβής που υποβάλλονται από τους φορείς διοίκησης 

των λιµένων ικανοποιούν πλήρως όλες τις απαιτήσεις του νόµου. Οι αρχές της 

Περιφέρειας είναι υποχρεωµένες στη συνέχεια να εγκρίνουν τα εν λόγω προγράµµατα 

παραλαβής αποβλήτων προσθέτοντας, ενδεχοµένως, παρατηρήσεις. Σύµφωνα µε τη 

διαδικασία αυτή, τα προγράµµατα παραλαβής αποβλήτων για τα οποία έχει δοθεί θετική 

γνώµη του Υπουργείου τίθενται άµεσα σε εφαρµογή, υπό τον έλεγχο και την εποπτεία 

της κατά τόπον αρµόδιας λιµενικής αρχής και ανεξαρτήτως του αν έχουν εγκριθεί από τις 

αρχές της Περιφέρειας, οι αρχές δε αυτές δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να ζητήσουν 

τη διακοπή της εφαρµογής των εν λόγω προγραµµάτων, αλλά µόνον τη βελτίωσή τους. Η 

Ελληνική ∆ηµοκρατία προσθέτει ότι, αν οι αρχές της Περιφέρειας διατυπώσουν 

παρατηρήσεις επί του προγράµµατος παραλαβής αποβλήτων για το οποίο έχει 

διατυπωθεί θετική γνώµη από το Υπουργείο, οι παρατηρήσεις τους ενσωµατώνονται στο 

πρόγραµµα αυτό.  

    4.Επιβάλλεται η διαπίστωση πρώτον ότι η Ελληνική ∆ηµοκρατία δεν ισχυρίζεται ότι 

τα προγράµµατα παραλαβής αποβλήτων για τους λιµένες του Πειραιά, του Ηρακλείου, 

του Βόλου, της Μαρίνας Κω και της Ρόδου είχαν δεόντως εγκριθεί από τις αρχές της 

Περιφέρειας εντός των προθεσµιών που τάχθηκαν. Συγκεκριµένα, όσον αφορά τους 

λιµένες του Πειραιά, του Βόλου και της Μαρίνας Κω, το κράτος µέλος αυτό αρκέστηκε 

στον ισχυρισµό ότι τα προγράµµατα παραλαβής αποβλήτων εφαρµόζονταν, χωρίς 

ωστόσο να αναφερθεί στην έγκρισή τους από τις αρχές της Περιφέρειας. Επιπλέον, µε το 
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υπόµνηµα αντικρούσεως, η Ελληνική ∆ηµοκρατία αναφέρει ότι το πρόγραµµα 

παραλαβής του λιµένα του Πειραιά δεν έχει ακόµη εγκριθεί από τις αρχές της 

Περιφέρειας, ενώ το πρόγραµµα του λιµένα του Ηρακλείου βρίσκεται στο στάδιο της 

καταρτίσεως. Όσον αφορά τον λιµένα της Ρόδου, όπως προκύπτει από τον φάκελο, η 

έγκριση που αφορά τη 'νοµιµότητα' του προγράµµατος παραλαβής αποβλήτων δόθηκε 

από τις αρχές της Περιφέρειας µετά τη λήξη της προθεσµίας που είχε ταχθεί µε την 

αιτιολογηµένη γνώµη. 

    5.Όσον αφορά τους µη επιλεγέντες λιµένες, η Ελληνική ∆ηµοκρατία ισχυρίζεται ότι 

για 'ένα πολύ µεγάλο αριθµό' των λιµένων αυτών υπάρχουν προγράµµατα παραλαβής 

αποβλήτων, ενώ, για τους λιµένες που δεν υπάρχουν, καταρτίστηκε πρόγραµµα 

παραλαβής αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5, 

παράγραφος 2, της οδηγίας. Ωστόσο, το κράτος µέλος αυτό δεν ισχυρίζεται ότι για τα εν 

λόγω προγράµµατα δόθηκε η έγκριση των περιφερειακών αρχών.  

