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1. ΔΗΑΓΧΓΖ  
 

Με ημκ πανυκ πέδζμ Αζαπείνζζδξ Ώπμαθήηςκ απμζημπείηαζ δ ζοιιυνθςζδ 
ιε ηδκ μδδβία 2000/59/ΒΚ ημο οιαμοθίμο ηδξ 27δξ Νμειανίμο 2000 ηςκ 
Βονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ πμο έπεζ δδιμζζεοεεί ζηδκ Βπίζδιδ Βθδιενίδα 
ηςκ Βονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ (L 332/81/28-12-2000), υπςξ αοηή 
ακηζηαηαζηάεδηε ιε ηδκ οπ‟ αν. 2007/71/ΒΚ μδδβία ηδξ Βπζηνμπήξ ηδξ 13δξ 
Αεηειανίμο 2007, πμο έπεζ δδιμζζεοεεί ζηδκ Βθθδκζηή βθχζζα ζημ ηεφπμξ L 
329/14.12.2007 ηδξ Βπίζδιδξ Βθδιενίδαξ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ, βζα ηδκ 
ηνμπμπμίδζδ ημο πανανηήιαημξ II ηδξ οπ‟ αν. 2000/59/ΒΚ ηαζ ηδξ ζπεηζηήξ 
ΚΤΏ 8111.1/41/09, πμο δδιμζζεφεδηε ζηδκ Βθδιενίδα ηδξ Κοαενκήζεςξ 
ΦΒΚ 412ΐ΄ ηδξ 06 Μανηίμο 2009, ζε ακηζηαηάζηαζδ ηδξ οπ‟ αν. 3418/07/02 
(ΦΒΚ 712ΐ΄ /11-06-2002) «Μέηνα ηαζ υνμζ ηζξ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ 
παναθααήξ απμαθήηςκ πμο πανάβμκηαζ ζηα πθμία ηαζ ηαηαθμίπςκ 
θμνηίμο», πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί δ απμηεθεζιαηζηυηενδ εθανιμβή ηςκ 
δζαηάλεςκ ηδξ οπ‟ αν. 2000/59/ΒΚ μδδβίαξ ηαζ μ πενζμνζζιυξ ηδξ απυννζρδξ 
ζηδ εάθαζζα ηαζ ζδίςξ δ πανάκμιδ απυννζρδ απμαθήηςκ ηαζ ηαηαθμίπςκ 
θμνηίμο απυ πθμία πμο πνδζζιμπμζμφκ ημοξ θζιέκεξ ηδξ Κμζκυηδηαξ, ιε ηδκ 
αεθηίςζδ ηδξ δζάεεζδξ ηαζ ηδξ πνήζδξ θζιεκζηχκ εβηαηαζηάζεςκ 
παναθααήξ απμαθήηςκ πθμίμο ηαζ ηαηαθμίπςκ θμνηίμο, χζηε κα εκζζποεεί 
δ πνμζηαζία ημο εαθαζζίμο πενζαάθθμκημξ. Πανάθθδθα δε, ημ πανυκ 
ζπέδζμ εκανιμκίγεηαζ πθήνςξ ιε ηδκ πενζααθθμκηζηή κμιμεεζία δ μπμία 
εθανιυγεηαζ ζήιενα ζηδκ Βθθάδα ηαζ δ μπμία αημθμφεδζε ιεηά ηδκ ζπεηζηή 
ΚΤΏ 3418/07/2002 ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε: 
 
Ώ) ημ Π.Α. 08/2013 (ΦΒΚ Ώ΄ 27/31-01-2013) πενί απμδμπήξ ημο 
ακαεεςνδιέκμο Πανανηήιαημξ V ηδξ Α.. MARPOL 73/79, πμο έπεζ ηεεεί ζε 
ζζπφ απυ 01/01/2013      ηαζ 
 
ΐ) ηδκ ανζε. 531.5-5/2013/04-01-2013 ΚΤΏ (ΦΒΚ ΐ΄ 139/29-01-2013 πενί 
απμδμπήξ ηνμπμπμζήζεςκ ζηα Πανανηήιαηα I, II, IV, V, ηαζ VI ηδξ Α.. 
MARPOL 73/79, πμο ηίεεηαζ ζε εθανιμβή απυ 01/08/2013. 
 
ημπμί ημο πανυκημξ ζπεδίμο δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ είκαζ: 

1. Δ ζοιιυνθςζδ ηςκ θζιέκςκ Ραθήκαξ ηαζ Ώβίαξ Μανίκαξ, ιε ηδκ 
οπάνπμοζα πενζααθθμκηζηή κμιμεεζία πνάβια ημ μπμίμ εα έπεζ ςξ 
απμηέθεζια ηδκ  απμηεθεζιαηζηυηενδ πνμζηαζία ημο εαθαζζίμο 
πενζαάθθμκημξ. 

2. Δ ιείςζδ ημο ηυζημοξ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ πμο πανάβμκηαζ ζημοξ 
πνμακαθενυιεκμοξ θζιέκεξ. 

 
 



 

H Κμζκμηζηή μδδβία εθανιυγεηαζ ζε υθα ηα πθμία, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 
ηςκ αθζεοηζηχκ ζηαθχκ ηαζ ηςκ ζηαθχκ ακαροπήξ, ακελανηήηςξ ηδξ 
ζδιαίαξ πμο θένμοκ, ηα μπμία ηαηαπθέμοκ ή θεζημονβμφκ ζε εθθδκζηυ 
θζιέκα, πθδκ ηςκ πμθειζηχκ πθμίςκ ή αμδεδηζηχκ ζηαθχκ ή άθθςκ πθμίςκ 
πμο ακήημοκ ζημ ηνάημξ ή πμο ηα εηιεηαθθεφεηαζ ημ ηνάημξ ηαζ 
πνδζζιμπμζμφκηαζ πνμξ ημ πανυκ απμηθεζζηζηά βζα ηοαενκδηζηή ιδ ειπμνζηή 
οπδνεζία ηαζ ζε υθμοξ ημοξ εθθδκζημφξ θζιέκεξ, ζημοξ μπμίμοξ ζοκήεςξ 
ηαηαπθέμοκ πθμία πμο ειπίπημοκ ζημ πεδίμ εθανιμβήξ ηςκ 
πνμακαθενεέκηςκ. 
 
Οζ ηαηδβμνίεξ ηςκ θζιέκςκ ηαηαβνάθμκηαζ ζημ Πανάνηδια III ηδξ οπ‟ αν. 
8111.1/41/09/06-03-2009 Ώπυθαζδξ (ΦΒΚ 412ΐ΄) ηαζ ηνμπμπμζήζεζξ ημο 
Πανανηήιαημξ αοημφ εβηνίκμκηαζ ιε απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Οζημκμιίαξ, 
Ώκηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ Ναοηζθίαξ. Γζα ημοξ οπυθμζπμοξ θζιέκεξ ηδξ πχναξ 
ζημοξ μπμίμοξ ηαηαπθέμοκ πενζζηαζζαηά πθμία πμο ειπίπημοκ ζημ πεδίμ 
εθανιμβήξ ηςκ δζαηάλεςκ, εθανιυγμκηαζ μζ δζαηάλεζξ ηςκ Κακμκζζιχκ 
Λζιέκςκ, εηηυξ εάκ μζ θμνείξ δζαπείνζζήξ ημοξ απμθαζίζμοκ ηδκ έκηαλή ημοξ 
ζηζξ δζαηάλεζξ ηδξ πνμακαθενεείζδξ απυθαζδξ. 
 
Σα πθμία πμο ελαζνμφκηαζ, παναδίδμοκ ηα απυαθδηά ημοξ ηαζ ηα ηαηάθμζπα 
θμνηίμο ηαηά ηνυπμ ζφιθςκμ ιε ηδκ ίδζα απυθαζδ ζημ ααειυ πμο αοηυ 
είκαζ θμβζηυ ηαζ εθζηηυ. 
 
Δ Βονχπδ απμηεθεί ηδκ ιεβαθφηενδ αβμνά ζηδκ εζζαβςβή πεηνεθαίμο, ιε 
πμζμζηυ 90% ηςκ πνμσυκηςκ κα ιεηαθένμκηαζ απυ ηαζ πνμξ αοηήκ ιέζς 
εαθάζζδξ. Τπμθμβίγεηαζ υηζ 360 εηαημιιφνζα ηυκμζ πεηνεθαίμο ηαζ 
ιεηαπμζδιέκςκ πνμσυκηςκ ιεηαθένμκηαζ εηδζίςξ ιέζς ηδξ Μεζμβείμο. 
Ώκαπυθεοηηα οπάνπμοκ αηοπήιαηα ηαηά ηδ δζάνηεζα αοηχκ ηςκ πθυςκ, ηα 
μπμία πνμηαθμφκ νφπακζδ ηςκ οδάηςκ, αθθά είκαζ βκςζηυ υηζ ζδιακηζηή 
νφπακζδ πνμηαθμφκ ααζζηέξ θεζημονβζηέξ δζαδζηαζίεξ ηςκ πθμίςκ, υπςξ 
εηπθφζεζξ δελαιεκχκ, αθενιαηζζιμί η.α., πμο ακαθένμκηαζ ζηδ 
αζαθζμβναθία ςξ πανάκμιεξ απμννίρεζξ. Δ φιααζδ MARPOL 73/78, έπεζ 
ςξ βκςζηυκ εεζιμεεηήζεζ ηαζ ηδ Μεζυβεζμ ςξ «εζδζηή πενζμπή», 
απαβμνεφμκηαξ ηδκ μπμζαδήπμηε απυννζρδ. Βίκαζ θμζπυκ θακενυ υηζ δ 
ζςζηή ηαζ απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή ηςκ πεδίςκ Αζαπείνζζδξ Ώπμαθήηςκ 
ηδξ ηάεε πχναξ απμηηά ζδζαίηενδ ζδιαζία ζε υ,ηζ αθμνά ηζξ δεζιεφζεζξ ηδξ 
Βονχπδξ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο εαθάζζζμο πενζαάθθμκημξ. 
 
φβπνμκεξ ένεοκεξ ιε ηδ αμήεεζα ζοζηδιάηςκ παναημθμφεδζδξ ιέζς 
δμνοθυνςκ έπμοκ ακαδείλεζ ηζξ ιεβάθεξ δζαζηάζεζξ ηδξ πεηνεθασηήξ 
νφπακζδξ ζηδ Μεζυβεζμ ηαζ ζηδκ Βθθάδα, ηονίςξ ςξ απμηέθεζια 
θεζημονβζηχκ απμννίρεςκ (illicit vessel discharges -πανάκμιεξ απμννίρεζξ). 
To πνυβναιια αοηυ εθάνιμζε ηδ ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία ηδξ ηδθεπζζηυπζζδξ 



 

απυ ημκ Βονςπασηυ δμνοθυνμ ERS-2 ηαζ ημκ Κακαδζηυ RADARSAT-1 ιε 
Synthetic Aperture Radar (SAR) δίκμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ ενεοκδηέξ 
ημο Βονςπασημφ Joint Research Centre κα παναημθμοεμφκ ηδ εαθάζζζα 
νφπακζδ απυ πεηνέθαζμ ιε απχηενμ ζηυπμ ηδκ πνυθδρδ αοηχκ ηςκ 
απμννίρεςκ, ιε αάζδ ηδ καοηζθζαηή δναζηδνζυηδηα, ηζξ πμνείεξ ηςκ πθμίςκ 
ηαζ ημ ζζημνζηυ ηδξ πενζμπήξ. Δ ιεθέηδ απέδεζλε υηζ εηεί υπμο μ νυθμξ ημο 
ηνάημοξ είκαζ εθθζπήξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ παναημθμφεδζδ, ηδκ ζοθθμβή 
απμδεζηηζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ακαθμνάξ ηςκ πνμαθδιάηςκ νφπακζδξ 
εηδδθχκεηαζ ηαζ o ιεβαθφηενμξ ανζειυξ πανάκμιςκ απμννίρεςκ (ιεβάθδ 
ζοβηέκηνςζδ  ηδθίδςκ) υπςξ π.π. ζηζξ ακαημθζηέξ Ώηηέξ ηδξ Κμνζζηήξ. Δ 
έηηαζδ ηδξ ιδ ζοιιυνθςζδξ ιε ημοξ δζεεκείξ ηακμκζζιμφξ ζηδκ πενζμπή 
επζαάθθεζ ηδκ εθανιμβή πεδίςκ Αζαπείνζζδξ Ώπμαθήηςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε 
αοημφξ ημοξ ηακμκζζιμφξ, ιε ζηυπμ κα βίκμοκ αήιαηα πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ 
ηυζμ ηδξ απμθοβήξ ηδξ νφπακζδξ αοηήξ, υζμ ηαζ ηδξ πνυαθερδξ ηαζ 
πνυθδρήξ ηδξ.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ II 
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2.ΟΡΗΜΟΗ 
 

 
Γζα ημοξ ζημπμφξ ημο πανυκημξ ηακμκζζιμφ κμμφκηαζ ςξ : 
 

(α) «πινίν» :  ημ ζηάθμξ ηάεε ηφπμο πμο δναζηδνζμπμζείηαζ ζημ 
εαθάζζζμ πενζαάθθμκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ οδνμπηένοβςκ, ηςκ 
αενμθζζεαζκυκηςκ ζηαθχκ, ηςκ ηαηαδομιέκςκ ηαζ ηςκ πθςηχκ 
καοπδβδιάηςκ, 

 
(β) «ζύκβαζε MARPOL 73/78» : δ δζεεκήξ ζφιααζδ βζα ηδκ απμθοβή 
νφπακζδξ ηδξ εάθαζζαξ απυ πθμία, 1973, υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ 
ιε ημ ζπεηζηυ πνμξ αοηή πνςηυημθθμ ημο έημοξ 1978,   

 
(γ)«απόβιεηα πνπ παξάγνληαη ζηα πινία» : υθα ηα απυαθδηα,     
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ θοιάηςκ ηαζ ηαηάθμζπα πθδκ ηςκ  ηαηαθμίπςκ 
θμνηίμο, ηα μπμία πανάβμκηαζ ηαηά ηδ θεζημονβία εκυξ πθμίμο ηαζ ειπίπημοκ 
ζημ πεδίμ εθανιμβήξ ηςκ Πανανηδιάηςκ Ε, ΕV, V ηαζ VI ηδξ ζφιααζδξ 
MARPOL 73/78, ηαεχξ ηαζ ηα ζοκδευιεκα ιε ημ θμνηίμ απμννίιιαηα, υπςξ 
μνίγμκηαζ ζηζξ μδδβίεξ βζα ηδκ εθανιμβή ημο Πανανηήιαημξ V ηδξ ζφιααζδξ 
MARPOL 73/78, 
 
(δ)«θαηάινηπα θνξηίνπ» : ηα οπμθείιιαηα μπμζμοδήπμηε οθζημφ ημο 
θμνηίμο, πμο παναιέκμοκ επί ημο πθμίμο ζημοξ πχνμοξ ή ζηζξ δελαιεκέξ 
θμνηίμο ιεηά ηδκ πενάηςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ εηθυνηςζδξ ηαζ ηςκ ενβαζζχκ 
ηαεανζζιμφ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ οπενπεζθίζεςκ ηαζ ηςκ δζαννμχκ 
ηαηά ηδ θυνηςζδ / εηθυνηςζδ, 
 
(ε)«ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο» : ηάεε ζηαεενή, πθςηή ή ηζκδηή 
εβηαηάζηαζδ πμο είκαζ ζηακή κα δέπεηαζ απυαθδηα πμο πανάβμκηαζ ζηα 
πθμία ή ηαηάθμζπα θμνηίμο, 
 

(ζη)«αιηεπηηθό ζθάθνο» : ηάεε πθμίμ πμο είκαζ ελμπθζζιέκμ ή 
πνδζζιμπμζείηαζ ειπμνζηά βζα ηδκ αθίεοζδ ρανζχκ ή άθθςκ έιαζςκ εκάθζςκ 
πυνςκ, 
 
(δ)«ζθάθνο αλαςπρήο» : ηάεε ηφπμξ πθμίμο πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα 
αεθδηζημφξ ή ροπαβςβζημφξ ζημπμφξ, ακελάνηδηα απυ ημ ιέζμ πνυςζήξ 
ημο, 
 
(ε) «ιηκέλαο» : εέζδ ή βεςβναθζηή πενζμπή πμο δδιζμονβείηαζ απυ 
αεθηζςηζηά ένβα ηαζ εβηαηαζηάζεζξ χζηε κα επζηνέπεζ ηονίςξ, ηδκ οπμδμπή 



 

πθμίςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ αθζεοηζηχκ ζηαθχκ ηαζ ηςκ ζηαθχκ 
ακαροπήξ, 
 
(ζ) «θνξέαο δηαρείξηζεο ιηκέλσλ»: μπμζμζδήπμηε θμνέαξ δζαπεζνίγεηαζ 
ημοξ θζιέκεξ ηδξ πενζμπήξ ανιμδζυηδηάξ ημο (Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β.), 
 
(η) «αλάδνρνο παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ»: θοζζηυ ή κμιζηυ 
πνυζςπμ ζημ μπμίμ δφκαηαζ κα ακαηεεεί απυ ημοξ θμνείξ δζαπείνζζδξ ηςκ 
θζιέκςκ δ παναθααή ηαζ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ ηαζ ηαηαθμίπςκ θμνηίμο 
πμο πνμένπμκηαζ απυ ηα πθμία πμο ηαηαπθέμοκ ζηδκ πενζμπή ανιμδζυηδηάξ 
ημοξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ μ ακάδμπμξ πνέπεζ κα είκαζ εθμδζαζιέκμξ ιε ηζξ 
ηαηά κυιμ απαζημφιεκεξ άδεζεξ, ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ πενί 
απμαθήηςκ, 
 
(ηα) «ζαιάζζην αγθπξνβόιην»: ηαεμνζζιέκδ εαθάζζζα πενζμπή πθδζίμκ 
θζιέκα, πμο ανίζηεηαζ εηηυξ ηδξ πενζμπήξ ανιμδζυηδηαξ θμνέα δζαπείνζζδξ 
θζιέκα, ζηδκ μπμία επζηνέπεηαζ δ αναποπνυκζα ή ιαηνμπνυκζα αβηονμαμθία 
πθμίςκ ηαζ δ δζεκένβεζα πνάλεςκ ακεθμδζαζιμφ,   
 
(ηβ) «απόβιεηα ιηπαληηθώλ ειαίσλ» :Κάεε αζμιδπακζηυ ή θζπακηζηυ έθαζμ 
μνοηηήξ ζοκεεηζηήξ ή ιζηηήξ αάζδξ ημ μπμίμ ηαηέζηδ αηαηάθθδθμ βζα ηδ 
πνήζδ βζα ηδκ μπμία πνμμνζγυηακ ανπζηά, ηαζ ηονίςξ ηα πνδζζιμπμζδιέκα 
θάδζα ηζκδηήνςκ εζςηενζηήξ ηαφζεςξ ηαζ ηζαςηίςκ ηαποηήηςκ ηαζ ηα 
θζπακηζηά έθαζα ιδπακχκ, ζηνμαίθςκ ηαζ οδναοθζηχκ ζοζηδιάηςκ 
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ απμαθήηςκ θζπακηζηχκ εθαίςκ πμο πνμ-
ένπμκηαζ απυ πθμία, άθθα ιέζα ιεηαθμνάξ ή ζηαεενέξ εβηαηαζηάζεζξ. Σα 
απυαθδηα θζπακηζηχκ εθαίςκ πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ηεθάθαζμ 13 ημο 
ηαηαθυβμο απμαθήηςκ ημο Πανανηήιαημξ ηδξ Ώπυθαζδξ 2001/118/Β.Κ. ημο 
οιαμοθίμο ηδξ 16δξ Εακμοανίμο 2001 ηςκ Βον. Κμζκμηήηςκ (ΒΒΕ 
47/16.2.2001). 
 
(ηγ) «ύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο»: Δ μνβάκςζδ ζε αημιζηή ή 
ζοθθμβζηή αάζδ ιε μπμζαδήπμηε κμιζηή ιμνθή ηςκ ενβαζζχκ ζοθθμβήξ 
ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ εββομδμζίαξ, ιεηαθμνάξ,               
επακαπνδζζιμπμίδζδξ ηαζ αλζμπμίδζδξ ηςκ πνδζζιμπμζδιέκςκ ζοζηεοα-
ζζχκ ή ηςκ απμαθήηςκ ηςκ ζοζηεοαζζχκ ηαζ άθθςκ πνμσυκηςκ: 

- δ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηςκ πνδζζιμπμζδιέκςκ ζοζηεοαζζχκ 
πμθθαπθήξ πνήζδξ ιεηά ηδ ζοθθμβή, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ 
εββομδμζίαξ ή ιεηαθμνάξ ημοξ, ηαεχξ ηαζ 
- δ αλζμπμίδζδ ηςκ απμαθήηςκ ηςκ ζοζηεοαζζχκ ή άθθςκ πνμσυκηςκ 
ιεηά ηδ ζοθθμβή, ιεηαθμνά, ιεηαθυνηςζδ ή πνμζςνζκή απμεήηεοζδ 
ημοξ, χζηε ηυζμ μζ πνδζζιμπμζδιέκεξ ζοζηεοαζίεξ υζμ ηαζ ηα 



 

απυαθδηα ηςκ ζοζηεοαζζχκ ηαζ άθθςκ πνμσυκηςκ κα επζζηνέθμοκ 
ζημ νεφια ηδξ αβμνάξ. 

  
Σα «απυαθδηα πμο πανάβμκηαζ ζηα πθμία» ηαζ ηα «ηαηάθμζπα θμνηίμο», 
υπςξ μνίγμκηαζ ζηα ζδιεία (β) ηαζ (δ), εεςνμφκηαζ ηαζ ακαθένμκηαζ ςξ 
απυαθδηα ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 1 εδάθζμ 1(α) ηδξ οπ‟ ανζε. 
2006/12/ΒΒ μδδβίαξ ημο Β. οιαμοθίμο ηαζ Κμζκμαμοθίμο, ηδξ 5δξ Ώπνζθίμο 
2006 πενί απμαθήηςκ (ΒΒL 114 ηδξ 24.04.2006 ζεθ.9-21) ή ηαηά ηδκ έκκμζα 
ημο άνενμο 3 παν. 1 ηδξ οπ‟ αν. 2008/98/ΒΚ Οδδβίαξ ημο Βονςπασημφ 
Κμζκμαμοθίμο ηαζ οιαμοθίμο ηδξ 19.11.2008 βζα ηα απυαθδηα ηαζ ηδκ 
ηαηάνβδζδ μνζζιέκςκ μδδβζχκ (EEL 321 ζεθ. 3-30 ηδξ 22.11.2008) εθυζμκ 
δ ηεθεοηαία εζζαπεεί ζημ εεκζηυ δίηαζμ ή έπεζ πανέθεεζ δ 12.12.2010. 
 
Πνυζεεημζ μνζζιμί δίδμκηαζ ζημ ακαεεςνδιέκμ Πανάνηδια V MARPOL 
73/78 ςξ ελήξ:  
 

1. θάγηα δώσλ, είκαζ ηα ζχιαηα μπμζςκδήπμηε γχςκ ηα μπμία 
ιεηαθένμκηαζ ςξ θμνηίμ πάκς ζημ πθμίμ ηαζ πέεακακ ηαηά ηδ 
δζάνηεζα ημο ηαλζδζμφ. 

2. Καηάινηπα θνξηίνπ, είκαζ ηα οπμθείιιαηα μπμζμοδήπμηε 
θμνηίμο πμο δεκ ηαθφπημκηαζ απυ άθθα Πανανηήιαηα αοηήξ ηδξ 
φιααζδξ ηαζ πμο παναιέκμοκ ζημ ηαηάζηνςια ή ζηα αιπάνζα 
ιεηά ηδ θυνηςζδ ή ηδκ εηθυνηςζδ, ηαεχξ ηαζ ηα πενίζζεζα 
θυνηςζδξ ηαζ εηθυνηςζδξ ή αοηά πμο έπμοκ ποεεί ηαζ 
παναιέκμοκ ζημ ηαηάζηνςια ιεηά ηδ δζαδζηαζία ζημοπίζιαημξ 
ή ηδκ ζηυκδ ζηζξ ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ ημο πθμίμο. 

3. Μαγεηξηθό ιάδη, είκαζ μπμζμδήπμηε είδμξ ανχζζιμο θαδζμφ ή 
γςζημφ θίπμοξ, πμο πνδζζιμπμζείηαζ ή πνυηεζηαζ κα 
πνδζζιμπμζδεεί, βζα ηδκ Παναζηεοή ή ημ ιαβείνεια θαβδημφ, 
ςζηυζμ δεκ πενζθαιαάκεηαζ ημ θαβδηυ ηαεεαοηυ ημ μπμίμ 
παναζηεοάγεηαζ απυ αοηά ηα θάδζα. 

4. Δζσηεξηθά ιύκαηα, είκαζ υθα ηα είδδ θοιάηςκ πμο δεκ 
ηαθφπημκηαζ απυ άθθα Πανανηήιαηα ηαζ ηα μπμία πανάβμκηαζ 
ζημοξ πχνμοξ ηαηαθοιάηςκ ημο πθμίμο. Σα εζςηενζηά θφιαηα 
δεκ πενζθαιαάκμοκ ηα θαζυπνμα φδαηα. 

5. Δλ πισ, είκαζ υηζ ημ πθμίμ ανίζηεηαζ ζε πμνεία ή πμνείεξ ζηδ 
εάθαζζα, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ απυηθζζδξ απυ ηδκ 
ημκηζκυηενδ εοεεία δζαδνμιή ηαζ ημ μπμίμ ηαηά ηδκ ζοκήεδ 
πναηηζηή βζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ καοζζπθμΎαξ, εα πνμηαθέζεζ 
ελάπθςζδ ηδξ απυννζρδξ ζηδ εάθαζζα ζε έηηαζδ ηυζμ ιεβάθδ, 
υζμ είκαζ θμβζηυ ηαζ πναηηζηυ.  

6. Αιηεπηηθόο κεραληζκόο, είκαζ μπμζμζδήπμηε θοζζηυξ 
ιδπακζζιυξ ή ιένμοξ αοημφ ή ζοκδοαζιυξ ακηζηεζιέκςκ πμο 



 

ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί πάκς ή ιέζα ζημ εαθαζζζκυ κενυ ή ζημ 
αοευ ηδξ εάθαζζαξ ιε ζημπυ ηδκ αζπιαθςζία ή ημκ έθεβπμ βζα 
ιεηαβεκέζηενδ αζπιαθςζία ή ηδκ ζοθθμβή εαθάζζζςκ 
μνβακζζιχκ ή μνβακζζιχκ ημο βθοημφ κενμφ. 

7. Μόληκεο ή πισηέο εμέδξεο, είκαζ ιυκζιεξ ή πθςηέξ ηαηαζηεοέξ 
ζηδ εάθαζζα πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ ελενεφκδζδ, εηιεηάθθεοζδ 
ή ιε ζοκαθείξ ηαηενβαζίεξ, πένα απυ ηδκ αηηή, μνοηηχκ πυνςκ 
απυ ημκ ποειέκα ηδξ εάθαζζαξ. 

8. Απόβιεηα ηξνθώλ, είκαζ  ηάεε αθθμζςιέκδ ηνμθή ή ζοζηαηζηά 
ιδ αθθμζςιέκςκ ηνμθχκ ηαζ πενζθαιαάκμοκ θνμφηα, θαπακζηά, 
βαθαηημημιζηά πνμσυκηα, πμοθενζηά, πνμσυκηα ηνέαημξ ηαζ 
οπμθείιιαηα ηνμθχκ πμο πανάβμκηαζ ζημ πθμίμ.  

9. Απνξξίκκαηα, είκαζ υθα ηα είδδ απμαθήηςκ ηνμθχκ, μζηζαηά ηαζ 
θεζημονβζηά απυαθδηα, υθα ηα πθαζηζηά, ηαηάθμζπα θμνηίμο, 
ιαβεζνζηά θάδζα, αθζεοηζηυξ ιδπακζζιυξ ηαζ ζθάβζα γχςκ πμο 
πανάβμκηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηακμκζηήξ θεζημονβίαξ ημο 
πθμίμο πνμμνζγυιεκα κα απμννζθεμφκ ζοκεπχξ, ή πενζμδζηχξ, 
πθδκ ηςκ μοζζχκ εηείκςκ πμο ηαεμνίγμκηαζ ή ακαθένμκηαζ ζε 
άθθα Πανανηήιαηα ηδξ πανμφζδξ οιαάζεςξ. ηα απμννίιιαηα 
δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ηα θνέζηα ράνζα ή ηιδιάηςκ αοηχκ, ηα 
μπμία πανάβμκηαζ ςξ απμηέθεζια αθζεοηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ 
πμο βίκμκηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο πθμο ή ςξ απμηέθεζια 
δναζηδνζμηήηςκ οδαημηαθθζένβεζαξ, πμο πενζθαιαάκμοκ ηδ 
ιεηαθμνά ρανζχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ μζηναημεζδχκ, 
βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ημοξ ζε εβηαηαζηάζεζξ οδαημηαθθζένβεζαξ ηαζ 
ηδ ιεηαθμνά ρανζχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ μζηναημεζδχκ, 
απυ ηέημζεξ εβηαηαζηάζεζξ ζηδκ αηηή βζα επελενβαζία. 

10. ηάρηεο απνηεθξσηήξα, είκαζ μζ ζηάπηεξ ηαζ μζ ζηςνίεξ 
απμηέθνςζδξ, μζ μπμίεξ πνμένπμκηαζ απυ ημοξ απμηεθνςηήνεξ 
ημο πθμίμο, μζ μπμίμζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ απμηέθνςζδ ηςκ 
απμννζιιάηςκ. 

11. Πιεζηέζηεξε μεξά. Ο υνμξ «απυ ηδκ πθδζζέζηενδ λδνά» 
ζδιαίκεζ απυ ηδκ βναιιή ηδξ αάζδξ, απυ ηδκ μπμία ηα πςνζηά 
φδαηα ηδξ οπυ ελέηαζδξ πενζμπήξ μνίγμκηαζ, ζφιθςκα ιε ημ 
δζεεκέξ δίηαζμ. 

12. Λεηηνπξγηθά απόβιεηα, είκαζ υθα ηα ζηενεά απυαθδηα 
(ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ θάζπδξ), ηα μπμία δεκ ηαθφπημκηαζ 
απυ άθθα Πανανηήιαηα ηαζ ηα μπμία ζοθθέβμκηαζ ζημ πθμίμ 
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηακμκζηήξ ζοκηήνδζδξ ή θεζημονβίαξ ημο 
πθμίμο ή πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα απμεήηεοζδ ηαζ πεζνζζιυ ημο 
θμνηίμο. Σα θεζημονβζηά απυαθδηα πενζθαιαάκμοκ επίζδξ ηα 
πνμσυκηα ηαζ πνυζεεηα ηαεανζζιμφ πμο πενζέπμκηαζ ζηζξ 
απμεήηεξ θμνηίμο (αιπάνζα) ηαζ ημ κενυ ελςηενζημφ 



 

πθοζίιαημξ. Σα θεζημονβζηά απυαθδηα δεκ πενζθαιαάκμοκ ηα 
θαζυπνμα φδαηα, ζεκηζκυκενα ή άθθεξ πανυιμζεξ εηθμνηχζεζξ 
ααζζηέξ βζα ηδ θεζημονβία ημο πθμίμο, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ 
μδδβίεξ ημο Ονβακζζιμφ.  

13. Πιαζηηθό, είκαζ ημ ζηενευ οθζηυ, ημ μπμίμ πενζέπεζ ςξ 
ααζζηυ ζοζηαηζηυ έκα ή πενζζζυηενα πμθοιενή ορδθήξ 
ιμνζαηήξ ιάγαξ ηαζ ημ μπμίμ δζαιμνθχκεηαζ (ζπδιαηίγεηαζ) ηαηά 
ηδκ παναβςβή πμθοιενχκ ή ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ 
μθμηθδνςιέκμο πνμσυκημξ ιε εενιυηδηα ηαζ/ή πίεζδ. Σα 
πθαζηζηά έπμοκ ζδζυηδηεξ ςξ οθζηά πμο ηοιαίκμκηαζ απυ ζηθδνά 
ηαζ εφεναοζηα ζε ιαθαηά ηαζ εθαζηζηά. Γζα ημο ζημπμφξ αοημφ 
ημο Πανανηήιαημξ μ υνμξ «υθα ηα πθαζηζηά» ζδιαίκεζ υθα ηα 
απμννίιιαηα πμο πενζέπμοκ ή πενζθαιαάκμοκ μπμζαζδήπμηε 
ιμνθήξ πθαζηζηά, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ζοκεεηζηχκ 
ζπμζκζχκ, ζοκεεηζηχκ δζπηοχκ αθζείαξ, πθαζηζηχκ ζαημοθχκ 
απμννζιιάηςκ ηαζ ζηαπηχκ απυ απμηέθνςζδ πθαζηζηχκ 
πνμσυκηςκ. 

14. Δηδηθή πεξηνρή, είκαζ δ εαθάζζζα πενζμπή υπμο, βζα 
ακαβκςνζζιέκμοξ ηεπκζημφξ θυβμοξ ζπεηζημφξ ιε ηζξ 
ςηεακμβναθζηέξ ηαζ μζημθμβζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ημο ζδζαίηενμο 
παναηηήνα ηδξ εαθάζζζαξ ηοηθμθμνίαξ ηδξ, απαζηείηαζ δ 
οζμεέηδζδ εζδζηχκ οπμπνεςηζηχκ ιεευδςκ βζα ηδκ πνυθδρδ 
νφπακζδξ ηδξ εάθαζζαξ απυ απμννίιιαηα.                       

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΥΔΓΗΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ Δ ΛΗΜΔΝΔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3. Απαηηήζεηο γηα ζρέδηα παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο 
απόβιεησλ ζε ιηκέλεο 

 
(υπςξ ακαθένεηαζ ζημ άνενμ 5 ηαζ ζημ Πανάνηδια Ε ηδξ Οδδβίαξ 

2000/59/ΒΚ ηαζ ηδξ ΚΤΏ 8111.1/41/2009) 
 

Γζα ηδκ παναθααή ηαζ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ απυ ηζξ ςξ άκς θζιεκζηέξ 
εβηαηαζηάζεζξ ηαηανηίγεηαζ ηαζ εθανιυγεηαζ, βζα ηάεε θζιέκα, ηαηάθθδθμ 
ζπέδζμ, ιε βκχιμκα ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ άνενςκ 4,6,7,10,12 ηαζ ημο 
Πανανηήιαημξ Ε ηδξ ακςηένς ΚΤΏ. ημ ζπέδζμ παναθααήξ ηαζ δζαπείνζζδξ 
απμαθήηςκ ημ μπμίμ μκμιάγεηαζ, ζημ ελήξ, πάνζκ ζοκημιίαξ,  «ζπέδζμ», εα 
πενζβνάθμκηαζ οπμπνεςηζηχξ υθεξ μζ θάζεζξ παναθααήξ, ζοθθμβήξ, 
ιεηαθμνάξ, πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ, πζεακήξ επελενβαζίαξ ηαζ μνζζηζηήξ 
κυιζιδξ δζάεεζδξ ηςκ παναβμιέκςκ απμαθήηςκ ζηα θζιάκζα, ιε  ηδκ 
ηήνδζδ, θοζζηά, ηδξ ζπεηζηήξ ηεθςκεζαηήξ δζαδζηαζίαξ, υπςξ αοηή μνίγεηαζ 
απυ ηζξ ηεθςκεζαηέξ δζαηάλεζξ. 
 
Θεςνείηαζ ζηυπζιμ κα πανμοζζαζημφκ μζ απαζηήζεζξ βζα ηα ζπέδζα 
παναθααήξ ηαζ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ πθμίςκ, ζφιθςκα ιε ημ Άνενμ 5 ηαζ 
ημ Πανάνηδια Ε ηδξ Οδδβίαξ 2000/59/ΒΚ ηαζ μζ μπμίεξ πθδνμφκηαζ απυ ημ 
πανυκ ζπέδζμ. 
 
Σα ζπέδζα ηαθφπημοκ υθμοξ ημοξ ηφπμοξ απμαθήηςκ πμο πανάβμκηαζ ζηα 
πθμία ηαζ ηαηαθμίπςκ θμνηίμο πμο πνμένπμκηαζ απυ πθμία πμο ζοκήεςξ 
ηαηαπθέμοκ ζημ θζιέκα ηαζ ηαηανηίγμκηαζ ζφιθςκα ιε ημ ιέβεεμξ ημο θζιέκα 
ηαζ ημοξ ηφπμοξ ηςκ πθμίςκ πμο ηαηαπθέμοκ ζε αοηυκ. 
 
Σα ζπέδζα πναβιαηεφμκηαζ ηα ελήξ ζημζπεία : 
 
- εηηίιδζδ ηδξ ακάβηδξ θζιεκζηχκ εβηαηαζηάζεςκ παναθααήξ, ιε αάζδ 

ηζξ ακάβηεξ ηςκ πθμίςκ πμο ζοκήεςξ ηαηαπθέμοκ ζημ θζιέκα, 
 
- πενζβναθή ημο ηφπμο ηαζ ηδξ πςνδηζηυηδηαξ ηςκ θζιεκζηχκ 

εβηαηαζηάζεςκ παναθααήξ, 
 
- ακαθοηζηή πενζβναθή ηςκ δζαδζηαζζχκ παναθααήξ, ζοθθμβήξ 

(εκδζάιεζδξ απμεήηεοζδξ, δζαπςνζζιμφ/ επελενβαζίαξ ηαζ ηεθζηήξ 
κυιζιδξ δζάεεζδξ ηςκ απμαθήηςκ πμο πανάβμκηαζ ζηα πθμία ηαζ 
ηαηαθμίπςκ θμνηίμο), 

 
-  πενζβναθή ημο ζοζηήιαημξ πνέςζδξ ηεθχκ, 
 



 

- δζαδζηαζίεξ βζα ηδ βκςζημπμίδζδ ηαηαββεθθυιεκςκ ακεπανηεζχκ ζηζξ 
θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ οπμδμπήξ, 

  
- δζαδζηαζίεξ βζα δζανηείξ δζααμοθεφζεζξ ιε ημοξ πνήζηεξ ημο θζιέκα,  

ημοξ ακαδυπμοξ ζημκ ημιέα ηςκ απμαθήηςκ, ημοξ θμνείξ 
εηιεηάθθεοζδξ ζηαειχκ ιεηαθυνηςζδξ ηαζ ηα θμζπά εκδζαθενυιεκα 
ιένδ, ηαζ 

 

- ηφπμ ηαζ πμζυηδηεξ ηςκ απμαθήηςκ πμο πανάβμκηαζ ζηα πθμία  ηαζ 
ηαηαθμίπςκ θμνηίμο πμο απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ ηδξ παναθααήξ ηαζ 
δζαηίκδζδξ. 

 
Βπζπθέμκ ηα ζπέδζα εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκμοκ : 
 
- ζφκμρδ ηδξ ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ ηαζ ηοπζηχκ δζαδζηαζζχκ πανάδμζδξ, 
 
- ζημζπεία ημο πνμζχπμο ή ηςκ πνμζχπςκ πμο είκαζ οπεφεοκα βζα ηδκ 

οθμπμίδζδ ημο ζπεδίμο, 
       
- πενζβναθή ηοπυκ ελμπθζζιμφ ηαζ δζαδζηαζζχκ πνμεπελενβαζίαξ ζημ 

θζιέκα, 
 
- πενζβναθή ηςκ ιεευδςκ ηαηαβναθήξ ηδξ πναβιαηζηήξ πνήζδξ ηςκ 

θζιεκζηχκ εβηαηαζηάζεςκ παναθααήξ, 
 
- πενζβναθή ηςκ ιεευδςκ ηαηαβναθήξ ηςκ παναθαιαακυιεκςκ 

πμζμηήηςκ απμαθήηςκ πμο πανάβμκηαζ ζηα πθμία ηαζ ηαηαθμίπςκ 
θμνηίμο, ηαζ 

 
- πενζβναθή ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ δζαηίεεκηαζ ηα απυαθδηα πμο 

πανάβμκηαζ ζηα πθμία ηαζ ηα ηαηάθμζπα θμνηίμο. 
 
θα ηα πνμακαθενεέκηα, ζημ πανυκ πέδζμ, έπμοκ ζοιιμνθςεεί ζφιθςκα 
ιε ημ ακαεεςνδιέκμ Πανάνηδια V ηδξ Α.. MARPOL 73/79 ηαζ ημ Π.Α. 
08/2013, ιε ηδκ ανζε. 3.1/27-03-2013 Ώπυθαζδ ημο Α../Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β.  
 
Οζ δζαδζηαζίεξ παναθααήξ, ζοθθμβήξ, απμεήηεοζδξ, επελενβαζίαξ ηαζ 
δζάεεζδξ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ, απυ ηάεε άπμρδ, πνμξ έκα 
ζφζηδια πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ ηαηάθθδθμ βζα ηδ ζηαδζαηή ιείςζδ 
ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ εκ θυβς δναζηδνζμηήηςκ ζημ πενζαάθθμκ. Δ 
ζοιιυνθςζδ αοηή ηεηιαίνεηαζ εάκ μζ δζαδζηαζίεξ είκαζ ζφιθςκεξ ιε ημκ 
ηακμκζζιυ (ΒΟΚ) ημο οιαμοθίμο ανζε. 1836/93 ηδξ 29δξ Εμοκίμο 1993 βζα 
ηδκ εημφζζα ζοιιεημπή ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο αζμιδπακζημφ ημιέα ζε 



 

ημζκμηζηυ ζφζηδια μζημθμβζηήξ δζαπείνζζδξ ηαζ μζημθμβζημφ εθέβπμο. ε ηάεε 
πενίπηςζδ εα δζαζθαθίγεηαζ δ μνεή θεζημονβία ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ εα 
ηδνείηαζ δ ζζπφμοζα κμιμεεζία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

4. 1. ΓΔΝΗΚΑ 
 

ημπυξ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο είκαζ δ ζοκμπηζηή πανμοζίαζδ ηδξ 
ζπεηζηήξ  κμιμεεζίαξ πμο αθμνά ζηζξ εοημθίεξ οπμδμπήξ απμαθήηςκ 
πθμίςκ. ημπυξ ημο πανυκημξ δεκ είκαζ δ ακαθοηζηή πενζβναθή ημο 
ζζπφμκημξ κμιμεεηζημφ πθαζζίμο, αθθά δ ηαηά ημ δοκαηυκ πθήνδξ 
πανμοζίαζδ ηδξ ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ ηαζ δ ζοκμπηζηή πενζβναθή ηςκ 
απαζηήζεςκ ζπεηζηά ιε ηζξ εοημθίεξ οπμδμπήξ απμαθήηςκ πθμίςκ. 
 
Σζξ δεηαεηίεξ ημο 1950 ηαζ 1960, δ Αζεεκήξ ημζκυηδηα ίδνοζε Αζεεκή 
Εκζηζημφηα ηαζ Νμιζηά νβακα βζα κα ακηζιεηςπζζημφκ μζ δζανηχξ 
αολακυιεκμζ υβημζ απμαθήηςκ πμο απμννίπημκηακ ζηζξ αηηέξ ηαζ ζηδκ 
ακμζηηή εάθαζζα. ήιενα οπάνπεζ ιεβάθμξ ανζειυξ δζεεκχκ ηαζ ημπζηχκ 
ζκζηζημφηςκ ηαζ μνβάκςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο εαθάζζζμο πενζαάθθμκημξ. 
 
Δ πνχηδ πνμζέββζζδ ζε δζεεκέξ επίπεδμ  βζα ημκ έθεβπμ ηδξ εαθάζζζαξ 
νφπακζδξ απυ πεηνεθαζμεζδή ήηακ δ "Αζεεκήξ φιααζδ βζα ηδκ Πνυθδρδ 
Ρφπακζδξ ηδξ Θάθαζζαξ απυ Πεηνέθαζμ" ημο 1954 (International 
Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil) βκςζηή ςξ 
OILPOL 54.  
 
Πανά ηζξ ζδιακηζηέξ ακαεεςνήζεζξ πμο οπέζηδ (1962 ηαζ 1969) δ ζφιααζδ 
OILPOL δεκ ηαηάθενε κα επζηφπεζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ ζημοξ μπμίμοξ 
πενζθαιαακυηακ ηαζ δ πανμπή εοημθζχκ οπμδμπήξ απμαθήηςκ πθμίςκ. Δ 
Α.. OILPOL 54 απαζημφζε απυ ηα ζοιααθθυιεκα ηνάηδ κα θάαμοκ υθα ηα 
απαζημφιεκα ιέηνα βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ πανμπήξ επανηχκ εοημθζχκ 
οπμδμπήξ. ιςξ, δ πανμπή εοημθζχκ οπμδμπήξ  αθέεδηε ζηδκ εοεφκδ 
(discretion) ηδξ Λζιεκζηήξ Ώνπήξ (Port State) ηαζ δεκ ήηακ απαζημφιεκδ 
ζοκεήηδ βζα ζοιιυνθςζδ ιε ηδ Α.. OILPOL 54. Ώοηυξ ήηακ ίζςξ ηαζ μ 
ηφνζμξ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ δ εβηαηάζηαζδ εοημθζχκ οπμδμπήξ απμαθήηςκ 
πθμίςκ ζηα πθαίζζα ηδξ ζφιααζδξ αοηήξ, δεκ πνμπχνδζε ζηακμπμζδηζηά. 
 
Γζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ εημφζζαξ νφπακζδξ ημο εαθάζζζμο 
πενζαάθθμκημξ απυ πεηνέθαζμ ηαζ άθθεξ μοζίεξ, υπςξ ηαζ βζα ηδκ 
εθαπζζημπμίδζδ ηδξ αηοπδιαηζηήξ απυννζρδξ αοηχκ ηςκ μοζζχκ, 
ακαπηφπεδηε δ Αζεεκήξ φιααζδ βζα ηδκ Πνυθδρδ Ρφπακζδξ απυ Πθμία 
ημο 1973, χζηε κα ακηζηαηαζηήζεζ ηδκ OILPOL 54. Δ φιααζδ αοηή 
ακαεεςνήεδηε πεναζηένς ιε ημ Πνςηυημθθμ ημο 1978, ηα μπμία πθέμκ 
ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ ημζκυ υνβακμ ηαζ ακαθένμκηαζ ςξ δ "Γηεζλήο ύκβαζε 
(Γ..)MARPOL 73/78". πςξ ακαθοηζηυηενα εα ακαθενεεί παναηάης, ηα 
άνενα ηαζ ημ Πνςηυημθθμ ηδξ ακςηένς Α.. πανέπμοκ ημ βεκζηυ πθαίζζμ, 
εκχ ηα Πνμζανηήιαηα (Annexes) πενζέπμοκ ακαθοηζημφξ ηακμκζζιμφξ βζα 
ηδκ πνυθδρδ ηδξ νφπακζδξ. 



 

4.2. Γηεζλέο λνκνζεηηθό πιαίζην 
 

 
πςξ ήδδ ακαθένεδηε, ζε Αζεεκέξ επίπεδμ έπεζ ηαηανηζζηεί δ Α.. MARPOL 
73/78 βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ νφπακζδξ απυ ηα πθμία. 
 
 
Δ Α.. MARPOL 73/78 πενζθαιαάκεζ 20 άνενα, 2 Πνςηυημθθα ηαζ πνμξ ημ 
πανυκ 6 Πνμζανηήιαηα, ηα μπμία πενζέπμοκ ηακμκζζιμφξ βζα ηδκ 
πνμζηαζία ημο εαθάζζζμο πενζαάθθμκημξ απυ : 
 
 
Πνμζάνηδια (Annex)  I    Πεηνέθαζμ (πεηνεθαζμεζδή) 
Πνμζάνηδια               II    Βπζαθααείξ μοζίεξ πφδδκ 
Πνμζάνηδια              III    Βπζαθααείξ μοζίεξ ζε ζοζηεοαζιέκδ ιμνθή 
Πνμζάνηδια         IV   Λφιαηα 
Πνμζάνηδια         V   Ώπμννίιιαηα 
Πνμζάνηδια        VI   Ώένζα νφπακζδ 
 
 
Σα παναπάκς Πνμζανηήιαηα είκαζ οπμπνεςηζηά ηαζ ηα ηνάηδ πμο 
οζμεεημφκ ηδ Αζεεκή φιααζδ πνέπεζ κα εέζμοκ ζε ζζπφ ηζξ πνμαθέρεζξ ηςκ 
Πνμζανηδιάηςκ αοηχκ. 
 
Σα Πνμζανηήιαηα έπμοκ ηεεεί ζε ζζπφ ςξ ελήξ : 
 
Πνμζάνηδια (Annex)   I  2 Οηηςανίμο 1983 
Πνμζάνηδια                II 6 Ώπνζθίμο 1987 
Πνμζάνηδια               III 1 Εμοθίμο 1992 
Πνμζάνηδια         IV 27 επηειανίμο 2003 
Πνμζάνηδια         V 31 Αεηειανίμο 1988 
Πνμζάνηδια        VI 19 ΜαΎμο 2005 
 
Σμ Πανάνηδια V ακαεεςνήεδηε ιε ηδκ Ώπυθαζδ MEPC.201 (62) πμο 
οζμεεηήεδηε ηδκ 15δ Εμοθίμο 2011. 
 
θα ηα ακςηένς Πνμζανηήιαηα ηδξ Α.. MARPOL 73/78 απαζημφκ ηδκ 
πανμπή επανηχκ εοημθζχκ οπμδμπήξ βζα ηάεε ηφπμ απμαθήημο, χζηε κα 
ηαθφπημοκ ηζξ ακάβηεξ ηςκ πθμίςκ πμο ζοκήεςξ ηαηαπθέμοκ ζημ θζιάκζ.  
 
ηζξ 26 επηειανίμο 2002 ζοιπθδνχεδηακ ηα ηνζηήνζα ημο Αζεεκμφξ 
Ναοηζθζαημφ Ονβακζζιμφ βζα κα ηεεεί ζε ζζπφ ημ Πνμζάνηδια IV (Ώπμδμπή 



 

απυ ημοθάπζζημ 15 ηνάηδ πμο εηπνμζςπμφκ ημ 50% ηδξ πςνδηζηυηδηαξ ημο 
παβηυζιζμο ζηυθμο). Έηζζ ηέεδηε ζε ζζπφ ηδκ 27δ επηειανίμο ημο 2003. 
 
οκμπηζηά μζ απαζηήζεζξ ηδξ Α.. MARPOL 73/78, ζπεηζηά ιε ηζξ εοημθίεξ 
οπμδμπήξ απμαθήηςκ πθμίςκ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 4.3. 
 



 

4.3. Πίλαθαο  
 

φκμρδ απαζηήζεςκ ηδξ Α.. MARPOL 73/78 ζπεηζηά ιε ηζξ Βοημθίεξ Τπμδμπήξ 

Ώπμαθήηςκ Πθμίςκ 

 

Πξνζάξηεκα 

(Annex) ηεο 

MARPOL 

73/78 

Καηεγνξίεο 

απνβιήησλ 

Έρεη 

ηεζεί 

ζε 

ηζρύ ? 

Απαίηεζε 

επθνιηώλ 

ππνδνρήο

? 

Δίδε απνβιήησλ πξνο παξάδνζε 

 

I Πεηνεθαζμεζδή ΝΑΗ ΝΏΕ Καθφπηεζ υθα ηα είδδ απμαθήηςκ απυ 

ηδκ ιεηαθμνά ημο πεηνεθαίμο: υπςξ 

ηαφζζια, απυαθδηα θζπακηζηά έθαζα, 

ηαηάθμζπα ιδπακμζηαζίμο, 

οπμθείιιαηα θμνηίμο (εηπθφζεζξ 

δελαιεκχκ) ηαεχξ ηαζ εαθάζζενια. 
II Βπζηίκδοκεξ  

μοζίεξ 

πφδδκ 

ΝΑΗ ΝΏΕ Υδιζηά ηαηάθμζπα πνμενπυιεκα απυ 

ιεηαθμνά πδιζηχκ πφδδκ, 

ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηαηάθμζπα ηαζ 

ιίβιαηα πμο πενζέπμοκ επζηίκδοκεξ 

μοζίεξ. 
III Βπζηίκδοκεξ 

μοζίεξ ζε 

ζοζηεοαζιέκδ 

ιμνθή 

ΝΑΗ ΝΏΕ οζηεοαζιέκεξ επζηίκδοκεξ μοζίεξ. 

IV Λφιαηα ΝΑΙ ΝΏΕ 

 

 

 

Λφιαηα ζοβηεκηνςιέκα ζε δελαιεκέξ, 

πνμξ απυννζρδ εηηυξ ηςκ 12 Ν.Μ. ή 

ζε εοημθίεξ οπμδμπήξ θζιέκα. 

Μενζηά επελενβαζιέκα θφιαηα πνμξ 

απυννζρδ εηηυξ ηςκ 4 (6) Ν.Μ. ή ζε 

εοημθίεξ οπμδμπήξ θζιέκα. 
V Ώπμννίιιαηα ΝΑΗ ΝΏΕ ηα απμννίιιαηα πενζθαιαάκμκηαζ 

μζηζαημφ ηφπμο (οπμθείιιαηα ηνμθχκ, 

ζοζηεοαζίαξ ηθπ) απμννίιιαηα ηαεχξ 

ηαζ θεζημονβζηά απμννίιιαηα 

(ζοκηήνδζδξ, θμνηίμο ηαζ δζάθμνα). 
VI Ώένζα 

νφπακζδ 

ΝΑΙ ΝΏΕ 

 

 

 Πνμαθέπμκηαζ εοημθίεξ οπμδμπήξ βζα: 

 

Οοζίεξ πμο ηαηαζηνέθμοκ ημ υγμκ 

Τπμθείιιαηα ηαεανζζιμφ ηαπκαενίςκ  

 

 



 

ηζξ απαζηήζεζξ ημο Πνμζανηήιαημξ ΕΕΕ βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ εαθάζζζαξ 
νφπακζδξ απυ επζαθααείξ μοζίεξ ζε ζοζηεοαζιέκδ ιμνθή, δεκ 
πενζθαιαάκεηαζ απαίηδζδ βζα πανμπή εοημθζχκ οπμδμπήξ. ιςξ ζε 
πενίπηςζδ πμο δ ζοζηεοαζία ηαηαζηναθεί ηαζ ημ πενζεπυιεκμ αοηήξ 
δζαννεφζεζ, απαζημφκηαζ εοημθίεξ οπμδμπήξ ιε αάζδ ηα πνμαθεπυιεκα ζημ 
Πνμζάνηδια V. Θα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ αοηά ηα οπμθείιιαηα ηαζ μζ 
ηαηεζηναιιέκεξ ζοζηεοαζίεξ υπμο ηέημζα οπμθείιιαηα πενζέπμκηαζ, 
απαζημφκ ηαηάθθδθεξ   πνμθοθάλεζξ, πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεεί νφπακζδ 
ημο πενζαάθθμκημξ. 
 
ηακ ακαπηφπεδηε δ Α.. MARPOL 73/78, δ βεκζηή εζηυκα ήηακ ηα 
Πνμζανηήιαηα κα ηαθφπημοκ υθμοξ ημοξ ηφπμοξ ηςκ απμαθήηςκ πμο 
πανάβμκηαζ ζηα πθμία ηαζ ηα μπμία εεςνμφκηακ εηείκδ ηδκ επμπή αθαπηζηά 
βζα ημ εαθάζζζμ πενζαάθθμκ. ηα επυιεκα πνυκζα υιςξ έβζκε θακενυ υηζ ηαζ 
ζε άθθμοξ ηφπμοξ απμαθήηςκ ηαζ εηπμιπχκ εα πνέπεζ κα ηεεμφκ 
πενζμνζζιμί.  
 
φβπνμκα παβηυζιζα πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα υπςξ μζ ηθζιαηζηέξ 
αθθαβέξ, δ αφλδζδ αενίςκ νφπςκ πμο ζοκηεθμφκ ζημ θαζκυιεκμ ημο 
εενιμηδπίμο, δ υλζκδ ανμπή ηαζ δ ιείςζδ / ηαηαζηνμθή ηδξ ζημζαάδαξ ημο 
υγμκημξ επέααθακ ζηδκ καοηζθζαηή ημζκυηδηα ηδ ιείςζδ ηςκ αένζςκ νφπςκ. 
Έηζζ ημκ Οηηχανζμ ημο 1997 εεζιμεεηήεδηε ημ κέμ Πνμζάνηδια VI, ζημ 
μπμίμ πνμαθέπεηαζ πανμπή εοημθζχκ οπμδμπήξ βζα μοζίεξ πμο 
ηαηαζηνέθμοκ ηδκ ζημζαάδα ημο υγμκημξ (ozon depleting substances) υπςξ 
μζ πθςνμθεςνάκεναηεξ (CFCs) . 
 
Σέθμξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα απαζπμθμφκ έκημκα ηδκ παβηυζιζα ημζκυηδηα ηα 
πνμαθήιαηα ιεηααμθήξ ημπζηχκ μζημζοζηδιάηςκ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ 
ιεηαθμνά λέκςκ ιζηνυ-μνβακζζιχκ (alien species) απυ ημ εαθάζζενια 
(ballast water) ηςκ πθμίςκ. Έηζζ ζηζξ ιεθθμκηζηέξ απαζηήζεζξ ηδξ Α.. 
MARPOL 73/78 ίζςξ πνέπεζ κα ιπμνμφκ κα πνμαθεθεμφκ ηαζ εοημθίεξ 
οπμδμπήξ οπμθεζιιάηςκ δελαιεκχκ εαθαζζένιαημξ πθμίςκ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.4. Δπξσπατθή λνκνζεζία 
 

 
Δ Βονςπασηή Έκςζδ θαιαάκεζ ηνζχκ εζδχκ Νμιμεεηζηά ιέηνα: Οδδβίεξ, 
Κακμκζζιμφξ ηαζ Ώπμθάζεζξ. 
 
Οζ Καλνληζκνί (R) ιυθζξ εεζιμεεηδεμφκ απυ ημ οιαμφθζμ Τπμονβχκ ηαζ 
δδιμζζεοεμφκ ζηδκ Βπίζδιδ Βθδιενίδα, δεζιεφμοκ αιέζςξ ηαζ ηδκ 
Βθθάδα. Έπμοκ δδθαδή «άιεζδ ζζπφ» ηαζ δεκ απαζηείηαζ θήρδ κμιμεεηζηχκ 
ιέηνςκ απυ ηδκ Βθθάδα βζα κα εκανιμκζζηεί ημ Βθθδκζηυ δίηαζμ πνμξ 
αοημφξ. 
 
Οζ Οδεγίεο (L) απεοεφκμκηαζ ζηα ηνάηδ ιέθδ ηαζ ηα οπμπνεχκμοκ κα 
θάαμοκ υθα ηα απαναίηδηα κμιμεεηζηά ιέηνα χζηε κα εθανιυζμοκ ηζξ 
οπμπνεχζεζξ πμο επζαάθθμοκ αοηέξ. ηακ ηα ακαβηαία αοηά κμιμεεηζηά 
ιέηνα θδθεμφκ , θέιε υηζ ημ Βθθδκζηυ δίηαζμ εκανιμκίζεδηε. 
 
Οζ Απνθάζεηο (D) δεζιεφμοκ ηδκ Βθθάδα ηαζ ηα θμζπά ηνάηδ ιέθδ ηαζ 
ζοκήεςξ ακαθένμκηαζ ζηδκ ηφνςζδ Αζεεκχκ οιαάζεςκ, ηδκ ακηαθθαβή 
πθδνμθμνζχκ ιεηαλφ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ή ηδξ 
ζφζηαζδξ επζηνμπχκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ δζαθυνςκ πνμαθδιάηςκ.  
 
ηδ ζπεηζηή ιε ημκ ακά πείναξ ηακμκζζιυ Βονςπασηή Νμιμεεζία 
πενζθαιαάκμκηαζ: 
 

 Δ Οδδβία 2000/59/ΒΚ ηδξ 28/12/2000 ζπεηζηά ιε ηζξ θζιεκζηέξ 
εβηαηαζηάζεζξ παναθααήξ απμαθήηςκ πθμίμο ηαζ ηαηαθμίπςκ  
θμνηίμο, υπςξ ηνμπμπμζήεδηε απυ ηδκ Οδδβία 2007/71/ΒΚ. 
 

 Δ Οδδβία 2009/16/ΒΚ ηδξ 23/04/2009 ζπεηζηά ιε ημκ έθεβπμ ηςκ 
πθμίςκ απυ ημ ηνάημξ θζιέκα. 

 

 Δ Οδδβία 95/21/ΒΚ ημο οιαμοθίμο ηδξ 19/6/95 βζα ηδκ επζαμθή, 
ζπεηζηά ιε ηδ καοζζπθμΎα πμο ζοκεπάβεηαζ πνήζδ ημζκμηζηχκ 
θζιέκςκ ή δζέθεοζδ απυ φδαηα οπυ ηδ δζηαζμδμζία ηνάημοξ ιέθμοξ, 
ηςκ δζεεκχκ πνμηφπςκ βζα ηδκ αζθάθεζα ηςκ πθμίςκ, (έθεβπμξ ημο 
ηνάημοξ ημο θζιέκα) υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηεθεοηαία απυ ηδκ Οδδβία 
98/42/ΒΚ. 

 

 Ο Κακμκζζιυξ (ΒΟΚ) ανζε. 2913/92 ημο οιαμοθίμο ηδξ 12/10/92 
πενί εεζπίζεςξ ημζκμηζημφ ηεθςκεζαημφ ηχδζηα, υπςξ 
ηνμπμπμζήεδηε απυ ημοξ ηακμκζζιμφξ 82/1997, 955/1999, 
2700/2000, 648/2005 ηαζ 1791/2006. 



 

 

 Δ Οδδβία 2007/71/ΒΚ Οδδβία ηδξ Βπζηνμπήξ ηδξ 13δξ Αεηειανίμο 
2007 βζα ηνμπμπμίδζδ ημο Πανανηήιαημξ II ηδξ οπ‟ αν. 

 

 Ο Κακμκζζιυξ  (ΒΚ) ανζε. 1013/2006 ημο Βονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο 
ηαζ ημο οιαμοθίμο, ηδξ 14δξ Εμοκίμο 2006, βζα ηζξ ιεηαθμνέξ 
απμαθήηςκ. 

 

 Δ Οδδβία 2004/17/ΒΚ ηδξ 31/03/2004 πενί ζοκημκζζιμφ ηςκ 
δζαδζηαζζχκ ζφκαρδξ ζοιαάζεςκ ζημοξ ημιείξ ημο φδαημξ, ηδξ 
εκένβεζαξ, ηςκ ιεηαθμνχκ ηαζ ηςκ ηαποδνμιζηχκ οπδνεζζχκ. 

 
εκχ αημθμοεμφκ ζδζαίηενεξ απαζηήζεζξ ζπεηζηά ιε ηα ζηενεά ηαζ ηα 
επζηίκδοκα απυαθδηα.   
 
 
 
Έηζζ ζηδκ Βονςπασηή Νμιμεεζία βζα ηα ζηενεά απυαθδηα πενζθαιαάκμκηαζ: 
 
 

 Δ Οδδβία 2006/12/ΒΚ ημο Βονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο 
ζοιαμοθίμο ηδξ 5δξ Ώπνζθίμο 2006, πενί ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ. 
 

 Δ Οδδβία 2006/89/ΒΚ ηδξ Βπζηνμπήξ, ηδξ 3δξ Νμειανίμο 2006, βζα ηδκ 
έηηδ πνμζανιμβή ζηδκ ηεπκζηή πνυμδμ ηδξ Οδδβίαξ 94/55/ΒΚ ημο 
ζοιαμοθίμο βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ κμιμεεζζχκ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ 
ζπεηζηά ιε ηζξ μδζηέξ ιεηαθμνέξ επζηίκδοκςκ ειπμνεοιάηςκ. 
 

 H Οδδβία 2008/98/ΒΚ ημο Βονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο, ηδξ 19δξ 
Νμειανίμο 2008, βζα ηα απυαθδηα ηαζ ηδκ ηαηάνβδζδ μνζζιέκςκ 
μδδβζχκ. 

 
 
ηδκ Βονςπασηή Νμιμεεζία ζπεηζηά ιε ηα επζηίκδοκα απυαθδηα ηαζ ηα 
πνδζζιμπμζδιέκα μνοηηέθαζα πενζθαιαάκεηαζ: 
 

 Δ Οδδβία 75/439/ΒΟΚ ημο οιαμοθίμο ηδξ 16δξ Εμοκίμο 1975 πενί 
δζαεέζεςξ ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ μνοηηεθαίςκ, υπςξ 
ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ Οδδβία 87/101/ΒΟΚ, ηδκ Οδδβία 91/692/ΒΟΚ 
ηαζ ηδκ Οδδβία 00/76/ΒΚ. 

 
 



 

4.5.  Διιεληθό λνκνζεηηθό πιαίζην 
 
ηδκ Βθθδκζηή Νμιμεεζία πενζθαιαάκεηαζ ηαη‟ ανπήκ ημ ζφκμθμ ημο 
ακςηένς κμιμεεηζημφ πθαζζίμο, ηυζμ ημο Αζεεκμφξ Ναοηζθζαημφ Ονβακζζιμφ 
(ΕΜΟ) υζμ ηαζ ηδξ Β.Β. πμο έπεζ ηονςεεί ιε Νυιμοξ, Πνμεδνζηά Αζαηάβιαηα, 
Τπμονβζηέξ Ώπμθάζεζξ η.α. ηακμκζζηζηέξ δζαηάλεζξ. Ώκαθοηζηυηενα : 
 

 Δ ημζκή Τπμονβζηή Ώπυθαζδ 8111.1/41/2009 (ΦΒΚ 412ΐ΄/06-03-
2009)  βζα ηζξ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ παναθααήξ απμαθήηςκ πμο 
πανάβμκηαζ ζηα πθμία ηαζ ηαηαθμίπςκ θμνηίμο ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ 
δζαηάλεζξ ηδξ οπ‟ αν. 2007/71/ΒΚ Οδδβίαξ. Ώκηζηαηάζηαζδ ηδξ οπ‟ αν. 
3418/07/02 (ΦΒΚ 712 ΐ΄) ημζκήξ οπμονβζηήξ απυθαζδξ «Μέηνα ηαζ 
υνμζ βζα ηζξ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ παναθααήξ απμαθήηςκ πμο 
πανάβμκηαζ ζηα πθμία ηαζ ηαηαθμίπςκ θμνηίμο.» 

 Ο Ν.1269/82 « Κφνςζδ ηδξ Α  MARPOL 73/78 «πνυθδρδ ηδξ 
νφπακζδξ ηδξ εάθαζζαξ απυ πθμία» ημο 1973 ηαζ ημο Πνςημηυθθμο 
1978, πμο ακαθένεηαζ ζε αοηή ηδ φιααζδ» (ΦΒΚ Ώ΄ 89/21.07.1982) 

 Ο N.743/77 (ΦΒΚ Ώ΄ 319/77) υπςξ ηςδζημπμζήεδηε ιε ημ ΠΑ 55/98 « 
Πνμζηαζία ημο εαθαζζίμο πενζαάθθμκημξ» (ΦΒΚ Ώ΄ 58 /20.03.1998) 

 Ο Ν.1650/86 «Γζα ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ» (ΦΒΚ Ώ΄ 
160/16.10.1986), υπςξ ακηζηαηαζηάεδηε απυ ημ Ν3010/02(ΦΒΚ Ώ΄ 
91/25.04.2002) 

 Δ ημζκή Τπμονβζηή Ώπυθαζδ 69269/5387/90 (ΦΒΚ 678 ΐ΄ 
/25.10.1990) «Καηάηαλδ ένβςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ζε ηαηδβμνίεξ, 
πενζεπυιεκμ ιεθέηδξ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ (ΜΠΒ), 
ηαεμνζζιυξ πενζεπμιέκμο εζδζηχκ πενζααθθμκηζηχκ ιεθεηχκ (ΒΜΠ) 
ηαζ θμζπέξ ζοκαθείξ δζαηάλεζξ, ζφιθςκα ιε ημ Ν. 1650/86»   ηαζ μζ  
ζπεηζηέξ ηδξ ηνμπμπμζήζεζξ ( ΚΤΏ ΔΠ 15393/2332/2002 ΦΒΚ ΐ΄ 
1022/5.8.2002 «Καηάηαλδ δδιμζίςκ ηαζ ζδζςηζηχκ ένβςκ ηαζ 
δναζηδνζμηήηςκ ζε ηαηδβμνίεξ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 3 ημο Ν. 
1650/86 υπςξ ακηζηαηαζηάεδηε ιε ημ άνενμ 1 ημο Ν. 3010/2002», Τ.Ώ 
μζη. 84230/96 ΦΒΚ ΐ΄ 906/24.9.96, ΤΏ 30557/96 (ΦΒΚ 136/ΐ΄/6.3.96) 
«Σνμπμπμίδζδ ηαζ ζοιπθήνςζδ δζαηάλεςκ ηδξ Κ.Τ.Ώ. 69269/5387/90, 
Τ.Ώ 1661/94 (ΦΒΚ 786/ΐ΄/20.10.94) «Σνμπμπμίδζδ ηαζ ζοιπθήνςζδ 
ηςκ δζαηάλεςκ ηδξ οπ ανζε. 69269/5387 ημζκήξ απυθαζδξ Τπμονβχκ 
Πενζαάθθμκημξ, Υςνμηαλίαξ ηαζ Αδιμζίςκ Ένβςκ ηαζ Σμονζζιμφ»)  

 Δ ημζκή Τπμονβζηή Ώπυθαζδ 69728/824/96 «Μέηνα ηαζ υνμζ βζα ηδ 
δζαπείνζζδ ζηενεχκ απμαθήηςκ» (ΐ΄358) δ μπμία ακηζηαηαζηάεδηε 
απυ ηδκ ΚΤΏ ΔΠ 50910/2727/2003 (ΐ΄ 1909) «Μέηνα ηαζ υνμζ βζα ηδ 
Αζαπείνζζδ ζηενεχκ απμαθήηςκ. Βεκζηυξ ηαζ Πενζθενεζαηυξ 
ζπεδζαζιυξ Αζαπείνζζδξ» 



 

 Δ ΚΤΏ 13588/725/2006 (ΦΒΚ ΐ΄ 383/3/28.3.2006) «Μέηνα υνμζ ηαζ 
πενζμνζζιμί βζα ηδκ δζαπείνζζδ επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ» / Πανάνηδια 
1-ΒΤΡΧΠΏΨΚΟ ΚΏΣΏΛΟΓΟ ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ. 

 Δ ΚΤΏ ΔΠ 24944/1159/206 (ΦΒΚ ΐ΄ 791/30.6.2006) «Έβηνζζδ 
Γεκζηχκ Σεπκζηχκ Πνμδζαβναθχκ βζα ηδκ δζαπείνζζδ επζηζκδφκςκ 
απμαθήηςκ» 

 Δ ΚΤΏ 8668/2007 (ΦΒΚ ΐ΄ 287/2.3.20070 «Έβηνζζδ Βεκζημφ 
ζπεδζαζιμφ δζαπείνζζδξ επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ» 

 Ο Ν.2939/01 (ΦΒΚ Ώ΄179/6.8.2001) βζα ηζξ ζοζηεοαζίεξ ηαζ 
εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ζοζηεοαζζχκ η.α. πνμσυκηςκ, 

 Σμ ΠΑ 82/2004 (ΦΒΚ Ώ΄ 64/2.3.2004) «Μέηνα, υνμζ ηαζ πνυβναιια βζα 
ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ Ώπμαθήηςκ Λζπακηζηχκ Βθαίςκ» 

 Δ ημζκή Τπμονβζηή Ώπυθαζδ 113944/97 (ΦΒΚ ΐ΄ 1016/17.11.1997) 
ζπεηζηά ιε ημκ «Βεκζηυ πεδζαζιυ δζαπείνζζδξ ζηενεχκ απμαθήηςκ», 
υπςξ ζοιπθδνχεδηε ιε ηδκ ΤΏ μζη.14312/1302/2000 «οιπθήνςζδ 
ηαζ ελεζδίηεοζδ ηδξ οπ‟ αν. 113944/1997 ΚΤΏ…» (ΦΒΚ ΐ΄ 
723/9.6.2000) 

 Δ ημζκή Τπμονβζηή Ώπυθαζδ 114218/97 «Καηάνηζζδ πθαζζίμο 
ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ ηαζ βεκζηχκ πνμβναιιάηςκ δζαπείνζζδξ 
ζηενεχκ απμαθήηςκ» (ΦΒΚ ΐ΄ 1016/17.11.1997) 

 Δ ημζκή Τπμονβζηή Ώπυθαζδ 19396/1546/1997 «Μέηνα ηαζ υνμζ βζα ηδ 
δζαπείνζζδ ηςκ επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ» (ΐ΄ 604), υπςξ 
ακηζηαηαζηάεδηε ιε ηδκ ΚΤΏ ΔΠ 13588/725/2006 (ΦΒΚ ΐ΄ 
383/28.3.2006) 

 Σμ ΠΑ 88/97 (ΦΒΚ Ώ΄ 90/16.5.1997) ζπεηζηά ιε ηζξ επζεεςνήζεζξ 
πθμίςκ 

 
Πένακ ηςκ ακςηένς ζηδκ Βθθδκζηή Νμιμεεζία πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ εζδζηέξ 
δζαηάλεζξ – νοειίζεζξ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ακςηένς κμιμεεζίαξ υπςξ 
αημθμφεςξ : 

 

 Οζ υνμζ ηαζ πνμτπμεέζεζξ ακαβκχνζζδξ πθμίςκ ηαζ θμνηδβίδςκ ή 
πθςηχκ βεκζηά καοπδβδιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ εοημθίεξ 
οπμδμπήξ ζηενεχκ απμννζιιάηςκ πθμίςκ ηαεμνίγμκηαζ ζηδκ Τ.Ώ. 
181051/1090/82 (ΦΒΚ ΐ΄ 266/17.5.82). 

 Οζ υνμζ ηαζ πνμτπμεέζεζξ πμνήβδζδξ άδεζαξ ζε πθμία ηαζ πθςηά 
καοπδβήιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ εοημθίεξ οπμδμπήξ θοιάηςκ 
πθμίςκ ηαεμνίγμκηαζ ζηδκ Τ.Ώ. 3221.2/2/89 (ΦΒΚ ΐ΄  435/5.6.1989). 

