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ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ – 3η (2013)

ΘΕΜΑ:

«Εφαρμογή διατάξεων της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ Β΄ 412/06-03-2009) σχετικά με
τα μέτρα και τους όρους για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου».

Σχετ.:

α.-Η αριθ. 2000/59/ΕΚ - 27/11/2000 Κοινοτική Οδηγία.
β.-Η αριθ. 3418/07/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 712/11-06-2002).
γ.-Η από 13-03-2008 Απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
δ.-Η αριθ. 2007/71/ΕΚ Κοινοτική Οδηγία.
ε.- To αριθ. 8111.1/63/09/23-03-2009 έγγραφό μας.
στ.- Η αριθ. 8111.1/41/09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412 Β΄/06-03-2009).
ζ.- Η αριθ. πρωτ.:8136.1/01/09//28-07-2009 Μόνιμη Εγκύκλιος για τις Λιμενικές εγκαταστάσεις
Παραλαβής Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου-1η.
η.-Η αριθ. πρωτ.:8136.16/01/01//01-04-2010 Μόνιμη Εγκύκλιος για τις Λιμενικές εγκαταστάσεις
Παραλαβής Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου-2η.
θ.-Η αριθ. πρωτ.: 8136.16/01/12//09-02-2012 Διαταγή μας.
ι.-Η αριθ. πρωτ.:8220/65/18-07-2012 Διαταγή μας.
ια.-Η Αρ.Πρωτ.:8231.12/02/02-10-2012 Διαταγή μας.
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1.- Η αριθ. 8111.1/41/09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412 Β΄/06-03-2009) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της Οδηγίας 2007/71/ΕΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής
αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου», αντικατάστησε την υπ’ αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β΄)
κοινή υπουργική απόφαση που αρχικά είχε ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2000/59/ΕΚ
σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου. Ο σκοπός
της νέα ΚΥΑ ήταν, η ενσωμάτωση στη Εθνική Νομοθεσία της Κοινοτικής Οδηγίας 2007/71/ΕΚ και η
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου,
δεδομένου ότι η πλημμελής εφαρμογή του άρθρου 5 αυτής είχε ως αποτέλεσμα την καταδίκη της χώρας
μας από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη (γ) σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της 13ης
Μαρτίου 2008 «Παράβαση κράτους μέλους – Περιβάλλον- Οδηγία 2000/59/ΕΚ-Προγραμματα παραλαβής
και διαχείρισης των αποβλήτων πλοίου».

2.-Για την υιοθέτηση και την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της εν θέματι ΚΥΑ, εμπλέκονται μία σειρά
από φορείς, οι οποίοι πρέπει να δρουν συντονισμένα και συμπληρωματικά με κύριο πάντα στόχο την
εξυπηρέτηση των πλοίων που καταπλέουν στους ελληνικούς λιμένες και την πρόληψη της ρύπανσης.

3.-Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση και ορθή εφαρμογή των
διατάξεων της, η Υπηρεσία μας συνέταξε, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΝΑ, την 1η
Μόνιμη Εγκύκλιο για τις Λιμενικές εγκαταστάσεις Παραλαβής Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου, όπου
επισημάνθηκαν οι σημαντικότερες αλλαγές που επέφερε η εφαρμογή της εν θέματι ΚΥΑ καθώς και τις
κύριες υποχρεώσεις-ενέργειες των εμπλεκομένων φορέων.

4.1-Η τετράχρονη εμπειρία που αποκόμισε η Υπηρεσία μας κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής εν
θέματι ΚΥΑ, κατάδειξε παραλείψεις – παρατηρήσεις ως κάτωθι :
4.2-Προκειμένου να εγκριθούν τα «Σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων» να
καταρτίζονται Συμβάσεις:
α)- Μεταξύ Φορέων Διαχείρισης & Αναδόχων, χωρίς να εφαρμόζονται.
β)-Οι οποίες δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της κείμενης Νομοθεσίας.
γ)-Με μη αδειοδοτημένους Αναδόχους.
δ)-Το περιεχόμενο των οποίων τεκμαίρεται το ανέφικτο της υλοποίησης τους.
4.3- Ψευδείς δηλώσεις ως επόμενος λιμένας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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4.4-Οι περιοδικές αναφορές των διαφόρων εμπλεκόμενων (Λιμενικών Αρχών, Φορέων Διαχείρισης &
Αναδόχων) να μην υποβάλλονται τακτικά ή οι υποβαλλόμενες να συμπληρώνονται ελλιπώς ή
εσφαλμένως.
4.5-Συχνά να παραβιάζονται χρονικά τα «Σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων», χωρίς την
έγκαιρη επικαιροποίηση ή ανανέωσή τους.
4.6-Να παρέρχεται η ισχύς των Συμβάσεων, χωρίς να μεριμνούν οι αρμόδιοι για τις δέουσες ενέργειες
τους (διακήρυξη νέου διαγωνισμού) για την ανάδειξη νέων Αναδόχων.
4.7-Σύμφωνα με καταγγελίες παράκτιων Δήμων της Αττικής παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της
ρύπανσης των ακτών. Φαινόμενο, το οποίο αποδίδουν σε ρύπους προερχόμενους από πλοία των
αγκυροβολίων, διερχόμενα ή πλησίον ελλιμενιζόμενα. Για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων αυτών,
εφεξής θα εφαρμόζεται η εν θέματι ΚΥΑ ολικώς στο αγκυροβόλιο και όχι μερικώς, όπως ίσχυε μέχρι
σήμερα, με τους όρους και προϋποθέσεις του άμεσα γειτνιάζοντος φορέα διαχείρισης λιμένος.
4.8-Κατόπιν των ανωτέρω κρίθηκε σκόπιμη η αναμόρφωση / επικαιροποίηση της προαναφερθείσας
εγκυκλίου για τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας
και την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της.