    6.Επιβάλλεται εποµένως η διαπίστωση ότι, κατά τη λήξη της προθεσµίας που τάχθηκε 

µε την αιτιολογηµένη γνώµη, η Ελληνική ∆ηµοκρατία δεν είχε ακόµη εγκρίνει τα 

προγράµµατα παραλαβής αποβλήτων των λιµένων της.  

    7.Πρέπει να υποµνησθεί, συναφώς, ότι, µολονότι τα κράτη µέλη έχουν την ελευθερία 

επιλογής των µέσων και των µεθόδων για την εξασφάλιση της εφαρµογής µιας οδηγίας, 

η ελευθερία όµως αυτή διατηρεί ακέραια την υποχρέωση κάθε κράτους προς το οποίο 

απευθύνεται να λαµβάνει, στο πλαίσιο της εσωτερικής του έννοµης τάξης, όλα τα 

αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζει την πλήρη εφαρµογή της οδηγίας (βλ., 

σχετικώς, απόφαση της 10ης Απριλίου 1984, 14/83, von Colson και Kamann, Συλλογή 

1984, σ. 1891, σκέψη 15).  

    8.Πάντως, όπως προκύπτει από τον φάκελο, σύµφωνα µε την εσωτερική διαδικασία 

που ισχύει στην Ελληνική ∆ηµοκρατία, όπως περιγράφεται στη σκέψη 9 της παρούσας 

αποφάσεως, η κατάρτιση των προγραµµάτων παραλαβής περιλαµβάνει τρία στάδια, 

δηλαδή την προετοιµασία, τη γνωµοδότηση του Υπουργείου και την έγκριση από τις 

αρχές της Περιφέρειας. ∆εν αµφισβητείται εξάλλου ότι, κατά την έγκριση των εν λόγω 

προγραµµάτων, οι αρχές της Περιφέρειας µπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις ως προς 

τις λεπτοµέρειες εφαρµογής. Οι παρατηρήσεις αυτές ενσωµατώνονται, στη συνέχεια, στο 

αντίστοιχο πρόγραµµα παραλαβής αποβλήτων. Κατά συνέπεια, τα προγράµµατα 
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παραλαβής αποβλήτων οριστικοποιούνται µόνο µετά την έγκρισή τους από τις αρχές της 

Περιφέρειας, αφού ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις που µπορούν να επέλθουν.  

    9.Συναφώς, πρέπει να υπογραµµιστεί ότι, κατά πάγια νοµολογία, οι διατάξεις µιας 

οδηγίας πρέπει να εφαρµόζονται µέσω κανόνων αναµφισβήτητης δεσµευτικότητας, µε 

την απαιτούµενη ακρίβεια και σαφήνεια, προκειµένου να πληρούται η επιταγή της 

ασφάλειας δικαίου (βλ., µεταξύ άλλων, αποφάσεις της 27ης Φεβρουαρίου 2003, C-

415/01, Επιτροπή κατά Βελγίου, Συλλογή 2003, σ. I-2081, σκέψη 21, της 20ής 

Νοεµβρίου 2003, C-296/01, Επιτροπή κατά Γαλλίας, Συλλογή 2003, σ. I-13909, σκέψη 

54, και της 14ης Ιουνίου 2007, C-82/06, Επιτροπή κατά Ιταλίας, που δεν έχει 

δηµοσιευθεί στη Συλλογή, σκέψη 19). 

    10.Η κατάρτιση και η εφαρµογή προγραµµάτων παραλαβής αποβλήτων που δεν έχουν 

οριστικοποιηθεί δεν µπορούν ωστόσο να πληρούν την υποχρέωση των κρατών µελών να 

συµµορφωθούν µε το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας κατά τρόπο που να 

ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της ασφάλειας δικαίου. 