 Γζα ηδκ παναθααή πδιζηχκ ηαηαθμίπςκ θμνηίμο πθμίςκ ζζπφμοκ μζ 
δζαηάλεζξ ηδξ Τ.Ώ. 3131.1/01/99 (ΦΒΚ ΐ΄ 12/18.1.1999). Γζα ηδκ 
ιεηαθμνά αοηχκ ιε πθμία ζζπφμοκ μζ δζαηάλεζξ ημο Π.Α. 146/98 (ΦΒΚ 
Ώ΄ 109/22.5.1998) ηαζ ημο Π.Α.  405/96 (ΦΒΚ Ώ΄ 272/16.12.1996). 



 

πεηζηά ιε ηα θφιαηα ηςκ πθμίςκ, ζηδκ Βθθδκζηή Νμιμεεζία 
πενζθαιαάκμκηαζ: 
 

 Σμ Π.Α. 400/96 πμο εέηεζ ηακμκζζιμφξ βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ 
εαθάζζζαξ νφπακζδξ απυ ηα θφιαηα ηςκ πθμίςκ (ΦΒΚ 268 Ώ΄ /6-12-
96) 

 Οζ υνμζ ηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ πμνήβδζδξ άδεζαξ ζε πθμία ηαζ πθςηά 
καοπδβήιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ εοημθίεξ οπμδμπήξ θοιάηςκ 
πθμίςκ ηαεμνίγμκηαζ ζηδκ Τ.Ώ.   3221.2/2/89 (ΦΒΚ 435ΐ΄ /5-6-89). 

 
 
4.6. ύλνςε λνκνζεζίαο 

 
1. Ν. 743/1977 (ΦΒΚ Ώ΄ 319/1977) «Πενί πνμζηαζίαξ ημο εαθαζζίμο 

πενζαάθθμκημξ ηαζ νοειίζεζξ ζοκαθχκ εειάηςκ» 
 

2. ΠΑ 55/98 (ΦΒΚ Ώ΄ 58/20.3.1998) «Πνμζηαζία ημο εαθάζζζμο 
πενζαάθθμκημξ». Κςδζημπμίδζδ ημο Ν 743/1977 

 
3. Ν 2252/94 (ΦΒΚ Ώ΄ 192/18.11.1994) Κφνςζδ Αζεεκμφξ φιααζδξ «βζα 

ηδκ εημζιυηδηα, ζοκενβαζία ηαζ ακηζιεηχπζζδ ηδξ νφπακζδξ ηδξ 
εάθαζζαξ απυ πεηνέθαζμ, 1990» ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ». Σνμπμπμίδζδ 
ημο Ν 743/1977  

 
4. Ν. 1269/1982 «Κφνςζδ ηδξ Α MARPOL 73/78 – πνυθδρδ ηδξ 

νφπακζδξ ηδξ εάθαζζαξ απυ πθμία 1973 ηαζ ημο Πνςημηυθθμο 1978 
πμο ακαθένεηαζ ζε αοηή ηδ φιααζδ» (ΦΒΚ Ώ΄ 89/21.7.1982) 

 
5. Ν. 2077/1992 (ΦΒΚ Ώ΄ 136/7.8.1992) «Κφνςζδ ηδξ οκεήηδξ βζα ηδκ 

Β.Β. ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ πνςημηυθθςκ ηαζ δδθχζεςκ πμο 
πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ Σεθζηή Πνάλδ» 

 
6. Ν. 1147/1981 (ΦΒΚ Ώ΄ 110/23.4.81) «Πενί ηονχζεςξ ηδξ 

οπμβναθείζδξ εζξ Λμκδίκμκ, Πυθζκ ημο Μελζημφ, Μυζπακ ηαζ 
Οοάζζβηημκ, ημ 1972 Α «πενί πνμθήρεςξ νοπάκζεςξ ηδξ εαθάζζδξ 
ελ απμννίρεςξ ηαηαθμίπςκ ηαζ άθθςκ οθχκ ηαζ άθθςκ ηζκχκ 
δζαηάλεςκ» 

 
7. Ν. 855/1978 (ΦΒΚ Ώ΄ 235/23.12.1978) «Πενί ηονχζεςξ ηδξ 

οπμβναθείζδξ εζξ ΐανηεθχκδκ ημ 1976 Α.. «πενί πνμζηαζίαξ ηδξ 
Μεζμβείμο Θαθάζζδξ εη ηδξ νοπάκζεςξ» ιεηά ημο ζοκδιιέκμο εζξ 
αοηήκ Πανανηήιαημξ, ςξ ηαζ ηςκ Πνςημηυθθςκ αοηήξ «πενί 
πνμθήρεςξ νοπάκζεςξ ηδξ Μεζμβείμο Θαθάζζδξ εη ηδξ απμννίρεςξ 



 

μοζζχκ εη ηςκ πθμίςκ ηαζ αενμζηαθχκ, ηαζ «πενί ζοκενβαζίαξ δζα ηδκ 
ηαηαπμθέιδζζκ νοπάκζεςξ ηδξ Μεζμβείμο Θαθάζζδξ εη πεηνεθαίμο 
ηαζ άθθςκ επζαθααχκ μοζζχκ» ιεηά ηςκ ζοκδιιέκςκ εζξ αοηά 
Πανανηδιάηςκ  

 
8. Ν 3497/2006 (ΦΒΚ Ώ΄ 219/13.10.2006) «Κφνςζδ ημο Πνςημηυθθμο 

πενί ζοκενβαζίαξ βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ νφπακζδξ απυ πθμία ηαζ, ζε 
πενζπηχζεζξ επείβμοζαξ ακάβηδξ, ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ νφπακζδξ 
ηδξ Μεζμβείμο Θάθαζζαξ». Σνμπμπμίδζδ ημο Ν. 855/1978. 

 
9. Ν. 1650/1986 «Γζα ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ» (ΦΒΚ Ώ΄  

160/16.10.1986) 
 

10. Ν. 3010/2002 (ΦΒΚ 91Ώ΄ /25.04.2002) «Βκανιυκζζδ ημο Ν. 
1650/86 ιε ηζξ μδδβίεξ 97/11/ΒΒ ηαζ 96/61/ΒΒ, δζαδζηαζία μνζμεέηδζδξ 
ηαζ νοειίζεζξ εειάηςκ βζα ηα οδαημνέιαηα ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ. 
Καηάνβδζδ Ν. 1561/85 ηαζ Ν. 1515/85. 

 
11. YA 181051/1090/82 (ΦΒΚ B΄266/17.5.1982) «νμζ ηαζ 

πνμτπμεέζεζξ ακαβκχνζζδξ πθμίςκ ή θμνηδβίδςκ ή πθςηχκ βεκζηά 
καοπδβδιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ εοημθίεξ οπμδμπήξ ζηενεχκ 
απμννζιιάηςκ πθμίςκ» 

 
12. Ν. 1338/1983 (ΦΒΚ Ώ΄ 34/17.3.1983) «Βθανιμβή ημο ημζκμηζημφ 

δζηαίμο» 
 

13. Τ.Ώ. 69269/5387/1990 (ΦΒΚ 678 ΐ΄ /25.10.1990) «Καηάηαλδ 
ένβςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ζε ηαηδβμνίεξ, πενζεπυιεκμ Μεθέηδξ 
Πενζααθθμκηζηχκ Βπζπηχζεςκ (ΜΠΒ), ηαεμνζζιυξ πενζεπμιέκμο 
εζδζηχκ πενζααθθμκηζηχκ ιεθεηχκ ηαζ θμζπέξ ζοκαθείξ δζαηάλεζξ, 
ζφιθςκα ιε ημ Ν. 1650/86 

 
14. ΚΤΏ ΔΠ 15393/2332/2002 (ΦΒΚ ΐ΄ 1022/5.8.2002) «Καηάηαλδ 

Αδιυζζςκ ηαζ ζδζςηζηχκ ένβςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ζε ηαηδβμνίεξ 
ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 3 ημο Ν. 1650/86 υπςξ ακηζηαηαζηάεδηε ιε ημ 
άνενμ 1 ημο Ν. 3010/2002». Σνμπμπμίδζδ ηδξ Τ.Ώ. 69269/5387/1990 

 
15. Τ.Ώ. μζη. 84230/96 (ΦΒΚ 906ΐ΄ /24.9.1996) «Σνμπμπμίδζδ ηαζ 

ζοιπθήνςζδ δζαηάλεςκ ηδξ ΚΤΏ 69269/5387/90 
 

16. Τ.Ώ. 30557/1996 (ΦΒΚ 136 ΐ΄ /6.3.1996) «Σνμπμπμίδζδ ηαζ 
ζοιπθήνςζδ δζαηάλεςκ ηδξ ΚΤΏ 69269/5387/90 

 



 

17. Τ.Ώ. 1661/1994 (ΦΒΚ 786/ΐ΄ /20.10.1994) «Σνμπμπμίδζδ ηςκ 
δζαηάλεςκ ηδξ οπ‟ αν. 69269/5387 ημζκήξ οπμονβζηήξ απυθαζδξ  

 
18.  ΤΏ Δ.Π.13588/725 ΦΒΚ 383ΐ΄ /28.03.06 «Μέηνα, υνμζ ηαζ 

πενζμνζζιμί βζα ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ ζε 
ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ Οδδβίαξ 91/689/ΒΟΚ «βζα ηα 
επζηίκδοκα απυαθδηα» ημο οιαμοθίμο ηδξ 12δξ Αεηειανίμο 1991. 
Πανάνηδια 1- ΒΤΡΧΠΏΨΚΟ ΚΏΣΏΛΟΓΟ ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ. 
Ώκηζηαηάζηαζδ ηδξ οπ‟ αν. 19396/1546/1997 ημζκήξ οπμονβζηήξ 
απυθαζδξ «Μέηνα ηαζ υνμζ βζα ηδ δζαπείνζζδ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ» 
(ΦΒΚ 604 ΐ΄) 

 
19. ΚΤΏ 8668/2007 (ΦΒΚ ΐ΄287/2.3.2007) «Έβηνζζδ Βεκζημφ 

πεδζαζιμφ Αζαπείνζζδξ Βπζηίκδοκςκ Ώπμαθήηςκ (ΒΑΒΏ)» 
 

20. Τ.Ώ. 145799/2005 (ΦΒΚ 1002ΐ΄ /18.7.2005) «οιπθήνςζδ ηδξ 
οπ‟ αν. Δ.Π. 15393/2332/2002 ΚΤΏ. Καηάηαλδ δδιμζίςκ ηαζ ζδζςηζηχκ 
ένβςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ζε ηαηδβμνίεξ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 3 ημο 
Ν. 1650/86 

 
21. Τ.Ώ. ΤΠΒΥΧΑΒ/ΒΤΠΒ/μζη. 126880/2007 (ΦΒΚ 435ΐ΄ 

/29.3.2007) «οιπθήνςζδ ηδξ οπ‟ αν. Δ.Π. 15393/2332/2002 ΚΤΏ  
 

22. Τ.Ώ. ΒΤΠΒ μζη. 129079/2004 (ΦΒΚ 1409ΐ΄ /13.9.2004) 
«οιπθήνςζδ ηδξ ΚΤΏ Δ.Π. 15393/2332/2002 

 
23. Κακμκζζιυξ 1836/93/ΒΟΚ ημο οιαμοθίμο «Γζα ηδκ εημφζζα 

ζοιιεημπή ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο αζμιδπακζημφ ημιέα ζε ημζκμηζηυ 
ζφζηδια μζημθμβζηήξ δζαπείνζζδξ ηαζ μζημθμβζημφ εθέβπμο» 

 
24. Τ.Ώ. Δ.Π. 37111/2021/2003 (ΦΒΚ 1391ΐ΄ /29.9.2003) 

«Καεμνζζιυξ ηνυπμο εκδιένςζδξ ηαζ ζοιιεημπήξ ημο ημζκμφ ηαηά ηδ 
δζαδζηαζία έβηνζζδξ πενζααθθμκηζηχκ υνςκ ηαζ ένβςκ ηαζ 
δναζηδνζμηήηςκ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 2 ημο άνενμο 5 ημο Ν. 
1650/86 υπςξ ακηζηαηαζηάεδηε ιε ηζξ παναβνάθμοξ 2 ηαζ 3 ημο 
άνενμο 3 ημο Ν. 3010/02 

 
25. ΤΏ 3221.2/2/89 (ΦΒΚ ΐ΄435/5.6.1989) «νμζ ηαζ πνμτπμεέζεζξ 

πμνήβδζδξ άδεζαξ ζε πθμία ηαζ πθςηά καοπδβήιαηα πμο 
πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ εοημθίεξ οπμδμπήξ θοιάηςκ πθμίςκ» 

 
26. ΤΏ 3231.8/1/1989 (ΦΒΚ ΐ΄573/3.8.1989) «νμζ ηαζ 

πνμτπμεέζεζξ πμνήβδζδξ άδεζαξ ζε πθμία ηαζ πθςηά καοπδβήιαηα 



 

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ πθςηέξ εοημθίεξ οπμδμπήξ πεηνεθαζμεζδχκ 
ηαηαθμίπςκ» 

 
27. ΠΑ 68/1995 (ΦΒΚ Ώ΄ 48/7.3.1995) «Ώπμδμπή ηνμπμπμζήζεςκ 

ηςκ Πανανηδιάηςκ ηδξ Α 1972 «πενί πνμθήρεςξ νοπάκζεςξ ηδξ 
εαθάζζδξ ελ απμννίρεςξ ηαηαθμίπςκ ηαζ άθθςκ οθχκ άθθςκ ηζκχκ 
δζαηάλεςκ» 

 
28. ΚΤΏ 113944/1997 «Βεκζηυξ ζπεδζαζιυξ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ 

(βεκζηέξ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ πμθζηζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ ζηενεχκ 
απμαθήηςκ» (ΦΒΚ ΐ΄ 1016/17.11.1997) 

 
29. Τ.Ώ. μζη. 14312/1302/2000 (ΦΒΚ ΐ΄ 723/9.6.2000) 

«οιπθήνςζδ ηαζ ελεζδίηεοζδ ηδξ οπ‟ αν. 113944/1944/1997 ΚΤΏ ιε 
εέια: Βεκζηυξ πεδζαζιυξ δζαπείνζζδξ ζηενεχκ απμαθήηςκ» 

 
30. Τ.Ώ. Δ.Π. 50910/2727/03 (ΦΒΚ ΐ΄ /22.12.03) «Μέηνα ηαζ νμζ 

βζα ηδ Αζαπείνζζδ ηενεχκ Ώπμαθήηςκ. Βεκζηυξ ηαζ Πενζθενεζαηυξ 
πεδζαζιυξ Αζαπείνζζδξ.» 

 
31. Τ.Ώ. 26469/1501/Β103/2003 (ΦΒΚ 864 ΐ΄ /1.7.2003) 

«Σνμπμπμίδζδ ηδξ Κ.Τ.Ώ. 14312/1302/00 ιε εέια ζοιπθήνςζδ ηαζ 
ελεζδίηεοζδ ηδξ Κ.Τ.Ώ. 113944/97 

 
32. ΚΤΏ 114218/1997 «Καηάνηζζδ πθαζζίμο ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ 

ηαζ βεκζηχκ πνμβναιιάηςκ δζαπείνζζδξ ζηενεχκ απμαθήηςκ» (ΦΒΚ 
ΐ΄1016/17.11.1997) 

 
33. ΚΤΏ 3131.1/01/1999 (ΦΒΚ ΐ΄12/18.1.1999) «Έβηνζζδ ημο 

Γεκζημφ Κακμκζζιμφ Λζιέκα ιε ανζε. 18. Πνμτπμεέζεζξ ηαζ ιέηνα 
αζθάθεζαξ βζα ηζξ ενβαζίεξ θυνηςζδξ ή εηθυνηςζδξ ή ιεηάββζζδξ 
πφια πεηνεθαίμο ή πφια οβνχκ πδιζηχκ (ή ηαζ ηαηαθμίπςκ ημοξ) ή 
πφια οβνμπμζδιέκςκ αενίςκ πμο ιεηαθένμκηαζ ιε δελαιεκυπθμζα» 

 
 
34. Τ.Ώ. 2122/06/2001 (ΦΒΚ 219 ΐ΄ /6.3.2001) Έβηνζζδ ημο Γεκζημφ 

Κακμκζζιμφ Λζιέκα ανζειυξ 25 
 

35. Π.Α. 146/1998 (ΦΒΚ 109 Ώ΄/22.5.98) «Κακμκζζιυξ βζα ηδκ 
αζθαθή ιεηαθμνά πφια πεηνεθαίμο πφια οβνχκ πδιζηχκ ηαζ πφια 
οβνμπμζδιέκςκ αενίςκ ιε δελαιεκυπθμζα» 

 



 

36. Π.Α. 405/1996 (ΦΒΚ Ώ΄ 272/16.12.1996) «Κακμκζζιυξ 
θυνηςζδξ, εηθυνηςζδξ, δζαηίκδζδξ ηαζ παναιμκήξ επζηίκδοκςκ 
εζδχκ ζε θζιέκεξ ηαζ ιεηαθμνά αοηχκ δζα εαθάζζδξ» 

 
37. Π.Α. 381/1995 (ΦΒΚ Ώ΄ 214/19.10.1995) «Ώφλδζδ πνμζηίιςκ 

βζα ιεηαθμνά οπενάνζειςκ επζααηχκ ηαζ βζα πανααάζεζξ ηςκ 
Κακμκζζιχκ Λζιέκςκ» 

 
38. Π.Α. 400/1996 (ΦΒΚ Ώ΄ 268/6.12.1996) «Κακμκζζιυξ βζα ηδκ 

πνυθδρδ ηδξ νφπακζδξ ηδξ εάθαζζαξ απυ ηα θφιαηα ηςκ πθμίςκ» 
 

39. Π.Α. 88/1997 (ΦΒΚ Ώ΄ 90/16.5.1997) «Βπζαμθή ηςκ δζεεκχκ 
πνμηφπςκ ζηα πθμία πμο πνδζζιμπμζμφκ ημζκμηζημφξ θζιέκεξ ή 
πθέμοκ ζηα φδαηα δζηαζμδμζίαξ ηδξ Βθθάδαξ ηαζ έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ 
αζθάθεζα ηςκ πθμίςκ, ηδκ πνυθδρδ νφπακζδξ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ 
δζααίςζδξ ηαζ ενβαζίαξ επί ηςκ πθμίςκ (έθεβπμξ ημο ηνάημοξ ημο 
θζιέκα) ζφιθςκα ιε ηδκ μδδβία 95/21/ΒΚ ημο οιαμοθίμο ηδξ 19δξ 
Εμοκίμο 1995» 

 
40. Π.Α. 206/2000 (ΦΒΚ Ώ΄  186/25.8.2000) «Ώπμδμπή 

ηνμπμπμζήζεςκ ζημ Πανάνηδια ημο πνςημηυθθμο 1978 ημο ζπεηζημφ 
ιε ηδ Α. MARPOL 73/78» 

 
41. ΚΤΏ 7589/731/11.4.2000 (ΦΒΚ ΐ΄ 514/11.4.2000) «Καεμνζζιυξ 

ιέηνςκ ηαζ υνςκ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ πμθοπθςνμδζθαζκοθίςκ ηαζ ηςκ 
πμθοπθςνμηνζθαζκοθίςκ (PCB/PCT)  

 
42. Ν. 2939/2001 (ΦΒΚ Ώ΄ 179/6.8.2001) «οζηεοαζίεξ ηαζ 

εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ ζοζηεοαζζχκ ηαζ άθθςκ πνμσυκηςκ – 
Ίδνοζδ ΒΟΒΑΏΠ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ», υπςξ ηνμπμπμζήεδηε απυ ημ 
Νυιμ 3584/2010 ΦΒΚ 94Ώ/23-07-2010) «Σνμπμπμίδζδ ηδξ κμιμεεζίαξ 
βζα ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ ζοζηεοαζζχκ ηαζ άθθςκ πνμσυκηςκ 
ηαζ ημκ Βεκζηυ Ονβακζζιυ Βκαθθαηηζηήξ Αζαπείνζζδξ οζηεοαζζχκ ηαζ 
Άθθςκ Πνμσυκηςκ (ΒΟΒΑΏΠ) ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» ηαζ ζζπφεζ.  

 
43. Π.Α. 346/2003 (ΦΒΚ Ώ΄ /31.12.2003) «Σνμπμπμίδζδ ημο Π.Α. 

88/97 
 

44. Π.Α. 233/2001 (ΦΒΚ Ώ΄ 175/1.8.2001) «Σνμπμπμίδζδ ηςκ Π.Α. 
88/97 ηαζ 16/99 

 
45. Π.Α. 16/1999 (ΦΒΚ Ώ΄ 9/2.2.1999) «Σνμπμπμίδζδ ημο Π.Α. 

88/97 



 

 
46. Οδδβία 1995/21/ΒΚ ημο οιαμοθίμο ηδξ 19δξ Εμοκίμο 1995 βζα 

ηδκ επζαμθή, ζπεηζηά ιε ηδ καοζζπθμΎα πμο ζοκεπάβεηαζ πνήζδ 
ημζκμηζηχκ θζιέκςκ ή δζέθεοζδ απυ φδαηα οπυ ηδ δζηαζμδμζία ηνάημοξ 
ιέθμοξ, ηςκ δζεεκχκ πνμηφπςκ βζα ηδκ αζθάθεζα ηςκ πθμίςκ, ηδκ 
πνυθδρδ ηδξ νφπακζδξ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ηαζ ενβαζίαξ επί 
ηςκ πθμίςκ (έθεβπμξ ημο ηνάημοξ ημο θζιέκα) 

 
47. Τ.Ώ. 9268/469/2007 (ΦΒΚ 286 ΐ΄ 2.3.2007) «Σνμπμπμίδζδ ηςκ 

πμζμηζηχκ ζηυπςκ βζα ηδκ ακάηηδζδ ηαζ ακαηφηθςζδ ηςκ απμαθήηςκ 
ηςκ ζοζηεοαζζχκ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 10 (παν. Ώ1, ηεθεοηαίμ 
εδάθζμ) ημο Ν. 2939/01» 

 
48. Π.Α. 104/99 (ΦΒΚ 113/Ώ΄ /4.6.1999) «Πνμζανιμβή ηδξ 

Βθθδκζηήξ Νμιμεεζίαξ πνμξ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ Οδδβίαξ 94/55/ΒΚ ηδξ 
21δξ Νμειανίμο 12994 βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ κμιμεεζζχκ ηςκ 
ηναηχκ ιεθχκ ζπεηζηά ιε ηζξ μδζηέξ ιεηαθμνέξ επζηίκδοκςκ 
ειπμνεοιάηςκ» 

 
49. Y.A. 19403/1388/08/08 (ΦΒΚ 781/ΐ΄ 2.5.08) «Σνμπμπμίδζδ ημο 

Π.Α. 104/1999 ζε ζοιιυνθςζδ πνμξ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ Οδδβίαξ 
2003/28/ΒΚ ηδξ Βπζηνμπήξ ηδξ 7δξ Ώπνζθίμο 2003, ηδξ Οδδβίαξ 
2004/111/ΒΚ ηδξ Βπζηνμπήξ ηδξ 3δξ Νμειανίμο 2006 βζα ηδκ ηέηανηδ, 
πέιπηδ ηαζ έηηδ πνμζανιμβή ακηίζημζπα, ζηδκ ηεπκζηή πνυμδμ ηδξ 
Οδδβίαξ 94/55/ΒΚ ημο οιαμοθίμο βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ 
κμιμεεζζχκ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ζπεηζηά ιε ηζξ μδζηέξ ιεηαθμνέξ 
επζηίκδοκςκ ειπμνεοιάηςκ» 

 
50. Τ.Ώ. μζη. 47368/2522/04 (ΦΒΚ 1303/ΐ΄ 25.8.04) «Σνμπμπμίδζδ 

ημο Π.Α. 104/99 ζε ζοιιυνθςζδ πνμξ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ Οδδβίαξ 
2001/7/ΒΚ ηδξ Βπζηνμπήξ βζα ηδκ ηνίηδ πνμζανιμβή ζηδκ ηεπκζηή 
πνυμδμ ηδξ Οδδβίαξ 94/55/ΒΚ ημο οιαμοθίμο ζπεηζηά ιε ηδκ 
πνμζέββζζδ ηςκ κμιμεεζζχκ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ υζμκ αθμνά ηδκ 
μδζηή ιεηαθμνά επζηίκδοκςκ ειπμνεοιάηςκ» 

 
51. Τ.Ώ. 21736/2092/99/01 (ΦΒΚ 1232/ ΐ΄ 21.9.01) «Πνμζανιμβή 

πνμξ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ Οδδβίαξ 1999/47/ΒΚ ηδξ Βπζηνμπήξ ηδξ 21δξ 
ΜαΎμο 1999 βζα ηδ δεφηενδ πνμζανιμβή ζηδκ ηεπκζηή πνυμδμ ηδξ 
Οδδβίαξ 94/55/ΒΚ ημο οιαμοθίμο βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ 
κμιμεεζζχκ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ζπεηζηά ιε ηζξ μδζηέξ ιεηαθμνέξ 
επζηίκδοκςκ ειπμνεοιάηςκ» 

 



 

52. Τ.Ώ. Φ.2/21099/1700/00 (ΦΒΚ 509/ΐ΄ 7.4.00) «Σνμπμπμίδζδ ημο 
Π.Α. 104/99 «πνμζανιμβή ηδξ Βθθδκζηήξ κμιμεεζίαξ πνμξ ηζξ 
δζαηάλεζξ ηδξ Οδδβίαξ 94/55/ΒΚ ηδξ 21δξ Νμειανίμο 1994 βζα ηδκ 
πνμζέββζζδ ηςκ κμιμεεζζχκ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ζπεηζηά ιε ηζξ μδζηέξ 
ιεηαθμνέξ επζηίκδοκςκ ειπμνεοιάηςκ» ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ 
δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 96/86/ΒΚ»  

 
53. Οδδβία 2000/59/ΒΚ ημο Βονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο 

οιαμοθίμο ζπεηζηά ιε ηζξ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ παναθααήξ 
απμαθήηςκ πθμίμο ηαζ ηαηαθμίπςκ θμνηίμο (CL 332 / 28-12-2000) 

 
54. Π.Α. 193/2001 (ΦΒΚ Ώ΄ 156/12.7.2001) «Ώφλδζδ μνίμο 

πνμζηίιμο ηαηά παναααηχκ Κακμκζζιχκ Λζιέκςκ» 
 

55. Π.Α. 163/2001 (ΦΒΚ Ώ΄ 146/3.7.2001) «Ώφλδζδ ηςκ ακςηάηςκ 
μνίςκ ηςκ δζμζηδηζηχκ ηονχζεςκ πμο επζαάθθμκηαζ βζα πανααάζεζξ 
ηςκ δζαηάλεςκ ημο Ν. 743/77 υπςξ ηςδζημπμζήεδηε ιε ημ Π.Α. 55/98» 

 
56. Ν. 2881/2001 (ΦΒΚ Ώ΄ 16/6.2.2001) «Ρφειζζδ εειάηςκ 

ακέθηοζδξ καοαβίςκ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» 
 

57. Κακμκζζιυξ 761/2001/ΒΚ ημο Βονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ 
οιαμοθίμο «Γζα ηδκ εημφζζα ζοιιεημπή μνβακζζιχκ ζε ημζκμηζηυ 
ζφζηδια μζημθμβζηήξ δζαπείνζζδξ ηαζ μζημθμβζημφ εθέβπμο (EMAS)» 

 
58. Ν. 2947/09-10-2001 (ΦΒΚ Ώ΄ 228/9.10.2001) «Θέιαηα 

Οθοιπζαηήξ Φζθμλεκίαξ, Ένβςκ Οθοιπζαηήξ Τπμδμιήξ ηαζ άθθεξ 
δζαηάλεζξ». 

 
59. Τ.Ώ. 8111.1/41/09/2009 (ΦΒΚ ΐ΄ 412/6.3.2009) «Μέηνα ηαζ υνμζ 

βζα ηζξ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ παναθααήξ απμαθήηςκ πμο 
πανάβμκηαζ απυ πθμία ηαζ ηαηαθμίπςκ θμνηίμο ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ 
δζαηάλεζξ ηδξ οπ‟ αν. 2007/71/ΒΚ μδδβίαξ. Ώκηζηαηάζηαζδ ηδξ οπ‟ αν. 
3418/07/02 Κ.Τ.Ώ. 

 
60. Π.Α.  11/2002 (ΦΒΚ Ώ΄ 6/21.1.2002) «Βεκζηυ πέδζμ Έηηαηηδξ 

Ώκάβηδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ πενζζηαηζηχκ νφπακζδξ απυ πεηνέθαζμ 
ηαζ άθθεξ επζαθααείξ μοζίεξ» 

 
61. Y.A. 1002901/67/2002 (ΦΒΚ 57 ΐ΄ /24.1.2002) «Αζαδζηαζία ηαζ 

πνμτπμεέζεζξ παναηηδνζζιμφ ζηενεχκ απμαθήηςκ εβηαηαθεζιιέκςκ 
μπδιάηςκ» 

 



 

62. ΚΤΏ ΔΠ 29407/3508/2002 (ΦΒΚ ΐ΄ 1572/16.12.2002) «Μέηνα 
ηαζ υνμζ βζα ηδκ οβεζμκμιζηή ηαθή ηςκ απμαθήηςκ» 

 
63. ΚΤΏ   2122/30/2003 (ΦΒΚ ΐ΄ 700/4.6.2003) «Έβηνζζδ ημο Γ.Κ.Λ. 

ιε ανζειυ 34 «Πνμτπμεέζεζξ ηαζ ιέηνα αζθάθεζαξ βζα ηδκ παναθααή 
πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ απυ πθμία» 

 
64. ΚΤΏ ΔΠ 11014/703/Φ104/2003 ( ΦΒΚ ΐ΄ 332/20.3.2003) 

«Αζαδζηαζία Πνμηαηανηηζηήξ Πενζααθθμκηζηήξ εηηίιδζδξ ηαζ 
Ώλζμθυβδζδξ (Π.Π.Β.Ώ.) ηαζ έβηνζζδξ πενζααθθμκηζηχκ υνςκ (Β.Π.Ο.) 
ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 4 ημο Ν. 1650/86 (160/Ώ΄) υπςξ 
ακηζηαηαζηάεδηε ιε ημ άνενμ 2 ημο Ν. 3010/02 «εκανιυκζζδ ημο Ν. 
1650/86 ιε ηζξ μδδβίεξ 97/11/ΒΒ ηαζ 96/61/ΒΒ … ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ ( 
91/Ώ΄)» 

 
65. Γεκζηυξ Κακμκζζιυξ Λεζημονβίαξ Σμονζζηζηχκ Λζιέκςκ (ΦΒΚ 

1323ΐ΄ /16.9.2003)  
 

66. Ββηφηθζμξ αν. πνςη. μζη. 117266/27.5.2003 Τ.ΠΒ.ΥΧ.ΑΒ. 
«Βθανιμβή ηςκ δζαηάλεςκ ημο άνενμο 12 παν. 3 ηδξ ΚΤΏ Δ.Π. 
11014/703/Φ104/ΦΒΚ 332/ΐ΄/2003 υζμκ αθμνά ηδκ οπμπνέςζδ 
εκδιένςζδξ ηςκ ανιμδίςκ ανπχκ βζα ηζξ απμννίρεζξ νφπακζδξ 
(εηπμιπχκ ηαζ απμαθήηςκ) απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο 
πανανηήιαημξ II ημο άνενμο 5 ηδξ οπ‟ αν. Δ.Π. 15393/2332/2002 ΚΤΏ 
(ΐ΄ 1022) 

 
67. Π.Α. 82/2004 (ΦΒΚ 64 Ώ΄ / 02/03/2004 «Ώκηζηαηάζηαζδ ηδξ 

Κ.Τ.Ώ. 98012/2001/96 «Καεμνζζιυξ ιέηνςκ ηαζ υνςκ βζα ηδ δζαπείνζζδ 
ηςκ πνδζζιμπμζδιέκςκ μνοηηεθαίςκ» (40/ΐ΄) «ιέηνα, υνμζ ηαζ 
πνυβναιια βζα ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ Ώπμαθήηςκ 
Λζπακηζηχκ Βθαίςκ». 
 

68. Π.Α. 109/2004 (ΦΒΚ 75Ώ/05-03-04) «Μέηνα ηαζ υνμζ βζα ηδκ 
εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ ιεηαπεζνζζιέκςκ εθαζηζηχκ ηαζ μπδιάηςκ. 
Πνυβναιια βζα ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζή ημοξ». 

 
69. Π.Α. 115/2004 (ΦΒΚ 80/Ώ΄/5.3.2004) «Ώκηζηαηάζηαζδ ηδξ 

73537/1438/95 Κ.Τ.Ώ. «δζαπείνζζδ ηςκ δθεηηνζηχκ ζηδθχκ ηαζ 
ζοζζςνεοηχκ πμο πενζέπμοκ μνζζιέκεξ επζηίκδοκεξ μοζίεξ» (ΐ΄ /781) 
ηαζ 19817/00 Κ.Τ.Ώ. «ηνμπμπμίδζδ ηδξ 73537/95 Κ.Τ.Ώ. η.θπ.» (ΐ΄ 
/963) «ιέηνα, υνμζ ηαζ πνυβναιια βζα ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ 
πνδζζιμπμζδιέκςκ Δθεηηνζηχκ ηδθχκ ηαζ οζζςνεοηχκ» 

 



 

70. ΠΑ 116/2004 (ΦΒΚ Ώ΄81/5.3.2004) «Μέηνα, υνμζ ηαζ πνυβναιια 
βζα ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ μπδιάηςκ ηέθμοξ ηφηθμο γςήξ 
ημοξ, ηςκ πνδζζιμπμζδιέκςκ ακηαθθαηηζηχκ ημοξ ηαζ ηςκ 
απεκενβμπμζδιέκςκ ηαηαθοηζηχκ ιεηαηνμπέςκ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ 
δζαηάλεζξ ηδξ Οδδβίαξ 2000/53/ΒΚ «βζα ηα μπήιαηα ζημ ηέθμξ ημο 
ηφηθμο γςήξ ημοξ» 

 
71. ΠΑ 117/2004 (ΦΒΚ Ώ΄ 82/5.3.2004) «Μέηνα, υνμζ ηαζ πνυβναιια 

βζα ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ εζδχκ               
δθεηηνζημφ ηαζ δθεηηνμκζημφ ελμπθζζιμφ, ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ 
δζαηάλεζξ ηςκ Οδδβζχκ 2002/95 «ζπεηζηά ιε ημκ πενζμνζζιυ ηδξ 
πνήζδξ μνζζιέκςκ επζηίκδοκςκ μοζζχκ ζε είδδ δθεηηνζημφ ηαζ 
δθεηηνμκζημφ ελμπθζζιμφ» ηαζ 2002/96 «ζπεηζηά ιε ηα απυαθδηα εζδχκ 
δθεηηνζημφ ηαζ δθεηηνμκζημφ ελμπθζζιμφ» 

 
72. Π.Α. 15/2006 (ΦΒΚ Ώ΄ 12/3.2.2006) «Σνμπμπμίδζδ ημο Π.Α. 

117/04, ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 2003/108 «βζα 
ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηδξ Οδδβίαξ 2002/96 ζπεηζηά ιε ηα απυαθδηα εζδχκ 
δθεηηνζημφ ηαζ δθεηηνμκζημφ ελμπθζζιμφ (ΏΔΔΒ) ημο οιαμοθίμο ηδξ 
8δξ Αεηειανίμο 2003» 
 

73. Π.Α. 211/2006 (ΦΒΚ 211Ώ/05-10-2006) «Καεμνζζιυξ 
οβεζμκμιζηχκ ηακυκςκ ζπεηζηά ιε ηα γςζηά οπμπνμσυκηα πμο δεκ 
πνμμνίγμκηαζ βζα ηαηακάθςζδ απυ ημκ άκενςπμ. οιπθδνςιαηζηά 
ιέηνα εθανιμβήξ ημο Κακ. 1774/2002/ΒΚ».  

 
74. Π.Α. 89/2005 (ΦΒΚ Ώ΄ 127/31.5.2005) «Πνμζανιμβή ηδξ 

μδδβίαξ 2001/25/ΒΚ ημο Βονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο 
οιαμοθίμο, ηδξ 4δξ Ώπνζθίμο 2001 «βζα ημ εθάπζζημ επίπεδμ 
εηπαίδεοζδξ ηςκ καοηζηχκ» ηαζ ηδξ μδδβίαξ 2003/103/ΒΚ ημο 
Βονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 17δξ Νμειανίμο 
2003 «πενί ηνμπμπμζήζεςξ ηδξ μδδβίαξ 2001/25/ΒΚ βζα ημ εθάπζζημ 
επίπεδμ εηπαίδεοζδξ ηςκ καοηζηχκ»  

 
75. Οδδβία 2006/12/ΒΚ (L114 27.4.2006) ημο Βονςπασημφ 

Κμζκμαμοθίμο, ηδξ 5δξ Ώπνζθίμο 2006, πενί ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ  
 

76. Ν3325/2005 (ΦΒΚ Ώ΄ 68/11.3.2005) «Ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία 
αζμιδπακζηχκ – αζμηεπκζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ζημ πθαίζζμ ηδξ αεζθυνμο 
ακάπηολδξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ»  

 
77. Ν3409/2005 (ΦΒΚ Ώ΄ 273/4.11.2005) «Καηαδφζεζξ ακαροπήξ ηαζ 

άθθεξ δζαηάλεζξ» 



 

 
78. ΚΤΏ ΔΠ 24944/1159/2006 (ΦΒΚ ΐ΄ 791/30.6.2006) «Έβηνζζδ 

Γεκζηχκ Σεπκζηχκ    Πνμδζαβναθχκ βζα ηδκ δζαπείνζζδ επζηίκδοκςκ 
απμαθήηςκ ζφιθςκα ημ άνενμ 5 (παν. ΐ) ηδξ οπ‟ ανζει.13588/725 
Κ.Τ.Ώ. «Μέηνα, υνμζ ηαζ πενζμνζζιμί βζα ηδ δζαπείνζζδ επζηίκδοκςκ 
απμαθήηςκ ηθπ» (383/ΐ΄) ηαζ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο 
άνενμο 7 (παν. 1) ηδξ μδδβίαξ 91/156/ΒΚ ημο οιαμοθίμο ηδξ 18δξ 
Μανηίμο 1991» 

 
79. ΚΤΏ 8668/2007 (ΦΒΚ ΐ΄ 187/2.3.2007) «Έβηνζζδ Βεκζημφ 

πεδζαζιμφ Αζαπείνζζδξ Βπζηίκδοκςκ Ώπμαθήηςκ (ΒΑΒΏ), ζφιθςκα 
ιε ημ άνενμ 5 (παν. Ώ) ηδξ οπ‟ ανζε. 13588/725 ΚΤΏ «Μέηνα, υνμζ ηαζ 
πενζμνζζιμί βζα ηδ δζαπείνζζδ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ η.θπ.» (ΐ΄ 383) 
ηαζ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 7 (παν. 1) ηδξ οπ‟ αν. 
91/156/Κ μδδβίαξ ημο οιαμοθίμο ηδξ 18δξ Μανηίμο 1991. 
Σνμπμπμίδζδ ηδξ οπ‟ αν. 13588/725/2006 ΚΤΏ «Μέηνα, υνμζ ηαζ 
πενζμνζζιμί βζα ηδκ δζαπείνζζδ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ η.θπ.» (ΐ΄ 383) 
ηαζ ηδξ οπ‟ αν. 24944/1159/2006 ΚΤΏ «έβηνζζδ βεκζηχκ ηεπκζηχκ 
πνμδζαβναθχκ βζα ηδ δζαπείνζζδ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ…η.θπ.» (ΐ΄ 
791) 

 
80. Ν. 3622/2007 (ΦΒΚ Ώ΄ 281/20.12.2007) «Βκίζποζδ ηδξ 

αζθάθεζαξ πθμίςκ, θζιεκζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ θζιέκςκ ηαζ άθθεξ 
δζαηάλεζξ». 
 

81. Σδκ Μυκζιδ Ββηφηθζμ Γ.Γ.Λ.Λ.Π. αν. πνςη. 8136.16/01/09 
«Βθανιμβή δζαηάλεςκ ηδξ ΚΤΏ8111.1/41/2009» ζπεηζηά ιε ηα ιέηνα 
ηαζ ημοξ υνμοξ βζα ηζξ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ παναθααήξ ηαζ 
δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ πμο πανάβμκηαζ ζηα πθμία ηαζ ηαηαθμίπςκ 
θμνηίμο.  
 

82. Τ.Ώ. 36259/1757/Β103/2010 «Μέηνα, υνμζ ηαζ πνμβνάιιαηα βζα 
ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ απυ εηζηαθέξ, ηαηαζηεοέξ 
ηαζ ηαηεδαθίζεζξ (ΏΒΚΚ). 
 

83. Σδκ εβηφηθζμ 129043/4345/08-07-2011 «Βθανιμβή κμιμεεζίαξ 
βζα ηδ δζαπείνζζδ ιδ επζηίκδοκςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ».   
 

84. Ο Νυιμξ πθαίζζμ βζα ηα απυαθδηα Ν 4042/2012 (ΦΒΚ 24Ώ/13-02-
2012) «Πμζκζηή πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ – Βκανιυκζζδ ιε ηδκ 
μδδβία 2008/99/ΒΚ – Πθαίζζμ παναβςβήξ ηαζ δζαπείνζζδξ 
απμαθήηςκ». 
 



 

85. Τ.Ώ. μζη. 146163/2012 «Μέηνα ηαζ υνμζ βζα ηδ δζαπείνζζδ 
απμαθήηςκ οβεζμκμιζηχκ ιμκάδςκ». 
 

86. Σδκ ΚΤΏ 531.5-5/2013/04-01-2013 (ΦΒΚ ΐ΄ 139/29-01-2013 
πενί απμδμπήξ ηνμπμπμζήζεςκ ζηα πανανηήιαηα I,II,IV ηαζ VI ηδξ 
Α.. MARPOL 73/78. 
 

87. Π.Α. 8/31/01/2013 (ΦΒΚ Ώ΄ 27/31/01/2013) «Ώπμδμπή 
ηνμπμπμζήζεςκ ζημ Πανάνηδια V ημο Πνςημηυθθμο ημο 1978 
ακαθμνζηά ιε ηδ Αζεεκή φιααζδ βζα ηδκ Πνυθδρδ ηδξ Ρφπακζδξ απυ 
Πθμία, 1973 (Ώκαεεςνδιέκμ Πανάνηδια V ηδξ Α.. MARPOL 73/78).   
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5. ΣΟ ΛΗΜΑΝΗ ΣΖ ΡΑΦΖΝΑ 
 
 
5.1. ΓΔΝΗΚA - YΠΟΓΟΜΔ 
 

Ώπυ ημ 1994 δ Ραθήκα έβζκε Αήιμξ ηαζ απμηεθεί ημ δεφηενμ ζε ηίκδζδ 
Λζιάκζ ηδξ Ώηηζηήξ ιεηά ημκ Πεζναζά. Ώκήηεζ ζηδκ εονφηενδ ακαπηοζζυιεκδ 
γχκδ ημο κέμο δζεεκμφξ αενμδνμιίμο Βθεοεένζμξ ΐεκζγέθμξ ηαζ πνμζεθηφεζ 
μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμοξ ιυκζιμοξ ηαημίημοξ. Ο πθδεοζιυξ ηδξ ημοξ 
εενζκμφξ ιήκεξ πεκηαπθαζζάγεηαζ θυβς ηςκ παναεενζζηχκ (πανάθθδθα ιε 
ηζξ παθαζυηενεξ μζηζζηζηέξ πενζμπέξ ακαπηφζζμκηαζ ζηδκ εκδμπχνα εηείκεξ 
ημο Νέμο ΐμοηγά ηαζ ηδξ Καθθζηεπκμφπμθδξ). 

Σμ Λζιάκζ ηδξ Ραθήκαξ λεηίκδζε μοζζαζηζηά κα έπεζ δναζηδνζυηδηα απυ ημκ 
πνμδβμφιεκμ αζχκα. Ο επζααηζηυξ παναηηήναξ ημο Λζιακζμφ ζοκδοαγυηακ 
πνμπμθειζηά ιε ηδκ ειπμνζηή ηαζ ηδκ ζδζαίηενα αολδιέκδ αθζεοηζηή 
δναζηδνζυηδηα. ηζξ ιένεξ ιαξ, απμηεθεί ζδιακηζηυ Λζιάκζ ελοπδνέηδζδξ 
ζοβηεηνζιέκςκ βναιιχκ ηαζ παναηηδνίγεηαζ ςξ Λζιάκζ – Πφθδ πνμξ ηδ Νυηζα 
Βφαμζα. Ο ηφπμξ ημο Λζιακζμφ είκαζ ηονίςξ αηημπθμΎαξ ηαηά αοηυ ημκ ηνυπμ 
δζαηζκμφκηαζ ζοκήεδ θμνηία ιε θμνηδβά μπήιαηα. 

Σμ 2001 ιε ημ Ν.2932/01 (Φ.Β.Κ. 2261/27.06.01), έβζκε ιεηαηνμπή ημο 
Λζιεκζημφ Σαιείμο Ραθήκαξ (Ν.Π.Α.Α.) ζε Ώκχκοιδ Βηαζνεία ιε ηδκ 
επςκοιία «Ονβακζζιυξ Λζιέκμξ Ραθήκαξ Ώ.Β.». ημκ ημιέα εοεφκδξ ημο 
Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ακήημοκ ηα επζααηζηά Λζιάκζα ηδξ Ραθήκαξ ηαζ ηδξ Ώβίαξ 
Μανίκαξ.Σα υνζα ηδξ πενζαίαξ γχκδξ ημο θζιέκα Ραθήκαξ λεηζκμφκ ζημ κυημ 
απυ ημ κυηζμ άηνμ ηδξ παναθίαξ «Μανίηεξ» ηαζ εηηείκμκηαζ έςξ ηδκ παναθία 
«Κυηηζκμ Λζιακάηζ» αυνεζα. Με ηδκ οπ‟ ανζε. 351496/82/92/18-7-92 
απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Βιπμνζηήξ Ναοηζθίαξ, δ Ραθήκα ηαηαηάζζεηαζ ζηδκ 
Ώ΄ ηαηδβμνία Λζιέκςκ Βεκζηήξ διαζίαξ. 

Σμ Λζιάκζ ηδξ Ραθήκαξ οπυ ηδ ζδιενζκή ημο ιμνθή απμηεθείηαζ: 

Ώ) απυ ημκ κεχηενμ, θύξην Ληκέλα, μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ζημ αυνεζμ ηιήια 
ημο υνιμο ηδξ Ραθήκαξ ηαζ πενζθαιαάκεζ αυνεζμ διζηεθή  πνμζήκειμ ιυθμ, 
κυηζμ οπήκειμ ιυθμ ηαζ ηνδπζδχιαηα βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ επζααηδβχκ / 
μπδιαηαβςβχκ πθμίςκ ιήημοξ 300 ι. πενίπμο, 

ΐ) απυ ημκ παιαηό Ληκέλα μ μπμίμξ δζαιμνθχκεηαζ κμηζυηενα ηαζ 
πενζθαιαάκεζ ιζηνυ οπήκειμ ιυθμ ηαζ ηνδπζδχιαηα βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ 
Β/Γ ηαπφπθμςκ ζηαθχκ ηαζ ημονζζηζηχκ ζηαθχκ, ζοκμθζημφ ιήημοξ 200 ι. 
πενίπμο,         ηαζ 



 

Γ) απυ ημ αιηεπηηθό θαηαθύγην αμνείςξ ημο ηονίςξ Λζιέκα. 

Δ πενζαία γχκδ έπεζ έηηαζδ 40 ζηνειιάηςκ πενίπμο.  

Αζαεέηεζ δφμ νάιπεξ Βπζααηδβχκ – Σαπφπθμςκ, 8 νάιπεξ Βπζααηδβχκ – 
Οπδιαηαβςβχκ πθμίςκ. Με ηζξ 10 ζοκμθζηά νάιπεξ πθμίςκ πμο 
πνδζζιμπμζμφκηαζ ελοπδνεηείηαζ δ επζααηζηή ηίκδζδ πνμξ ηδκ  Βφαμζα (Λζιάκζ 
Μανιανίμο), Άκδνμ, Σήκμ, Μφημκμ, φνμ βζα υθμ ημ έημξ ηαζ ημοξ εενζκμφξ 
ιήκεξ επζπθέμκ βζα Πάνμ, Νάλμ, Ώιμνβυ, Θήνα. 

ημ Ώθζεοηζηυ Καηαθφβζμ Ραθήκαξ εθθζιεκίγμκηαζ πενίπμο 20 επαββεθιαηζηά 
αθζεοηζηά ζηάθδ, 40 εναζζηεπκζηά αθζεοηζηά ζηάθδ ηαζ 12 ζζηζμθυνα 
καοηαεθδηζηά. 

Βπζζοκάπημκηαζ ζπέδζα ημο θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ υπμο θαίκμκηαζ μζ 
οθζζηάιεκεξ οπμδμιέξ, ηαεχξ ηαζ ηα ιεθθμκηζηά ένβα αάζεζ ημο 
εβηεηνζιέκμο Master Plan (2004). 

Ώπυ ημ θζιάκζ ηδξ Ώβίαξ Μανίκαξ ελοπδνεηείηαζ δ επζααηζηή ηίκδζδ βζα ηα 
Νέα ηφνα Βφαμζαξ ηαζ ημκ Ώθιονμπυηαιμ βζα υθμ ημ έημξ ιε Β/Γ-Ο/Γ πθμία 
ακμζηημφ ηφπμο. Βπίζδξ ζηδκ Υενζαία Γχκδ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
πενζθαιαάκμκηαζ έλζ πθαγ βζα θμουιεκμοξ. Πέκηε ελ αοηχκ ανίζημκηαζ ζηδκ 
Ραθήκα  ( Μανίηεξ, Ραθήκαξ, Κυηηζκμ Λζιακάηζ, Πνάζζκμ Λζιακάηζ, Μπθε 
Λζιακάηζ ) ηαζ δ έηηδ ζηδκ Ώβία Μανίκα. 

φιθςκα ιε ζημζπεία ημο 2012, απυ ημ θζιάκζ ηδξ Ραθήκαξ δζαηζκήεδηακ 
1.680.324 επζαάηεξ ηαζ απυ ημ θζιάκζ ηδξ Ώβίαξ Μανίκαξ 365.888. Δ αζπιή 
ηδξ επζααηζηήξ ηίκδζδξ ηαζ ζηα δφμ θζιάκζα παναηδνείηαζ ηζξ διένεξ ημο 
Πάζπα ηαζ ηαηά ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ, ηονίςξ Εμφθζμ ηαζ Ώφβμοζημ πμο είκαζ 
δ αζπιή ηδξ ημονζζηζηήξ πενζυδμο. 

Σα πενζζζυηενα ένβα πμο πνμβναιιαηίγμκηαζ ζφιθςκα ιε ημ ηναηδβζηυ 
ηαζ Βπζπεζνδζζαηυ πέδζμ ημο Ονβακζζιμφ βζα ηδκ ακααάειζζδ ημο θζιέκα 
έπμοκ ζοκμθζηυ ηυζημξ πενίπμο 33 εηαημιιφνζα € ηαζ αθμνμφκ ηονίςξ ηδκ 
ακααάειζζδ ηςκ θζιεκζηχκ οπμδμιχκ ηαζ θζιεκζηχκ πχνςκ, χζηε κα 
δζαζθαθζζεεί δ πανμπή πμζμηζηχκ θζιεκζηχκ οπδνεζζχκ. ε αοηά 
πενζθαιαάκμκηαζ επίζδξ ζδιακηζηά ένβα βζα ημ θζιάκζ ηδξ Ραθήκαξ υπςξ ημ 
Κηίνζμ ημο Βπζααηζημφ ηαειμφ, δ Ββηαηάζηαζδ Βπελενβαζίαξ Λοιάηςκ, δ 
Σμπμεέηδζδ Πθςηχκ Πνμαθδηχκ ζημ Ώθζεοηζηυ Καηαθφβζμ Ραθήκαξ η.α. 

 

Πανάθθδθα ιε ηα ένβα εκηυξ ηδξ εαθάζζζαξ ηαζ πενζαίαξ γχκδξ ημο θζιέκα, 
έπμοκ δνμιμθμβδεεί ζδιακηζηά πανάπθεονα ζοβημζκςκζαηά ένβα ιε ζημπυ 
ηδκ αεθηίςζδ ηδξ ζοβημζκςκζαηήξ πνυζααζδξ ζημ θζιάκζ υπςξ δ ζφκδεζδ 



 

ιε ηδκ Ώηηζηή Οδυ ηαζ ημκ Πνμαζηζαηυ ζζδδνυδνμιμ. ε αοηυ αμήεδζε ηαζ δ 
δζαπθάηοκζδ ηδξ θεςθυνμο Μαναεχκμξ. 
 
Ώπυ ημκ Μάνηζμ ημο 2010 μ Ονβακζζιυξ Λζιέκμξ Ραθήκαξ ΏΒ έπεζ 
πζζημπμζδεεί ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ISO 9001:2008 βζα ηδκ πανμπή 
Λζιεκζηχκ Τπδνεζζχκ ηαζ ηδκ Αζαπείνζζδ Σεπκζηχκ Ένβςκ, Τπδνεζζχκ ηαζ 
Πνμιδεεζχκ Λζιέκμξ Ραθήκαξ. Βπίζδξ απυ ημκ Φεανμοάνζμ ημο 2010 μ 
ΟΛΡ δζαεέηεζ Αζαπεζνζζηζηή Βπάνηεζα επζπέδμο 1 βζα Αζαπείνζζδ Σεπκζηχκ 
Ένβςκ, Τπδνεζζχκ ηαζ Πνμιδεεζχκ ηαηά ημ πνυηοπμ ΒΛΟΣ 1429:2008. Οζ 
παναπάκς πζζημπμζήζεζξ ακακεχκμκηαζ ιε εηήζζεξ αλζμθμβήζεζξ απυ ημκ 
πζζημπμζδιέκμ θμνέα BUREAU VERITAS.  

  
 
 

Δλέξγεηεο πξνώζεζεο έξγσλ ππνδνκήο θαη αλαβάζκηζεο Ληκέλνο 
Ραθήλαο θαη Αγ. Μαξίλαο. 

 
 

α. Αλαβάζκηζε Βειηίσζε Κξεπηδσκάησλ Ληκέλνο Ραθήλαο. 
 
Σμ ένβμ έπεζ παναηηδνζζηεί επείβμοζαξ ζδιαζίαξ απυ ημ 1999. 
Σμκ 6μ/02 δ ΝΏΏΏ οπέααθθε ςξ ηεθζηυξ δζηαζμφπμξ αίηδζδ έκηαλδξ ημο 
ένβμο ζηα ΠΒΠ Ώηηζηήξ. 
 
Σμκ 5μ/03 δεκ ζοιθχκδζε ζηδκ εηηέθεζδ ημο ένβμο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιε ηδ 
ζοιθςκία ΤΒΝ/Π.Ώ. μ θάηεθμξ ημο ένβμο ιεηαθένεδηε ζηδ Α.Α.Β. 
πνμηεζιέκμο κα εηηεθέζεζ δ Τπδνεζία αοηή ημ ένβμ. 
 
Μεηά ηζξ επακεζθδιιέκεξ πνμζπάεεζεξ Ο.Λ.Ρ. ηαζ Γ.Γ.Λ. & Λ.Π. ημκ 
Αεηέιανζμ ημο 2004 πζζηχεδηακ ζημκ Ο.Λ.Ρ 300.000 € απυ ηα 1.100.000 € 
πενίπμο πμο είκαζ ημ ζοκμθζηυ ηυζημξ ημο ένβμο. 
  
Σμκ  8μ/05 εβηνίκεηαζ δ εηπυκδζδ Σεοπχκ Αδιμπνάηδζδξ ηιήιαημξ ημο 
ένβμο. 
 
Σμκ 11μ/05 οπμαάθθεηαζ αίηδζδ έκηαλδξ βζα πνδιαημδυηδζδ ημο οπυθμζπμο 
πμζμφ ζηα πθαίζζα ημο ιέηνμο 1.1 «Αζαζοκδέζεζξ ηαζ ζοιπθδνςιαηζηέξ 
οπμδμιέξ ζε ιεηαθμνέξ». 
 
Σμκ 2μ/06 εβηνίκεηαζ απυ ημ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. δ ακάεεζδ ζηδκ εηαζνεία 
«ΣΡΕΣΧΝ φιαμοθμζ Μδπακζημί Β.Π.Β.» ενβαζζχκ εηηέθεζδξ οπμανφπζαξ 
αοημρίαξ ζηα ηνδπζδχιαηα ημο θζιέκα. 
 



 

Σμκ 4μ/2006 οπμβνάθεηαζ ζφιααζδ «Βπζηαζνμπμίδζδ ηδξ Μεθέηδξ 
ΐεθηίςζδξ ηςκ Κνδπζδςιάηςκ ημο Λζιέκα Ραθήκαξ» ιε ηδκ εηαζνεία 
«ΣΡΕΣΧΝ φιαμοθμζ Μδπακζημί Β.Π.Β.», ιεηά ηα κέα ζημζπεία πμο 
πνμέηορακ απυ ηδκ οπμεαθάζζζα επζεεχνδζδ πμο εηπυκδζε μ Ώκάδμπμξ. 
 
Σμκ 5μ/06 ημ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. παναθαιαάκεζ ηαζ εβηνίκεζ ηδκ 
επζηαζνμπμζδιέκδ ιεθέηδ «Ώκααάειζζδ ηαζ ΐεθηίςζδ Κνδπζδςιάηςκ Λζιέκα 
Ραθήκαξ», ηαεχξ ηαζ ηα επζηαζνμπμζδιέκα Σεφπδ Αδιμπνάηδζδξ ηδξ 
ιεθέηδξ. 
 
Σμκ 10μ/06 μνίγμκηαζ ςξ Αζεοεφκμοζα Τπδνεζία ημ Σιήια Τδναοθζηχκ 
Ένβςκ/ Α/ζδξ Αδιμζίςκ Ένβςκ / Πενζθένεζαξ Ώηηζηήξ ηαζ ςξ Πνμσζηαιέκδ 
Ώνπή ημ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
Βπίζδξ, ημκ 10μ/06 εβηνίκεηαζ δ εηηέθεζδ ημο ένβμο απυ ηδκ 
Τ.Β.Ν./Γ.Γ.Λ.Λ.Π./Α.Λ.Τ. 
 
Σμκ 1μ/2007 εβηνίκεηαζ δ πνδιαημδυηδζδ ημο ένβμο απυ ημ ΠΒΠ Ώηηζηήξ 
2000-2006. 
 
Σμκ 7μ/2007 εεςνμφκηαζ απυ ηδ Α/ζδ Αδιμζίςκ Ένβςκ ηδξ Πενζθένεζαξ 
Ώηηζηήξ ηα Σεφπδ Αδιμπνάηδζδξ ημο ένβμο ηαζ εβηνίκμκηαζ απυ ημ Α.. ημο 
Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
Σμκ 8μ/2007 απέαδ εεηζηυξ μ Πνμδδιμπναζζαηυξ έθεβπμξ ημο ένβμο πμο 
έβζκε απυ ηδκ Τπδνεζία Αζαπείνζζδξ Β.Π. Ώηηζηήξ ηαζ λεηίκδζε δ δζαδζηαζία 
δδιμπνάηδζδξ. 
 
Δ δζαδζηαζία ηδξ δδιμπνάηδζδξ ημο ένβμο μθμηθδνχεδηε ημκ 11μ/07 ηαζ 
ακαδείπεδηε ακάδμπμξ δ ενβμθδπηζηή εηαζνεία «ΣΒΥΝΕΚΔ ΒΣΏΕΡΒΕΏ 
ΚΤΡΕΏΚΟΠΟΤΛΟ ΟΘΧΝΏ ΚΏΕ ΕΏ ΟΒ» ιε πμζμζηυ έηπηςζδξ 20%. 
 
Σμκ 12μ/2007 έβζκε μ Πνμζοιααηζηυξ έθεβπμξ απυ ηδκ Τπδνεζία Αζαπείνζζδξ 
Β.Π. Ώηηζηήξ, μ μπμίμξ απέαδ εεηζηυξ ηαζ οπμβνάθδηε δ ζφιααζδ ημο ένβμο.  
Σμκ 11μ/2009 οπμβνάθδηε δ ΐεααίςζδ Πεναίςζδξ ημο ένβμο απυ ηδ Α.Α.Β. 
ηδξ Πενζθένεζαξ Ώηηζηήξ. 
 
Σμκ 6μ/2010 εηδυεδηε δ «ΐεααίςζδ Σήνδζδξ Τπμπνεχζεςκ Σεθζημφ 
Αζηαζμφπμο» απυ ηδκ Βκδζάιεζδ Αζαπεζνζζηζηή Ώνπή ηδξ Πενζθένεζαξ Ώηηζηήξ. 
 
Σμκ 3μ/2011 οπμβνάθδηε δ Σεθζηή Βπζιέηνδζδ. 
 



 

Σμκ 3μ/2012 εβηνίεδηε  ημ Πνςηυημθθμ Πνμζςνζκήξ Παναθααήξ ημο ένβμο 
ιε ηδκ 3.10/30-3-2012 απυθαζδ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
Σμκ 11μ/2012 εβηνίεδηε  ημ Πνςηυημθθμ Ονζζηζηήξ Παναθααήξ ημο ένβμο ιε 
ηδκ 12.7/21-11-2012 απυθαζδ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
β. πκπιεξσκαηηθά έξγα αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ Ραθήλαο. 
 
Γζα ημ ένβμ έπεζ οπμαθδεεί ημκ 1μ/04 αίηδζδ έκηαλήξ ημο ζηα ΠΒΠ Ώηηζηήξ. 
Δ Μεθέηδ Πενζααθθμκηζηχκ Βπζπηχζεςκ ημο ένβμο παναδυεδηε ημκ 2μ/04 
ηαζ εεςνήεδηε απυ ηδ Βπζαθέπμοζα Τπδνεζία ημκ 5μ/04 ηαζ εβηνίεδηε απυ 
ημοξ ανιυδζμοξ θμνείξ ημκ 10μ/04. Δ Ονζζηζηή Μεθέηδ ημο ένβμο 
παναδυεδηε ημκ 10μ/04, εεςνήεδηε απυ ηδ Βπζαθέπμοζα Τπδνεζία ημκ 
11μ/04 μπυηε ηαζ εβηνίεδηε ιε ηδκ 15/04 απυθαζδ ημο Α.. ημο Ο.Λ.Ρ.  
 
Σα ηεφπδ δδιμπνάηδζδξ εεςνήεδηακ απυ ηδ Βπζαθέπμοζα Τπδνεζία ημκ 
12μ/04 ηαζ εβηνίεδηακ ιε ηδκ 17/04 απυθαζδ ημο Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. 
 
Γζα ημ ένβμ έπεζ οπμαθδεεί αίηδζδ ημκ 2μ/05 βζα έκηαλή ημο ζημ ιέηνμ 4.6. 
ζηδκ Βζδζηή Τπδνεζία Αζαπείνζζδξ Π.Β.Π Ώηηζηήξ 2000-2006. 
 
Σμκ 11μ/05 απεζηάθδ δ έβηνζζδ Υνδιαημδυηδζδξ απυ ημ ιέηνμ 4.6. βζα ηδκ 
οθμπμίδζδ ημο ένβμο  ηαζ λεηζκμφκ εκένβεζεξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο ένβμο. 
 
Σα ηεφπδ δδιμπνάηδζδξ επζηαζνμπμζήεδηακ, εεςνήεδηακ εη κέμο απυ ηδ 
Α/κμοζα Τπδνεζία ηαζ εβηνίεδηακ απυ ημ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ημκ 7μ/2006.  
 
Σμκ 9μ/2006 έβζκε δ Πνμέβηνζζδ Αδιμπνάηδζδξ ημο ένβμο απυ ηδκ 
Τπδνεζία Αζαπείνζζδξ Β.Π. Ώηηζηήξ ηαζ λεηίκδζε δ δζαδζηαζία δδιμπνάηδζδξ. 
Δ δζαδζηαζία ηδξ δδιμπνάηδζδξ ημο ένβμο μθμηθδνχεδηε ημκ 11μ/06 ηαζ 
ακαδείπεδηε ακάδμπμξ δ ενβμθδπηζηή εηαζνεία ΑΔΜ-ΒΡ Ώ.Β. 
 
Σμκ 12μ/06 ημ Βθεβηηζηυ οκέδνζμ βκςιμδυηδζε εεηζηά βζα ηδκ οπμβναθή 
ηδξ ζφιααζδξ ημο ένβμο, ηαεχξ ηαζ μ Πνμζοιααηζηυξ έθεβπμξ απυ ηδκ 
Τπδνεζία Αζαπείνζζδξ Β.Π. Ώηηζηήξ απέαδ εεηζηυξ. 
    
Σμκ 1μ/2007 οπμβνάθεηαζ δ ζφιααζδ ένβμο. 
 
Σμκ 9μ/2009 οπμβνάθδηε δ ΐεααίςζδ Πεναίςζδξ ημο ένβμο απυ ηδ Α.Α.Β. 
ηδξ Πενζθένεζαξ Ώηηζηήξ. 
 
Σμκ 7μ/2010 εηδυεδηε δ «ΐεααίςζδ Σήνδζδξ Τπμπνεχζεςκ Σεθζημφ 
Αζηαζμφπμο» απυ ηδκ Βκδζάιεζδ Αζαπεζνζζηζηή Ώνπή ηδξ Πενζθένεζαξ Ώηηζηήξ. 



 

 
Σμκ 3μ/2011 εβηνίεδηε  ημ Πνςηυημθθμ Πνμζςνζκήξ Παναθααήξ ημο ένβμο 
ιε ηδκ 3.21/28-3-2011 απυθαζδ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
Σμκ 3μ/2012 εβηνίεδηε  ημ Πνςηυημθθμ Ονζζηζηήξ Παναθααήξ ημο ένβμο ιε 
ηδκ 3.2/30-3-2012 απυθαζδ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
 
γ. Λεηηνπξγηθέο Παξεκβάζεηο ζην Ληκέλα Αγ. Μαξίλαο. 
 
Σμκ 3μ/04 εβηνίεδηακ απυ ηδ ΒΏΛ μζ υνμζ δυιδζδξ ηαζ πνήζεζξ βδξ ζηδκ 
πενζαία γχκδ ημο θζιέκα Ώβίαξ Μανίκαξ.  
 
Σμκ 3μ/04 οπμαθήεδηε δ βεςηεπκζηή ιεθέηδ ημο ένβμο ηαζ εεςνήεδηε απυ ηδ 
επζαθέπμοζα Τπδνεζία ημκ 5μ/03 ηαζ εβηνίεδηε ιε ηδκ 9.11/04 απυθαζδ ημο 
Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Δ πνμιεθέηδ ηαζ δ ιεθέηδ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ ημο 
ένβμο οπμαθήεδηακ ημκ 9μ/04. 
 
Σμκ  6μ/05 πανεθήθεδζακ  δ πνμιεθέηδ, μ 1μξ οβηνζηζηυξ πίκαηαξ ηαζ ημ 
θφθθμ επελενβαζίαξ ημο ένβμο εκχ ακααθήεδηε δ ακάεεζδ ηδξ μνζζηζηήξ 
ιεθέηδξ ιέπνζ ηδκ ελεφνεζδ πυνςκ πνδιαημδυηδζδξ ημο ένβμο. 
 
Σμκ 11μ/05 οπμαάθθεηαζ αίηδζδ έκηαλδξ βζα πνδιαημδυηδζδ ζηα πθαίζζα ημο 
ιέηνμο 1.1 «Αζαζοκδέζεζξ ηαζ ζοιπθδνςιαηζηέξ οπμδμιέξ ζε ιεηαθμνέξ». 
 
Σμκ 10μ/06 εβηνίκεηαζ απυ ημ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. δ ακάεεζδ ηδξ μνζζηζηήξ 
ιεθέηδξ ημο ένβμο. 
 
Σμκ 12μ/06 δίδεηαζ εκημθή ζημκ ακάδμπμ ιεθεηδηή βζα ηδκ έκανλδ ηςκ 
ενβαζζχκ ζηαδίμο μνζζηζηήξ ιεθέηδξ ηαζ ζφκηαλδξ ηεοπχκ δδιμπνάηδζδξ. 
 
Σμκ 6μ/2007 εεςνμφκηαζ δ μνζζηζηή ιεθέηδ ηαζ ηα ηεφπδ δδιμπνάηδζδξ ημο 
ένβμο ηαζ εβηνίκμκηαζ απυ ημ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., ιε ηδκ οπ‟ αν. 8.2/2007 
απυθαζή ημο. 
 
Σμκ 7μ/07 οπμαάθθεηαζ αίηδζδ έκηαλδξ ημο ένβμο ζημ Β.Π. «Οδζημί Άλμκεξ, 
Λζιάκζα & Ώζηζηή Ώκάπηολδ» 2000-2006. 
 
Σμκ 5μ/2008, ιε ηδκ 36δ οκεδνίαζδ ηδξ Β..Ώ.Λ. εβηνίκμκηαζ μζ υνμζ 
δυιδζδξ ηαζ μζ πνήζεζξ βδξ ζε ηιήια ηδξ Υενζαίαξ Γχκδξ ημο Λζιέκα Ώβ. 
Μανίκαξ. 
 



 

Σμκ 6μ/2008, ιε ημ οπ‟ ανζε. πνςη. 8221.Σ12/03/08/18-06-2008 έββναθμ ηδξ 
Α.Λ.Τ. ημο ΤΒΝΏΝΠ εβηνίκεηαζ δ εηηέθεζδ ημο ένβμο ηαζ μνίγεηαζ ςξ 
Πνμσζηαιέκδ Ώνπή δ Α.Α.Β. ηδξ Πενζθένεζαξ Ώηηζηήξ, ιε Α/κμοζα Τπδνεζία 
ημ Σιήια Τδναοθζηχκ Ένβςκ ηδξ Α.Α.Β. ηδξ Π.Ώ.  
 
Σμκ 9μ/2008 εβηνίκεηαζ απυ ηδκ Πμθεμδμιία Παθθήκδξ δ άδεζα ηαηεδάθζζδξ 
ημο οθζζηάιεκμο ηηίζιαημξ ηαζ δ άδεζα μζημδμιήξ ημο ηηζνίμο πμο 
πνμαθέπεηαζ απυ ηδ ιεθέηδ. 
 
Σμκ 9μ/2008  εβηνίκεηαζ δ έκηαλδ ημο ένβμο ζημ Βπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 
«Ο.Ώ.Λ.Ώ.Ώ.», ζημ ιέηνμ 7.1. «Λζιάκζα».  
 
Σμκ 9μ/2008 εβηνίκμκηαζ απυ ηδ Α/κζδ Αδιμζίςκ Ένβςκ ηδξ Πενζθένεζαξ 
Ώηηζηήξ ηα επζηαζνμπμζδιέκα Σεφπδ Αδιμπνάηδζδξ ημο ένβμο. 
Δ δζαδζηαζία ηδξ δδιμπνάηδζδξ ημο ένβμο μθμηθδνχεδηε ημκ 2μ/09 ηαζ 
ακαδείπεδηε ακάδμπμξ δ ενβμθδπηζηή εηαζνεία ΑΟΜΟΠΟΡΣ  Ώ.Β. ΚΏΕ 
οπμβνάθδηε δ ζφιααζδ ημο ένβμο. 
 
Σμκ 4μ/2010 οπμβνάθδηε Πνςηυημθθμ Αζμζηδηζηήξ Παναθααήξ βζα πνήζδ 
ημο κυηζμο ηιήιαημξ ημο ηνδπζδχιαημξ ημο θζιέκα. 
 
Σμκ 11μ/2010 οπμβνάθδηε δ ΐεααίςζδ Πεναίςζδξ ημο ένβμο απυ ηδ Α.Α.Β. 
ηδξ Πενζθένεζαξ Ώηηζηήξ. 
 
Σμκ 11μ/2010 οπμβνάθδηε Πνςηυημθθμ Αζμζηδηζηήξ Παναθααήξ βζα Υνήζδ 
ημο ένβμο. 
 
Βηηνειεί δ Πνμζςνζκή ηαζ Ονζζηζηή Παναθααή ημο Ένβμο. 
 
 
δ. Δπίρσζε - Κξεπίδσζε Δλδηάκεζνπ Ληκελίζθνπ Ληκέλα Ραθήλαο. 
 
Δ μνζζηζηή ιεθέηδ ημο ένβμο εεςνήεδηε ημκ 10μ/04 απυ ηδκ ΑΑΒ ηαζ 
εβηνίεδηε ιε ηδκ 16.1/04 απυθαζδ ημο Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Παναιέκεζ ζε 
εηηνειυηδηα δ έβηνζζδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ ιεθέηδξ πμο οπμαθήεδηε ημκ 
3μ/05. 
 
Σμκ 11μ/05 οπμαάθθεηαζ αίηδζδ έκηαλδξ βζα πνδιαημδυηδζδ ζηα πθαίζζα ημο 
ιέηνμο 1.1 «Αζαζοκδέζεζξ ηαζ ζοιπθδνςιαηζηέξ οπμδμιέξ ζε ιεηαθμνέξ». 
 
Σμκ 4μ/06 δίδεηαζ έβηνζζδ ηςκ Πενζααθθμκηζηχκ νςκ απυ ηδκ Πενζθένεζα 
Ώηηζηήξ / Γ.Α.Π. / Α/κζδ ΠΒ.ΥΧ. 
 



 

Σμκ 5μ/06 ημ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. εβηνίκεζ ηα ηεφπδ δδιμπνάηδζδξ πμο 
εηπυκδζε δ ηεπκζηή οπδνεζία ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
Σμκ 10μ/06 μνίγμκηαζ ςξ Αζεοεφκμοζα Τπδνεζία ημ Σιήια Τδναοθζηχκ 
Ένβςκ/ Α/κζδξ Αδιμζίςκ Ένβςκ / Πενζθένεζαξ Ώηηζηήξ ηαζ ςξ Πνμσζηαιέκδ 
Ώνπή ημ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
Βπίζδξ, ημκ 10μ/06 εβηνίκεηαζ δ εηηέθεζδ ημο ένβμο απυ ηδκ 
Τ.Β.Ν./Γ.Γ.Λ.Λ.Π./Α.Λ.Τ. 
 