5.-Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ Β΄ 412/06-03-2009):
α. Άρθρο 3 - Πεδίο εφαρμογής.
(1)-Σε όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής,
ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, τα οποία καταπλέουν ή λειτουργούν σε ελληνικό λιμένα ή στο
θαλάσσιο αγκυροβόλιο, 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.
(2)-Σε όλους τους ελληνικούς λιμένες, στους οποίους συνήθως καταπλέουν πλοία που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (1). Οι κατηγορίες των λιμένων αυτών καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
Τροποποιήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής. Για τους υπόλοιπους λιμένες της χώρας, στους οποίους καταπλέουν
περιστασιακά πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (1), εφαρμόζονται οι διατάξεις
των Κανονισμών Λιμένων, εκτός εάν οι φορείς διαχείρισής τους αποφασίσουν την ένταξή τους στις
διατάξεις της.
(3)-Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση λιμένα, που δεν ανήκει σε καμία κατηγορία του παραρτήματος ΙΙΙ
αλλά δέχεται τακτικά πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ και ελλιμενίζονται στον λιμένα
τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να εφαρμόζονται τα μέτρα της ΚΥΑ. Οι μικροί λιμένες (π.χ.
αλιευτικά καταφύγια, αγκυροβόλια-καταφύγια τουριστικών σκαφών κάθε μορφής κ.λ.π), που δεν
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διαθέτουν φορέα διαχείρισης λιμένα, για τους σκοπούς της απόφασης αυτής, υπάγονται στον
πλησιέστερο φορέα διαχείρισης λιμένα της περιοχής.
β. Άρθρο 5 - Σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων .
(1)-Η έγκριση των σχεδίων θα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κατόπιν
γνωμοδότησης της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της αρμόδιας Περιφέρειας. Η διαδικασία
έγκρισης των σχεδίων περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Η έγκριση των σχεδίων ισχύει για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται στην εγκριτική απόφαση και δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα τρία (3) χρόνια.
(2)-Τα σχέδια επανυποβάλλονται προς έγκριση από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης λιμένων κάθε
φορά, μετά από τις παρακάτω τροποποιήσεις στη λειτουργία των λιμένων:
(α)-Αλλαγή των αναδόχων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου του
πλοίου.
(β)-Αλλαγή της διαδικασίας παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου
του πλοίου.
(γ)-Αλλαγές οι οποίες τροποποιούν σημαντικά το μέγεθος – χαρακτήρα - λειτουργία του λιμένα.
(3)-Η παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων θα πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σε
συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ. και Λιμενική Αρχή, καθώς και από τις αρμόδιες
Διευθύνσεις της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας.
(4)-Οι φορείς διαχείρισης λιμένων υποχρεούνται να υποβάλουν εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε
έτους, ετήσια έκθεση για τη δραστηριότητα της λιμενικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην παράγραφο 5.
(5)-Τα σχέδια μπορούν, κατόπιν συμφωνίας των αρμοδίων φορέων διαχείρισης λιμένων, να
καταρτίζονται-συμπληρώνονται σε περιφερειακό επίπεδο, για περισσότερους τους ενός λιμένα, με τη
δέουσα συμμετοχή του κάθε λιμένα, υπό την προϋπόθεση ότι προσδιορίζεται για κάθε επιμέρους λιμένα,
ποιές εγκαταστάσεις παραλαβής είναι απαραίτητες και ποιές είναι διαθέσιμες. Απαραίτητη προϋπόθεση
για την ένταξη αποτελούν:
α)-Η σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης που έχει ενεργοποιημένο σχέδιο παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου και του(των) αναδόχου(ων).
β)-Η μη δημιουργία προβλήματος στην εξυπηρέτηση των λοιπών χρηστών του λιμένα που διαθέτει
εγκεκριμένο σχέδιο.
γ)-Η υποβολή παραρτήματος εκ μέρους του αρμόδιου φορέα του ήδη εγκεκριμένου από την
Υπηρεσία μας σχεδίου του λιμένα, στο οποίο θα αναφέρονται:
αα)- Ο αριθμός των πλοίων που προσεγγίζουν τον υπό ένταξη λιμένα.
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ββ)-Τις εκτιμούμενες ετήσιες ποσότητες για κάθε τύπο αποβλήτων που προέρχονται από τα
παραπάνω πλοία.
γγ)-Τα μέσα που απαιτούνται να διαθέτει ο(οι) ανάδοχος(οι) παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων, για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.
(6)-Σχετικά με τις απαιτήσεις για την έγκριση σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων
από λιμένες και με βάση τα οριζόμενα στο παράρτημα Ι της Οδηγία 2000/59/ΕΚ σχετικά με τις λιμενικές
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, τα αντίστοιχα σχέδια που θα
κατατίθενται προς έγκριση, θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους τύπους αποβλήτων που παράγονται στα
πλοία (μη επικίνδυνα απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα, επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα, ειδικά ρεύματα
αποβλήτων κλπ) και των καταλοίπων φορτίου από τα πλοία, σύμφωνα και με τα Προσαρτήματα της Δ.Σ.
MARPOL 73/78, που συνήθως καταπλέουν στο λιμένα και στο θαλάσσιο αγκυροβόλιο και να
καταρτίζονται σύμφωνα με το μέγεθος του λιμένα και τους τύπους και τον αριθμό των πλοίων που
καταπλέουν σε αυτόν. Στα προς έγκριση σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων από
λιμένες, θα πρέπει επίσης να υπάρχει πρόβλεψη παραλαβής αποβλήτων είτε από ξηράς, στις αποβάθρες
του λιμένα, είτε δια θαλάσσης, ανάλογα με τη θέση αγκυροβόλησης ή πρυμνοδέτησης του
εξυπηρετούμενου πλοίου και περιγραφή του κατάλληλα αδειοδοτημένου εξοπλισμού και μέσων που θα
χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή του σχεδίου.
(7)- Τα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των λιμένων, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
του Κανονισμού Λειτουργίας τους, και θα πρέπει συνεχώς να συμμορφώνονται με την εκάστοτε
Περιβαλλοντική Νομοθεσία.
γ. Άρθρο 6 – Κοινοποίηση
(1)-Οι πλοίαρχοι των πλοίων, πλην:
(α)-των αλιευτικών σκαφών,
(β)-των σκαφών αναψυχής με άδεια μεταφοράς δώδεκα (12) επιβατών το πολύ,
(γ)-των σκαφών που έχουν εξαιρεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ, από τη συγκεκριμένη
υποχρέωση, που πρόκειται να καταπλεύσουν σε ελληνικό λιμένα και θαλάσσιο αγκυροβόλιο, μεριμνούν
για την ορθή τήρηση του εντύπου του Παραρτήματος ΙΙ και κοινοποιούν τα στοιχεία που περιέχονται σε
αυτό 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. Η συμπλήρωση-υποβολή του συγκεκριμένου εντύπου γίνεται ανεξαρτήτως του εάν προτίθενται να
κάνουν χρήση των διατιθέμενων λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων.
(2)-Επισημαίνεται ότι το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της εν θέματι ΚΥΑ δεν είναι το ίδιο με το
αντίστοιχο έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β΄) κοινής υπουργικής
απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα
πλοία και καταλοίπων φορτίου » (που έχει αντικατασταθεί με την εν θέματι ΚΥΑ). Το ισχύον έντυπο
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περιέχει και πληροφορίες που αφορούν τα λύματα (Παράρτημα ΙV της Δ.Σ MARPOL 73/78) που
βρίσκονται επί του πλοίου και πρόκειται να παραδοθούν στις διατιθέμενες για το σκοπό αυτό λιμενικές
εγκαταστάσεις παραλαβής.
(3)-Το έντυπο αυτό πρέπει να περιέχει τα ακριβή και αληθή στοιχεία.
(4)-Το συμπληρωμένο έντυπο θα ελέγχεται από την Λιμενική Αρχή για την επαλήθευση των στοιχείων
και καταχώρηση αυτών στην διαδικτυακή ιστοσελίδα ggllp@yen.gr, επιλέγοντας «οδηγία 2000/59/ΕΚ» και
εισάγοντας τον ίδιο κωδικό που χρησιμοποιείται για την καταχώρηση των επιβληθέντων προστίμων. Σε
περίπτωση αδυναμίας καταχώρησης των στοιχείων, αυτά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση
dlyg@yen.gr. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικός έλεγχος πλοίων και λιμένων.
δ.-Άρθρο 7 – Παράδοση αποβλήτων που παράγονται στα πλοία
(1)-Στην παράγραφο 2 αναφέρονται οι περιπτώσεις στις οποίες, η Λιμενική Αρχή προκειμένου να
αποτρέψει την απόρριψη των αποβλήτων στη θάλασσα και τη ρύπανση αυτής,