    11.Εξάλλου, πρέπει να υπογραµµιστεί ότι το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας δεν 

µπορεί να εξεταστεί χωρίς να ληφθεί υπόψη η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου, η οποία 

σαφώς προβλέπει ότι τα κράτη µέλη αξιολογούν και εγκρίνουν τα προγράµµατα 

παραλαβής αποβλήτων. Εποµένως, το γεγονός και µόνον ότι η αιτίαση που προβάλλει η 

Επιτροπή δεν αναφέρεται ρητώς στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 της οδηγίας δεν µπορεί 

να θέσει υπό αµφισβήτηση το βάσιµο της αιτιάσεως αυτής.  

    12.Κατόπιν των ανωτέρω, το πρώτο επιχείρηµα που προβάλλει η Ελληνική 

∆ηµοκρατία πρέπει να απορριφθεί.  

    13.∆εύτερον, το κράτος µέλος αυτό υποστηρίζει ότι το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, 

όπως καθορίζεται µε το άρθρο της 3, στοιχείο β΄, δηλαδή ότι η οδηγία εφαρµόζεται 'σε 

όλους τους λιµένες των κρατών µελών, στους οποίους συνήθως καταπλέουν τα πλοία 

(που αναφέρονται στο στοιχείο α'), αφήνει στα κράτη µέλη την απαραίτητη ευχέρεια 

καλόπιστου προσδιορισµού των οικείων λιµένων και των υποχρεώσεων που υπέχουν. 

    14.Η Επιτροπή εκτιµά ότι το ευρύ πεδίο εφαρµογής της οδηγίας καλύπτει όλους τους 

λιµένες των κρατών µελών.  

    15.Συναφώς, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η Ελληνική ∆ηµοκρατία δεν ισχυρίζεται 

ότι οι λιµένες που αναφέρονται στις σκέψεις 14 και 15 της παρούσας αποφάσεως, για 
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τους οποίους δεν υπάρχει δεόντως εγκεκριµένο πρόγραµµα παραλαβής, δεν υπάγονται 

στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Το επιχείρηµα, εποµένως, που προβάλλει το κράτος 

µέλος αυτό προς υπεράσπισή του είναι αλυσιτελές. 

    16.Η Ελληνική ∆ηµοκρατία υποστηρίζει, τέλος, ότι δεν παρέβη το άρθρο 16, 

παράγραφος 1, της οδηγίας, διότι η διάταξη αυτή δεν προβλέπει συγκεκριµένη 

προθεσµία εντός της οποίας πρέπει οι λιµένες να διαθέτουν εγκαταστάσεις παραλαβής 

και διαχείρισης αποβλήτων.  

    17.Το επιχείρηµα αυτό, ωστόσο, είναι επίσης αλυσιτελές διότι αντικείµενο της υπό 

κρίση υποθέσεως δεν είναι η δηµιουργία εγκαταστάσεων παραλαβής και διαχείρισης 

αποβλήτων, αλλά η κατάρτιση, η εφαρµογή και η έγκριση των προγραµµάτων 

παραλαβής.  

    18.Κατόπιν των ανωτέρω, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, η Ελληνική ∆ηµοκρατία, 

λόγω µη καταρτίσεως, εφαρµογής και εγκρίσεως των προγραµµάτων παραλαβής, παρέβη 

τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 5, παράγραφος 1, και 16, παράγραφος 1, της 

οδηγίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Προτάσεις - Συµπεράσµατα 

 

4.1 ∆ιαπιστώσεις κεφαλαίων  

 

  Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάστηκε το νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην ΕΕ και ο 

τρόπος µε τον οποίο ενσωµατώνεται στο ελληνικό δίκαιο. Έπειτα από προσεχτική µελέτη 

καταλήγουµε στη διαπίστωση πως από τον ΙΜΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

δηµιουργηθεί ένα ισχυρό νοµοθετικό πλαίσιο που είναι δυνατό να εφαρµοστεί από όλα 

τα κράτη µέλη. Με την εφαρµογή του µπορεί να επιτευχθεί η µείωση έως και η εξάλειψη  

της ρύπανσης από τις απορρίψεις αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων. 