Σμκ 1μ/2007 εβηνίκεηαζ δ πνδιαημδυηδζδ ημο ένβμο απυ ημ ΠΒΠ Ώηηζηήξ 
2000-2006. 
 
Σμκ 5μ/2007 εεςνμφκηαζ απυ ηδ Α/κζδ Αδιμζίςκ Ένβςκ ηδξ Πενζθένεζαξ 
Ώηηζηήξ ηα επζηαζνμπμζδιέκα Σεφπδ Αδιμπνάηδζδξ ημο ένβμο ηαζ 
εβηνίκμκηαζ απυ ημ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
Σμκ 6μ/2007 απέαδ εεηζηυξ μ Πνμδδιμπναζζαηυξ έθεβπμξ ημο ένβμο πμο 
έβζκε απυ ηδκ Τπδνεζία Αζαπείνζζδξ Β.Π. Ώηηζηήξ ηαζ λεηίκδζε δ δζαδζηαζία 
δδιμπνάηδζδξ. 
 
Δ δζαδζηαζία ηδξ δδιμπνάηδζδξ ημο ένβμο μθμηθδνχεδηε ημκ 11μ/07 ηαζ 
ακαδείπεδηε ακάδμπμξ δ ενβμθδπηζηή εηαζνεία «ΐΏΛΣΒΕΝΕΚΟ ΏΣΒΞΒΐΒ» 
ιε πμζμζηυ έηπηςζδξ 12,15%. 
 
Σμκ 12μ/2007 έβζκε μ Πνμζοιααηζηυξ έθεβπμξ απυ ηδκ Τπδνεζία Αζαπείνζζδξ 
Β.Π. Ώηηζηήξ, μ μπμίμξ απέαδ εεηζηυξ. 
 
Σμκ 12μ/2007 οπμβνάθδηε δ ζφιααζδ ένβμο. 
 
Σμκ 10μ/2009 οπμβνάθδηε δ ΐεααίςζδ Πεναίςζδξ ημο ένβμο απυ ηδ Α.Α.Β. 
ηδξ Πενζθένεζαξ Ώηηζηήξ. 
 
Σμκ 5μ/2010 οπμβνάθδηε δ Αζμζηδηζηή Παναθααή βζα Υνήζδ ημο ένβμο. 
 
Σμκ 6μ/2010 εηδυεδηε δ «ΐεααίςζδ Σήνδζδξ Τπμπνεχζεςκ Σεθζημφ 
Αζηαζμφπμο» απυ ηδκ Βκδζάιεζδ Αζαπεζνζζηζηή Ώνπή ηδξ Πενζθένεζαξ Ώηηζηήξ. 
 
Σμκ 1μ/2011 εβηνίεδηε  ημ Πνςηυημθθμ Πνμζςνζκήξ Παναθααήξ ημο ένβμο 
ιε ηδκ 1.3/26-1-2011 απυθαζδ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
Σμκ 12μ/2011 εβηνίεδηε  ημ Πνςηυημθθμ Ονζζηζηήξ Παναθααήξ ημο ένβμο ιε 
ηδκ 14.6δ/14-12-2011 απυθαζδ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 



 

ε. Σνπνζέηεζε Πισηώλ Πξνβιεηώλ ζην Αιηεπηηθό Καηαθύγην Ληκέλα 
Ραθήλαο. 
 
Βηπυκδζδ πνυπεζνμο δζαβςκζζιμφ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 10, παν. 2ζη ημο 
Ν 3316/2005 βζα ηδκ ακάεεζδ ιεθέηδξ βζα ηδκ «Σμπμεέηδζδ Πθςηχκ 
Πνμαθδηχκ ζημ Ώθζεοηζηυ Καηαθφβζμ Λζιέκα Ραθήκαξ», ημκ 12μ 2008. 
 
Τπμβναθή ζφιααζδξ, ημκ 1μ/2009, βζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ ιεθέηδξ ιε ημοξ 
ιεθεηδηέξ Υαν. Ώθναηαίμ – Πμθ. Μδπ. ηαζ Υνζζηζάκκα Μαιάηζδ – 
Πενζααθθμκημθυβμ. 
 
Σμκ 4μ/2009 απεζηάθδ ζηδκ Α/κζδ ΠΒΥΧ ηδξ Πενζθένεζαξ Ώηηζηήξ, μ 
θάηεθμξ ημο αν. 13 ηδξ Δ.Π. 11014/03, βζα ηδκ πενζααθθμκηζηή αδεζμδυηδζδ 
ημο ένβμο. 
 
Σμκ 6μ/2009 γήηδζε δ  Α/κζδ ΠΒΥΧ ηδξ Πενζθένεζαξ Ώηηζηήξ εηπυκδζδ 
Πνμιεθέηδξ Πενζααθθμκηζηχκ Βπζπηχζεςκ, βζα ηδκ πενζααθθμκηζηή 
Βηηίιδζδ ηαζ Ώλζμθυβδζδ ημο ένβμο. 
 
Σμκ 7μ/2009 οπμβνάθδηε ζοιπθδνςιαηζηή ζφιααζδ ιε ηδκ 
Πενζααθθμκημθυβμ Υν. Μαιάηζδ, βζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ Πνμιεθέηδξ 
Πενζααθθμκηζηχκ Βπζπηχζεςκ. 
 
Σμκ 7μ/2009 απεζηάθδ δ ΠΠΒ ζηδ Α/κζδ ΠΒΥΧ ηδξ Πενζθένεζαξ Ώηηζηήξ βζα 
έβηνζζδ. 
 
Σμκ 3μ/2010 εβηνίεδηε δ ΠΠΒ απυ ηδ  Α/κζδ ΠΒΥΧ ηδξ Πενζθένεζαξ Ώηηζηήξ, 
ηαηυπζκ εβηνίζεχξ ηδξ απυ ηδκ Βθμνία Βκαθίςκ Ώνπαζμηήηςκ (10μξ/2009). 
 
Σμκ 8μ/2010 έβζκε δ οπμαμθή ηδξ ΜΠΒ ζηδ Α/κζδ ΠΒΥΧ βζα έβηνζζδ. 
  
Σμκ 10o/11 δίδεηαζ έβηνζζδ ηςκ Πενζααθθμκηζηχκ νςκ απυ ηδκ 
Ώπμηεκηνςιέκδ Αζμίηδζδ Ώηηζηήξ / Γ.Α.Υ & Π.Π / Α/κζδ ΠΒ.ΥΧ. 
 
Σμ 11μ/2011 εβηνίεδηε δ Ονζζηζηή Μεθέηδ Λζιεκζηχκ Ένβςκ ηαζ ηα Σεφπδ 
Αδιμπνάηδζδξ ημο ένβμο ιε ηδκ 13.13/30-11-2011 απυθαζδ Α.. ημο 
Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
 
 
 



 

ζη. Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ – Αθηνκεραληθή Μειέηε 
– Κπθινθνξηαθή Θεώξεζε & Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ 
Ληκέλα Ραθήλαο. 
 
Σμκ 4μ/2009 δζελήπεδ Αζαβςκζζιυξ βζα ηδκ ακάδεζλδ ακαδυπμο εηπυκδζδξ 
ηδξ ιεθέηδξ. 
 
Σμκ 6μ/2009 έβζκε δ έβηνζζδ ηςκ πναηηζηχκ ηδξ Βπζηνμπήξ Αζαβςκζζιμφ 
απυ ημ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., ιε ηδκ οπ‟ αν. 7.3/2009 απυθαζή ημο. 
 
Σμκ 9μ/2009 οπμβνάθδηε δ ζφιααζδ βζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ ιεθέηδξ ιεηαλφ 
Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηαζ ηδξ φιπναλδξ Γναθείςκ: ΡΟΓΚΏΝ & ΤΝΒΡΓΏΣΒ Ώ.Β. – 
ΝΕΚΟΛΏΟ Π. ΑΔΜΔΣΡΏΚΟΠΟΤΛΟ – HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΔ 
Β.Π.Β. 
 
Σμκ 5μ/2010 απεζηάθδ μ θάηεθμξ ημζπείςκ Άνενμο 13, ΚΤΏ 
11014/7033/Φ104/14.03.2003 ζηδκ ΒΤΠΒ ηδξ Γεκζηήξ Α/κζδξ 
Πενζαάθθμκημξ ημο Τπμονβείμο Πενζαάθθμκημξ, Βκένβεζαξ & Κθζιαηζηήξ 
Ώθθαβήξ. 
 
Σμκ 7μ/2010 απεννίθεδ απυ ηδκ ΒΤΠΒ ημ αίηδια βζα απαθθαβή 
πενζααθθμκηζηήξ αδεζμδυηδζδξ ημο Βπζααηζημφ ζηαειμφ ηδξ Ραθήκαξ 
(θάηεθμξ ζημζπείςκ άνενμο 13). 
 
Σμκ 9μ/2010 εβηνίεδηε απυ ημ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. δ οπμβναθή 
ζοιπθδνςιαηζηήξ ζφιααζδξ βζα ηδκ εηπυκδζδ α) ημπμβναθζηχκ – 
αοεμιεηνζηχκ ενβαζζχκ ζημ πενζαίμ ηαζ εαθάζζζμ πχνμ αυνεζα ημο 
Ώθζεοηζημφ Καηαθοβίμο ηαζ α) Κοηθμθμνζαηήξ ιεθέηδξ βζα εέιαηα 
ζηάειεοζδξ εκηυξ Λζιέκα Ραθήκαξ. 
 
Σμκ 10μ/2010 εβηνίεδηε απυ ηδκ Σ.Τ. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. δ «Μεθέηδ Κοιαηζηήξ 
Αζείζδοζδξ / Αζαηαναπήξ» ηαζ δ «Κοηθμθμνζαηή Θεχνδζδ – Ώ‟ 
Σνμπμπμίδζδ, Λζιέκα Ραθήκαξ». 
 
Σμ 10μ/2010 εβηνίεδηε απυ ημ Π..Α.Β. ηδξ Π.Ώ. δ οπμβναθή 
ζοιπθδνςιαηζηήξ ζφιααζδξ βζα ηδκ εηπυκδζδ α) ημπμβναθζηχκ – 
αοεμιεηνζηχκ ενβαζζχκ ζημ πενζαίμ ηαζ εαθάζζζμ πχνμ αυνεζα ημο 
Ώθζεοηζημφ Καηαθοβίμο ηαζ α) Κοηθμθμνζαηήξ ιεθέηδξ βζα εέιαηα 
ζηάειεοζδξ εκηυξ Λζιέκα Ραθήκαξ. 
 
Σμ 12μ/2010 οπμβνάθδηε δ ζοιπθδνςιαηζηή ζφιααζδ βζα ηδκ εηπυκδζδ α) 
ημπμβναθζηχκ – αοεμιεηνζηχκ ενβαζζχκ ζημ πενζαίμ ηαζ εαθάζζζμ πχνμ 



 

αυνεζα ημο Ώθζεοηζημφ Καηαθοβίμο ηαζ α) Κοηθμθμνζαηήξ ιεθέηδξ βζα εέιαηα 
ζηάειεοζδξ εκηυξ Λζιέκα Ραθήκαξ. 
 
Σμκ 2μ/2011 εβηνίεδηε ιε ηδκ 2.10α/28-02-2011 απυθαζδ ημο Α.. ημο 
Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. δ πανάηαζδ ημο ζοκμθζημφ πνμκμδζαβνάιιαημξ ηδξ ιεθέηδξ. 
 
Σμκ 5μ/2011 εβηνίεδηε ιε ηδκ 5.2/23-05-2011 απυθαζδ ημο Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. 
Ώ.Β. μ 2μξ οβηνζηζηυξ Πίκαηαξ Βνβαζζχκ  ηδξ ιεθέηδξ. 
 
Σμκ 8μ/2011 εβηνίεδηε ιε ηδκ 10.5/31-08-2011 απυθαζδ ημο Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. 
Ώ.Β. δ Μεθέηδ Πενζααθθμκηζηχκ Βπζπηχζεςκ Λζιέκα Ραθήκαξ ηαζ δ 
Ώηημιδπακζηή Μεθέηδ. 
 
Ώκαιέκεηαζ δ έβηνζζδ Πενζααθθμκηζηχκ νςκ βζα ηδκ οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ 
ημο Λζιέκα Ραθήκαξ, πενζθαιαάκμκηαξ δφμ κέα ένβα: Κηίνζμ Βπζααηζημφ 
ηαειμφ ηαζ Ββηαηάζηαζδ Βπελενβαζίαξ Λοιάηςκ  Λζιέκα Ραθήκαξ. 
 
 
δ. Μειέηε γηα ην έξγν «Δπηζθεπή Κξεπηδσκάησλ – Αλσδνκήο – 
Γεζηξώλ Ληκέλα  Ραθήλαο (πξνβιήηα Νν 6)». 
 
 
Τπμβναθή ζφιααζδξ, ημκ 1μ/2010, βζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ ιεθέηδξ ηαζ ηεοπχκ 
δδιμπνάηδζδξ ιε ημ ιεθεηδηζηυ βναθείμ «ΣΡΕΣΧΝ ΤΜΐΟΤΛΟΕ 
ΜΔΥΏΝΕΚΟΕ Β.Π.Β.». 
 
Σμ 10μ/2010 εβηνίεδηε απυ ηδκ Σ.Τ. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. δ ιεθέηδ. 
 
Σμ 2μ/2011 εβηνίεδηε δ Μεθέηδ ηαζ ηα Σεφπδ Αδιμπνάηδζδξ ημο ένβμο ιε 
ηδκ 2.1/28-2-2011 απυθαζδ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
 
ε. Έξγν: «Δπηζθεπή Κξεπηδσκάησλ – Αλσδνκήο – Γεζηξώλ Ληκέλα  
Ραθήλαο (πξνβιήηα Νν 6)». 
 
Σμκ 8μ/2010 εβηνίκεηαζ δ πνδιαημδυηδζδ ημο ένβμο απυ ηαιείμ Αδιμζίςκ 
Βπεκδφζεςκ. 
 
Δ μνζζηζηή ιεθέηδ ημο ένβμο ηαζ ηα ηεφπδ Αδιμπνάηδζδξ εεςνήεδηε ημκ 
10μ/10 απυ ηδκ ΣΤ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηαζ εβηνίεδηε ιε ηδκ 2.1/28-2-2011 
απυθαζδ ημο Α.. ημο Ο.Λ.Ρ.  
 



 

Σμ 2μ/2011 εβηνίεδηακ μζ νμζ Αζαηήνολδξ  ημο ένβμο ιε ηδκ 2.2/28-2-2011 
απυθαζδ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
Σμκ 2μ/2011 δυεδηε απυ ηδκ ΒΤΠΒ/ΤΠΒΚΏ απαθθαβή απυ ηδκ ηήνδζδ ηδξ 
πενζααθθμκηζηήξ αδεζμδυηδζδξ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο ένβμο. 
 
Σμκ 3μ/2011 μνίγμκηαζ ςξ Αζεοεφκμοζα Τπδνεζία δ Σεπκζηή Τπδνεζία ημο 
Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηαζ ςξ Πνμσζηαιέκδ Ώνπή ημ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
Βπίζδξ, ημκ 3μ/2011 εβηνίκεηαζ δ εηηέθεζδ ημο ένβμο απυ ημ 
ΤΘΤΝΏΛ./Γ.Γ.Λ.Λ.Π./Α.Λ.Τ. 
 
Δ δζαδζηαζία ηδξ δδιμπνάηδζδξ ημο ένβμο μθμηθδνχεδηε ημκ 4μ/11 ηαζ 
ακαδείπεδηε ακάδμπμξ δ ενβμθδπηζηή εηαζνεία «ΑΔΜΔΣΡΕΟ Ε. 
ΓΡΔΓΟΡΕΟΤ» ιε πμζμζηυ έηπηςζδξ 51,00% ιε ηδκ 4.12/18-4-2011 
απυθαζδ ημο Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
Σμκ 5μ/2011 έβζκε μ Πνμζοιααηζηυξ έθεβπμξ απυ ηδκ Σεπκζηή Τπδνεζία ημο 
Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., μ μπμίμξ απέαδ εεηζηυξ. 
 
Σμκ 6μ/2011 οπμβνάθδηε δ ζφιααζδ ένβμο. 
 
Σμκ 11μ/2011 δυεδηε πανάηαζδ ημο πνμκμδζαβνάιιαημξ ημο ένβμο ιε ηδκ  
13.14α/30-11-2011 απυθαζδ ημο Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
Σμκ 12μ/2011 εβηνίεδηε μ 1μξ Ώκαηεθαθαζςηζηυξ Πίκαηαξ Βνβαζζχκ ημο 
ένβμο ηαζ δ 1δ οιπθδνςιαηζηή φιααζδ Βνβαζζχκ ιε ηδκ  14.2/14-12-
2011 απυθαζδ ημο Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
Σμκ 1μ/2012 δυεδηε ΐ΄ πανάηαζδ ημο πνμκμδζαβνάιιαημξ ημο ένβμο ιε ηδκ  
1.5/27-1-2012 απυθαζδ ημο Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
Σμκ 2μ/2012 δυεδηε Γ΄ πανάηαζδ ημο πνμκμδζαβνάιιαημξ ημο ένβμο ιε ηδκ  
2.16/13-2-2012 απυθαζδ ημο Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
Σμκ 2μ/2012 μνίζηδηε δ Βπζηνμπή βζα ηδκ ζφκηαλδ Πνςημηυθθμο 
Αζαπίζηςζδξ ΐθααχκ απυ ακςηένα αία ημο ένβμο ιε ηδκ  2.15/13-2-2012 
απυθαζδ ημο Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
Σμκ 3μ/2012 δυεδηε Α΄ πανάηαζδ ημο πνμκμδζαβνάιιαημξ ημο ένβμο  ςξ 
ηδκ διενμιδκία ηδξ δζμζηδηζηήξ παναθααήξ βζα πνήζδ, ιε ηδκ  3.7/30-3-2012 
απυθαζδ ημο Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 



 

Σμκ 4μ/2012 οπμβνάθδηε δ ΐεααίςζδ Πεναίςζδξ ημο ένβμο απυ ηδκ 
Αζεοεφκμοζα Τπδνεζία, Σεπκζηή Τπδνεζία ημο ΟΛΡ. 
 
Σμκ 4μ/2012 εβηνίεδηε ημ Πνςηυημθθμ Αζαπίζηςζδξ ΐθααχκ απυ ακςηένα 
αία ημο ένβμο ιε ηδκ  4.5/30-4-2012 απυθαζδ ημο Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
Σμκ 5μ/2012 εβηνίεδηε μ 2μξ Ώκαηεθαθαζςηζηυξ Πίκαηαξ Βνβαζζχκ ημο 
ένβμο ιε ηδκ  5.16/30-05-2012 απυθαζδ ημο Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
Βηηνειεί δ Πνμζςνζκή ηαζ Ονζζηζηή Παναθααή ημο Ένβμο. 
 
ζ. Δθπόλεζε Μειέηεο γηα «Δγθαηάζηαζε θαηλνηόκνπ ζπζηήκαηνο 
επεμεξγαζίαο ησλ βηναπνδνκήζηκσλ απνξξηκκάησλ ησλ 
θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο θαη ιηαληθήο πώιεζεο ηρζύσλ, πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζηελ επηρεηξεκαηηθή δώλε ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.». 
 
Σμ 4μ/2011 ημ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. έθααε απυθαζδ βζα ηδκ εηπυκδζδ 
Μεθέηδξ βζα «Ββηαηάζηαζδ ηαζκμηυιμο ζοζηήιαημξ επελενβαζίαξ ηςκ 
αζμαπμδμιήζζιςκ απμννζιιάηςκ ηκ ηαηαζηδιάηςκ εζηίαζδξ ηαζ θζακζηήξ 
πχθδζδξ ζπεφςκ, πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκα ζηδκ επζπεζνδιαηζηή γχκδ ημο 
Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β.», ηδκ 4.9/18-04-2011 απυθαζδ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
φιααζδ ακάεεζδξ ιε ημ οπ. αν. 1777/1-7-2011 έββναθμ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., βζα 
ηδκ εηπυκδζδ ηδξ ιεθέηδξ ιε ηδκ ιεθεηήηνζα Κα Θέηθα Υνζζημθμνίδμο. 
 
Σμ 12μ/2011 εβηνίεδηε δ Μεθέηδ – Ένεοκα βζα «Ββηαηάζηαζδ ηαζκμηυιμο 
ζοζηήιαημξ επελενβαζίαξ ηςκ αζμαπμδμιήζζιςκ απμννζιιάηςκ ηκ 
ηαηαζηδιάηςκ εζηίαζδξ ηαζ θζακζηήξ πχθδζδξ ζπεφςκ, πμο είκαζ 
εβηαηεζηδιέκα ζηδκ επζπεζνδιαηζηή γχκδ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β.» ιε ηδκ 14.3/14-
12-2011 απυθαζδ Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
 
5.2. Κίλεζε Ληκέλα. 

 πςξ ήδδ ακαθένεδηε μ θζιέκαξ ηδξ Ραθήκαξ είκαζ ηονίςξ αηημπθμΎαξ.  

ημοξ πίκαηεξ πμο αημθμοεμφκ πανμοζζάγμκηαζ ζηαηζζηζηά ζημζπεία ηδξ 
ηίκδζδξ επζααηχκ ηαζ μπδιάηςκ ηςκ θζιέκςκ Ραθήκαξ ηαζ Ώβίαξ Μανίκαξ 
ηαηά ηδκ ηεθεοηαία ηεηναεηία ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηα ακηίζημζπα δζαβνάιιαηα.  

 



 

 

 

 

ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΗΝΖΖ ΔΠΗΒΑΣΧΝ ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΛΗΜΔΝA ΡΑΦΖΝΑ 2008-2012 

ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΔΠΗΒΑΣΧΝ ΛΗΜΔΝΑ ΡΑΦΖΝΑ 

ΔΣΟ 2008 2009 

ΔΣΖΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

(%)         
2008-2007 

2010 

ΔΣΖΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

(%)        
2009-2008 

2011 

ΔΣΖΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

(%)        
2010-2009 

2012 

ΔΣΖΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

(%)        
2010-2011 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΔΠΗΒΑΣΧΝ 

2.189.599 2.080.049 -5,00% 1.865.266 -10,33% 1.745.082 -6,44% 1.680.324 -3,71% 

  
        

  

ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΛΗΜΔΝΑ ΡΑΦΖΝΑ 2008-2012 

ΔΣΟ 2008 2009 

ΔΣΖΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

(%)         
2008-2007 

2010 

ΔΣΖΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

(%)        
2009-2008 

2011 

ΔΣΖΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

(%)        
2010-2009 

2012 

ΔΣΖΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

(%)        
2010-2011 

ΔΠΗΒΑΣΖΓΑ 344.660 322.304 -6,49% 284.987 -11,58% 263.582 -7,51% 262.099 -0,56% 

ΦΟΡΣΖΓΑ 
40.539 37.746 -6,89% 30.380 -19,51% 26.817 -11,73% 27.053 0,88% 

ΛΔΧΦΟΡΔΗΑ 
0 0 0 0 0 1.103   1.196 8,43% 

ΓΗΚΤΚΛΑ 
50.414 47.106 -6,56% 46.305 -1,70% 42.754 -7,67% 43.265 1,20% 

ΤΝΟΛΟ 
ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

435.613 407.156 -6,53% 361.672 -11,17% 334.256 -7,58% 333.613 -0,19% 



 

 

 

ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΔΠΗΒΑΣΧΝ ΛΗΜΔΝΑ ΑΓ. ΜΑΡΗΝΑ 2008-2012 

ΔΣΟ 2008 2009 

ΔΣΖΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

(%)         
2008-2007 

2010 

ΔΣΖΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

(%)        
2009-2008 

2011 

ΔΣΖΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

(%)        
2010-2009 

2012 

ΔΣΖΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

(%)        
2011-2010 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΔΠΗΒΑΣΧΝ 

362.703 358.006 -1,29% 366.007 2,23% 400.834 9,52% 365.888 -8,72% 

  
        

  

ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΛΗΜΔΝΑ ΑΓ. ΜΑΡΗΝΑ 2008-2012 

ΔΣΟ 2008 2009 

ΔΣΖΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

(%)         
2008-2007 

2010 

ΔΣΖΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

(%)        
2009-2008 

2011 

ΔΣΖΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

(%)        
2010-2009 

2012 

ΔΣΖΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

(%)        
2011-2010 

ΔΠΗΒΑΣΖΓΑ 119.436 118.435 -0,84% 122.163 3,15% 134.945 10,46% 118.087 -12,49% 

ΦΟΡΣΖΓΑ 
9.418 9.157 -2,77% 8.630 -5,76% 7.622 -11,68% 6.360 -16,56% 

ΛΔΧΦΟΡΔΗΑ 
529 430 -18,71% 421 -2,09% 400 -4,99% 149 -62,75% 

ΓΗΚΤΚΛΑ 
9.172 8.257 -9,98% 9.450 14,45% 10.551 11,65% 11.432 8,35% 

ΤΝΟΛΟ 
ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

138.555 136.279 -1,64% 140.664 3,22% 153.518 9,14% 136.028 -11,39% 
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407.156 361.672 334.256 333.613 

138.555 136.279 140.664 153.518 136.028 

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΗ ΕΠΙΒΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΡΑΦΗΝΑ-ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 

2008-2012 
(ΚΑΣΑΠΛΟΙ-ΑΠΟΠΛΟΙ) 

ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΕΡΙΒΑΤΩΝ Λ. 
ΑΦΘΝΑΣ 

ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΟΧΘΜΑΤΩΝ Λ. 
ΑΦΘΝΑΣ 

ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΕΡΙΒΑΤΩΝ Λ. ΑΓ. 
ΜΑΙΝΑΣ 

ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΟΧΘΜΑΤΩΝ Λ. ΑΓ. 
ΜΑΙΝΑΣ 

 

 

 

 

Ώπυ ηα ακςηένς δζαβνάιιαηα πνμηφπηεζ υηζ δ επζααηζηή ηίκδζδ ειθακίγεζ 
ζδιακηζηή ιείςζδ ηδκ ηεθεοηαία ηεηναεηία (εζδζηυηενα ημ 2012) θυβς ηδξ 
βεκζηυηενδξ μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ.  

ημ δίιδκμ ηδξ ημονζζηζηήξ αζπιήξ Εμοθίμο – Ώοβμφζημο ακαθμβεί ζπεδυκ ημ 
35% ηδξ ζοκμθζηήξ εηήζζαξ ηίκδζδξ. Δ ιέζδ ηίκδζδ ηαηά ημ ίδζμ δίιδκμ είκαζ 
ζπεδυκ δζπθάζζα ηδξ ιέζδξ ιδκζαίαξ ηίκδζδξ ηςκ οπυθμζπςκ ιδκχκ ηδξ 
δζεονοιέκδξ ημονζζηζηήξ πενζυδμο ( Μάζμξ – Εμφκζμξ – επηέιανζμξ – 
Οηηχανζμξ ). Δ ζδιακηζηή αοηή επμπζηυηδηα επζαανφκεζ ζδιακηζηά ηδκ 
μιαθή θεζημονβία ημο θζιέκα ηαηά ηδκ πενίμδμ αζπιήξ. 

 

 

 



 

   

 
 
 
 
 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΤΠΟΗ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΗ ΣΑ ΠΛΟΗΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

6.  ΣΤΠΟΗ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΗ ΣΑ ΠΛΟΗΑ 
 
ημπυξ ημο ηεθαθαίμο αοημφ είκαζ δ πανμοζίαζδ ηςκ δζαθυνςκ ηφπςκ 
απμαθήηςκ πμο πανάβμκηαζ ζηα πθμία ηαζ βζα ηα μπμία οπάνπεζ ακάβηδ κα 
παναδμεμφκ ζε εοημθίεξ οπμδμπήξ θζιέκα, ηαεχξ ηαζ ιζα πμζμηζηή εηηίιδζδ 
ηςκ παναβμιέκςκ πμζμηήηςκ. Θεςνήεδηε ζηυπζιμ κα ηδνδεεί δ 
ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ απμαθήηςκ ζφιθςκα ιε ηδ Α.. MARPOL 73/78. 
 
Δ πμζμηζηή εηηίιδζδ ηςκ παναβμιέκςκ απμαθήηςκ ζηα πθμία ιπμνεί κα 
πναβιαημπμζδεεί ιε ημοξ ελήξ ηνυπμοξ : 
 

 Με πνήζδ πμζμηζηχκ ζημζπείςκ απυ ηδ θεζημονβία ηςκ οθζζηάιεκςκ 
εοημθζχκ  οπμδμπήξ εθυζμκ οπάνπμοκ (π.π. ανζειυξ ηάδςκ, 
ζοπκυηδηα πενζζοθθμβήξ ηθπ) 

 Με αάζδ αζαθζμβναθζηά ζημζπεία παναβςβήξ απμαθήηςκ ζε 
δζάθμνμοξ ηφπμοξ πθμίςκ ηαζ ζηαηζζηζηά ζημζπεία ημο θζιακζμφ (αν. 
αθίλεςκ, ηφπμζ πθμίςκ, ανζειυξ πθδνχιαημξ – επζααηχκ, δζάνηεζα 
ηαλζδζμφ ηθπ) 

 
ημ ηεθάθαζμ αοηυ πανέπμκηαζ ηα απαζημφιεκα ζημζπεία βζα ηδκ πμζμηζηή 
εηηίιδζδ ηςκ απμαθήηςκ πθμίςκ ηαζ ιε ηζξ δφμ ιεεμδμθμβίεξ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.1 Πεηξειαηνεηδή απόβιεηα   {Αnnex I} 
 
φιθςκα ιε ημ ANNEX I ηδξ Α..  MARPOL 73/78, ςξ “oil” μνίγμκηαζ ηα 
πεηνεθαζμεζδή ζε ηάεε ιμνθή πμο πενζθαιαάκμοκ ανβυ πεηνέθαζμ, ιαγμφη, 
ηαηάθμζπα ηαζ πνμσυκηα δζοθίζεςξ εηηυξ απυ ηα πεηνμπδιζηά ηαζ ηα θοηζηά 
ηαζ γςζηά έθαζα. Χξ πεηνεθαζμεζδέξ ιίβια (oil mixture) μνίγεηαζ ιίβια ηςκ 
ακςηένς πεηνεθαζμεζδχκ ηάεε πενζεηηζηυηδηαξ. 
 
Σα πεηνεθαζμεζδή απυαθδηα ηςκ πθμίςκ, ιπμνμφκ κα πςνζζημφκ ζηζξ 
παναηάης ηφνζεξ ηαηδβμνίεξ : 
 
Ώπυαθδηα θζπακηζηά έθαζα (Ώ.Λ.Β.) 
Τπμθείιιαηα ηαοζίιμο 
Καηάθμζπα (sludge‟s) 
εκηζκυκενα  
Ώηάεανημ εαθάζζενια (dirty ballast) 
Βηπθφιαηα δελαιεκχκ (oil tank washings) 
 
φιθςκα ιε ηδκ ΚΤΏ 13588/725 «Μέηνα υνμζ ηαζ πενζμνζζιμί βζα  ηδκ 
δζαπείνζζδ επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ 
μδδβίαξ 91/689/ΒΟΚ «βζα ηα επζηίκδοκα απυαθδηα» ημο οιαμοθίμο ηδξ 
12δξ Αεηειανίμο 1991. Ώκηζηαηάζηαζδ ηδξ οπ' αν. 19396/1546/1997 ημζκήξ 
οπμονβζηήξ απυθαζδξ «Μέηνα ηαζ υνμζ βζα ηδ δζαπείνζζδ επζηίκδοκςκ 
απμαθήηςκ» (ΐ'604) ηα πεηνεθαζμεζδή απυαθδηα ηςκ πθμίςκ ακήημοκ ζημ 
ηεθάθαζμ 13 ημο Βονςπασημφ ηαηαθυβμο απμαθήηςκ υπςξ θαίκεηαζ 
παναηάης: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13 
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΔΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ 

(εθηόο βξσζίκσλ ειαίσλ θαη εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα θεθάιαηα 05, 12 
θαη 19) 

 
13 01        απόβιεηα πδξαπιηθώλ ειαίσλ 

13 01 01*  οδναοθζηά απυαθδηα πμο πενζέπμοκ ΡCΐ (1) 
13 01 04*  πθςνζςιέκα βαθαηηχιαηα 
13 01 05* ιδ πθςνζςιέκα βαθαηηχιαηα 
13 01 09* πθςνζςιέκα οδναοθζηά έθαζα ιε αάζδ ηα μνοηηά 
13 0110* ιδ πθςνζςιέκα οδναοθζηά έθαζα ιε αάζδ ηα μνοηηά 
13 0111* ζοκεεηζηά οδναοθζηά έθαζα 
13 0112* άιεζα αζμαπμζημδμιήζζια οδναοθζηά έθαζα 

13 0113*  άθθα οδναοθζηά έθαζα 
 
13 02        απόβιεηα έιαηα κεραλήο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ιίπαλζεο 
13 02 04*  πθςνζςιέκα έθαζα ιδπακήξ, ηζαςηίμο ηαποηήηςκ ηαζ θίπακζδξ ιε αάζδ ηα 

μνοηηά 
13 02 05*  ιδ πθςνζςιέκα έθαζα ιδπακήξ, ηζαςηίμο ηαποηήηςκ ηαζ θίπακζδξ ιε αάζδ 

ηα μνοηηά 
13 02 06*  ζοκεεηζηά έθαζα ιδπακήξ, ηζαςηίμο ηαποηήηςκ ηαζ θίπακζδξ 
13 02 07*  άιεζα αζμαπμζημδμιήζζια έθαζα ιδπακήξ, ηζαςηίμο ηαποηήηςκ ηαζ 

θίπακζδξ 

13 02 08*  άθθα έθαζα ιδπακήξ, ηζαςηίμο ηαποηήηςκ ηαζ θίπακζδξ 
 

13 03        απόβιεηα έιαηα κόλσζεο θαη κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο 
13 03 01* έθαζα ιυκςζδξ ή ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ πμο πενζέπμοκ ΡCΐ 

13 03 06* πθςνζςιέκα έθαζα ιυκςζδξ ή ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ ιε αάζδ ηα   μνοηηά   
εηηυξ εηείκςκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ζδιείμ 13 03 01 

13 03 07* ιδ πθςνζςιέκα έθαζα ιυκςζδξ ηαζ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ ιε αάζδ ηα 
μνοηηά 

13 03 08*  ζοκεεηζηά έθαζα ιυκςζδξ ηαζ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ 
13 03 09*  άιεζα αζμαπμζημδμιήζζια έθαζα ιυκςζδξ ηαζ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ 

13 03 10*  άθθα έθαζα ιυκςζδξ ηαζ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ 
 

13 04      έιαηα πδξνζπιιεθηώλ πινίσλ 
13 04 01* έθαζα οδνμζοθθεηηχκ πθμίςκ εζςηενζηήξ καοζζπθμΎαξ 
13 04 02* έθαζα οδνμζοθθεηηχκ πθμίςκ απυ απμπεηεφζεζξ πνμηοιαίςκ 
13 04 03*  έθαζα οδνμζοθθεηηχκ πθμίςκ άθθδξ καοζζπθμΎαξ 

 
13 05 01*  ζηενεά οθζηά απυ εαθάιμοξ οπμθεζιιάηςκ ηαζ ζηενεά οθζηά δζαπςνζζηή 

εθαίμο / κενμφ 
13 05 02*  θάζπεξ δζαπςνζζηή εθαίμο / κενμφ 
13 05 03*  θάζπεξ οπμδμπέα 

13 05 06*  έθαζα απυ δζαπςνζζηέξ εθαίμο / κενμφ 
13 05 07*  εθαζχδδ φδαηα απυ δζαπςνζζηέξ εθαίμο / κενμφ 
13 05 08*  ιείβιαηα απμαθήηςκ απυ εαθάιμοξ οπμθεζιιάηςκ ηαζ δζαπςνζζηέξ εθαίμο / 

κενμφ 
 

13 07            απόβιεηα πγξώλ θαπζίκσλ 

13 07 01*  ηαφζζιμ πεηνέθαζμ ηαζ πεηνέθαζμ κηίγεθ 



 

13 07 02*   αεκγίκδ 
13 07 03*  άθθα ηαφζζια (πενζθαιαακμιέκςκ ιεζβιάηςκ) 
 
13 08         απόβιεηα ειαίσλ κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 
13 08 01*   θάζπεξ ή βαθαηηχιαηα αθαθάηςζδξ 13 08 02* άθθα βαθαηηχιαηα 
13 08 99*    απυαθδηα ιδ πνμδζαβναθυιεκα άθθςξ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πνμηεζιέκμο βζα ηδκ ιεθέηδ – ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ πεηνεθαζμεζδχκ 
απμαθήηςκ πθμίςκ ιε ζημπυ ηδκ πανμπή επανηχκ εοημθζχκ οπμδμπήξ 
θζιέκα, ηνίκεηαζ ζηυπζιμ κα βίκεζ ηαηδβμνζμπμίδζδ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ : 
 

 Πεηνεθαζμεζδή απυαθδηα ιδπακμζηαζίμο πθμίςκ, πμο πανάβμκηαζ ζε 
ηάεε είδμξ πθμίμο ηαζ πενζθαιαάκμοκ ζεκηζκυκενα, οπμθείιιαηα 
ηαοζίιμο, ηαηάθμζπα (sludge‟s) ηαεχξ ηαζ Ώ.Λ.Β. 

 
ηαζ 
 

 Πεηνεθαζμεζδή απυαθδηα δελαιεκυπθμζςκ, ζηα μπμία πενζθαιαάκμκηαζ 
ηα ηαηάθμζπα θμνηίμο, εηπθφζεζξ δελαιεκχκ θμνηίμο, αηάεανημ 
εαθάζζενια ηθπ. 

 
Με ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ αοηή, εοημθίεξ οπμδμπήξ ηδξ πνχηδξ ακςηένς 
ηαηδβμνίαξ πνέπεζ κα οπάνπμοκ ζε ηάεε θζιάκζ, εκχ ηδξ δεφηενδξ 
ηαηδβμνίαξ ιυκμ εθυζμκ πνμζεββίγμοκ δελαιεκυπθμζα.  
 

 

6.2. Μεζνδνινγία γηα ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε ησλ πεηξειαηνεηδώλ 
απνβιήησλ. 

 
 
Γζα ημκ ηαεμνζζιυ ημο ηφπμο ηδξ εοημθίαξ οπμδμπήξ πμο απαζηείηαζ βζα έκα 
ζοβηεηνζιέκμ θζιάκζ, είκαζ απαναίηδημ κα οπάνπεζ ιία εηηίιδζδ ηυζμ βζα ηα 
είδδ υζμ ηαζ βζα ηζξ πμζυηδηεξ ηςκ πεηνεθαζμεζδχκ απμαθήηςκ. 
 
Ο ηφπμξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ πεηνεθαζμεζδχκ απμαθήηςκ ηαεμνίγμοκ 
επίζδξ ηαζ ηδ ιέεμδμ επελενβαζίαξ πμο εα επζθεβεί. Μία πνχηδ πδβή 
πθδνμθμνζχκ είκαζ ηα ζηαηζζηζηά ημο θζιακζμφ (εθυζμκ οπάνπμοκ) ακ ηαζ 
ζοκήεςξ αοηά δεκ πενζθαιαάκμοκ ζημζπεία βζα ηα απυαθδηα. 

ηδκ  πενίπηςζδ ηςκ θζιακζχκ υπμο ήδδ θεζημονβμφκ εοημθίεξ οπμδμπήξ 
πεηνεθαζμεζδχκ απμαθήηςκ πθμίςκ, ζηαηζζηζηά ζημζπεία ζπεηζηά ιε ημοξ 
ηφπμοξ ηαζ ηζξ πμζυηδηεξ ηςκ παναδζδυιεκςκ απμαθήηςκ ημοθάπζζημκ βζα 
ηα Βθθδκζηά θζιάκζα εα είκαζ δζαεέζζια, ηυζμ απυ ημοξ οπεφεοκμοξ ηςκ 
εοημθζχκ οπμδμπήξ, υζμ ηαζ απυ ημοξ ηαηά ηυπμοξ ανιυδζμοξ Φμνείξ 
Αζαπείνζζδξ. Σα ζημζπεία αοηά υιςξ δφκαηαζ κα ιεηααθδεμφκ εθυζμκ αθθάλεζ 
ημ ζφζηδια ημζημθυβδζδξ ηδξ πνήζδξ ηςκ εοημθζχκ οπμδμπήξ.  

ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί πανμοζζάγμκηαζ μζ πμζυηδηεξ ηαζ μ ανζειυξ ηςκ 
παναθααχκ ηςκ έλζ ηεθεοηαίςκ εηχκ ηςκ θζιέκςκ Ραθήκαξ ηαζ Ώβίαξ 
Μανίκαξ. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 

ΜΖΝΔ ΠΟ/ΣΔ ΠΑΡ/ΒΔ ΠΟ/ΣΔ ΠΑΡ/ΒΔ ΠΟ/ΣΔ ΠΑΡ/ΒΔ Α.Λ.Δ. 
LIT 

ΠΟ/ΣΔ ΠΑΡ/ΒΔ Α.Λ.Δ.
LIT 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 12,00 1 4,34 2 00,00 0 0,00 0,00 0 0,00 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 3,50 1 25,00 3 28,850 2 0,00 23,950 2 0,00 

ΜΑΡΣΗΟ 26,53 4 28,50 2 14,00 1 0,00 32,700 3 0,00 

ΑΠΡΗΛΗΟ 25,50 4 22,80 2 39,00 3 0,00 42,160 4 0,00 

ΜΑΗΟ 27,50 4 16,50 2 34,440 4 600 18,730 4 600 

ΗΟΤΝΗΟ 26,50 3 64,49 9 42,300 4 600 35,750 4 0,00 

ΗΟΤΛΗΟ 30,07 6 23,96 6 42,180 5 1.200 41,090 6 1.200 

ΑΤΓΟΤΣΟ 53,85 7 52,65 7 28,900 6 600 52,400 5 600 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 12,00 2 26,21 2 42,600 4 600 39,859 6 600 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 34,00 4 62,50 8 33,80 7 600 20,700 5 1.800 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 13,00 1 00,00 0 00,00 0 0,00 7,300 2 0,00 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 21,00 2 48,82 5 36,240 5 0,00 15,460 3 300 

ΤΝΟΛΟ 285,30 39 375,77 48 341,310 41 4.200 330,099 44 5.100 



 

 2011 2011 2011 2012 2012 2012 

ΜΖΝΔ ΠΟ/ΣΔ ΠΑΡ/ΒΔ Α.Λ.Δ. 

LIT 

ΠΟ/ΣΔ ΠΑΡ/ΒΔ Α.Λ.Δ. 

LIT 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 20,180 2 0 24,700 3 0 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 4,900 1 0 14,860 2 0 

ΜΑΡΣΗΟ 2,100 1 0 14,000 1 0 

ΑΠΡΗΛΗΟ 54,220 4 0 18,500 1 0 

ΜΑΨΟ 18,300 3 600 44,100 4 600 

ΗΟΤΝΗΟ 36,000 6 600 51,610 7 1,200 

ΗΟΤΛΗΟ  47,800 7 600 31,100 3 600 

ΑΤΓΟΤΣΟ 39,500 4 600 42,170 6 1.200 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 27,900 5 600 28,800 3 600 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 15,890 2 0 52,000 5 600 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 12,980 3 600 28,200 2 0 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 30,980 3 0 0,000 0 0 

ΤΝΟΛΟ 310,750 41 3.600 350,040 37 3.601,20 

 

Σημείωση: Οι πμσότητες αναφέρονται σε κυβικά εκατοστά εκτός των Α.Λ.Ε. 

που αναφέρονται σε λίτρα. 

Με δεδμιέκα: 
α) ημκ αηημπθμσηυ ηφπμ ηςκ θζιέκςκ Ραθήκαξ ηαζ Ώβίαξ Μανίκαξ 
α) ηζξ ελοπδνεημφιεκεξ βναιιέξ  ηαζ  
β) ημκ ηφπμ ηςκ πθμίςκ 
 
εφημθα ιπμνμφιε κα πνμζδζμνίζμοιε ηα είδδ ηαζ ηζξ πμζυηδηεξ ηςκ 
απμαθήηςκ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηα ζημζπεία πμο έπμοιε ζοθθέλεζ ( ακςηένς 
πίκαηαξ). 
 
ε πενίπηςζδ πμο πνμζηεεεί κέα βναιιή ή δνμιμθμβδεεί κέμ πθμίμ, δ 
ζοβηέκηνςζδ ηςκ απαζημφιεκςκ πθδνμθμνζχκ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί 
ιέζς ζοκεκηεφλεςκ ή ενςηδιαημθμβίςκ. Δ ιέεμδμξ αοηή δίκεζ ηδκ εηηίιδζδ 
βζα ημ εάκ μζ  εοημθίεξ οπμδμπήξ πμο ήδδ οπάνπμοκ ζηα θζιάκζα επανημφκ 
βζα κα ηαθφρμοκ ηαζ ηζξ κέεξ ακάβηεξ.   

Οζ ανπζηέξ ιέεμδμζ εηηίιδζδξ ααζίζηδηακ ζε ιέζεξ ηζιέξ πμζμηήηςκ 
απμαθήηςκ ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ημο πθμίμο ηαζ άθθα ζημζπεία υπςξ μ 
ελμπθζζιυξ ημο, ηφπμξ ηαοζίιμο η.θπ. Έηζζ: 

 Γζα Γεμακελόπινηα single-hull, δ εηηίιδζδ βζα ζαιάζζεξκα (dirty 
ballast) είκαζ 30% ημο dwt εθυζμκ ηαλζδεφμοκ ιε ένια βζα θζβυηενμ 



 

απυ 72 χνεξ. Βάκ μ πνυκμξ αοηυξ είκαζ ιεβαθφηενμξ ηςκ 72 ςνχκ 
ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζοζηήιαηα θυνηςζδξ μνμθήξ (Load 
On Top-LOT) ηζ έηζζ δεκ ακαιέκεηαζ πανάδμζδ ζαιαζζέξκαηνο πανά 
ιυκμ ζε πενίπηςζδ πνήζδξ πνυζεεημο ένιαημξ θυβς ηαημηαζνίαξ 
(heavy weather ballast). Δ πμζυηδηα αοηή ιεηααάθθεηαζ αθθά ζε ηαιία 
πενίπηςζδ δεκ οπενααίκεζ ημ 10% ημο dwt. 

 Οζ οπυθμζπεξ εηηζιήζεζξ βζα Γεμακελόπινηα (ζε % ημο dwt) είκαζ: 

1) Δθπιύζεηο (wash water) 4-8% 
2) Τγξά πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα θαη Α.Λ.Δ. 0,2-1% 
3) ηεξεά πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα 0,01-0,1% 

 Γζα κεραλνθίλεηα πινία δ πμζυηδηα ηςκ πεηξειαηνεηδώλ 
θαηαινίπσλ (sludge’s) είκαζ ηδξ ηάλδξ ημο 2-3% ηδξ διενήζζαξ 
ηαηακάθςζδξ ηαοζίιμο, ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ημο 
πνδζζιμπμζμφιεκμο ηαοζίιμο. Γζα πανάδεζβια δ πνήζδ ιαγμφη 
ζοκεπάβεηαζ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα ηαηαθμίπςκ απυ ηδ πνήζδ 
diesel. Άθθδ πνμζέββζζδ, ίζςξ νεαθζζηζηυηενδ ζε πενζπηχζεζξ IFO 
ηαζ Diesel, ακαθένεζ ημ 1% ηδξ διενήζζαξ ηαηακάθςζδξ ηαοζίιμο 
βζα fuel oil, εκχ βζα diesel μ ζοκηεθεζηήξ αοηυξ είκαζ 0,5%. 
Βπζπνυζεεηα δ διενήζζα ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο ιπμνεί κα 
εηηζιδεεί απυ ηδκ ζζπφ ηςκ Κ.Μ. ηαζ Δ.Μ. ηαζ ζοβηεηνζιέκα, δ 
ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο εηηζιάηαζ ζε 130 gr/ΔΠ/hr. 

 Πινία άλσ ησλ 400 θνρ απμννίπημοκ ηα επελενβαζιέκα απυ ημ 
δζαπςνζζηήνα ζεληηλόλεξα ζηδ εάθαζζα ηαζ παναδίδμοκ ζηζξ 
εοημθίεξ οπμδμπήξ ιυκμ ηα δηαρσξηζκέλα πεηξέιαηα (πξέπεη λα 
δηαρσξίδνληαη ηα Α.Λ.Δ. από ηα ππόινηπα πεηξειαηνεηδή). 

 Πινία θάησ ησλ 400 θνρ ή πθμία πμο δεκ δζαεέημοκ ημκ 
απαναίηδημ ελμπθζζιυ βζα απμννίρεζξ ζε εζδζηέξ πενζμπέξ ή υηακ μ 
ελμπθζζιυξ αοηυξ δεκ είκαζ ζε ηαθή θεζημονβζηή ηαηάζηαζδ ή δεκ 
ιπμνμφκ κα απμννίρμοκ βζαηί π.π. είκαζ αηίκδηα, παναδίδμοκ ηα 
ζεληηλόλεξα πμο ηοιαίκμκηαζ απυ 1 έσο 10m3. 

 

6.3 Δπηθίλδπλεο  θαη  επηβιαβείο  νπζίεο  {Annex II} 
 
Οζ απαζηήζεζξ βζα οβνέξ επζαθααείξ μοζίεξ ακαθένμκηαζ ζημ Πνμζάνηδια ΕΕ 
ηδξ Α.. MARPLOT 73/78 “Control of pollution by noxious liquid substances 
carried in bulk”. Οζ μοζίεξ αοηέξ ακάθμβα ιε ηδκ επζηζκδοκυηδηά ημοξ 
δζαηνίκμκηαζ ζηζξ παναηάης ηέζζενζξ ηαηδβμνίεξ : 
 



 

 Καηεγνξία Υ : Βπζηίκδοκεξ οβνέξ μοζίεξ μζ μπμίεξ, ακ απμννζθεμφκ 
ζηδ εάθαζζα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηαεανζζιμφ δελαιεκχκ ή απυννζρδξ 
ένιαημξ, εηηζιάηαζ υηζ εα απμηεθέζμοκ ιεβάθμ ηίκδοκμ είηε βζα ημοξ 
εαθάζζζμοξ πυνμοξ είηε βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία, ηαζ επμιέκςξ 
δζηαζμθμβμφκ ηδκ απαβυνεοζδ ηδξ απυννζρδξ ζημ εαθάζζζμ 
πενζαάθθμκ. 
 

 Καηεγνξία Τ : Βπζηίκδοκεξ οβνέξ μοζίεξ μζ μπμίεξ, ακ απμννζθεμφκ 
ζηδ εάθαζζα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηαεανζζιμφ δελαιεκχκ ή απυννζρδξ 
ένιαημξ, εηηζιάηαζ υηζ εα απμηεθέζμοκ ηίκδοκμ είηε βζα ημοξ 
εαθάζζζμοξ πυνμοξ είηε βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία, ή εα πνμλεκήζμοκ 
αθάαδ ζε πενζμοζίεξ ή άθθεξ κυιζιεξ πνήζεζξ ηδξ εάθαζζαξ, ηαζ 
επμιέκςξ δζηαζμθμβμφκ ημκ πενζμνζζιυ ζηδκ πμζυηδηα ηδξ απυννζρδξ 
ζημ εαθάζζζμ πενζαάθθμκ. 
 
 

 Καηεγνξία Ε : Βπζηίκδοκεξ οβνέξ μοζίεξ μζ μπμίεξ, ακ απμννζθεμφκ 
ζηδ εάθαζζα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηαεανζζιμφ δελαιεκχκ ή απυννζρδξ 
ένιαημξ, εηηζιάηαζ υηζ εα απμηεθέζμοκ ιζηνυ ηίκδοκμ είηε βζα ηζξ 
εαθάζζζεξ πδβέξ είηε βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία, ηαζ επμιέκςξ 
δζηαζμθμβμφκ θζβυηενμ αοζηδνμφξ πενζμνζζιμφξ ζηδκ πμζυηδηα ηαζ 
πμζυηδηα ηδξ απυννζρδξ ζημ εαθάζζζμ πενζαάθθμκ,         ηαζ 
 

 Άιιεο Οπζίεο: Οοζίεξ μζ μπμίεξ έπμοκ αλζμθμβδεεί υηζ δεκ ειπίπημοκ 
ζηζξ ηαηδβμνίεξ Υ, Τ ή Γ επεζδή δεκ εηηζιάηαζ υηζ πανμοζζάγμοκ 
ηίκδοκμ βζα ηζξ εαθάζζζεξ πδβέξ, ηδκ ακενχπζκδ οβεία, ζε πενζμοζίεξ ή 
άθθεξ κυιζιεξ πνήζεζξ ηδξ εάθαζζαξ, ηαηά ηδκ απυννζρή ημοξ ζηδ 
εάθαζζα ηαηά ηδ δζάνηεζα δζενβαζζχκ ηαεανζζιμφ δελαιεκχκ ή 
απυννζρδξ ένιαημξ. Δ απυννζρδ ένιαημξ ή κενμφ οδνμζοθθεηηχκ ή 
άθθςκ οπμθεζιιάηςκ ή ιζβιάηςκ πμο πενζέπμοκ αοηέξ ηζξ μοζίεξ, δεκ 
οπυηεζκηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο Πανανηήιαημξ II ηδξ MARPOL.  

 
Βοημθίεξ οπμδμπήξ βζα επζαθααείξ μοζίεξ απαζημφκηαζ : 
 

 ε θζιέκεξ ηαζ ηενιαηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ υπμο μζ εκ θυβς μοζίεξ 
θμνηχκμκηαζ – εηθμνηχκμκηαζ 

 ε επζζηεοαζηζηέξ αάζεζξ υπμο πναβιαημπμζμφκηαζ επζζηεοέξ πδιζηχκ 
δελαιεκυπθμζςκ. 

 
 
Δ ζοκήεδξ πναηηζηή ηαζ ηονίςξ βζα ζπεηζηά ιζηνμφ ιεβέεμοξ θζιάκζα, υπμο 
μζ εκ θυβς μοζίεξ είηε δεκ ζοκακηχκηαζ είηε ζοκακηχκηαζ ζε πενζμνζζιέκεξ 



 

πμζυηδηεξ, είκαζ μζ αζμιδπακίεξ πμο δέπμκηαζ ηα θμνηία, κα δέπμκηαζ ηαζ ηα 
απυαθδηα ηςκ πθμίςκ πμο ηα ιεηαθένμοκ.  
 

 
6.4 Δπηβιαβείο νπζίεο ζε ζπζθεπαζκέλε κνξθή {Annex III} 
 
ηζξ απαζηήζεζξ ημο Πνμζανηήιαημξ ΕΕΕ βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ εαθάζζζαξ 
νφπακζδξ απυ επζαθααείξ μοζίεξ ζε ζοζηεοαζιέκδ ιμνθή, δεκ 
πενζθαιαάκεηαζ απαίηδζδ βζα πανμπή εοημθζχκ οπμδμπήξ. 
 
 ιςξ ζε πενίπηςζδ πμο δ ζοζηεοαζία ηαηαζηναθεί ηαζ ημ πενζεπυιεκμ 
αοηήξ δζαννεφζεζ, απαζημφκηαζ εοημθίεξ οπμδμπήξ ιε αάζδ ηα 
πνμαθεπυιεκα ζημ Πνμζάνηδια V (απμννίιιαηα). Θα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί 
υηζ αοηά ηα οπμθείιιαηα ηαζ μζ ηαηεζηναιιέκεξ ζοζηεοαζίεξ υπμο ηέημζα 
οπμθείιιαηα πενζέπμκηαζ, απαζημφκ ηαηάθθδθεξ   πνμθοθάλεζξ, βζα ηδκ 
αζθάθεζα ημο ακενχπμο ηαζ ηδκ απμθοβή νφπακζδξ ημο πενζαάθθμκημξ. 
 
 
6.5 Λύκαηα {Annex IV} 
 
 
Χξ «ιύκαηα» ή ‘black waters’ κμμφκηαζ ηα απυαθδηα πμο πανάβμκηαζ ζηα 
πθμία ηαζ πενζθαιαάκμοκ ηζξ απμπεηεφζεζξ απυ ημοαθέηεξ, μονδηήνζα, ημ 
ζαηνείμ ημο πθμίμο, ηαεχξ ηαζ ηοπυκ άθθα απυαθδηα πμο ακαιζβκφμκηαζ ιε 
ηα ακςηένς. Άθθα απυαθδηα πμο πανάβμκηαζ ζηα πθμία (π.π. απυ 
κημογζένεξ, ιαβεζνεία , πθοκηήνζα, κζπηήνεξ η.α. ) μκμιάγμκηαζ «θαηόρξσα 
ύδαηα» ή ‘gray waters’. οκήεςξ οπάνπμοκ πςνζζηά δίηηοα ζςθδκχζεςκ 
βζα ηα θφιαηα ηαζ ηα θαζυπνςα φδαηα, εκχ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζμφκηαζ 
δζαθμνεηζημί ηνυπμζ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ αοηχκ. 
 
φιθςκα ιε ημ οπάνπμκ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ, ακ ηαζ οπάνπμοκ πενζμνζζιμί 
ςξ πνμξ ηδκ απυννζρδ θοιάηςκ (black water) ζηδ εάθαζζα, ηέημζμζ 
πενζμνζζιμί δεκ οθίζηακηαζ βζα ηα θαζυπνςια φδαηα (gray water). Ώοηυ 
υιςξ δεκ ζδιαίκεζ υηζ ηα ηεθεοηαία, ηα μπμία ζδιεζχκεηαζ υηζ πενζθαιαάκμοκ 
ηαζ ηζξ απμπεηεφζεζξ ηςκ ιαβεζνείςκ, απμννίπημκηαζ ζηδ εάθαζζα ηαζ 
ιάθζζηα εκηυξ θζιέκα.  
 
ημ Πνμζάνηδια IV ηδξ Α.. MARPOL 73/78 πνμαθέπεηαζ δ πανμπή 
επανηχκ εοημθζχκ οπμδμπήξ βζα ηα θφιαηα ηςκ πθμίςκ.  
 
 
 
 



 

Πμζμηζηή εηηίιδζδ ηςκ θοιάηςκ 
 
 
Δ πμζμηζηή εηηίιδζδ ηςκ θοιάηςκ πθμίςκ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ιε 
αάζεζ ηζξ παναηάης πδβέξ: 
 
ΠΑ 400/96 (ΦΒΚ Ώ΄268/6-12-96) 
 
Δ διενήζζα οδναοθζηή πανμπή θοιάηςκ πνμηφπηεζ απυ ημκ ηφπμ 
Π=0,7ΑF/4 υπμο θαιαάκμκηαζ οπυρδ: 
 

 μ ανζειυξ ηςκ επζααζκυκηςκ, Ώ 

 μζ χνεξ πθεφζεζξ ακά διένα, Χ 

 μ ηφπμξ ηδξ ημοαθέηαξ, F    ηαζ ηέθμξ 

 μ ηφπμξ ημο δζηηφμο (ημζκά ή πςνζζηά δίηηοα θοιάηςκ – θαζυπνςςκ 
οδάηςκ). 

 
 
HELCOM Recommendation 11/10 (14-02-1990) 
 
Πνμηείκεηαζ οδναοθζηή πανμπή απμαθήηςκ ακά άημιμ ηαζ διένα, ακάθμβα 
ιε ημκ ηφπμ απμπέηεοζδξ, ςξ ελήξ: 
 
 
 

 Λίηξα αλά άηνκν αλά εκέξα 

οιααηζηυ ζφζηδια φζηδια ηεκμφ 

Λφιαηα (black water) 70 25 

Black and gray water 230 185 

 
 
 
 
 
ISO/DIS 15749-1/2001 “Ships and marine technology – Drainage systems 
on ships and marine structures-Part 1:Sanitary systems design”. 
ημ ακςηένς ζπέδζμ πνμηφπμο βζα ημ ζπεδζαζιυ ηςκ ζοζηδιάηςκ 
απμπέηεοζδξ ηςκ πθμίςκ, μζ εθάπζζηεξ πανμπέξ ηςκ απμαθήηςκ δίκμκηαζ 
ζημκ παναηάης πίκαηα: 
 
 



 

Σφπμξ πθμίμο Διάρηζηε πνζόηεηα απνβιήησλ αλά άηνκν θαη εκέξα 
ζε ιίηξα 

Υσξίο απνρέηεπζε θελνύ Απνρέηεπζε θελνύ 

Black water Black and 
gray 

Black water Black and 
gray 

Δπηβαηεγά 
πινία 

70 230 25 185 

Πμκημπυνα 
πθμία 

70 180 25 135 

 
 
Οζ ακςηένς ηζιέξ είκαζ ακηίζημζπεξ ιε αοηέξ πμο πνμηείκμκηαζ απυ ηδ 
HELCOM. 
 
6.6 Απνξξίκκαηα {Annex V} 
 
Χξ απμννίιιαηα, ζφιθςκα ιε  ημκ Κακμκζζιυ 1 ημο Ώκαεεςνδιέκμο 
Πανανηήιαημξ V ηδξ Α.. MARPOL 73/78, πμο ζζπφεζ απυ 1δ Εακμοανίμο 
2013, μνίγμκηαζ ηα ζθάβζα γχςκ, ηαηάθμζπα θμνηίμο πμο δεκ ηαθφπημκηαζ 
απυ άθθα Πανανηήιαηα ηδξ φιααζδξ, ημ ιαβεζνζηυ θάδζ, ηα εζςηενζηά 
θφιαηα πμο δεκ ηαθφπημκηαζ απυ άθθα Πανανηήιαηα, μ αθζεοηζηυξ 
ιδπακζζιυξ, απυαθδηα ηνμθχκ, υθα ηα είδδ απμαθήηςκ ηνμθχκ, μζηζαηά ηαζ 
θεζημονβζηά απυαθδηα, υθα ηα πθαζηζηά, ηαηάθμζπα θμνηίμο, ζηάπηεξ 
απμηεθνςηήνα. 
  
ηα απμννίιιαηα δεκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηα θνέζηα ράνζα ή ηιήιαηα 
αοηχκ, πμο δδιζμονβμφκηαζ ςξ απμηέθεζια ηςκ αθζεοηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ 
πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαλζδζμφ, ή ςξ απμηέθεζια 
οδαημηαθθζενβεζχκ δναζηδνζμηήηςκ πμο αθμνμφκ ηδ ιεηαθμνά ηςκ ρανζχκ, 
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ μζηναημεζδχκ βζα ημπμεέηδζδ ζε εβηαηαζηάζεζξ 
οδαημηαθθζενβεζχκ ηαζ ηδ ιεηαθμνά ζοβημιζδήξ ρανζχκ, 
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ μζηναημεζδχκ απυ ηέημζεξ εβηαηαζηάζεζξ ζηδκ λδνά 
βζα επελενβαζία. 
 
ηδ ζοκέπεζα παναηίεεκηαζ δζάθμνμζ ηφπμζ απμννζιιάηςκ πμο πανάβμκηαζ ή 
δφκαηαζ κα παναπεμφκ ζηα πθμία. Σα απυαθδηα αοηά δφκαηαζ κα 
πνμένπμκηαζ απυ υθμοξ ημοξ ηφπμοξ πθμίςκ ηαζ υθμοξ ημοξ ηφπμοξ 
δναζηδνζμηήηςκ. Ώλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ημ Πνμζάνηδια V ηδξ Α.. 
MARPOL 73/78 εθανιυγεηαζ ζε υθα ηα πθμία ακελάνηδηα απυ ημ ιέβεευξ 
ημοξ.  
 
Σα απμννίιιαηα πθμίςκ, ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζφιθςκα ιε ημ 
ακαεεςνδιέκμ Πανάνηδια V ηδξ φιααζδξ ςξ ελήξ:   



 

 
1. ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ Ώ -  Πθαζηζηά 
2. ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ ΐ – Καηάθμζπα Σνμθίιςκ 
3. ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ C – Οζηζαηά Ώπμννίιιαηα 
4. ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ D – ΐνχζζια Έθαζα 
5. ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ E – ηάπηδ Ώπμηεθνςηήνα 
6. ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ F – Λεζημονβζηά Ώπυαθδηα 
7. ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ G – Καηάθμζπα Φμνηίμο 
8. ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ H – Νεηνά Γχα (Γςζηά Τπμπνμσυκηα) 
9. ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ I –   Ώθζεοηζηυξ Βλμπθζζιυξ 

   
 
Ώημθμοεεί ιία ακαθοηζηυηενδ πενζβναθή ηδξ ηάεε ηαηδβμνίαξ: 
 
 

1) ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ Ώ -  Πθαζηζηά. Χξ πθαζηζηά κμμφκηαζ υθα ηα απμννίιιαηα 
πμο απμηεθμφκηαζ ή πενζθαιαάκμοκ πθαζηζηά, ζε μπμζαδήπμηε 
ιμνθή, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ζοκεεηζηχκ δζπηφςκ, μζ πθαζηζηέξ 
ζαημφθεξ ζημοπζδζχκ ηαζ δ ηέθνα ημο απμηεθνςηή απυ ηα πθαζηζηά 
πνμσυκηα. 
 

2) ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ ΐ – Καηάθμζπα Σνμθίιςκ. Χξ ηαηάθμζπα ηνμθίιςκ 
μνίγμκηαζ μζ αθθμζςιέκεξ ή ιδ αθθμζςιέκεξ μοζίεξ ηνμθίιςκ ηαζ 
επίζδξ ηα θνμφηα, ηα θαπακζηά, ηα βαθαηημημιζηά πνμσυκηα, ηα 
πμοθενζηά, ηα πνμσυκηα ιε αάζδ ημ ηνέαξ (γςζηά οπμπνμσυκηα) ηαζ ηα 
οπμθείιιαηα ηνμθχκ πμο πανάβμκηαζ ζημ πθμίμ.  
Ώπυαθδηα Σνμθίιςκ απυ Αζεεκείξ Μεηαθμνέξ, ηαηάθμζπα Σνμθίιςκ 
απυ πθμία Κνμοαγζέναξ ή Ράδαξ, ηα μπμία είκαζ εηηυξ Β.Β. ηαζ είκαζ 
φπμπηα βζα ηδκ ιεηαθμνά ιεηαδμηζηχκ κμζδιάηςκ ηαζ ιμθοζιαηζηχκ 
αζεεκεζχκ ιε αάζδ ηδκ εεκζηή ηαζ εονςπασηή κμιμεεζία. Σα 
ζοβηεηνζιέκα εα πνέπεζ κα ζοθθέβμκηαζ ηαζ κα παναδίδμκηαζ 
λεπςνζζηά απυ ηα οπυθμζπα απυαθδηα. 

   
3) ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ C – Οζηζαηά Ώπμννίιιαηα. Χξ μζηζαηά απμννίιιαηα 

κμμφκηαζ υθα ηα απμννίιιαηα πμο δεκ ηαθφπημκηαζ ζηα άθθα 
Πανανηήιαηα ηδξ MARPOL 73/78 ηαζ δδιζμονβμφκηαζ ζημοξ πχνμοξ 
εκδζαίηδζδξ ηαζ δζαιμκήξ ηςκ πθμίςκ. ηα μζηζαηά απμννίιιαηα δεκ 
ζοιπενζθαιαάκμκηαζ εηείκα πμο ακαθένμκηαζ ζε άθθεξ ηαηδβμνίεξ. 
   

4) ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ D – ΐνχζζια Έθαζα. ΐνχζζια έθαζα είκαζ ηα έθαζα 
(ηδβακέθαζα ηαζ ηα γςζηά θίπδ) πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ή πνυηεζηαζ κα 
πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ Παναζηεοή ή ημ ιαβείνεια ηςκ ηνμθίιςκ. 
 



 

 
5) ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ E – ηάπηδ Ώπμηεθνςηήνα. Δ ζηάπηδ πμο πνμένπεηαζ 

απυ ημοξ απμηεθνςηήνεξ ηςκ απμαθήηςκ πμο οθίζηακηαζ εκηυξ ηςκ 
πθμίςκ. 
 

6) ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ F – Λεζημονβζηά Ώπυαθδηα. Χξ θεζημονβζηά απυαθδηα 
εεςνμφκηαζ υθα ηα ζηενεά απυαθδηα πμο δεκ ηαθφπημκηαζ απυ ηζξ 
άθθεξ ηαηδβμνίεξ ηδξ MARPOL 73/78, πμο ζοθθέβμκηαζ επί ημο 
ζηάθμοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηακμκζηήξ ζοκηήνδζδξ ή ηδξ θεζημονβίαξ 
ημο πθμίμο, ή πμο πνμηφπημοκ απυ ημ πεζνζζιυ, ηδ ζοζηεοαζία ηαζ 
ηδκ ζημζααζία ημο θμνηίμο υπςξ ζημονζέξ, οθζηά ζοκηήνδζδξ, οθζηά 
ζοζηεοαζίαξ η.θπ. 
 
 

7) ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ G – Καηάθμζπα Φμνηίμο. Χξ ηαηάθμζπα θμνηίμο μνίγμκηαζ 
ηα οπμθείιιαηα μπμζμοδήπμηε θμνηίμο, ηα μπμία δεκ ηαθφπημκηαζ απυ 
άθθα πανανηήιαηα ηδξ Α.. MARPOL 73/78 ηαζ ηα μπμία παναιέκμοκ 
ζημ ηαηάζηνςια ή ζηα ηφηδ ηςκ πθμίςκ ηαζ ηα μπμία πνμηφπημοκ 
ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ θυνηςζδξ ή ηδξ εηθυνηςζδξ, ή απυ ηδκ 
πενίζζεζα ή ηδ δζαννμή θμνηίμο, ηαεχξ ηαζ ηα οπμθείιιαηα πμο 
παναζφνμκηαζ απυ ημ κενυ ηδξ πθφζδξ. 
  

8) ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ H – Νεηνά Γχα (Γςζηά Τπμπνμσυκηα). Χξ κεηνά γχα 
(Γςζηά Τπμπνμσυκηα), κμμφκηαζ ηα ζχιαηα ηςκ γχςκ ηα μπμία 
ιεηαθένμκηαζ επί ημο ζηάθμοξ ςξ θμνηίμ ηαζ πεεαίκμοκ ή 
εακαηχκμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαλζδίμο ηαεχξ ηαζ ηα ιένδ αοηχκ, 
ηαζ μ ηυπνμξ ηςκ ιεηαθενυιεκςκ γχςκ. 
 
  

9) ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ I –   Ώθζεοηζηυξ Βλμπθζζιυξ. Χξ αθζεοηζηυξ ελμπθζζιυξ 
κμείηαζ ηάεε θοζζηή ζοζηεοή ή ιένμξ αοηήξ ή ζοκδοαζιυξ ηςκ 
ζημζπείςκ πμο ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί πάκς ή ιέζα ζημ κενυ ή ζηδκ 
επζθάκεζα ηδξ εάθαζζαξ ιε ζημπυ ηδκ ηαηαβναθή, ημκ έθεβπμ ή βζα 
επαηυθμοεδ ζφθθδρδ ή ζοβημιζδή, μνβακζζιχκ πμο γμοκ ζημ 
εαθάζζζμ πενζαάθθμκ ηαζ ζε πενζαάθθμκ βθοημφ κενμφ (δίπηοα, ηάαμζ 
η.θπ.).  
   

φιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιυ 3 ημο Ώκαεεςνδιέκμο Πανανηήιαημξ V ηδξ 
φιααζδξ, μνίγεηαζ βεκζηή απαβυνεοζδ απυννζρδξ απμννζιιάηςκ ζηδ 
Θάθαζζα, ιε ελαίνεζδ ηςκ μνζγμιέκςκ ζημοξ ηακμκζζιμφξ 4,5,6 ηαζ7. 
 
Με ηδκ ελαίνεζδ ηςκ μνζγμιέκςκ ζημκ Κακμκζζιυ 7 ημο ζδίμο Πανανηήιαημξ, 
δ απυννζρδ ζηδ εάθαζζα υθςκ ηςκ πθαζηζηχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ, 



 

πςνίξ κα απμηθείμκηαζ ηαζ άθθα, ηςκ ζοκεεηζηχκ ζπμζκζχκ, ζοκεεηζηχκ 
δζπηφςκ αθζείαξ, πθαζηζηχκ ζαημοθχκ απμννζιιάηςκ ηαζ ζηαπηχκ απυ 
απμηέθνςζδ πθαζηζηχκ πνμσυκηςκ απαβμνεφεηαζ. 
 
Με ηδκ ελαίνεζδ επίζδξ ηςκ μνζγμιέκςκ ζημκ Κακμκζζιυ 7, απαβμνεφεηαζ δ 
απυννζρδ ζηδ εάθαζζα ιαβεζνζημφ θαδζμφ. 
 
Με ημκ Κακμκζζιυ 4, μνίγεηαζ δ απυννζρδ απμννζιιάηςκ εηηυξ εζδζηχκ 
πενζμπχκ ηαζ ιε ημκ Κακμκζζιυ 5 μνίγμκηαζ εζδζηέξ δζαηάλεζξ απυννζρδξ 
απμννζιιάηςκ απυ ιυκζιεξ ή πθςηέξ ελέδνεξ. 
 
Σέθμξ, ιε ημοξ Κακμκζζιμφξ 6 ηαζ 7, ηαεμνίγεηαζ δ απυννζρδ απμννζιιάηςκ 
εκηυξ εζδζηχκ πενζμπχκ ηαζ μζ ελαζνέζεζξ ηςκ Κακμκζζιχκ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Μεζνδνινγία γηα ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε απνξξηκκάησλ πινίσλ 
 

 

Οζηζαημφ ηφπμο απμννίιιαηα. 
 

 

Οζηζαηά ηαζ Λεζημονβζηά 
Ώπμννίιιαηα 

Παναβςβή Πδβή 

 0,5-5,5Kg/άημιμ 
/διένα 

2,0-4,0Kg/άημιμ 
/διένα 

0,5-3,5Kg/άημιμ 
/διένα 

2,25Kg/άημιμ/ διένα  
2,98Kg/άημιμ/ διένα 
3,0Kg/άημιμ/ διένα 

Emarc,Del.No1 
Olson,1994 
MSA,1995 

Schwachstellenanalyse 
Schiffsmullentsorgyng 

ESPO,2000 

Μέζμξ υνμξ 2,0 KG/ΏΣΟΜΟ / 
ΔΜΒΡΏ 

 

 
 

Ώπυαθδηα θμνηίμο. 
 