λαμβάνει όλα τα

αναγκαία μέτρα, απαιτώντας από το πλοίο να παραδώσει τα απόβλητά του. Οι περιπτώσεις αυτές στις
οποίες ο πλοίαρχος υποχρεούται να παραδώσει τα απόβλητα πριν τον απόπλου (εάν συντρέχει έστω και
μια) είναι οι ακόλουθες:
(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 σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων.
Σημειώνεται ότι ανεξάρτητα των παραπάνω περιπτώσεων, πρόσθετα ο πλοίαρχος υποχρεούται να
παραδώσει τα απόβλητα του και στην περίπτωση κατά την οποία, η Λιμενική Αρχή κρίνει ύστερα από
επιθεώρηση του πλοίου και συνεκτιμώντας όλα τα σχετικά στοιχεία (παραγωγή αποβλήτων, όγκος των
εντός του πλοίου αποβλήτων, διάρκεια πλου, αποθηκευτική ικανότητα) ότι υπάρχει κίνδυνος
ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων.
ε. Άρθρο 8 – Τέλη για τα απόβλητα που παράγονται στα πλοία
(1)-Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» (ΦΕΚ 314
Α΄), τα τέλη για τους λιμένες που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένα Α.Ε.
Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ευβοίας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου,
Πάτρας και Ραφήνας εγκρίνονται από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών,
κατόπιν γνωμοδότησης της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Τα τέλη των υπόλοιπων λιμένων εγκρίνονται από
την Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου.
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(2)-Τα τέλη αποβλήτων πρέπει να καταβάλλονται στο φορέα διαχείρισης του κάθε λιμένα με μέριμνα
του πλοιάρχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του πλοίου. Στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 10 του
άρθρου 20 του Ν. 3622/2007, σε περίπτωση οφειλής ή καθυστέρησης απόδοσης των τελών στους φορείς
διαχείρισης των λιμένων (Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Λιμενικών
Ταμείων), οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές μετά από αίτημα του οικείου φορέα διαχείρισης μεριμνούν για
την απαγόρευση του απόπλου του πλοίου μέχρι την εξόφληση των οφειλομένων τελών.
στ. Άρθρο 9 – Εξαιρέσεις
(1).-Τα πλοία τα οποία εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς
ελλιμενισμούς και εφόσον υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για την ύπαρξη διακανονισμού που εγγυάται
την παράδοση αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και την καταβολή τελών σε λιμένα που βρίσκεται
επί της διαδρομής τους, ο οποίος διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και
καταλοίπων και το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή, μπορούν σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο
συγκεκριμένο άρθρο να απαλλάσσονται από ορισμένες ή ακόμα και από το σύνολο των υποχρεώσεων
τους που απορρέουν από το άρθρο 6 (αποστολή εντύπου κοινοποίησης), το άρθρο 7 §1 (παράδοση
αποβλήτων) και το άρθρο 8 (καταβολή τελών).
(2).-Στην παράγραφο 2 γίνεται ορισμός των κατηγοριών των πλοίων που θεωρούνται ότι εκτελούν
προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς, ενώ στις παραγράφους 3 και 4
περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία χορήγησης εξαίρεσης, η οποία σημειώνεται ότι χορηγείται για
συγκεκριμένο πλοίο.
(3).-Λαμβάνοντας υπόψη, ότι για την συμμόρφωση ενός ελληνικού λιμένα με τις απαιτήσεις της
οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου « σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής
αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου» είναι απαραίτητη η έγκριση και εφαρμογή σχεδίου
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, σας υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που ο λιμένας
διακανονισμού είναι ελληνικός, θα πρέπει να διαθέτει – εφαρμόζει εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής
αποβλήτων, τηρώντας όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγκριτικής απόφασης και των κείμενων
διατάξεων που αφορούν την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων.
(4).-Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του άρθρου, την διασφάλιση της προστασίας του
περιβάλλοντος μέσω της πιστής εφαρμογής των κείμενων διατάξεων που διέπουν τις εργασίες
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και την υποβοήθηση των φορέων διαχείρισης των λιμένων της
χώρας στην χορήγηση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3, επισυνάπτουμε πρότυπη μορφή της
συγκεκριμένης βεβαίωσης η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις.
ζ. Άρθρο 10 – Παράδοση των καταλοίπων φορτίου
Οι πλοίαρχοι των πλοίων που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες εξασφαλίζουν την παράδοση των
καταλοίπων φορτίου και των εκπλυμάτων τους, όπως αυτά περιγράφονται στο αναθεωρημένο
Προσάρτημα V της Δ.Σ. MARPOL 73/78 (Π.Δ. 8/2013), σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής οι οποίες
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διαθέτουν εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων και το οποίο έχει
τεθεί σε εφαρμογή.
η. Άρθρο 11 – Επιθεωρήσεις
(1)-Σύμφωνα με την παράγραφο 3 και στο πλαίσιο λήψης μέτρων για να διασφαλιστεί, στο βαθμό που
απαιτείται η συμμόρφωση των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής (με άδεια μεταφοράς 12
επιβατών το πολύ), με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ, οι πλοίαρχοι / κυβερνήτες των συγκεκριμένων σκαφών,
εφόσον τους χορηγείται απόπλους από τη Λιμενική Αρχή, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Λιμενική
Αρχή εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν τον απόπλου του σκάφους Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με
το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσης, περί συμμόρφωσης με την ΚΥΑ, με συνημμένα
αντίγραφα αποδείξεων της πιο πρόσφατης παράδοσης αποβλήτων-απορριμμάτων. Σε κάθε περίπτωση
παράδοσης αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σχετική εγγραφή από τον πλοίαρχο/κυβερνήτη στο
ημερολόγιο του σκάφους.
(2)-Τα κλιμάκια επιθεώρησης πλοίων των Λιμενικών Αρχών μεριμνούν ώστε όλα τα πλοία να μπορούν
να υπόκεινται σε επιθεώρηση για την εξακρίβωση της συμμόρφωσής τους προς τα άρθρα 7,8,10 και 11, η
δε συχνότητα των επιθεωρήσεων αυτών να είναι επαρκής. Η επιθεώρηση μπορεί να διενεργείται στο
πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 95/21/ΕΚ (π.δ. 88/1997 (Α΄90) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 16/2011
(Α΄ 36) οδηγίας όπου αυτή εφαρμόζεται. Ανεξαρτήτως του πλαισίου των επιθεωρήσεων θα εφαρμόζεται
η απαίτηση, που ορίζεται στην οδηγία, για την συχνότητα των επιθεωρήσεων των πλοίων. Στις
επιθεωρήσεις αυτές προτεραιότητα ελέγχου έχουν και τα πλοία εκείνα που δηλώνουν στο έντυπο
κοινοποίησης ότι δεν έχουν να παραδώσουν απόβλητα.
Στο π.δ. 16/2011 (Α΄36) αποσαφηνίζονται οι όροι:
(α).-«Πραγματικός Χρόνος Κατάπλου»: για κατάπλου σε λιμένα είναι η ακριβής ώρα ασφαλούς
πρόσδεσης του πλοίου στον προβλήτα και η τοποθέτηση κλίμακας από/επιβίβασης, ενώ για κατάπλου σε
αγκυροβόλιο είναι ο ακριβής χρόνος πέρατος ασφαλούς αγκυροβολίας.
(β).-«Πραγματικός Χρόνος Απόπλου»: για απόπλου από λιμένα είναι η ακριβής ώρα
απομάκρυνσης του πλοίου από τον προβλήτα προκειμένου να αποπλεύσει οριστικά από το λιμένα, ενώ
για απόπλου από αγκυροβόλιο είναι η ακριβής ώρα άπαρσης της άγκυρας.
Η εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τα άρθρα 6,7,8,10 και 11 της ΚΥΑ θα πρέπει να διενεργείται και για
τα πλοία στο «θαλάσσιο αγκυροβόλιο», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ: «Καθορισμένη θαλάσσια
περιοχή πλησίον λιμένα, που βρίσκεται εκτός της περιοχής αρμοδιότητας φορέα διαχείρισης λιμένα, στην
οποία επιτρέπεται η βραχυχρόνια ή μακροχρόνια αγκυροβολία πλοίων και η διενέργεια πράξεων
ανεφοδιασμού».
θ. Άρθρο 12 – Συνοδευτικά μέτρα
(1)-Σύμφωνα με την παράγραφο 1.α του εν λόγω άρθρου, οι φορείς διαχείρισης λιμένων υποχρεούνται
να εκπονούν τις απαιτούμενες μελέτες για τη λήψη, στο όνομα του φορέα, Έγκρισης Περιβαλλοντικών
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Όρων και εφόσον απαιτείται και των απαραίτητων αδειών για την διαχείριση πάσης φύσεως αποβλήτων
που δύναται να προκύψουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί αποβλήτων.
(2)-Στην παράγραφο 2 ορίζονται οι υποχρεώσεις που αφορούν τόσο τους φορείς διαχείρισης, όσο και
τους αναδόχους υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. Συγκεκριμένα, κατά λόγο
αρμοδιότητας μεριμνούν ώστε:
(α)-Η παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες περί
αποβλήτων διατάξεις.
(β)-Να βρίσκονται σε ισχύ όλες οι απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις άδειες για την
εκτέλεση των εργασιών παραλαβής και διαχείρισης των πάσης φύσεως αποβλήτων-καταλοίπων φορτίου
που δύναται να προκύψουν.
(γ)-Να τηρούνται πιστά οι περιβαλλοντικές και τελωνειακές διατάξεις, καθώς και οι κανονισμοί
λειτουργίας των λιμένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
(δ)-Να καταχωρούνται σε ειδική βάση δεδομένων τα στοιχεία του εντύπου του Παραρτήματος ΙΙ
της εν θέματι ΚΥΑ, καθώς επίσης και των πληροφοριών που αφορούν τις ποσότητες των αποβλήτων, ανά
κωδικό Ε.Κ.Α, (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) που παρελήφθησαν από τα πλοία και τη διαδικασία /
χώρο τελικής νόμιμης διάθεσής τους.
(ε)-Να τηρούν για τρία έτη αντίγραφα των εντύπων αναγνώρισης που πρέπει να συνοδεύουν τα
επικίνδυνα απόβλητα και με τα οποία τεκμαίρεται η νόμιμη κατοχή, επεξεργασία και διάθεσή τους. Για
τα μη επικίνδυνα απόβλητα, μπορούν να χορηγούνται οι αντίστοιχες του εντύπου αναγνώρισης
βεβαιώσεις παράδοσης παραλαβής και διάθεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο διαχείρισης.
ι. Άρθρο 17 – Ειδικές διατάξεις
(1)-Πετρελαιοειδή κατάλοιπα ή μίγματα παράγωγα επιχειρήσεων απορρύπανσης, παραλαμβάνονται
κατά προτεραιότητα από την πλησιέστερη στην περιοχή του συμβάντος λιμενική εγκατάσταση
παραλαβής που διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων και
το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή. Εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε αδυναμία, παραλαμβάνονται από άλλη
κατάλληλη λιμενική εγκατάσταση που διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων και καθορίζεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή ή τον αρμόδιο Συντονιστή επιχειρήσεων
απορρύπανσης.
(2)-Πετρελαιοειδή (κατάλοιπα ή μίγματα ή καύσιμα ή φορτίο) εγκαταλελειμμένων, παροπλισμένων,
υπό νομικό περιορισμό πλοίων τα οποία λόγω της κατάστασής των ρυπαίνουν ή διαπιστώνεται πρόδηλος
και επικείμενος κίνδυνος πρόκλησης ρύπανσης, απομακρύνονται με εντολή της αρμοδίας Λιμενικής Αρχής
με τον πλέον πρόσφορο τρόπο και διατίθενται στην πλησιέστερη λιμενική εγκατάσταση παραλαβής που
διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων και το οποίο έχει
τεθεί σε εφαρμογή. Εφόσον υπάρχει αδυναμία, παραλαμβάνονται από άλλη κατάλληλη λιμενική
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εγκατάσταση που διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καθορίζεται
από την ως άνω Λιμενική Αρχή.