Παρατηρούνται βέβαια κάποια σηµεία τα οποία συνεχίζουν να µην θίγονται όπως οι 

περιπτώσεις των πολεµικών πλοίων, τα οποία δεν υπόκεινται σε καµία υποχρέωση 

παράδοσης καταλοίπων και αποβλήτων. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί πως υπάρχουν 

περιπτώσεις στις οποίες κράτη που δεν ανήκουν στην ΕΕ εφαρµόζον τακτικές που 

οδηγούν στη ρύπανση των θαλασσών. Για παράδειγµα75
 οκτώ κράτη της Μέσης 

Ανατολής απαιτούν από τα πλοία που επισκέπτονται τα λιµάνια τους να έχουν καθαρές 

δεξαµενές από υγρά κατάλοιπα. Κατά συνέπεια, ανεξάρτητα της προθέσεως των πλοίων, 

τα περισσότερα κατάλοιπα απορρίπτονται στη θάλασσα. Για τον λόγο αυτό η ΕΕ θα 

πρέπει να πετύχει την εφαρµογή µέρους της οδηγίας και σε άλλα κράτη αν θέλει να 

θωρακίσει τις θάλασσες που την περιβάλλουν από την ρύπανση. Επιγραµµατικά 

αναφέρονται οι εξής διαπιστώσεις: 

� Η ΕΕ έχει δηµιουργήσει ένα νοµοθετικό πλαίσιο που µε την σωστή εφαρµογή του 

από τα κράτη-µέλη µπορεί να πετύχει τη µείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από τις 

απορρίψεις των πλοίων. 

                                                 
75Πηγή:Αριστοτέλης Β. Αλεξόπουλος, Επικ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αιγαίου , Παρουσίαση 

«Προβλήµατα ανεπάρκειας και ελλείψεων στις εγκαταστάσεις παραλαβής καταλοίπων των εµπορικών 

πλοίων για τους Μεσογειακούς λιµένες µε ιδιαίτερη έµφαση στις Νότιο- Ανατολικές  περιοχές»  
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� Θα πρέπει η Οδηγία να αφορά όλα τα είδη των πλοίων, από τα µικρότερα σκάφη 

αναψυχής µέχρι τα µεγάλα πολεµικά πλοία. 

� Είναι σηµαντικό κράτη που συνορεύουν µε την ΕΕ να ακολουθούν παρόµοια 

πολιτική και νοµοθετικό πλαίσιο όσον αφορά τις απορρίψεις αποβλήτων από 

πλοία. 

    Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύθηκαν τα µέρη που εµπλέκονται στην εφαρµογή της 

οδηγίας στην Ελλάδα. Παρατηρείται πως ο αριθµός των αρµόδιων φορέων που 

σχετίζονται είναι µεγάλος µε αποτέλεσµα συχνά να δηµιουργούνται προβλήµατα 

γραφειοκρατίας. Σε αυτό το φαινόµενο οφείλεται πολλές φορές και η καθυστέρηση 

εφαρµογής πολύ σηµαντικών άρθρων της οδηγίας από τους λιµένες αλλά και από το ίδιο 

το Υπουργείο. 

    Επίσης στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία από σχέδια 

παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου. Έγινε 

κατανοητό πως το σηµείο κλειδί για την εφαρµογή της Οδηγίας είναι η σύνταξη 

κατάλληλου σχεδίου για την παραλαβή των αποβλήτων. Το σηµαντικότερο σηµείο σε 

ένα τέτοιο σχέδιο είναι η τιµολόγηση και τα είδη αποβλήτων που δέχεται το εκάστοτε 

λιµάνι. Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε πως στην Ελλάδα το µεγαλύτερο  ποσοστό 