 

Σφπμξ πθμίμο Παναβςβή απμαθήηςκ Παναηδνήζεζξ 

Bulk carries-OBO 
Container 
Βπζααηδβά 

 
Πθμία βεκζημφ θμνηίμο 

Φοβεία 
Αελαιεκυπθμζα 

8,2Kg / διένα 
1,4Kg / διένα 

2,0 Kg / άημιμ / 
διένα 

49,3Kg / άημιμ / διένα 
22,2Kg / διένα 

<0,01Kg / διένα 

 
 

500-1500 επζαάηεξ 
πενζζζυηενμ απυ 50%, 

 
λφθμ 

 

 
 
 
Πδβή:ESPO «A Waste Management Plan for Ship Generated Waste», 2000. 
 

 

 

 

 



 

6.7 Οπζίεο πνπ θαηαζηξέθνπλ ην όδνλ θ.α. {Annex VI} 
 
πςξ ήδδ ακαθένεδηε, πνυζθαηα εεζιμεεηήεδηε ημ Πνμζάνηδια VI ηδξ 
Α.. MARPOL 73/78 βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ αένζαξ νφπακζδξ απυ ηα πθμία.  
 
φιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιυ 17 ημο Πνμζανηήιαημξ αοημφ εα απαζηδεμφκ 
εοημθίεξ οπμδμπήξ βζα ηα παναηάης απυαθδηα πθμίςκ : 

 Οοζίεξ πμο ηαηαζηνέθμοκ ημ υγμκ (ozon depleting substances) υπςξ 
π.π. ηα CFC‟s ηαζ HALON, ηαεχξ ηαζ ελμπθζζιυ πμο πενζέπεζ ηέημζεξ 
μοζίεξ. 

 Τπμθείιιαηα απυ ζοζηήιαηα ηαεανζζιμφ ηαοζαενίςκ πθμίςκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΛΗΜΔΝΑ ΡΑΦΖΝΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

7. ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΛΗΜΔΝΑ ΡΑΦΖΝΑ 
 
 

7.1 Γεληθά. 
 
 
πςξ ήδδ ακαθένεδηε μ ηφπμξ ημο θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ είκαζ ηονίςξ 
αηημπθμΎαξ. Σα πθμία πμο εθθζιεκίγμκηαζ είκαζ ηονίςξ Β/Γ-Ο/Γ ηθεζζημφ ηαζ 
ακμζηημφ ηφπμο, Β/Γ ηαπφπθμα, ηαεχξ ηαζ αθζεοηζηά ηαζ ιζηνά ημονζζηζηά 
ζηάθδ. Έηζζ ιε αάζδ ημκ ηφπμ ηςκ πθμίςκ πμο ηαηαπθέμοκ ζημ θζιέκα μζ 
ακάβηεξ εοημθζχκ οπμδμπήξ απμαθήηςκ πθμίςκ πενζμνίγμκηαζ ζε: 
 

 Πεηνεθαζμεζδή απυαθδηα ηαζ Ώπυαθδηα Λζπακηζηά Έθαζα ζφιθςκα ιε 
ημ ANNEX I ηδξ Α..MARPOL 73/78 ηαζ ιάθζζηα ιυκμ βζα απυαθδηα 
ιδπακμζηαζίμο πθμίςκ 

 

 Ώπμννίιιαηα ζφιθςκα ιε ημ ακαεεςνδιέκμ ANNEX V ηδξ 
Α..MARPOL 73/78 

 

 Λφιαηα ζφιθςκα ιε ημ ANNEX IV  ηδξ Α..MARPOL 73/78 
 
 
 
Πανάθθδθα ιέπνζ ζήιενα θυβς ιδ πνήζδξ ημο αβηονμαμθίμο, δεκ έπεζ 
οπάνλεζ ακάβηδ πνήζδξ πθςηχκ ιέζςκ βζα ηδκ παναθααή απμαθήηςκ 
πθμίςκ πμο πνμζεββίγμοκ ημ θζιέκα. 
 
Παναηάης βίκεηαζ εηηίιδζδ ηδξ ακάβηδξ εοημθζχκ οπμδμπήξ πθμίςκ, ακά 
ηαηδβμνία απμαθήηςκ, ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηδξ Α..MARPOL 
73/78 ηαζ ημο ακαεεςνδιέκμο Πανανηήιαημξ V αοηήξ. 
 
 
7.2. Πεηξειαηνεηδή απόβιεηα (Annex I) 
 
 
πςξ ακαθένεδηε, δελαιεκυπθμζα δεκ πνμζεββίγμοκ ημ θζιάκζ ηδξ Ραθήκαξ 
ηζ έηζζ ηα πεηνεθαζμεζδή απυαθδηα ηςκ πθμίςκ βζα ηα μπμία οπάνπεζ ακάβηδ 
πανάδμζδξ ζε εοημθίεξ οπμδμπήξ πενζμνίγμκηαζ ζε απυαθδηα 
ιδπακμζηαζίμο πθμίςκ. ηα απυαθδηα αοηά πενζθαιαάκμκηαζ:   
                       

 Ώ.Λ.Β. (Ώπυαθδηα Λζπακηζηά Έθαζα) 

 Τπμθείιιαηα ηαοζίιμο 



 

 Καηάθμζπα (sludge‟s) 

 εκηζκυκενα (bilge water)  
 
Καη‟ ανπήκ έβζκε εηηίιδζδ ηδξ διενήζζαξ εηηίιδζδξ ηαηακάθςζδξ ηαοζίιμο 
ηάεε πθμίμο, ιε αάζδ ηδκ ζζπφ ηςκ ηονίςκ ιδπακχκ, ιε ηδκ παναδμπή υηζ 
θεζημονβμφκ ζημ 90% ηδξ μκμιαζηζηήξ ημοξ ζζπφμξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ 
χνεξ θεζημονβίαξ ακά διένα ηαζ εζδζηή ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο 130 gr/HP/hr. 
 
Γζα ηα ζοιααηζημφ ηφπμο πθμία εεςνήεδηε παναβςβή πεηνεθαζμεζδχκ 
απμαθήηςκ 1% ηδξ διενήζζαξ ηαηακάθςζδξ ηαοζίιμο, εκχ ζηα ηαπφπθμα μ 
ζοκηεθεζηήξ αοηυξ εεςνήεδηε, 0,5%. Σμοθάπζζημκ 50% ημφηςκ είκαζ 
Ώπυαθδηα Λζπακηζηά Έθαζα. 
 
Λακβάλνληαο ππόςε: 
 

 ηζ μζ εηηζιχιεκεξ πμζυηδηεξ πεηνεθαζμεζδχκ απμαθήηςκ είκαζ 
ζπεηζηά ιζηνέξ 

 ηζ μζ δζαεέζζιμζ πενζαίμζ πχνμζ ημο θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ είκαζ 
πενζμνζζιέκμζ 

 Σδκ εββφηδηα ημο θζιακζμφ ηδξ Ραθήκαξ ιε εβηαηαζηάζεζξ  
επελενβαζίαξ πεηνεθαζμεζδχκ απμαθήηςκ πθμίςκ ηαζ Ώ.Λ.Β., 

 
 
εηηζιάηαζ υηζ δεκ απαζημφκηαζ εβηαηαζηάζεζξ επελενβαζίαξ ηςκ 
πεηνεθαζμεζδχκ απμαθήηςκ πθμίςκ ζημ θζιάκζ ηδξ Ραθήκαξ, αθμφ αοηά 
ιπμνμφκ κα ιεηαθένμκηαζ πνμξ επελενβαζία ζηζξ εβηεηνζιέκεξ 
εβηαηαζηάζεζξ δζάεεζδξ ηαηά πενίπηςζδ. 
 
Με αάζδ ηα ιέπνζ ζήιενα ζημζπεία, δεκ ακαιέκμκηαζ πενζζζυηενεξ απυ 2-3 
παναδυζεζξ πεηνεθαζμεζδχκ απμαθήηςκ ζε εαδμιαδζαία αάζδ. 
 
 
 
 
ημκ Πίκαηα VII-1 πμο αημθμοεεί, δίκμκηαζ μζ ιδκζαίεξ παναθααέξ 
πεηνεθαζμεζδχκ απμαθήηςκ πθμίςκ βζα ηα έηδ 2008, 2009, 2010, 2011 ηαζ 
2012 ιε αάζδ ηα πθμία πμο πναβιαημπμζμφκ ζοπκμφξ ηαζ ηαηηζημφξ 
εθθζιεκζζιμφξ ζηα θζιάκζα ηδξ Ραθήκαξ ηαζ Ώβίαξ Μανίκαξ.
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 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012  2012 2012 
ΜΖΝΔ ΠΟ/ΣΔ ΠΑΡ/ΒΔ ΠΟ/ΣΔ ΠΑΡ/Β

Δ 
Α.Λ.Δ. 

LIT 
ΠΟ/ΣΔ ΠΑΡ/ΒΔ Α.Λ.Δ. 

LIT 
ΠΟ/ΣΔ ΠΑΡ/ΒΔ Α.Λ.Δ. 

LIT. 
ΠΟ/ΣΔ ΠΑΡ/ΒΔ

 
Α.Λ.Δ. 

LIT 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 4,340 2 00,000 0 0 00,000 0 0 20,180 2 0 24,700 3 0 
ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 25,000 3 28,850 2 0 23,950 2 0 4,900 1 0 14,860 2 0 

ΜΑΡΣΗΟ 28,500 2 14,000 1 0 32,700 3 0 2,100 1 0 14,000 1 0 
ΑΠΡΗΛΗΟ 22,800 2 39,000 3 0 42,160 4 0 54,220 4 0 18,500 1 0 

ΜΑΗΟ 16,500 2 34,440 4 600 18,730 4 600 18,300 3 0 44,100 4 600 
ΗΟΤΝΗΟ 64,490 9 42,300 4 600 35,750 4 0 36,000 6 600 51,610 7 1.200 
ΗΟΤΛΗΟ 23,960 6 42,180 5 1.200 41,090 6 1.200 47,800 7 600 31,100 3 600 

ΑΤΓΟΤΣΟ 52,650 7 28,900 6 600 52,400 5 600 39,500 4 600 42,170 6 1,200 
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 26,210 2 42,600 4 600 39,859 6 600 27,900 5 600 28,800 3 600 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 62,500 8 33,800 7 600 20,700 5 1.800 15,890 2 600 52,000 5 600 
ΝΟΔΜΒΡΗΟ 00,000 0 00,000 0 0 7,300 2 0 12,980 3 0 28,200 2 0 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 48,820 5 36,240 5 0 15,460 3 300 30,980 3 600 0,000 0 0 

ΤΝΟΛΟ 375,770 48 341,310 41 4.200 330,099 44 5.100 310,750 41 3.600 350,040 37 3.601,20 

               

 
 

εκείσζε: Οζ πμζυηδηεξ ακαθένμκηαζ ζε ηοαζηά εηαημζηά εηηυξ ηςκ Ώ.Λ.Β. πμο ακαθένμκηαζ ζε θίηνα. 
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      Πίλαθαο VII-1: Μδκζαίεξ παναθααέξ πεηνεθαζμεζδχκ απμαθήηςκ πθμίςκ βζα ηα έηδ 2008,2009,2010, 2011 ηαζ 2012. 
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Με αάζδ ηα παναπάκς ζημζπεία βζα ηα έηδ 2008, 2009, 2010, 2011 ηαζ 
2012, πμο αθμνμφκ ζηζξ πμζυηδηεξ ηαζ παναθααέξ ηαηηζηχκ ηαζ 
εηηάηηςκ πθμίςκ, πνμηφπηεζ υηζ: 

 δ ιέβζζηδ ακαιεκυιεκδ πμζυηδηα πνμξ πανάδμζδ ζε πνμκζηυ 
δζάζηδια εκυξ ιήκα δεκ λεπενκάεζ, ςξ ηάλδ ιεβέεμοξ, ηα 65 m3     

/κήλα 

 ιε ηνζπθαζζαζιυ ηδξ παναπάκς ηζιήξ ιπμνμφιε κα έπμοιε ημ 
„‟peak‟‟ αοηήξ ηδξ ηνζεηίαξ, πμο είκαζ 195,00 m3 /κήλα 

 υζμκ αθμνά ζηα ΏΛΒ δ παναδζδυιεκδ πμζυηδηα ιπμνεί κα 
ηαθοθεεί ηαζ ιε ιζηνυηενμ αοηζμθυνμ υπδια  

 δ ιέβζζηδ πμζυηδηα ακά πανάδμζδ δεκ λεπενκάεζ ζοκήεςξ ηα 17 
m3 , δ μπμία ιπμνεί κα ηαθοθεεί ιε έκα αοηζμθυνμ υπδια 

 δεκ ακαιέκμκηαζ πενζζζυηενεξ απυ 2 παναδυζεζξ πεηνεθαζμεζδχκ 
απμαθήηςκ ζε εαδμιαδζαία αάζδ. 

 
Σέθμξ, πνμηεζιέκμο βζα ηα πεηνεθαζμεζδή ηαηάθμζπα ηαζ ηα απυαθδηα 
θζπακηζηά έθαζα ηςκ ιζηνχκ ηονίςξ ζηαθχκ, αθθά ηαζ ηςκ ηαποπθυςκ, 
υπμο ηάεε θμνά εα έπμοιε παναβςβή απμαθήηςκ ηδξ ηάλδξ ηςκ 50-
150 θίηνςκ, έπμοκ ημπμεεηδεεί ηαηάθθδθεξ δελαιεκέξ βζα ηδ ζοθθμβή 
ημοξ. 

 
 
 

 
7.3. Δπηθίλδπλεο θαη επηβιαβείο νπζίεο ρύδελ (AnnexII). 

 
 

πςξ θαίκεηαζ απυ ημ Κεθάθαζμ 5 «Πθδνμθμνίεξ Λζιέκα Ραθήκαξ», ζημ 
θζιέκα δεκ πνμζεββίγμοκ δελαιεκυπθμζα πμο ιεηαθένμοκ επζηίκδοκεξ 
ηαζ επζαθααείξ μοζίεξ πφδδκ, ζφιθςκα ιε ημ Πνμζάνηδια II ηδξ Α.. 
MARPOL 73/78. 
 
Έηζζ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ πθμίςκ πμο ζοκήεςξ πνμζεββίγμοκ ημ 
θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ δεκ οπάνπεζ ακάβηδ εβηαηαζηάζεςκ παναθααήξ 
αοημφ ημο είδμοξ ηςκ απμαθήηςκ. 
 
Άθθςζηε, υπςξ ήδδ ακαθένεδηε δ ζοκήεδξ πναηηζηή ηαζ ηονίςξ βζα 
ζπεηζηά ιζηνμφ ιεβέεμοξ θζιάκζα, υπμο μζ εκ θυβς μοζίεξ είηε δεκ 
ζοκακηχκηαζ είηε ζοκακηχκηαζ ζε πενζμνζζιέκεξ πμζυηδηεξ, είκαζ μζ 
αζμιδπακίεξ πμο δέπμκηαζ ηα θμνηία, κα δέπμκηαζ ηαζ ηα απυαθδηα ηςκ 
πθμίςκ πμο ηα ιεηαθένμοκ. 
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7.4 Λύκαηα (Annex IV) 
 
 
Σμ Πνμζάνηδια IV ηδξ Α.. MARPΟL 73/78, ζπεηζηά ιε ηδ νφπακζδ ηδξ 
εάθαζζαξ απυ ηα θφιαηα ηςκ πθμίςκ ηέεδηε ζε ζζπφ ηδκ 27 
επηειανίμο 2003. 
Με αάζδ ημ ακςηένς Πνμζάνηδια, πθέμκ υθα ηα πθμία έπμοκ 
ζοιιμνθςεεί ηαζ οπάνπεζ, ιεηαλφ άθθςκ, ηαζ ελμπθζζιυξ απμεήηεοζδξ 
/ επελενβαζίαξ θοιάηςκ ζηα πθμία. 
 
Σδκ ηεηναεηία 2007-2012 ιυκμ δφμ θμνέξ πανμοζζάζηδηε ακάβηδ 
παναθααήξ θοιάηςκ ζε πμζυηδηεξ 2 ηαζ 3 ηοαζηχκ ακηίζημζπα. 
 
Ο ακάδμπμξ ηςκ ενβαζζχκ πενζζοθθμβήξ οβνχκ απμαθήηςκ πθμίςκ 
δζαεέηεζ ηαηάθθδθα αοηζμθυνα μπήιαηα βζα ηδκ παναθααή θοιάηςκ, 
ιεηά απυ ζπεηζηή εζδμπμίδζδ ημο ελοπδνεημφιεκμο πθμίμο. 
 
 
 
7.5. Απνξξίκκαηα (Annex V) 

 
 

πςξ ακαθένεδηε μ ηφπμξ ημο θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ είκαζ ηονίςξ 
αηημπθμΎαξ. Βπίζδξ ηα πθμία πμο εθθζιεκίγμκηαζ ζηδ Ραθήκα, 
πνδζζιμπμζμφκ ημ θζιέκα ιυκμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηακμκζηήξ ημοξ 
θεζημονβίαξ, εκχ βζα ηοπυκ επζζηεοέξ πδβαίκμοκ ζημ θζιάκζ ημο Πεζναζά. 
Έηζζ ηα απμννίιιαηα πμο παναδίδμοκ ηα πθμία ζημ θζιάκζ ηδξ 
Ραθήκαξ, ζφιθςκα ιε ημ Πνμζάνηδια V ηδξ Α.. MARPOL 73/78 
υπςξ αοηυ ακαεεςνήεδηε ιε ηδκ αν. MEPC.201(62) απυθαζδ, 
πενζμνίγμκηαζ ηονίςξ ζε μζηζαημφ ηφπμο απμννίιιαηα. 
 
ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί πανμοζζάγμκηαζ ηα ζηαηζζηζηά ζημζπεία  ηςκ 
ζηενεχκ απμαθήηςκ πθμίςκ (απμννζιιάηςκ) βζα ημ θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ 
ηα ηεθεοηαία έηδ. 
 
ηαηηζηηθά ζηνηρεία ιηκέλα Ραθήλαο γηα ζηεξεά απνξξίκκαηα 
πινίσλ. 
 
 
 
 
 
 



C:\Users\zastra\Desktop\ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ 2013.doc 81 

ΔΣΟ Μέζε  παξάδνζε  
ιηκέλα Ραθήλαο 

2007 8.684,70κ3/ρξόλν 24,12κ3/εκέξα 

2008 7.968,30κ3/ρξόλν 22,13κ3/εκέξα 

2009 8.057,70κ3/ρξόλν 22,38κ3/εκέξα 

2010 7.291,58κ3/ρξόλν 20,25κ3/εκέξα 

2011 6.852,50κ3/ρξόλν 19,03κ3/εκέξα 

2012 7.070,70κ3/ρξόλν 19,64κ3/εκέξα 

 
Ώπυ ηα ακςηένς ζημζπεία πνμηφπηεζ υηζ δφμ απμννζιιαημθυνα 
μπήιαηα ιε δοκαηυηδηα ζοιπίεζδξ ηςκ απμννζιιάηςκ ανημφκ βζα ηδκ 
ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ημο θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ, αηυιδ ηαζ ζε πενίμδμ 
αζπιήξ. 
 
Σέθμξ εα πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ υηζ ακ ηαζ ημ απμννζιιαημθυνμ 
υπδια είκαζ δ πθέμκ εκδεδεζβιέκδ θφζδ, βζα ηδ ιεθθμκηζηή ή ηαζ 
πανμφζα ελοπδνέηδζδ ζφβπνμκςκ επζααηζηχκ πθμίςκ, ακάθμβα ιε ημκ 
ελμπθζζιυ πμο αοηά δζαεέημοκ (π.π. press container) ιπμνεί κα 
απαζηδεεί ηαζ άθθμξ ηφπμξ μπήιαημξ (π.π. Skip Loader, ή Hook Lift). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΛΗΜΔΝΗΚΧΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 
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8. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΛΗΜΔΝΗΚΧΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

 
 

8.1 Γεληθά. 
 
Με αάζδ ημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ ηδξ εηηίιδζδξ ακάβηδξ εοημθζχκ 
οπμδμπήξ απμαθήηςκ πθμίςκ ημο θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ, πνμηφπηεζ υηζ 
βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ πθμίςκ πμο πνμζεββίγμοκ ημ 
θζιέκα δεκ απαζημφκηαζ ιυκζιεξ εβηαηαζηάζεζξ. Οζ εοημθίεξ οπμδμπήξ 
ιπμνεί κα είκαζ ηζκδημφ ηφπμο ηαζ ιάθζζηα πενζαία ιέζα είκαζ ζηακά κα 
ηαθφρμοκ ηζξ ακάβηεξ ηςκ πθμίςκ πμο ζοκήεςξ ηαηαπθέμοκ ζημ 
θζιέκα, πςνίξ κα απαζημφκηαζ πθςηά ιέζα.  
 
8.2. Δηζαγσγή 
 
Ο Ονβακζζιυξ Λζιέκα Ραθήκαξ Ώ.Β. ηαηυπζκ δζαβςκζζιμφ δζαεέηεζ 
ζοιαάζεζξ ένβμο ιε δφμ ζδζςηζηέξ εηαζνείεξ βζα ηδκ πενζζοθθμβή 
απμαθήηςκ πθμίςκ πμο πνμζεββίγμοκ ηδ θζιεκζηή γχκδ. 
 
οβηεηνζιέκα έπμοκ ζοκαθεεί ζοιαάζεζξ ιε ηζξ ηαηςηένς εηαζνείεξ: 
 
1. HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER SA βζα ηδκ πενζζοθθμβή 
ηςκ οβνχκ ηαηαθμίπςκ, δ μπμία βζα ηδκ  ηάθορδ ηδξ δζαπείνζζδξ  ηςκ 
ΏΛΒ δζαεέηεζ εζδζηή ζοιθςκία ιε ηδκ εηαζνεία  ΒΛ.ΣΒ.ΠΒ. Ώ.Β.   
 ηαζ 
2. ANTIPOLLUTION Ώ.Ν.Β. βζα ηδκ πενζζοθθμβή ηςκ ζηενεχκ 
απμαθήηςκ. 
 
Οζ ακςηένς εηαζνείεξ πανέπμοκ ζήιενα ηζξ οπδνεζίεξ εοημθζχκ 
οπμδμπήξ απμαθήηςκ πθμίςκ ζημ θζιάκζ ηδξ Ραθήκαξ, υπςξ ακαθοηζηά 
πενζβνάθμκηαζ ζημ πανάνηδια VI ημο πανυκημξ ζπεδίμο. 
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       ΑΡΗΘ. ΠΡΧΣ. 1528/25-06-2009 

 
ΤΜΒΑΖ 

 

Δθηέιεζεο εξγαζηώλ πεξηζπιινγήο θαη κεηαθνξάο πγξώλ απνβιήησλ ησλ 

πινίσλ θαη πισηώλ λαππεγεκάησλ πνπ ζα πξνζεγγίδνπλ ηε ζαιάζζηα 

πεξηνρή δηθαηνδνζίαο θαη αξκνδηόηεηαο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Ραθήλαο 

Α.Δ. 

 

ηδκ Ραθήκα ζήιενα, διένα ηδκ 25δ Εμοκίμο 2009, διένα Πέιπηδ, ζηα βναθεία ημο 

Ονβακζζιμφ Λζιέκμξ Ραθήκαξ Ώ.Β., Ώηηή Ώκδνέα Παπακδνέμο, Λζιάκζ Ραθήκαξ, 

ιεηαλφ ηςκ ηάηςεζ ζοιααθθυιεκςκ ιενχκ: 

(α) Ώθεκυξ ηδξ εηαζνείαξ ιε ηδκ επςκοιία «Ονβακζζιυξ Λζιέκμξ Ραθήκαξ Ώ.Β.», δ 

μπμία εδνεφεζ ζημ Λζιάκζ ηδξ Ραθήκαξ, Ώηηή Ώκδνέα Παπακδνέμο, εηπνμζςπείηαζ 

κυιζια απυ ημκ Αζεοεφκμκηα φιαμοθμ Φίθζππμ Κμκηαλή δοκάιεζ ηδξ οπ‟ αν. 

4.10/08-04-2009 απυθαζδ ημο Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β.  (εθελήξ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ηαζ 

(α) αθεηένμο ηδξ Έκςζδξ Βηαζνεζχκ ιε ηδκ επςκοιία « ΏΝΣΕΡΡΤΠΏΝΣΕΚΔ Ώ.Ν.Β. – 

Hellenic Environmental Center S.A.» δ μπμία απμηεθείηαζ απυ: 

- Σδκ εηαζνεία ιε ηδκ επςκοιία ΏΝΣΕΡΡΤΠΏΝΣΕΚΔ Ώ.Ν.Β., πμο εδνεφεζ ζημκ 

Πεζναζά (Ώηηή Μζαμφθδ αν. 51) ηαζ εηπνμζςπείηαζ κυιζια βζα ηδκ οπμβναθή 

ηδξ πανμφζαξ απυ ηδκ εζδζηά ελμοζζμδμηδιέκδ κα οπμβνάρεζ ηδκ πανμφζα 

ζφιααζδ κυιζιμ εηπνυζςπυ ηδξ ηδκ Λζκανάηδ Γεςνβία ημο Κςκζηακηίκμο ιε 

Ώ.Α.Σ. Υ618462 απυ ημ Σ.Ώ.  Κμνοδαθθμφ, ζφιθςκα ιε ημ απυ 24.06.2009 

Πναηηζηυ Α.. ηδξ εηαζνείαξ (εθελήξ «ΏΏΝΒ») 

- Σδκ εηαζνεία ιε ηδκ επςκοιία Hellenic Environmental Center S.A., (εθελήξ 

HEC) πμο εδνεφεζ ζημκ Πεζναζά (Λ. Υαηγδηονζαημφ 42, Σ.Κ. 18538) ιε εζδζηά 

ελμοζζμδμηδιέκμ κα οπμβνάρεζ ηδκ πανμφζα ζφιααζδ κυιζιμ εηπνυζςπυ 

ηδξ ημκ η. Πακαβζχηδ ηαιαημβζάκκδ, ιε ηδκ απυ 24/06/2009 απυθαζδ ημο Α. 

.,  

ηαζ δ μπμία Έκςζδ Βηαζνεζχκ (εθελήξ ν Αλάδνρνο) ακαηδνφπεδηε ακάδμπμξ ημο 

απυ 03/02/2009 Ώκμζπημφ δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ ζφκαρδ ζφιααζδξ βζα ηδκ πανμπή 

μθμηθδνςιέκςκ οπδνεζζχκ εοημθζχκ οπμδμπήξ ηςκ απμαθήηςκ ηαζ ηαηαθμίπςκ 
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θμνηίμο ηςκ πθμίςκ, πμο πνμζεββίγμοκ ηδ εαθάζζζα πενζμπή ανιμδζυηδηαξ ημο 

Ονβακζζιμφ Λζιέκμξ Ραθήκαξ Ώ.Β. (Λζιέκεξ Ραθήκαξ ηαζ Ώβίαξ Μανίκαξ), ζφιθςκα 

ιε ημ εβηνζεέκ ακαεεςνδιέκμ ΥΒΑΕΟ ΠΏΡΏΛΏΐΔ ΚΏΕ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ 

ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ ΚΏΕ ΚΏΣΏΛΟΕΠΧΝ ΦΟΡΣΕΟΤ ΣΟΤ ΟΡΓΏΝΕΜΟΤ ΛΕΜΒΝΟ 

ΡΏΦΔΝΏ (Ο.Λ.Ρ.) Ώ.Β. ηαζ εζδζηυηενα ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο HEC, ακαηδνφπεδηε 

ακάδμπμξ βζα ηδκ ζφκαρδ ζφιααζδξ βζα ηδκ πανμπή μθμηθδνςιέκςκ οπδνεζζχκ 

εοημθζχκ οπμδμπήξ ηςκ ΤΓΡΧΝ απμαθήηςκ ηςκ πθμίςκ, ηαζ εηπνμζςπείηαζ κυιζια 

απυ ημκ ημζκυ εηπνυζςπμ, ιε εζδζηά ελμοζζμδμηδιέκμ κα οπμβνάρεζ ηδκ πανμφζα 

ζφιααζδ κυιζιμ εηπνυζςπυ ηδξ ημκ η. Πακαβζχηδ ηαιαημβζάκκδ 

ηαζ έπμκηαξ οπυρδ:  

1. Σμοξ υνμοξ ηδξ ανζε. 1/2008/09-12-08 Αζαηήνολδξ πμο εβηνίεδηε ιε ηδκ οπ‟ 

αν. 12.6/27-11-2008 Ώπυθαζδ ημο Αζμζηδηζημφ οιαμοθίμο (Α..) ημο Ο.Λ.Ρ. 

Ώ.Β. 

2. Σδκ πνμζθμνά πμο οπμαθήεδηε απυ ημκ Ώκάδμπμ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ημο ςξ άκς δζαβςκζζιμφ.  

3. Σδκ οπ‟ αν. 4.10/08-04-2009 απυθαζδ ημο Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. πενί 

ηαηαηφνςζδξ ημο δζαβςκζζιμφ ζημκ Ώκάδμπμ.  

4. Σδκ αν. πν. 1458/18-06-2009 ακαημίκςζδ ηαηαηφνςζδξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 

πνμξ ημκ ακάδμπμ. 

5. Σδκ ιε ανζειυ LD 0917600024 attica bank εββφδζδ ηαθήξ εηηέθεζδξ πμο 

οπμαθήεδηε απυ ημκ Ώκάδμπμ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 7.3 ηδξ Αζαηήνολδξ.  

6. Σμ ηεθζηυ πέδζμ Έηηαηηδξ  Ώκάβηδξ, πμο οπμαθήεδηε απυ ημκ Ώκάδμπμ 

ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 15.6 ηδξ Αζαηήνολδξ. 

7. Σζξ ηάηςεζ  άδεζεξ ηαζ πζζημπμζήζεζξ πμο έπμοκ πνμζημιζζεεί απυ ημκ 

Ώκάδμπμ:  

 Άδεζα θεζημονβίαξ πθςηήξ εοημθίαξ οπμδμπήξ πεηνεθαζμεζδχκ 

ηαηαθμίπςκ, βζα ημ Π/Α <<ΒΚΟΜΏΣΒΡ>> ΏΡΕΘ. ΠΡΧΣ. 

2421.22/01/2008/08-07-08 

 Έβηνζζδ πενζααθθμκηζηχκ υνςκ βζα ηδ θεζημονβία ημο ένβμο: <<πθςηή 

εβηαηάζηαζδ επελενβαζίαξ οβνχκ απμαθήηςκ ηδξ εηαζνείαξ H.E.C. 

Ώ.Β. ζηδκ Ώηηή Κοκυζμονα Νήζμο αθαιίκαξ>>(επελενβαζία 
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πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ ηαζ πνμζςνζκή απμεήηεοζδ απμαθήηςκ 

θζπακηζηχκ εθαίςκ) ανζε. πνςη. Ώ.Π. μζη. 126368/16-02-2007. 

 Πνςηυημθθμ Γεκζηήξ Βπζεεχνδζδξ Φμνηδβμφ Πθμίμο „‟ΒΚΟΜΏΣΒΡ‟‟ 

ανζε. 357/08/08-07-2008. 

 Πζζημπμζδηζηυ πνυθδρδξ νφπακζδξ απυ πεηνέθαζμ ημο Π/Α 

“ΒΚΟΜΏΣΒΡ‟‟ ανζε. πνςη. 06029/16-11-2006. 

 Σμ απυ 20/02/2009 Πζζημπμζδηζηυ Ώζθάθζζδξ ή άθθδξ Οζημκμιζηήξ 

Βλαζθάθζζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ Ώζηζηή Βοεφκδ βζα γδιζά νφπακζδξ απυ 

πεηνέθαζμ ημο Π/Α „‟ΒΚΟΜΏΣΒΡ‟‟. 

 Πζζημπμζδηζηυ Πνυθδρδξ Ρφπακζδξ απυ Λφιαηα “ΒΚΟΜΏΣΒΡ‟‟ ανζε. 

πνςη. 06036/16-11-2006.  

 Σμ ανζε. πνςη. 4423.6/62/2008/11-11-2008 έββναθμ ΤΒΝΏΝΠ πενί ιδ 

οπμπνέςζδξ εθανιμβήξ Κχδζηα ISPS „‟ΒΚΟΜΏΣΒΡ‟‟. 

 Πζζημπμζδηζηυ πνυθδρδξ νφπακζδξ απυ πεηνέθαζμ ανζε. πνςη. 

LPR0/KTS/20080314145151/14-03-2008 “ΒCΟΚΒΒPΒR‟‟. 

 Σμ απυ 20/02/2009 Πζζημπμζδηζηυ Ώζηζηήξ Βοεφκδξ „‟ECOKEEPER‟‟. 

 Σμ αν. LPR0/KTS/20080513153629/13,03,2008 Αζεεκέξ Πζζημπμζδηζηυ 

of fitness for the carriage of dangerous chemicals in bulk 

“ECOKEEPER‟‟. 

 Σμ αν. LPR0/KTS/20080229173910/29.02.2008 Cargo ship safety 

equipment certificate “ECOKEEPER‟‟. 

 To αν. LPR0/KTS/20080229173709/29.02.2008 International Air 

Pollution Prevention Certificate “ECOKEEPER‟‟. 

 Πζζημπμζδηζηυ Αζαπείνζζδξ ηδξ Ώζθάθεζαξ “ECOKEEPER” ανζε. 

Π.Ώ.Α./S.M.C./PIR 0811353/01/03.10.2008. 

 Αζεεκέξ Πζζημπμζδηζηυ Ώζθάθεζαξ Πθμίμο “ECOKEEPER” ανζε. PIR 

0811354/01/03.01.2008. 

 Άδεζα παναθααήξ ηαζ ιεηαθμνάξ πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ 

“ECOKEEPER” ανζε. 2421.22/07/07/14-11-2007. 
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 Πζζημπμζδηζηυ Βπζεεχνδζδξ Βλμπθζζιμφ ανζε. ΒΥ-C-096 

A/PED/B/01/08. 

 Πζζημπμζδηζηά Βπαββεθιαηζηήξ Καηάνηζζδξ ADR Οδδβχκ πμο 

ιεηαθένμοκ επζηίκδοκα ειπμνεφιαηα ανζε. 182245, 123952, 134917, 

134920, 119010, 182250, 134383  ηαζ 0140601. 

 Πζζημπμζδηζηά Έβηνζζδξ Οπδιάηςκ ηαηά ADR ηαζ άδεζεξ ζοθθμβήξ ηαζ 

ιεηαθμνάξ πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ. 

 Σνμπμπμίδζδ άδεζαξ ζοθθμβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ επζηίκδοκςκ 

απμαθήηςκ ηδξ HE.C. S.A. ανζε. 183449/1416/27-06-08. 

 Καηαπχνδζδ ζημ Μδηνχμ Φμνέςκ Αζαπείνζζδξ Βπζηίκδοκςκ 

Ώπμαθήηςκ ανζε. 121729/2947/17.06.2009. 

 Ώπυθαζδ αδείαξ οθθμβήξ ηαζ Μεηαθμνάξ Ώπμαθήηςκ Λζπακηζηχκ 

Βθαίςκ ζε πακεθθαδζηυ επίπεδμ απυ ΤΠΒΥΧΑΒ. 

 Πζζημπμζδηζηυ ζοζηήιαημξ πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ ΒΛΟΣ ΒΝ ISO 

14001:2004 αν.68/Π/2007. 

 Πζζημπμζδηζηυ ζοζηήιαημξ δζαπείνζζδξ πμζυηδηαξ ISO 9001:2000 

ανζε.362570. 

 Πζζημπμζδηζηυ ζοζηήιαημξ δζαπείνζζδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζηδκ 

ενβαζία 11 Ώ/2005 ηαηά ΒΛΟΣ 1801/OHSAS 18001. 

 Πζζημπμζήζεζξ δελαιεκχκ (IBC) ηαζ αανεθζχκ ζφιθςκα ιε 

πνμδζαβναθέξ UN (ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο IMDG ηαζ ADR 

Code). 

 Πζζημπμζδηζηυ 13/ΒΚ/2007 EMAS.   

8. Τπεφεοκδ Αήθςζδ ημο άνενμο 8 ημο Ν. 1599/1986, υπςξ ζζπφεζ, υηζ δεκ έπεζ 

εηδμεεί ηαηαδζηαζηζηή απυθαζδ ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 3 ημο Ν. 

3310/2005, υπςξ ακηζηαηαζηάεδηε ιε ημ άνενμ 3 ημο Ν. 3414/2005. 

πκθσλνύληαη ηα αθόινπζα:  

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ 

 1.1. Δ φιααζδ απμηεθείηαζ απυ ηα αηυθμοεα ζοιααηζηά ηεφπδ: 
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α) Σμ ηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ φιααζδξ 

α) Σδκ ανζε. 1/2008/09-12-08  Αζαηήνολδ – Ώκαθοηζηυ Σεφπμξ Πνμηήνολδξ 

β) Σδκ Πνμζθμνά ημο Ώκαδυπμο 

δ) Σδκ οπ‟ αν. 4.10/08-04-2009 απυθαζδ ηαηαηφνςζδξ ημο Α ημο ΟΛΡ ΏΒ.  

1.2. ε πενίπηςζδ πμο πνμηφπηεζ ακηίθαζδ ή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ παναπάκς 

ζοιααηζηχκ ηεοπχκ, αοηά ζζπφμοκ ηαηά ηδ ζεζνά πμο παναηίεεκηαζ. 

1.3. Μεηά ηδκ έβηνζζδ απυ ηδκ ανιυδζα Λζιεκζηή Ώνπή, ζφιθςκα ιε ημκ υνμ 15.6 

ηδξ Αζαηήνολδξ εα επζζοκαθεεί ςξ Πανάνηδια ηδξ φιααζδξ ηαζ ημ Σεθζηυ πέδζμ 

Έηηαηηδξ Ώκάβηδξ, ημ μπμίμ εα οπενζζπφεζ ημο ζπεδίμο πμο πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ 

Πνμζθμνά ημο Ώκαδυπμο.  

1.4. Βπίζδξ, επζζοκάπηεηαζ ςξ πανάνηδια ζηδκ πανμφζα ηαζ δ φιααζδ 

Ώζθάθζζδξ Γεκζηήξ Ώζηζηήξ Βοεφκδξ πνμξ Σνίημοξ πμο εα ζοκάρεζ μ Ώκάδμπμξ 

ζφιθςκα ιε ημκ υνμ 1.4.1.5 ηδξ Αζαηήνολδξ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ  

2.1 Ώκηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ είκαζ δ ηαη' απμηθεζζηζηυηδηα εηηέθεζδ ηςκ 

απαζημφιεκςκ ενβαζζχκ παναθααήξ, ιεηαθμνάξ ηαζ δζάεεζδξ ηαηαθμίπςκ πθμίςκ, 

βζα ηδκ πανμπή μθμηθδνςιέκςκ οπδνεζζχκ εοημθζχκ οπμδμπήξ ηαηαθμίπςκ ηςκ 

πθμίςκ πμο πνμζεββίγμοκ ηδ εαθάζζζα πενζμπή ανιμδζυηδηαξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., 

ζφιθςκα ιε ημ εβηνζεέκ ακαεεςνδιέκμ „‟ΥΒΑΕΟ ΠΏΡΏΛΏΐΔ & ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ 

ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ ΚΏΕ ΚΏΣΏΛΟΕΠΧΝ ΦΟΡΣΕΟΤ ΠΛΟΕΧΝ‟‟ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., υπςξ αοηυ 

εηάζημηε ηνμπμπμζείηαζ, δδθαδή ηδξ εηηέθεζδξ ηαη‟ απμηθεζζηζηυηδηα, ηςκ ενβαζζχκ 

παναθααήξ ηαζ δζάεεζδξ ηςκ πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ, αηάεανημο 

εαθαζζένιαημξ, εηπθοιάηςκ δελαιεκχκ θμνηίμο πεηνεθαζμθυνςκ (SLOPS), 

πενζεπμιέκςκ οδνμζοθθεηηχκ ιδπακμζηαζίμο πθμίςκ (BILGE WATERS), αανέςκ 

ηαηαθμίπςκ ηαοζίιςκ πεηνεθαζμεζδχκ ιζβιάηςκ (SLUDGES), επζαθααχκ οβνχκ 

πδιζηχκ μοζζχκ πφια ηαζ ζοζηεοαζιέκςκ, θοιάηςκ, επζηίκδοκςκ οβνχκ 

ηαηαθμίπςκ, απυαθδηςκ θζπακηζηχκ εθαίςκ (Ώ.Λ.Β.), ηςκ πθμίςκ πμο εα 

πνμζεββίγμοκ ηδ εαθάζζζα πενζμπή ανιμδζυηδηαξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., δ μπμία 

μνζμεεηείηαζ υπςξ μνίγεηαζ ζημ Πανάνηδια Ε ηδξ Αζαηήνολδξ, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ 

ιεηαθμνά ηαζ δ ηεθζηή δζάεεζή ημοξ ιε ιένζικα ηαζ δαπάκεξ ημο ιέθμοξ ημο 
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ακαδυπμο HEC, ζφιθςκα ιε ηδ δζεεκή ζφιααζδ  MARPOL 73/78, ημ Ν.1269/1982 

πμο ηφνςζε ηδκ πνμακαθενυιεκδ δζεεκή ζφιααζδ, ημ Ν.743/1977 ηαζ ημ 

Ν.1147/1981. 

2.2. Σμ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο HEC ηαθείηαζ κα πανέπεζ ηαζ κα εηηεθεί υθεξ ηζξ 

απαναίηδηεξ οπδνεζίεξ, ιε βκχιμκα ηδκ εθανιμβή  ηςκ απαζηήζεςκ ηδξ Οδδβίαξ 

2000/59/ΒΚ ημο οιαμοθίμο ηδξ 27δξ Νμειανίμο 2000 ηςκ Βονςπασηχκ 

Κμζκμηήηςκ «ζπεηζηά ιε ηζξ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ παναθααήξ απμαθήηςκ πμο 

πανάβμκηαζ ζηα πθμία ηαζ ηαηαθμίπςκ θμνηίμο πμο έπεζ δδιμζζεοεεί ζηδκ επίζδιδ 

εθδιενίδα ηςκ Βονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ (L332/81/28-12-2000) ηαεχξ ηαζ ηδξ αν. 

8111.1/41/09 ΚΤΏ   (ΦΒΚ ΐ΄412/06-03-09) «Μέηνα ηαζ υνμζ βζα ηζξ θζιεκζηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ παναθααήξ απμαθήηςκ πμο πανάβμκηαζ ζηα πθμία ηαζ ηαηαθμίπςκ 

θμνηίμο ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ ανζε. 2007/71/ΒΚ μδδβίαξ. 

Ώκηζηαηάζηαζδ ηδξ ανζε. 3418/07/02 (ΦΒΚ 712 ΐ΄) ημζκήξ οπμονβζηήξ απυθαζδξ 

<<Μέηνα ηαζ υνμζ βζα ηζξ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ παναθααήξ απμαθήηςκ πμο 

πανάβμκηαζ ζηα πθμία ηαζ ηαηαθμίπςκ θμνηίμο.>>», ζφιθςκα ηαζ ιε ημοξ υνμοξ ηδξ 

ζφιααζδξ ηαζ ηδξ δζαηήνολδξ ηαεχξ ηαζ ηςκ ζοιααηζηχκ ηεοπχκ. 

2.3. Βζδζηυηενα, ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο HEC ακαθαιαάκεζ κα εηηεθεί ηζξ 

αηυθμοεεξ οπδνεζίεξ:  

2.3.1. Πανμπή μθμηθδνςιέκςκ οπδνεζζχκ εοημθζχκ οπμδμπήξ οβνχκ απμαθήηςκ 

ηαζ ηαηαθμίπςκ ηςκ πθμίςκ πμο πνμζεββίγμοκ ηδ εαθάζζζα πενζμπή ανιμδζυηδηαξ 

ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. (Λζιέκεξ Ραθήκαξ ηαζ Ώβίαξ Μανίκαξ), ζφιθςκα ιε ημ εβηνζεέκ 

ακαεεςνδιέκμ “ΥΒΑΕΟ ΠΏΡΏΛΏΐΔ ΚΏΕ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ  ΠΛΟΕΧΝ 

ΚΏΕ ΚΏΣΏΛΟΕΠΧΝ ΦΟΡΣΕΟΤ” O.Λ.Ρ.  Ώ.Β., δδθαδή ηδξ εηηέθεζδξ  ηαη΄ 

απμηθεζζηζηυηδηα, ηςκ ενβαζζχκ παναθααήξ ηαζ δζάεεζδξ ηςκ πεηνεθαζμεζδχκ 

ηαηαθμίπςκ, απμαθήηςκ θζπακηζηχκ εθαίςκ (Ώ.Λ.Β.), αηάεανημο εαθαζζένιαημξ, 

εηπθοιάηςκ δελαιεκχκ θμνηίμο πεηνεθαζμθυνςκ (SLOPS), πενζεπμιέκςκ 

οδνμζοθθεηηχκ ιδπακμζηαζίμο πθμίςκ (BILGE WATERS), αανέςκ ηαηαθμίπςκ 

ηαοζίιςκ πεηνεθαζμεζδχκ ιζβιάηςκ (SLUDGE‟S), επζαθααχκ οβνχκ πδιζηχκ 

μοζζχκ πφια ηαζ ζοζηεοαζιέκςκ, θοιάηςκ ηαεχξ ηαζ ηςκ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ 

ηςκ πθμίςκ πμο εα πνμζεββίγμοκ ηδ εαθάζζζα πενζμπή ανιμδζυηδηαξ ημο Ο.Λ.Ρ. 

Ώ.Β. ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ ιεηαθμνάξ ηαζ ηεθζηήξ δζάεεζήξ ημοξ ιε ιένζικα ηαζ 

δαπάκεξ ημο, ζφιθςκα ιε ηδ δζεεκή ζφιααζδ MARPOL 73/78, ημ Ν. 1269/1982 
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πμο ηφνςζε ηδκ πνμακαθενυιεκδ δζεεκή ζφιααζδ, ημ Ν. 743/1977 ηαζ ημ Ν. 

1147/1981. 

 

2.3.2. Σα οβνά ηαηάθμζπα πςνίγμκηαζ ζηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ, ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ 

ημο ΕΜΟ (Α.. MARPOL 73/78) ηαζ ημ ΥΒΑΕΟ παναθααήξ ηαηαθμίπςκ ημο Ο.Λ.Ρ.  

Ώ.Β.: 

 

 Ώηάεανημ εαθάζζενια πθμίςκ (DIRTY BALLAST),   (ANNEX I) 

 Ώπυαθδηα θζπακηζηά έθαζα (ANNEX I) 

 Βηπθφιαηα δελαιεκχκ θμνηίμο πεηνεθαζμθυνςκ πθμίςκ 

(SLOPS),  (ANNEX I) 

 Πεηνεθαζμεζδή ιίβιαηα πχνςκ ιδπακμζηαζίμο (BILGE WATERS), 

(ANNEX I)  

 ΐανέα ηαηάθμζπα πεηνεθαίμο (SLUDGES), (ANNEX I) 

 Βηπθφιαηα δελαιεκχκ θμνηίμο ηαζ ηοηχκ, (ANNEX I)  

 Λφιαηα πθμίςκ, υπςξ αοηά μνίγμκηαζ ζημ πανάνηδια IV ηδξ Α 

MARPOL 73/78, (ANNEX IV) 

 Άθθα οβνά ηαηάθμζπα πθμίςκ, (ANNEX II) 

 Βπζαθααείξ οβνέξ μοζίεξ, πφια ιίβιαηα αοηχκ ηαζ ένια πμο 

πενζέπεζ ηέημζεξ μοζίεξ, υπςξ αοηέξ μνίγμκηαζ ζημ πανάνηδια II 

ηδξ Α MARPOL 73/78, (ANNEX II) 

  
2.3.3. Δ παναθααή υθςκ ηςκ ηαηαθμίπςκ εα βίκεηαζ απυ ηα πθμία ιε ιέζα ηαζ 

θνμκηίδα ημο ακαδυπμο μπμζαδήπμηε χνα ημο 24χνμο οπάνπεζ ζπεηζηυ αίηδια απυ 

πθμίμ ηαζ ακελάνηδηα ηδξ ιζηνήξ ή ιεβάθδξ πμζυηδηαξ ηαηαθμίπςκ πμο δζαεέημοκ 

ηαζ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ ηαηαθμίπςκ ζε πεηνεθαζμεζδή έηζζ χζηε ζε ηαιία 

πενίπηςζδ κα ιδκ πνμηφπηεζ αδζηαζμθυβδηδ ηαεοζηένδζδ ζηα πθμία. 

Δ οπμπνέςζδ αοηή ζζπφεζ βζα υθεξ ηζξ διένεξ, Κονζαηέξ ηαζ ανβίεξ. 

Βπίζδξ δ πνμακαθενυιεκδ οπμπνέςζδ ζζπφεζ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ μπμζμοδήπμηε 

πθμίμο ακελανηήηςξ ζδιαίαξ, ηφπμο ηαζ ιεβέεμοξ ιέζα ζηδ εαθάζζζα πενζμπή 

ανιμδζυηδηαξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 

Σμ αίηδια βζα ηδκ παναθααή πνέπεζ κα οπμαάθθεηαζ απυ ημ ελοπδνεημφιεκμ πθμίμ 

ή ημκ κυιζιμ εηπνυζςπμ ημο, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηδκ ΚΤΏ 8111.1/41/09  

(ΦΒΚ ΐ΄412/06-03-09) (άνενμ 6). 
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2.3.4. Βζδζηά βζα ηα επζηίκδοκα ηαηάθμζπα ηαζ βζα υζα ελ΄ αοηχκ απαζηείηαζ δ έηδμζδ 

άδεζαξ δζαζοκμνζαηήξ ιεηαθμνάξ, ημ αίηδια βζα ηδκ παναθααή ημοξ πνέπεζ κα 

οπμαάθθεηαζ απυ ημ ελοπδνεημφιεκμ πθμίμ ή ημκ κυιζιμ εηπνυζςπμ ημο, ηαηά ηζξ 

ενβάζζιεξ διένεξ ηαζ χνεξ, δεηαπέκηε (15) ενβάζζιεξ διένεξ ημοθάπζζημκ πνμ ηδξ 

ενβαζίαξ παναθααήξ, βζα ηδκ δζεηπεναίςζδ ηςκ δζαηοπχζεςκ απυ ημκ ακάδμπμ, 

εηηυξ έηηαηηςκ πενζπηχζεςκ ηαζ εα ηδνμφκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ 

απυ ηδκ δζεεκή, εζςηενζηή ηαζ ημζκμηζηή κμιμεεζία (φιααζδ ΐαζζθείαξ Ν. 

2203/1994 (ΦΒΚ 58/Ώ, Κακμκζζιυξ 259/1993 ΒΒ), υπςξ ζζπφεζ.  

 

 2.3.5. Δ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ δ θεζημονβία ηςκ εβηαηαζηάζεςκ εοημθζχκ 

οπμδμπήξ εα είκαζ ζφιθςκδ ιε ημ «ΥΒΑΕΟ ΠΏΡΏΛΏΐΔ & ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ 

ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ ΚΏΕ ΚΏΣΏΛΟΕΠΧΝ ΠΛΟΕΧΝ» ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηαζ ζφιθςκδ ιε ηζξ 

εηάζημηε ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ ηςκ Νυιςκ ηαζ Τπμονβζηχκ Ώπμθάζεςκ πμο 

πνμαθέπμκηαζ βζα ηζξ ενβαζίεξ πενζζοθθμβήξ ηαζ δζάεεζδξ ηαηαθμίπςκ απυ πθμία, 

απυ ηδκ Βεκζηή, Κμζκμηζηή ηαζ Αζεεκή κμιμεεζία.   

 

2.3.6. Ο ακάδμπμξ βζα ηδκ άνζζηδ, απνυζημπηδ ηαζ ηέθεζα εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ 

είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα δζαεέζεζ ηα ηαηάθθδθα πθςηά ιέζα, πενζαία ιέζα, ιδπακζηά 

ιέζα ηαζ ιδπακήιαηα, ζε είδμξ, ζηακυηδηα ηαζ ανζειυ, ημοθάπζζημκ αοηχκ πμο 

ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ 1 ηδξ Αζαηήνολδξ ηαζ εα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ ακάβηεξ 

ελοπδνέηδζδξ ηςκ ηάεε είδμοξ πθμίςκ πμο ανίζημκηαζ ζηδ εαθάζζζα πενζμπή 

ανιμδζυηδηαξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. χζηε κα ιδκ πνμηαθείηαζ αδζηαζμθυβδηδ ηαεοζηένδζδ 

ζε αοηά. 

 

2.3.7. Ο ελμπθζζιυξ δζαπςνζζιμφ ηαζ επελενβαζίαξ ηςκ πεηνεθαζμεζδχκ 

ηαηαθμίπςκ εα πνέπεζ κα είκαζ ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ εα απμδίδμκηαζ ιεηά ημ 

δζαπςνζζιυ ηαη' ακχηαημ υνζμ 5 ppm, δδθαδή 5 mgr πεηνεθαίμο ακά Kg 

απμννζπηυιεκμο κενμφ. Βζδζηυηενα, εθυζμκ μ ακάδμπμξ δζαεέηεζ πθςηυ 

δζαπςνζζηήνα αοηυξ εα πνέπεζ κα ζηακμπμζεί ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ Τ.Ώ. 

αν. 3231. 8/1/89/28-7-1989 (ΦΒΚ 573ΐ' /3-8-89). Σα πθςηά ηαζ πενζαία ιέζα ημο 

ακαδυπμο εα ηαθφπημοκ υθεξ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ζζπφμοζαξ Νμιμεεζίαξ (Νυιμζ, 

Π.Α, Τ.Ώ, η.θπ.) ζε εέιαηα αζθαθείαξ ηαζ πνμζηαζίαξ ημο εαθάζζζμο 

πενζαάθθμκημξ, ηαζ εα είκαζ εθμδζαζιέκα ιε ηζξ απαναίηδηεξ ηαηά πενίπηςζδ άδεζεξ 
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υπςξ, άδεζα ενβαζίαξ πθςημφ ιέζμο Λζιεκανπείμο, αεααίςζδ Τβεζμκμιείμο, 

πνςηυημθθμ βεκζηήξ επζεεχνδζδξ πθμίμο ζε ζζπφ, άδεζεξ ηοηθμθμνίαξ μπδιάηςκ, 

ηαζ υηζ άθθμ πνμαθέπεηαζ απυ ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία. 

 

2.3.8. Σα πθςηά ιέζα παναθααήξ πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ, πμο ηοπυκ εα 

πνδζζιμπμζήζεζ μ ακάδμπμξ πνέπεζ επζπνυζεεηα κα είκαζ αζθαθζζιέκα βζα ηάθορδ 

γδιζχκ νφπακζδξ απυ πεηνεθαζμεζδή, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ Αζεεκχκ 

οιαάζεςκ(Α).  

 

2.3.9. Ο ηφπμξ ηαζ δ πςνδηζηυηδηα ηςκ εκ θυβς πθςηχκ ιέζςκ εα πνέπεζ κα είκαζ 

επανηήξ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ εηάζημηε ακαβηχκ ηςκ θζιέκςκ Ραθήκαξ ηαζ Ώβίαξ 

Μανίκαξ, υπςξ εα δζαιμνθχκμκηαζ αοηέξ ζε ηάεε πνμκζηή πενίμδμ, χζηε κα ιδκ 

πνμηαθείηαζ αδζηαζμθυβδηδ ηαεοζηένδζδ ή πνυζεεηδ μζημκμιζηή επζαάνοκζδ ζηα 

ελοπδνεημφιεκα πθμία. 

 

2.3.10. Δ ζηακυηδηα ηδξ εβηαηάζηαζδξ απμεήηεοζδξ  εα είκαζ ακάθμβδ ηςκ ακαβηχκ 

έηζζ χζηε κα ηαθφπημκηαζ πθήνςξ μζ απαζηήζεζξ ηςκ πθμίςκ πςνίξ κα πνμηαθείηαζ 

αδζηαζμθυβδηδ ηαεοζηένδζδ ζε αοηά. 

 

2.3.11. Γζα ηάεε είδμξ οβνχκ ηαηαθμίπςκ (πεηνεθαζμεζδή, Ώ.Λ.Β., οβνέξ επζαθααείξ 

μοζίεξ ηαζ θφιαηα) εα πνδζζιμπμζμφκηαζ λεπςνζζηά ιέζα παναθααήξ - ιεηαθμνάξ - 

επελενβαζίαξ ηαζ απμεήηεοζδξ ηα μπμία εα είκαζ εζδζηά βζα ηάεε ηαηδβμνία. 

 
2.3.12. Γζα ηδκ παναθααή θοιάηςκ απυ ηα πθμία εα πνδζζιμπμζείηαζ μ 

απαζημφιεκμξ εζδζηυξ ελμπθζζιυξ, πμο πνέπεζ κα δζαεέηεζ μ ακάδμπμξ.    

Δ παναθααή, ιεηαθμνά, απμεήηεοζδ ηαζ ηοπυκ επελενβαζία οβνχκ επζαθααχκ 

μοζζχκ ηαζ ιζβιάηςκ αοηχκ, εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ηζξ 

απαζηήζεζξ ηςκ δζαηάλεςκ ημο Πανανηήιαημξ II ηδξ Α MARPOL 73/78 ηαζ ηςκ 

ηςδζηχκ IBC/BCH. 

 

2.3.13. θα ηα  ιέζα, πενζαία ηαζ πθςηά πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ εηηέθεζδ 

ηδξ ζφιααζδξ, εα είκαζ εβηεηνζιέκμο ηφπμο απυ ηζξ ανιυδζεξ ηαηά κυιμ ανπέξ 

ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο μνίγεζ δ Βεκζηή ηαζ Αζεεκήξ κμιμεεζία MARPOL 

73/78 ηαζ εα έπμοκ ηα ζπεηζηά ηαηά πενίπηςζδ απαζημφιεκα πζζημπμζδηζηά, 
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επζπνυζεεηα δε εα είκαζ εθμδζαζιέκα, υπμο απαζηείηαζ, ιε άδεζεξ ηδξ Λζιεκζηήξ 

Ώνπήξ. Δ πζζημπμίδζδ ηαηαθθδθυηδηαξ ηςκ ζςθήκςκ παναθααήξ εα είκαζ ζφιθςκα 

ιε ηα πνμαθεπυιεκα ζηδκ Τ.Ώ. αν. 2122/30/2003.  

 

2.3.14. Σα ιέζα, πθςηά ηαζ πενζαία, πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα 

εηηέθεζδξ ηδξ ζφιααζδξ, εα είκαζ αοηά αάζεζ ηςκ μπμίςκ έπμοκ δμεεί μζ ζπεηζηέξ 

άδεζεξ. Βπίζδξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ αοηά έπμοκ αλζμθμβδεεί ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ 

Σεπκζηήξ Ώλζμθυβδζδξ ηςκ πνμζθμνχκ, εα ιπμνμφκ κα ακηζηαείζηακηαζ ιυκμ απυ 

ηαη‟ εθάπζζημκ ζζμδφκαιά ημοξ ηαζ ηαηυπζκ εβηνίζεςξ ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β.. 

 

2.3.15. Ο ακάδμπμξ εα πνέπεζ ηαε΄ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ πανμφζδξ ζφιααζδξ, κα 

δζαεέηεζ ιυκζιδ εβηαηάζηαζδ, δδθαδή βναθεία ηαζ ιέζα επζημζκςκίαξ (ηδθέθςκα, 

FAX, αζφνιαηδ επζημζκςκία) ηαζ πνμζςπζηυ επζθοθαηήξ πμο κα δζαηδνεί ζε 

εημζιυηδηα ηδκ άιεζδ ακηαπυηνζζή ηδξ. 

Σμ πνμζςπζηυ πμο εα απαζπμθείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ηδξ φιααζδξ εα 

είκαζ ημοθάπζζημκ ημ πνμζςπζηυ πμο πενζβνάθεηαζ ζημ άνενμ 1 §1.6.4. ηδξ 

Αζαηήνολδξ ηαζ εα έπεζ ηα ηοπζηά ηαζ μοζζαζηζηά πνμζυκηα ακάθμβα ιε ηδ εέζδ 

ενβαζίαξ ημο, χζηε κα βίκεηαζ μιαθά ηαζ ιε ημ ιεβαθφηενμ ααειυ απυδμζδξ, δ 

ελοπδνέηδζδ ηςκ πθμίςκ ηαζ δ πνμζηαζία ημο εαθάζζζμο πενζαάθθμκημξ. 

 

2.3.16. Ο ηνυπμξ ηαζ δ ιεεμδμθμβία εηηέθεζδξ ηςκ ενβαζζχκ παναθααήξ, 

δζαπςνζζιμφ ηαζ ηεθζηήξ δζάεεζδξ ηςκ ηαηαθμίπςκ, εα είκαζ ζφιθςκδ ιε ηδκ ιεθέηδ 

ημο ακαδυπμο, δ μπμία  οπμαθήεδηε ιε ηδκ πνμζθμνά ημο, ήημζ:    

 

 Σμ θεπημιενέξ δζάβναιια ενβαζζχκ - ιεευδςκ πμο πενζβνάθεζ ακαθοηζηά 

υθεξ ηζξ θάζεζξ παναθααήξ - ιεηαθμνάξ - ηοπυκ επελενβαζίαξ - ηεθζηήξ 

δζάεεζδξ ηςκ ηαηαθμίπςκ, θοιάηςκ ηαζ επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ απυ ηδκ 

ζηζβιή εζδμπμζήζεςξ (θήρεςξ-ηθήζεςξ) ιέπνζ μθμηθδνχζεςξ ηςκ ενβαζζχκ, 

ακά θάζδ, ηαζ ιε ηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ 

πνδζζιμπμζδιέκςκ απυ ημκ ακάδμπμ ιέζςκ υπςξ αοηά ακαθένμκηαζ ζηδκ 

ηεπκζηή πνμζθμνά ημο ακαδυπμο. 

 Σδ Μεθέηδ Ονβάκςζδξ ηςκ Βνβαζζχκ Αζαπείνζζδξ Βπζηίκδοκςκ Ώπμαθήηςκ 

(ζφιθςκα ιε ηδκ ΏΔΠ 24944/1159). 
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2.3.17. Βπζζδιαίκεηαζ υηζ μ ακάδμπμξ πνέπεζ κα δζαεέηεζ ζε ζζπφ απαζημφιεκεξ 

άδεζεξ βζα ηδκ ζοθθμβή υθςκ ηςκ ηαηδβμνζχκ οβνχκ απμαθήηςκ ηαζ κα ελαζθαθίγεζ 

χζηε αοηά εα δζαηίεεκηαζ βζα επελενβαζία, αλζμπμίδζδ ή ηαζ ηεθζηή  δζάεεζδ ζε 

αδεζμδμηδιέκμοξ πχνμοξ ιε ηδ δζαδζηαζία πμο πνμαθέπεηαζ απυ ηζξ ζπεηζηέξ 

δζαηάλεζξ, ιε εοεφκδ ηαζ έλμδά ημο ηαζ πςνίξ ηαιία απμθφηςξ επζαάνοκζδ ημο 

Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β.. 

 

2.3.18. Ο ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ μπμζαζδήπμηε άδεζαξ πμο 

απαζηείηαζ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ οπδνεζζχκ ημο ηαζ ζηδ θάζδ ηδξ ηεθζηήξ δζάεεζδξ 

ηαζ επελενβαζίαξ ηςκ απμαθήηςκ εα πνέπεζ κα ζοκενβάγεηαζ ιε εβηεηνζιέκμοξ 

θμνείξ ακά ηαηδβμνία. Ώπυ ημοξ θμνείξ αοημφξ εα παίνκεζ αεααζχζεζξ ηεθζηήξ 

δζάεεζδξ ακάθμβα ιε ημ είδμξ απμαθήημο ηζξ μπμίεξ εα πνμζημιίγεζ ζημκ Ο.Λ.Ρ.  

Ώ.Β.. 

 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα: 

- Σα πεηνεθαζμεζδή ηαηάθμζπα ιεηά ηδκ επελενβαζία ημοξ εα παναδίδμκηαζ ζε 

δζοθζζηήνζα πνμξ ακαβέκκδζδ ή ζε άθθδ εβηεηνζιέκδ ιμκάδα επελενβαζίαξ ακ 

οπάνπεζ. 

- Σα θφιαηα εα παναδίδμκηαζ ζε ιμκάδα αζμθμβζηήξ επελενβαζίαξ θοιάηςκ.  

- Σα απυαθδηα θζπακηζηχκ εθαίςκ ηα μπμία εα παναθαιαάκμκηαζ ζε 

λεπςνζζηέξ δελαιεκέξ ή μπήιαηα, εα παναδίδμκηαζ, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ 

Π.Α. 82/04 (ΦΒΚ 64 Ώ΄) ζε εβηεηνζιέκα ζοζηήιαηα εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ 

απμαθήηςκ θζπακηζηχκ εθαίςκ, εθυζμκ δ ζφζηαζή ημοξ επζηνέπεζ ηδκ πεναζηένς 

αλζμπμίδζή ημοξ. 

- Σα επζηίκδοκα απυαθδηα εα δζαπεζνίγμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ Α.. MARPOL 

(ΏΝΝΒΥ ΕΕ) ηαζ ηδκ ΚΤΏ 13588/725/2006 ηαζ εθυζμκ απαζηείηαζ δζαζοκμνζαηή 

ιεηαθμνά ζφιθςκα ιε ημκ Κακ. 259/1993 ΒΒ ηαζ Ν2203/1994.  

 

2.3.19. Βζδζηά:  

Ο μπμζμζδήπμηε ηνυπμξ ηαζ ιέεμδμξ παναθααήξ εα βίκεηαζ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ 

ηαζ ηδκ επζεοιία ηςκ πθμίςκ, εθυζμκ μζ ακηζηεζιεκζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ μζ ζοκεήηεξ 

αζθαθείαξ ημ επζηνέπμοκ ζηζξ εέζεζξ πανααμθήξ, πνοικμδέηδζδξ ή αβηονμαμθίαξ 
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ημοξ, ιε πνμζέββζζδ απυ ηδ εάθαζζα ή απυ ηδκ λδνά ιε ηα πθςηά ή πενζαία ιέζα 

ημο ακαδυπμο. 

 

2.3.20. Ο ακάδμπμξ  είκαζ οπμπνεςιέκμξ, ιεηά απυ αίηδια πμο εα δέπεηαζ απυ 

πθμίμ βζα πενζζοθθμβή ηαηαθμίπςκ, κα θνμκηίγεζ βζα ηδκ άιεζδ ελοπδνέηδζδ ημο 

πθμίμο, χζηε κα ιδκ δδιζμονβμφκηαζ ηαεοζηενήζεζξ ζημκ απυπθμο ή ζηζξ ενβαζίεξ 

ημο πθμίμο. 

Μεηά ημ πέναξ ηδξ παναθααήξ μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πμνδβεί ιε εοεφκδ ημο 

ζημ πθμίμ ανζειδιέκδ ηαζ εεςνδιέκδ απυ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. απυδεζλδ πανάδμζδξ, 

υπμο εα ακαβνάθμκηαζ δ πμζυηδηα ηαζ ημ είδμξ ηςκ οβνχκ παναθδθεέκηςκ 

ηαηαθμίπςκ, μζ χνεξ έκανλδξ ηαζ θήλδξ ηδξ ενβαζίαξ, μ ανζειυξ ηδξ ζφιααζδξ, μ 

ανζειυξ ηδξ αδείαξ θεζημονβίαξ ηδξ εοημθίαξ οπμδμπήξ ηαζ μ ανζειυξ ηδξ 

ηεθςκεζαηήξ αδείαξ ηαζ εα οπμβνάθεηαζ απυ ημκ πθμίανπμ ημο παναδίδμκημξ πθμίμο 

ηαζ ημκ οπεφεοκμ ημο παναθαιαάκμκημξ ιέζμο ημο ακαδυπμο. Δ απυδεζλδ 

πανάδμζδξ αοηή εα ζοκηάζζεηαζ ηυζμ ζηδκ Βθθδκζηή υζμ ηαζ ζηδκ Ώββθζηή βθχζζα 

ηαζ εα ηαηαβνάθεηαζ ζημ ιδπακμβναθζηυ ζφζηδια, εκχ εα ηναηείηαζ δθεηηνμκζηυ 

ανπείμ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ φιααζδξ, ιε επζιέθεζα ημο Ώκαδυπμο. 

 

2.3.21. θα ηα πθμία εα εθμδζάγμκηαζ απυ ημκ ακάδμπμ ιε απυδεζλδ πανάδμζδξ 

ηαηαθμίπςκ πνμηεζιέκμο κα ηδκ ηαηαεέζμοκ ζημ Λζιεκανπείμ βζα ηδκ έηδμζδ 

απυπθμο. 

 

2.3.22. Ο ακάδμπμξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα υθςκ ηςκ ζπεηζηχκ ενβαζζχκ, είκαζ 

οπμπνεςιέκμξ κα θαιαάκεζ υθα ηα απαζημφιεκα ηαζ πνμαθεπυιεκα απυ ηδκ Βεκζηή 

ηαζ Αζεεκή Νμιμεεζία ιέηνα, χζηε κα ιδκ πνμηαθείηαζ νφπακζδ ηδξ εάθαζζαξ. 

 

2.3.23. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ, ζε πενίπηςζδ πμο γδηδεεί απυ ημκ πθμίανπμ 

ηαηαπθέμκημξ ζημ θζιάκζ πθμίμο δ πανάδμζδ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ, ηαηά ημοξ 

μνζζιμφξ ημο ΏΝΝΒΥ ΕΕ ηδξ Α.. ΜΏRPOL, κα δδθχζεζ ημ είδμξ αοηχκ άιεζα ζημκ 

Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα οπμαάθθεζ ηα ζπεηζηά παναζηαηζηά ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 

ακαθμνζηά ιε ηδκ επελενβαζία ηαζ ηδκ δζάεεζδ αοηχκ, ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ 

δζαηάλεζξ ηαζ ημ ζπέδζμ παναθααήξ ηαζ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ. 
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2.3.24. ε πενίπηςζδ παναθααήξ οβνχκ απμαθήηςκ εα δδθχκεηαζ οπεφεοκα απυ 

ημκ πθμίανπμ ημο παναδίδμκημξ πθμίμο ημ είδμξ ημοξ βζα κα δζαπζζηχκεηαζ εάκ 

πενζέπμκηαζ απυαθδηα ηαηά ΏΝΝΒΥ ΕΕ ηδξ Α MARPOL ηαζ ηδξ ΏΔΠ 

50910/2727/2003 ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή εα δζεκενβείηαζ απυ ημκ ακάδμπμ πδιζηή 

ακάθοζδ ηαηυπζκ δεζβιαημθδρίαξ, βζα ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ 

δ μπμία εα ημζκμπμζείηαζ ηαζ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β.. Βζδζηά υζμκ αθμνά ζηα Ώ.Λ.Β., εα 

βίκεηαζ δεζβιαημθδρία απυ ημκ οπεφεοκμ παναθααήξ ηαζ ημ δείβια εα μδδβείηαζ ζημ 

πδιείμ υπμο εα βίκμκηαζ ηάπμζα βνήβμνα tests (drop test, lux test). ε πενίπηςζδ 

παναθααήξ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ, μ ακάδμπμξ, ιεηά ηδκ ηεθζηή δζάεεζή ημοξ εα 

παναδίδεζ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. πζζημπμζδηζηυ κυιζιδξ δζάεεζδξ αοηχκ.   

ε ηάεε πενίπηςζδ βζα υθα ηα ακςηένς εα αημθμοεείηαζ ημ «ΥΒΑΕΟ ΠΏΡΏΛΏΐΔ 

ΚΏΕ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ ΚΏΕ ΚΏΣΏΛΟΕΠΧΝ ΦΟΡΣΕΟΤ» ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β.  

 

2.3.25. Καηςηένς πενζβνάθεηαζ μ ηνυπμξ εηηέθεζδξ ηςκ παναπάκς ενβαζζχκ 

παναθααήξ ηαηαθμίπςκ  ςξ  ελήξ: 

Ζ παξαιαβή ησλ πγξώλ θαηαινίπσλ, όπσο πξναλαθέξζεθε, ζα γίλεηαη κε 

βπηηνθόξα νρήκαηα ηνπ αλαδόρνπ κε απεπζείαο άληιεζε από ην 

εμππεξεηνύκελν πινίν, είηε εθόζνλ απαηηείηαη απηή κε ηα πισηά κέζα ηνπ 

αλαδόρνπ από ηε ζάιαζζα θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη. 

Δ άκηθδζδ εα βίκεηαζ ιε ηα ιέζα ημο ελοπδνεημφιεκμο πθμίμο (ακηθίεξ-ζςθδκχζεζξ) 

ηαζ δ πανάδμζδ ιέζς ημο πνμηφπμο δζεεκμφξ ζοκδέζιμο INTERNATIONAL 

STANDARD CONNECTION (ζφιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ 19 ημο Πανανηήιαημξ I Α 

MARPOL 73/78), εηηυξ ηδξ πενίπηςζδξ αδοκαιίαξ ή αθάαδξ ηςκ ιέζςκ ημο πθμίμο 

μπυηε εα βίκεηαζ ιε ηα ιέζα ημο ακαδυπμο. 

Δ εζδμπμίδζδ βζα ηδκ πενζζοθθμβή οβνχκ ηαηαθμίπςκ απυ πθμίμ, εα βίκεηαζ ιε 

εοεφκδ ημο πθμζάνπμο, ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ ηαζ εβηοηθίμοξ. 

Σμ ζπεηζηυ αίηδια εα ημζκμπμζείηαζ ηαζ ζηδκ ανιυδζα Τπδνεζία ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 

ιέζς FAX, χζηε κα είκαζ δοκαηυξ μ έθεβπμξ ημο ακαδυπμο. 

Ο ακάδμπμξ μθείθεζ κα πνμααίκεζ ζηδκ παναθααή ηςκ ηαηαθμίπςκ ζε πνμκζηυ  

δζάζηδια πμο δεκ εα οπενααίκεζ ηζξ ηνζάκηα έλζ (36) χνεξ απυ ημ αίηδια. 