6. Κύριες υποχρεώσεις-ενέργειες εμπλεκομένων φορέων:
α.-ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΛΥ
(1)-Έγκριση των σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που υποβάλλονται από τους φορείς
διαχείρισης των λιμένων της χώρας, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5
παράγραφος 3 της εν θέματι ΚΥΑ. Άρση της απόφασης έγκρισης είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά τη
λειτουργία της δραστηριότητας προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον και δεν
τηρούνται οι όροι της απόφασης έγκρισης και των κείμενων διατάξεων. Η παράβαση των όρων της
απόφασης έγκρισης θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
(2)-Παρακολούθηση σε συνεργασία με την αρμόδια Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ και Λιμενική Αρχή, της
εφαρμογής των εγκεκριμένων σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων.
(3)-Έγκριση των καταβαλλόμενων από τα πλοία τελών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8
παράγραφος 2 της ΚΥΑ.
(4)-Διαβίβαση καταγγελιών σχετικά με τυχόν ανεπάρκεια των εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων
στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (Ι.Μ.Ο.) και παράλληλα ενημέρωση της Ε.Ε.
(5)-Αξιολόγηση της εφαρμογής της Οδηγίας 2007/71/ΕΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος II της
οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής
αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου και υποβολή στην Ε.Ε. σχετικής έκθεσης προόδου σύμφωνα
με το Άρθρο 8 παράγραφος 4 και το Άρθρο 17 της οδηγίας 2000/59/ΕΚ.
(6)-Ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε., τουλάχιστον μια φορά ετησίως, για τις εξαιρέσεις που
παραχωρούνται στα πλοία από τους φορείς διαχείρισης των λιμένων σύμφωνα με το Άρθρο 9 της ΚΥΑ.
(7)-Αξιολόγηση των ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλονται από τους φορείς διαχείρισης των λιμένων
της χώρας στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 5 της ΚΥΑ.
β.-Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
(1)-Γνωμοδότηση επί των σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που υποβάλλονται από τους
φορείς διαχείρισης των λιμένων της χώρας, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5
παράγραφος 3 της ΚΥΑ.
(2)-Παρακολούθηση της εφαρμογής των εγκεκριμένων σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων.
(3)-Αξιολόγηση των ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλονται από τους φορείς διαχείρισης των λιμένων
της χώρας στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 5 της ΚΥΑ.
γ. Φορείς Διαχείρισης Λιμένων
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(1)-Έγκαιρη εκπόνηση και υποβολή στη ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΛΥ σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου. Το υποβαλλόμενο σχέδιο θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του
Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ. Το εγκεκριμένο σχέδιο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κανονισμού
λειτουργίας του λιμένα.
(2)-Εκπόνηση, των απαιτούμενων μελετών για λήψη στο όνομα του Φορέα Διαχείρισης, Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) και εφόσον απαιτείται και των απαραίτητων αδειών για την ασφαλή
διαχείριση αποβλήτων (επικινδύνων και μη αποβλήτων) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί
αποβλήτων.
(3)-Εξασφάλιση της διάθεσης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων
φορτίου κατάλληλων να καλύψουν τις ανάγκες των πλοίων που χρησιμοποιούν συνήθως το λιμένα χωρίς
να δημιουργούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις των πλοίων. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής
μπορούν να είναι σταθερές ή κινητές, χερσαίες ή πλωτές. Η διάθεση των λιμενικών εγκαταστάσεων
παραλαβής μπορεί να πραγματοποιείται είτε απευθείας από το φορέα διαχείρισης του λιμένα είτε μέσω
του ορισμού αναδόχων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες
παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων θα πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση τις ισχύουσες
περιβαλλοντικές και τελωνειακές διατάξεις χωρίς να δημιουργούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα
πλοία, ενώ το σύνολο του εξοπλισμού και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν τις
ισχύουσες προδιαγραφές και να είναι εφοδιασμένα με τις απαιτούμενες κατά περίπτωση άδειες
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στην επιλογή των αναδόχων
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και στη δυνατότητά τους να διαχειριστούν απόβλητα όλων των
κατηγοριών, όπως αυτά κατηγοριοποιούνται, με βάση τη Δ.Σ. MARPOL. Ο(οι) Ανάδοχος(οι) Παραλαβής
και Διαχείρισης Αποβλήτων, ο(οι) οποίος(οι) ορίζεται(ονται) από τον Φορέα Διαχείρισης Λιμένα, έχοντας
την πλήρη ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα του θαλάσσιου, για την άμεση
και πλήρη εξυπηρέτηση κάθε πλοίου, χωρίς να προκαλεί(ουν) την καθυστέρησή του και την παραλαβή
όλων των τυχόν παραγόμενων αποβλήτων των πλοίων, θα πρέπει να καλύπτει(ουν) όλες τις απαιτήσεις,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως να είναι αδειοδοτημένος(οι) για τη συλλογή και μεταφορά
στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, επικίνδυνων αποβλήτων, επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων,
αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, κλπ. Επίσης θα πρέπει
να είναι καταχωρημένος(οι) στο σχετικό μητρώο του ΥΠΕΚΑ για τη διαχείριση επικίνδυνων και μη
αποβλήτων μέχρι τελικής διάθεσης αυτών και να κατέχει(ουν) αδειοδοτημένο εξοπλισμό για την εκτέλεση
των ανωτέρω εργασιών.
Γενικά οι Φορείς διαχείρισης για να εξασφαλίσουν την επάρκεια και αρτιότητα εξοπλισμού των
λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής των αποβλήτων μεριμνούν για την πιστή εφαρμογή των
διαλαμβανομένων στο άρθρο 5 της παρούσας και ιδιαίτερα στην παράγραφο 6 αυτού, ώστε να
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αποφεύγονται οι καθυστερήσεις των πλοίων και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της θαλάσσιας
ρύπανσης.
(4)-Υιοθέτηση και υποβολή αρμοδίως για έγκριση, συστήματος χρέωσης τελών σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του άρθρου 8 της ΚΥΑ. Το σύστημα χρέωσης τελών θα πρέπει να ενθαρρύνει την παράδοση
των αποβλήτων των πλοίων στις διατιθέμενες εγκαταστάσεις αντί της απόρριψής τους στη θάλασσα.
(5)-Χορήγηση εξαιρέσεων σε πλοία σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 της ΚΥΑ.
Ενημέρωση της ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΛΥ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας
εγκυκλίου, εντός Ιανουαρίου κάθε έτους εκτός εάν ζητηθεί διαφορετικά από τη ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΛΥ, για
τις εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Επισημαίνεται ότι
προκειμένου ένα πλοίο να λάβει εξαίρεση από κάποιο ελληνικό λιμένα προκειμένου να παραδίδει τα
απόβλητά του σε κάποιο άλλο ελληνικό λιμένα, θα πρέπει ο λιμένας αυτός να διαθέτει εγκεκριμένο
σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων.
(6)-Επιβολή μειωμένων τελών, σύμφωνα με το Άρθρο 8 παράγραφος 3(γ) εφόσον αποδεικνύεται στο
φορέα διαχείρισης λιμένα, από τον πλοίαρχο του πλοίου ότι παράγονται μειωμένες ποσότητες
αποβλήτων, βάσει σχετικής βεβαίωσης μηχανικού του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Εμπορικών
Πλοίων (ΤΚΕΕΠ) της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Τα στοιχεία των πλοίων αυτών θα αποστέλλονται στο
ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΛΥ, εντός Ιανουαρίου κάθε έτους.
(7)-Λήψη μέτρων σε συνεργασία με τους Ναυτικούς Πράκτορες για τη δέουσα ενημέρωση των
πλοιάρχων, Α΄ μηχανικών και καθ’ ύλη αρμοδίων αξιωματικών των πλοίων και όλων των ενδιαφερομένων
μερών για τις υποχρεώσεις τους και την εκπλήρωση αυτών.
(8)-Ενημέρωση των χρηστών του λιμένα για τις ευκολίες που διαθέτουν για την παραλαβή και
διακίνηση των αποβλήτων και το σύστημα χρέωσης που εφαρμόζεται.
(9)-Διαρκείς διαβουλεύσεις με τους χρήστες του λιμένα, τους αναδόχους υπηρεσιών παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την για την συνεχή βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
(10)-Συλλογή, εξέταση και φύλαξη για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, των εντύπων που
υποβάλλονται από τους πλοιάρχους των υπόχρεων πλοίων στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 6 της (στ)
σχετικής. Τα στοιχεία που περιέχονται στα συγκεκριμένα έντυπα καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τις
ποσότητες των αποβλήτων, ανά κωδικό Ε.Κ.Α, που παρελήφθησαν από τα πλοία και τη διαδικασία / χώρο
τελικής νόμιμης διάθεσής τους, θα πρέπει σε συνεργασία με τους αναδόχους υπηρεσιών παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων, να καταχωρούνται σε κατάλληλη ηλεκτρονική βάση δεδομένων και να τίθενται
στη διάθεση των Αρχών όποτε αυτό ζητηθεί.
(11)-Διασφάλιση απλών διαδικασιών και διατυπώσεων προκειμένου να δοθεί κίνητρο στους
πλοιάρχους να χρησιμοποιούν τις διατιθέμενες λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής.
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(12)-Μέριμνα για τη πιστή εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων καθώς για την παραλαβή – διαχείριση - διάθεση των αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα
εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Λιμενική Αρχή και το
ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΛΥ για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή παρατυπία.
(13)-Αποδοχή τυχόν καταγγελιών για ανεπάρκεια των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και την
διαβίβαση τους στο ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΛΥ, σύμφωνα με το Άρθρο 12 παράγραφος εν θέματι ΚΥΑ.
Σχετική τυγχάνει και η υπ. αριθμ. 8111.1/214/07/30-10-2007 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.
(14)-Καταβολή αποζημίωσης λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην παραλαβή ή την παράδοση των
αποβλήτων, με υπαιτιότητα του Φορέα Διαχείρισης του λιμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 12 παράγραφος 1
της εν θέματι ΚΥΑ.
(15)-Υποβολή εντός Φεβρουαρίου κάθε έτους, ετήσιας έκθεσης προόδου της λιμενικής εγκατάστασης
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 της εν θέματι ΚΥΑ.
(16)-Συλλογή, σε συνεργασία με τους αναδόχους υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης των
αποβλήτων, αντιγράφων των εντύπων αναγνώρισης επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και των βεβαιώσεων
παράδοσης, παραλαβής και διάθεσης των μη επικινδύνων αποβλήτων.
(17)-Διαβιβάζουν αντίγραφο του εγκεκριμένου σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και
καταλοίπων φορτίου αμέσως μετά την έγκρισή του, στην / στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.
(18)-Στο πλαίσιο συμπλήρωσης και επικαιροποίησης των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο
σύστημα πληροφοριών GISIS του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Ι.Μ.Ο) σχετικά με τις διατιθέμενες
λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων, συμπληρώνουν και αποστέλλουν εντός μηνός από τη
λήψη της παρούσης τον πίνακα που είχε διαβιβαστεί στους φορείς διαχείρισης των λιμένων της χώρας με
την Α.Π: 8111.1/86/07/27-04-2007 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας. Σε περίπτωση που έχει ήδη αποσταλεί ο
σχετικός πίνακας, οι φορείς διαχείρισης αποστέλλουν προς ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΛΥ επικαιροποιημένους
πίνακες σε κάθε περίπτωση τροποποίησης κάποιας εκ των πληροφοριών που έχουν αποσταλεί.
(19)-Μέριμνα για την εφαρμογή της ΚΥΑ και στο θαλάσσιο αγκυροβόλιο.
δ. Λιμενικές Αρχές
(1)-Έλεγχος ότι οι πλοίαρχοι όλων των υπόχρεων πλοίων αποστέλλουν ορθά συμπληρωμένο το έντυπο
του Παραρτήματος ΙΙ της εν θέματι ΚΥΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6 αυτής. Τα
συγκεκριμένα έντυπα πρέπει να φυλάσσονται από την Λιμενική Αρχή για τρία (3) έτη. Παράλληλα θα
δίδεται στον πλοίαρχο θεωρημένο αντίγραφο του εντύπου που υπέβαλε.
(2)-Η ακρίβεια των στοιχείων του εντύπου θα ελέγχεται από την Λιμενική Αρχή για την επαλήθευση
αυτών και την καταχώρηση τους στην διαδικτυακή ιστοσελίδα ggllp@yen.gr επιλέγοντας «Οδηγία
2000/59/ΕΚ» και εισάγοντας τον ίδιο κωδικό που χρησιμοποιείται για την καταχώρηση των επιβληθέντων
προστίμων. Σε περίπτωση αδυναμίας καταχώρησης των στοιχείων, αυτά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στην δ/νση dlyg@yen.gr
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(3)-Σε κάθε αίτηση χορήγησης απόπλου που κατατίθεται στην Λιμενική Αρχή, θα προσκομίζεται
αντίγραφο του θεωρημένου τελωνειακού εντύπου εξαγωγής στο οποίο να εμφανίζεται ο λιμένας/λιμένες
προορισμού του φορτίου.
(4)-Σε περίπτωση απόπλου πλοίου κενού φορτίου για λιμένα Ε.Ε., για το οποίο δεν πιστοποιείται η
ύπαρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για την υποδοχή του πλοίου σε λιμένα προορισμού Ε.Ε., όπως
και στην περίπτωση απόπλου πλοίου χωρίς συγκεκριμένο προορισμό (προς παροχή οδηγιών – preorders),
τότε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 7 παρ.2δ εν θέματι ΚΥΑ και εφόσον κατά την κρίση της
Λιμενικής Αρχής τεκμαίρεται το επακόλουθο της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων, το πλοίο θα
πρέπει υποχρεωτικά να παραδώσει κατάλοιπα προ απόπλου.
(5)-Συνιστάται λόγος επιβολής κυρώσεων στα πλαίσια του άρθρου 18 της Κ.Υ.Α. όταν η Λιμενική Αρχή
διαπιστώνει κατά τον έλεγχο των εγγράφων (Ημερολόγιο Γέφυρας – Βιβλίο πετρελαίου – Πιστοποιητικό
Αξιοπλοΐας), ότι απέπλευσε στο παρελθόν από Ελληνικό Λιμένα προς χώρα εκτός Ε.Ε., δηλώνοντας
ψευδώς το Παράρτημα ΙΙ της εν θέματι ΚΥΑ.
(6)-Έλεγχος ότι τα πλοία παρέδωσαν