των λιµένων ακολουθούν την ίδια τιµολογιακή πολιτική καθώς το κόστος παραλαβής 

αποβλήτων είναι ενσωµατωµένο στο τιµολόγιο υπηρεσιών του λιµανιού. Επίσης,  

συνεργάζονται µε τις ίδιες εταιρείες παραλαβής καταλοίπων, εφαρµόζουν όµοιες 

διευκολύνσεις στα πλοία και παρέχουν ουσιαστικά τα ίδια κίνητρα για την παράδοση 

αποβλήτων. Άλλες χώρες της ΕΕ εφαρµόζουν πολύ διαφορετικές µεθόδους από αυτές 

της Ελλάδος αφού από τη φύση της η Οδηγία δίνει τη δυνατότητα στα κράτη να 

χρησιµοποιούν τελείως διαφορετικούς τρόπους για να παρέχουν κίνητρα στα πλοία για 

τη παράδοση αποβλήτων. Ένα καλό παράδειγµα εντελώς διαφορετικής εφαρµογής 

τιµολογιακής πολιτικής είναι τα λιµάνια της  Σουηδίας τα οποία δέχονται κάθε είδους 

απορρίµµατα δωρεάν και εποµένως προσφέρουν ένα πολύ σηµαντικό κίνητρο στα 

διερχόµενα πλοία να παραδώσουν όλα τα κατάλοιπα που έχουν παρακρατηθεί, ιδίως τα 

πλήρως εκµεταλλεύσιµα. Επιγραµµατικά αναφέρονται οι εξής διαπιστώσεις: 

� Στην Ελλάδα λόγο των πολλών εµπλεκόµενων µερών δηµιουργούντα προβλήµατα 

γραφειοκρατίας που δυσκολεύουν σε µεγάλο ποσοστό την εφαρµογή της οδηγίας. 
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�  Βασική παράµετρος για χρήση των λιµενικών εγκαταστάσεων από τα πλοία είναι η 

γρήγορη, αξιόπιστη και αποτελεσµατική λειτουργία των εγκαταστάσεων παραλαβής 

αποβλήτων. 

� Πρέπει να αναφερθεί πως δεν είναι διαθέσιµες αρκετές βάσεις δεδοµένων µε 

πληροφορίες για τις ευκολίες παραλαβής αποβλήτων που προσφέρουν όλα τα 

λιµάνια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εξαίρεση αποτελεί η βάση δεδοµένων 

GISIS του ΙΜΟ. 

� Πολύ σηµαντικό ρόλο για την παράδοση αποβλήτων διαδραµατίζει η τιµολογιακή 

πολιτική που ακολουθεί το κάθε λιµάνι. 

� Στην Ελλάδα σε συντριπτική πλειοψηφία οι λιµένες ακολουθούν την ίδια 

τιµολογιακή πολιτική η οποία προβλέπει το κόστος παραλαβής αποβλήτων να είναι 

ενσωµατωµένο στο τιµολόγιο υπηρεσιών του λιµανιού. 

� Οι εταιρίες που συνεργάζονται µε τα ελληνικά λιµάνια, για την παραλαβή 

αποβλήτων, είναι λίγες σε αριθµό µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προϋποθέσεις 

για την ύπαρξη ολιγοπωλίου. 

� Γενικότερα στις χώρες της ΕΕ παρατηρούµε ποικιλοµορφία όσον αφορά στην 

τιµολογιακή πολιτική που ακολουθείται και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

λειτουργούν οι εταιρίες που συνεργάζονται µε τα λιµάνια για την παραλαβή των 

αποβλήτων  

Στο τρίτο κεφάλαιο έγινε µια προσπάθεια ταξινόµησης των ελληνικών λιµένων σε 

κατηγορίες ώστε να είναι πιο εύκολη η διεξαγωγή συµπερασµάτων όσον αφορά την 

εφαρµογή της οδηγίας στην Ελλάδα σε διάφορα επίπεδα.. Έπειτα από έρευνα κατά την 

οποία συλλέχτηκαν στοιχεία για τα κέντρα παραλαβής αποβλήτων και την αξιοποίηση 

στατιστικών στοιχείων και δεδοµένων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και από το ΥΕΝ καταλήγουµε στις εξής διαπιστώσεις: 

� Τα ποσοτικά στοιχεία που έχουν καταγραφεί και που αφορούν φαινόµενα 

λειτουργικής ρύπανσης στις ελληνικές θάλασσες είναι λίγα.  