διεζχκεηαζ υηζ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ πνέπεζ μ ακάδμπμξ κα εβηαηαθείπεζ ζημοξ 

πνμαθήηεξ αανέθζα ή δμπεία ιε οβνά ηαηάθμζπα πμο πνμηφπημοκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα 

ηδξ ενβαζίαξ παναθααήξ ηςκ απμαθήηςκ. 
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2.3.26. Βπίζδξ ζδζαίηενδ πνμζμπή εα δίδεηαζ ζηδκ παναθααή ηςκ επζηίκδοκςκ 

οβνχκ ηαηαθμίπςκ, δ ιέεμδμξ παναθααήξ ηαζ δζαπείνζζδξ ηςκ μπμίςκ εα εηηεθείηαζ 

ζφιθςκα ιε ηδ ιεθέηδ ημο ακαδυπμο, δ μπμία έπεζ οπμαθδεεί ιε ηδκ πνμζθμνά. 

 

Δηδηθόηεξα γηα ηα Α.Λ.Δ. πνπ πξέπεη λα παξαδίλνληαη ρσξηζηά από ηα 

ππόινηπα πεηξειαηνεηδή, ην κέινο ηνπ Αλαδόρνπ HEC ζα παξαδίδεη ζην 

θνξέα ην έληππν αλαγλώξηζεο - βεβαίσζεο παξαιαβήο όγθνπ γηα ην αξρείν 

ηνπ. Με ηελ άθημε ζην ζεκείν ζπιινγήο (πινίν) ν εμεηδηθεπκέλνο νδεγόο 

παίξλεη αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα από ηα πξνο παξάδνζε Α.Λ.Δ. ηνπ πινίνπ 

θαη  πξαγκαηνπνηεί κηα γξήγνξε αλάιπζε, ην drop test κε ην νπνίν εμεηάδεη αλ 

ε πνζόηεηα ησλ Α.Λ.Δ. είλαη αλακεκεηγκέλε κε άιια πεηξειαηνεηδή απόβιεηα 

ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρέδην δηαρείξηζεο 

θαηαινίπσλ ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ..  

 

Βπζζδιαίκεηαζ υηζ εζδζηά βζα ηα επζηίκδοκα οβνά απυαθδηα ηαηυπζκ αζηήζεςξ-

δδθχζεςξ ημο πθμζάνπμο είκαζ ζηδκ απμηθεζζηζηή εοεφκδ ημο ακαδυπμο κα 

δζαπζζηχκεζ ημ είδμξ ηαζ ηδκ επζηζκδοκυηδηα αοηχκ χζηε κα εθανιυγεηαζ ηαηά 

πενίπηςζδ δ ηαηάθθδθδ ιεεμδμθμβία παναθααήξ ηαζ δζαπείνζζήξ ημοξ. 

 

Βζδζηυηενα δ παναθααή, ιεηαθμνά, απμεήηεοζδ ηαζ ηοπυκ επελενβαζία οβνχκ 

επζαθααχκ μοζζχκ ηαζ ιζβιάηςκ αοηχκ, εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ 

ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ δζαηάλεςκ ημο Πανανηήιαημξ II ηδξ Α MARPOL 73/78 ηαζ ηςκ 

ηςδίηςκ IBC/BCH. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

 

3.1. Οζ  οπδνεζίεξ πμο ακαθαιαάκεζ κα πανέπεζ μ Ώκάδμπμξ εα παναζπεεμφκ βζα 

πνμκζηυ δζάζηδια ηνζχκ (3) εηχκ απυ ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο Ώκαδυπμο. Δ 

εβηαηάζηαζδ ημο Ώκαδυπμο εα βίκεζ ιεηά απυ ηδκ έβηνζζδ ηςκ υνςκ ηδξ φιααζδξ 

Ώζθάθζζδξ Γεκζηήξ Ώζηζηήξ Βοεφκδξ πνμξ Σνίημοξ ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηδξ 

πανμφζαξ. Καηά ηδκ διενμιδκία εβηαηάζηαζδξ ημο Ώκαδυπμο εα ζοκηαπεεί ζπεηζηυ 

πνςηυημθθμ πμο εα οπμβνάθεηαζ ηυζμ απυ ηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή υζμ ηαζ απυ ημκ 

Ώκάδμπμ.  
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3.2. Δ Ώκαεέημοζα Ώνπή δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα παναηείκεζ ηδκ πανμφζα, ιε 

απυθαζδ ημο Α..,   ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 11.2 ηδξ Αζαηήνολδξ ημο Αζαβςκζζιμφ 

ήημζ βζα πνμκζηυ δζάζηδια απυ (3) ηνεζξ ιήκεξ ιέπνζ ηαζ έκα (1) πνυκμ ηαεχξ ηαζ βζα 

υζμ πνμκζηυ δζάζηδια ήεεθε αζηζμθμβδιέκα απαζηδεεί βζα  θυβμοξ ζοιθένμκημξ, ιε 

ημοξ ίδζμοξ υνμοξ. 

 

3.3. ε πενίπηςζδ πμο δ Ώκαεέημοζα Ώνπή ή ημ Τ.Β.Ν.Ώ. & Ν.Π., ηαηαζηεοάζεζ ζημ 

Λζιάκζ ηδξ Ραθήκαξ δζηέξ ημο εβηαηαζηάζεζξ ηαζ εοημθίεξ βζα ηδκ οπμδμπή ηαζ 

επελενβαζία ηαηαθμίπςκ πθμίςκ ή ηαε‟ μζμκδήπμηε ηνυπμ  απμθαζίζεζ κα 

ακηζιεηςπίζεζ ημ εέια ηςκ εοημθζχκ οπμδμπήξ ηαηαθμίπςκ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ 

ιεηά απυ δζεηία απυ ηδκ έκανλδ ηδξ ζφιααζδξ, μ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. δφκαηαζ κα ηαηαββείθεζ 

αγδιίςξ βζα αοηυκ ηδ ζφιααζδ ιεηά απυ ελάιδκδ πνμεζδμπμίδζδ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ – ΣΔΛΖ - ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ – ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΧΝ 
 
4.1. Σμ ζοιααηζηυ ακηάθθαβια οπέν ηδξ Ώκαεέημοζαξ Ώνπήξ ακένπεηαζ ζε πμζμζηυ 

15% επί ημο πμζμφ υθςκ ηςκ εηδζδμιέκςκ ηζιμθμβίςκ.  

4.2. Σμ πμζμζηυ αοηυ εα οπμθμβίγεηαζ επί ημο πμζμφ πνέςζδξ ηςκ πανεπμιέκςκ 

οπδνεζζχκ ηςκ πθμίςκ, ελαζνμοιέκμο ημο ηυζημοξ έηδμζδξ ηδξ ηεθςκεζαηήξ αδείαξ 

ηςκ οβνχκ ηαηαθμίπςκ.  

4.3. Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο ακηαθθάβιαημξ θαιαάκμκηαζ οπυρδ ηα ηέθδ ηαζ 

ηζιμθυβζα, υπςξ μνίγμκηαζ ζηα άνενα 12 ηαζ 16 ηδξ Αζαηήνολδξ.  

 4.4. Δ ζζπφξ ηςκ ηεθχκ ηαζ ηζιμθμβίςκ εα είκαζ εηήζζα ηαζ εα ακαπνμζανιυγεηαζ ηδκ 

1δ Εακμοανίμο ηάεε έημοξ ζφιθςκα ιε ημκ εηήζζμ πθδεςνζζιυ, ιε αάζδ ημκ ιέζμ 

Αείηηδ ηζιχκ ηαηακαθςηή δςδεηαιήκμο ζημ μπμίμ βίκεηαζ δ ακαπνμζανιμβή ηαζ 

απυ ηζξ ζοθθμβζηέξ ζοιαάζεζξ Ναοηζηχκ.  

Δ πνχηδ ακαπνμζανιμβή εα πναβιαημπμζδεεί ηδκ 1δ Εακμοανίμο 2010. Σμ πμζυ 

ηδξ ακαεεχνδζδξ εα δίδεηαζ απυ ημκ παναηάης ηφπμ: 

 

               ΑΚΣ           Β  

 Σ = Σμ x (0.15 + --------- x 0.35 + ------- x 0.50) 

               ΑΚΣ0                Β0  
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πμο: 

Σ = Σεθζηή ηζιή εθανιμγυιεκμο ηζιμθμβίμο ηζιήξ ιμκάδμξ ηζιμθμβίμο ιε 

ηδκ μπμία εα πθδνχκεηαζ μ ακάδμπμξ απυ ηα πθμία ημ  ζοβηεηνζιέκμ έημξ ζηδκ  

μπμία πενζθαιαάκεηαζ ηαζ ημ πμζυ ηδξ ακαεεχνδζδξ. 

Σμ =  Ώνπζηή ζηαεενή ηζιή ιμκάδμξ ηζιμθμβίμο ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β.  

Α.Κ.Σ. =  Αείηηδξ Σζιχκ Καηακαθςηή ημο έημοξ πμο βίκεηαζ δ ακαπνμζανιμβή

  

Α.Κ.Σ.0    =  Αείηηδξ Σζιχκ Καηακαθςηή ημο έημοξ πμο έβζκε μ δζαβςκζζιυξ 

..Β. =  οθθμβζηέξ οιαάζεζξ Βνβαζίαξ καοηζηχκ (Ν.Ώ.Σ.) πνμδβμφιεκμο 

έημοξ ηδξ                  διενμιδκίαξ οπμθμβζζιμφ ηδξ ακαεεχνδζδξ  

..Β.0      = οθθμβζηέξ οιαάζεζξ Βνβαζίαξ καοηζηχκ (Ν.Ώ.Σ.) ημο έημοξ πμο έβζκε 

μ     δζαβςκζζιυξ          

 

4.5. Ο οπμθμβζζιυξ ηςκ ακαπνμζανιμγυιεκςκ ηζιμθμβίςκ εα βίκεηαζ απυ ημκ 

ακάδμπμ, ζφιθςκα ιε ηα ακαθενυιεκα ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ ηαζ εα 

οπμαάθθεηαζ ζημ ανιυδζμ ηιήια ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., πνμξ έθεβπμ ηαζ ημζκμπμίδζδ ηςκ 

ακαπνμζανιμζιέκςκ ηζιμθμβίςκ ζημοξ εκδζαθενυιεκμοξ θμνείξ.  

4.6. Σα οπέν ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. δζηαζχιαηα, εθυζμκ δεκ είκαζ πμζμζηζαία, εα 

αημθμοεμφκ ηδκ ςξ άκς ακαπνμζανιμβή ηςκ ηζιμθμβίςκ. 

4.7. Σα εηδζδυιεκα ηζιμθυβζα ηδξ Ώκαεέημοζαξ Ώνπήξ πμο αθμνμφκ ηα ηέθδ, εα 

πθδνχκμκηαζ άιεζα απεοεείαξ ζε αοηήκ απυ ηα ελοπδνεημφιεκα πθμία. 

4.8. Σα εηδζδυιεκα ηζιμθυβζα πμο αθμνμφκ ηα θζιάκζα Ώβίαξ Μανίκαξ ηαζ Ραθήκαξ 

εα είκαζ ιίαξ ηαζ ιμκαδζηήξ ζεζνάξ, πνμηεζιέκμο κα ιπμνεί κα βίκεηαζ έθεβπμξ 

απυδμζήξ ηςκ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β.. 

4.9. Δ Ώκαεέημοζα Ώνπή εα εζζπνάηηεζ ηα πάβζα ηαζ ακηαπμδμηζηά ηέθδ ηαζ ημ ιέθμξ 

ημο Ώκαδυπμο HEC ηζξ πνυζεεηεξ πνεχζεζξ ζφιθςκα ιε ηζξ απμδείλεζξ παναθααήξ 

ημο  ηαζ ηα ηζιμθυβζα πμο εα εηδίδεζ ζηα πθμία. 

4.10. ημ ηέθμξ ηάεε ιήκα δ Ώκαεέημοζα Ώνπή εα απμδίδεζ ημ 85% ηςκ 

εζζπναπεέκηςκ  παβίςκ ηεθχκ ζημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο HEC ιε ηδκ έηδμζδ 

ζπεηζηχκ παναζηαηζηχκ, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηδκ πανάβναθμ 4.14. Σα 

παναζηαηζηά εα εηδίδμκηαζ ζημ ηέθμξ ηάεε ιήκα, δ δε ελυθθδζδ αοηχκ εα 

πναβιαημπμζείηαζ εκηυξ 30 διενχκ απυ ηδξ εηδυζεςξ εκυξ εηάζημο παναζηαηζημφ. 

Καηά ζοκέπεζα, ημ πμζμζηυ πμο ακηζζημζπεί ζηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή είκαζ ίζμ ιε 
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δεηαπέκηε (15%) ημζξ εηαηυ. Ώκηίζημζπα ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο HEC εα ηαηααάθθεζ 

ζηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή ημ πμζμζηυ πμο ηδξ ακηζζημζπεί απυ ηζξ εζζπναπεείζεξ 

πνυζεεηεξ πνεχζεζξ ήημζ πμζμζηυ 15% επί ηςκ εηδζδμιέκςκ ηζιμθμβίςκ πμο εα 

έπεζ εηδχζεζ ζηα πθμία.    

4.11. Ο ακάδμπμξ δεκ έπεζ δζηαίςια κα εζζπνάηηεζ ηζιμθυβζα πανμπήξ οπδνεζζχκ 

ιεβαθφηενα απυ ηα εβηεηνζιέκα ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β. 

4.12. Ο ακάδμπμξ αανφκεηαζ ιε ηδκ ηαηααμθή υθςκ ηςκ κυιζιςκ ηναηήζεςκ, ηεθχκ, 

δζηαζςιάηςκ, εζζθμνχκ, ακηαθθαβιάηςκ ηαζ εκ βέκεζ  επζαανφκζεςκ πμο αθμνμφκ 

ηδκ ζφιααζδ αοηή. 

 

4.13. ΣΔΛΖ & ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΤΚΟΛΗΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΣΑΛΟΗΠΧΝ 
 

Σα πθμία πμο εηηεθμφκ έηηαηημοξ πθυεξ, ηαηααάθθμοκ πξνθαηαβαιιόκελα ηέιε, 

ηα μπμία,  

α) εάκ παναδχζμοκ απυαθδηα, επζζηνέθμκηαζ αθμφ παναηναηδεμφκ ηα αηυθμοεα 

πμζμζηά:   

 πμζμζηυ, 15% ημο ηέθμοξ, εα παναηναηείηαζ απυ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., 

πνμηεζιέκμο κα ηαθοθεμφκ ηα δζμζηδηζηά ηυζηδ πμο επζαανφκμκηαζ, μζ 

οπδνεζίεξ εοημθζχκ οπμδμπήξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηαζ ημο ακαδυπμο,  απυ ηδκ 

ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία.  

 Βπίζδξ έκα επζπθέμκ πμζμζηυ, 5% ημο ηέθμοξ, εα παναηναηείηαζ απυ 

ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. βζα κα δζαηεεεί απμηθεζζηζηά βζα ηδκ ακάπηολδ - θεζημονβία ηαζ 

ζοκηήνδζδ εθανιμβήξ παναθααήξ ηαζ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ ηςκ πθμίςκ, 

ζφιθςκα ια ηδκ Ώ.Π. 8111.1/01/04/23-1-2004 εβηφηθζμ ΤΒΝ / ΓΓΛΛΠ / ΑΛΠ.  

 
Δ επζζηνμθή ημο οπμθμίπμο απυ ηα πνμηαηαααθθυιεκα ηέθδ εα βίκεηαζ, αθμφ 

πνμζημιζζεμφκ απυ ημκ εηπνυζςπμ ημο πθμίμο, ηα παναζηαηζηά πανάδμζδξ ηςκ 

ηαηαθμίπςκ ηαζ ελυθθδζδξ ηςκ οπδνεζζχκ αοηχκ. 

 
β) Βθυζμκ δεκ παναδχζμοκ απυαθδηα, παναηναηείηαζ μθυηθδνμ ημ πμζυ ηςκ 

πνμηαηαααθθυιεκςκ ηεθχκ απυ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β.  

Σα ηέθδ αοηά εα ηαηααάθθμκηαζ απεοεείαξ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. /Γναθείμ εοημθζχκ 

οπμδμπήξ απμαθήηςκ.  
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Σμ πθμίμ, υζμ ανίζηεηαζ ζηζξ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., οπμπνεμφηαζ 

κα παναδχζεζ ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ, ηα απυαθδηά ημο βζα δζαπείνζζδ 

ζημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο HEC.  

Με ηδκ πανάδμζδ εα ηζιμθμβδεεί απυ ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο HEC βζα ηζξ 

οπδνεζίεξ πμο εα πνμζθένεζ αάζεζ ημο εηάζημηε ζζπφμκημξ εβηεηνζιέκμο ηζιμθμβίμο 

πανμπήξ οπδνεζζχκ (δδθαδή ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ 

απμαθήηςκ) ηαζ δ ακηίζημζπδ είζπναλδ εα βίκεζ απεοεείαξ απυ ημκ Ώκάδμπμ.  

φιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα, ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο HEC εα ηαηααάθθεζ ζηδκ 

Ώκαεέημοζα Ώνπή ηα ζπεηζηά δζηαζχιαηα πμο ηδξ ακαθμβμφκ.  

Βπίζδξ, ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο HEC εα εκδιενχκεζ εββνάθςξ, εκηυξ 24 ςνχκ, ημ 

βναθείμ εοημθζχκ οπμδμπήξ απμαθήηςκ βζα ηάεε πθμίμ πμο πνδζζιμπμίδζε ηζξ 

οπδνεζίεξ ημοξ.  

Σα πθμία πμο εηηεθμφκ έηηαηημοξ πθυεξ, εθυζμκ παναδχζμοκ απυαθδηα, 

πθδνχκμοκ βζα ηδ πνήζδ ηςκ εοημθζχκ οπμδμπήξ, ακάθμβα ιε ηζξ παναδζδυιεκεξ 

πμζυηδηεξ ηαηαθμίπςκ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ιμκάδμξ, ημο ηζιμθμβίμο ημο Ο.Λ.Ρ.  

Ώ.Β.. 

 

4.14. Σα πθμία πμο εηηεθμφκ ηαηηζημφξ πθυεξ, ηαηααάθθμοκ αληαπνδνηηθά ηέιε βζα 

ηδκ πνήζδ ηςκ εοημθζχκ οπμδμπήξ, βζα ζοβηεηνζιέκεξ ηαηά πενίπηςζδ πμζυηδηεξ 

απμαθήηςκ ηαζ ακάθμβδ ζοπκυηδηα πνήζδξ ηςκ εοημθζχκ. 

Σα ηέθδ αοηά εα ηαηααάθθμκηαζ απεοεείαξ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. / Γναθείμ εοημθζχκ 

οπμδμπήξ απμαθήηςκ. 

ημ ηέθμξ ημο επυιεκμο ιδκυξ, εα βίκεηαζ εηηαεάνζζδ ηαζ εα απμδίδεηαζ ζημ ιέθμξ 

ημο Ώκαδυπμο HEC ημ ακαθμβμφκ αάζεζ ηδξ μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ ημο πμζμζηυ, 

ήημζ 85% επί ηςκ ακηαπμδμηζηχκ ηεθχκ. 

Πένακ ηςκ πμζμηήηςκ αοηχκ ηαζ ηδξ ζοπκυηδηαξ πνήζδξ (ακηαπμδμηζηά ηέθδ), ηα 

πθμία αοηά βζα ηάεε επζπθέμκ πανάδμζδ πνεχκμκηαζ ακάθμβα ιε ηζξ παναδζδυιεκεξ 

πμζυηδηεξ ηαηαθμίπςκ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ιμκάδμξ, ημο ηζιμθμβίμο ημο Ο.Λ.Ρ. 

Ώ.Β. 

Οζ επζπθέμκ αοηέξ παναδυζεζξ ηζιμθμβμφκηαζ ηαζ εζζπνάηημκηαζ απεοεείαξ απυ ημκ 

ακάδμπμ.  
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4.15. ΠΑΓΗΑ ΣΔΛΖ ΥΡΖΖ ΔΤΚΟΛΗΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

4.15.1 ΣΒΛΔ ΤΓΡΧΝ ΚΏΣΏΛΟΕΠΧΝ Β ΠΛΟΕΏ ΠΟΤ ΒΚΣΒΛΟΤΝ ΒΚΣΏΚΣΟΤ 

ΠΛΟΒ  

Κάεε πθμίμ πμο ηαηαπθέεζ ζηζξ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. (Φμνηδβά, 

δελαιεκυπθμζα, επζααηδβά, ηνμοαγζενυπθμζα, επζζηεοαγυιεκα) εα ηαηααάθθεζ ηέθμξ 

δζαπείνζζδξ οβνχκ απμαθήηςκ ακά άθζλδ. Σμ ηέθμξ αοηυ οπμθμβίγεηαζ ιε ημκ ηφπμ: 

Σ  = ζΣ  x ζΜ                                   

υπμο : 
Σ =  Σέθμξ  
ζΣ  =  ζηαεενυξ ζοκηεθεζηήξ  δζαπείνζζδξ οβνχκ απμαθήηςκ = 200 
ζΜ =  ζοκηεθεζηήξ ακάθμβμξ ημο ιεβέεμοξ ημο πθμίμο (Κ.Ο.Υ) 
 

Ο ζοκηεθεζηήξ ζΜ δίκεηαζ απυ ημκ ηάηςεζ πίκαηα: 
 
 

 

ΜΔΓΔΘΟ ΠΛΟΗΟΤ ζΜ 

Κ.Ο.Υ  = 0            -  

1.000 

1 

Κ.Ο.Υ = 1.001     -  5.000 2 

Κ.Ο.Υ = 5.001      - 

10.000 

3 

Κ.Ο.Υ = 10.001    - 

25.000 

5 

Κ.Ο.Υ = 25.001    - 

50.000 

8 

Κ.Ο.Υ =              > 

50.000 

10 

 

Βπμιέκςξ: 

Tέινο =  200 x ζΜ  

 

 

 
Βπμιέκςξ ημ ηέθμξ δζαιμνθχκεηαζ, ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ημο πθμίμο ςξ ηάηςεζ: 
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ΜΔΓΔΘΟ  ΠΛΟΗΟΤ 
ΓΗΝΟΜΔΝ

Ο 
ΣΔΛΟ € 

Πθμία έςξ 1.000 Κ.Ο.Υ 200x1 200 

Πθμία απυ 1.001 έςξ 5.000 Κ.Ο.Υ 200x2 400 

Πθμία απυ 5.001 έςξ 10.000 Κ.Ο.Υ 200x3 600 

Πθμία απυ 10.001 έςξ 25.000 

Κ.Ο.Υ 

200x5 1000 

Πθμία απυ 25.001 έςξ 50.000 

Κ.Ο.Υ 

200x8 1600 

Πθμία ιεβαθφηενα ηςκ 50.000 

Κ.Ο.Υ 

200x10 2000 

 

 
4.15.2.  ΠΏΓΕΏ ΏΝΣΏΠΟΑΟΣΕΚΏ ΣΒΛΔ  
 
Γζα ηα πθμία πμο εηηεθμφκ πνμβναιιαηζζιέκα δνμιμθυβζα ή έπμοκ ζοπκμφξ ηαζ 

ηαηηζημφξ εθθζιεκζζιμφξ ζηα θζιάκζα ηδξ Ραθήκαξ ηαζ ηδξ Ώβίαξ Μανίκαξ,  

εθανιυγεηαζ πάβζμ ακηαπμδμηζηυ ηέθμξ, ακά ηαηδβμνία ηαζ είδμξ πθμίμο βζα ηδκ 

πανμπή οπδνεζζχκ πνήζδξ ηςκ εοημθζχκ οπμδμπήξ, υπςξ πνμαθέπεηαζ απυ ηδκ 

ΚΤΏ 8111.1/41/2009.  

Σα ηαηςηένς ακαθενυιεκα ακηαπμδμηζηά ηέθδ εθανιυγμκηαζ λεπςνζζηά βζα ηάεε 

έκα πθμίμ ηαζ υπζ βζα μιάδεξ πθμίςκ.  

 
4.15.3. Ώ. ΠΏΓΕΏ ΏΝΣΏΠΟΑΟΣΕΚΏ ΣΒΛΔ ΠΏΡΏΑΟΔ ΤΓΡΧΝ ΚΏΣΏΛΟΕΠΧΝ ΓΕΏ 

ΣΏ ΠΛΟΕΏ ΠΟΤ ΒΚΣΒΛΟΤΝ ΣΏΚΣΕΚΟΤ ΠΛΟΒ 

 

1. Δ/Γ - Ο/Γ  αλνηθηνύ ηύπνπ, ιηκάλη Αγίαο Μαξίλαο 

 

Σέζζενα Βονχ ηαζ μβδυκηα  δφμ θεπηά (4,82) € / διένα 

 

Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ ιζα πανάδμζδ ζημ αοηυ διενμθμβζαηυ ελάιδκμ ιέπνζ 15m3, 

βζα απαζπυθδζδ ημο αοηζμθυνμο ιέπνζ δφμ (2) χνεξ.  

ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ημο πνυκμο απαζπυθδζδξ ημο αοηζμθυνμο ή ηδξ 

πμζυηδηαξ ή δ πανάδμζδ βίκεζ πένακ ηςκ ενβαζίιςκ ςνχκ ή διενχκ ή ηα πθμία 
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αοηά πνεζαζεμφκ πενζζζυηενεξ ηδξ ιζαξ παναδυζεζξ ζημ αοηυ διενμθμβζαηυ 

ελάιδκμ, δ πνέςζδ εα επζαανφκεηαζ ςξ ηαηςηένς (ΐ1, 6). 

 

2. ηάθδ ακαροπήξ ιε άδεζα ιεηαθμνάξ άκς ηςκ 12 επζααηχκ: 
 

Αχδεηα Βονχ ηαζ είημζζ θεπηά (12,20) € / άθζλδ 
 
3. Δ/Γ – Ο/Γ πινία: 
 
α) Α Καηεγνξία 
  
Πεκήκηα έκα Βονχ ηαζ ηνζάκηα εκκέα θεπηά (51,39) € / διένα 
 
Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ ιζα πανάδμζδ ζημκ αοηυ διενμθμβζαηυ ιήκα ιέπνζ 15m3 , 

βζα απαζπυθδζδ ημο αοηζμθυνμο ιέπνζ δφμ (2) χνεξ, βζα ηάεε πθμίμ ηάεε θμνά. 

ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ημο πνυκμο απαζπυθδζδξ ημο αοηζμθυνμο ή ηδξ 

πμζυηδηαξ ή δ πανάδμζδ βίκεζ πένακ ηςκ ενβαζίιςκ ςνχκ ή διενχκ ή ημ πθμίμ 

αοηυ πνεζαζεεί πενζζζυηενεξ ηδξ ιζαξ πανάδμζδξ ζημκ αοηυ ιήκα δ πνέςζδ εα 

επζαανφκεηαζ ςξ ηαηςηένς (ΐ1,6). 

 
β) Β Καηεγνξία 

 

Σνζάκηα μηηχ Βονχ ηαζ πεκήκηα ηέζζενα θεπηά (38,54)€/ διένα 

 

Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ ιζα πανάδμζδ ζημκ αοηυ διενμθμβζαηυ εκάιζζδ ιήκα (45 

διένεξ), βζα πμζυηδηα ιέπνζ 15m3 , βζα απαζπυθδζδ ημο αοηζμθυνμο ιέπνζ δφμ (2) 

χνεξ, βζα ηάεε πθμίμ ηάεε θμνά. 

ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ημο πνυκμο απαζπυθδζδξ ημο αοηζμθυνμο ή ηδξ 

πμζυηδηαξ ή δ  πανάδμζδ βίκεζ πένακ ηςκ ενβαζίιςκ ςνχκ ή διενχκ ή ημ πθμίμ 

αοηυ πνεζαζεεί πενζζζυηενεξ ηδξ ιζαξ πανάδμζδξ ζημκ αοηυ εκάιζζδ διενμθμβζαηυ 

ιήκα δ πνέςζδ εα επζαανφκεηαζ ςξ ηαηςηένς (ΐ1,6). 

 

γ) Γ Καηεγνξία  

 

 Βίημζζ εκκέα Βονχ ηαζ πεκήκηα πέκηε θεπηά (29,55) € / διένα 

(Καηά ηδ πνμκζηή δζάνηεζα πμο εηηεθμφκ δνμιμθυβζα) 
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Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ ιζα πανάδμζδ ζημ αοηυ διενμθμβζαηυ δίιδκμ, βζα πμζυηδηα 

ιέπνζ 15m3 , βζα απαζπυθδζδ ημο αοηζμθυνμο ιέπνζ δφμ (2) χνεξ, βζα ηάεε πθμίμ 

ηάεε θμνά. 

ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ημο πνυκμο απαζπυθδζδξ ημο αοηζμθυνμο ή ηδξ 

πμζυηδηαξ ή δ  πανάδμζδ βίκεζ πένακ ηςκ ενβαζίιςκ ςνχκ ή διενχκ ή ημ πθμίμ 

αοηυ πνεζαζεεί πενζζζυηενεξ ηδξ ιζαξ παναδυζεζξ ζημ αοηυ  διενμθμβζαηυ δίιδκμ δ 

πνέςζδ εα επζαανφκεηαζ ςξ ηαηςηένς (ΐ1,6). 

 

4. Δ/Γ – Ο/Γ πινία δεπηεξεύνπζαο γξακκήο 

 

Αχδεηα Βονχ ηαζ μβδυκηα πέκηε θεπηά (12,85)€ / διένα 

 

Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ ιζα πανάδμζδ ζημ αοηυ διενμθμβζαηυ δίιδκμ, βζα πμζυηδηα 

ιέπνζ 15m3 ηαζ βζα απαζπυθδζδ ημο αοηζμθυνμο ιέπνζ δφμ (2) χνεξ, βζα ηάεε πθμίμ 

ηάεε θμνά. 

ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ημο πνυκμο απαζπυθδζδξ ημο αοηζμθυνμο ή ηδξ 

πμζυηδηαξ ή δ  πανάδμζδ βίκεζ πένακ ηςκ ενβαζίιςκ ςνχκ ή διενχκ ή ημ πθμίμ 

αοηυ πνεζαζεεί πενζζζυηενεξ ηδξ ιζαξ παναδυζεζξ ζημ αοηυ  διενμθμβζαηυ δίιδκμ δ 

πνέςζδ εα επζαανφκεηαζ ςξ ηαηςηένς (ΐ1,6). 

 

5. Σα Δ/Γ ηαρύπινα: 

 

Καηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν ( 01/05 έσο 31/10 ) 

 

Αχδεηα Βονχ ηαζ μβδυκηα πέκηε θεπηά (12,85) € / διένα 

 

Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ ιζα πανάδμζδ ζημ αοηυ διενμθμβζαηυ δίιδκμ, βζα πμζυηδηα 

ιέπνζ 15m3 ηαζ βζα απαζπυθδζδ ημο αοηζμθυνμο ιέπνζ δφμ (2) χνεξ, βζα ηάεε πθμίμ 

ηάεε θμνά. 

ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ημο πνυκμο απαζπυθδζδξ ημο αοηζμθυνμο ή ηδξ 

πμζυηδηαξ ή δ  πανάδμζδ βίκεζ πένακ ηςκ ενβαζίιςκ ςνχκ ή διενχκ ή ημ πθμίμ 

αοηυ πνεζαζεεί πενζζζυηενεξ ηδξ ιζαξ παναδυζεζξ ζημ αοηυ  διενμθμβζαηυ δίιδκμ δ 

πνέςζδ εα επζαανφκεηαζ ςξ ηαηςηένς (ΐ1,6). 
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Καηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν ( 01/11 έσο 30/04 ) 

 

Βηαηυκ είημζζ μηηχ Βονχ ηαζ ζανάκηα επηά θεπηά (128,47)€ / ιήκα 

 

Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ ιζα πανάδμζδ ηαε΄ υθμ ημ πεζιενζκυ ελάιδκμ βζα πμζυηδηα 

ιέπνζ 15m3 ηαζ βζα απαζπυθδζδ ημο αοηζμθυνμο ιέπνζ δφμ (2) χνεξ, βζα ηάεε πθμίμ 

ηάεε θμνά. 

ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ημο πνυκμο απαζπυθδζδξ ημο αοηζμθυνμο ή ηδξ 

πμζυηδηαξ ή δ  πανάδμζδ βίκεζ πένακ ηςκ ενβαζίιςκ ςνχκ ή διενχκ ή ημ πθμίμ 

αοηυ πνεζαζεεί πενζζζυηενεξ ηδξ ιζαξ παναδυζεζξ ζημ αοηυ πεζιενζκυ ελάιδκμ, δ 

πνέςζδ εα επζαανφκεηαζ ςξ ηαηςηένς (ΐ1,6). 

 

6. Άιια πινία, όπσο Δκπνξηθά, Φ/Γ, Μ/V, LPG, Γ/Μ, θξνπαδηεξόπινηα 

 θ.ιπ.  

 

Βκεκήκηα έλζ Βονχ ηαζ ηνζάκηα έλζ θεπηά (96,36) € / άθζλδ 

 

ε πενίπηςζδ πμο πνεζαζεεί κα βίκεζ πανάδμζδ ηαηαθμίπςκ, δ πανάδμζδ εα 

πνεχκεηαζ πνυζεεηα, ηζιμθμβμφιεκδ ςξ ηαηςηένς (ΐ1, 6) ή (ΐ3). 

 

4.15.4.  ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΠΛΟΗΧΝ Δ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

 
Με αάζδ ηα επζιένμοξ ζημζπεία εκυξ εηάζημο πθμίμο, υπςξ ζππμδφκαιδ, είδμξ 

ηαοζίιμο, χνεξ πθεφζδξ, απμεδηεοηζηή ζηακυηδηα ηαηαθμίπςκ, ζπεδζαζιυξ ηαζ 

ηαηαζηεοή πθμίμο, δνμιμθυβζα η.α. ηνίκεηαζ ζηυπζιμ ηαζ δίηαζμ ηα πθμία κα 

ηαηαηαβμφκ ζε ηαηδβμνίεξ (ςξ ακςηένς). Δ ηαηάηαλδ ζε ηαηδβμνίεξ  βίκεηαζ ιε 

απυθαζδ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., ηαηυπζκ ζοκεκκυδζδξ ηαζ φζηενα απυ έθεβπμ ηςκ 

ζημζπείςκ εκυξ εηάζημο πθμίμο απυ ημ Κεκηνζηυ Λζιεκανπείμ Ραθήκαξ. 

 

4.15.5. ΔΞΑΗΡΔΔΗ 

 
Ώπυ ηα ακςηένς ζοζηήιαηα πνεχζεςκ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ελαζνέζεςκ πμο 

πνμαθέπμκηαζ ζημ άνενμ 9 ηδξ μδδβίαξ 59/2000/ΒΚ, ιε ηδ δζαδζηαζία πμο 

ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ Βθθδκζηή Νμιμεεζία. 
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Β. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΤΚΟΛΗΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΣΑΛΟΗΠΧΝ 

ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΓΡΧΝ ΚΑΣΑΛΟΗΠΧΝ 

 

1.Γηα παξαδόζεηο πγξώλ πεηξειαηνεηδώλ θαηαινίπσλ ζε βπηηνθόξν 

απηνθίλεην. 

Σζιή ηαη‟ απμημπή βζα  παναθααή ιέπνζ 15 ηοαζηά ιέηνα: 

 

Βκκζαηυζζα πεκήκηα δφμ Βονχ & ζανάκηα θεπηά (952,40€) 

 

Σζιή βζα ηάεε επζπθέμκ m3  

 

ανάκηα πέκηε Βονχ ηαζ δεηαεπηά θεπηά (45,17€) 
 

ε πενίπηςζδ πμο παναδίδμκηαζ απυαθδηα θζπακηζηά έθαζα (ΏΛΒ) πμο εα 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ζοζηήιαημξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ εα 

πανέπεηαζ έηπηςζδ 50%, ήημζ 22,59 ΒΤΡΧ/m3, βζα παναδυζεζξ άκς ημο 1m3. 
 

Οζ ακςηένς ηζιέξ ζζπφμοκ βζα πνμκζηή απαζπυθδζδ ημο αοηζμθυνμο ιέπνζ δφμ (2) 
ςνχκ, βζα ιεβαθφηενδ ημο παναπάκς πνμκζημφ μνίμο, δδθαδή ηςκ (2) ςνχκ, εα 
πνεχκεηαζ επζπθέμκ ηαζ απμγδιίςζδ ηαεοζηένδζδξ ημο αοηζμθυνμο, ηαηά δηαθόζηα 
πελήληα έμη Δπξώ θαη ελελήληα ηέζζεξα ιεπηά (256,94€) ακά χνα 
ηαεοζηένδζδξ. 
 

2. Γηα παξαιαβή βνζξνιπκάησλ. 

 

Σζιή ηαη‟ απμημπή βζα παναθααή ιέπνζ δέηα (10) ηοαζηά ιέηνα: 

 

Πεληαθόζηα εμήληα πέληε Δπξώ & νγδόληα ηξία ιεπηά (565,83€) 

 

Σζιή βζα ηάεε επζπθέμκ m3 

 

αξάληα πέληε Δπξώ θαη δέθα επηά ιεπηά (45,17€) 

 

Δ ακςηένς ηζιή ζζπφεζ βζα πνμκζηή απαζπυθδζδ ημο αοηζμθυνμο ηδξ εηαζνείαξ έςξ 

δφμ (2) χνεξ. 

Γζα πνμκζηή απαζπυθδζδ ημο αοηζμθυνμο, ιεβαθφηενδ ημο παναπάκς πνμκζημφ 

μνίμο, δδθαδή ηςκ (2) δφμ ςνχκ, εα πνεχκεηαζ επζπθέμκ ηαζ απμγδιίςζδ 
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ηαεοζηένδζδξ ημο αοηζμθυνμο, ηαηά δηαθόζηα πελήληα έμη Δπξώ θαη ελελήληα 

ηέζζεξα ιεπηά (256,94€) ακά χνα ηαεοζηένδζδξ. 

 

Τπνινγηζκόο ρξόλνπ απαζρόιεζεο ησλ κέζσλ πεξηζπιινγήο (ζπιιεθηηθά 

θαη βπηηνθόξα νρήκαηα). 

 

Ο πνυκμξ απαζπυθδζδξ ηςκ ιέζςκ πενζζοθθμβήξ οπμθμβίγεηαζ ςξ ελήξ: 

 Έκανλδ πνυκμο απαζπυθδζδξ, δ άθζλδ ημο δελαιεκυπθμζμο ή ημο ζθεπίμο ή 

ημο αοηζμθυνμο μπήιαημξ ζηδ εέζδ ημο ελοπδνεημφιεκμο πθμίμο. 

 Λήλδ πνυκμο απαζπυθδζδξ δ απμζφκδεζδ ημο ζςθήκα παναθααήξ 

ηαηαθμίπςκ. 

 

3. Γηα παξαδόζεηο πγξώλ θαηαινίπσλ ζε Γ/Ξ ηνπ αλαδόρνπ 

  

ηαηαπθέμκηαξ ζηδ εέζδ αβηονμαμθίαξ ημο ελοπδνεημφιεκμο πθμίμο ιε ιέζα 

άκηθδζδξ ημο παναδίδμκημξ πθμίμο. 

Σζιή ηαηυπζκ εζδζηήξ ζοιθςκίαξ ιε ημ παναδίδμκ πθμίμ, ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ. 

(Δθ’  όζνλ ην παξαδίδνλ πινίν δελ δύλαηαη λα ηα παξαδώζεη δηα ηδίσλ κέζσλ, ε 

άληιεζε ζα γίλεηαη κε κέζα ηνπ αλαδόρνπ επηβαξπλόκελεο ηεο ρξέσζεο κε εηδηθή – 

θαηά πεξίπησζε – ζπκθσλία). 

 

4. Γηα παξαιαβή γαιαθησκαηνπνηεκέλσλ πεηξειαηνεηδώλ θαηαινίπσλ. 

Σζιή ηαηυπζκ εζδζηήξ ζοιθςκίαξ ιε ημ παναδίδμκ πθμίμ, ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ 

ηαζ ηαηυπζκ ακαβκχνζζήξ ηςκ απμαθήηςκ. 

 

 
4. Έθδνζε ηεισλεηαθήο άδεηαο. 

 

Κάεε πανάδμζδ οβνχκ ηαηαθμίπςκ απαζηεί ηδκ έηδμζδ ηεθςκεζαηήξ αδείαξ, ημ 

ηυζημξ ηδξ μπμίαξ ακένπεηαζ ζημ πμζυ ηςκ εκεκήκηα Βονχ (90 €). 

Δ έηδμζδ ηδξ ηεθςκεζαηήξ αδείαξ εα βίκεηαζ ιε ιένζικα ηδξ ακαδυπμο, ημ δε ηυζημξ 

ηςκ εκεκήκηα Βονχ (90 €) εα επζαανφκεζ ημ ελοπδνεημφιεκμ – παναδίδμκ πθμίμ. 
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Σξόπνο παξάδνζεο θαηαινίπσλ 

 

Δ πανάδμζδ ηςκ ηαηαθμίπςκ βίκεηαζ ιε ιέζα ημο παναδίδμκημξ πθμίμο, εηηυξ ηςκ 

εφηαιπηςκ ζςθήκςκ μζ μπμίεξ πανέπμκηαζ απυ ηα ζοθθεηηζηά ιέζα (ζςθήκεξ 

δζαημιήξ 4΄΄ - 6΄΄ ηαζ ιήημοξ ημοθάπζζημκ 25ι. βζα ηα δελαιεκυπθμζα / ζθέπζα ηαζ 

ζςθήκεξ δζαημιήξ 2΄΄ ηαζ ιήημοξ ημοθάπζζημκ 23ι. βζα ηα αοηζμθυνα). 

(Δθ’ όζνλ ην παξαδίδνλ πινίν δελ  δύλαηαη λα ηα παξαδώζεη δηα ηδίσλ κέζσλ, ε 

άληιεζε ζα γίλεηαη κε κέζα ηνπ αλαδόρνπ επηβαξπλόκελεο ηεο ρξέσζεο κε εηδηθή – 

θαηά πεξίπησζε – ζπκθσλία). 

 

 

Αλαίηηα θίλεζε ζπιιεθηηθνύ κέζνπ 

 

ε πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία γδηδεεί δ πανάδμζδ ηαηαθμίπςκ  ηαζ αοηή δεκ 

πναβιαημπμζδεεί ιε οπαζηζυηδηα ημο παναδίδμκημξ πθμίμο, δ ακαίηζα αοηή ηίκδζδ 

ημο ζοθθεηηζημφ ιέζμο εα πνεχκεηαζ ςξ ηακμκζηά πναβιαημπμζδεείζα παναθααή 

ζφιθςκα ιε ηδκ ηαη‟  απμημπή ηζιή ςξ (ΐ). 

 

 

6. Πξόζζεηεο ρξεώζεηο 

 

Οζ ακςηένς πνμζθενυιεκεξ ηζιέξ ζζπφμοκ βζα παναθααή ηαηαθμίπςκ εκηυξ 

ενβαζίιςκ διενχκ ηαζ ςνχκ. 

 

Οζ ακςηένς ηζιέξ πνμζαολάκμκηαζ βζα παναθααέξ εηηυξ ενβαζίιςκ ςνχκ ηαζ 

διενχκ ςξ ελήξ: 

  40% βζα ηζξ οπενςνζαηέξ παναθααέξ ηςκ ενβαζίιςκ διενχκ 

  60% βζα ηζξ παναθααέξ ζε άαααηα, Κονζαηέξ ηαζ ανβίεξ. 

Χνάνζμ θεζημονβίαξ: 06:00 – 14:00. 

 

Δ παναθααή ηςκ οβνχκ ηαηαθμίπςκ εα βίκεηαζ απυ ηα πθμία ιε ιέζα ηαζ θνμκηίδα 

ημο ιέθμοξ ημο ακαδυπμο, μπμζαδήπμηε χνα ημο 24χνμο οπάνπεζ ζπεηζηυ αίηδια 

απυ ημ πθμίμ ηαζ ακελανηήηςξ ηδξ ιζηνήξ ή ιεβάθδξ πμζυηδηαξ ηαηαθμίπςκ πμο 
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δζαεέημοκ ηαζ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ ηαηαθμίπςκ ζε πεηνεθαζμεζδή, μφηςξ χζηε ζε 

ηαιία πενίπηςζδ κα ιδκ πνμηφπηεζ αδζηαζμθυβδηδ ηαεοζηένδζδ ζηα πθμία. 

 

Σμ αίηδια βζα ηδκ παναθααή πνέπεζ κα οπμαάθθεηαζ απυ ημ ελοπδνεημφιεκμ πθμίμ 

ή ημκ κυιζιμ εηπνυζςπυ ημο, ηαηά ηζξ ενβάζζιεξ διένεξ ηαζ χνεξ, 24 χνεξ 

ενβαζίιςκ διενχκ ημοθάπζζημκ πνμ ηδξ ενβαζίαξ παναθααήξ, βζα ηδκ 

δζεηπεναίςζδ ηςκ ηεθςκεζαηχκ ηαζ άθθςκ δζαηοπχζεςκ απυ ημκ ακάδμπμ. 

 

 

4.15.6. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

Οζ ηαηςηένς ακαθενυιεκεξ παναηδνήζεζξ επί ηςκ ηεθχκ αθμνμφκ υθα ηα ηέθδ ηςκ 

πνμδβμφιεκςκ παναβνάθςκ . 

α) Σα διενήζζα πνμακαθενυιεκα ακηαπμδμηζηά ηέθδ, οπμθμβίγμκηαζ επί υθςκ ηςκ 

διενμθμβζαηχκ διενχκ ημο ιήκα (30 διένεξ), ηαηά ηδκ πνμκζηή πενίμδμ πμο 

εηηεθμφκ πθυεξ. (Δ παναιμκή μθίβςκ ςνχκ ηδξ διέναξ πνεχκεηαζ ςξ αηέναζα 

διένα). 

Καηά ηζξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ πμο δεκ εηηεθμφκ πθυεξ δεκ ηαηααάθμοκ ηέθδ. 

 

α) ε πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία, πθμίμ εκηεηαβιέκμ ζημ ζφζηδια ακηαπμδμηζημφ 

ηέθμοξ, απμζονεεί βζα μπμζμδήπμηε θυβμ απυ ημοξ πθυεξ ηαζ έπεζ παναδχζεζ ή 

πνμηίεεηαζ κα παναδχζεζ ηα πεηνεθαζμεζδή ηαηάθμζπά ημο ηαζ ηα απυαθδηά ημο, 

πςνίξ κα έπεζ ηαηααάθθεζ ημ ζφκμθμ ηςκ ηεθχκ πμο ημο ακαθμβμφκ βζα ηδκ 

ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ πμο ακηζζημζπεί ζηδκ ηαηδβμνία ημο, εα πνεχκεηαζ ιε 

ημ ζφκμθμ ηςκ ηεθχκ ηδξ πνμκζηήξ πενζυδμο πμο ακηζζημζπεί ζηδκ ηαηδβμνία ημο. 

 

β)  Οζ δελαιεκέξ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ιζηνχκ ζηαθχκ πμο εα εβηαηαζηαεμφκ 

ζηζξ πνμαθήηεξ, υπςξ πνμαθέπεηαζ ζηζξ πνμακαθενυιεκεξ παναβνάθμοξ, 

απμηεθμφκ οπμπνέςζδ ηδξ ακάδμπδξ εηαζνείαξ. Βπίζδξ ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο 

HEC εα πνέπεζ κα δζαζθαθίγεζ υηζ μζ δελαιεκέξ πμο ημπμεεηεί ζηζξ πνμαθήηεξ βζα 

ηδκ ζοθθμβή ηςκ οβνχκ απμαθήηςκ, δεκ πνμηαθμφκ μπμζαδήπμηε ιμνθή νφπακζδξ 

ζημκ  πενζαίμ ή εαθάζζζμ πχνμ υπςξ π.π. μζιέξ ή  δζαννμέξ οβνχκ .  
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4.15.7.  ΥΡΔΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ  

& ΚΑΣΑΛΟΗΠΧΝ ΦΟΡΣΗΟΤ 

 
Γζα ηα επζηίκδοκα απυαθδηα ηαζ ηα απυαθδηα πμο απμηεθμφκ ηαηάθμζπα θμνηίμο ηαζ 

δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ ηαηδβμνίεξ απμαθήηςκ πμο πνμακαθένεδηακ, υπςξ αοηά 

ηαηαηάζζμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ηείιεκδ Νμιμεεζία, ηαεχξ ηαζ βζα ηάεε είδμοξ 

επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ πμο πνήγμοκ εζδζηήξ ιεηαπείνζζδξ, υζμκ αθμνά ηδκ 

παναθααή ημοξ, υζμ ηαζ βζα ηδκ επελενβαζία ηαζ ηδκ ηεθζηή δζάεεζδ ημοξ, δ πνέςζδ 

ηςκ οπδνεζζχκ παναθααήξ ηαζ δζάεεζδξ ηςκ απμαθήηςκ αοηχκ, εα βίκεηαζ ηαηυπζκ 

ζοιθςκίαξ ιεηαλφ ημο ιέθμοξ ημο Ώκαδυπμο HEC, ημο πνήζηδ ηαζ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 

 

Δ πνέςζδ ηςκ οπδνεζζχκ αοηχκ εα ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ, ηδκ επζηζκδοκυηδηα ηαζ 

ημκ ηνυπμ επελενβαζίαξ ηαζ δζάεεζδξ ηςκ απμαθήηςκ αοηχκ. θα ηα παναζηαηζηά 

δζαηίκδζδξ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ εα ηδνμφκηαζ ζημ Γναθείμ Βοημθζχκ Τπμδμπήξ 

Ώπμαθήηςκ. 

 

4.16. Γξαθείν Δπθνιηώλ Τπνδνρήο Απνβιήησλ 

 

Σμ Γναθείμ Βοημθζχκ Τπμδμπήξ Ώπμαθήηςκ εα θεζημονβεί ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο 

Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., ηαζ εα ζηεθεπςεεί απυ ηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή. Σμ Γναθείμ εα είκαζ 

οπεφεοκμ βζα ηδκ είζπναλδ υθςκ ηςκ ηεθχκ, πθδκ ηςκ ηζιμθμβίςκ πμο αθμνμφκ 

ζηζξ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ ημο Ώκαδυπμο, ηαζ εα απμδίδεζ ζημκ Ώκάδμπμ ημ 

ακαθμβμφκ πμζμζηυ επί ηςκ εζζπναπεέκηςκ, αάζεζ ηδξ δζαδζηαζίαξ πμο 

πενζβνάθεηαζ ζημ πανυκ άνενμ. Ο ακάδμπμξ θνμκηίγεζ κα πνμααίκεζ ζε υθεξ ηζξ 

απαζημφιεκεξ εκένβεζεξ πνμηεζιέκμο κα πνμζημιίγμκηαζ εβηαίνςξ ηα παναζηαηζηά 

ηαζ μζ απαζημφιεκεξ απμδείλεζξ παναθααήξ απμαθήηςκ ζημ Γναθείμ, ηαζ κα 

δζεοημθφκεζ ιε υθα ημο ηα ιέζα ηδ θεζημονβία ημο ηαζ ηδκ ηήνδζδ ημο ανπείμο ηδξ 

ιδπακμβναθζηήξ εθανιμβήξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
5.1.  Ο Ώκάδμπμξ μθείθεζ κα ηδνεί υθεξ ηζξ οπμπνεχζεζξ πμο απμννέμοκ απυ ηδ 

φιααζδ, ηδ Αζαηήνολδ ηαζ απυ ημ εηάζημηε ζζπφμκ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ, ηαεχξ ηαζ 
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κα ηδνεί ημοξ υνμοξ ηδξ ηεπκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ πμο οπέααθε ηαζ αάζεζ 

ηδξ μπμίαξ ημο ακαηέεδηε δ ζφιααζδ. 

 

5.2. Ο Ώκάδμπμξ μθείθεζ  κα δζαεέηεζ ιυκζιδ εβηαηάζηαζδ ηαζ πνμζςπζηυ 

επζθοθαηήξ πμο κα δζαηδνεί ζε εημζιυηδηα βζα άιεζδ ακηαπυηνζζδ ηαηά ηδκ 

εηηέθεζδ ηςκ οπδνεζζχκ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 15.3 ηδξ Αζαηήνολδξ.  

 

5.3. Ο Ώκάδμπμξ οπμπνεμφηαζ επίζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πανμπήξ ηδξ οπδνεζίαξ,  

κα θαιαάκεζ υθα ηα απαζημφιεκα ιέηνα, χζηε μζ δναζηδνζυηδηέξ ημο κα ιδκ 

πνμηαθμφκ  νφπακζδ ηδξ εάθαζζαξ ηαζ κα είκαζ ζοιααηέξ ιε ηα πενζααθθμκηζηά 

ηνζηήνζα πμο εέηεζ δ ημζκμηζηή, εεκζηή ηαζ δζεεκήξ κμιμεεζία. 

 

5.4. Σν κέινο ηνπ Αλαδόρνπ HEC νθείιεη λα ηνπνζεηήζεη κε δαπάλεο ηνπ ηξεηο 

δεμακελέο ρσξεηηθόηεηαο 4m3 ε θαζεκία, γηα ηελ ζπιινγή ησλ πγξώλ 

θαηαινίπσλ θαη δύν δεμακελέο γηα ηελ ζπιινγή ησλ Α.Λ.Δ., πνπ ζα 

ηνπνζεηεζνύλ ζε ζέζεηο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνύλ από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 

5.5. Καηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ημο, μ Ώκάδμπμξ  έπεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα 

εθανιυγεζ ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ πμο αθμνμφκ ζημκ ηαεμνζζιυ ηςκ πνμδζαβναθχκ 

αζθαθείαξ ηαζ οβζεζκήξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαηά ηδκ ενβαζία, ηαεχξ επίζδξ ηαζ κα 

ηδνεί ημοξ υνμοξ βζα ηδκ αζθάθζζδ ημο απαζπμθμφιεκμο  πνμζςπζημφ ηαεχξ ηαζ ηα 

μπήιαηα, ιδπακήιαηα πθςηά ιέζα. 

5.6. Βκηυξ πνμεεζιίαξ επηά (7) διενχκ απυ ηδκ οπμβναθή ηδξ πανμφζαξ μ 

Ώκάδμπμξ μθείθεζ κα οπμαάθεζ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. πνμξ έβηνζζδ μνζζηζηυ ζπέδζμ ηδξ 

ζφιααζδξ αζθάθζζδξ Γεκζηήξ Ώζηζηήξ Βοεφκδξ πνμξ Σνίημοξ, ηδκ μπμία εα ζοκάρεζ 

ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 1.4.1.5 ηδξ Αζαηήνολδξ.  

5.7. Καηά ημ πνυκμ πανμπήξ οπδνεζζχκ ζφιθςκα ιε ηδκ πανμφζα, μ Ώκάδμπμξ 

έπεζ ηδκ απμηθεζζηζηή πμζκζηή ηαζ αζηζηή εοεφκδ απέκακηζ ζε μπμζμδήπμηε ηνίημ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο πνμζςπζημφ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. βζα ηάεε αηφπδια ή 

γδιζά ζε πνυζςπα ή πνάβιαηα πμο ηοπυκ εα ζοιαμφκ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ 

ενβαζζχκ ηαζ ελ‟ αθμνιήξ αοηχκ. Βζδζηυηενα ηάεε εοεφκδ, αζηζηή, πμζκζηή, 

δζμζηδηζηή πνμξ μπμζμκδήπμηε είηε ενβαγυιεκμ, είηε ηνίημ, είηε έκακηζ ανπχκ, θυβς 

οθζηχκ γδιζχκ, αηοπδιάηςκ ή ηαζ ζςιαηζηχκ αθααχκ πμο ηοπυκ ζοιαμφκ ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα εηηέθεζδξ ηδξ φιααζδξ ή / ηαζ ελ αθμνιήξ ημφημο, απυ οπαζηζυηδηα ημο 

ακαδυπμο, ημο πνμζςπζημφ ημο ή / ηαζ ηςκ πνμζηεεέκηςκ ημο, εα αανφκεζ 
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απμηθεζζηζηά ημκ ακάδμπμ, μ μπμίμξ εα είκαζ απμηθεζζηζηά οπεφεοκμξ βζα ηδκ 

πθδνςιή ηςκ ζπεηζηχκ απμγδιζχζεςκ ηαζ ελυδςκ. ε  πενίπηςζδ δε πμο εκαπεεί μ 

Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. βζα ηέημζα γδιία, μ ηεθεοηαίμξ ημζκμπμζεί ημ βεβμκυξ ζημκ Ώκάδμπμ, μ 

μπμίμξ πθέμκ ηαείζηαηαζ δζημκμιζηυξ ημο εββοδηήξ. Ο Ώκάδμπμξ ζοιθςκεί υηζ 

απαθθάζζεζ έκακηζ ηνίηςκ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηαζ ημοξ ενβαγμιέκμοξ ηδξ απυ ηαζ έκακηζ 

μπμζαζδήπμηε γδιίαξ, ελυδςκ ή αλίςζδξ θυβς γδιίαξ, μζ μπμίεξ πνμηαθμφκηαζ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ οθμπμίδζδξ ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ πανμφζαξ, ηαζ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ 

δ ςξ άκς ακαθενυιεκδ γδιία ή ζςιαηζηή αθάαδ πνμηθήεδηε απυ ζθάθια ημο ή 

ηςκ πνμζηεεέκηςκ ημο. 

5.8. Βπίζδξ, μ Ώκάδμπμξ μθείθεζ κα ζοιιμνθχκεηαζ άιεζα ζηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία 

ηαζ ζε ηάεε εκδεπυιεκδ ηνμπμπμίδζή ηδξ.  

5.9. Ο Ώκάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα έπεζ αζθαθίζεζ υθμ ημ πνμζςπζηυ πμο εα 

απαζπμθεί βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ, ζημοξ μζηείμοξ αζθαθζζηζημφξ θμνείξ 

αζθαθίζεςξ ημο, ηαεχξ ηαζ ηα μπήιαηα, ιδπακήιαηα, πθςηά ιέζα, ζφιθςκα ιε ηζξ 

ζζπφμοζεξ ηάεε θμνά δζαηάλεζξ. 

5.10. Ο Ώκάδμπμξ μνίγεζ εηπνυζςπυ ημο ζημκ ηυπμ εηηέθεζδξ ηδξ ζφιααζδξ βζα 

ζοκεκκυδζδ ζε εέιαηα αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ιε ηδκ ανιυδζα 

οπδνεζία ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β.. 

5.11. Ο Ώκάδμπμξ εοεφκεηαζ βζα ηδκ ηαηάεεζδ ηαζ πνμζηυιζζδ ημο Φαηέθμο 

Ώζθάθεζαξ ηαζ Τβείαξ (ΦΏΤ), μ μπμίμξ απμηεθεί απαναίηδημ ζημζπείμ βζα ηδκ 

πνμζςνζκή ηαζ μνζζηζηή παναθααή ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ ζφιααζδξ.  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ 

ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 

6.1. Ο Ώκάδμπμξ μθείθεζ, ζημ πθαίζζμ ηδξ οθμπμίδζδξ ηδξ ζφιααζδξ  κα οπμαάθεζ 

ζημοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ Ώκαεέημοζαξ Ώνπήξ, ηςκ ανιυδζςκ εεκζηχκ ανπχκ, ηαζ 

ηδξ Βονςπασηήξ Βπζηνμπήξ, υπμηε ημο γδηδεεί, μπμζμδήπμηε απμδεζηηζηυ ηδξ 

μιαθήξ ελέθζλδξ ηδξ ζφιααζδξ, υπςξ, εκδεζηηζηά, θμνμθμβζηά ζημζπεία ηαζ 

δζηαζμθμβδηζηά δαπακχκ, ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηδκ πμνεία ηδξ οπδνεζίαξ η.θπ. 

6.2. Σμ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο HEC οπμπνεμφηαζ επίζδξ κα πμνδβεί ιε δζηή ημο 

εοεφκδ ζημ πθμίμ  πμο αζηήεδηε ηδκ  πενζζοθθμβή ηαηαθμίπςκ, ανζειδιέκδ ηαζ 
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εεςνδιέκδ απυ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. απυδεζλδ πανάδμζδξ ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηαζ 

πνμδζαβναθέξ ημο άνενμο 15.5 ηδξ Αζαηήνολδξ. 

6.3. Βζδζηυηενα ηαζ αάζεζ ημο άνενμο 15.7 ηδξ Αζαηήνολδξ  μ Ώκάδμπμξ μθείθεζ κα 

πνμζημιίγεζ υθα ηα παναζηαηζηά πανάδμζδξ-παναθααήξ υθςκ ηςκ ενβαζζχκ πμο 

εηηεθεί ηαεδιενζκά πνμηεζιέκμο αοηά κα ηαηαπςνδεμφκ ζημ ζφζηδια 

ιδπακμβνάθδζδξ πμο εα εβηαηαζηήζεζ μ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β,  ηαζ κα πανέπεζ υθεξ ηζξ 

απαζημφιεκεξ δζεοημθφκζεζξ βζα ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ.  

6.4. Γζα ηδ ζςζηή παναημθμφεδζδ ηδξ πανμπήξ ηδξ οπδνεζίαξ  (ηεπκζηυ ηαζ 

μζημκμιζηυ ακηζηείιεκμ) ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 18 ηδξ Αζαηήνολδξ, μ 

Ώκάδμπμξ μθείθεζ: 

α) Να επζηνέπεζ ηδ δζεκένβεζα επζηυπζςκ εθέβπςκ απυ ηα ανιυδζα εεκζηά ηαζ 

ημζκμηζηά υνβακα, κα ζοκενβάγεηαζ ζηδ δζεκένβεζα εθέβπςκ ηαζ κα 

πνμεημζιάγεζ ηαζ επελενβάγεηαζ υθα ηα απαναίηδηα ζημζπεία βζα ηδκ μιαθή 

δζελαβςβή ημο εθέβπμο ηδξ οπδνεζίαξ.  

β) Να δηαζέηεη κε δηθή ηνπ επζύλε θαη δαπάλεο όια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε 

δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ απηώλ, έηζη όπσο αλαθέξνληαη θαη 

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 18 ηεο Γηαθήξπμεο. 

β) Να ηδνεί εκδιενςιέκμ ηαεδιενζκά ηαηάθμβμ υθμο ημο πνμζςπζημφ πμο 

απαζπμθεί βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ, ζημκ μπμίμ εα ακαβνάθεηαζ 

οπμπνεςηζηά ηαζ μ Σεπκζηυξ Ώζθαθείαξ ή / ηαζ μ Γζαηνυξ Βνβαζίαξ ηδξ 

επζπείνδζήξ ημο. Πνέπεζ επίζδξ κα μνίζεζ εηπνυζςπυ ημο ζημκ ηυπμ 

εηηέθεζδξ ηδξ ζφιααζδξ βζα ζοκεκκυδζδ ζε εέιαηα αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ιε ηδκ ανιυδζα οπδνεζία ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β.. 

 

6.5. Δ Ώκαεέημοζα Ώνπή, πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθίζεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ 

ηδκ μνεή οθμπμίδζδ ηδξ ζφιααζδξ, δζεκενβεί εθέβπμοξ ζηα ιδπακήιαηα ηαζ ηζξ 

εηηεθμφιεκεξ ενβαζίεξ. ε πενίπηςζδ ιδ ζοιιυνθςζδξ ημο Ώκαδυπμο ζημ .Ώ.Τ. μ 

Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. έπεζ δζηαίςια κα απαβμνεφζεζ ηδκ είζμδμ ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ 

ιδπακήιαημξ-ζοζηεοήξ ή κα ζηαιαηήζεζ επζηυπμο ηζξ ενβαζίεξ ιε ηονχζεζξ ζε 

αάνμξ ημο Ώκαδυπμο, υπςξ αοηέξ πενζβνάθμκηαζ  ζημ άνενμ 9 ηδξ πανμφζαξ.  

 

6.6. Ο έθεβπμξ πμο εα δζεκενβείηαζ απυ ηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή ζοκίζηαηαζ επίζδξ: 
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 ημκ έθεβπμ ηςκ απυ ημκ ακάδμπμ εθανιμγυιεκςκ ηζιμθμβίςκ ηαζ ζημκ 

έθεβπμ ηήνδζδξ ηςκ πνμξ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. μζημκμιζηχκ ημο οπμπνεχζεςκ. 

 ηδκ ηακμκζηή ελοπδνέηδζδ ηςκ πθμίςκ ηαζ ηδκ παναθααή ηςκ ηαηαθμίπςκ 

αοηχκ πςνίξ ηαεοζηενήζεζξ. 

 ηδκ πνμζηαζία ημο εαθάζζζμο πενζαάθθμκημξ απυ ηζκδφκμοξ νφπακζδξ 

πμο ιπμνμφκ κα πνμηθδεμφκ απυ αιέθεζα ή άθθμοξ θυβμοξ, ηυζμ ηαηά ηδ 

θάζδ ελοπδνέηδζδξ ηςκ πθμίςκ, υζμ ηαζ ηαηά ηδκ ιεηαθμνά ηαζ εηθυνηςζδ 

ηςκ ηαηαθμίπςκ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο ακαδυπμο. 

 ημκ έθεβπμ ηςκ ιέζςκ ηαζ ημο ιδπακζημφ ελμπθζζιμφ ημο ακαδυπμο, 

πενζαίμο ηαζ πθςημφ,  βζα κα δζαπζζηχκεηαζ δ ηαηαθθδθυηδηα ημοξ βζα ηδκ 

μιαθή εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ. 

 ημκ έθεβπμ ηαεανυηδηαξ ημο απμννζπηυιεκμο κενμφ ζε πενίπηςζδ 

δζαπςνζζιμφ ηςκ ηαηαθμίπςκ χζηε κα ηδνείηαζ δ πνμδζαβναθή ημο ακχηαημο 

μνίμο ηςκ 5 ppm απμννζπηυιεκμο κενμφ.  

 ημκ έθεβπμ παναθααήξ ηςκ απμαθήηςκ ηαζ ηαηαθμίπςκ ζε πενίπηςζδ 

επζζηεοχκ πθμίςκ η.θπ. απυ ηζξ πνμαθήηεξ ηςκ  θζιέκςκ Ραθήκαξ ηαζ Ώβίαξ 

Μανίκαξ. 

 ημκ έθεβπμ θεζημονβίαξ ημο ιδπακμβναθζημφ ζοζηήιαημξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΖ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

 

7.1. Ο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. πανέπεζ δςνεάκ ζημκ ακάδμπμ: 

7.1.1. Τπαίενζμ πχνμ βζα ηδ ζηάειεοζδ ηςκ μπδιάηςκ ημο Ώκαδυπμο πμο πνέπεζ 

κα είκαζ ζε εημζιυηδηα βζα ηδκ παναθααή ηαηαθμίπςκ. 

7.1.2. Τπαίενζμ πχνμ ζε πνμαθήηα βζα ηδκ ιεηαθυνηςζδ ηςκ παναθαιαακμιέκςκ 

ιε αοηία οβνχκ ηαηαθμίπςκ ζηα πθςηά ιέζα ημο ακαδυπμο πνμηεζιέκμο αοηά κα 

ιεηαθενεμφκ ζε ιμκάδεξ αλζμπμίδζδξ.  

7.2. Σμ απαζημφιεκμ βζα ημκ ηαεανζζιυ πχνςκ ηαζ ιέζςκ κενυ πμο εα πανέπεηαζ 

απυ ημ δίηηομ φδνεοζδξ ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β. ηαζ ημ απαζημφιεκμ δθεηηνζηυ νεφια βζα ηδ 

θεζημονβία ηςκ δθεηηνμηζκήηςκ ιέζςκ ημο ακαδυπμο (PRESS CONTAINER η.θπ.), 

πμο εα πανέπεηαζ απυ ημ δίηηομ ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β. εα πνεχκμκηαζ ιε ηα ακηίζημζπα 

ηζιμθυβζα ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β. 
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7.3. Ώπμεδηεοηζηυ πχνμ βζα ηδ θφθαλδ ηαζ θεζημονβία ηςκ ιέζςκ, οθζηχκ  ηαζ 

ενβαθείςκ ημο ακαδυπμο πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ πανμφζα ζφιααζδ, μ μπμίμξ 

υιςξ εα πνεχκεηαζ ιε ηα ακηίζημζπα ηζιμθυβζα ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 

7.4. Ο εθθζιεκζζιυξ ηςκ πθςηχκ ιέζςκ ημο ακαδυπμο εα πνεχκεηαζ ιε ηα 

ακηίζημζπα ηζιμθυβζα ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β. Ο ηεθζηυξ ηαεμνζζιυξ ηςκ πχνςκ αοηχκ εα 

βίκεζ ιε απυθαζδ ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β., ιεηά απυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ηεπκζηήξ 

πνμζθμνάξ ημο Ώκαδυπμο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8: ΛΤΖ ΤΜΒΑΖ  

8.1.  Δ φιααζδ εεςνείηαζ υηζ εηηεθέζηδηε υηακ: 

8.1.1. Οθμηθδνςεεί δ πανμπή ηςκ οπδνεζζχκ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδ ζφιααζδ. 

8.1.2. Παναθήθεδηακ μνζζηζηά (πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά) μζ παναζπεεείζεξ οπδνεζίεξ. 

8.1.3. Έβζκε δ απμπθδνςιή ημο ζοιααηζημφ ηζιήιαημξ αθμφ πνμδβμοιέκςξ 

επζαθήεδηακ ηοπυκ ηονχζεζξ ή εηπηχζεζξ. 

8.1.4. Βηπθδνχεδηακ ηαζ μζ ηοπυκ θμζπέξ ζοιααηζηέξ οπμπνεχζεζξ ηαζ απυ ηα δφμ 

ζοιααθθυιεκα ιένδ ηαζ απμδεζιεφεδηακ μζ ζπεηζηέξ εββοήζεζξ ηαηά ηα 

πνμαθεπυιεκα απυ ηδ φιααζδ ηαζ ηδ Αζαηήνολδ. 

8.2 Πνυςνδ θφζδ ηδξ ζφιααζδξ επένπεηαζ ζε πενίπηςζδ έηπηςζδξ ημο Ώκαδυπμο, 

ζφιθςκα ιε υζα μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 9 ηδξ πανμφζαξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ 

εθανιμβήξ ημο άνενμο 3.4 ηδξ πανμφζαξ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 –ΠΛΖΜΜΔΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ – ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ – 

ΔΚΠΣΧΖ  

 

9.1. ε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο θαη ησλ 

παξαξηεκάησλ απηήο θαζώο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ησλ 

ζρεηηθώλ κε ηηο εξγαζίεο παξαιαβήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο απνβιήησλ 

πινίσλ (Ν. 1269/82, Ν. 1147/81, Ν. 742/77, Ν. 743/77) θαη ηνπ ζπλαθνύο 

θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ (ππνπξγηθέο απνθάζεηο θ.ιπ.), εθηόο από ηηο άιιεο 

θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο θαη ηηο ζρεηηθέο 
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δηαηάμεηο, επηβάιιεηαη θαη πνηληθή ξήηξα κε απόθαζε ηνπ Γ.. / Ο.Λ.Ρ.  Α.Δ. Οη 

πνηληθέο ξήηξεο απηέο αθνξνύλ κόλν παξαβάζεηο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο 

θαη είλαη αλεμάξηεηεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πνηλώλ από ηηο εθάζηνηε πεξί 

πξνζηαζίαο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαη άιιεο ηζρύνπζεο  δηαηάμεηο.  

9.2. Δ πμζκζηή νήηνα ηδξ πνμδβμοιέκδξ παναβνάθμο επζαάθθεηαζ ζδίςξ υηακ δ 

πανάααζδ μθείθεηαζ ζε: 

9.2.1. ιδ ζηακμπμζδηζηή ελοπδνέηδζδ πθμίμο, πμο εα πνμηφπηεζ απυ έββναθδ 

δζαιανηονία ημο πθμίμο ηαζ αθμφ ελαηνζαςεεί ημ αθδεέξ ηδξ δζαιανηονίαξ 

9.2.2. πθδιιεθή εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ παναθααήξ ηαηαθμίπςκ  

9.2.3. ιδ ζφιθςκδ ιε ημοξ υνμοξ ηδξ δζεεκμφξ ζφιααζδξ MARPOL 73/78 ηαζ 

ηδξ εεκζηήξ κμιμεεζίαξ, εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ παναθααήξ ηαηαθμίπςκ 

9.2.4. έηδμζδ ηζιμθμβίςκ πανμπήξ οπδνεζζχκ απυ ημκ ακάδμπμ ιε ηζιέξ 

ιεβαθφηενεξ απυ εηείκεξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζηδ ζφιααζδ. 

9.2.5. δζαπίζηςζδ απυ ηδ Λζιεκζηή Ώνπή Ραθήκαξ μπμζαζδήπμηε πανάααζδξ 

ηδξ κμιμεεζίαξ πνμζηαζίαξ εαθάζζζμο πενζαάθθμκημξ ή άθθεξ αλζυπμζκεξ 

πνάλεζξ.  

Σμ ανιυδζμ ηιήια ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. αθμφ δζαπζζηχζεζ ηδκ πανάααζδ ιεηά απυ 

επζηυπζμ έθεβπμ, εζζδβείηαζ ζημ Α../Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηδκ επζαμθή ηδξ πνμαθεπυιεκδξ 

πμζκζηήξ νήηναξ. Δ ηεθζηή  απυθαζδ θαιαάκεηαζ απυ ημ Α.. ηδξ Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β. 

9.3. Σμ φρμξ ηδξ πμζκζηήξ νήηναξ ηαεμνίγεηαζ ζε, ακάθμβα ιε ηδκ ζμαανυηδηα 

ηδξ πανάααζδξ, απυ πίθζα ΒΤΡΧ (1.000,00 €) έςξ ηνεζξ πζθζάδεξ ΒΤΡΧ 

(3.000,00 €) βζα πανάααζδ πμο εα δζαπζζηςεεί βζα πνχηδ θμνά, ημ δζπθάζζμ ηδξ 

πνχηδξ βζα πανάααζδ πμο εα δζαπζζηςεεί βζα δεφηενδ θμνά ηαζ ημ ηνζπθάζζμ 

ηδξ πνχηδξ βζα πανάααζδ πμο εα δζαπζζηςεεί βζα ηνίηδ θμνά. 