τα απόβλητα - κατάλοιπα φορτίου πριν τον απόπλου. Η

παράδοση των αποβλήτων – καταλοίπων φορτίου θα αποδεικνύεται από τον πλοίαρχο/κυβερνήτη του
πλοίου μέσω της προσκόμισης της χορηγούμενης σε αυτό βεβαίωσης παράδοσης. Επισημαίνεται ότι η
παράδοση αποβλήτων – καταλοίπων επιτρέπεται μόνο στους αναδόχους υπηρεσιών παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων που αναφέρονται στο εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων. Η παράδοση των αποβλήτων – καταλοίπων φορτίου είναι υποχρεωτική εκτός εάν μετά από
έλεγχο και με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της (στ) σχετικής
προκύπτει ότι το πλοίο διαθέτει επαρκή ικανότητα αποθήκευσης σύμφωνα με το προγραμματισμένο
ταξίδι του, έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου. Σε κάθε περίπτωση το πλοίο πρέπει να παραδώσει τα
απόβλητά του πριν τον απόπλου 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 η Λιμενική Αρχή κρίνει, ύστερα από επιθεώρηση του πλοίου και συνεκτιμώντας όλα τα
σχετικά στοιχεία, (παραγωγή αποβλήτων, όγκος των εντός του πλοίου αποβλήτων, διάρκεια πλου,
αποθηκευτική ικανότητα, χωρητικότητα δεξαμενών συγκράτησης καταλοίπων), ότι υπάρχει περίπτωση να
υπάρξει ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων του πλοίου.
(7)-Γνωμοδότηση για την παραχώρηση εξαιρέσεων στα πλοία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Άρθρο 9 της (στ) σχετικής.
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(8)-Έλεγχος της πιστής εφαρμογής των διατάξεων της εν θέματι ΚΥΑ και του εγκεκριμένου σχεδίου
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
(9)-Έλεγχος των φορέων διαχείρισης λιμένων και των αναδόχων υπηρεσίων παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων ότι διαθέτουν συνεχώς σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις
άδειες-εγκρίσεις για την εκτέλεση των αναφερόμενων στο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων
εργασιών και τον απαραίτητο εξοπλισμό και μέσα.
(10)-Έλεγχος, σε συνεργασία με την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, τήρησης των σχετικών τελωνειακών
διατάξεων.
(11)-Διενέργεια έκτακτων επιθεωρήσεων στα πλοία που καταπλέουν στους λιμένες-λιμενικές
εγκαταστάσεις και θαλάσσιο αγκυροβόλιο της περιοχής αρμοδιότητάς, τους σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 11 της (στ) σχετικής. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον το 25% των
πλοίων, με προτεραιότητα όσων δεν προτίθενται - σύμφωνα με το έντυπο κοινοποίησης – να
παραδώσουν τα απόβλητά τους. (Εξαιρούνται τα αλιευτικά και σκάφη αναψυχής με άδεια μεταφοράς 12
επιβατών το πολύ). Κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων από τα αρμόδια κλιμάκια των Λιμενικών
Αρχών (ΤΚΕΠ) θα πρέπει να ελέγχονται οι εναπομένουσες προς παράδοση σε λιμενικές εγκαταστάσεις
παραλαβής ποσότητες των δεξαμενών και λοιπών αποθηκευτικών χώρων αποβλήτων η/και καταλοίπων
φορτίου σε συνδυασμό με τα σχετικά Πιστοποιητικά των πλοίων με τα οποία είναι εφοδιασμένα, κατά τα
προβλεπόμενα στις ισχύουσες σχετικές διατάξεις (όπως π.χ IOPPC, ISPPC, ΠΠΡΠ, ΠΠΡΛ κ.λπ.), καθώς και
οι σχετικές εγγραφές στα βιβλία πετρελαίου, απορριμμάτων, φορτίου και στοιχεία για ποσότητες
παραγομένων αποβλήτων που αναγράφονται στα σχετικά εγχειρίδια (όπως μελέτη οργανικής και
υδραυλικής παροχής λυμάτων, εγχειρίδιο διαχείρισης απορριμμάτων).
(12)-Εντός Ιανουαρίου κάθε έτους θα πρέπει να αποστέλλεται προς το ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ το
επισυναπτόμενο υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας εγκυκλίου σχετικά με τις επιθεωρήσεις
που διενεργήθηκαν στα πλοία κατά το προηγούμενο έτος και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν τόσο στα
πλοία όσο και στους λοιπούς εμπλεκόμενους στην εφαρμογή της (στ) σχετικής.
(13)-Λήψη μέτρων και διενέργεια επαρκούς αριθμού επιθεωρήσεων, για τη διασφάλιση της
συμμόρφωσης των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το
πολύ, με τις απαιτήσεις της (στ) σχετικής. Οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες των ανωτέρω σκαφών θα πρέπει να
υποβάλλουν πριν την χορήγηση απόπλου από τη Λιμενική Αρχή υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης με
τις απαιτήσεις της (στ) σχετικής. Υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας εγκυκλίου. Έντυπα των υπεύθυνων δηλώσεων θα πρέπει
να δίδονται από τις Λιμενικές Αρχές στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να τα συμπληρώσουν. Μαζί με
την υπεύθυνη δήλωση, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες των ανωτέρω σκαφών θα πρέπει να υποβάλλουν και
αντίγραφα των αποδείξεων των πιο πρόσφατων παραδόσεων αποβλήτων-απορριμμάτων, ενώ σε κάθε
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περίπτωση παράδοσης αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σχετική εγγραφή από τον πλοίαρχο/κυβερνήτη
στο ημερολόγιο του σκάφους.
(14)- Πιστή εφαρμογή του άρθρου 11 παραγρ. 2δ της εν θέματι ΚΥΑ και σε θετική περίπτωση επιβολή
των σχετικών κυρώσεων.
(15)-Αποδοχή τυχόν καταγγελιών για ανεπάρκεια των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και την
διαβίβαση τους στο ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΛΥ και στο Φορέα Διαχείρισης του λιμένα, σύμφωνα με το
Άρθρο 12 παράγραφος 1 της ΚΥΑ. (Σχετική τυγχάνει και η υπ. αριθμ. 8111.1/214/07/30-10-2007 Εγκύκλιος
της Υπηρεσίας μας).
(16)-Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 20 του ν. 3622/2007, σε
περίπτωση οφειλής ή καθυστέρησης απόδοσης των τελών στους φορείς διαχείρισης λιμένων (στις
περιπτώσεις που φορέας διαχείρισης είναι Οργανισμός Λιμένος Α.Ε., Λιμενικό Ταμείο ή Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο) και μετά από αίτημα του οικείου φορέα διαχείρισης λιμένα απαγορεύουν τον απόπλου
του πλοίου μέχρι την εξόφληση των οφειλόμενων τελών. Στην αίτηση του φορέα θα πρέπει να
αποδεικνύεται η, με ευθύνη του πλοιάρχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του πλοίου, οφειλή,
καθυστέρηση ή άρνηση στην απόδοση των τελών.
(17)-Αξιολόγηση των ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλονται από τους φορείς διαχείρισης των λιμένων
της χώρας στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 5 της (στ) σχετικής και αποστολή τυχόν
παρατηρήσεων στη ΓΓΛΛΠΝΕ και στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.
(18)-Επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες σύμφωνα με το Άρθρο 18 της (στ) σχετικής.
ε. Πλοίαρχοι/κυβερνήτες
(1)-Παραδίδουν, σε συνεννόηση με την αρμόδια Λιμενική Αρχή και το φορέα διαχείρισης του λιμένα,
όλα τα παραγόμενα απόβλητα πριν τον απόπλου εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται
στο άρθρο 7 της (στ) σχετικής.
(2)-Εξασφαλίζουν την παράδοση, σε συνεννόηση με την αρμόδια Λιμενική Αρχή και το φορέα
διαχείρισης του λιμένα, των καταλοίπων φορτίου σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής κατά τα
προβλεπόμενα στη σύμβαση MARPOL 73/78 (Ν. 1269/1982 (ΦΕΚ 89 Α΄) όπως ισχύει.
(3)-Καταβάλουν οι ίδιοι ή οι εκπρόσωποί τους τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τέλη στον αρμόδιο
φορέα και λαμβάνουν σχετική βεβαίωση εξόφλησης.
(4)-Σε περίπτωση παράδοσης αποβλήτων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση παράδοσης αντίστοιχη με το