� ∆εν υπάρχει κάποια βάση δεδοµένων που να περιέχει όλες τις περιπτώσεις 

ρύπανσης, τα σηµεία που συνέβησαν καθώς και το υπαίτιο πλοίο. 

� Από το ΥΕΝ δεν γίνεται γνωστός ο αριθµός ελέγχων που πραγµατοποιούνται κάθε 

χρόνο από τις λιµενικές αρχές σε πλοία για την εφαρµογή της οδηγίας. Λείπει 
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εποµένως ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο που θα βοηθούσε στην εξαγωγή πολύτιµων 

συµπερασµάτων.  

� ∆εν µπορεί να διαπιστωθεί µε ευκολία αν η εφαρµογή της οδηγίας έχει καταφέρει 

την µείωση της ρυπάνσεις από απορρίψεις. Αυτό το ερώτηµα θα µπορούσε εν µέρει 

να απαντηθεί εάν ήταν γνωστά τα ακριβή ποσοστά ελέγχων σε πλοία κάθε έτος. 

� Σύµφωνα µε ποσοτικά στοιχεία υπάρχει αύξηση 31,85%  των κ.κ.χ. που 

διακινήθηκαν από το 2001 ως το 2006 στις ελληνικές θάλασσες. 

� Η 1η Κατηγορία που µε 12 λιµάνια εξυπηρετεί το 42,26% των κ.κ.χ για το 2006 έχει 

καταθέσει και  εφαρµόζει την οδηγία στο 100%. 

� Στις άλλες δύο κατηγορίες η εφαρµογή προχωράει µε πιο αργούς ρυθµούς. Από τη 2
η
 

κατηγορία που εξυπηρετεί το 27,74%  του συνόλου κ.κ.χ για το 2006, µόνο το 64% 

έχει καταθέσει και εφαρµόζει σχέδιο παραλαβής αποβλήτων. 

� Από τα παραπάνω µπορεί να γίνει η διαπίστωση πως η Ελλάδα έχει καθυστερήσει 

κατά πολύ να εφαρµόσει την οδηγία αφού από το 2003 και έπειτα  θα έπρεπε να 

τηρείται από όλους τους λιµένες της χώρας. 
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4.2 Προβλήµατα που δηµιουργούνται στην εφαρµογή της Οδηγίας από 

διάφορους παράγοντες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 

 

    Η εφαρµογή της οδηγίας όπως αναφέρθηκε παρουσιάζει γενικότερα αρκετές 

δυσκολίες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η πολυσύνθετη δοµή της ναυτιλίας αλλά και 

τα διαφορετικά συµφέροντα των εµπλεκόµενων µερών δηµιουργούν προϋποθέσεις για 

την µη τήρηση του νοµοθετικού πλαισίου. Σε συντριπτικό ποσοστό οι ναυτιλιακές 

εταιρίες έχουν σαν στόχο τη µεγιστοποίηση του κέρδους. Είναι λοιπόν δύσκολο µέσα 

στα πλαίσια του σκληρού ανταγωνισµού που επικρατεί να τηρούν πάντοτε οικολογική 

συνείδηση. Ειδικότερα, προβλήµατα δηµιουργούνται όταν η ναυτιλιακές εταιρίες 

επωµίζονται µεγάλο µέρος του κόστους για την παράδοση των αποβλήτων και των 

καταλοίπων φορτίου του πλοίου. Σε αυτά τα κόστη συµπεριλαµβάνονται το κόστος 

παράδοσης και το κόστος διαφοροποίησης πορείας76
. Το κόστος παράδοσης συχνά 

µετακυλίεται στον ναυλωτή. Το κόστος παράδοσης, τα λειτουργικά έξοδα δηλαδή του 

πλοίου για την προσέγγιση της εγκατάστασης που παραλαµβάνει τα απόβλητα βαρύνουν 

τις περισσότερες φορές αποκλειστικά τον πλοιοκτήτη. 