9.4. ε πενίπηςζδ ηέηανηδξ πανάααζδξ ηςκ υνςκ ηδξ ζφιααζδξ ηαζ ηςκ υνςκ 

βζα ηδκ ηαθή εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ παναθααήξ ηαηαθμίπςκ ή δζαπζζηςεείζδξ 

απυ ηδκ Λζιεκζηή Ώνπή ζμαανήξ πανάααζδξ ηδξ ζζπφμοζαξ Αζεεκμφξ ηαζ 

Βεκζηήξ Νμιμεεζίαξ πενί πνμζηαζίαξ ημο εαθάζζζμο πενζαάθθμκημξ ή ηέθεζδξ 

άθθςκ αλζυπμζκςκ πνάλεςκ,  μ Ώκάδμπμξ ιπμνεί κα ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ ιεηά 

απυ απυθαζδ ημο Α../Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., φζηενα απυ έββναθδ εζδμπμίδζδ πνμξ 

αοηυκ, μπυηε εα επένπεηαζ ηαηάπηςζδ ηδξ εββοδηζηήξ επζζημθήξ ηαθήξ 

εηηέθεζδξ οπέν ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηαζ πένα απυ αοηυ δζαθοθάζζεηαζ ηαζ ημ 

δζηαίςια ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β. κα απμγδιζςεεί βζα ηάεε εεηζηή ή απμεεηζηή γδιία 

ελαζηίαξ ηδξ έηπηςζδξ, εηηυξ απυ ηδκ πμζκζηή νήηνα πμο εα έπεζ ηοπυκ επζαθδεεί 

ηαηά ηα ακςηένς.  

9.5. Σα δζηαζχιαηα ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. εα πθδνχκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηα 

πνμαθεπυιεκα ζημ άνενμ 19 ηδξ Αζαηήνολδξ. Γζα ηάεε ηαεοζηένδζδ πθδνςιήξ 

ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. πμο απμννέμοκ απυ ηδκ πανμφζα, 

επζαάθθμκηαζ μζ πνμαθεπυιεκεξ απυ ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ πνμζαολήζεζξ, ηυημζ 

η.θπ. εηπνμεέζιμο ηαηααμθήξ. Γζα ηαεοζηένδζδ πθδνςιήξ ηςκ ακςηένς 

δζηαζςιάηςκ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., πένακ ηςκ 90 διενμθμβζαηχκ διενχκ 

επζαάθθεηαζ ζημκ ακάδμπμ ηαζ εζδζηή πμζκζηή νήηνα φρμοξ ηνζχκ πζθζάδςκ ΒΤΡΧ 
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(3.000,00 €). ε πενίπηςζδ ηαεοζηένδζδξ πθδνςιήξ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο 

Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β βζα εκκέα (9) ζοκεπυιεκμοξ ιήκεξ, μ ακάδμπμξ ιπμνεί κα ηδνφζζεηαζ 

έηπηςημξ ιε απυθαζδ ημο Α../ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. πμο ημζκμπμζείηαζ ζ' αοηυκ. 

9.6. Δ είζπναλδ ηςκ πνδιαηζηχκ πμζχκ απυ ηζξ πμζκζηέξ νήηνεξ αοηέξ εα 

εηπίπηεζ απυ ηδκ εββφδζδ ηαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ ζφιααζδξ, ηδκ μπμία εββοδηζηή 

επζζημθή μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ζοιπθδνχκεζ ιέζα ζε δεηαπέκηε διένεξ 

ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαηάπηςζδξ ημο πνδιαηζημφ πμζμφ, 

άθθςξ δφκαηαζ κα ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ ιε απυθαζδ ημο Α../Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 

9.7. ε πενίπηςζδ πμο δζαπζζηςεεί απυ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. υηζ ιε μπμζμδήπμηε 

ηνυπμ  έπεζ εηπςνδεεί  ζε ηνίημοξ δ ζφιααζδ, υθςκ ή ιένμοξ ηςκ ενβαζζχκ, μ 

ακάδμπμξ ηδνφζζεηαζ  οπμπνεςηζηά έηπηςημξ ιε απυθαζδ  ημο ανιυδζμο 

μνβάκμο ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., επζαάθθμκηαζ δε ζε αάνμξ ημο, αενμζζηζηά ή 

δζαγεοηηζηά, μζ ηονχζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ημ άνενμ 9 ηδξ πανμφζαξ ηαζ 

ημκ κυιμ. 

9.8. Καη‟ ελαίνεζδ, πςνίξ ηδ δζεκένβεζα εθέβπμο, Ώκαεέημοζα Ώνπή δζηαζμφηαζ κα 

ηαηαββείθεζ εββνάθςξ ηδκ πανμφζα ζφιααζδ, πςνίξ ηδκ ηήνδζδ μπμζαζδήπμηε 

πνμεεζιίαξ, εάκ, μπμηεδήπμηε, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ, μ Ώκάδμπμξ 

θοεεί, ηδνοπεεί ζε ηαηάζηαζδ πηχπεοζδξ ή ηεεεί οπυ (ακαβηαζηζηή /εζδζηή) 

εηηαεάνζζδ ή ηαεεζηχξ ακαβηαζηζηήξ δζαπείνζζδξ. ηακ μ ακάδμπμξ ανίζηεηαζ 

ζε μπμζαδήπμηε εη ηςκ ακςηένς ηαηαζηάζεςκ, μθείθεζ κα εκδιενχζεζ άιεζα 

ηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΔΚΥΧΡΖΖ 

 

Λυβς ηδξ θφζεςξ ηαζ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηςκ ενβαζζχκ ηαεχξ ηαζ ηζξ αοζηδνέξ 

πμζκέξ πμο ιπμνμφκ κα επζαθδεμφκ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηυζμ ζηδκ πενίπηςζδ 

ηαεοζηένδζδξ ελοπδνέηδζδξ ηςκ πθμίςκ υζμ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πνυηθδζδξ 

αηοπήιαημξ ή γδιζάξ, ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ επζηνέπεηαζ δ οπενβμθααία ή δ 

εηπχνδζδ ηδξ ζφιααζδξ ζε ηνίημοξ απυ ημκ ακάδμπμ πςνίξ ηδκ πνμδβμφιεκδ 

ζφιθςκδ βκχιδ ηδξ Ώκαεέημοζαξ Ώνπήξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΘΔΣΔ ΓΖΛΧΔΗ – ΤΜΦΧΝΗΔ – ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

 

11.1. Γζα ηζξ ακάβηεξ εηηέθεζδξ ηδξ φιααζδξ μνίγεηαζ Βηπνυζςπμξ απυ ηδκ 

πθεονά ημο Ώκαδυπμο, μ η. Πακαβζχηδξ ηαιαημβζάκκδξ (ζημζπεία επζημζκςκίαξ: 

210-4290280, μ/ δ μπμίμξ/ α είκαζ ανιυδζμξ/ α βζα ηδκ οπμαμθή ζηδκ Ώκαεέημοζα 
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Ώνπή εη ιένμοξ ημο Ώκαδυπμο υθςκ ηςκ ζημζπείςκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ 

παναημθμφεδζδ ηδξ μιαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ οπδνεζίαξ απυ ηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή, 

ζφιθςκα ηαζ ιε ηδ ζφιααζδ ηαζ ηα ζοζηήιαηα παναημθμφεδζδξ ηαζ εθέβπμο, ηα 

μπμία αοηή δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα ακαπηφλεζ. Οζ πνάλεζξ ή παναθείρεζξ ημο 

Βηπνμζχπμο απμηεθμφκ πνάλεζξ ηαζ παναθείρεζξ ημο Ώκαδυπμο. 

11.2. Σνμπμπμίδζδ ηςκ υνςκ  ηδξ ζοιαάζεςξ αοηήξ είκαζ δοκαηή ιυκμ ιε ημζκή 

ζοιθςκία ηςκ ιενχκ ηαζ βίκεηαζ απμηθεζζηζηά ιε έββναθμ πμο οπμβνάθεηαζ απυ 

ημοξ ζοιααθθμιέκμοξ. Δ πανμφζα φιααζδ έπεζ ζοκηαπεεί ζηδκ Βθθδκζηή βθχζζα 

ηαζ ηάεε ιεηάθναζή ηδξ ζε άθθδ βθχζζα εα πνδζζιμπμζείηαζ απμηθεζζηζηά βζα 

πθδνμθμνζαημφξ ζημπμφξ. 

11.3. θμζ μζ υνμζ ηδξ πανμφζαξ ζφιααζδξ εεςνμφκηαζ μοζζχδεζξ ηαζ δ πανααίαζδ 

εκυξ ελ αοηχκ ιπμνεί κα έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηζξ εκένβεζεξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ 

9.  

11.4. Ο Ώκάδμπμξ παναζηείηαζ νδηά ηάεε αλίςζήξ ημο πμο απμννέεζ απυ ηδ 

ζφιααζδ, εθυζμκ δεκ ηδκ δζαηφπςζε εββνάθςξ ιέζα ζε έκα ιήκα απυ ηδ θήλδ ηδξ.  

11.5. Οπμζαδήπμηε βκςζημπμίδζδ, δήθςζδ, ακαημίκςζδ, δζεοηνίκζζδ, ενχηδζδ-

απάκηδζδ ηθπ. ημο Ώκαδυπμο Φμνέα πνμξ ηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή ηαζ ακηίζηνμθα, 

πνέπεζ κα βίκεηαζ ιυκμ εββνάθςξ ηαζ κα απμζηέθθεηαζ ηαποδνμιζηχξ ή ιε courier ή 

ιε ηδθεμιμζμηοπία είηε κα παναδίδεηαζ δζα πεζνυξ, πνμηεζιέκμο ημ πενζεπυιεκυ ημοξ 

κα είκαζ δεζιεοηζηυ βζα ηα ζοιααθθυιεκα ιένδ, απμηθεζυιεκδξ νδηχξ μπμζαζδήπμηε 

άθθδξ ιμνθήξ επζημζκςκίαξ. Βλαζνμφκηαζ ηα ζημζπεία εηείκα πμο πνέπεζ κα 

απμζηέθθμκηαζ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή, ζημ πθαίζζμ ηδξ δθεηηνμκζηήξ δζαζφκδεζδξ 

ηςκ ακαδυπςκ ιε ηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή.  

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ  

 

12.1. Δ ζφιααζδ δζέπεηαζ απυ ημ Βθθδκζηυ Αίηαζμ.  

12.2. Γζα ηάεε δζαθμνά πμο ηοπυκ εα πνμηφρεζ απυ ηδκ εηηέθεζδ ηδξ πανμφζαξ 

ζφιααζδξ, ανιυδζα μνίγμκηαζ ηα Αζηαζηήνζα Ώεδκχκ. 
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12.3. Δ ηαηάεεζδ ηαζ εηδίηαζδ ηδξ πνμζθοβήξ ζημ ανιυδζμ Αζηαζηήνζμ δεκ 

ακαζηέθθεζ ηδκ άζηδζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηαζ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ πμο 

απμννέμοκ απυ ηδ ζφιααζδ ηαζ ηδ δζαηήνολδ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΑ ΔΤΘΤΝΖ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

13.1. Ώιθυηενα ηα ιέθδ ημο Ώκαδυπμο δδθχκμοκ νδηά, ακεπζθφθαηηα ηαζ ακέηηθδηα 

υηζ εοεφκμκηαζ αθθδθέββοα ηαζ εζξ μθυηθδνμ, ςξ αοημθεζθέηεξ, βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ 

υνςκ ηδξ πανμφζαξ, μζ μπμίμζ ζημ ζφκμθυ ημοξ εεςνμφκηαζ μοζζχδεζξ, νδηά 

παναζημφιεκμζ απυ ηδκ έκζηαζδ ημο εοενβεηήιαημξ ηδξ δζαζνέζεςξ ηαζ δζγήζεςξ, 

απυ ημ δζηαίςια πνμαμθήξ εκακηίμκ ηδξ Ώκαεέημοζαξ Ώνπήξ υθςκ ηςκ εκζηάζεςκ 

ημο πνςημθεζθέηδ, αηυιδ ηαζ ηςκ ιδ πνμζςπμπαβχκ ηαζ ζδζαίηενα μπμζαζδήπμηε 

άθθδξ έκζηαζδξ ηςκ άνενςκ 852-855, 862-864 ηαζ ημο Ώζηζημφ Κχδζηα, υπςξ ηαζ 

απυ ηα δζηαζχιαηα ημο Ώκαδυπμο πμο ηοπυκ απμννέμοκ απυ ηα οπ‟ υρζκ άνενα. 

13.2. Γζα ηδκ ηαθή εηηέθεζδ ηςκ υνςκ ηδξ πανμφζαξ ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο ΏΏΝΒ 

οπέααθε ζηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή ηδκ οπ‟ ανζε. LD 0917600024/2009 εββοδηζηή 

επζζημθή ηαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ Σνάπεγαξ attica bank. 

Μεηά ηδκ ακάβκςζδ ηαζ αεααίςζδ ηδξ ζφιααζδξ, ηα ζοιααθθυιεκα ιένδ 

οπέβναρακ έλζ (6) υιμζα πνςηυηοπα αοηήξ. 

 

ΟΕ  ΤΜΐΏΛΛΟΜΒΝΟΕ 
 

 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ  ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 
 
 
 

                                                                                         
ΓΕΏ ΣΔΝ HELLENIC       
ENVIRONMENTAL CENTER S.A. 

 
 
 
 
     ΓΕΏ ΣΔΝ    ΏΝΣΕΡΡΤΠΏΝΣΕΚΔ Ώ.Ν.Β. 
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        Ραθήκα: 28/07/2011 
 
        Ώνζε. Πνςη.: 2062 
 
 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 
 

ηεο αξηζ. πξση. 1528/25-06-2009 ύκβαζεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ πεξηζπιινγήο 

θαη κεηαθνξάο πγξώλ απνβιήησλ ησλ πινίσλ θαη πισηώλ λαππεγεκάησλ 

πνπ ζα πξνζεγγίδνπλ ηε ζαιάζζηα πεξηνρή δηθαηνδνζίαο θαη αξκνδηόηεηαο 

ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 
 
 
ηδ Ραθήκα ζήιενα 28 Εμοθίμο 2011 διένα Πέιπηδ, ζηα βναθεία ημο Ονβακζζιμφ 
Λζιέκμξ Ραθήκαξ Ώ.Β., Ώηηή Ώκδνέα Γ. Παπακδνέμο, Λζιάκζ Ραθήκαξ, ιεηαλφ ηςκ 
ηάηςεζ ζοιααθθμιέκςκ ιενχκ: 

 
α) Ώθεκυξ ηδξ εηαζνείαξ ιε ηδκ επςκοιία «Ονβακζζιυξ Λζιέκμξ Ραθήκαξ Ώ.Β.», 
δ μπμία εδνεφεζ ζημ Λζιάκζ ηδξ Ραθήκαξ, Ώηηή Ώκδνέα Γ. Παπακδνέμο ηαζ 
εηπνμζςπείηαζ κυιζια απυ ημκ Πνυεδνμ ηαζ Αζεοεφκμκηα φιαμοθμ η. Νίθν 
Γεκεηξόπνπιν δοκάιεζ ηδξ ανζε. 7.1/30-06-2010 απυθαζδξ ημο Α.. / Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
(εθελήξ Ώκαεέημοζα Ώνπή)       ηαζ  

 
α) αθεηένμο ηδξ Έκςζδξ Βηαζνεζχκ ιε ηδκ επςκοιία «Antipollution Ώ.Ν.Β. – 
Hellenic Environmental Center S.A.» (εθελήξ Ώκάδμπμξ), δ μπμία απμηεθείηαζ απυ: 

 ηδκ εηαζνεία ιε ηδκ επςκοιία «Antipollution A.N.E.» (εθελήξ ΏΏΝΒ), πμο 
εδνεφεζ ζημκ Πεζναζά (Ώηηή Μζαμφθδ 51, Σ.Κ. 18536) ηαζ εηπνμζςπείηαζ 
κυιζια βζα ηδκ οπμβναθή ημο πανυκημξ, απυ ηδκ εζδζηά ελμοζζμδμηδιέκδ κα 
οπμβνάρεζ ηδκ πανμφζα ηνμπμπμίδζδ, η. Λζκανάηδ Γεςνβία ημο 
Κςκζηακηίκμο ιε Ώ.Α.Σ. Υ 618462 απυ ημ Σ.Ώ. Κμνοδαθθμφ, ζφιθςκα ιε ημ 
απυ ……… Πναηηζηυ ηδξ εηαζνείαξ 

 ηδκ εηαζνεία ιε ηδκ επςκοιία Hellenic Environmental Center S.A., (εθελήξ 
HEC), πμο εδνεφεζ ζημκ Πεζναζά (Ώηηή Κμκδφθδ 10, Σ.Κ. 18545), κυιζια 
εηπνμζςπμφιεκδ απυ ημκ η. ηαιαημβζάκκδ Πακαβζχηδ ημο Μζπαήθ ηάημπμ 
ημο ανζε. Π 566373/95 Ώ.Α.Σ., εηδμεέκημξ απυ ημ ΕΒ Σ.Ώ. Πεζναζά 

 
θαη εηδηθόηεξα ην κέινο ηνπ Αλαδόρνπ HEC, 

 
θαιαάκμκηαξ οπυρδ: 

 
1. ηδκ ανζε. πνςη. 1528/25-06-2009 φιααζδ, 
2. ηδκ ανζε. πνςη. 1527/25-06-2009 φιααζδ, 
3. ηδκ ανζε. πνςη. 5258/17-07-2009 επζζημθή ηδξ HEC, 
4. ηδκ οπ‟ ανζε. 11.3/30-10-2009 απυθαζδ Α.. / Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., 
5. ηδκ οπ‟ ανζε. 12.10/29-11-2010 απυθαζδ ημο Α.. / Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., 
6. ηδκ ανζε. πνςη. 2092/06-04-2011 επζζημθή ηδξ HEC, 
7. ηδκ ανζε. πνςη. 3105/05-05-2010 επζζημθή ηδξ HEC, 
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8. ημ ανζε. πνςη. 3091/12-12-2010 έββναθμ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ιε εέια «Έβηνζζδ 
Σεθχκ ηαζ Σζιμθμβίςκ Παναθααήξ ηαζ Αζαπείνζζδξ Ώπμαθήηςκ Πθμίςκ ηαζ 
Καηαθμίπςκ Φμνηίμο ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β.», 

9. ημ ανζε. Πνςη. 8136.2.2/01/11/10-02-2011 έββναθμ ΤΘΤΝΏΛ/ΓΓΛΛΠ/ΑΛΠ 
πενί ζφιθςκδξ βκχιδξ ηςκ πνμηεζκμιέκςκ απυ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηεθχκ 
παναθααήξ οβνχκ ηαζ ζηενεχκ απμαθήηςκ, 

10. ηδκ οπ‟ ανζε. 4.4/18-04-2011 απυθαζδ ημο Α.. / Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., 
 
ζοιθχκδζακ, ζοκμιμθυβδζακ ηαζ ζοκαπμδέπεδηακ ηζξ αηυθμοεεξ ηνμπμπμζήζεζξ – 
ζοιπθδνχζεζξ ηδξ αν. πνςη. 1528/25-06-2009 φιααζδξ. 

 
Άξζξν 2: Αληηθείκελν ύκβαζεο. 

 
2.3.25. Δ δεφηενδ πανάβναθμξ ζοιπθδνχκεηαζ ςξ ελήξ: 

 
 Με πνήζδ παθιζηήξ ακηθίαξ ηαζ πανμπή αένα απυ ημ ελοπδνεημφιεκμ πθμίμ, 

ακηθδηζηήξ ζηακυηδηαξ έςξ 30 η.ι. / χνα, ακάθμβα ιε ημ ζλχδεξ, απυζηαζδ – 
αάεμξ ζδιείμο ακαννυθδζδξ η.α. Σζιή ηαη‟ απμημπή βζα πνήζδ έςξ 3 χνεξ, 
ελαηυζζα εονχ (600,00€). Πένακ ηςκ 3 ςνχκ πνυζεεηδ επζαάνοκζδ 
δζαηυζζα εονχ (200,00€) / χνα. 

 Πεηνεθαζμηίκδηδ ακηθία, ακηθδηζηήξ ζηακυηδηαξ έςξ 30 η.ι. / χνα, ακάθμβα ιε 
ημ ζλχδεξ, απυζηαζδ – αάεμξ ζδιείμο ακαννυθδζδξ η.α. Σζιή ηαη΄  απμημπή 
έςξ 3 χνεξ, μηηαηυζζα εονχ (800,00€). Πένακ ηςκ 3 ςνχκ πνυζεεηδ 
επζαάνοκζδ δζαηυζζα εονχ (200,00€) / χνα. 

 Βζδζηή οδναοθζηή ακηθία MARFLEX ,βζα ηδκ άκηθδζδ ιεβάθδξ πμζυηδηαξ ηαζ 
ιεβάθμο ζλχδμοξ πεηνεθαίμο, ακηθδηζηήξ ζηακυηδηαξ έςξ 150 η.ι. / χνα, 
ακάθμβα ιε ημ ζλχδεξ, απυζηαζδ – αάεμξ ζδιείμο ακαννυθδζδξ η.α. Σζιή 
ηαη‟ απμημπή έςξ 4 χνεξ ηέζζενζξ πζθζάδεξ εονχ (4.000,00€). Πένακ ηςκ 
ηεζζάνςκ ςνχκ πνυζεεηδ επζαάνοκζδ ελαηυζζα εονχ (600,00€) / χνα. 

 
 

Άξζξν 4. 
 

4.15.3. Α. Πάγηα Αληαπνδνηηθά Σέιε Παξάδνζεο Τγξώλ Καηαινίπσλ γηα ηα 
πινία πνπ εθηεινύλ Σαθηηθνύο Πιόεο. 

 
2. ηάθδ Ώκαροπήξ ιε Άδεζα Μεηαθμνάξ άκς ηςκ 12 επζααηχκ. 
Αχδεηα Βονχ ηαζ είημζζ θεπηά (12,20€) / άθζλδ. 
 
Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ πανάδμζδ οβνχκ απμαθήηςκ ακελανηήημο πμζυηδηαξ 
αοηχκ, ηα μπμία εα παναδίδμκηαζ ζηζξ δελαιεκέξ πμο εα ημπμεεηδεμφκ ζηζξ 
πνμαθήηεξ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ιζηνχκ ζηαθχκ. 

 
3. Β/Γ – Ο/Γ πθμία: 
 
α) Ώ Καηδβμνία  
 
ανάκηα Βονχ ηαζ έκα θεπηυ (40,01€) / διένα. 
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α) ΐ Καηδβμνία 
 

Βίημζζ επηά Βονχ ηαζ ηνία θεπηά (27,03€) / διένα. 
 
β) Γ Καηδβμνία 
 
Βίημζζ Βονχ ηαζ πεκήκηα μηηχ θεπηά (20,58€) / διένα. 
 
 
4.15. Β: Σηκνιόγην Παξνρήο Τπεξεζηώλ Δπθνιηώλ Τπνδνρήο Καηαινίπσλ γηα 
Παξάδνζε Τγξώλ Καηαινίπσλ. 
 

1. Γηα παξαδόζεηο πγξώλ πεηξειαηνεηδώλ θαηαινίπσλ ζε βπηηνθόξν 
απηνθίλεην. 

 
Αεφηενδ πανάβναθμξ: 

 
ε πενίπηςζδ πμο παναδίδμκηαζ απυαθδηα θζπακηζηά έθαζα (ΏΛΒ), πμο πθδνμφκ ηζξ 
πνμδζαβναθέξ ημο ζοζηήιαημξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ (αιζβχξ Ώ.Λ.Β.), δ 
παναθααή εα βίκεηαζ άκεο πνέςζδξ. 
 
ηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ πθδνμφκ ηζξ ακςηένς πνμδζαβναθέξ, εα 
παναθαιαάκμκηαζ ςξ πεηνεθαζμεζδή ηαηάθμζπα ηαζ εα ιεηαθένμκηαζ ζηδκ ιμκάδα 
επελενβαζίαξ πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ ημο Ώκαδυπμο. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ δ 
παναθααή εα ηζιμθμβείηαζ ζφιθςκα ιε ημ εβηεηνζιέκμ Σζιμθυβζμ Πανμπήξ 
Τπδνεζζχκ Τβνχκ Καηαθμίπςκ. 
 

 
4.13. Σέιε θαη Σηκνιόγηα Παξνρήο Δπθνιηώλ Τπνδνρήο Καηαινίπσλ. 

 
α) Βπζζηνμθή ημο πνμηαηαααθθυιεκμο ηέθμοξ, αθμνά ζηδκ πανάδμζδ οβνχκ 
ηαηαθμίπςκ ηαηά ANNEX I ηδξ Α.. MARPOL 73/78, εηηυξ ηςκ Ώ.Λ.Β., ηα μπμία εα 
παναθαιαάκμκηαζ απυ ημκ Ώκάδμπμ άκεο πνέςζδξ. Βάκ δδθαδή ηα πθμία 
παναδχζμοκ ιυκμ Ώ.Λ.Β. δεκ εα βίκεηαζ επζζηνμθή ημο πνμηαηαααθθυιεκμο 
ηέθμοξ. 
 
 
4.15.6. Παξαηεξήζεηο. 

 
4.15.6. (γ). Οζ δελαιεκέξ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ιζηνχκ ζηαθχκ πμο εα 
εβηαηαζηαεμφκ ζηζξ πνμαθήηεξ, εα πναβιαημπμζδεεί ιε δαπάκδ ημο Ώκαδυπμο ηαζ 
εοεφκδ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. βζα ηδκ αδεζμδυηδζδ (εάκ απαζηείηαζ), ζφιθςκα ιε ηδκ ΚΤΏ 
8111.1/41/09 (άνενμ 12). Δ θεζημονβία ηαζ αζθάθεζα ηςκ δελαιεκχκ απμηεθεί 
εοεφκδ ηδξ Ώκαεέημοζαξ Ώνπήξ . Βπίζδξ δ HEC εα πνέπεζ κα δζαζθαθίγεζ υηζ μζ 
δελαιεκέξ πμο ημπμεεηήζεζ ζηζξ πνμαθήηεξ βζα ηδ ζοθθμβή ηςκ οβνχκ απμαθήηςκ, 
δεκ εα πνμηαθμφκ μπμζαδήπμηε ιμνθή νφπακζδξ ζημκ πενζαίμ πχνμ υπςξ π.π. 
μζιέξ ή δζαννμέξ οβνχκ. 
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Καηά ηα θμζπά ζζπφμοκ υθα υζα πνμαθέπμκηαζ ζηδκ ανζε. πνςη. 1528/25-06-2009 
ιεηαλφ ηςκ δφμ ζοιααθθμιέκςκ φιααζδ. Δ πανμφζα ηνμπμπμίδζδ απμηεθεί 
Πνμζάνηδια ηδξ ακςηένς φιααζδξ. 
 
Δ πανμφζα ζοκηάπεδηε ζε έλζ (6) υιμζα ακηίηοπα ηαζ αθμφ ακαβκχζεδηε ηαζ 
αεααζχεδηε, οπμβνάθεδηε, ζθναβίζεδηε απυ ημοξ ζοιααθθυιεκμοξ ηαζ έθααε μ 
ηαεέκαξ απυ δφμ υιμζα ακηίηοπα.  
   
 

 
ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 
 
 
 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ    ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 
 
 
 
 
 
 
 
ΝΗΚΟ ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ   ΓΗΑ ΣΖΝ ANTIPOLLUTION Α.Ν.Δ. 
 
 
 
 
 
 
 
        ΓΗΑ ΣΖΝ H.E.C. S.A.  
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       ΑΡΗΘ. ΠΡΧΣ. 1527/25-06-2009 
 

ΤΜΒΑΖ 
 

Δθηέιεζεο εξγαζηώλ πεξηζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ απνβιήησλ ησλ 
πινίσλ θαη πισηώλ λαππεγεκάησλ πνπ ζα πξνζεγγίδνπλ ηε ζαιάζζηα 
πεξηνρή δηθαηνδνζίαο θαη αξκνδηόηεηαο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Ραθήλαο 
Α.Δ. 
 

ηδκ Ραθήκα ζήιενα ηδκ 25δ Εμοκίμο 2009, διένα Πέιπηδ, ζηα βναθεία ημο 
Ονβακζζιμφ Λζιέκμξ Ραθήκαξ Ώ.Β., Ώηηή Ώκδνέα Γ. Παπακδνέμο, Λζιάκζ Ραθήκαξ, 
ιεηαλφ ηςκ ηάηςεζ ζοιααθθυιεκςκ ιενχκ: 

(α) Ώθεκυξ ηδξ εηαζνείαξ ιε ηδκ επςκοιία «Ονβακζζιυξ Λζιέκμξ Ραθήκαξ Ώ.Β.» δ 
μπμία εδνεφεζ ζημ Λζιάκζ ηδξ Ραθήκαξ, Ώηηή Ώκδνέα Παπακδνέμο, εηπνμζςπείηαζ 
κυιζια απυ ημκ Αζεοεφκμκηα φιαμοθμ Φίθζππμ Κμκηαλή δοκάιεζ ηδξ οπ‟ αν. 
4.10/08-04-2009 απυθαζδξ ημο Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. (εθελήξ Αλαζέηνπζα Αξρή ή 
Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.) ηαζ  

(α) αθεηένμο ηδξ Έκςζδξ Βηαζνεζχκ ιε ηδκ επςκοιία «ΏΝΣΕΡΡΤΠΏΝΣΕΚΔ Ώ.Ν.Β.- 
Hellenic Environmental Center S.A.»,  (εθελήξ Ώκάδμπμξ) δ μπμία απμηεθείηαζ απυ: 

- Σδκ εηαζνεία ιε ηδκ επςκοιία ΏΝΣΕΡΡΤΠΏΝΣΕΚΔ Ώ.Ν.Β., πμο εδνεφεζ ζημκ 
Πεζναζά (Ώηηή Μζαμφθδ αν. 51) ηαζ εηπνμζςπείηαζ κυιζια βζα ηδκ οπμβναθή 
ηδξ πανμφζαξ απυ ηδκ εζδζηά ελμοζζμδμηδιέκδ κα οπμβνάρεζ ηδκ πανμφζα 
ζφιααζδ κυιζιμ εηπνυζςπυ ηδξ ηδκ Λζκανάηδ Γεςνβία ημο Κςκζηακηίκμο ιε 
Ώ.Α.Σ. Υ618462 απυ Σ.Ώ. Κμνοδαθθμφ, ζφιθςκα ιε ημ απυ 24.06.2009 
Πναηηζηυ Α.. ηδξ εηαζνείαξ (εθελήξ «ΏΏΝΒ») 

- Σδκ εηαζνεία ιε ηδκ επςκοιία Hellenic Environmental Center S.A., πμο 
εδνεφεζ ζημκ Πεζναζά (Λ. Υαηγδηονζαημφ  αν.42) ιε εζδζηά ελμοζζμδμηδιέκμ κα 
οπμβνάρεζ ηδκ πανμφζα ζφιααζδ κυιζιμ εηπνυζςπυ ηδξ ημκ η. Πακαβζχηδ 
ηαιαημβζάκκδ, ιε ηδκ απυ 24/06/2009 απυθαζδ ημο Α.. 

ηαζ δ μπμία Έκςζδ Βηαζνεζχκ ακαηδνφπεδηε ακάδμπμξ ημο απυ 03/02/2009 
Ώκμζπημφ δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ ζφκαρδ ζφιααζδξ βζα ηδκ πανμπή μθμηθδνςιέκςκ 
οπδνεζζχκ εοημθζχκ οπμδμπήξ ηςκ απμαθήηςκ ηαζ ηαηαθμίπςκ θμνηίμο ηςκ 
πθμίςκ, πμο πνμζεββίγμοκ ηδ εαθάζζζα πενζμπή ανιμδζυηδηαξ ημο Ονβακζζιμφ 
Λζιέκμξ Ραθήκαξ Ώ.Β. (Λζιέκεξ Ραθήκαξ ηαζ Ώβίαξ Μανίκαξ), ζφιθςκα ιε ημ 
εβηνζεέκ ακαεεςνδιέκμ ΥΒΑΕΟ ΠΏΡΏΛΏΐΔ ΚΏΕ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ 
ΚΏΕ ΚΏΣΏΛΟΕΠΧΝ ΦΟΡΣΕΟΤ ΣΟΤ ΟΡΓΏΝΕΜΟΤ ΛΕΜΒΝΟ ΡΏΦΔΝΏ (Ο.Λ.Ρ.)  
Ώ.Β. ηαζ εζδζηυηενα ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο ΏΏΝΒ, ακαηδνφπεδηε ακάδμπμξ βζα ηδκ 
ζφκαρδ ζφιααζδξ βζα ηδκ πανμπή μθμηθδνςιέκςκ οπδνεζζχκ εοημθζχκ οπμδμπήξ 
ηςκ ΣΒΡΒΧΝ απμαθήηςκ ηςκ πθμίςκ, ηαζ εηπνμζςπείηαζ κυιζια απυ ημκ ημζκυ 
εηπνυζςπμ η. Πακαβζχηδ ηαιαημβζάκκδ 

ηαζ έπμκηαξ οπυρδ:  

 

1. Σμοξ υνμοξ ηδξ ανζε. 1/2008/09-12-08 Αζαηήνολδξ πμο εβηνίεδηε ιε ηδκ 
οπ‟ αν. 12.6/27-11-2008 Ώπυθαζδ ημο Αζμζηδηζημφ οιαμοθίμο (Α..) ημο 
Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
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2. Σδκ πνμζθμνά πμο οπμαθήεδηε απυ ημκ Ώκάδμπμ ζημ πθαίζζμ ηδξ 
δζαδζηαζίαξ ημο ςξ άκς δζαβςκζζιμφ.  

3. Σδκ οπ‟ αν. 4.10/08-04-2009 απυθαζδ ημο Α.. ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. πενί 
ηαηαηφνςζδξ ημο δζαβςκζζιμφ ζημκ Ώκάδμπμ.  

4. Σδκ αν. πνςη. 1459/18-06-2009 ακαημίκςζδ ηαηαηφνςζδξ ημο Ο.Λ.Ρ. 
Ώ.Β. πνμξ ημκ ακάδμπμ. 

5. Σδκ ιε ανζειυ 27720/1959 εββφδζδ ηαθήξ εηηέθεζδξ πμο οπμαθήεδηε 
απυ ημκ Ώκάδμπμ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 7.3 ηδξ Αζαηήνολδξ.  

6. Σμ ηεθζηυ πέδζμ Έηηαηηδξ  Ώκάβηδξ, πμο οπμαθήεδηε απυ ημκ Ώκάδμπμ 
ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 15.6 ηδξ Αζαηήνολδξ. 

7. Σζξ ηάηςεζ  άδεζεξ ηαζ πζζημπμζήζεζξ πμο έπμοκ πνμζημιζζεεί απυ ημκ 
Ώκάδμπμ:  

 Άδεζα ζοθθμβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ ζηενεχκ απμαθήηςκ ανζε. πνςη. 
ΠΒΥΧ 1117/ΦΠΒΡΕΐ-Ώ/08/17-03-2008. 

 Άδεζα ζοθθμβήξ, ιεηαθμνάξ ή ηαζ απμεήηεοζδξ επζηίκδοκςκ 
απμαθήηςκ ανζε. πνςη. 187882/3147/9-9-2008. 

 Σμ απυ 06/06/2007 Ώπμδεζηηζηυ Καηαπχνδζδξ ζημ Μδηνχμ Φμνέςκ 
Αζαπείνζζδξ Βπζηίκδοκςκ Ώπμαθήηςκ ημο ΤΠΒΥΧΑΒ. 

 Σμ απυ 20/11/2008 Ώπμδεζηηζηυ Καηαπχνδζδξ ζημ Μδηνχμ 
Αζαπείνζζδξ ιδ Βπζηίκδοκςκ ηενεχκ Ώπμαθήηςκ ημο ΤΠΒΥΧΑΒ. 

 Άδεζα ζοθθμβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ ζε πακεθθαδζηή ηθίιαηα 
πνδζζιμπμζμοιέκςκ ζηδθχκ ηαζ ζοζζςνεοηχκ ημο ΤΠΒΥΧΑΒ ανζε. 
πνςη. μζη.174520/22-11-2007. 

 φιααζδ ιε Βκζαίμ φκδεζιμ Αήιςκ ηαζ Κμζκμηήηςκ Νμιμφ Ώηηζηήξ 
βζα δζάεεζδ απμννζιιάηςκ, ανζε. πνςη. 13537/26-11-08. 

 Σμ απυ 26/09/2005 έββναθμ εεκζηυηδηαξ απμννζιιαημθυναξ 
θμνηδβίδαξ ΣΏΞΕΏΡΥΔ I. 

 Σμ ανζε. 256/08 Πζζημπμζδηζηυ Πνςημηυθθμο Γεκζηήξ Βπζεεχνδζδξ 

Φμνηδβμφ Πθμίμο ΣΏΞΕΏΡΥΔ I. 

 Άδεζα πενζζοθθμβήξ ηενεχκ Ώπμννζιιάηςκ Πθμίςκ ηδξ θμνηδβίδαξ 

ΣΏΞΕΏΡΥΔ Ε, ανζε. πνςη. 2111.2/06/08. 

 Καηαθθδθυηδηα απμννζιιαημθυνμο θμνηδβίδαξ ΣΏΞΕΏΡΥΔ Ε ανζε. 

πνςη. 828/76/22-02-2008. 

 Σμ απυ 17/03/2004 Πζζημπμζδηζηυ Καηαιέηνδζδξ θμνηδβίδαξ 

ΣΏΞΕΏΡΥΔ Ε. 

 Σμ ανζε. 202793/22-09-2004 Έββναθμ Βεκζηυηδηαξ , ημ ανζε. 

21/08/16-01-2008 Π.Γ.Β., ηδκ ανζε. πνςη. 2111.2/05/08 Άδεζα 
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Πενζζοθθμβήξ ηενεχκ Ώπμννζιιάηςκ, ηδκ ανζε. πνςη. 8160/697/26-

11-2007 Καηαθθδθυηδηα απμννζιιαημθυνμο θμνηδβίδαξ ηαζ ημ απυ 

26/08/2004 Πζζημπμζδηζηυ Καηαιέηνδζδξ ηδξ θμνηδβίδαξ ΣΏΞΕΏΡΥΔ 

ΕΕ. 

 Σμ ανζε. 201121/22-08-2007 Έββναθμ Βεκζηυηδηαξ , ημ ανζε. 

189/07/02-07-2007 Π.Γ.Β., ηδκ ανζε. πνςη. 2111.2/04/07 Άδεζα 

Πενζζοθθμβήξ ηενεχκ Ώπμννζιιάηςκ, ηδκ ανζε. πνςη. 3761/340/07-

06-2007 Καηαθθδθυηδηα απμννζιιαημθυνμο θμνηδβίδαξ ηαζ ημ απυ 

11/10/1994 Πζζημπμζδηζηυ Καηαιέηνδζδξ ηδξ θμνηδβίδαξ ΓΒΧΡΓΕΟ. 

 Σμ ανζε. 601293/22-08-2004 Έββναθμ Βεκζηυηδηαξ , ημ ανζε. 

442/08/24-09-2008 Π.Γ.Β., ηδκ ανζε. πνςη. 2111.2/01/09 Άδεζα 

Πενζζοθθμβήξ ηενεχκ Ώπμννζιιάηςκ, ηδκ ανζε. πνςη. 8758/863/18-

12-2008 Καηαθθδθυηδηα απμννζιιαημθυνμο θμνηδβίδαξ ηαζ ημ απυ 

17/05/1992 Πζζημπμζδηζηυ Καηαιέηνδζδξ ηδξ θμνηδβίδαξ ΣΏΞΕΏΡΥΔ 

ΕΕΕ. 

 Σμ ανζε. 601205/26-11-2004 Έββναθμ Βεκζηυηδηαξ, ημ ανζε. 

608/08/31-12-2008 Π.Γ.Β., ηδκ ανζε. πνςη. 2111.2/02/09 Άδεζα 

Πενζζοθθμβήξ ηενεχκ Ώπμννζιιάηςκ, ηδκ ανζε. πνςη. 369/40/27-01-

2009 Καηαθθδθυηδηα απμννζιιαημθυνμο θμνηδβίδαξ ηαζ ημ απυ 

26/01/2001 Πζζημπμζδηζηυ Καηαιέηνδζδξ ηδξ θμνηδβίδαξ ΏΝΣΕΠΟΛ Ε. 

 Σμ ανζε. 601195/21-11-2004 Έββναθμ Βεκζηυηδηαξ, ημ ανζε. 39/09/02-

02-2009 Π.Γ.Β., ηδκ ανζε. πνςη. 2111.2/03/09 Άδεζα Πενζζοθθμβήξ 

ηενεχκ Ώπμννζιιάηςκ, ηδκ ανζε. πνςη. 1668/191/19-03-2009 

Καηαθθδθυηδηα απμννζιιαημθυνμο θμνηδβίδαξ ηαζ ημ απυ 01/06/2001 

Πζζημπμζδηζηυ Καηαιέηνδζδξ ηδξ θμνηδβίδαξ ΏΝΣΕΡΡΤΠΏΝΣΕΚΔ Ε. 

 Σμ ανζε. 601288/26-11-2005 Έββναθμ Βεκζηυηδηαξ, ημ ανζε. 01/08/02-

01-2008 Π.Γ.Β., ηδκ ανζε. πνςη. 2111.2/03/08 Άδεζα Πενζζοθθμβήξ 

ηενεχκ Ώπμννζιιάηςκ, ηδκ ανζε. πνςη. 351/36/01-02-2008 

Καηαθθδθυηδηα απμννζιιαημθυνμο θμνηδβίδαξ ηαζ ημ απυ 21/02/2002 

Πζζημπμζδηζηυ Καηαιέηνδζδξ ηδξ θμνηδβίδαξ ΏΝΣΕΡΡΤΠΏΝΣΕΚΔ ΕΕ. 

 Σμ ανζε. 601193/26-09-2005 Έββναθμ Βεκζηυηδηαξ, ημ ανζε. 

582/07/08-11-2009 Π.Γ.Β., ηδκ ανζε. πνςη. 2111.2/05/07 Άδεζα 
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Πενζζοθθμβήξ ηενεχκ Ώπμννζιιάηςκ, ηδκ ανζε. πνςη. 8159/698/26-

11-2007 Καηαθθδθυηδηα απμννζιιαημθυνμο θμνηδβίδαξ ηαζ ημ απυ 

19/08/1982 Πζζημπμζδηζηυ Καηαιέηνδζδξ ηδξ θμνηδβίδαξ ΔΛΕΏ Κ.. 

 Σμ ανζε. 601343/26-11-2005 Έββναθμ Βεκζηυηδηαξ, ημ ανζε. 07/08/07-

01-2008 Π.Γ.Β., ηδκ ανζε. πνςη. 2111.2/04/08 Άδεζα Πενζζοθθμβήξ 

ηενεχκ Ώπμννζιιάηςκ, ηδκ ανζε. πνςη. 352/37/28-01-2008 

Καηαθθδθυηδηα απμννζιιαημθυνμο θμνηδβίδαξ ηαζ ημ απυ 31/12/1997 

Πζζημπμζδηζηυ Καηαιέηνδζδξ ηδξ θμνηδβίδαξ ΏΓΕΟ ΦΏΝΟΤΡΕΟ. 

 Σμ ανζε. 201420/04-07-2008 Έββναθμ Βεκζηυηδηαξ, ημ ανζε. 

457/07/22-08-2007 Π.Γ.Β., ημ απυ 01/08/2008 Εδζςηζηυ οιθςκδηζηυ 

Ναφθςζδξ ημο νοιμοθημφ ΏΡΥΏΓΓΒΛΟ Μ.. 

 Άδεζεξ ηοηθμθμνίαξ απμννζιιαημθυνςκ μπδιάηςκ ΓΚΓ-9308, ΓΚΓ-

9309, ΤΜΥ-9175. 

 Άδεζεξ ηοηθμθμνίαξ θμνηδβχκ μπδιάηςκ HOOK-LIFT ΤΝΔ-9299 ηαζ 

ΤΝΚ-9610. 

 Άδεζεξ ηοηθμθμνίαξ θμνηδβχκ μπδιάηςκ SKIP LOADER ΤΜΚ-9778 

ηαζ ΤΜΥ-9098. 

 Άδεζεξ ηοηθμθμνίαξ θμνηδβχκ μπδιάηςκ, α) ιε ανπάβδ ανζε. 

ηοηθμθμνίαξ ΤΝΚ-9478 ηαζ α) ιεηαθμνάξ CONTAINERS ανζε. 

ηοηθμθμνίαξ ΤΝΚ-9084. 

 Δ απυ 18/01/2006 αεααίςζδ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ UN, 

ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο IMDG ηαζ ADR code ηςκ αανεθζχκ ηαζ 

ζάηςκ. 

 Άδεζεξ ηαηά ADR ηςκ πεζνζζηχκ μπδιάηςκ ιεηαθμνάξ επζηίκδοκςκ 

απμαθήηςκ. 

 Πζζημπμζδηζηυ Βπαββεθιαηζηήξ Καηάνηζζδξ οιαμφθμο ADR. 

 Πζζημπμζδηζηυ οζηήιαημξ Αζαπείνζζδξ Πμζυηδηαξ ηαηά ISO 9001:2000 

ανζε. 01 100 045870/16-10-2007. 

 Πζζημπμζδηζηυ οζηήιαημξ Αζαπείνζζδξ Τβζεζκήξ ηαζ Ώζθάθεζαξ ζηδκ 

ενβαζία ηαηά ΒΛΟΣ 1801/OHSAS 18001 9/Ώ/2008/22-04-2008. 
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 Πζζημπμζδηζηυ οζηήιαημξ Πενζααθθμκηζηήξ Αζαπείνζζδξ ηαηά 

14001:2004 ανζε. 104 069608/20-01-2009. 

 Αζπθχιαηα μδδβχκ ηαζ πεζνζζηχκ ιδπακδιάηςκ. 

 Ώζθαθζζηήνζμ Ώζηζηήξ Βοεφκδξ ανζε. 238595/00. 

 φιααζδ Ώπμηέθνςζδξ Μμθοζιαηζηχκ Ώπμαθήηςκ ιε ΒΑΚΝΏ ανζε. 

8857/06-08-2008. 

 Δ απυ 01/05/2008 φιααζδ ακηθήζζιςκ επζηίκδφκςκ απμαθήηςκ ιε 

HEC S.A.  

8. Τπεφεοκδ Αήθςζδ ημο άνενμο 8 ημο Ν. 1599/1986, υπςξ ζζπφεζ, υηζ δεκ 

έπεζ εηδμεεί ηαηαδζηαζηζηή απυθαζδ ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 3 ημο Ν. 

3310/2005, υπςξ ακηζηαηαζηάεδηε ιε ημ άνενμ 3 ημο Ν. 3414/2005. 

 

πκθσλνύληαη ηα αθόινπζα:  

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ 

1.1. Δ φιααζδ απμηεθείηαζ απυ ηα αηυθμοεα ζοιααηζηά ηεφπδ: 

α) Σμ ηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ φιααζδξ 

α) Σδκ απυ 09/12/2008 ιε ανζε. πνςη. 2429/2008  Αζαηήνολδ – Ώκαθοηζηυ 

Σεφπμξ Πνμηήνολδξ 

β) Σδκ Πνμζθμνά ημο Ώκαδυπμο  

δ) Σδκ οπ‟ αν. 4.10/08-04-2009 απυθαζδ ηαηαηφνςζδξ ημο Α ημο ΟΛΡ ΏΒ.  

1.2. ε πενίπηςζδ πμο πνμηφπηεζ ακηίθαζδ ή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ παναπάκς 

ζοιααηζηχκ ηεοπχκ, αοηά ζζπφμοκ ηαηά ηδ ζεζνά πμο παναηίεεκηαζ. 

1.3. Μεηά ηδκ έβηνζζδ απυ ηδκ ανιυδζα Λζιεκζηή Ώνπή, ζφιθςκα ιε ημκ υνμ 15.6 

ηδξ Αζαηήνολδξ εα επζζοκαθεεί ςξ Πανάνηδια ηδξ φιααζδξ ηαζ ημ Σεθζηυ πέδζμ 

Έηηαηηδξ Ώκάβηδξ, ημ μπμίμ εα οπενζζπφεζ ημο ζπεδίμο πμο πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ 

Πνμζθμνά ημο Ώκαδυπμο.  
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1.4. Βπίζδξ, εα επζζοκαθεεί ςξ πανάνηδια ζηδκ πανμφζα ηαζ δ φιααζδ 

Ώζθάθζζδξ Γεκζηήξ Ώζηζηήξ Βοεφκδξ πνμξ Σνίημοξ πμο εα ζοκάρεζ μ Ώκάδμπμξ 

ζφιθςκα ιε ημκ υνμ 1.4.1.5 ηδξ Αζαηήνολδξ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ  

2.1 Ώκηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ είκαζ δ ηαη' απμηθεζζηζηυηδηα εηηέθεζδ ηςκ 

απαζημφιεκςκ ενβαζζχκ παναθααήξ, ιεηαθμνάξ ηαζ δζάεεζδξ ηαηαθμίπςκ πθμίςκ, 

βζα ηδκ πανμπή μθμηθδνςιέκςκ οπδνεζζχκ εοημθζχκ οπμδμπήξ ηαηαθμίπςκ ηςκ 

πθμίςκ πμο πνμζεββίγμοκ ηδ εαθάζζζα πενζμπή ανιμδζυηδηαξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., 

ζφιθςκα ιε ημ εβηνζεέκ ακαεεςνδιέκμ „‟ΥΒΑΕΟ ΠΏΡΏΛΏΐΔ & ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ 

ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ ΚΏΕ ΚΏΣΏΛΟΕΠΧΝ ΠΛΟΕΧΝ‟‟ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., υπςξ αοηυ εηάζημηε 

ηνμπμπμζείηαζ, δδθαδή ηδξ εηηέθεζδξ ηαη‟ απμηθεζζηζηυηδηα, ηςκ ενβαζζχκ 

παναθααήξ ηαζ δζάεεζδξ ηςκ ζηενεχκ οπμθεζιιάηςκ θμνηίμο ηαζ οθζηχκ 

ζοζηεοαζίαξ, ζηενεχκ απμαθήηςκ ηαζ απμννζιιάηςκ ηαεχξ ηαζ ηςκ επζηίκδοκςκ 

ζηενεχκ ηαηαθμίπςκ ηςκ πθμίςκ πμο εα πνμζεββίγμοκ ηδ εαθάζζζα πενζμπή 

ανιμδζυηδηαξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., δ μπμία μνζμεεηείηαζ υπςξ μνίγεηαζ ζημ Πανάνηδια Ε 

ηδξ Αζαηήνολδξ, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ ιεηαθμνά ηαζ δ ηεθζηή δζάεεζή ημοξ ιε ιένζικα 

ηαζ δαπάκεξ ημο ιέθμοξ ημο Ώκαδυπμο ΏΏΝΒ, ζφιθςκα ιε ηδ δζεεκή ζφιααζδ  

MARPOL 73/78, ημ Ν.1269/1982 πμο ηφνςζε ηδκ πνμακαθενυιεκδ δζεεκή 

ζφιααζδ, ημ Ν.743/1977 ηαζ ημ Ν.1147/1981. 

2.2. Σμ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο ΏΏΝΒ, ηαθείηαζ κα πανέπεζ ηαζ κα εηηεθεί υθεξ ηζξ 

απαναίηδηεξ οπδνεζίεξ, ιε βκχιμκα ηδκ εθανιμβή  ηςκ απαζηήζεςκ ηδξ Οδδβίαξ 

2000/59/ΒΚ ημο οιαμοθίμο ηδξ 27δξ Νμειανίμο 2000 ηςκ Βονςπασηχκ 

Κμζκμηήηςκ «ζπεηζηά ιε ηζξ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ παναθααήξ απμαθήηςκ πμο 

πανάβμκηαζ ζηα πθμία ηαζ ηαηαθμίπςκ θμνηίμο πμο έπεζ δδιμζζεοεεί ζηδκ επίζδιδ 

εθδιενίδα ηςκ Βονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ (L332/81/28-12-2000) ηαεχξ ηαζ ηδξ ανζε. 

8111.1/41/09 ΚΤΏ   (ΦΒΚ ΐ΄412/06-03-09) «Μέηνα ηαζ υνμζ βζα ηζξ θζιεκζηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ παναθααήξ απμαθήηςκ πμο πανάβμκηαζ ζηα πθμία ηαζ ηαηαθμίπςκ 

θμνηίμο ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ ανζε. 2007/71/ΒΚ μδδβίαξ. 

Ώκηζηαηάζηαζδ ηδξ ανζε. 3418/07/02 (ΦΒΚ 712 ΐ΄) ημζκήξ οπμονβζηήξ απυθαζδξ 

<<Μέηνα ηαζ υνμζ βζα ηζξ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ παναθααήξ απμαθήηςκ πμο 

πανάβμκηαζ ζηα πθμία ηαζ ηαηαθμίπςκ θμνηίμο.>>», ζφιθςκα ηαζ ιε ημοξ υνμοξ ηδξ 

ζφιααζδξ ηαζ ηδξ δζαηήνολδξ ηαεχξ ηαζ ηςκ ζοιααηζηχκ ηεοπχκ. 



C:\Users\zastra\Desktop\ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ 2013.doc 131 

 

2.3. Δηδηθόηεξα, ην κέινο ηνπ  Αλαδόρνπ, ΑΑΝΔ αλαιακβάλεη λα εθηειεί ηηο 

αθόινπζεο ππεξεζίεο:  

 

2.3.1. Πανμπή μθμηθδνςιέκςκ οπδνεζζχκ εοημθζχκ οπμδμπήξ ζηενεχκ 

απμαθήηςκ ηαζ ηαηαθμίπςκ ηςκ πθμίςκ πμο πνμζεββίγμοκ ηδ εαθάζζζα πενζμπή 

ανιμδζυηδηαξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. (Λζιέκεξ Ραθήκαξ ηαζ Ώβίαξ Μανίκαξ), ζφιθςκα ιε ημ 

εβηνζεέκ ακαεεςνδιέκμ “ΥΒΑΕΟ ΠΏΡΏΛΏΐΔ ΚΏΕ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ  

ΠΛΟΕΧΝ ΚΏΕ ΚΏΣΏΛΟΕΠΧΝ ΦΟΡΣΕΟΤ” O.Λ.Ρ.  Ώ.Β., υπςξ αοηυ εηάζημηε 

ηνμπμπμζείηαζ, δδθαδή ηδξ εηηέθεζδξ  ηαη‟ απμηθεζζηζηυηδηα, ηςκ ενβαζζχκ 

παναθααήξ ηαζ δζάεεζδξ ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ ηαζ απμννζιιάηςκ ηαεχξ ηαζ 

ηςκ επζηίκδοκςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ ηςκ πθμίςκ πμο εα πνμζεββίγμοκ ηδ 

εαθάζζζα πενζμπή ανιμδζυηδηαξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ ιεηαθμνάξ 

ηαζ ηεθζηήξ δζάεεζήξ ημοξ ιε ιένζικα ηαζ δαπάκεξ ημο, ζφιθςκα ιε ηδ δζεεκή 

ζφιααζδ MARPOL 73/78, ημ Ν. 1269/1982 πμο ηφνςζε ηδκ πνμακαθενυιεκδ 

δζεεκή ζφιααζδ, ημ Ν. 743/1977 ηαζ ημ Ν. 1147/1981. 

 

2.3.2. Σα ζηενεά  ηαηάθμζπα πςνίγμκηαζ ζηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ, ζφιθςκα ιε ηζξ 

μδδβίεξ ημο ΕΜΟ ηαζ ημ ΥΒΑΕΟ παναθααήξ ηαηαθμίπςκ ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β. (ΑΝΝΔΥ I, 

II, III θαη V): 

 
 

 Οζηζαηά Ώπμννίιιαηα (οπμθείιιαηα ηνμθχκ, οθζηά ζοζηεοαζίαξ) 

 Λεζημονβζηά Ώπυαθδηα (Ώπυαθδηα ζοκηήνδζδξ, Πνμσυκηα 

πνμενπυιεκα απυ επζζηεοέξ πθμίςκ, Τπμθείιιαηα θμνηίμο, 

Ώπυαθδηα θμνηίμο, οθζηά ζοζηεοαζίαξ δζάθμνα άθθα ζηενεά 

απυαθδηα) 

 οζηεοαζιέκεξ επζηίκδοκεξ μοζίεξ – Βπζηίκδοκα ζηενεά 

ηαηάθμζπα ηαζ επζηίκδοκα  ζηενεά ηαηάθμζπα θμνηίμο  

 ηενεά πεηνεθαζμεζδή ηαηάθμζπα δελαιεκχκ πθμίςκ (ζηενεά ηαζ 

διζζηενεά)  

 

2.3.3. Δ παναθααή υθςκ ηςκ ηαηαθμίπςκ εα βίκεηαζ απυ ηα πθμία ιε ιέζα ηαζ 

θνμκηίδα ημο  ακαδυπμο μπμζαδήπμηε χνα ημο 24χνμο οπάνπεζ ζπεηζηυ αίηδια απυ 
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πθμίμ ηαζ ακελάνηδηα ηδξ ιζηνήξ ή ιεβάθδξ πμζυηδηαξ ηαηαθμίπςκ πμο δζαεέημοκ 

έηζζ χζηε ζε ηαιία πενίπηςζδ κα ιδκ πνμηφπηεζ αδζηαζμθυβδηδ ηαεοζηένδζδ ζηα 

πθμία. 

Δ οπμπνέςζδ αοηή ζζπφεζ βζα υθεξ ηζξ διένεξ, Κονζαηέξ ηαζ ανβίεξ. 

Βπίζδξ δ πνμακαθενυιεκδ οπμπνέςζδ ζζπφεζ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ μπμζμοδήπμηε 

πθμίμο ακελανηήηςξ ζδιαίαξ, ηφπμο ηαζ ιεβέεμοξ ιέζα ζηδ εαθάζζζα πενζμπή 

ανιμδζυηδηαξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 

Σμ αίηδια βζα ηδκ παναθααή πνέπεζ κα οπμαάθθεηαζ απυ ημ ελοπδνεημφιεκμ πθμίμ 

ή ημκ κυιζιμ εηπνυζςπμ ημο, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηδκ ΚΤΏ 8111.1/41/09  

(ΦΒΚ ΐ΄412/06-03-09) (άνενμ 6). 

 

2.3.4. Βζδζηά βζα ηα επζηίκδοκα ηαηάθμζπα ηαζ βζα υζα ελ‟ αοηχκ απαζηείηαζ δ έηδμζδ 

άδεζαξ δζαζοκμνζαηήξ ιεηαθμνάξ, ημ αίηδια βζα ηδκ παναθααή ημοξ πνέπεζ κα 

οπμαάθθεηαζ απυ ημ ελοπδνεημφιεκμ πθμίμ ή ημκ κυιζιμ εηπνυζςπμ ημο, ηαηά ηζξ 

ενβάζζιεξ διένεξ ηαζ χνεξ, δεηαπέκηε (15) ενβάζζιεξ διένεξ ημοθάπζζημκ πνμ ηδξ 

ενβαζίαξ παναθααήξ, βζα ηδκ δζεηπεναίςζδ ηςκ δζαηοπχζεςκ απυ ημκ Ώκάδμπμ, 

εηηυξ έηηαηηςκ πενζπηχζεςκ ηαζ εα ηδνμφκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ 

απυ ηδκ δζεεκή, εζςηενζηή ηαζ ημζκμηζηή κμιμεεζία (φιααζδ ΐαζζθείαξ Ν. 

2203/1994 (ΦΒΚ 58/Ώ, Κακμκζζιυξ 259/1993 ΒΒ), υπςξ ζζπφεζ.  

 

 2.3.5. Δ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ δ θεζημονβία ηςκ εβηαηαζηάζεςκ εοημθζχκ 

οπμδμπήξ εα είκαζ ζφιθςκδ ιε ημ «ΥΒΑΕΟ ΠΏΡΏΛΏΐΔ & ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ 

ΚΏΣΏΛΟΕΠΧΝ ΠΛΟΕΧΝ» ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηαζ ζφιθςκδ ιε ηζξ εηάζημηε ζζπφμοζεξ 

δζαηάλεζξ ηςκ Νυιςκ ηαζ Τπμονβζηχκ Ώπμθάζεςκ πμο πνμαθέπμκηαζ βζα ηζξ 

ενβαζίεξ πενζζοθθμβήξ ηαζ δζάεεζδξ ηαηαθμίπςκ απυ πθμία, απυ ηδκ Βεκζηή, 

Κμζκμηζηή ηαζ Αζεεκή κμιμεεζία.   

 

2.3.6. Ο Ώκάδμπμξ, βζα ηδκ άνζζηδ, απνυζημπηδ ηαζ ηέθεζα εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ 

είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα δζαεέζεζ ηα ηαηάθθδθα πθςηά ιέζα, πενζαία ιέζα, ιδπακζηά 

ιέζα ηαζ ιδπακήιαηα, ζε είδμξ, ζηακυηδηα ηαζ ανζειυ, ημοθάπζζημκ αοηχκ πμο 

ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ 1 ηδξ Αζαηήνολδξ ηαζ εα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ ακάβηεξ 

ελοπδνέηδζδξ ηςκ ηάεε είδμοξ πθμίςκ πμο ανίζημκηαζ ζηδ εαθάζζζα πενζμπή 

ανιμδζυηδηαξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. χζηε κα ιδκ πνμηαθείηαζ αδζηαζμθυβδηδ ηαεοζηένδζδ 

ζε αοηά. 
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2.3.7. Σα πθςηά ηαζ πενζαία ιέζα ημο ακαδυπμο, εα ηαθφπημοκ υθεξ ηζξ απαζηήζεζξ 

ηδξ ζζπφμοζαξ Νμιμεεζίαξ (Νυιμζ, Π.Α, Τ.Ώ, η.θπ.) ζε εέιαηα αζθαθείαξ ηαζ 

πνμζηαζίαξ ημο εαθάζζζμο πενζαάθθμκημξ ηαζ εα είκαζ εθμδζαζιέκα ιε ηζξ 

απαναίηδηεξ ηαηά πενίπηςζδ άδεζεξ υπςξ, άδεζα ενβαζίαξ πθςημφ ιέζμο 

Λζιεκανπείμο, αεααίςζδ Τβεζμκμιείμο, πνςηυημθθμ βεκζηήξ επζεεχνδζδξ πθμίμο ζε 

ζζπφ, άδεζεξ ηοηθμθμνίαξ μπδιάηςκ ηαζ υηζ άθθμ πνμαθέπεηαζ απυ ηδκ ζζπφμοζα 

κμιμεεζία. 

 

2.3.8. Ο ηφπμξ ηαζ δ πςνδηζηυηδηα ηςκ πθςηχκ ιέζςκ εα πνέπεζ κα είκαζ επανηήξ 

βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ εηάζημηε ακαβηχκ ηςκ θζιέκςκ Ραθήκαξ ηαζ Ώβίαξ Μανίκαξ, 

υπςξ εα δζαιμνθχκμκηαζ αοηέξ ζε ηάεε πνμκζηή πενίμδμ, χζηε κα ιδκ πνμηαθείηαζ 

αδζηαζμθυβδηδ ηαεοζηένδζδ ή πνυζεεηδ μζημκμιζηή επζαάνοκζδ ζηα 

ελοπδνεημφιεκα πθμία. 

 

2.3.9. Δ ζηακυηδηα ηδξ εβηαηάζηαζδξ απμεήηεοζδξ  εα είκαζ ακάθμβδ ηςκ ακαβηχκ 

έηζζ χζηε κα ηαθφπημκηαζ πθήνςξ μζ απαζηήζεζξ ηςκ πθμίςκ πςνίξ κα πνμηαθείηαζ 

αδζηαζμθυβδηδ ηαεοζηένδζδ ζε αοηά. 

 

2.3.10. θα ηα  ιέζα, πενζαία ηαζ πθςηά πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ εηηέθεζδ 

ηδξ ζφιααζδξ, εα είκαζ εβηεηνζιέκμο ηφπμο απυ ηζξ ανιυδζεξ ηαηά κυιμ ανπέξ 

ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο μνίγεζ δ Βεκζηή ηαζ Αζεεκήξ κμιμεεζία MARPOL 

73/78 ηαζ εα έπμοκ ηα ζπεηζηά ηαηά πενίπηςζδ απαζημφιεκα πζζημπμζδηζηά, 

επζπνυζεεηα δε εα είκαζ εθμδζαζιέκα, υπμο απαζηείηαζ, ιε άδεζεξ ηδξ Λζιεκζηήξ 

Ώνπήξ.   

 

2.3.11. Σα ιέζα, πθςηά ηαζ πενζαία, πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα 

εηηέθεζδξ ηδξ ζφιααζδξ, εα είκαζ αοηά αάζεζ ηςκ μπμίςκ έπμοκ δμεεί μζ ζπεηζηέξ 

άδεζεξ. Βπίζδξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ αοηά έπμοκ αλζμθμβδεεί ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ 

Σεπκζηήξ Ώλζμθυβδζδξ ηςκ πνμζθμνχκ, εα ιπμνμφκ κα ακηζηαείζηακηαζ ιυκμ απυ 

ηαη‟ εθάπζζημκ ζζμδφκαιά ημοξ ηαζ ηαηυπζκ εβηνίζεςξ ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β.. 

 

2.3.12. Ο Ώκάδμπμξ, εα πνέπεζ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ πανμφζδξ ζφιααζδξ, κα 

δζαεέηεζ ιυκζιδ εβηαηάζηαζδ, δδθαδή βναθεία ηαζ ιέζα επζημζκςκίαξ (ηδθέθςκα, 



C:\Users\zastra\Desktop\ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ 2013.doc 134 

FAX, αζφνιαηδ επζημζκςκία) ηαζ πνμζςπζηυ επζθοθαηήξ πμο κα δζαηδνεί ζε 

εημζιυηδηα ηδκ άιεζδ ακηαπυηνζζή ηδξ. 

Σμ πνμζςπζηυ πμο εα απαζπμθείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ηδξ φιααζδξ εα 

είκαζ ημοθάπζζημκ ημ πνμζςπζηυ πμο πενζβνάθεηαζ ζημ άνενμ 1 ηδξ Αζαηήνολδξ ηαζ 

εα έπεζ ηα ηοπζηά ηαζ μοζζαζηζηά πνμζυκηα ακάθμβα ιε ηδ εέζδ ενβαζίαξ ημο, χζηε 

κα βίκεηαζ μιαθά ηαζ ιε ημ ιεβαθφηενμ ααειυ απυδμζδξ, δ ελοπδνέηδζδ ηςκ πθμίςκ 

ηαζ δ πνμζηαζία ημο εαθάζζζμο πενζαάθθμκημξ. 

 

2.3.13. Ο ηνυπμξ ηαζ δ ιεεμδμθμβία εηηέθεζδξ ηςκ ενβαζζχκ παναθααήξ, 

ιεηαθμνάξ ηαζ ηεθζηήξ δζάεεζδξ ηςκ ηαηαθμίπςκ, εα είκαζ ζφιθςκδ ιε ηδκ ιεθέηδ 

ημο ακαδυπμο, δ μπμία  οπμαθήεδηε ιε ηδκ πνμζθμνά ημο, ήημζ:    

 

 Σμ θεπημιενέξ δζάβναιια ενβαζζχκ - ιεευδςκ πμο πενζβνάθεζ ακαθοηζηά 

υθεξ ηζξ θάζεζξ παναθααήξ - ιεηαθμνάξ - ηοπυκ επελενβαζίαξ - ηεθζηήξ 

δζάεεζδξ ηςκ ηαηαθμίπςκ ηαζ επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ απυ ηδκ ζηζβιή 

εζδμπμζήζεςξ (θήρεςξ-ηθήζεςξ) ιέπνζ μθμηθδνχζεςξ ηςκ ενβαζζχκ, ακά 

θάζδ, ηαζ ιε ηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ 

πνδζζιμπμζδιέκςκ απυ ημκ Ώκάδμπμ, ιέζςκ υπςξ αοηά ακαθένμκηαζ ζηδκ 

ηεπκζηή πνμζθμνά ημο. 

 

 Σδ Μεθέηδ Ονβάκςζδξ ηςκ Βνβαζζχκ Αζαπείνζζδξ Βπζηίκδοκςκ Ώπμαθήηςκ 

(ζφιθςκα ιε ηδκ ΏΔΠ 24944/1159). 

 

2.3.14. Βπζζδιαίκεηαζ υηζ μ Ώκάδμπμξ πνέπεζ κα δζαεέηεζ ζε ζζπφ ηζξ απαζημφιεκεξ 

άδεζεξ βζα ηδκ ζοθθμβή υθςκ ηςκ ηαηδβμνζχκ ζηενεχκ απμαθήηςκ ηαζ κα 

ελαζθαθίγεζ χζηε αοηά εα δζαηίεεκηαζ βζα επελενβαζία, αλζμπμίδζδ ή ηαζ ηεθζηή  

δζάεεζδ ζε αδεζμδμηδιέκμοξ πχνμοξ ιε ηδ δζαδζηαζία πμο πνμαθέπεηαζ απυ ηζξ 

ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ, ιε εοεφκδ ηαζ έλμδά ημο ηαζ πςνίξ ηαιία απμθφηςξ επζαάνοκζδ 

ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β.. 

 

2.3.15. Ο Ώκάδμπμξ, είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ μπμζαζδήπμηε άδεζαξ πμο 

απαζηείηαζ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ενβμθααίαξ ημο ηαζ ζηδ θάζδ ηδξ ηεθζηήξ δζάεεζδξ 

ηαζ επελενβαζίαξ ηςκ απμαθήηςκ εα πνέπεζ κα ζοκενβάγεηαζ ιε εβηεηνζιέκμοξ 
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θμνείξ ακά ηαηδβμνία. Ώπυ ημοξ θμνείξ αοημφξ εα παίνκεζ αεααζχζεζξ ηεθζηήξ 

δζάεεζδξ ακάθμβα ιε ημ είδμξ απμαθήημο ηζξ μπμίεξ εα πνμζημιίγεζ ζημκ Ο.Λ.Ρ.  

Ώ.Β.. 

 

2.3.16. Βζδζηά:  

 Σα μζηζαηά απμννίιιαηα εθυζμκ παναθαιαάκμκηαζ δζαπςνζζιέκα πνμξ 

ακαηφηθςζδ εα πνέπεζ κα δζαηίεεκηαζ ζε εβηεηνζιέκμοξ θμνείξ εκαθθαηηζηήξ 

δζαπείνζζδξ (Ν. 2939/2001& ΏΔΠ 50910/2727/22-12-2003). 

 Οζ πνδζζιμπμζδιέκμζ δθεηηνζημί ζοζζςνεοηέξ ηαζ ζηήθεξ, ηα μπμία εα 

παναθαιαάκμκηαζ λεπςνζζηά απυ ηα ημζκά ζηενεά απυαθδηα, εα 

παναδίδμκηαζ, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ Π.Α. 115/04 (ΦΒΚ 80 Ώ΄) ζε 

εβηεηνζιέκα ζοζηήιαηα εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ πνδζζιμπμζδιέκςκ 

δθεηηνζηχκ ζηδθχκ ηαζ ζοζζςνεοηχκ. 

 Σα απυαθδηα πμο πνμένπμκηαζ απυ μπήιαηα ζημ ηέθμξ ημο ηφηθμο γςήξ 

ημοξ, ηςκ πνδζζιμπμζδιέκςκ ακηαθθαηηζηχκ ημοξ ηαζ ηςκ 

απεκενβμπμζδιέκςκ ηαηαθοηζηχκ ιεηαηνμπέςκ ημοξ εα παναδίδμκηαζ, 

ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ Π.Α. 116/04 (ΦΒΚ 81 Ώ΄) ζε εβηεηνζιέκα 

ζοζηήιαηα εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ μπδιάηςκ ζημ ηέθμξ ημο ηφηθμο γςήξ 

ημοξ, ηςκ πνδζζιμπμζδιέκςκ ακηαθθαηηζηχκ ημοξ ηαζ ηςκ 

απεκενβμπμζδιέκςκ ηαηαθοηζηχκ ιεηαηνμπέςκ ημοξ. 

 Σα απυαθδηα δθεηηνζημφ ηαζ δθεηηνμκζημφ ελμπθζζιμφ, ηα μπμία εα 

παναθαιαάκμκηαζ λεπςνζζηά απυ ηα ημζκά ζηενεά απυαθδηα, εα 

παναδίδμκηαζ, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ Π.Α. 117/04 (ΦΒΚ 82 Ώ΄) ζε 

εβηεηνζιέκα ζοζηήιαηα εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ δθεηηνζηχκ ηαζ 

δθεηηνμκζηχκ εζδχκ.  

 Σα επζηίκδοκα απυαθδηα εα δζαπεζνίγμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ Α.. MARPOL 

(ΏΝΝΒΥ ΕΕ) ηαζ ηδκ ΚΤΏ 13588/725/2006 ηαζ εθυζμκ απαζηείηαζ δζαζοκμνζαηή 

ιεηαθμνά ζφιθςκα ιε ημκ Κακ. 259/1993 ΒΒ ηαζ Ν2203/1994.  

 

2.3.17. Ο μπμζμζδήπμηε ηνυπμξ ηαζ ιέεμδμξ παναθααήξ εα βίκεηαζ ακάθμβα ιε ηζξ 

ακάβηεξ ηαζ ηδκ επζεοιία ηςκ πθμίςκ, εθυζμκ μζ ακηζηεζιεκζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ μζ 

ζοκεήηεξ αζθαθείαξ ημ επζηνέπμοκ ζηζξ εέζεζξ πανααμθήξ, πνοικμδέηδζδξ ή 
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αβηονμαμθίαξ ημοξ, ιε πνμζέββζζδ απυ ηδ εάθαζζα ή απυ ηδκ λδνά ιε ηα πθςηά ή 

πενζαία ιέζα ημο ακαδυπμο. 

 

2.3.18. Ο Ώκάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ, ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια απυ ημ 

αίηδια πμο εα δέπεηαζ απυ πθμίμ βζα πενζζοθθμβή ηαηαθμίπςκ, κα θνμκηίγεζ βζα ηδκ 

άιεζδ ελοπδνέηδζδ ημο πθμίμο, χζηε κα ιδκ δδιζμονβμφκηαζ ηαεοζηενήζεζξ ζημκ 

απυπθμο ή ηζξ ενβαζίεξ ημο πθμίμο. 