έντυπο του Παραρτήματος IV της παρούσας εγκυκλίου, η οποία φυλάσσεται σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διατάξεις. Σημειώνεται ότι εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται σε πλέον του ενός
αναδόχου θα εκδίδεται αντίστοιχος αριθμός αποδείξεων.
(5)-Αιτούνται, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 9 της (στ) σχετικής και εφόσον το πλοίο ανήκει σε
κάποια από τις κατηγορίες που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 αυτής, στον / στους αρμόδιους
φορείς διαχείρισης λιμένα την εξαίρεση του πλοίου από συγκεκριμένες ή από το σύνολο των
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υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 6, το άρθρο 7 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της (στ)
σχετικής. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο λιμένας διακανονισμού παράδοσης αποβλήτων είναι
ελληνικός, θα πρέπει να διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων το οποίο να
έχει τεθεί σε εφαρμογή.
(6)-Οι πλοίαρχοι όλων των πλοίων (πλην των αλιευτικών σκαφών των σκαφών αναψυχής με άδεια
μεταφοράς δώδεκα επιβατών το πολύ και αυτών που έχουν εξαιρεθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της (στ)
σχετικής), που καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα ή θαλάσσιο αγκυροβόλιο και ανεξαρτήτως του εάν
με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6 της (στ) σχετικής. Από τη Λιμενική Αρχή θα παραλαμβάνουν
θεωρημένο αντίγραφο του εντύπου που υπέβαλλαν και το οποίο θα φυλάσσεται στο πλοίο τουλάχιστον
έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου και θα τίθεται στη διάθεση των αρχών εφόσον ζητηθεί.
(7)-Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλεται στην συμπλήρωση του εντύπου κοινοποίησης, ώστε τα
στοιχεία αυτού να είναι ακριβή και αληθή, δεδομένου ότι ο έλεγχος και η ηλεκτρονική επαλήθευση που
επακολουθεί από την Λιμενική Αρχή εντοπίζει ασφαλέστατα τυχόν ανακρίβειες, πράγμα που συνιστά
παράβαση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, με αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων σε βάρος των
παραβατών.
(8)-Οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής με άδεια μεταφοράς
δώδεκα (12) επιβατών το πολύ υποβάλλουν πριν την χορήγηση απόπλου από τη Λιμενική Αρχή υπεύθυνη
δήλωση περί συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της (στ) σχετικής. Υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας εγκυκλίου. Αντίγραφα των
υπεύθυνων δηλώσεων θα χορηγούνται από τις Λιμενικές Αρχές στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να
τις συμπληρώσουν. Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες των ανωτέρω σκαφών θα
πρέπει να υποβάλλουν και αντίγραφα των αποδείξεων των πιο πρόσφατων παραδόσεων αποβλήτωναπορριμμάτων, ενώ σε κάθε περίπτωση παράδοσης αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σχετική εγγραφή
από τον πλοίαρχο/κυβερνήτη στο ημερολόγιο του σκάφους.
στ. Ανάδοχοι υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων
(1)-Πιστή εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που
παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου και των συμβατικών τους υποχρεώσεων απέναντι στους
φορείς διαχείρισης των λιμένων.
(2)-Επέκταση των συμβατικών τους υποχρεώσεων σε ολόκληρο το αγκυροβόλιο.
(3)-Μέριμνα ότι βρίσκονται σε ισχύ όλες οι απαραίτητες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες-εγκρίσεις
για την εκτέλεση των εργασιών παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων που προέρχονται από τα
πλοία και των καταλοίπων φορτίου, καθώς και πιστή τήρηση των αναφερομένων στις σχετικές
αδειοδοτήσεις - εγκρίσεις.
(4)-Πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών και τελωνειακών διατάξεων και κανονισμών λειτουργίας των
λιμένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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(5)-Χορήγηση στα πλοία, σε συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης των λιμένων, έντυπης βεβαίωσης
παραλαβής αποβλήτων – καταλοίπων φορτίου. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί απόδειξη της παραλαβής των
αποβλήτων – καταλοίπων φορτίου από το πλοίο. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έχοντας ως στόχο
τον περιορισμό της ανομοιομορφίας των χορηγούμενων στα πλοία βεβαιώσεων παραλαβής αποβλήτων,
εξέδωσε την αριθμ. MEPC.1/Circ.645/04-11-2008 Εγκύκλιο με την οποία υιοθετήθηκε συγκεκριμένη
μορφή βεβαίωσης παραλαβής αποβλήτων. Αντίγραφο του συγκεκριμένου εντύπου επισυνάπτεται στο
Παράρτημα IV της παρούσας εγκυκλίου. Οι χορηγούμενες στα πλοία βεβαιώσεις θα πρέπει να είναι σε
αντιστοιχία με το ανωτέρω έντυπο. Σημειώνεται ότι εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται σε πλέον του
ενός αναδόχου, θα εκδίδεται αντίστοιχος αριθμός αποδείξεων.
(6)-Καταχώρηση σε κατάλληλη ηλεκτρονική βάση δεδομένων σε συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης
των λιμένων των στοιχείων του εντύπου του Παραρτήματος ΙΙ της (στ) σχετικής που τους κοινοποιούν οι
πλοίαρχοι των πλοίων καθώς επίσης και των πληροφοριών που αφορούν τις ποσότητες των αποβλήτων,
ανά κωδικό Ε.Κ.Α, που παρελήφθησαν από τα πλοία και τη διαδικασία / χώρο τελικής νόμιμης διάθεσής
τους.
7. Λοιπά Θέματα.
α.-Οι Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ. ελέγχουν την πιστή εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου στην
περιοχή ευθύνης τους.
β.-Οι Περιφέρειες στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται για την αποστολή της
παρούσας εγκυκλίου στις αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους.
γ.-Με μέριμνα των φορέων διαχείρισης των λιμένων της χώρας να δοθεί η παρούσα εγκύκλιος στους
αναδόχους υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που δραστηριοποιούνται στους λιμένες
αρμοδιότητάς τους. Επίσης, οι αρμόδιοι χειριστές των Φορέων Διαχείρισης κάθε λιμένα πρέπει να
μελετήσουν και να κατανοήσουν πλήρως την παρούσα με τα επισυναπτόμενα παραρτήματα.
δ.-Με μέριμνα των προϊσταμένων των Λιμενικών Αρχών της χώρας, οι αρμόδιοι χειριστές οφείλουν να
παρακολουθούν συνεχώς τη πιστή εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου και των διατάξεων της (στ)
σχετικής
ε.-Οι Λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την αποστολή της παρούσας εγκυκλίου σε όλες τις λιμενικές
εγκαταστάσεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους που δεν υπάγονται στην περιοχή ευθύνης Οργανισμών
Λιμένων Α.Ε και Λιμενικών Ταμείων οποιασδήποτε μορφής και στους ναυτικούς πράκτορες που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Υπηρεσίας μας.
στ.-Οι Ενώσεις και Ομοσπονδίες προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται για
τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.
ζ.-Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
έχει αναρτηθεί η παρούσα, καθώς και η νομοθεσία που σχετίζεται με το αντικείμενο της παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων-καταλοίπων φορτίου.
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8.-Με την παρούσα καταργούνται οι (ζ),(η),(ι) και (ια) σχετικές.
9.-Παρακαλείσθε για την ενημέρωσή σας και για τις κατά λόγο αρμοδιότητας δικές σας ενέργειες.