    Από την άλλα πλευρά οι ναυλωτές ζητούν να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή τιµή για 

την υπηρεσία της µεταφοράς χωρίς να ενδιαφέρονται για το κόστος που προσθέτεται για 

την παράδοση των αποβλήτων. Επίσης, οι εταιρίες πετρελαίου κατά τη ναύλωση77  

δεξαµενοπλοίων, για να εξοικονοµήσου χρόνο συχνά ζητούν τα αµπάρια των πλοίου να 

είναι καθαρά πριν τη διαδικασία φόρτωσης. Στις περιπτώσεις που το λιµάνι βρίσκεται σε 

κάποια χώρα όπου προσφέρονται υπηρεσίες παραλαβής αποβλήτων δεν υπάρχει 

πρόβληµα. Στις περιπτώσεις όµως που για παράδειγµα προσεγγίζει τη δυτική Αφρική 

είναι αδύνατο να παραδώσει τα απόβλητα του αφού στην συγκεκριµένη περιοχή δεν 

υπάρχουν κέντρα παραλαβής αποβλήτων. Μοιραία η µόνη λύση είναι η απόρριψή τους 

στη θάλασσα. 

    Άλλος ένας παράγοντας που δε διευκολύνει την εφαρµογή του νοµικού πλαισίου για 

τις απορρίψεις είναι η στάση πολλών χωρών της ΕΕ που αν και δεσµεύονται να 

                                                 
76

 http://www.intertanko.com/templates/Page.aspx?id=32810 
77

 Πηγή:Αριστοτέλης Β. Αλεξόπουλος, Επικ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αιγαίου , Παρουσίαση 

«Προβλήµατα ανεπάρκειας και ελλείψεων στις εγκαταστάσεις παραλαβής καταλοίπων των εµπορικών 

πλοίων για τους Μεσογειακούς λιµένες µε ιδιαίτερη έµφαση στις Νότιο- Ανατολικές  περιοχές» (σελ. 130) 
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εφαρµόσουν τη οδηγία στην πραγµατικότητα καθυστερούν. Η καθυστέρηση αυτή άλλοτε 

οφείλεται στην γραφειοκρατία, άλλοτε στην εσκεµµένη τακτική της µη υλοποίησης λόγο 

του υψηλού κόστους και άλλοτε στην αδυναµία να συγχρονίσουν ένα µηχανισµό 

εφαρµογής και παρακολούθησης. 
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4.3 Προτάσεις 

 

    Για τη σωστή εφαρµογή της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ της ΕΕ άλλα κυρίως για την 

καταπολέµηση της θαλάσσιας ρύπανσης θα πρέπει να κινητοποιηθούν σε µεγαλύτερο 

βαθµό όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς. Οι βάσεις που θέτει η οδηγία είναι ισχυρές άλλα δεν 

αρκούν κυρίως από τη στιγµή που δεν λειτουργεί ένας αυστηρός ελεγκτικός µηχανισµός. 

Ειδικότερα: 

� Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία µιας ηλεκτρονικής βάσης 

δεδοµένων που να περιέχει ανά γεωγραφική περιοχή όλα τα πλοία, αναλυτικό 

ιστορικό για τη ρύπανση που έχει προκαλέσει το κάθε ένα, τα είδη αποβλήτων 

που δηµιουργούν, τα λιµάνια προορισµού, την ακριβή τους θέση καθώς και µια 

λίστα µε τα απόβλητα που προβλέπεται να παραδίδουν στα εκάστοτε λιµάνια 

ανάλογα τις ώρες ταξιδίου και µε το φορτίο που µετέφεραν. Από την άλλη 

πλευρά τα λιµάνια που παραλαµβάνουν απόβλητα θα πρέπει να αναφέρονται σε 

παρόµοια βάση δεδοµένων που να τηρεί ιστορικό, προβλεπόµενο χρόνο για την 

παράδοση καθώς και κοστολόγια ανάλογα µε το είδος των αποβλήτων που 

παραλαµβάνουν. 