Μεηά ημ πέναξ ηδξ παναθααήξ μ Ώκάδμπμξ, οπμπνεμφηαζ κα πμνδβεί ιε εοεφκδ ημο 

ζημ πθμίμ, ανζειδιέκδ ηαζ εεςνδιέκδ απυ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. απυδεζλδ πανάδμζδξ, 

υπμο εα ακαβνάθμκηαζ δ πμζυηδηα ηαζ ημ είδμξ ηςκ ζηενεχκ παναθδθεέκηςκ 

ηαηαθμίπςκ, μζ χνεξ έκανλδξ ηαζ θήλδξ ηδξ ενβαζίαξ, μ ανζειυξ ηδξ ζφιααζδξ, μ 

ανζειυξ ηδξ αδείαξ θεζημονβίαξ ηδξ εοημθίαξ οπμδμπήξ ηαζ μ ανζειυξ ηδξ 

ηεθςκεζαηήξ αδείαξ ηαζ εα οπμβνάθεηαζ απυ ημκ πθμίανπμ ημο παναδίδμκημξ πθμίμο 

ηαζ ημκ οπεφεοκμ ημο παναθαιαάκμκημξ ιέζμο ημο ακαδυπμο. Δ απυδεζλδ 

πανάδμζδξ αοηή εα ζοκηάζζεηαζ ηυζμ ζηδκ Βθθδκζηή υζμ ηαζ ζηδκ Ώββθζηή βθχζζα 

ηαζ εα ηαηαβνάθεηαζ ζημ ιδπακμβναθζηυ ζφζηδια, εκχ εα ηναηείηαζ δθεηηνμκζηυ 

ανπείμ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ φιααζδξ. 

 

2.3.19. θα ηα πθμία εα εθμδζάγμκηαζ απυ ημκ Ώκάδμπμ, ιε απυδεζλδ πανάδμζδξ ή 

ιδ ηαηαθμίπςκ πνμηεζιέκμο κα ηδκ ηαηαεέζμοκ ζημ Λζιεκανπείμ βζα ηδκ έηδμζδ 

απυπθμο. 

 

2.3.20. Ο Ώκάδμπμξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα υθςκ ηςκ ζπεηζηχκ ενβαζζχκ, είκαζ 

οπμπνεςιέκμ κα θαιαάκεζ υθα ηα απαζημφιεκα ηαζ πνμαθεπυιεκα απυ ηδκ Βεκζηή 

ηαζ Αζεεκή Νμιμεεζία ιέηνα, χζηε κα ιδκ πνμηαθείηαζ νφπακζδ ηδξ εάθαζζαξ. 

 

2.3.21. Ο Ώκάδμπμξ οπμπνεμφηαζ, ζε πενίπηςζδ πμο γδηδεεί απυ ημκ πθμίανπμ 

ηαηαπθέμκημξ ζημ θζιάκζ πθμίμο δ πανάδμζδ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ, ηαηά ημοξ 

μνζζιμφξ ημο ΏΝΝΒΥ ΕΕ ηδξ Α.. ΜΏRPOL, κα δδθχζεζ ημ είδμξ αοηχκ άιεζα ζημκ 

Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα οπμαάθθεζ ηα ζπεηζηά παναζηαηζηά ημο ζε αοηυκ 

ακαθμνζηά ιε ηδκ επελενβαζία ηαζ ηδκ δζάεεζδ αοηχκ, ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ 

δζαηάλεζξ ηαζ ημ ζπέδζμ παναθααήξ ηαζ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ. 
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2.3.22. ε πενίπηςζδ παναθααήξ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ, μ Ώκάδμπμξ, ιεηά ηδκ 

ηεθζηή δζάεεζή ημοξ εα παναδίδεζ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. πζζημπμζδηζηυ κυιζιδξ δζάεεζδξ 

αοηχκ.   

ε ηάεε πενίπηςζδ βζα υθα ηα ακςηένς εα αημθμοεείηαζ ημ „‟ΥΒΑΕΟ ΠΏΡΏΛΏΐΔ 

ΚΏΕ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ ΠΛΟΕΧΝ ΚΏΕ ΚΏΣΏΛΟΕΠΧΝ ΦΟΡΣΕΟΤ‟‟ ημο 

Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β.   

 

2.3.23. Βπζζδιαίκεηαζ υηζ βζα ηα ηαηάθμζπα απυ επζζηεοέξ πθμίςκ ηαζ ηα 

απμννίιιαηα ηςκ επζζηεοαγυιεκςκ πθμίςκ, πνμζςνζκά ηαζ ιέπνζ ηδκ απμημιζδή 

ημοξ απυ ημκ Ώκάδμπμ, πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημ πθμίμ, κα ηα ζοβηεκηνχκεζ ζημκ 

πνμαθήηα, ιε εοεφκδ ηςκ πθμζάνπςκ, ζε ηάδμοξ CONTAINER πμο εα 

πνμιδεεφεηαζ ιε δαπάκεξ ημο ημ ελοπδνεημφιεκμ πθμίμ απυ ημκ Ώκάδμπμ, ηαζ ζε 

ηαιία πενίπηςζδ δεκ επζηνέπεηαζ δ εκαπυεεζή ημοξ πφια ζημοξ πνμαθήηεξ. 

διεζχκεηαζ υηζ εζδζηά βζα ηα απμννίιιαηα αοηά πμο νοπαίκμοκ άιεζα ημοξ πχνμοξ 

ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β. ηαζ πνμηαθμφκ δοζπένεζεξ ζηδ θεζημονβία ημο θζιέκα, μ Ώκάδμπμξ 

εα θνμκηίγεζ,  ζε ζοκεπή ηαζ άιεζδ ζοκεκκυδζδ ιε ημκ πθμίανπμ κα ιδκ 

παναιέκμοκ πμζυηδηεξ ζηενεχκ ηαηαθμίπςκ ζημοξ πνμαθήηεξ, ηαζ πνμηεζιέκμο βζα 

ηαηάθμζπα πμο οπυηεζκηαζ ζε αθθμζχζεζξ, εα θαιαάκεηαζ ιένζικα βζα  αοεδιενυκ 

απμιάηνοκζή ημοξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 
 

3.1. Οζ  οπδνεζίεξ πμο ακαθαιαάκεζ κα πανέπεζ μ Ώκάδμπμξ, εα παναζπεεμφκ βζα 

πνμκζηυ δζάζηδια ηνζχκ (3) εηχκ απυ ηδκ εβηαηάζηαζή ημο. Δ εβηαηάζηαζδ ημο 

ακαδυπμο, εα βίκεζ ιεηά απυ ηδκ έβηνζζδ ηςκ υνςκ ηδξ φιααζδξ Ώζθάθζζδξ 

Γεκζηήξ Ώζηζηήξ Βοεφκδξ πνμξ Σνίημοξ ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζαξ. 

Καηά ηδκ διενμιδκία εβηαηάζηαζδξ ημο ακαδυπμο, εα ζοκηαπεεί ζπεηζηυ 

πνςηυημθθμ πμο εα οπμβνάθεηαζ ηυζμ απυ ηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή υζμ ηαζ απυ ημκ 

Ώκάδμπμ.  

 

3.2. Δ Ώκαεέημοζα Ώνπή δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα παναηείκεζ ηδκ πανμφζα, ιε 

απυθαζδ ημο Α..,   ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 11.2 ηδξ Αζαηήνολδξ ημο Αζαβςκζζιμφ 

ήημζ βζα πνμκζηυ δζάζηδια απυ (3) ηνεζξ ιήκεξ ιέπνζ ηαζ έκα (1) πνυκμ ηαεχξ ηαζ βζα 
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υζμ πνμκζηυ δζάζηδια ήεεθε αζηζμθμβδιέκα απαζηδεεί βζα  θυβμοξ ζοιθένμκημξ, ιε 

ημοξ ίδζμοξ υνμοξ. 

 

3.3. ε πενίπηςζδ πμο δ Ώκαεέημοζα Ώνπή ή ημ Τ.Β.Ν.Ώ. & Ν.Π., 

ηαηαζηεοάζεζ ζημ Λζιάκζ ηδξ Ραθήκαξ δζηέξ ημο εβηαηαζηάζεζξ ηαζ 

εοημθίεξ βζα ηδκ οπμδμπή ηαζ επελενβαζία ηαηαθμίπςκ πθμίςκ ή ηαε΄ 

μζμκδήπμηε ηνυπμ  απμθαζίζεζ κα ακηζιεηςπίζεζ ημ εέια ηςκ εοημθζχκ 

οπμδμπήξ ηαηαθμίπςκ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ιεηά απυ δζεηία απυ ηδκ 

έκανλδ ηδξ ζφιααζδξ, μ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. δφκαηαζ κα ηαηαββείθεζ αγδιίςξ 

βζα αοηυκ ηδ ζφιααζδ ιεηά απυ ελάιδκδ πνμεζδμπμίδζδ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ – ΣΔΛΖ - ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ – ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΧΝ 
 

4.1. Σμ ζοιααηζηυ ακηάθθαβια οπέν ηδξ Ώκαεέημοζαξ Ώνπήξ ακένπεηαζ ζε πμζμζηυ 

15% επί ημο πμζμφ υθςκ ηςκ εηδζδμιέκςκ ηεθχκ ηαζ  ηζιμθμβίςκ.  

4.2. Σμ πμζμζηυ αοηυ εα οπμθμβίγεηαζ επί ημο πμζμφ πνέςζδξ ηςκ πανεπμιέκςκ 

οπδνεζζχκ ηςκ πθμίςκ. 

4.3. Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο ακηαθθάβιαημξ θαιαάκμκηαζ οπυρδ ηα ηέθδ ηαζ 

ηζιμθυβζα, υπςξ μνίγμκηαζ ζηα άνενα 12 ηαζ 16 ηδξ Αζαηήνολδξ.  

 4.4. Δ ζζπφξ ηςκ ηεθχκ ηαζ ηζιμθμβίςκ εα είκαζ εηήζζα ηαζ εα ακαπνμζανιυγεηαζ ηδκ 

1δ Εακμοανίμο ηάεε έημοξ ζφιθςκα ιε ημκ εηήζζμ πθδεςνζζιυ, ιε αάζδ ημκ ιέζμ 

Αείηηδ ηζιχκ ηαηακαθςηή δςδεηαιήκμο ζημ μπμίμ βίκεηαζ δ ακαπνμζανιμβή ηαζ 

απυ ηζξ ζοθθμβζηέξ ζοιαάζεζξ Ναοηζηχκ.  

Δ πνχηδ ακαπνμζανιμβή εα πναβιαημπμζδεεί ηδκ 1δ Εακμοανίμο 2010. 

Σμ πμζυ ηδξ ακαεεχνδζδξ εα δίδεηαζ απυ ημκ παναηάης ηφπμ:  

 
         ΑΚΣ                  Β    Α 
 Σ = Σμ x (0.15 + -------- x 0.15 + ------- x 0.30 + ------- x 0.40) 
                  ΑΚΣ0                 Β0             Αμ 
 
  
πμο: 
Σ=  Σειηθή ηηκή εθαξκνδόκελνπ ηηκνινγίνπ ηηκήο κνλάδνο ηηκνινγίνπ κε ηελ 

νπνία ζα   πιεξώλεηαη ν Αλάδνρνο από ηα πινία ην ζπγθεθξηκέλν έηνο 

ζηελ  νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζό ηεο αλαζεώξεζεο. 
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Σμ=            Ώνπζηή ζηαεενή ηζιή ιμκάδμξ ηζιμθμβίμο ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β.  

Α.Κ.Σ.=      Αείηηδξ Σζιχκ Καηακαθςηή ημο έημοξ πμο βίκεηαζ δ ακαπνμζανιμβή 

   

Α.Κ.Σ.0 =    Αείηηδξ Σζιχκ Καηακαθςηή ημο έημοξ πμο έβζκε μ δζαβςκζζιυξ 

..Β.   =      οθθμβζηέξ οιαάζεζξ Βνβαζίαξ καοηζηχκ (Ν.Ώ.Σ.) πνμδβμφιεκμο 

έημοξ ηδξ διενμιδκίαξ      οπμθμβζζιμφ ηδξ ακαεεχνδζδξ       

..Β.0 =     οθθμβζηέξ οιαάζεζξ Βνβαζίαξ καοηζηχκ (Ν.Ώ.Σ.) ημο έημοξ πμο 

έβζκε μ   δζαβςκζζιυξ 

Αμ=     Σέθμξ δζάεεζδξ  ηςκ  απμαθήηςκ  ηαηά  ημ  πνυκμ  ημο δζαβςκζζιμφ  υπςξ  

ηαεμνίγεηαζ    απυ  ημκ  ΒΑΚΝΏ  βζα απυννζρδ ζημκ ΥΤΣΏ Ώ. Λζμζίςκ ή άθθμ 

εβηεηνζιέκμ ΥΤΣΏ        εκηυξ Ώηηζηήξ. 

Α=      Σέθμξ δζάεεζδξ ηςκ απμαθήηςκ ηαηά ηδκ πνμκζηή πενίμδμ οπμθμβζζιμφ 

ηδξ ακαεεχνδζδξ. 

 

ε πενίπηςζδ αφλδζδξ ή ακηίζημζπδξ ιείςζδξ ηςκ ηζιμθμβίςκ δζάεεζδξ 

απμννζιιάηςκ ζηδ πςιαηενή απυ ημκ Βκζαίμ φκδεζιμ Αήιςκ ηαζ Κμζκμηήηςκ 

Νμιμφ Ώηηζηήξ (ΒΑΚΝΏ), πένακ ημο πθδεςνζζιμφ, ηα ηζιμθυβζα ηδξ ηαηδβμνίαξ 

ζηενεχκ ηαηαθμίπςκ εα ακαπνμζανιυγμκηαζ ακηίζημζπα ιε ηδκ εθανιμβή ημο 

πνμακαθενυιεκμο ηφπμο. 

4.5. Ο οπμθμβζζιυξ ηςκ ακαπνμζανιμγυιεκςκ ηζιμθμβίςκ εα βίκεηαζ απυ ημκ 

Ώκάδμπμ, ζφιθςκα ιε ηα ακαθενυιεκα ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ ηαζ εα 

οπμαάθθεηαζ ζημ ανιυδζμ ηιήια ηδξ Ώκαεέημοζαξ Ώνπήξ, πνμξ έθεβπμ ηαζ 

ημζκμπμίδζδ ηςκ ακαπνμζανιμζιέκςκ ηζιμθμβίςκ ζημοξ εκδζαθενυιεκμοξ θμνείξ.  

4.6. Σα οπέν ηδξ Ώκαεέημοζαξ Ώνπήξ δζηαζχιαηα, εθυζμκ δεκ είκαζ πμζμζηζαία, εα 

αημθμοεμφκ ηδκ ςξ άκς ακαπνμζανιμβή ηςκ ηζιμθμβίςκ. 

4.7. Σα εηδζδυιεκα ηζιμθυβζα ηδξ Ώκαεέημοζαξ Ώνπήξ εα πθδνχκμκηαζ άιεζα 

απεοεείαξ ζε αοηήκ απυ ηα ελοπδνεημφιεκα πθμία. 

4.8. Σα εηδζδυιεκα ηζιμθυβζα πμο αθμνμφκ ηα θζιάκζα Ώβίαξ Μανίκαξ ηαζ Ραθήκαξ 

εα είκαζ ιίαξ ηαζ ιμκαδζηήξ ζεζνάξ, πνμηεζιέκμο κα ιπμνεί κα βίκεηαζ έθεβπμξ 

απυδμζήξ ηςκ ζηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή. 

4.9. Δ Ώκαεέημοζα Ώνπή εα εζζπνάηηεζ ηα πάβζα ηέθδ ηαζ μ Ώκάδμπμξ ηζξ πνυζεεηεξ 

πνεχζεζξ ζφιθςκα ιε ηζξ απμδείλεζξ παναθααήξ ημο  ηαζ ηα ηζιμθυβζα πμο εα 

εηδίδεζ ζηα πθμία. 
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4.10. ημ ηέθμξ ηάεε ιήκα δ Ώκαεέημοζα Ώνπή εα απμδίδεζ ημ 85% ηςκ 

εζζπναπεέκηςκ παβίςκ ηαζ ακηαπμδμηζηχκ ηεθχκ ζημ ιέθμξ ημο ακαδυπμο ΏΏΝΒ ιε 

ηδκ έηδμζδ ζπεηζηχκ παναζηαηζηχκ. Σα παναζηαηζηά εα εηδίδμκηαζ ζημ ηέθμξ ηάεε 

ιήκα, δ δε ελυθθδζδ αοηχκ εα πναβιαημπμζείηαζ εκηυξ 30 διενχκ απυ ηδξ 

εηδυζεςξ εκυξ εηάζημο παναζηαηζημφ. Ώκηίζημζπα ημ ιέθμξ ημο ακαδυπμο ΏΏΝΒ εα 

ηαηααάθθεζ ζηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή ημ πμζμζηυ πμο ηδξ ακηζζημζπεί απυ ηζξ 

εζζπναπεείζεξ πνυζεεηεξ πνεχζεζξ ήημζ πμζμζηυ 15% επί ηςκ εηδζδμιέκςκ 

ηζιμθμβίςκ πμο εα εηδχζεζ ζηα πθμία.   

4.11. Ο Ώκάδμπμξ δεκ έπεζ δζηαίςια κα εζζπνάηηεζ ηζιμθυβζα πανμπήξ οπδνεζζχκ 

ιεβαθφηενα απυ ηα εβηεηνζιέκα ηδξ Ώκαεέημοζαξ Ώνπήξ. 

4.12. Ο Ώκάδμπμξ αανφκεηαζ ιε ηδκ ηαηααμθή υθςκ ηςκ κυιζιςκ ηναηήζεςκ, ηεθχκ, 

δζηαζςιάηςκ, εζζθμνχκ, ακηαθθαβιάηςκ ηαζ εκ βέκεζ  επζαανφκζεςκ πμο αθμνμφκ 

ηδκ ζφιααζδ αοηή. 

 

4.13. ΣΔΛΖ & ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΤΚΟΛΗΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΣΑΛΟΗΠΧΝ 

 
4.13.1. φιθςκα ιε ηδ Νμιμεεζία μζ δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ πθμίςκ πμο 

πνμζεββίγμοκ ηδ εαθάζζζα πενζμπή ανιμδζυηδηαξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. οπυηεζκηαζ ζε 

ηέθδ ηαζ ηζιμθυβζα βζα ηδκ πανμπή ηςκ οπδνεζζχκ ηδξ πανμφζαξ.  

Ο ηνυπμξ ηαζ ηα ηέθδ πνήζδξ ηςκ εοημθζχκ οπμδμπήξ ηαηαθμίπςκ έπμοκ ηαεμνζζεεί  

απυ ηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ  ιεηά απυ 

δζααμοθεφζεζξ ιε ημοξ πνήζηεξ ηςκ εοημθζχκ οπμδμπήξ ηαζ παναηίεεκηαζ ακαθοηζηά 

ζηδ ζοκέπεζα. 

Σα πθμία δζαηνίκμκηαζ ζε, πινία πνπ εθηεινύλ έθηαθηνπο πιόεο (θμνηδβά πθμία, 

δελαιεκυπθμζα, ηνμοαγζενυπθμζα), ηαζ ζε πινία πνπ εθηεινύλ ηαθηηθνύο πιόεο.  

 
 
4.13.2.  ΠΛΟΗΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΛΟΔ 
 
Σα πθμία πμο εηηεθμφκ έηηαηημοξ πθυεξ, ηαηααάθθμοκ πξνθαηαβαιιόκελα ηέιε, 

ηα μπμία:  

 

α) εάκ παναδχζμοκ απυαθδηα, επζζηνέθμκηαζ αθμφ παναηναηδεμφκ ηα αηυθμοεα 

πμζμζηά:   
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πμζμζηυ, 15% ημο ηέθμοξ, εα παναηναηείηαζ απυ ηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή, 

πνμηεζιέκμο κα ηαθοθεμφκ ηα δζμζηδηζηά ηυζηδ πμο επζαανφκμκηαζ, μζ οπδνεζίεξ 

εοημθζχκ οπμδμπήξ ηδξ Ώκαεέημοζαξ Ώνπήξ ηαζ ημο ακαδυπμο,  απυ ηδκ 

ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία.  

Βπίζδξ έκα επζπθέμκ πμζμζηυ, 5% ημο ηέθμοξ, εα παναηναηείηαζ απυ ηδκ 

Ώκαεέημοζα Ώνπή βζα κα δζαηεεεί απμηθεζζηζηά βζα ηδκ ακάπηολδ - θεζημονβία ηαζ 

ζοκηήνδζδ εθανιμβήξ παναθααήξ ηαζ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ ηςκ πθμίςκ, 

ζφιθςκα ια ηδκ Ώ.Π. 8111.1/01/04/23-1-2004 εβηφηθζμ ΤΒΝ / ΓΓΛΛΠ / ΑΛΠ.  

Δ επζζηνμθή ημο οπμθμίπμο απυ ηα πνμηαηαααθθυιεκα ηέθδ εα βίκεηαζ, αθμφ 

πνμζημιζζεμφκ απυ ημκ εηπνυζςπμ ημο πθμίμο, ηα παναζηαηζηά πανάδμζδξ ηςκ 

ηαηαθμίπςκ ηαζ ελυθθδζδξ ηςκ οπδνεζζχκ αοηχκ. 

β) Βθυζμκ δεκ παναδχζμοκ απυαθδηα, παναηναηείηαζ μθυηθδνμ ημ πμζυ ηςκ 

πνμηαηαααθθυιεκςκ ηεθχκ απυ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β..  

 

Σα ηέθδ αοηά εα ηαηααάθθμκηαζ απεοεείαξ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β./Γναθείμ εοημθζχκ 

οπμδμπήξ απμαθήηςκ.  

Σμ πθμίμ, υζμ ανίζηεηαζ ζηζξ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., οπμπνεμφηαζ 

κα παναδχζεζ ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ, ηα απυαθδηά ημο βζα δζαπείνζζδ 

ζημκ Ώκάδμπμ. 

Με ηδκ πανάδμζδ εα ηζιμθμβδεεί απυ ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο ΏΏΝΒ βζα ηζξ 

οπδνεζίεξ πμο εα ημο πνμζθένεζ, αάζεζ ημο εηάζημηε ζζπφμκημξ εβηεηνζιέκμο 

ηζιμθμβίμο πανμπήξ οπδνεζζχκ (δδθαδή ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ 

απμαθήηςκ) ηαζ δ ακηίζημζπδ είζπναλδ εα βίκεζ απεοεείαξ απυ ημκ Ώκάδμπμ.  

φιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα, ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο ΏΏΝΒ εα ηαηααάθεζ ζηδκ 

Ώκαεέημοζα Ώνπή ηα ζπεηζηά δζηαζχιαηα πμο ηδξ ακαθμβμφκ. 

Δ εηηαεάνζζδ αοηή εα βίκεηαζ ζημ ηέθμξ ηάεε ιήκα.  

Βπίζδξ, ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο ΏΏΝΒ εα εκδιενχκεζ εββνάθςξ, εκηυξ 24 ςνχκ, ημ 

βναθείμ εοημθζχκ οπμδμπήξ απμαθήηςκ βζα ηάεε πθμίμ πμο πνδζζιμπμίδζε ηζξ 

οπδνεζίεξ ημο.  

Σα πθμία πμο εηηεθμφκ έηηαηημοξ πθυεξ, εθυζμκ παναδχζμοκ απυαθδηα, 

πθδνχκμοκ βζα ηδ πνήζδ ηςκ εοημθζχκ οπμδμπήξ, ακάθμβα ιε ηζξ παναδζδυιεκεξ 

πμζυηδηεξ ηαηαθμίπςκ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ιμκάδμξ, ημο ηζιμθμβίμο ηδξ 

Ώκαεέημοζαξ Ώνπήξ. 
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4.13.4.  ΠΛΟΗΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΠΛΟΔ 
 
 
Σα πθμία πμο εηηεθμφκ ηαηηζημφξ πθυεξ, ηαηααάθθμοκ αληαπνδνηηθά ηέιε βζα ηδκ 

πνήζδ ηςκ εοημθζχκ οπμδμπήξ, βζα ζοβηεηνζιέκεξ ηαηά πενίπηςζδ πμζυηδηεξ 

απμαθήηςκ ηαζ ακάθμβδ ζοπκυηδηα πνήζδξ ηςκ εοημθζχκ. 

 
Σα ηέθδ αοηά εα ηαηααάθθμκηαζ απεοεείαξ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. / Γναθείμ εοημθζχκ 

οπμδμπήξ απμαθήηςκ. Ώπυ ηα ηέθδ αοηά μ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. παναηναηεί, ζφιθςκα ιε ηα 

πνμαθεπυιεκα, ηα ζπεηζηά δζηαζχιαηα πμο ημο ακαθμβμφκ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ 

δζαπεζνζζηζηχκ ηαζ θμζπχκ θεζημονβζηχκ ακαβηχκ ηαζ ημ οπυθμζπμ εα απμδίδεηαζ ζημ 

ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο ΏΏΝΒ. Δ εηηαεάνζζδ αοηή εα βίκεηαζ ζημ ηέθμξ ημο επυιεκμο 

ιήκα. 

 
Πένακ ηςκ πμζμηήηςκ αοηχκ ηαζ ηδξ ζοπκυηδηαξ πνήζδξ (ακηαπμδμηζηά ηέθδ), ηα 

πθμία αοηά βζα ηάεε επζπθέμκ πανάδμζδ πνεχκμκηαζ ακάθμβα ιε ηζξ παναδζδυιεκεξ 

πμζυηδηεξ ηαηαθμίπςκ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ιμκάδμξ, ημο ηζιμθμβίμο ημο Ο.Λ.Ρ. 

Ώ.Β. 

Οζ επζπθέμκ αοηέξ παναδυζεζξ ηζιμθμβμφκηαζ ηαζ εζζπνάηημκηαζ απεοεείαξ απυ ημ 

ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο ΏΏΝΒ. 

 

  

4.13.5. ΠΑΓΗΑ ΣΔΛΖ ΥΡΖΖ ΔΤΚΟΛΗΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 
 
4.13.5.1. ΣΒΛΔ ΣΒΡΒΧΝ ΚΏΣΏΛΟΕΠΧΝ & ΏΠΟΡΡΕΜΜΏΣΧΝ Β ΠΛΟΕΏ ΠΟΤ 

ΒΚΣΒΛΟΤΝ ΒΚΣΏΚΣΟΤ ΠΛΟΒ 

 
Κάεε πθμίμ πμο ηαηαπθέεζ ζηζξ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. εα 

ηαηααάθθεζ ηέθμξ δζαπείνζζδξ ζηενεχκ απμαθήηςκ & απμννζιιάηςκ. Σμ ηέθμξ αοηυ 

οπμθμβίγεηαζ ημοξ Κ.Ο.Υ. βζα ηα θμνηδβά πθμία, ηα δελαιεκυπθμζα ηαζ ηα 

επζζηεοαγυιεκα ηαζ ημκ ανζειυ πθδνςιάηςκ & επζααηχκ βζα ηα επζααηδβά ηαζ ηα 

ηνμοαγζενυπθμζα, ςξ ελήξ: 

 

α) ΦΟΡΣΖΓΑ ΠΛΟΗΑ, ΓΔΞΑΜΔΝΟΠΛΟΗΑ & ΔΠΗΚΔΤΑΕΟΜΔΝΑ 
 
Σν ηέινο απηό ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηύπν: 
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Σ  = ζΣ  x ζΜ                                   

υπμο : 
Σ  = Σέθμξ  

 

ζΣ     = ζηαεενυξ ζοκηεθεζηήξ  δζαπείνζζδξ ζηενεχκ απμαθήηςκ = 100 βζα 

θμνηδβά  &    δελαιεκυπθμζα ηαζ = 150 βζα επζζηεοαγυιεκα πθμία 

 

ζΜ     = ζοκηεθεζηήξ ακάθμβμξ ημο ιεβέεμοξ ημο πθμίμο (Κ.Ο.Υ) 

 

Ο ζοκηεθεζηήξ ζΜ δίκεηαζ απυ ημκ ηάηςεζ πίκαηα: 

 

 

ΜΔΓΔΘΟ ΠΛΟΗΟΤ ζΜ 

Κ.Ο.Υ  = 0            -  

1.000 

1 

Κ.Ο.Υ = 1.001      -  

5.000 

2 

Κ.Ο.Υ = 5.001      - 

10.000 

3 

Κ.Ο.Υ = 10.001    - 

25.000 

5 

Κ.Ο.Υ = 25.001    - 

50.000 

8 

Κ.Ο.Υ =               > 

50.000 

10 

 

 

Βπμιέκςξ: 

 

Tέινο =  100 x ζΜ  & 150 x ζΜ   
 
 
 
Βπμιέκςξ ημ ηέθμξ δζαιμνθχκεηαζ, ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ηαζ ημ είδμξ ημο πθμίμο 
ςξ ηάηςεζ: 
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α1. ΦΟΡΣΖΓΑ ΠΛΟΗΑ & ΓΔΞΑΜΔΝΟΠΛΟΗΑ   
 

ΜΔΓΔΘΟ  ΠΛΟΗΟΤ 
ΓΗΝΟΜΔΝ
Ο 

ΣΔΛΟ € 

Πθμία έςξ 1.000 Κ.Ο.Υ 100x1 100 

Πθμία απυ 1.001 έςξ 5.000 Κ.Ο.Υ 100x2 200 

Πθμία απυ 5.001 έςξ 10.000 Κ.Ο.Υ 100x3 300 

Πθμία απυ 10.001 έςξ 25.000 
Κ.Ο.Υ 

100x5 500 

Πθμία απυ 25.001 έςξ 50.000 
Κ.Ο.Υ 

100x8 800 

Πθμία ιεβαθφηενα ηςκ 50.000 
Κ.Ο.Υ 

100x10 1000 

 
 
α2. ΠΛΟΗΑ  ΔΠΗΚΔΤΑΕΟΜΔΝΑ 
 

ΜΔΓΔΘΟ  ΠΛΟΗΟΤ ΓΗΝΟΜΔΝΟ ΣΔΛΟ € 

Πθμία έςξ 1.000 Κ.Ο.Υ 150x1 150 

Πθμία απυ 1.001 έςξ 5.000 Κ.Ο.Υ 150x2 300 

Πθμία απυ 5.001 έςξ 10.000 Κ.Ο.Υ 150x3 450 

Πθμία απυ 10.001 έςξ 25.000 
Κ.Ο.Υ 

150x5 750 

Πθμία απυ 25.001 έςξ 50.000 
Κ.Ο.Υ 

150x8 1200 

Πθμία ιεβαθφηενα ηςκ 50.000 
Κ.Ο.Υ 

150x10 1500 

 
 
β) ΔΠΗΒΑΣΖΓΑ & ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΟΠΛΟΗΑ 
 
 

ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΗΒΑΣΧΝ & ΠΛΖΡΧΜΑΣΧΝ 
ΠΛΟΗΟΤ 

ΣΔΛΟ € 

Πθήεμξ έςξ ηαζ 250 άημια 250 

Πθήεμξ απυ 251 έςξ ηαζ 500 άημια 500 

Πθήεμξ απυ 501 έςξ ηαζ 1000 άημια 800 

Πθήεμξ απυ 1001 έςξ ηαζ 2000 άημια 1500 

Πθήεμξ απυ 2001 έςξ ηαζ 3000 άημια 2000 

Πθήεμξ απυ 3001 ηαζ άκς 3000 
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4.13.6. 

Α. ΠΑΓΗΑ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ  

 
Γζα ηα πθμία πμο εηηεθμφκ πνμβναιιαηζζιέκα δνμιμθυβζα ή έπμοκ ζοπκμφξ ηαζ 

ηαηηζημφξ εθθζιεκζζιμφξ ζηα θζιάκζα ηδξ Ραθήκαξ ηαζ ηδξ Ώβίαξ Μανίκαξ,  

εθανιυγεηαζ πάβζμ ακηαπμδμηζηυ ηέθμξ, ακά ηαηδβμνία ηαζ είδμξ πθμίμο βζα ηδκ 

πανμπή οπδνεζζχκ πνήζδξ ηςκ εοημθζχκ οπμδμπήξ.  

 
Σα θαησηέξσ αλαθεξόκελα αληαπνδνηηθά ηέιε εθαξκόδνληαη μερσξηζηά γηα 
θάζε έλα πινίν θαη όρη γηα νκάδεο πινίσλ.  
 
1.  Δ/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΗΑ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΛΗΜΔΝΑ ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ: 
 Βκκέα  Βονχ ηαζ εκεκήκηα επηά θεπηά (9,97€) / διένα / πθμίμ 
 
2.  ΚΑΦΖ ΑΝΑΦΤΥΖ ΜΔ ΑΓΔΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΔΥΡΗ 12 ΔΠΗΒΑΣΔ: 
 Σνία Βονχ ηαζ ηνζάκηα ηνία θεπηά (3,33€) / ιήκα 
 
3. ΚΑΦΖ ΑΝΑΦΤΥΖ ΜΔ ΑΓΔΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΝΧ ΣΧΝ 12 ΔΠΗΒΑΣΧΝ:              
      Βίημζζ Σέζζενα Βονχ ηαζ εκεκήκηα θεπηά (24,90€) /άθζλδ 
 
4. ΜΔΓΑΛΑ ΑΛΗΔΤΣΗΚΑ (ΜΖΥΑΝΟΣΡΑΣΔ): 
 Βίημζζ Σέζζενα Βονχ ηαζ εκεκήκηα θεπηά (24,90€) / ιήκα 
 
5. ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΑΛΗΔΗΑ: 
 Οηηχ Βονχ ηαζ ηνζάκηα έκα θεπηά (8,31€) / ιήκα 

 
Σα ακςηένς πθμία πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 1,2,3,4, ηαζ 5 εα 

ελοπδνεημφκηαζ ιε ηάδμοξ απμννζιιάηςκ δζαθυνςκ ηφπςκ / πςνδηζηυηδηαξ πμο εα 

έπμοκ ημπμεεηδεεί ζε ηαηάθθδθα ζδιεία πμο εα οπμδεζπεμφκ απυ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., 

ηαηά ηνυπμκ  χζηε ηα πθμία αοηά κα ημπμεεημφκ εηεί ηα μζηζαημφ ηφπμο 

απμννίιιαηα ημοξ.  

ε πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία ηα πθμία αοηά πνεζαζεμφκ πνυζεεηεξ οπδνεζίεξ, 

υπςξ π.π. πανάδμζδ θεζημονβζηχκ απμαθήηςκ, μζ οπδνεζίεξ αοηέξ εα πνεχκμκηαζ 

πνυζεεηα υπςξ πενζβνάθεηαζ παναηάης (ΐ1,2 & 3). 

 

6. Δ/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΗΑ ΚΤΡΗΑ ΓΡΑΜΜΖ 
 ανάκηα ηνία Βονχ ηαζ εαδμιήκηα έκα θεπηά (43,71€) / διένα 
 
Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ πανάδμζδ ιέπνζ δφμ (2) ηοαζηά ιέηνα μζηζαημφ ηφπμο  

απμννζιιάηςκ, εκηυξ ενβαζίιςκ διενχκ ηαζ ςνχκ. 
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ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ηδξ πμζυηδηαξ πανάδμζδξ ή δ πανάδμζδ βίκεζ πένακ 

ηςκ ενβαζίιςκ ςνχκ ή διενχκ, δ πνέςζδ εα επζαανφκεηαζ ςξ ηαηςηένς (ΐ 1, 2 

ηαζ 3). 

 

7. Δ/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΗΑ ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΑ ΓΡΑΜΜΖ 

 Σνζάκηα  ηέζζενα Βονχ ηαζ εκεκήκηα επηά θεπηά (34,97€) / διένα 

 

Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ πανάδμζδ ιέπνζ δφμ (2) ηοαζηά ιέηνα μζηζαημφ ηφπμο 

απμννζιιάηςκ, εκηυξ ενβαζίιςκ διενχκ ηαζ ςνχκ. 

ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ηδξ πμζυηδηαξ πανάδμζδξ ή πανάδμζδ βίκεζ πένακ ηςκ 

ενβαζίιςκ διενχκ ή ςνχκ, δ πνέςζδ εα επζαανφκεηαζ ςξ ηαηςηένς (ΐ1, 2 ηαζ 3). 

 

8. Δ/Γ ΣΑΥΤΠΛΟΑ 

 
8α. Γεθαέμη Δπξώ θαη πελήληα ιεπηά (16,50€) / εκέξα 

Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ πανάδμζδ ιέπνζ έκα (1) ηοαζηυ ιέηνμ, ιδ ζοιπζεζιέκςκ 

απμννζιιάηςκ ακά διένα βζα ηαπφπθμα πμο δεκ δζαεέημοκ εζηζαηυνζμ. 

 
8β. Σξηάληα ηέζζεξα  Δπξώ θαη ελελήληα επηά ιεπηά (34,97€) / εκέξα 

Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ πανάδμζδ ιέπνζ δφμ (2) ηοαζηά ιέηνα, ιδ ζοιπζεζιέκςκ 

απμννζιιάηςκ ακά διένα βζα ηαπφπθμα πμο δζαεέημοκ εζηζαηυνζμ. 

ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ηδξ πμζυηδηαξ πανάδμζδξ ή πανάδμζδ βίκεζ πένακ ηςκ 

ενβαζίιςκ διενχκ ή ςνχκ, δ πνέςζδ εα επζαανφκεηαζ ςξ ηαηςηένς (ΐ1, 2 ηαζ 3). 

 

4.13.7. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 
Οζ ηαηςηένς ακαθενυιεκεξ παναηδνήζεζξ επί ηςκ ηεθχκ αθμνμφκ υθα ηα 

πνμακαθενυιεκα ηέθδ. 

α) Σα διενήζζα πνμακαθενυιεκα ακηαπμδμηζηά ηέθδ, οπμθμβίγμκηαζ επί υθςκ ηςκ 

διενμθμβζαηχκ διενχκ ημο ιήκα (30 διένεξ), ηαηά ηδκ πνμκζηή πενίμδμ πμο 

εηηεθμφκ πθυεξ. (Δ παναιμκή μθίβςκ ςνχκ ηδξ διέναξ πνεχκεηαζ ςξ αηέναζα 

διένα). 

Καηά ηζξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ πμο δεκ εηηεθμφκ πθυεξ δεκ ηαηααάθμοκ ηέθδ. 

β) ε πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία, πθμίμ εκηεηαβιέκμ ζημ ζφζηδια ακηαπμδμηζημφ 

ηέθμοξ, απμζονεεί βζα μπμζμδήπμηε θυβμ απυ ημοξ πθυεξ ηαζ έπεζ παναδχζεζ ή 
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πνμηίεεηαζ κα παναδχζεζ ηα απυαθδηά ημο, πςνίξ κα έπεζ ηαηααάθθεζ ημ ζφκμθμ ηςκ 

ηεθχκ πμο ημο ακαθμβμφκ βζα ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ πμο ακηζζημζπεί 

ζηδκ ηαηδβμνία ημο, εα πνεχκεηαζ ιε ημ ζφκμθμ ηςκ ηεθχκ ηδξ πνμκζηήξ πενζυδμο 

πμο ακηζζημζπεί ζηδκ ηαηδβμνία ημο. 

γ) Σα containers πμο εα εβηαηαζηαεμφκ ζηζξ πνμαθήηεξ, υπςξ πνμαθέπεηαζ ζηζξ 

πνμακαθενυιεκεξ παναβνάθμοξ, απμηεθμφκ οπμπνέςζδ ημο ακαδυπμο. Βπίζδξ μ 

Ώκάδμπμξ εα πνέπεζ κα δζαζθαθίγεζ υηζ ηα containers πμο ημπμεεηεί ζηζξ πνμαθήηεξ 

βζα ηδκ ζοθθμβή ηςκ απμννζιιάηςκ, δεκ πνμηαθμφκ μπμζαδήπμηε ιμνθή νφπακζδξ 

ζημκ  πενζαίμ ή εαθάζζζμ πχνμ υπςξ π.π. μζιέξ, δζαννμέξ, οβνχκ ή ζηενεχκ.  

 

4.13.8. ΔΞΑΗΡΔΔΗ 

 
Ώπυ ηα ακςηένς ζοζηήιαηα πνεχζεςκ εα δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ελαζνέζεςκ πμο 

πνμαθέπμκηαζ ζημ άνενμ 9 ηδξ μδδβίαξ 59/2000/ΒΚ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 9 

πανάβναθμξ 1 ηδξ ΚΤΏ 3418/07/2002/ (ΦΒΚ 712/ΐ/11.06.2002). 

 

Β. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΘΔΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΤΚΟΛΗΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ 
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ. 

 
1. ΠΡΟΘΔΣΖ ΥΡΔΧΖ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΟΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

 ΟΗΚΗΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ. 

Βίημζζ ηέζζενα Βονχ ηαζ ζανάκηα εκκέα θεπηά (24,49€) / ι3  

 

2. ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΛΑΒΔ ΔΡΓΑΗΜΧΝ ΖΜΔΡΧΝ 

Οζ ακςηένς ηζιέξ πνμζαολάκμκηαζ ηαηά 40% βζα παναθααέξ εηηυξ ενβαζίιςκ ςνχκ 

. Χνάνζμ θεζημονβίαξ 06:00 – 14:00. 

 

3. ΠΑΡΑΛΑΒΔ ΔΚΣΟ ΔΡΓΑΗΜΧΝ ΖΜΔΡΧΝ 

Οζ ακςηένς ηζιέξ πνμζαολάκμκηαζ ηαηά 60% βζα παναθααέξ ζε άαααηα, Κονζαηέξ 

ηαζ ανβίεξ. 

 
4.13.9. ΥΡΔΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ  & 
ΚΑΣΑΛΟΗΠΧΝ ΦΟΡΣΗΟΤ. 
 
Γζα ηα επζηίκδοκα απυαθδηα ηαζ ηα απυαθδηα πμο απμηεθμφκ ηαηάθμζπα θμνηίμο ηαζ 

δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ ηαηδβμνίεξ απμαθήηςκ πμο πνμακαθένεδηακ, υπςξ αοηά 
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ηαηαηάζζμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ηείιεκδ Νμιμεεζία, ηαεχξ ηαζ βζα ηάεε είδμοξ 

επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ πμο πνήγμοκ εζδζηήξ ιεηαπείνζζδξ, υζμκ αθμνά ηδκ 

παναθααή ημοξ, υζμ ηαζ βζα ηδκ επελενβαζία ηαζ ηδκ ηεθζηή δζάεεζδ ημοξ, δ πνέςζδ 

ηςκ οπδνεζζχκ παναθααήξ ηαζ δζάεεζδξ ηςκ απμαθήηςκ αοηχκ, εα βίκεηαζ ηαηυπζκ 

ζοιθςκίαξ ιεηαλφ ημο Ώκαδυπμο, ημο πνήζηδ ηαζ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 

 

Δ πνέςζδ ηςκ οπδνεζζχκ αοηχκ εα ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ, ηδκ επζηζκδοκυηδηα ηαζ 

ημκ ηνυπμ επελενβαζίαξ ηαζ δζάεεζδξ ηςκ απμαθήηςκ αοηχκ. θα ηα παναζηαηζηά 

δζαηίκδζδξ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ εα ηδνμφκηαζ ζημ Γναθείμ Βοημθζχκ Τπμδμπήξ 

Ώπμαθήηςκ. 

 
4.13.10. ΔΞΑΗΡΔΔΗ  
 
Ώπυ ηα ακςηένς ζοζηήιαηα πνέςζδξ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα εμαηξέζεσλ πμο 

πνμαθέπμκηαζ απυ ημ πέδζμ ηαζ ημ άνενμ 9 ηδξ ακςηένς Κ.Τ.Ώ. ζφιθςκα ιε ηδκ 

πνμαθεπυιεκδ δζαδζηαζία. 

Γζα υηζ δεκ πνμαθέπεηαζ απυ ηα ηζιμθυβζα ζηδκ πανμφζα ζφιααζδ εα βίκεηαζ 

πνμζοκεκκυδζδ ιεηαλφ υθςκ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ιενχκ. 

 

 
4.13.11. Γηα παξαιαβή ζηεξεώλ θαηαινίπσλ 
 
α.1. Διενήζζμ ηαη‟ απμημπή ηίιδια βζα ηδκ εκμζηίαζδ container:  

CONTAINER 12 m3   24,20 €  

CONTAINER 20 m3    36,30 € 

CONTAINER 35 m3    42,35 € 

 

α.2. Διενήζζμ ηαη‟ απμημπή ηίιδια βζα ηδκ εκμζηίαζδ θμνηδβίδαξ 181,50 € 

 

α.3. Βπζηίκδοκα ζηενεά ηαηάθμζπα 

Σζιή ηαηυπζκ ζοιθςκίαξ πνήζηδ, ημο Ώκαδυπμο ηαζ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηαηά πενίπηςζδ ηαζ 

φζηενα απυ ακάθοζδ – ακαβκχνζζδ δ μπμία εα βκςζημπμζείηαζ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 

ηςκ πνμξ παναθααή επζηζκδφκςκ ηαηαθμίπςκ. 
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4.13.12. ε υθεξ ηζξ πνμακαθενυιεκεξ ηζιέξ ηςκ ηεθχκ ηαζ ηζιμθμβίςκ 

ζοιπενζθαιαάκμκηαζ υθεξ μζ ενβαζίεξ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ, 

ζηδ Λζιεκζηή πενζμπή ανιμδζυηδηαξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 

Νέεξ οπδνεζίεξ πμο ιπμνεί κα πνμηφρμοκ είκαζ ακηζηείιεκμ ηζιμθμβίμο ημο Ο.Λ.Ρ. 

Ώ.Β.. Γζα ηάεε κέα οπδνεζία ημο ακαδυπμο εα βίκεηαζ δζααμφθεοζδ ιε ημοξ 

ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ ηαζ εζζήβδζδ απυ ηδκ ανιυδζα Τπδνεζία ζημ Α../Ο.Λ.Ρ. 

Ώ.Β. βζα ηδκ μνζζηζημπμίδζδ ημο ηζιμθμβίμο.  

 
4.13.13. Σα εηδζδυιεκα ηζιμθυβζα πμο αθμνμφκ ηα θζιάκζα Ώβίαξ Μανίκαξ ηαζ 

Ραθήκαξ εα είκαζ ιίαξ ηαζ ιμκαδζηήξ ζεζνάξ, πνμηεζιέκμο κα ιπμνεί κα βίκεηαζ 

έθεβπμξ απυδμζήξ ηςκ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β.. 

 
4.13.14. Ώκηίβναθα ηςκ εηδζδμιέκςκ αεααζχζεςκ παναθααήξ, εα ηαηαεέημκηαζ ζημ 

ηέθμξ ηάεε ιήκα, ζηδκ ανιυδζα οπδνεζία ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηαζ εα πενζθαιαάκμοκ  

ακαθοηζηά ηα ζημζπεία ημο πεθάηδ, ημο είδμοξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ παναθααήξ.  

 

4.14. Γξαθείν Δπθνιηώλ Τπνδνρήο Απνβιήησλ 

Σμ Γναθείμ Βοημθζχκ Τπμδμπήξ Ώπμαθήηςκ εα θεζημονβεί ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο 

Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηαζ εα ζηεθεπςεεί απυ ηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή. Σμ Γναθείμ εα είκαζ 

οπεφεοκμ βζα ηδκ είζπναλδ υθςκ ηςκ ηεθχκ  ηαζ ηςκ ηζιμθμβίςκ πμο αθμνμφκ ζηζξ 

πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ ημο Ώκαδυπμο, ηαζ εα απμδίδεζ ζημκ Ώκάδμπμ ημ ακαθμβμφκ 

πμζμζηυ επί ηςκ εζζπναπεέκηςκ, αάζεζ ηδξ δζαδζηαζίαξ πμο πενζβνάθεηαζ ζημ 

πανυκ άνενμ. Ο Ώκάδμπμξ θνμκηίγεζ κα πνμααίκεζ ζε υθεξ ηζξ απαζημφιεκεξ 

εκένβεζεξ πνμηεζιέκμο κα πνμζημιίγμκηαζ εβηαίνςξ ηα παναζηαηζηά ηαζ μζ 

απαζημφιεκεξ απμδείλεζξ παναθααήξ απμαθήηςκ ζημ Γναθείμ, ηαζ κα δζεοημθφκεζ ιε 

υθα ηα ιέζα ηδ θεζημονβία ημο ηαζ ηδκ ηήνδζδ ημο ανπείμο ηδξ ιδπακμβναθζηήξ 

εθανιμβήξ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

  
5.1. Ο Ώκάδμπμξ μθείθεζ κα ηδνεί υθεξ ηζξ οπμπνεχζεζξ πμο απμννέμοκ απυ ηδ 

φιααζδ, ηδ Αζαηήνολδ ηαζ απυ ημ εηάζημηε ζζπφμκ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ, ηαεχξ ηαζ 

κα ηδνεί ημοξ υνμοξ ηδξ ηεπκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ πμο οπέααθε ηαζ αάζεζ 

ηδξ μπμίαξ ημο ακαηέεδηε δ ζφιααζδ. 
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5.2. Ο Ώκάδμπμξ μθείθεζ  κα δζαεέηεζ ιυκζιδ εβηαηάζηαζδ ηαζ πνμζςπζηυ 

επζθοθαηήξ πμο κα δζαηδνεί ζε εημζιυηδηα βζα άιεζδ ακηαπυηνζζδ ηαηά ηδκ 

εηηέθεζδ ηςκ οπδνεζζχκ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 15.3 ηδξ Αζαηήνολδξ.  

5.3. Ο Ώκάδμπμξ οπμπνεμφηαζ επίζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πανμπήξ ηδξ οπδνεζίαξ,  

κα θαιαάκεζ υθα ηα απαζημφιεκα ιέηνα, χζηε μζ δναζηδνζυηδηέξ ημο κα ιδκ 

πνμηαθμφκ  νφπακζδ ηδξ εάθαζζαξ ηαζ κα είκαζ ζοιααηέξ ιε ηα πενζααθθμκηζηά 

ηνζηήνζα πμο εέηεζ δ ημζκμηζηή, εεκζηή ηαζ δζεεκήξ κμιμεεζία. 

5.4. Καηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ημο, μ Ώκάδμπμξ έπεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα 

εθανιυγεζ ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ πμο αθμνμφκ ζημκ ηαεμνζζιυ ηςκ πνμδζαβναθχκ 

αζθαθείαξ ηαζ οβζεζκήξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαηά ηδκ ενβαζία, ηαεχξ επίζδξ ηαζ κα 

ηδνεί ημοξ υνμοξ βζα ηδκ αζθάθζζδ ημο απαζπμθμφιεκμο  πνμζςπζημφ ηαεχξ ηαζ ηα 

μπήιαηα, ιδπακήιαηα πθςηά ιέζα. 

5.5. Βκηυξ πνμεεζιίαξ επηά (7) διενχκ απυ ηδκ οπμβναθή ηδξ πανμφζαξ ημ ιέθμξ 

ημο Ώκαδυπμο ΏΏΝΒ μθείθεζ κα οπμαάθεζ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. πνμξ έβηνζζδ μνζζηζηυ 

ζπέδζμ ηδξ ζφιααζδξ αζθάθζζδξ Γεκζηήξ Ώζηζηήξ Βοεφκδξ πνμξ Σνίημοξ, ηδκ μπμία 

εα ζοκάρεζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 1.4.1.5 ηδξ Αζαηήνολδξ.  

5.6. Καηά ημ πνυκμ πανμπήξ οπδνεζζχκ ζφιθςκα ιε ηδκ πανμφζα, μ Ώκάδμπμξ 

έπεζ ηδκ απμηθεζζηζηή πμζκζηή ηαζ αζηζηή εοεφκδ απέκακηζ ζε μπμζμδήπμηε ηνίημ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο πνμζςπζημφ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. βζα ηάεε αηφπδια ή 

γδιζά ζε πνυζςπα ή πνάβιαηα πμο ηοπυκ εα ζοιαμφκ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ 

ενβαζζχκ ηαζ ελ‟ αθμνιήξ αοηχκ. Βζδζηυηενα ηάεε εοεφκδ, αζηζηή, πμζκζηή, 

δζμζηδηζηή πνμξ μπμζμκδήπμηε είηε ενβαγυιεκμ, είηε ηνίημ, είηε έκακηζ ανπχκ, θυβς 

οθζηχκ γδιζχκ, αηοπδιάηςκ ή ηαζ ζςιαηζηχκ αθααχκ πμο ηοπυκ ζοιαμφκ ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα εηηέθεζδξ ηδξ φιααζδξ ή / ηαζ ελ αθμνιήξ ημφημο, απυ οπαζηζυηδηα ημο 

ακαδυπμο, ημο πνμζςπζημφ ημο ή / ηαζ ηςκ πνμζηεεέκηςκ ημο, εα αανφκεζ 

απμηθεζζηζηά ημκ Ώκάδμπμ, μ μπμίμξ εα είκαζ απμηθεζζηζηά οπεφεοκμξ βζα ηδκ 

πθδνςιή ηςκ ζπεηζηχκ απμγδιζχζεςκ ηαζ ελυδςκ. ε  πενίπηςζδ δε πμο εκαπεεί μ 

Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. βζα ηέημζα γδιία, μ ηεθεοηαίμξ ημζκμπμζεί ημ βεβμκυξ ζημκ Ώκάδμπμ, μ 

μπμίμξ πθέμκ ηαείζηαηαζ δζημκμιζηυξ ημο εββοδηήξ. Ο Ώκάδμπμξ ζοιθςκεί υηζ 

απαθθάζζεζ έκακηζ ηνίηςκ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηαζ ημοξ ενβαγμιέκμοξ ηδξ απυ ηαζ έκακηζ 

μπμζαζδήπμηε γδιίαξ, ελυδςκ ή αλίςζδξ θυβς γδιίαξ, μζ μπμίεξ πνμηαθμφκηαζ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ οθμπμίδζδξ ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ πανμφζαξ, ηαζ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ 

δ ςξ άκς ακαθενυιεκδ γδιία ή ζςιαηζηή αθάαδ πνμηθήεδηε απυ ζθάθια ημο ή 

ηςκ πνμζηεεέκηςκ ημο. 
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5.7. Βπίζδξ, μ Ώκάδμπμξ μθείθεζ κα ζοιιμνθχκεηαζ άιεζα ζε μζαδήπμηε 

ηνμπμπμίδζδ ηείιεκςκ δζαηάλεςκ ή κέςκ δζαηάλεςκ η.θπ.. 

5.8. Ο Ώκάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα έπεζ αζθαθίζεζ υθμ ημ πνμζςπζηυ πμο εα 

απαζπμθεί βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ, ζημοξ μζηείμοξ αζθαθζζηζημφξ θμνείξ 

αζθαθίζεςξ ημο, ηαεχξ ηαζ ηα μπήιαηα, ιδπακήιαηα, πθςηά ιέζα, ζφιθςκα ιε ηζξ 

ζζπφμοζεξ ηάεε θμνά δζαηάλεζξ. 

5.9. Ο Ώκάδμπμξ εοεφκεηαζ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ πνμζηυιζζδ ημο Φαηέθμο 

Ώζθάθεζαξ ηαζ Τβείαξ (ΦΏΤ), ημ μπμίμ απμηεθεί απαναίηδημ ζημζπείμ βζα ηδκ 

πνμζςνζκή ηαζ μνζζηζηή παναθααή ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ ζφιααζδξ. 

5.10. Ο Ώκάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα δζεοημθφκεζ ιε υθα ημο ηα ιέζα ηαζ κα 

πνμζημιίγεζ εβηαίνςξ ζημ Γναθείμ Βοημθζχκ Τπμδμπήξ Ώπμαθήηςκ υθα ηα 

απαναίηδηα ζημζπεία πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηδξ Μδπακμβναθζηήξ 

Βθανιμβήξ ηαζ ηδκ ηήνδζδ ημο ανπείμο.  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

6.1. Ο Ώκάδμπμξ μθείθεζ, ζημ πθαίζζμ ηδξ οθμπμίδζδξ ηδξ ζφιααζδξ  κα οπμαάθεζ 

ζημοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ Ώκαεέημοζαξ Ώνπήξ, ηςκ ανιυδζςκ εεκζηχκ 

ανπχκ, ηαζ ηδξ Βονςπασηήξ Βπζηνμπήξ, υπμηε ημο γδηδεεί, μπμζμδήπμηε 

απμδεζηηζηυ ηδξ μιαθήξ ελέθζλδξ ηδξ ζφιααζδξ, υπςξ, εκδεζηηζηά, 

θμνμθμβζηά ζημζπεία ηαζ δζηαζμθμβδηζηά δαπακχκ, ζημζπεία πμο αθμνμφκ 

ηδκ πμνεία ηδξ οπδνεζίαξ η.θπ. 

6.2. Ο Ώκάδμπμξ οπμπνεμφηαζ επίζδξ κα πμνδβεί ιε δζηή ημο εοεφκδ ζημ πθμίμ  

πμο αζηήεδηε ηδκ  πενζζοθθμβή ηαηαθμίπςκ, ανζειδιέκδ ηαζ εεςνδιέκδ 

απυ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. απυδεζλδ πανάδμζδξ ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηαζ 

πνμδζαβναθέξ ημο άνενμο 15.5 ηδξ Αζαηήνολδξ. 

6.3. Βζδζηυηενα ηαζ αάζεζ ημο άνενμο 15.7 ηδξ Αζαηήνολδξ  μ Ώκάδμπμξ μθείθεζ κα 

πνμζημιίγεζ υθα ηα παναζηαηζηά πανάδμζδξ-παναθααήξ υθςκ ηςκ 

ενβαζζχκ πμο εηηεθεί ηαεδιενζκά πνμηεζιέκμο αοηά κα ηαηαπςνδεμφκ ζημ 

ζφζηδια ιδπακμβνάθδζδξ πμο εα εβηαηαζηήζεζ μ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β,  ηαζ κα 

πανέπεζ υθεξ ηζξ απαζημφιεκεξ δζεοημθφκζεζξ βζα ηδκ εφνοειδ θεζημονβία 

ημο ζοζηήιαημξ.  
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6.4. Γζα ηδ ζςζηή παναημθμφεδζδ ηδξ πανμπήξ ηδξ οπδνεζίαξ  (ηεπκζηυ ηαζ 

μζημκμιζηυ ακηζηείιεκμ) ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 18 ηδξ 

Αζαηήνολδξ, μ Ώκάδμπμξ μθείθεζ: 

α) Να επζηνέπεζ ηδ δζεκένβεζα επζηυπζςκ εθέβπςκ απυ ηα ανιυδζα εεκζηά ηαζ 

ημζκμηζηά υνβακα, κα ζοκενβάγεηαζ ζηδ δζεκένβεζα εθέβπςκ ηαζ κα 

πνμεημζιάγεζ ηαζ επελενβάγεηαζ υθα ηα απαναίηδηα ζημζπεία βζα ηδκ μιαθή 

δζελαβςβή ημο εθέβπμο ηδξ οπδνεζίαξ.  

α) Να δζαεέηεζ ιε δζηή ημο εοεφκδ ηαζ δαπάκεξ υθα ηα απαναίηδηα ιέζα βζα ηδ 

δζεκένβεζα ηςκ εθέβπςκ αοηχκ, έηζζ υπςξ ακαθένμκηαζ ηαζ πενζβνάθμκηαζ 

ζημ άνενμ 18 ηδξ Αζαηήνολδξ. 

β) Να ηδνεί εκδιενςιέκμ ηαεδιενζκά ηαηάθμβμ υθμο ημο πνμζςπζημφ πμο 

απαζπμθεί βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ, ζημκ μπμίμ εα ακαβνάθεηαζ 

οπμπνεςηζηά ηαζ μ Σεπκζηυξ Ώζθαθείαξ ή / ηαζ μ Γζαηνυξ Βνβαζίαξ ηδξ 

επζπείνδζήξ ημο. Πνέπεζ επίζδξ κα μνίζεζ εηπνυζςπυ ημο ζημκ ηυπμ 

εηηέθεζδξ ηδξ ζφιααζδξ βζα ζοκεκκυδζδ ζε εέιαηα αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ιε ηδκ ανιυδζα οπδνεζία ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β.. 

 

 6.5. Δ Ώκαεέημοζα Ώνπή, πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθίζεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα 

ηαζ ηδκ μνεή οθμπμίδζδ ηδξ ζφιααζδξ, δζεκενβεί εθέβπμοξ ζηα ιδπακήιαηα ηαζ ηζξ 

εηηεθμφιεκεξ ενβαζίεξ. ε πενίπηςζδ ιδ ζοιιυνθςζδξ ημο Ώκαδυπμο ζημ .Ώ.Τ. μ 

Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. έπεζ δζηαίςια κα απαβμνεφζεζ ηδκ είζμδμ ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ 

ιδπακήιαημξ-ζοζηεοήξ ή κα ζηαιαηήζεζ επζηυπμο ηζξ ενβαζίεξ ιε ηονχζεζξ ζε 

αάνμξ ημο  Ώκαδυπμο, υπςξ αοηέξ πενζβνάθμκηαζ  ζημ άνενμ 9 ηδξ πανμφζαξ.  

6.6.  Ο απυ ηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή αζημφιεκμξ έθεβπμξ εα ζοκίζηαηαζ επίζδξ: 

 ημκ έθεβπμ ηςκ απυ ημκ Ώκάδμπμ εθανιμγυιεκςκ ηζιμθμβίςκ ηαζ ζημκ 

έθεβπμ ηήνδζδξ ηςκ πνμξ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. μζημκμιζηχκ ημο οπμπνεχζεςκ. 

 

 ηδκ ηακμκζηή ελοπδνέηδζδ ηςκ πθμίςκ ηαζ ηδκ παναθααή ηςκ απμαθήηςκ 

αοηχκ πςνίξ ηαεοζηενήζεζξ. 

 

 ηδκ πνμζηαζία ημο εαθάζζζμο πενζαάθθμκημξ απυ ηζκδφκμοξ νφπακζδξ 

πμο ιπμνμφκ κα πνμηθδεμφκ απυ αιέθεζα ή άθθμοξ θυβμοξ, ηυζμ ηαηά ηδ 
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θάζδ ελοπδνέηδζδξ ηςκ πθμίςκ, υζμ ηαζ ηαηά ηδκ ιεηαθμνά ηαζ εηθυνηςζδ 

ηςκ απμαθήηςκ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο Ώκαδυπμο. 

 

 ημκ έθεβπμ ηςκ ιέζςκ ηαζ ημο ιδπακζημφ ελμπθζζιμφ ημο ακαδυπμο, 

πενζαίμο ηαζ πθςημφ,  βζα κα δζαπζζηχκεηαζ δ ηαηαθθδθυηδηα ημοξ βζα ηδκ 

μιαθή εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ. 

 

 ημκ έθεβπμ απμημιζδήξ ηςκ απμννζιιάηςκ, ηςκ ζηενεχκ ηαηαθμίπςκ ζε 

πενίπηςζδ επζζηεοχκ πθμίςκ η.θπ. απυ ηζξ πνμαθήηεξ ηςκ  θζιέκςκ 

Ραθήκαξ ηαζ Ώβίαξ Μανίκαξ. 

 

 ημκ έθεβπμ θεζημονβίαξ ημο ιδπακμβναθζημφ ζοζηήιαημξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΖ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

 

7.1. Ο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. πανέπεζ δςνεάκ ζημκ Ώκάδμπμ: 

7.1.1. Τπαίενζμ πχνμ βζα ηδ ζηάειεοζδ ηςκ μπδιάηςκ ημο Ώκαδυπμο πμο πνέπεζ 

κα είκαζ ζε εημζιυηδηα βζα ηδκ παναθααή απμαθήηςκ. 

7.1.2. Τπαίενζμ πχνμ ζε πνμαθήηα βζα ηδκ ιεηαθυνηςζδ ηςκ παναθαιαακμιέκςκ 

ιε μπήιαηα ζηενεχκ απμαθήηςκ ζηα πθςηά ιέζα ημο Ώκαδυπμο πνμηεζιέκμο αοηά 

κα ιεηαθενεμφκ βζα ηεθζηή δζάεεζδ ή ιμκάδεξ αλζμπμίδζδξ.  

7.2. Σμ απαζημφιεκμ βζα ημκ ηαεανζζιυ πχνςκ ηαζ ιέζςκ κενυ πμο εα πανέπεηαζ 

απυ ημ δίηηομ φδνεοζδξ ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β. ηαζ ημ απαζημφιεκμ δθεηηνζηυ νεφια βζα ηδ 

θεζημονβία ηςκ δθεηηνμηζκήηςκ ιέζςκ ημο Ώκαδυπμο (PRESS CONTAINER η.θπ.), 

πμο εα πανέπεηαζ απυ ημ δίηηομ ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β. εα πνεχκμκηαζ ιε ηα ακηίζημζπα 

ηζιμθυβζα ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β. 

7.3. Ώπμεδηεοηζηυ οπαίενζμ πχνμ βζα ηδ θφθαλδ ηαζ θεζημονβία ηςκ ιέζςκ, οθζηχκ  

ηαζ ενβαθείςκ ημο  Ώκαδυπμο πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ πανμφζα ζφιααζδ, μ 

μπμίμξ υιςξ εα πνεχκεηαζ ιε ηα ακηίζημζπα ηζιμθυβζα ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
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7.4. Ο εθθζιεκζζιυξ ηςκ πθςηχκ ιέζςκ ημο ακαδυπμο εα πνεχκεηαζ ιε ηα 

ακηίζημζπα ηζιμθυβζα ηδξ Ώκαεέημοζαξ Ώνπήξ. Ο ηεθζηυξ ηαεμνζζιυξ ηςκ πχνςκ 

αοηχκ εα βίκεζ ιε απυθαζδ ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β.. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΛΤΖ ΤΜΒΑΖ  

 

8.1.  Δ φιααζδ εεςνείηαζ υηζ εηηεθέζηδηε υηακ: 

8.1.1. Οθμηθδνςεεί δ πανμπή ηςκ οπδνεζζχκ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδ ζφιααζδ. 

8.1.2. Παναθήθεδηακ μνζζηζηά (πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά) μζ παναζπεεείζεξ οπδνεζίεξ. 

8.1.3. Έβζκε δ απμπθδνςιή ημο ζοιααηζημφ ηζιήιαημξ αθμφ πνμδβμοιέκςξ 

επζαθήεδηακ ηοπυκ ηονχζεζξ ή εηπηχζεζξ. 

8.1.4. Βηπθδνχεδηακ ηαζ μζ ηοπυκ θμζπέξ ζοιααηζηέξ οπμπνεχζεζξ ηαζ απυ ηα δφμ 

ζοιααθθυιεκα ιένδ ηαζ απμδεζιεφεδηακ μζ ζπεηζηέξ εββοήζεζξ ηαηά ηα 

πνμαθεπυιεκα απυ ηδ φιααζδ ηαζ ηδ Αζαηήνολδ. 

8.2. Πνυςνδ θφζδ ηδξ ζφιααζδξ επένπεηαζ ζε πενίπηςζδ έηπηςζδξ ημο Ώκαδυπμο, 

ζφιθςκα ιε υζα μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 9 ηδξ πανμφζαξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

εθανιμβήξ ημο άνενμο 3.3 ηδξ πανμφζαξ.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΛΖΜΜΔΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ – ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ – 

ΔΚΠΣΧΖ  
 

9.1. ε ηάεε πενίπηςζδ πανάααζδξ ηςκ υνςκ ηδξ πανμφζαξ ηαζ ηςκ 

πανανηδιάηςκ αοηήξ ηαεχξ ηαζ ηςκ δζαηάλεςκ ηδξ ηείιεκδξ κμιμεεζίαξ ηςκ 

ζπεηζηχκ ιε ηζξ ενβαζίεξ παναθααήξ, ιεηαθμνάξ ηαζ δζάεεζδξ απμαθήηςκ πθμίςκ 

(Ν. 1269/82, Ν. 1147/81, Ν. 742/77, Ν. 743/77) ηαζ ημο ζοκαθμφξ ηακμκζζηζημφ 

πθαζζίμο (οπμονβζηέξ απμθάζεζξ η.θπ.), εηηυξ απυ ηζξ άθθεξ ηονχζεζξ πμο 

πνμαθέπμκηαζ απυ ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζαξ ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ, επζαάθθεηαζ 

ηαζ πμζκζηή νήηνα ιε απυθαζδ ημο Α.. / Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β. Οζ πμζκζηέξ νήηνεξ αοηέξ 

αθμνμφκ ιυκμ πανααάζεζξ ηςκ υνςκ ηδξ ζφιααζδξ ηαζ είκαζ ακελάνηδηεξ ηςκ 
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πνμαθεπμιέκςκ πμζκχκ απυ ηζξ εηάζημηε πενί πνμζηαζίαξ ημο εαθαζζίμο 

πενζαάθθμκημξ ηαζ άθθεξ ζζπφμοζεξ  δζαηάλεζξ.  

 

9.2. Δ πμζκζηή νήηνα ηδξ πνμδβμοιέκδξ παναβνάθμο επζαάθθεηαζ ζδίςξ υηακ δ 

πανάααζδ μθείθεηαζ ζε: 

9.2.1. ιδ ζηακμπμζδηζηή ελοπδνέηδζδ πθμίμο, πμο εα πνμηφπηεζ απυ έββναθδ 

δζαιανηονία ημο πθμίμο ηαζ αθμφ ελαηνζαςεεί ημ αθδεέξ ηδξ δζαιανηονίαξ 

9.2.2. πθδιιεθή εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ παναθααήξ ηαηαθμίπςκ  

9.2.3. ιδ ζφιθςκδ ιε ημοξ υνμοξ ηδξ δζεεκμφξ ζφιααζδξ MARPOL 73/78 ηαζ 

ηδξ εεκζηήξ κμιμεεζίαξ, εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ παναθααήξ ηαηαθμίπςκ 

9.2.4. έηδμζδ ηζιμθμβίςκ πανμπήξ οπδνεζζχκ απυ ημκ ακάδμπμ ιε ηζιέξ 

ιεβαθφηενεξ απυ εηείκεξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζηδ ζφιααζδ 

9.2.5. δζαπίζηςζδ απυ ηδ Λζιεκζηή Ώνπή Ραθήκαξ μπμζαζδήπμηε πανάααζδξ 

ηδξ κμιμεεζίαξ πνμζηαζίαξ εαθάζζζμο πενζαάθθμκημξ ή άθθεξ αλζυπμζκεξ 

πνάλεζξ.  

Σμ ανιυδζμ ηιήια ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. αθμφ δζαπζζηχζεζ ηδκ πανάααζδ ιεηά απυ 

επζηυπζμ έθεβπμ, εζζδβείηαζ ζημ Α../Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηδκ επζαμθή ηδξ πνμαθεπυιεκδξ 

πμζκζηήξ νήηναξ. Δ ηεθζηή  απυθαζδ θαιαάκεηαζ απυ ημ Α.. ηδξ Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β. 

9.3. Σμ φρμξ ηδξ πμζκζηήξ νήηναξ ηαεμνίγεηαζ ζε, ακάθμβα ιε ηδκ ζμαανυηδηα 

ηδξ πανάααζδξ, απυ πίθζα ΒΤΡΧ (1.000,00 €) έςξ ηνεζξ πζθζάδεξ ΒΤΡΧ 

(3.000,00 €) βζα πανάααζδ πμο εα δζαπζζηςεεί βζα πνχηδ θμνά, ημ δζπθάζζμ ηδξ 

πνχηδξ βζα πανάααζδ πμο εα δζαπζζηςεεί βζα δεφηενδ θμνά ηαζ ημ ηνζπθάζζμ 

ηδξ πνχηδξ βζα πανάααζδ πμο εα δζαπζζηςεεί βζα ηνίηδ θμνά. 

9.4. ε πενίπηςζδ ηέηανηδξ πανάααζδξ ηςκ υνςκ ηδξ ζφιααζδξ ηαζ ηςκ υνςκ 

βζα ηδκ ηαθή εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ παναθααήξ ηαηαθμίπςκ ή δζαπζζηςεείζδξ 

απυ ηδκ Λζιεκζηή Ώνπή ζμαανήξ πανάααζδξ ηδξ ζζπφμοζαξ Αζεεκμφξ ηαζ 

Βεκζηήξ Νμιμεεζίαξ πενί πνμζηαζίαξ ημο εαθάζζζμο πενζαάθθμκημξ ή ηέθεζδξ 

άθθςκ αλζυπμζκςκ πνάλεςκ, μ Ώκάδμπμξ ιπμνεί κα ηδνφζζεηαζ έηπηςημ ιεηά 

απυ απυθαζδ ημο Α../Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., φζηενα απυ έββναθδ εζδμπμίδζδ πνμξ αοηυ, 

μπυηε εα επένπεηαζ ηαηάπηςζδ ηδξ εββοδηζηήξ επζζημθήξ ηαθήξ εηηέθεζδξ οπέν 

ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηαζ πένα απυ αοηυ δζαθοθάζζεηαζ ηαζ ημ δζηαίςια ημο Ο.Λ.Ρ.  

Ώ.Β. κα απμγδιζςεεί βζα ηάεε εεηζηή ή απμεεηζηή γδιία ελαζηίαξ ηδξ έηπηςζδξ, 

εηηυξ απυ ηδκ πμζκζηή νήηνα πμο εα έπεζ ηοπυκ επζαθδεεί ηαηά ηα ακςηένς.  

9.5. Σα δζηαζχιαηα ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. εα πθδνχκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηα 

πνμαθεπυιεκα ζημ άνενμ 19 ηδξ Αζαηήνολδξ. Γζα ηάεε ηαεοζηένδζδ πθδνςιήξ 

ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. πμο απμννέμοκ απυ ηδκ πανμφζα, 

επζαάθθμκηαζ μζ πνμαθεπυιεκεξ απυ ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ πνμζαολήζεζξ, ηυημζ 

η.θπ. εηπνμεέζιμο ηαηααμθήξ. Γζα ηαεοζηένδζδ πθδνςιήξ ηςκ ακςηένς 

δζηαζςιάηςκ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., πένακ ηςκ 90 διενμθμβζαηχκ διενχκ 

επζαάθθεηαζ ζημκ ακάδμπμ ηαζ εζδζηή πμζκζηή νήηνα φρμοξ ηνζχκ πζθζάδςκ ΒΤΡΧ 

(3.000,00 €). ε πενίπηςζδ ηαεοζηένδζδξ πθδνςιήξ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο 
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Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β βζα εκκέα (9) ζοκεπυιεκμοξ ιήκεξ, μ Ώκάδμπμξ ιπμνεί κα ηδνφζζεηαζ 

έηπηςημ ιε απυθαζδ ημο Α../ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. πμο ημζκμπμζείηαζ ζ' αοηυ. 