Ο Γενικός Γραμματέας
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων

Αθανάσιος Χριστόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ
1.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -Υπόδειγμα Αναφοράς - Δραστηριότητας της Λιμενικής Αρχής.
2.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υπόδειγμα Αναφοράς του Φορέα Διαχείρισης Λιμένα για εξαιρέσεις πλοίων.
3.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Υπεύθυνη δήλωση πλοιάρχου / κυβερνήτη πλοίου (ελληνικά – αγγλικά).
4.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Τυποποιημένο έντυπο απόδειξης παραλαβής αποβλήτων.
5.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Κωδικοποίηση τύπου πλοίων.
6.-Πρότυπο βεβαίωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Οργανισμοί Λιμένα Α.Ε.
2. Λιμενικά Ταμεία
3. Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία
4. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης/ Δνση ΠΕ.ΧΩ.
Δημοκρατίας 1,Τ.Κ 69100, Κομοτηνή
5. Περιφέρεια Αττικής/ΓΔΠ/Δνση ΠΕ.ΧΩ.
Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11744, Αθήνα
6. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/ΓΔΠ/Δνση ΠΕ.ΧΩ.
Πλ. Κωνσταντινουπόλεως, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη,
7. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος/ΓΔΠ/Δνση ΠΕ.ΧΩ.
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Τ.Κ. 26441, Πάτρα
8. Περιφέρεια Ηπείρου/ΓΔΠ/Δνση ΠΕ.ΧΩ.
Πλατεία Πύρρου 1, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα
9. Περιφέρεια Θεσσαλίας /ΓΔΠ/Δνση ΠΕ.ΧΩ.
Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου , Τ.Κ. 41222, Λάρισα
10. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/ΓΔΠ/Δνση ΠΕ.ΧΩ.
Σαμαρά 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα
11. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Δνση ΠΕ.ΧΩ.
Β. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110, Θεσσαλονίκη
12. Περιφέρεια Κρήτης/ΓΔΠ/Δνση ΠΕ.ΧΩ.
Πλατεία Ελευθερίας , Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο
13. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Δνση ΠΕ.ΧΩ.
Πλατεία Τσιροπίνα, Τ.Κ. 84100 Σύρος
14. Περιφέρεια Πελοποννήσου/ΓΔΠ/Δνση ΠΕ.ΧΩ.
Πλ.Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη
15. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος/ΓΔΠ/Δνση ΠΕ.ΧΩ.
Υψηλάντου 1, Τ.Κ. 35100, Λαμία
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16.Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Δημοκρατίας 52, Τ.Κ 50100, Κοζάνη
17.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Κατεχάκη 56, Τ.Κ 11525, Αθήνα
18.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας
Σωκράτους 111, Τ.Κ 41336, Λάρισα
19.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας
Β. Ηπείρου 20, Τ.Κ 45445, Ιωάννινα
20.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Ν.Εθνική Οδός Πατρών- Αθηνών 158, Τ.Κ 26442, Πάτρα
21.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης
Καθ. Ρωσίδη 11, Τ.Κ 54008, Θεσσαλονίκη
22.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8, Τ.Κ 18538, Πειραιάς
23. Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού
II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (μ.σ.)
1. Υπουργείο Εσωτερικών (Υπόψη κ. Υπουργού)
2. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Υπόψη κ. Υπουργού)
3. Υπουργείο Ανάπτυξης (Υπόψη κ. Υπουργού)
4. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων
(Υπόψη κ. Υπουργού)
5. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών/Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ
6. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων/ Γενική
Διεύθυνση Περιβάλλοντος/Διεύθυνση Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού/Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
7. Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.
8. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης/ Γρ. κ. Γενικού
Γραμματέα
9. Ν.Ε.Ε.
10. Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών
11. Ε.Ε.Ν.Σ. (ΛΟΝΔΙΝΟ)
12. Ε.Β.Ε.Ε.
13. Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία
14. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
15. Ένωση Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας
16. Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας - Σ.Ε.Ε.Ν.
17. Ένωση Εφοπλιστών Ε/Γ Διεθνών Πλόων
18. Ένωση Εφοπλιστών Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων
19. Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού
20. Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτ.Ακτ.Φ/Γ Πλοίων
21. Ένωση Πλοιοκτητών & Εφοπλιστών Επαγγελματικών
Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών Πλοίων
22. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Υπερπόντιας Αλιείας
23. Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας
24. Σύλλογος Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Θαλαμηγών
25. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων
26. Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Ακτοπλοΐας
27. Διεθνής Ναυτική Ένωση
III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μ.σ.)
ΥΝΑ/Γρ. κ Υπουργού
ΥΝΑ/Γρ. κ. ΓΓ
ΥΝΑ/Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ
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ΥΝΑ/Γρ. κ. Α/ΛΣ
ΥΝΑ/Γρ. κ.κ. Α’-Β΄ Υ/ΛΣ
ΥΝΑ/Γρ. κ.κ. ΑΔΝΑ/ΛΣ - ΕΒΑ/ΛΣ - ΕΔΕΙΝ/ΛΣ - ΕΝΑ/ΛΣ
ΥΝΑ/Γρ. κ.κ. ΔΚΒ΄- ΕΚΓ΄ - ΔΚΔ΄
ΥΝΑ/ΔΠΘΠ - ΔΙΓΑΚΑΛ-ΔΚΕΟ-ΔΜΚ-ΔΕΠ-ΚΕΠΙΧ/Λ.Σ
ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΟΛΕΛ-ΔΛΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Υπόδειγμα Αναφοράς - Δραστηριότητας της Λιμενικής Αρχής
Υπόδειγμα αναφοράς Λιμενικής Αρχής που υποβάλλεται στην ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ και στην οικεία
Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ. εντός Ιανουαρίου κάθε έτους σχετικά με τους ελέγχους που διενεργήθηκαν
στα πλοία και τα πρόστιμα που επεβλήθησαν για παραβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ
8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 Β΄/06-03-2009).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
(1)

Τύπος πλοίου

Αριθμός πλοίων που
κατέπλευσαν

Αριθμός πλοίων που
παρέδωσαν απόβλητα

Αριθμός πλοίων που
επιθεωρήθηκαν

Αριθμός πλοίων που
επιβλήθηκαν κυρώσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ
Είδος
Παράβασης

(1)

Τύπος
πλοίου

Αριθμός Πλοίων
ανά Τύπο Πλοίου

Διοικητικές κυρώσεις
Σύνολο Προστίμων (€)

Ποινικές
κυρώσεις

Πειθαρχικές
κυρώσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Είδος
Παράβασης

Όνομα
Φορέα

Διοικητικές κυρώσεις
Σύνολο Προστίμων (€)

Ποινικές
κυρώσεις

Σημειώση
(1)
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση αυτού του πεδίου επισυνάπτονται στο Παράρτημα V .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Υπόδειγμα Αναφοράς του Φορέα Διαχείρισης Λιμένα για εξαιρέσεις πλοίων
Υπόδειγμα αναφοράς του φορέα διαχείρισης που υποβάλλεται στην ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ εντός Ιανουαρίου κάθε
έτους, σχετικά με τα πλοία που εξαιρούνται σύμφωνα με το Άρθρο 9 της ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412
Β΄/06-03-2009).

Τύπος
Πλοίου (1)

Όνομα
Πλοίου ΚΟΧ

IMO
Number

Δρομολόγιο (2)

Είδος
εξαίρεσης (3)

Χρονική
διάρκεια
εξαίρεσης

Λιμένας
Παράδοσης
Αποβλήτων

Σημειώση
(1)
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση αυτού του πεδίου επισυνάπτονται στο Παράρτημα V
(2)
Καταγράφονται οι λιμένες στους οποίους προσεγγίζει το πλοίο κατά την εκτέλεση των δρομολογίων του
(3)
Καταγράφεται το είδος της χορηγηθείσας εξαίρεσης (π.χ υποβολή εντύπου Παραρτήματος ΙΙ της (ε) σχετικής, παράδοση
υγρών ή/και στερεών αποβλήτων, κτλ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ
Στο πλαίσιο εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 8111.1/41/09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412 Β΄/06-03-2009)
ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΠΟΠΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ …………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ:………………………………………………….………………………………….
ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ: Αλιευτικό / Σκάφος αναψυχής με άδεια μεταφοράς δώδεκα (12) επιβατών το πολύ
ΣΗΜΑΙΑ…………………………………… ΝΗΟΛΟΓΙΟ……………….……………………………
1. Παραδόθηκαν απόβλητα σε ευκολίες υποδοχής:

Τύπος Αποβλήτων

Παραδόθηκαν
(m3)

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ευκολία Υποδοχής Ανάδοχος

Παραμένουν
επί του
πλοίου
(m3)

Τελευταίος
λιμένας που
παραδόθηκαν
απόβλητα

Κατάλοιπα πετρελαίου
Ύδατα υδροσυλλεκτών
Λιπαντικά έλαια
Απορρίμματα
Λύματα
Λοιπά (να καθοριστούν)