� Θα πρέπει να πραγµατοποιούνται από τις λιµενικές αρχές της κάθε χώρα 

σχολαστικοί έλεγχοι στα πλοία αλλά και στις λιµενικές εγκαταστάσεις. 

Ειδικότερα στην Ελλάδα είναι άγνωστος ο αριθµός τον ελέγχων που 

πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο για περιπτώσεις απόρριψης αποβλήτων στη 

θάλασσα. 

� Όταν διαπιστώνονται παραβάσεις πρέπει να τιµωρούντα µε πολύ υψηλά πρόστιµα 

έτσι ώστε να καθίσταται η απόρριψη οικονοµικά ασύµφορη σε σχέση µε το 

κόστος που έχει η τακτική προσέγγιση εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων. 

Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί αν η τακτική απόρριψη αποβλήτων στην θάλασσα 

σε συνδυασµό µε τους λίγους ελέγχους και τα χαµηλά πρόστιµα µπορεί να αποβεί 

οικονοµικά πιο συµφέρουσα σε σχέση µε την παράδοση τους σε εγκαταστάσεις 

παραλαβής.  

� Όλοι οι λιµένες πρέπει να είναι αναγκασµένοι να προσφέρουν υπηρεσίες 

παραλαβής αποβλήτων ανεξάρτητα από το όγκο κ.κ.χ που εξυπηρετούν. Επίσης 
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πρέπει το κόστος για την παράδοση αποβλήτων, αν αυτό υφίσταται78
, να 

µοιράζεται ανάµεσα στην πλοιοκτήτρια εταιρία, την λιµενική εγκατάσταση και 

την ναυλώτρια εταιρία. 

� Να δίδονται κίνητρα για την παράδοση των αποβλήτων µέσω τον τιµολογίων και 

να εξεταστεί η περίπτωση κέρδους από την ανακύκλωση των λυµάτων. 

� Ιδανική θα ήταν η εφαρµογή ενός παγκόσµιου νοµοθετικού πλαισίου για την 

καταπολέµηση των απορρίψεων. Ένα τέτοιο νοµοθετικό πλαίσιο θα µπορούσε να 

καταπολεµήσεις πολλά προβλήµατα όπως για παράδειγµα τη µη ύπαρξη 

εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων σε πολλά κράτη, την ανεξέλεγκτη 

ρύπανση της ανοικτής θάλασσας καθώς και την οργάνωση και ενηµέρωση µιας 

παγκόσµιας βάσης δεδοµένων. 

� Στην Ελλάδα πέρα από τον προβληµατικό έλεγχο από τις λιµενικές αρχές και την 

µη τήρηση αρχείου για την παραβατική συµπεριφορά των πλοίων, πολλά λιµάνια 

δεν έχουν καταρτίσει ακόµα σχέδιο παραλαβής αποβλήτων µε αποτέλεσµα να 

µην µπορούν να προσφέρουν τις απαιτούµενες από την οδηγία υπηρεσίες. 

� Θα πρέπει επίσης από την πλευρά τους όλες οι εταιρίες που εµπλέκονται στο 

χώρο της ναυτιλίας να υιοθετούν περιβαλλοντικές ευαισθησίες. 

� Τέλος θα πρέπει να εξεταστούν τρόποι παραλαβής αποβλήτων που να δίνουν τη 

δυνατότητα στην πλοιοκτήτρια εταιρία να µειώσει τα λειτουργικά έξοδα του 

πλοίου όσον αφορά την προσέγγιση των λιµένων για την παράδοση. Αυτό θα 

µπορούσε να πραγµατοποιηθεί αν για παράδειγµα χρησιµοποιούνταν για την 

παράδοση πλωτά µέσα όπως φορτηγίδες ή ειδικά πλοιάρια κάτι που εφαρµόζει το 

λιµάνι του Πειραιά.  
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