Συνολική Χωρητικότητα της:
Δεξαμενής βαρέων καταλοίπων (εφόσον υπάρχει)……………….…..…...….…m3
Δεξαμενής σεντινών / συγκράτησης (εφόσον υπάρχει): ……..………...….…....m3
Δεξαμενής συγκέντρωσης λυμάτων (εφόσον υπάρχει)……………… ………....m3
2. Επόμενος λιμένας κατάπλου: ……………………………………………………………………………
3. Δηλώνω υπεύθυνα, ότι τα πάσης φύσεως απόβλητα που παράγονται κατά τη λειτουργία του πλοίου
παραδίδονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 Β΄ /
06-03-2009), στις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων που διατίθενται στους λιμένες κατάπλου. Η παράδοση
των αποβλήτων γίνεται σε συνεννόηση με τον οικείο φορέα διαχείρισης λιμένα και τη Λιμενική Αρχή. Σε
κάθε περίπτωση παράδοσης αποβλήτων-απορριμμάτων πραγματοποιείται σχετική εγγραφή στο ημερολόγιο
του πλοίου και λαμβάνεται σχετική απόδειξη.
4. Υποβάλλω συνημμένα φωτοαντίγραφα αποδείξεων της πιο πρόσφατης παράδοσης αποβλήτωναπορριμμάτων.Ημερομηνία…………………………………
Ο Πλοίαρχος/Κυβερνήτης
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MASTER/SKIPPER ’S DECLARATION
According to Common Ministerial Decision 8111.1/41/09 (Official Gazette 412 Β΄/06-03-2009)
BEFORE SHIP’S DEPARTURE FROM THE PORT OF……………………….
NAME OF THE VESSEL:…………………………………………….………………………………….
TYPE: Fishing vessel/Recreational craft authorized to carry no more than twelve (12) passengers
FLAG…………………………………… REGISTRY…….……………….……………………………
1. Were ship-generated waste delivered to port reception facilities:
Waste Type

Delivered (m3)

Reception facility Provider

YES / NO
Retained on
board
(m3)

Last port of
delivery

Sludge
Bilge
Lube oils
Garbage
Sewage
Other (specify)

Total capacity of:
Sludge holding tank (if exist):…………..…...……m3
Bilge holding tank (if exist): …..………...…..…....m3
Sewage holding tank (if exist):………… ...……....m3
2. Next port of call:………………………… …………………………………………………………
3. I declare that all ship-generated waste produced are delivered at port reception facilities according to the
Common Ministerial Decision 8111.1/41/09 (Official Gazette 412 Β΄/06-03-2009). Waste delivery is
made in communication with Port Authority and Port Police. Every waste-garbage delivery is recorded at
the log-book and a waste delivery receipt is given.
4. I attach waste delivery receipt(s) from the last waste-garbage delivery.-

DATE…………………………………
THE MASTER/SKIPPER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
STANDARD FORMAT FOR THE WASTE DELIVERY RECEIPT
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
The designated representative of the reception facility provider should provide the following form to the master of a ship that has
just delivered waste.
This form should he retained on board the vessel along with the appropriate Oil RB, Cargo RB or Garbage RB
1. RECEPTION FACILITY AND PORT PARTICULARS
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΙΜΕΝΑ
1.1 Location/Terminal name:
Περιοχή/Ονομασία Λιμένα:
1.2 Reception facility provider(s):
Ευκολία Υποδοχής Αποβλήτων – Ανάδοχος:
1.3 Treatment facility provider(s) - if different from above:
Εγκατάσταση Επεξεργασίας / Διάθεσης – Ανάδοχος – εάν είναι διαφορετικός από ανωτέρω:
1.4 Waste Discharge Date and Time from:
To
Ημερομηνία και Ώρα παράδοσης αποβλήτων από
έως
2. SHIP PARTICULARS (Στοιχεία Πλοίου)
2.1 Name of ship:
2.5 Owner or operator:
Όνομα πλοίου
Πλοιοκτήτης ή Διαχειριστής:
2.2 IMO number:
2.6 Distinctive number or letters:
Αριθμός IMO :
Διεθνές Διακριτικό Σήμα
2.3 Gross tonnage:
2.7 Flag State:
Κόροι Ολικής Χωρητικότητας:
Σημαία:
2.4 Type of ship: □ Oil tanker
□ Chemical tanker
□ Bulk carrier
□ Container
□ Other cargo ship □ Passenger ship
□ Ro-ro
□ Other (specify)
MARPOL Annex I - Oil
Quantity (m3)
MARPOL Annex V - Garbage
Quantity (m3)
Oily bilge water
Plastic
Σεντινόνερα
Πλαστικά
Floating dunnage, lining, or packing material
Oily residues (sludge)
Επιπλέοντα υλικά στοιβασίας, επένδυσης ή
Πετρελαιοειδή κατάλοιπα
συσκευασίας
Ground-down paper products, rags, glass,
Oily tank washings
metal, bottles, crockery etc.
Πετρελαιοειδή εκπλύματα
Αλεσμένα προϊόντα χαρτιού, στουπιά, γυαλί,
δεξαμενών
μέταλλο, φιάλες, πιατικά κλπ
Cargo residues2, paper products, rags, glass,
Dirty ballast water
metal, bottles, crockery, etc.
Κατάλοιπα φορτίου, προϊόντα χαρτιού,
Ακάθαρτο έρμα
στουπιά, γυαλί, μέταλλο, φιάλες, πιατικά κλπ
Scale and sludge from tank cleaning
Food waste
Υπολείμματα καθαρισμού δεξαμενών
Κατάλοιπα τροφίμων
Other (please specify)
Incinerator ash
Άλλο (Να προσδιοριστεί)
Τέφρα και κατάλοιπα καύσης αποτέφρωσης
3
1
MARPOL Annex II - NLS
Quantity (m )/Name Other wastes (specify)
Άλλα απόβλητα (Να προσδιοριστούν)
Category X substance
MARPOL Annex VI -Air pollution
Quantity (m3)
Ουσίες κατηγορίας Χ
Ozone-depleting substances and equipment
Category Y substance
containing such substances
Ουσίες που καταστρέφουν το όζον και
Ουσίες κατηγορίας Υ
εξοπλισμός που περιέχει τέτοιες ουσίες
Category Ζ substance
Exhaust gas-cleaning residues
Ουσίες κατηγορίας Ζ
Υπολείμματα καθαρισμού καυσαερίων
OS other substances
Άλλες ουσίες
MARPOL Annex IV - Sewage
Quantity (m3)
On behalf of the port facility I confirm that the above wastes were delivered.
Εκ μέρους της λιμενικής εγκατάστασης παραλαβής βεβαιώνω ότι τ ανωτέρω απόβλητα παραδόθηκαν
Signature: ...........................................................
Full Name and Company Stamp:
Υπογραφή
Επωνυμία και Σφραγίδα:
1
Indicate the proper shipping name of the NLS involved. (Ακριβής Ονομασία αποβλήτου)
2
Indicate the proper shipping name of the dry cargo. (Προσδιορίστε την ονομασία του ξηρού φορτίου)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Τύποι Πλοίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΟ
ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΕΞΑΜΕΝΟΦΟΡΤΗΓΟ
ΠΛΟΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΑΛΛΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ
ΠΛΟΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΥΜΑ
ΠΛΟΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
ΠΛΟΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΛΟΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΛΛΑ ΠΛΟΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΛΟΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕ ΡΑΜΠΕΣ
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ή RORO
ΑΛΛΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ή RORO
ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΜΙΚΤΑ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ – ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ
ΥΔΡΟΠΤΕΡΥΓΑ - CATAMARAN
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ
ΑΛΛΑ ΠΛΟΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ (Τ/Ρ – Α/Ψ, Ε/Γ – Τ/Ρ, κ.α.)
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
ΡΥΜΟΥΛΚΑ
ΒΥΘΟΚΟΡΟΙ
ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΑΦΗ ΜΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΛΛΟΥ
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101
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104
105
109
202
311
322
325
329
333
334
351
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354
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359
411
431
492
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ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΠ-ΙΕ5
Υπόδειγμα βεβαίωσης που χορηγείται από το φορέα διαχείρισης του λιμένα
διακανονισμού για την εξαίρεση πλοίου στο πλαίσιο του άρθρου 9 της ΚΥΑ
8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 Β΄/06-03-2009).
………………………….. (Στοιχεία Φορέα Διαχείρισης Λιμένα)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
1.

2.

3.

Βεβαιώνεται ότι …………………………………..(1)
διαθέτει στο πλαίσιο
εφαρμογής της ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 Β΄/06-03-2009) για ………..
…..………………………(2)
εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων των πλοίων, το οποίο και εφαρμόζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
………………………(3) εγκριτικής απόφασης ………………….(4) και των
κείμενων διατάξεων που διέπουν την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών.
Το πλοίο …………………………………………(5) εκτελεί προγραμματισμένα
δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς στο λιμένα
……………………..(2) αρμοδιότητάς μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου
9 της
ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 Β΄/06-03-2009), και παραδίδει
……………………………………………(6) καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα
τέλη.
Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα ……………. έως ………………. και
χορηγείται κατόπιν αίτησης του …………………………(7) προκειμένου να
κατατεθεί στον …………………………………….(8) για εξαίρεση του ανωτέρω
πλοίου στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 9 της ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412
Β΄/06-03-2009),
…………….…………………..(9)

Σημειώσεις
(1) Όνομα φορέα διαχείρισης λιμένα
(2) Όνομα λιμένα διακανονισμού
(3) Αριθμός πρωτοκόλλου εγκριτικής απόφασης
(4) Φορέας που εξέδωσε την εγκριτική απόφαση (Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ή Υπουργός
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)
(5) Στοιχεία πλοίου (Όνομα, Σημαία, Αριθμός αναγνώρισης ΙΜΟ, Αριθμός MMSI, Διεθνές Διακριτικό
Σήμα)
(6) Είδος των αποβλήτων που παραδίδονται
(7) Στοιχεία αιτούντος
(8) Φορέας διαχείρισης λιμένα από τον οποίο επιθυμεί να εξαιρεθεί
(9) Υπογραφή και στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα διαχείρισης λιμένα
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