9.6. Δ είζπναλδ ηςκ πνδιαηζηχκ πμζχκ απυ ηζξ πμζκζηέξ νήηνεξ αοηέξ εα 

εηπίπηεζ απυ ηδκ εββφδζδ ηαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ ζφιααζδξ, ηδκ μπμία εββοδηζηή 

επζζημθή μ  Ώκάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ζοιπθδνχκεζ ιέζα ζε δεηαπέκηε διένεξ 

ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαηάπηςζδξ ημο πνδιαηζημφ πμζμφ, 

άθθςξ δφκαηαζ κα ηδνφζζεηαζ έηπηςημ ιε απυθαζδ ημο Α../Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 

9.7. ε πενίπηςζδ πμο δζαπζζηςεεί απυ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. υηζ ιε μπμζμδήπμηε 

ηνυπμ  έπεζ εηπςνδεεί  ζε ηνίημοξ δ ζφιααζδ, υθςκ ή ιένμοξ ηςκ ενβαζζχκ, μ 

Ώκάδμπμξ ηδνφζζεηαζ  οπμπνεςηζηά έηπηςημ ιε απυθαζδ  ημο ανιυδζμο 

μνβάκμο ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., επζαάθθμκηαζ δε ζε αάνμξ ημο, αενμζζηζηά ή 

δζαγεοηηζηά, μζ ηονχζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ημ άνενμ 9 ηδξ πανμφζαξ ηαζ 

ημκ κυιμ. 

9.8. Καη‟ ελαίνεζδ, πςνίξ ηδ δζεκένβεζα εθέβπμο, Ώκαεέημοζα Ώνπή δζηαζμφηαζ κα 

ηαηαββείθεζ εββνάθςξ ηδκ πανμφζα ζφιααζδ, πςνίξ ηδκ ηήνδζδ μπμζαζδήπμηε 

πνμεεζιίαξ, εάκ, μπμηεδήπμηε, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ, μ Ώκάδμπμξ 

θοεεί, ηδνοπεεί ζε ηαηάζηαζδ πηχπεοζδξ ή ηεεεί οπυ (ακαβηαζηζηή /εζδζηή) 

εηηαεάνζζδ ή ηαεεζηχξ ακαβηαζηζηήξ δζαπείνζζδξ. ηακ μ Ώκάδμπμξ ανίζηεηαζ 

ζε μπμζαδήπμηε εη ηςκ ακςηένς ηαηαζηάζεςκ, μθείθεζ κα εκδιενχζεζ άιεζα 

ηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΔΚΥΧΡΖΖ 

 

Λυβς ηδξ θφζεςξ ηαζ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηςκ ενβαζζχκ ηαεχξ ηαζ ηζξ αοζηδνέξ 

πμζκέξ πμο ιπμνμφκ κα επζαθδεμφκ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηυζμ ζηδκ πενίπηςζδ 

ηαεοζηένδζδξ ελοπδνέηδζδξ ηςκ πθμίςκ υζμ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πνυηθδζδξ 

αηοπήιαημξ ή γδιζάξ, ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ επζηνέπεηαζ δ οπενβμθααία ή δ 

εηπχνδζδ ηδξ ζφιααζδξ ζε ηνίημοξ απυ ημκ Ώκάδμπμ πςνίξ ηδκ πνμδβμφιεκδ 

ζφιθςκδ βκχιδ ηδξ Ώκαεέημοζαξ Ώνπήξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΘΔΣΔ ΓΖΛΧΔΗ – ΤΜΦΧΝΗΔ – ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

 

11.1. Γζα ηζξ ακάβηεξ εηηέθεζδξ ηδξ φιααζδξ μνίγεηαζ Βηπνυζςπμξ απυ ηδκ 

πθεονά ημο ιέθμοξ ημο  Ώκαδυπμο, μ ΐφνςκ ΐαζζθεζάδδξ (ζημζπεία επζημζκςκίαξ: 

…………………………………………), μ μπμίμξ είκαζ ανιυδζμξ βζα ηδκ οπμαμθή ζηδκ 

Ώκαεέημοζα Ώνπή εη ιένμοξ ημο Ώκαδυπμο υθςκ ηςκ ζημζπείςκ πμο απαζημφκηαζ 
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βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ μιαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ οπδνεζίαξ απυ ηδκ Ώκαεέημοζα 

Ώνπή, ζφιθςκα ηαζ ιε ηδ ζφιααζδ ηαζ ηα ζοζηήιαηα παναημθμφεδζδξ ηαζ εθέβπμο, 

ηα μπμία αοηή δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα ακαπηφλεζ. Οζ πνάλεζξ ή παναθείρεζξ ημο 

Βηπνμζχπμο απμηεθμφκ πνάλεζξ ηαζ παναθείρεζξ ημο Ώκαδυπμο. 

11.2. Σνμπμπμίδζδ ηςκ υνςκ  ηδξ ζοιαάζεςξ αοηήξ είκαζ δοκαηή ιυκμ ιε ημζκή 

ζοιθςκία ηςκ ιενχκ ηαζ βίκεηαζ απμηθεζζηζηά ιε έββναθμ πμο οπμβνάθεηαζ απυ 

ημοξ ζοιααθθμιέκμοξ. Δ πανμφζα φιααζδ έπεζ ζοκηαπεεί ζηδκ Βθθδκζηή βθχζζα 

ηαζ ηάεε ιεηάθναζή ηδξ ζε άθθδ βθχζζα εα πνδζζιμπμζείηαζ απμηθεζζηζηά βζα 

πθδνμθμνζαημφξ ζημπμφξ. 

11.3. θμζ μζ υνμζ ηδξ πανμφζαξ ζφιααζδξ εεςνμφκηαζ μοζζχδεζξ ηαζ δ πανααίαζδ 

εκυξ ελ αοηχκ ιπμνεί κα έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηζξ εκένβεζεξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ 

9.  

11.4. Οπμζαδήπμηε βκςζημπμίδζδ, δήθςζδ, ακαημίκςζδ, δζεοηνίκζζδ, ενχηδζδ-

απάκηδζδ ηθπ. ημο  Ώκαδυπμο Φμνέα πνμξ ηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή ηαζ ακηίζηνμθα, 

πνέπεζ κα βίκεηαζ ιυκμ εββνάθςξ ηαζ κα απμζηέθθεηαζ ηαποδνμιζηχξ ή ιε courier ή 

ιε ηδθεμιμζμηοπία είηε κα παναδίδεηαζ δζα πεζνυξ, πνμηεζιέκμο ημ πενζεπυιεκυ ημοξ 

κα είκαζ δεζιεοηζηυ βζα ηα ζοιααθθυιεκα ιένδ, απμηθεζυιεκδξ νδηχξ μπμζαζδήπμηε 

άθθδξ ιμνθήξ επζημζκςκίαξ. Βλαζνμφκηαζ ηα ζημζπεία εηείκα πμο πνέπεζ κα 

απμζηέθθμκηαζ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή, ζημ πθαίζζμ ηδξ δθεηηνμκζηήξ δζαζφκδεζδξ 

ημο Ώκαδυπμο ιε ηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή.  

11.5. Ο Ώκάδμπμξ παναζηείηαζ νδηά ηάεε αλίςζήξ ημο πμο απμννέεζ απυ ηδ 

φιααζδ, εθυζμκ δεκ ηδ δζαηφπςζε εββνάθςξ ζε έκα ιήκα απυ ηδ θήλδ ηδξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ  

 

12.1. Δ ζφιααζδ δζέπεηαζ απυ ημ Βθθδκζηυ Αίηαζμ.  

12.2. Γζα ηάεε δζαθμνά πμο ηοπυκ εα πνμηφρεζ απυ ηδκ εηηέθεζδ ηδξ πανμφζαξ 

ζφιααζδξ, ανιυδζα μνίγμκηαζ ηα Αζηαζηήνζα Ώεδκχκ. 

12.3. Δ ηαηάεεζδ ηαζ εηδίηαζδ ηδξ πνμζθοβήξ ζημ ανιυδζμ Αζηαζηήνζμ δεκ 

ακαζηέθθεζ ηδκ άζηδζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηαζ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ πμο 

απμννέμοκ απυ ηδ ζφιααζδ ηαζ ηδ δζαηήνολδ.  
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ΑΡΘΡΟ 13: ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΑ ΔΤΘΤΝΖ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

13.1. Ώιθυηενα ηα ιέθδ ημο Ώκαδυπμο δδθχκμοκ νδηά, ακεπζθφθαηηα ηαζ ακέηηθδηα 

υηζ εοεφκμκηαζ αθθδθέββοα ηαζ εζξ μθυηθδνμ, ςξ αοημθεζθέηεξ, βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ 

υνςκ ηδξ πανμφζαξ, μζ μπμίμζ ζημ ζφκμθυ ημοξ εεςνμφκηαζ μοζζχδεζξ, νδηά 

παναζημφιεκμζ απυ ηδκ έκζηαζδ ημο εοενβεηήιαημξ ηδξ δζαζνέζεςξ ηαζ δζγήζεςξ, 

απυ ημ δζηαίςια πνμαμθήξ εκακηίμκ ηδξ Ώκαεέημοζαξ Ώνπήξ υθςκ ηςκ εκζηάζεςκ 

ημο πνςημθεζθέηδ, αηυιδ ηαζ ηςκ ιδ πνμζςπμπαβχκ ηαζ ζδζαίηενα μπμζαζδήπμηε 

άθθδξ έκζηαζδξ ηςκ άνενςκ 852-855, 862-864 ηαζ ημο Ώζηζημφ Κχδζηα, υπςξ ηαζ 

απυ ηα δζηαζχιαηα ημο Ώκαδυπμο πμο ηοπυκ απμννέμοκ απυ ηα οπ‟ υρζκ άνενα. 

 

13.2. Γζα ηδκ ηαθή εηηέθεζδ ηςκ υνςκ ηδξ πανμφζαξ ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο ΏΏΝΒ 

οπέααθε ζηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή ηδκ οπ‟ ανζε. 27720/1959/2009 εββοδηζηή επζζημθή 

ηαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ Σνάπεγαξ Παβηνήηζα οκεηαζνζζηζηή. 

   

Μεηά ηδκ ακάβκςζδ ηαζ αεααίςζδ ηδξ ζφιααζδξ, ηα ζοιααθθυιεκα ιένδ 

οπέβναρακ έλζ (6) υιμζα πνςηυηοπα αοηήξ. 

 

 

ΟΗ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 
 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ    ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ  
 
 
 
 
                ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΣΗΚΖ Α.Ν.Δ. 
 
 
 
 
 
              ΣΖΝ HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER S.A. 
  



C:\Users\zastra\Desktop\ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ 2013.doc 159 

        Ραθήκα: 28/07/2011  
 
        Ώνζε. Πνςη.: 2063 
 
 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 
 

ηεο αξηζ. πξση. 1527/25-06-2009 ύκβαζεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ πεξηζπιινγήο 

θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ απνβιήησλ ησλ πινίσλ θαη πισηώλ λαππεγεκάησλ 

πνπ ζα πξνζεγγίδνπλ ηε ζαιάζζηα πεξηνρή δηθαηνδνζίαο θαη αξκνδηόηεηαο 

ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 
 
 
ηδ Ραθήκα ζήιενα 28 Εμοθίμο 2011, διένα Πέιπηδ, ζηα βναθεία ημο Ονβακζζιμφ 
Λζιέκμξ Ραθήκαξ Ώ.Β., Ώηηή Ώκδνέα Γ. Παπακδνέμο, Λζιάκζ Ραθήκαξ, ιεηαλφ ηςκ 
ηάηςεζ ζοιααθθμιέκςκ ιενχκ: 
 
α) Ώθεκυξ ηδξ εηαζνείαξ ιε ηδκ επςκοιία «Ονβακζζιυξ Λζιέκμξ Ραθήκαξ Ώ.Β.», 
δ μπμία εδνεφεζ ζημ Λζιάκζ ηδξ Ραθήκαξ, Ώηηή Ώκδνέα Γ. Παπακδνέμο ηαζ 
εηπνμζςπείηαζ κυιζια απυ ημκ Πνυεδνμ ηαζ Αζεοεφκμκηα φιαμοθμ η. Νίθν 
Γεκεηξόπνπιν δοκάιεζ ηδξ ανζε. 7.1/30-06-2010 απυθαζδξ ημο Α.. / Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
(εθελήξ Ώκαεέημοζα Ώνπή)       ηαζ  
 
α) αθεηένμο ηδξ Έκςζδξ Βηαζνεζχκ ιε ηδκ επςκοιία «Antipollution Ώ.Ν.Β. – 
Hellenic Environmental Center S.A.» (εθελήξ Ώκάδμπμξ), δ μπμία απμηεθείηαζ απυ: 

 ηδκ εηαζνεία ιε ηδκ επςκοιία «Antipollution A.N.E.» (εθελήξ ΏΏΝΒ), πμο 
εδνεφεζ ζημκ Πεζναζά (Ώηηή Μζαμφθδ 51, Σ.Κ. 18536) ηαζ εηπνμζςπείηαζ 
κυιζια βζα ηδκ οπμβναθή ημο πανυκημξ, απυ ηδκ εζδζηά ελμοζζμδμηδιέκδ κα 
οπμβνάρεζ ηδκ πανμφζα ηνμπμπμίδζδ, η. Λζκανάηδ Γεςνβία ημο 
Κςκζηακηίκμο ιε Ώ.Α.Σ. Υ 618462 απυ ημ Σ.Ώ. Κμνοδαθθμφ, ζφιθςκα ιε ημ 
Πναηηζηυ ηδξ εηαζνείαξ 

 ηδκ εηαζνεία ιε ηδκ επςκοιία Hellenic Environmental Center S.A., (εθελήξ 
HEC), πμο εδνεφεζ ζημκ Πεζναζά (Ώηηή Κμκδφθδ 10, Σ.Κ. 18545), κυιζια 
εηπνμζςπμφιεκδ απυ ημκ η. ηαιαημβζάκκδ Πακαβζχηδ ημο Μζπαήθ ηάημπμ 
ημο ανζε. Π 566373/95 Ώ.Α.Σ., εηδμεέκημξ απυ ημ ΕΒ Σ.Ώ. Πεζναζά 

 
θαη εηδηθόηεξα ην κέινο ηνπ Αλαδόρνπ Α.Α.Ν.Δ., 
 
θαιαάκμκηαξ οπυρδ: 
 

1. ηδκ ανζε. πνςη. 1528/25-06-2009 φιααζδ, 
2. ηδκ ανζε. πνςη. 1527/25-06-2009 φιααζδ, 
3. ηδκ ανζε. πνςη. 5258/17-07-2009 επζζημθή ηδξ HEC, 
4. ημ ανζε. πνςη. ΏΡ 981/20-01-2010 έββναθμ ηδξ ΏΏΝΒ, 
5. ηδκ οπ‟ ανζε. 11.3/30-10-2009 απυθαζδ Α.. / Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., 
6. ηδκ οπ‟ ανζε. 12.10/29-11-2010 απυθαζδ ημο Α.. / Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., 
7. ηδκ ανζε. πνςη. 2092/06-04-2011 επζζημθή ηδξ HEC, 
8. ηδκ ανζε. πνςη. 3105/05-05-2010 επζζημθή ηδξ HEC, 
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9. ημ ανζε. πνςη. 3091/12-12-2010 έββναθμ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ιε εέια «Έβηνζζδ 
Σεθχκ ηαζ Σζιμθμβίςκ Παναθααήξ ηαζ Αζαπείνζζδξ Ώπμαθήηςκ Πθμίςκ ηαζ 
Καηαθμίπςκ Φμνηίμο ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β.», 

10. ημ ανζε. Πνςη. 8136.2.2/01/11/10-02-2011 έββναθμ ΤΘΤΝΏΛ/ΓΓΛΛΠ/ΑΛΠ 
πενί ζφιθςκδξ βκχιδξ ηςκ πνμηεζκμιέκςκ απυ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηεθχκ 
παναθααήξ οβνχκ ηαζ ζηενεχκ απμαθήηςκ, 

11. ηδκ οπ‟ ανζε. 4.4/18-04-2011 απυθαζδ ημο Α.. / Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., 
 
ζοιθχκδζακ, ζοκμιμθυβδζακ ηαζ ζοκαπμδέπεδηακ ηζξ αηυθμοεεξ ηνμπμπμζήζεζξ – 
ζοιπθδνχζεζξ ηδξ αν. πνςη. 1527/25-06-2009 φιααζδξ. 
 
 
 
Άξζξν 4. 
 
4.9. Δ Ώκαεέημοζα Ώνπή εα εηδίδεζ ηαζ εα εζζπνάηηεζ ηα ηζιμθυβζα ηςκ παβίςκ 

ηεθχκ ηαζ ηςκ πνυζεεηςκ πνεχζεςκ ζφιθςκα ιε ηζξ απμδείλεζξ παναθααχκ 
ημο Ώκαδυπμο. 

4.10. ημ ηέθμξ ηάεε ιήκα δ Ώκαεέημοζα Ώνπή εα απμδίδεζ ημ 85% ηςκ 
εζζπναπεέκηςκ παβίςκ, ακηαπμδμηζηχκ ηαζ πνυζεεηςκ πνεχζεςκ ζημ ιέθμξ 
ημο Ώκαδυπμο ΏΏΝΒ ιε ηδκ έηδμζδ ζπεηζηχκ παναζηαηζηχκ. Σα παναζηαηζηά 
εα εηδίδμκηαζ ζημ ηέθμξ ηάεε ιήκα, δ δε ελυθθδζδ αοηχκ εα 
πναβιαημπμζείηαζ εκηυξ 30 διενχκ απυ ηδξ εηδυζεςξ εκυξ εηάζημο 
παναζηαηζημφ. Σμ οπυθμζπμ 15% εα παναηναηείηαζ απυ ηδκ Ώκαεέημοζα 
Ώνπή. 

 
4.13.6. 
 
2. ΚΑΦΖ ΑΝΑΦΤΥΖ ΜΔ ΑΓΔΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΔΥΡΗ 12 ΔΠΗΒΑΣΔ: 
 
Σνία Βονχ ηαζ ηνζάκηα ηνία θεπηά (3,33€) ακά πανάδμζδ ακελανηήημο πμζυηδηαξ 
απμαθήηςκ. 
 
3. ΚΑΦΖ ΑΝΑΦΤΥΖ ΜΔ ΑΓΔΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΝΧ ΣΧΝ 12 ΔΠΗΒΑΣΧΝ: 
 
Βίημζζ Σέζζενα Βονχ ηαζ εκεκήκηα θεπηά (24,90€) ακά άθζλδ ακελανηήημο 
πμζυηδηαξ απμαθήηςκ. 
 
4. ΜΔΓΑΛΑ ΑΛΗΔΤΣΗΚΑ (ΜΖΥΑΝΟΣΡΑΣΔ):  
 
Βίημζζ Σέζζενα Βονχ ηαζ εκεκήκηα θεπηά (24,90€) ακά άθζλδ ακελανηήημο 
πμζυηδηαξ απμαθήηςκ. 
 
5. ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΑΛΗΔΗΑ: 
 
Οηηχ Βονχ ηαζ ηνζάκηα έκα θεπηά (8,31€) ακά πανάδμζδ ακελανηήημο πμζυηδηαξ 
απμαθήηςκ. 
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Καηά ηα θμζπά ζζπφμοκ υθα υζα πνμαθέπμκηαζ ζηδκ ανζε. πνςη. 1527/25-06-2009 
ιεηαλφ ηςκ δφμ ζοιααθθμιέκςκ φιααζδ. Δ πανμφζα ηνμπμπμίδζδ απμηεθεί 
Πνμζάνηδια ηδξ ακςηένς φιααζδξ. 
 
Δ πανμφζα ζοκηάπεδηε ζε έλζ (6) υιμζα ακηίηοπα ηαζ αθμφ ακαβκχζεδηε ηαζ 
αεααζχεδηε, οπμβνάθεδηε, ζθναβίζεδηε απυ ημοξ ζοιααθθυιεκμοξ ηαζ έθααε μ 
ηαεέκαξ απυ δφμ υιμζα ακηίηοπα.  
   
 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 

 

 

 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ             ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 
 
 
 
 
 
 
 
ΝΗΚΟ ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ    ΓΗΑ ΣΖΝ ANTIPOLLUTION Α.Ν.Δ. 
 
 
 
 
 
 
                  ΓΗΑ ΣΖΝ H.E.C. S.A.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ IX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΔΤΚΟΛΗΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ 
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ 
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9.1.Γεληθά 
 

Με ζημπυ ηδκ επζηοπή εθανιμβή ημο πανυκημξ ηακμκζζιμφ, 

μνβακχκεηαζ «Γξαθείν Τπνδνρήο Απνβιήησλ Πινίσλ» θζιέκα 

Ραθήκαξ. Δ ζηεθέπςζδ ημο ακςηένς «βναθείμο» πναβιαημπμζήεδηε 

ηαζ θεζημονβεί οπυ ηδκ επίαθερδ ημο Ονβακζζιμφ Λζιέκα Ραθήκαξ Ώ.Β. 

Γζα ημ ζημπυ αοηυ μ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. έπεζ μνίζεζ οπεφεοκμ άημιμ, υπςξ 

άθθςζηε απαζηείηαζ ηαζ απυ ημ Πανάνηδια I ηδξ Οδδβίαξ 2000/59/ΒΚ, ηα 

ζημζπεία ημο μπμίμο δίκμκηαζ ηαηςηένς. 

 

9.2. Γξαθείν Δπθνιηώλ Τπνδνρήο 
 

ηα ηαεήημκηα ημο βναθείμο πενζθαιαάκμκηαζ: 

 Δ παναημθμφεδζδ εθανιμβήξ ημο πανυκημξ ηακμκζζιμφ 

 Δ πζζηή εθανιμβή ηςκ δζαδζηαζζχκ πμο πενζβνάθμκηαζ ζημ 

ηεθάθαζμ X 

 Δ θήρδ ηςκ εκηφπςκ ημζκμπμίδζδξ 

 Δ μνβάκςζδ ηςκ ενβαζζχκ παναθααήξ, ζοθθμβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ 

ηςκ απμαθήηςκ πθμίςκ 

 Δ θήρδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηοπυκ ηαηαββεθίαξ ακεπάνηεζαξ 

 Δ ηαηαβναθή ηαζ επελενβαζία ηςκ ζημζπείςκ ηαζ ελαβςβή 

ζηαηζζηζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ζοιπεναζιάηςκ 

 Δ δζααμφθεοζδ ιε ηα εκδζαθενυιεκα ιένδ ηαζ ηονίςξ ιε ημοξ 

πνήζηεξ ημο θζιέκα 

 Οζ πνμηάζεζξ ακαεεχνδζδξ ημο πανυκημξ ηακμκζζιμφ 
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9.3 ηνηρεία πξνζώπσλ ππεύζπλσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ   
ζρεδίνπ 

 

9.3.1 Δμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.  
 

 Τπεφεοκμ πνυζςπμ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. μνίγεηαζ δ η. Εακπέηα Αζηξά. 

 

 

9.3.2 Δμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν ηνπ αλαδόρνπ 
πεξηζπιινγήο πγξώλ απνβιήησλ πινίσλ. 
 

Χξ οπεφεοκμ πνυζςπμ απυ ηδκ εηαζνεία HEC SA είκαζ ζήιενα μ η. 

Φαξνκηραιάθεο. 

 

 

9.3.3  Δμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν ηνπ αλάδνρνπ 
πεξηζπιινγήο ζηεξεώλ απνβιήησλ πινίσλ.  
  

Χξ οπεφεοκμ πνυζςπμ απυ ηδκ εηαζνεία ANTIPPOLLUTION ΏΝΒ είκαζ 

ζήιενα μ  η. Βύξσλαο Βαζηιεηάδεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C:\Users\zastra\Desktop\ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ 2013.doc 165 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ X 
 

 

 

 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΑΡΑΛΑΒΖ – ΤΛΛΟΓΖ – ΜΔΣΑΦΟΡΑ – 
ΓΗΑΘΔΖ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ 
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10.1 Γεληθά  
 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ πενζβνάθμκηαζ ααζζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο αθμνμφκ 

ζηδκ παναθααή, ζοθθμβή, πνμζςνζκή απμεήηεοζδ, ιεηαθμνά, 

επελενβαζία ηαζ ηεθζηή δζάεεζδ ηςκ απμαθήηςκ πθμίςκ πμο 

πνμζεββίγμοκ ημ θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ (ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ μ θζιέκαξ 

Ώβίαξ Μανίκαξ). Οζ δζαδζηαζίεξ αοηέξ πνμαθέπμκηαζ ηυζμ απυ ηδκ 

Οδδβία 2000/59/ΒΚ, υζμ ηαζ απυ ζοζηήιαηα δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ ηαζ 

πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ. 

 

 

10.2. Κνηλνπνίεζε 
 

φιθςκα ιε ημ άνενμ 6 ηδξ Οδδβίαξ 2000/59/ΒΚ, απυ ηδκ διενμιδκία 

εθανιμβήξ ηδξ (28-12-2002) ηαζ ιεηά, απαζηείηαζ ημζκμπμίδζδ ηςκ 

απμαθήηςκ πθμίςκ απυ ημοξ πθμζάνπμοξ ηςκ πθμίςκ πμο ηαηαπθέμοκ 

ζε υθα ηα Βονςπασηά θζιάκζα. 

Έηζζ μζ πθμίανπμζ ηςκ πθμίςκ, πθδκ ηςκ αθζεοηζηχκ ζηαθχκ ηαζ ηςκ 

ζηαθχκ ακαροπήξ ιε άδεζα ιεηαθμνάξ 12 επζααηχκ ημ πμθφ, μζ μπμίμζ 

πνυηεζηαζ κα ηαηαπθεφζμοκ ζημ θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ, ζοιπθδνχκμοκ 

επζιεθχξ ημ επζζοκαπηυιεκμ έκηοπμ ηαζ ημζκμπμζμφκ ηα ζημζπεία πμο 

πενζέπμκηαζ ζε αοηυ ζημκ θμνέα δζαπείνζζδξ θζιέκα πμο εα ηαηαπθεφζεζ 

ημ πθμίμ, ζημκ ακάδμπμ παναθααήξ ηαζ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ ηαζ ηδκ 

ανιυδζα Λζιεκζηή Ώνπή (Κεκηνζηυ Λζιεκανπείμ Ραθήκαξ): 

 

(α)  ημοθάπζζημκ 24 χνεξ πνζκ απυ ηδκ άθζλδ, εάκ είκαζ   

  βκςζηυξ μ θζιέκαξ ηαηάπθμο, ή 
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(α) ιυθζξ βίκεζ βκςζηυξ μ θζιέκαξ ηαηάπθμο, εάκ δ πθδνμθμνία 

αοηή είκαζ δζαεέζζιδ ζε θζβυηενεξ απυ 24 χνεξ πνζκ απυ ηδκ 

άθζλδ, ή 

(β) ημ ανβυηενμ ηαηά ηδκ ακαπχνδζδ απυ ημκ πνμδβμφιεκμ 

θζιέκα, εάκ δ δζάνηεζα ημο ηαλζδζμφ είκαζ ιζηνυηενδ απυ 24 

χνεξ. 

 

Σα ζημζπεία πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ ακςηένς πανάβναθμ πνέπεζ κα 

θοθάζζμκηαζ ζημ πθμίμ ημοθάπζζημκ έςξ ημκ επυιεκμ θζιέκα ηαηάπθμο 

ηαζ ηίεεκηαζ ζηδ δζάεεζδ ηςκ ανπχκ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ, εθυζμκ ηα 

γδηήζμοκ. 

 

Σμ έκηοπμ ημζκμπμίδζδξ, απμζηέθθεηαζ ζημ Γναθείμ Τπμδμπήξ 

Ώπμαθήηςκ Πθμίςκ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., ιε εοεφκδ ημο μπμίμο 

εκδιενχκμκηαζ μζ ακάδμπμζ ηςκ ενβαζζχκ πενζζοθθμβήξ βζα ημ είδμξ 

ηςκ ηαηαθμίπςκ πμο είκαζ ελμοζζμδμηδιέκμξ κα παναθαιαάκεζ μ 

ηαεέκαξ. 
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ΔΝΣΤΠΟ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 
 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΡΟ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 
ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΗΟΓΟ ΣΟΝ ΛΗΜΔΝΑ 

ΡΑΦΖΝΑ / ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ 

(ακαθένεηαζ μ θζιέκαξ πνμμνζζιμφ ηαζ ημζκμπμζείηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 6 ηδξ 

ανζε. 8111.1/41/09 Κ.Τ.Ώ.) 

 

1. Οκμιαζία, ηςδζηυξ ηθήζδξ, ηαζ, εθυζμκ δζαεέηεζ, ανζειυ 
ακαβκχνζζδξ ΑΝΟ ημο πθμίμο : 

 
2. Κνάημξ ζδιαίαξ : 
 
3. Πνμαθεπυιεκδ χνα ηαηάπθμο (ΠΧΚ) : 
 
4. Πνμαθεπυιεκδ χνα απυπθμο (ΠΧΏ) : 
 
5. Πνμδβμφιεκμξ θζιέκαξ πνμζέββζζδξ : 
 
6. Βπυιεκμξ θζιέκαξ πνμζέββζζδξ : 
 
7. Σεθεοηαίμξ θζιέκαξ πανάδμζδξ απμαθήηςκ πθμίμο ηαζ 

διενμιδκία ηαηά ηδκ μπμία πναβιαημπμζήεδηε δ πανάδμζδ αοηή: 
 
8. Παναδίδεηε  
 
 ημ ζφκμθμ    ιένμξ   ηαιία πμζυηδηα  
 
απυ ηα απυαθδηά ζαξ ζηζξ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ παναθααήξ  
 
9. Σφπμξ ηαζ πμζυηδηα απμαθήηςκ ηαζ ηαηαθμίπςκ πμο πνυηεζηαζ κα 

παναδμεμφκ ή κα παναιείκμοκ επί ημο πθμίμο, ηαζ πμζμζηυ ηδξ 
ιέβζζηδξ ζηακυηδηαξ απμεήηεοζδξ : 
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Αλ παξαδίδεηε όια ηα απόβιεηα, ζπκπιεξώζηε θαηάιιεια ηελ δεύηεξε ζηήιε. 

Αλ παξαδίδεηε κέξνο ή θαζόινπ απόβιεηα, ζπκπιεξώζηε όιεο ηηο ζηήιεο. 

ΣΤΠΟ ΏΠΟΐΛΔΣΏ 

ΠΡΟ 

ΠΏΡΏΑΟΔ 

m
3 

ΜΒΓΕΣΔ 

ΕΚΏΝΟΣΔΣΏ 

ΏΠΟΘΔΚΒΤΔ 

ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ 

m
3 

ΠΟΟΣΔΣΏ 

ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ 

ΠΟΤ 

ΠΏΡΏΜΒΝΟΤΝ 

ΒΠΕ ΣΟΤ 

ΠΛΟΕΟΤ 

m
3 

ΛΕΜΒΝΏ 

ΠΟΤ ΘΏ  

ΠΏΡΏΑΟΘΟΤΝ 

ΣΏ ΤΠΟΛΟΕΠΏ 

ΏΠΟΐΛΔΣΏ 

ΒΚΣΕΜΧΜΒΝΔ 

ΠΟΟΣΔΣΏ 

ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ 

ΠΟΤ 

ΘΏ 

ΠΏΡΏΥΘΟΤΝ 

ΜΒΣΏΞΤ 

ΚΟΕΝΟΠΟΕΔΔ 

ΚΏΕ 

ΒΠΟΜΒΝΟΤ 

ΛΕΜΒΝΏ 

ΚΏΣΏΠΛΟΤ 

m
3 

 Πεηξειαηνεηδή απόβιεηα 

Καηάθμζπα 

Πεηνεθαίμο 

 

     

      

Όδαηα 

Τδνμζοθθεηηχκ 

 

     

Λμζπά 

(κα 

ηαεμνζζημφκ) 

     

 Απνξξίκκαηα 

Πθαζηζηά      

Λεζημονβζηά 

Ώπυαθδηα 

     

Ώπυαθδηα 

Σνμθίιςκ 

     

Οζηζαηά 

Ώπυαθδηα 

     

ΐνχζζια έθαζα      

Σέθνα      

Πηχιαηα Γχςκ      

Τπμθείιιαηα 

Φμνηίμο 

     

Ώθζεοηζηυξ 

Βλμπθζζιυξ 

     

Λύκαηα
 (1) 
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Απόβιεηα 

πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ην  

θνξηίν
(2) 

 

     

Καηάινηπα 

θνξηίνπ 
(2) 

 κα 

ηαεμνζζεμφκ 

     

(1) Σα θφιαηα ιπμνμφκ κα απμννίπημκηαζ  ζηδ εάθαζζα ζφιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ II ημο πανανηήιαημξ IV ηδξ ζφιααζδξ 

MARPOL 73/78 ηαζ ημο άνενμο 7 ημο  Π.Α. 400/96, υπςξ ζζπφεζ. Σα ακηίζημζπα ηεηναβςκίδζα δεκ πνεζάγεηαζ κα ζοιπθδνςεμφκ 

εάκ οπάνπεζ πνυεεζδ πναβιαημπμίδζδξ επζηνεπυιεκδξ απυννζρδξ ζηδ εάθαζζα. 

(2) Βηηζιήζεζξ. 

 

διεζχζεζξ :  
 
1. Οζ ακςηένς πθδνμθμνίεξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ημοξ 
Βθέβπμοξ Ώνπήξ Λζιέκμξ (Port State Control) ηαζ άθθμοξ ζημπμφξ 
επζεεχνδζδξ. 
 
2. ημ άνενμ 6 ηδξ ανζε. 8111.1/41/09 Κ.Τ.Ώ. ηαεμνίγμκηαζ μζ θμνείξ 
ζημοξ μπμίμοξ ημζκμπμζείηαζ ημ πανυκ έββναθμ. 
 
3. Σμ πανυκ έββναθμ ζοιπθδνχκεηαζ οπμπνεςηζηά εηηυξ ακ ημ 
πθμίμ ηαθφπηεηαζ απυ ελαίνεζδ ζφιθςκα ιε ημ άνενμο 9 ηδξ πανμφζαξ 
Κ.Τ.A. 8111.1/41/09. 
 
ΐεααζχκς υηζ:  
 
 μζ ςξ άκς θεπημιένεζεξ είκαζ αηνζαείξ ηαζ μνεέξ 
 
 επί ημο πθμίμο οθίζηαηαζ επανηήξ ζηακυηδηα απμεήηεοζδξ υθςκ 

ηςκ απμαθήηςκ πμο εα παναπεμφκ ιεηαλφ ηδξ ημζκμπμίδζδξ ηαζ 
ημο επυιεκμο θζιέκα ζημκ μπμίμ εα παναδμεμφκ. 

 
 
 
Διενμιδκία………………………. 
να………………………………... 
Τπμβναθή………………………… 
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10.3. Αίηεζε παξάδνζεο απνβιήησλ 
 

 

Βθυζμκ ημ πθμίμ πνμηίεεηαζ κα πνδζζιμπμζήζεζ ηζξ Βοημθίεξ Τπμδμπήξ 

πνμηεζιέκμο κα παναδχζεζ ηα απυαθδηά ημο εκδιενχκεζ ηαηάθθδθα, 

ιέζς αζηήζεςξ, ημοξ ακαδυπμοξ ηςκ οπδνεζζχκ εοημθζχκ οπμδμπήξ: 

(α) ημοθάπζζημκ 24 χνεξ πνζκ απυ ηδκ άθζλδ, εάκ είκαζ βκςζηυξ μ 

θζιέκαξ ηαηάπθμο, ή  

(α) ιυθζξ βίκεζ βκςζηυξ μ θζιέκαξ ηαηάπθμο, εάκ δ πθδνμθμνία αοηή 

είκαζ δζαεέζζιδ ζε θζβυηενμ απυ 24 χνεξ πνζκ απυ ηδκ άθζλδ, ή 

(β) ημ ανβυηενμ ηαηά ηδκ ακαπχνδζδ απυ ημκ πνμδβμφιεκμ θζιέκα, 

εάκ δ δζάνηεζα ημο ηαλζδζμφ είκαζ ιζηνυηενδ απυ 24 χνεξ. 

 

ηδκ αίηδζδ εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκμκηαζ ηα παναηάης ζημζπεία: 

 ημζπεία πθμίμο (κμια πθμίμο, ηφπμξ, ζδιαία ηθπ) 

 ημζπεία ανιυδζμο πνμζχπμο (κμια, ζημζπεία επζημζκςκίαξ) 

 Βηηζιμφιεκμξ πνυκμξ ηαηάπθμο ηαζ απυπθμο 

 Θέζδ πνυζδεζδξ / αβηονμαμθίαξ πθμίμο 

 Πνμηεζκυιεκδ διενμιδκία ηαζ χνα πανάδμζδξ απμαθήηςκ 

 Αοκαηυηδηα πανάδμζδξ ιε ιέζα ημο πθμίμο 

 ημζπεία πθμζμηηήηνζαξ εηαζνείαξ (Αζεφεοκζδ, ηδθ., Fax, ΏΦΜ) 

 ημζπεία οπεφεοκμο Ναοηζημφ Πνάηημνα 

 

 

Σοπμπμζδιέκμ έκηοπμ αίηδζδξ πανάδμζδξ απμαθήηςκ επζζοκάπηεηαζ 

ζημ Πανάνηδια. 
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10.4. Μεζνδνινγία παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο πγξώλ απνβιήησλ 
 

 

Γηαπίζησζε 

Δ δζαπίζηςζδ ημο είδμοξ ηαζ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ ηαηαθμίπςκ, είηε 

αοηά είκαζ πεηνεθαζμεζδή, είηε πδιζηά ή ημλζηά,  βίκεηαζ απυ ημ ανιυδζμ 

ηεπκζηυ ηαζ επζζηδιμκζηυ ηιήια ημο ακαδυπμο παναθααήξ ηαζ 

δζαπείνζζδξ, ζηα ενβαζηήνζα εθέβπμο, πμο υπςξ ακαθένμκηαζ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ζηα ζπεηζηά ηεθάθαζα ηδξ ιεθέηδξ αοηήξ, οπάνπμοκ ηαζ είκαζ πθήνςξ 

ελμπθζζιέκα, ηυζμ επί ημο δελαιεκυπθμζμο “SLOPS” υζμκ αθμνά ηα 

πεηνεθαζμεζδή ηαηάθμζπα, υζμ ηαζ ζε ακαβκςνζζιέκα ενβαζηήνζα, υπςξ 

ακαθένεηαζ ζημ ζπεηζηυ ηεθάθαζμ ημο πανυκημξ ηακμκζζιμφ. ζμκ 

αθμνά ηδκ δζαπίζηςζδ εάκ ηα παναδζδυιεκα ηαηάθμζπα είκαζ Ώπυαθδηα 

Λζπακηζηά Έθαζα δ ηαοημπμίδζδ ημοξ βίκεηαζ πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ 

πανάδμζδξ ιε ηδκ πνήζδ ιεευδςκ πνμζδζμνζζιμφ (quick tests). 

 

 
Παξαιαβή 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ ακαπηφζζμκηαζ μζ ιέεμδμζ δζαπείνζζδξ 

(πενζζοθθμβήξ, ζοθθμβήξ, ιεηαθμνάξ, επελενβαζίαξ ηαζ δζάεεζδξ) ηςκ 

οβνχκ ηαηαθμίπςκ πθμίςκ πμο πνμζεββίγμοκ ημ θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ. 

ηα οβνά ηαηάθμζπα βζα ηα μπμία οπάνπεζ ακάβηδ εοημθζχκ οπμδμπήξ 

πενζθαιαάκμκηαζ, υπςξ έπεζ ακαπηοπεεί ζε άθθα ηεθάθαζα, ηα Ώ.Λ.Β., ηα 

θμζπά πεηνεθαζμεζδή ηαηάθμζπα ηαζ ηα θφιαηα. 

Γζα υθα ηα παναπάκς οβνά ηαηάθμζπα, δεκ πνμαθέπεηαζ επελενβαζία 

αοηχκ ζημ θζιάκζ ηδξ Ραθήκαξ, πανά ιυκμ λεπςνζζηή ζοθθμβή αοηχκ 

απυ ηα ελοπδνεημφιεκα πθμία ηαζ ιεηαθμνά ημοξ ζε ηαηάθθδθεξ 

εβηαηαζηάζεζξ επελενβαζίαξ.  

Δ παναθααή ηαηαθμίπςκ βίκεηαζ μπμζαδήπμηε χνα ημο 24χνμο, υθεξ 

ηζξ διένεξ, Κονζαηέξ ηαζ ανβίεξ, οπάνπεζ ζπεηζηυ αίηδια, ακελανηήηςξ 

ακ είκαζ ιεβάθδ ή ιζηνή πμζυηδηα ηαζ απυ μπμζμδήπμηε πθμίμ.  

Δ πανάδμζδ ηςκ ηαηαθμίπςκ  βίκεηαζ ιε ιέζα ηαζ πνμζςπζηυ ημο 

ελοπδνεημφιεκμο πθμίμο, ηονίςξ ζηα πενζαία αθθά ηαζ  ζηα πθςηά 

ιέζα ηςκ ακαδυπςκ εθυζμκ απαζηδεεί, εηηυξ ηδξ πενίπηςζδξ αθάαδξ 

ηςκ ιέζςκ ημο ελοπδνεημφιεκμο πθμίμο, μπυηε ηαζ  εθανιυγεηαζ ημ 

ακηίζημζπμ ηζιμθυβζμ ηδξ πνμζθμνάξ. 
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Σα πθςηά ηαζ πενζαία ιέζα παναθααήξ ηαηαθμίπςκ είκαζ ζε εέζδ κα 

ακηαπμηνίκμκηαζ άιεζα ζηδκ ηθήζδ πθμίμο βζα πανάδμζδ ηαηαθμίπςκ 

ηαζ ημ πνμκζηυ δζάζηδια ακηαπυηνζζδξ είκαζ μ απαζημφιεκμξ πνυκμξ βζα 

ηδκ πνμζέββζζδ ημο πθμίμο ηδξ ακαδυπμο ζημ ελοπδνεημφιεκμ πθμίμ 

ηαζ μ απαζημφιεκμξ πνυκμξ βζα ηζξ ηεθςκεζαηέξ δζαηοπχζεζξ. 

Δ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ, ηυζμ ηδξ παναθααήξ υζμ ηαζ ηδξ 

επελενβαζίαξ ηςκ παναθαιαακυιεκςκ πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ ηαζ 

ηδξ ηεθζηήξ δζάεεζδξ ηςκ πνμσυκηςκ δζαπςνζζιμφ  είκαζ ζφιθςκδ ιε ηζξ 

ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ ηςκ Νυιςκ ηαζ Τπμονβζηχκ απμθάζεςκ πμο 

πνμαθέπμκηαζ βζα ηζξ ενβαζίεξ αοηέξ απυ ηδκ Βεκζηή, Κμζκμηζηή ηαζ 

Αζεεκή κμιμεεζία,  ζοιιμνθχκεηαζ δε ιε εκδεπυιεκεξ κέεξ δζαηάλεζξ 

Νυιςκ ηαζ Τπμονβζηέξ απμθάζεζξ Βεκζηέξ, Κμζκμηζηέξ ηαζ Αζεεκείξ, πμο  

αθμνμφκ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ αοηχκ. 

Σα ιέζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, πενζαία ή ηαζ πθςηά ηαθφπημοκ υθεξ 

ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ, αθμφ είκαζ εθμδζαζιέκα ιε ηζξ 

απαναίηδηεξ ηαηά πενίπηςζδ άδεζεξ.  

πςξ θαίκεηαζ απυ ηα ηεπκζηά ζημζπεία ηςκ δζαηζεέιεκςκ ιέζςκ βζα 

ηάεε ηαηδβμνία ηαηαθμίπςκ, πνδζζιμπμζμφκηαζ ζδζαίηενα ιέζα 

πενζζοθθμβήξ, ιεηαθμνάξ, επελενβαζίαξ ηαζ απμεήηεοζδξ. 

 

 

10.4.1 Παξαιαβή θαη κεηαθνξά πεηξειαηνεηδώλ θαηαινίπσλ 
(Πιελ Απνβιήησλ Ληπαληηθώλ Διαίσλ) 

 

Δ παναθααή ηςκ πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ  βίκεηαζ ηονίςξ απυ ηδκ 

λδνά ιε ηα εζδζημφ ηφπμο βζα πεηνεθαζμεζδή αοηζμθυνα μπήιαηα, είηε 

παναθαιαάκμκηαζ απυ ηδ εάθαζζα ιε ηα πθςηά δελαιεκμζθέπζα ηδξ 

ακαδυπμο εηαζνείαξ ηα μπμία έπμοκ υθεξ ηζξ πνμαθεπυιεκεξ απυ ημκ 

ηακμκζζιυ θζιέκμξ άδεζεξ ηαζ ιεηαθένμκηαζ ζημ δελαιεκυπθμζμ, πθςηυ 

δζαπςνζζηήνα,  υπμο ηαζ  εηθμνηχκμκηαζ ιε ηα ακηθδηζηά ζοζηήιαηα ημο 

δελαιεκυπθμζμο.  

Καηά ηδκ παναθααή ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ, 

ιε εοεφκδ ημο ακαδυπμο, αημθμοεμφκηαζ υθεξ μζ ηεθςκεζαηέξ 

δζαδζηαζίεξ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ ζζπφμοζα Βθθδκζηή Νμιμεεζία, 

υπςξ δ έηδμζδ ηεθςκεζαηήξ αδείαξ. 
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Δ παναθααή ηςκ πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ  βίκεηαζ ιε ηα ιέζα ημο 

ελοπδνεημφιεκμο πθμίμο ηαζ δ πανάδμζδ ηςκ ηαηαθμίπςκ  βίκεηαζ 

ιέζς ημο πνμηφπμο δζεεκμφξ ζοκδέζιμο INTERNATIONAL 

STANDARD CONNECTION, εηηυξ ηδξ πενίπηςζδξ αθάαδξ ηςκ ιέζςκ 

ημο πθμίμο, μπυηε  βίκεηαζ ιε ηα ιέζα ημο παναθαιαάκμκημξ πενζαίμο ή 

πθςημφ ιέζμο. 

Συζμ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ πενζζοθθμβήξ ηςκ πεηνεθαζμεζδχκ 

ηαηαθμίπςκ απυ ηα πθμία, υζμ ηαζ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ εηθμνηχζεςξ 

ζημ δελαιεκυπθμζμ, θαιαάκμκηαζ ηα αηυθμοεα ιέηνα, πένακ ηςκ 

πνμαθεπμιέκςκ απυ ημ εβπεζνίδζμ ημο ζηάθμοξ, βζα ηδκ πνμζηαζία ημο 

εαθάζζζμο πενζαάθθμκημξ: 

1.- Έπεζ μνζζεεί οπεφεοκμξ παναημθμφεδζδξ ηδξ θυνηςζδξ, μ 

μπμίμξ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ θμνηχζεςξ  παναιέκεζ ημκηά ζηα 

manifolds ηαζ οπεφεοκμξ ηαηαζηνχιαημξ, μ μπμίμξ  πενζθένεηαζ επί ημο 

ηαηαζηνχιαημξ βζα κα δζαπζζηχζεζ ηοπυκ πμζυηδηα πεηνεθαίμο επί ηδξ 

επζθάκεζαξ ηδξ εάθαζζαξ. Καζ μζ δφμ  είκαζ εθμδζαζιέκμζ ιε θμνδηή 

ζοζηεοή VHF. 

2.-   Γίκεηαζ εκδιένςζδ ημο πθμζάνπμο ημο παναδίδμκημξ πθμίμο 12΄ 

πνζκ πθδνςεμφκ ηεθείςξ μζ δελαιεκέξ ημο πθςημφ ιέζμο πμο 

παναθαιαάκεζ ηα ηαηάθμζπα βζα κα απμθεοπεεί ηοπυκ οπενπείθζζδ. 

3.-  Αζαηυπηεηαζ άιεζα δ παναθααή ηςκ ηαηαθμίπςκ ζε πενίπηςζδ 

έηηαηηδξ ακάβηδξ. 

4.- Εδζαίηενδ πνμζμπή δίδεηαζ ζηδκ απμθοβή δζαννμχκ απυ ηζξ 

εφηαιπηεξ ζςθδκχζεζξ. 

Ώκηίζημζπα ιέηνα αζθάθεζαξ ηαζ πνμζηαζίαξ πενζαάθθμκημξ 

θαιαάκμκηαζ ηαζ ηαηά ηδκ παναθααή ηςκ πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ ιε 

πενζαία ιέζα, εκχ ζδζαίηενδ πνμζμπή δίδεηαζ ζηδκ απμθοβή δζαννμχκ 

απυ ηζξ εφηαιπηεξ ζςθδκχζεζξ. 

Γζα θυβμοξ αζθαθείαξ, ημ πνμζςπζηυ ηςκ πθςηχκ ιέζςκ δεκ  

ενβάγεηαζ πενζζζυηενμ απυ 15 χνεξ ημ 24ςνμ ή απυ 36 χνεξ ζε 

πενίμδμ 72 ςνχκ, εηηυξ ηαζ ακ πνμηφρεζ έηηαηηδ ακάβηδ. 

Κάεε πθμίανπμξ πθςημφ ιέζμο  δζαηδνεί ηαζ  ηδνεί πθάκμ θμνηχζεςξ 

απυ ημ μπμίμ ιπμνεί κα πνμηφρεζ ακά πάζα ζηζβιή δ ζηάειδ ηςκ 

ηαηαθμίπςκ πμο οπάνπεζ ζε ηάεε δελαιεκή ημο πθςημφ ιέζμο ηαζ ηα 

πενζεχνζα πμο οπάνπμοκ βζα παναπένα παναθααή ηαηαθμίπςκ. 
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Μεηά ημ πέναξ ηδξ παναθααήξ μ εηπνυζςπμξ ηδξ ακαδυπμο εηαζνείαξ 

εηδίδεζ αεααίςζδ, ακηίβναθμ ηδξ μπμίαξ παναδίδεζ ζημκ πθμίανπμ ημο 

ελοπδνεημφιεκμο πθμίμο ζηδκ μπμία ακαβνάθεηαζ ιεηαλφ άθθςκ, μ 

ηφπμξ ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ παναθαιαακμιέκςκ ηαηαθμίπςκ, 

διενμιδκία ηθπ. Ώκηίβναθμ ζπεηζηήξ αεααίςζδξ επζζοκάπηεηαζ ζημ 

Πανάνηδια. 

Γζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηονίςξ ηςκ ιζηνχκ ζηαθχκ, ζημ θζιάκζ ηδξ 

Ραθήκαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημ Ώθζεοηζηυ Καηαθφβζμ, έπεζ ημπμεεηδεεί 

ηαηάθθδθδ δελαιεκή πςνδηζηυηδηαξ 1.000 θίηνςκ, βζα ηδ ζοθθμβή 

πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ ηαηάθθδθςκ πνμξ ακαβέκκδζδ, ιζηνχκ 

ηονίςξ ζηαθχκ. Δ ζηάειδ ηδξ δελαιεκήξ αοηήξ, εθέβπεηαζ ηαηηζηά, εκχ 

ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα αθθά ηαζ εηηάηηςξ εάκ απαζηδεεί, ηα 

πενζεπυιεκα πεηνεθαζμεζδή απυαθδηα παναθαιαάκμκηαζ απυ αοηζμθυνμ 

υπδια ηδξ ακαδυπμο εηαζνείαξ.  

ηδ ζοκέπεζα ηα πεηνεθαζμεζδή ηαηάθμζπα ιεηαθένμκηαζ ζηζξ 

εβηαηαζηάζεζξ δζαπςνζζιμφ – επελενβαζίαξ πεηνεθαζμεζδχκ απμαθήηςκ 

ηδξ ακαδυπμο εηαζνείαξ. Σμ ζφζηδια δζαπςνζζιμφ ηαζ επελενβαζίαξ 

πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ ηδξ ακαδυπμο εηαζνείαξ HEC SA  πμο 

θεζημονβεί ζημ θζιάκζ ημο Πεζναζά, είκαζ ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ ιε 

αλζυπζζηα απμηεθέζιαηα δζαπςνζζιμφ ηαζ ζηακμπμζεί ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ 

απαζηήζεζξ ηδξ Τ.Ώ.3231.8/1/89/28-7-89 (ΦΒΚ 573 ΐ/3-8-89) ηαζ δζαεέηεζ 

υθεξ ηζξ απαζημφιεκεξ άδεζεξ ηαζ Πζζημπμζδηζηά. Σεθζηυξ παναθήπηδξ 

ηςκ δζαπςνζζιέκςκ πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ είκαζ ηα Αζοθζζηήνζα 

Ώζπνμπφνβμο ηςκ ΒΛΠΒ. 

 

 

10.4.2. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ 
ΔΛΑΗΧΝ (ΑΛΔ) 

 
 

ημκ πχνμ ημο θμνέα δζαπείνζζδξ ηαζ ακαθυβςξ ηδξ πδβήξ παναβςβήξ 

ηςκ ΏΛΒ (επίβεζεξ εβηαηαζηάζεζξ, πθμία) είκαζ ημπμεεηδιέκμξ μ 

απαζημφιεκμξ ελμπθζζιυξ βζα ηδκ ζοθθμβή ηςκ ΏΛΒ υπςξ πθαζηζηέξ 

δελαιεκέξ βζα ηδκ παναθααή ηςκ ΏΛΒ απυ ηα ιδπακήιαηα λδνάξ ημο 

θμνέα δζαπείνζζδξ (ΏΛΒ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηα μπήιαηα ή ημοξ 

βενακμφξ). Δ παναθααή ηςκ ΏΛΒ απυ ηα πθμία  βίκεηαζ ιε αοηζμθυνα 
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μπήιαηα ημο αδεζμδμηδιέκμο ζοθθέηηδ ή απυ ζηάθδ παναθααήξ 

(δελαιεκμζθέπζα) ηα μπμία  έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα παναθαιαάκμοκ 

ηα ΏΛΒ ζε λεπςνζζηέξ δελαιεκέξ ηαζ υηακ πθδζζάζμοκ ζηδκ πνμαθήηα 

ημο θζιακζμφ παναθαιαάκμκηαζ ηα ΏΛΒ απυ ηα αοηζμθυνα ημο ζοθθέηηδ. 

Γζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ιζηνχκ ζηαθχκ, ηονίςξ αθζεοηζηά ζηάθδ, έπεζ 

ημπμεεηδεεί ζημ πχνμ ημο Ώθζεοηζημφ Καηαθοβίμο θζιέκα Ραθήκαξ, 

πθαζηζηή δελαιεκή οπμδμπήξ Ώ.Λ.Β. πςνδηζηυηδηαξ 1.000 θίηνςκ. Δ 

ζηάειδ ηδξ δελαιεκήξ αοηήξ, εθέβπεηαζ ηαηηζηά, εκχ ζε ηαηηά πνμκζηά 

δζαζηήιαηα αθθά ηαζ εηηάηηςξ εάκ απαζηδεεί, ηα πενζεπυιεκα απυαθδηα 

)Ώ.Λ.Β.), παναθαιαάκμκηαζ απυ αοηζμθυνμ υπδια ηδξ ακαδυπμο 

εηαζνείαξ ή απ‟ εοεείαξ απυ φζηδια Βκαθθαηηζηήξ Αζαπείνζζδξ 

Ώπμαθήηςκ Λζπακηζηχκ Βθαίςκ (ΒΛΣΒΠΒ), ημ μπμίμ απμηεθεί ζε ηάεε 

πενίπηςζδ ημκ ηεθζηυ απμδέηηδ. 
 

Δ δζαδζηαζία παναθααήξ ηςκ ΏΛΒ απυ ημκ θμνέα δζαπείνζζδξ 

αημθμοεεί ηα ελήξ αήιαηα: 

1. Βζδμπμίδζδ ημο εκδζαθενυιεκμο ζδιείμο ζοθθμβήξ (ππ πθμίμο) 

πνμξ ημκ θμνέα δζαπείνζζδξ βζα ηζξ πμζυηδηεξ ηςκ ΏΛΒ πμο έπεζ 

πνμξ δζαπείνζζδ. 

2. Βκδιένςζδ ημο ΒΑ απυ ημκ θμνέα βζα ηζξ πμζυηδηεξ ηςκ ΏΛΒ 

πμο πνέπεζ κα δζαπεζνζζηεί, ηδκ διένα – χνα άθζλδξ ηαζ υκμια 

ημο πθμίμο ζημ πχνμ εθέβπμο ημο θμνηίμο. 

3. Ο ζοθθέηηδξ δνμιμθμβεί ημ ηαηάθθδθμ αοηίμ βζα ηδκ ζοθθμβή ηςκ 

πνμξ δζαπείνζζδ ΏΛΒ ηα μπμία ηαζ παναθαιαάκεζ ζφιθςκα ιε ηδκ 

δζαδζηαζία πμο πενζβνάθεηαζ παναηάης. 

4. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ παναθααήξ ηςκ ΏΛΒ μ ζοθθέηηδξ 

παναδίδεζ ζημ θμνέα ημ έκηοπμ ακαβκχνζζδξ – αεααίςζδ 

παναθααήξ βζα ημ ανπείμ ημο. Ο ζοθθέηηδξ παναθαιαάκεζ ηα 

απαναίηδηα βζα ηδκ ιεηαθμνά, δζηαζμθμβδηζηά πμο πνμαθέπμκηαζ 

απυ ηδκ κμιμεεζία ππ δεθηίμ απμζημθήξ.  

Βπζζοκάπηεηαζ, οπυδεζβια ηνζιενμφξ ζφιααζδξ ιε 

Με ηδκ άθζλδ ζημ ζδιείμ ζοθθμβήξ (πθμίμ) μ ελεζδζηεοιέκμξ μδδβυξ  

παίνκεζ ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια απυ ηα πνμξ πανάδμζδ ΏΛΒ ημο 

πθμίμο ηαζ  πναβιαημπμζεί ιζα βνήβμνδ ακάθοζδ, ημ drop test ιε ημ 
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μπμίμ  ελεηάγεζ ακ δ πμζυηδηα ηςκ ΏΛΒ είκαζ ακαιειεζβιέκδ ιε άθθα 

πεηνεθαζμεζδή απυαθδηα. Ώοηυ βίκεηαζ ιε ηδκ πνήζδ πνυηοπςκ 

πνςιαημβναθδιάηςκ ηαζ ζοβηνίκμκηαξ ημ ιέβεεμξ ηαζ ημ πνχια ηςκ 

ηδθίδςκ  ημο δείβιαημξ ιε αοηυ ηςκ πνμηφπςκ οπμθμβίγεηαζ εφημθα δ 

ηαεανυηδηα ηςκ ΏΛΒ. ηακ μθμηθδνχκεηαζ δ ακάθοζδ ηαζ εθυζμκ ημ 

δείβια είκαζ ηαηάθθδθμ  λεηζκάεζ δ δζαδζηαζία παναθααήξ ηςκ ΏΛΒ. Ώοηή 

πναβιαημπμζείηαζ ιε  εφηαιπημ ζςθήκα απυ ακεεηηζηυ πθαζηζηυ ιε ημκ 

μπμίo ακηθείηαζ δ πμζυηδηα ηςκ ΏΛΒ ιέζα απυ ηδκ δελαιεκή ημο 

ζδιείμο ζοθθμβήξ ιε πμθφ πνμζμπή. Δ ακαννυθδζδ ηςκ ΏΛΒ  βίκεηαζ 

ιε ηδκ αμήεεζα βνακαγςηήξ ακηθίαξ πμο  θένεζ ημ αοηζμθυνμ δζαιέζμο 

ημο ακεεηηζημφ ζςθήκα μ μπμίμξ  είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ ιε αάζδ ηα 

δζεεκή πνυηοπα ηαζ έπεζ ηζξ πνμδζαβναθέξ  πμο απαζηεί μ Γεκζηυξ 

Κακμκζζιυξ Λζιέκα. ηακ ηεθεζχκεζ δ απμημιζδή ηςκ ΏΛΒ απυ ηδκ 

δελαιεκή ημο ζδιείμο ζοθθμβήξ μ μδδβυξ θένκεζ ημ ζςθήκα 

ακαννυθδζδξ ζε ηαηαηυνοθδ εέζδ ιε ημ ζηυιζμ πνμξ ηα επάκς ηαζ ιε 

πμθφ πνμζμπή ημκ ημπμεεηεί ζε εζδζηή εήηδ βζα κα ιδκ οπάνλεζ ηαιία 

δζαννμή. Καηυπζκ ζοιπθδνχκμκηαζ ηα ζοκμδεοηζηά έβναθα πμο πνέπεζ 

κα ηαθφπημοκ αοηή ηδκ δζαδζηαζία αάζδ ηδξ ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ 

(Ν2939/2001, ΠΑ82/2004 ηαζ ΚΤΏ3418/07/2002), δδθαδή δεθηίμ 

απμζημθήξ ηαζ έκηοπμ ακαβκχνζζδξ – αεααίςζδ παναθααήξ ΏΛΒ. Ώκ 

ημκηά ζημ ζδιείμ ζοθθμβήξ δεκ οπάνπεζ βεθονμπθάζηζββα ηυηε μ 

μδδβυξ πνδζζιμπμζεί ηδκ εζδζηή νάαδμ μβημιέηνδζδξ (πμο δζαεέηεζ 

πζζημπμζδηζηυ απυ ημ ηεθςκείμ) ιε ηδκ μπμία ιπμνεί κα οπμθμβίγεζ ιε 

ιεβάθδ αηνίαεζα ηδκ πμζυηδηα ηςκ ΏΛΒ πμο πανέθααε απυ ημ ζδιείμ 

ζοθθμβήξ ηαζ ζοιπθδνχκεζ ημ έκηοπμ ακαβκχνζζδξ. 
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ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ - ΒΔΒΑΙΩΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΔΛΑΙΩΝ 
Σν παξόλ δελ επέρεη ζέζε θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ θαη δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη δηαθίλεζε ή 

ρξέσζε άλεπ παξαζηαηηθώλ. 
Ζ παξνύζα βεβαίσζε εθδίδεηαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ Ν2939/2001 θαη ηνπ ΠΓ 82 (ΦΔΚ 64Α/2-3-2004) θαη δύλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε έιεγρν ησλ αξκόδησλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΐεααζχκεηαζ δζα ηδξ πανμφζδξ υηζ μ ζοκενβαγυιεκμξ ζοθθέηηδξ πανέθααε βζα θμβανζαζιυ ηδξ 

Βθθδκζηήξ Σεπκμθμβίαξ Πενζαάθθμκημξ Ώκχκοιμξ Βηαζνεία απυ ημκ ακαβναθυιεκμ πνμιδεεοηή ηδκ 

παναηάης πμζυηδηα απυαθδηςκ θζπακηζηχκ εθαίςκ ηα μπμία ηαζ ακαθαιαάκεζ κα παναδχζεζ ζηζξ 

εβηαηαζηάζεζξ ηδξ ΒΛΣΒΠΒ ΏΒ δ μπμία ηαζ ακαθαιαάκεζ ηδκ δζαπείνζζή ημοξ. 

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΛΣΗΟΤ ΑΠΟΣΟΛΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΥΟ: _______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Θωδηθόο 1 Απόβιεηα ιηπαληηθώλ ειαίωλ από κεραλέο θαύζεο θαη θηβώηηα ηαρπηήηωλ 

Θωδηθόο 2 Απόβιεηα ιηπαληηθώλ ειαίωλ από κεραλέο θαύζεο θαη θηβώηηα ηαρπηήηωλ από άηνκα πνπ αιιάδνπλ κόλνη ηνπο ηα ιάδηα 

Θωδηθόο 3 Απόβιεηα ιηπαληηθώλ ειαίωλ κεραλώλ, ζηξνβίιωλ θαη πδξαπιηθώλ ζπζηεκάηωλ 

Ο παναδμφξ δδθχκς υηζ ζημ απυαθδημ  
θζπακηζημφ εθαίμο δεκ έπμοκ πνμζηεεεί 
λέκεξ μοζίεξ, υπςξ ζοκεεηζηά μνοηηέθαζα ιε 
αάζδ PCBs ή άθθα αθμβμκμφπα 
οπμηαηάζηαηα.  

Ο παναδμφξ 
ΟΝΟΜΏ 
ΤΠΟΓΡΏΦΔ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ  ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΔΛΑΗΧΝ 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ  
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  
ΔΓΡΑ  
ΑΦΜ  
ΣΗΛΔΦΩΝΟ  
ΤΠΔΤΘΤΝΟ  
Γ.Η ΤΠΟΚΑΣ  

 

ΑΑ ΚΧΓΗΚΟ* ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΜΜ ΑΞΗΑ 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8      

 

ΖΜ/ΝΗΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ: 
__/__/200_ 

ΔΗΡΑ____ΑΡΗΘΜΟ: 
_____________ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

ΤΛΛΔΚΣΖ 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ  
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  
ΔΓΡΑ  
ΑΦΜ  
ΣΗΛΔΦΩΝΟ  
ΑΡΙΘΜΟ Β/Φ  
ΟΓΗΓΟ  
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Θωδηθόο 4 κίγκαηα απνβιήηωλ ιηπαληηθώλ ειαίωλ από κεραλέο θαύζεο θαη θηβώηηα ηαρπηήηωλ, κεραλέο, ζηξνβίινπο θαη πδξαπιηθά 
ζπζηήκαηα 

Θωδηθόο 5 κίγκαηα απνβιήηωλ ιηπαληηθώλ ειαίωλ όπωο ηνπ θωδηθνύ 4 κε πεξηεθηηθόηεηα ζε PCBs κεγαιύηεξε από 50ppm 

Θωδηθόο 6 κίγκαηα απνβιήηωλ ιηπαληηθώλ ειαίωλ όπωο ηνπ θωδηθνύ 4 κε Φ.Ν. από πδξαπιηθά  ζπζηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ PCBs 
(εθηόο ηνπ Θωδηθνύ 5) ή άιια αινγνλνύρα ππνθαηάζηαηα 

Θωδηθόο 7 ινηπά κίγκαηα απνβιήηωλ ιηπαληηθώλ ειαίωλ – λεξνύ 

Θωδηθόο 8 πδαηηθά ππνιείκκαηα από ηνλ θαζαξηζκό ηωλ απνβιήηωλ ιηπαληηθώλ ειαίωλ 
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Μεηά ηδκ ζοιπθήνςζδ ημο εκηφπμο ακαβκχνζζδξ – αεααίςζδξ 

παναθααήξ ΏΛΒ, μ μδδβυξ ζοιπθδνχκεζ ημ δεθηίμ απμζημθήξ ιε 

πνμμνζζιυ ημ ηέκηνμ ζοθθμβήξ υπμο αημθμοεείηαζ δ παναηάης 

δζαδζηαζία ζφιθςκα ιε ημ οπ ανζειυκ πνςη. Σ.894/2/07 ηδξ 13/02/2007 

έββναθμ ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Φμνμθμβζηχκ & Σεθςκεζαηχκ 

Θειάηςκ, Γεκζηή Αζεφεοκζδ Σεθςκείςκ & Β.Φ.Κ.- Αζεφεοκζδ 19δ Σεθ. 

Αζαδζηαζζχκ: 

1) Ώπμζημθή ηδθεμιμζμηφπμο (FAX) απυ ημκ δζαπεζνζζηή ΏΛΒ 

(ζοθθέηηδ-ιεηαθμνέα), πνμξ ηδκ ανιυδζα ηεθςκεζαηή ανπή, ιε ημ 

μπμίμ εκδιενχκεηαζ δ ηεθεοηαία βζα ηδκ πνυεεζδ ημο κα ζοθθέλεζ 

ΏΛΒ ηαζ ηδκ εκ ζοκεπεία επελενβαζία αοηχκ. ημ ακςηένς FAX 

πενζθαιαάκεηαζ μπςζδήπμηε πένακ ηςκ άθθςκ, ηα ζημζπεία ηδξ 

ζφιααζδξ ιε ημ εβηεηνζιέκμ ζφζηδια εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ, δ 

ηαη΄ εηηίιδζδ πμζυηδηα ηςκ ΏΛΒ, ημ υκμια ημο πθμίμο πμο εα 

παναδχζεζ ηα ΏΛΒ δ διενμιδκία ηαζ δ χνα παναθααήξ , ημ 

διείμ οθθμβήξ ή δ εοημθία οπμδμπήξ (πμο ιπμνεί κα είκαζ 

αοηίμ, πθςηή δελαιεκή ή πενζαία θζιεκζηή εβηαηάζηαζδ) ηαζ ημ 

Κέκηνμ οθθμβήξ ηςκ ΏΛΒ. 

2) Καηάεεζδ Αήθςζδξ - Ώίηδζδξ εζξ δζπθμφκ (ΤΠΟΑΒΕΓΜΏ), απυ ημκ 

ςξ άκς δζαπεζνζζηή πνμξ ηδκ ανιυδζα Σεθςκεζαηή Ώνπή, ιε ηδκ 

μπμία δδθχκεηαζ ημ ζφκμθμ ηδξ πμζυηδηαξ πμο έπεζ ζοθθεβεί ηαηά 

ημκ πνμδβμφιεκμ διενμθμβζαηυ ιήκα ηαζ έπεζ ιεηαθενεεί, 

ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ ζημ Κέκηνμ οθθμβήξ ζε 

ζοβηεηνζιέκδ δελαιεκή ηαζ δ μπμία  εθέβπεηαζ απυ ημκ Ο.Λ.Ρ. 

Ώ.Β. ιέπνζ ηδκ ζηζβιή ημο ηεθςκζζιμφ ηδξ ςξ ηαηςηένς (παν. 3). 

Δ ςξ άκς ηαηάεεζδ ιπμνεί κα πναβιαημπμζείηαζ ηαζ εκςνίηενα, 

αιέζςξ ιεηά ηδκ πθήνςζδ ηδξ ζπεηζηήξ δελαιεκήξ ζημ ςξ άκς 

ηέκηνμ. ηδκ αίηδζδ αοηή επζζοκάπημκηαζ α) άδεζα ζοθθμβήξ 

ιεηαθμνάξ ηςκ Ώ.Λ.Β.(άνενμ 5 παν.ΐ.1.3. ημο ΠΑ) , α) Έκηφπμ 

ακαβκχνζζδξ Ώ.Λ.Β. (άνενμ 5 παν.Α. ημο ΠΑ), β) ζφιααζδ ιε ημ 

εβηεηνζιέκμ ζφζηδια εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ Ώ.Λ.Β., ζημ μπμίμ 

ζοιιεηέπεζ μ δζαπεζνζζηήξ – ζοθθέηηδξ ηαζ δ) ακηίβναθμ ημο 

πθδνμθμνζαημφ πνμξ ημ Λζιεκανπείμ, εκηφπμο (ΚΤΏ 3418/2002 
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άνε.6, ή Οδδβία 2000/59/ΒΚ, άνε.6, ή Οδδβία 2000/59/ΒΚ, άνενμ 

6). Μεηά ηδκ έβηνζζδ ηδξ ςξ άκς Αήθςζδξ - Ώίηδζδξ, ημ έκα 

ακηίβναθυ ηδξ παναδίδεηαζ ζημκ εκδζαθενυιεκμ δζαπεζνζζηή – 

ζοθθέηηδ ηαζ ημ άθθμ παναιέκεζ ζημ Σεθςκείμ βζα ζοζπέηζζδ ηαζ 

παναημθμφεδζδ. Δ επζζφκαρδ ηςκ ςξ άκς εββνάθςκ ζηδκ 

Αήθςζδ – Ώίηδζδ ιπμνεί κα παναθείπεηαζ, ιεηά ηδκ πνχηδ θμνά, 

εθυζμκ θοζζηά μ ζοβηεηνζιέκμξ δζαπεζνζζηήξ – ζοθθέηηδξ 

ελαημθμοεεί κα ζοβηεκηνχκεζ ζημ πνυζςπυ ημο ηζξ απαζημφιεκεξ 

πνμτπμεέζεζξ πμο πνμηφπημοκ απυ αοηά. 

3) Καηάεεζδ, ζημ ίδζμ Σεθςκείμ, ΒΑΒ 12, (άκεο ζηαηζζηζηήξ), βζα ημ 

ζφκμθμ ηδξ ζοθθεβείζαξ πμζυηδηαξ ηαζ αημθμοεεί ηεθςκζζιυξ 

αοηήξ βζα ηδκ επζαμθή ηςκ ηοπυκ δαζιμθμνμθμβζηχκ 

απαζηήζεςκ, πμο ακαθμβμφκ. 

4) Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ θήρδ δείβιαημξ βζα ηζξ ακάβηεξ ημο 

ηεθςκζζιμφ εα βίκεηαζ ζημ Κέκηνμ οθθμβήξ (Π.Α 82 /25-02-2004, 

άνενμ 5, παν. ΐ.1.4.) ηαζ εθυζμκ ιε αάζδ ηδκ πενζβναθή ημο 

δείβιαημξ, ζημ Αεθηίμ Υδιζηήξ Ώκάθοζδξ, μζ ζοθθεβείζεξ 

πμζυηδηεξ ηαηαηάζζμκηαζ ζημοξ ηςδζημφξ 27109100 ή 27109900 

υπμο ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηδ ζδιείςζδ 3, ημο Κεθ. 27, ημο 

ζζπφμκημξ Ααζιμθμβίμο, ηαηαηάζζμκηαζ ηα πνδζζιμπμζδιέκα 

έθαζα, εα αημθμοεεί δ θμζπή δζαδζηαζία ημο ηεθςκζζιμφ αοηχκ ςξ 

ηαηςηένς. 

5) Σαοημπνυκςξ, ιε ηδκ ηαηάεεζδ ημο πζμ πάκς παναζηαηζημφ,  

εκδιενχκεηαζ άιεζα ημ φζηδια Βκαθθαηηζηήξ Αζαπείνζζδξ ιε ημ 

μπμίμ είκαζ ζοιαεαθδιέκμξ μ οθθέηηδξ, ιε ηδκ απμζημθή 

εββνάθμο ηαζ ηαηά πνμηίιδζδ FAX, υπμο ακαθένεηαζ ημ ζφκμθμ 

ηδξ δδθςεείζαξ πμζυηδηαξ (άνε.5, παν.ΐ4) ηαζ αοηυ ιε ηδ ζεζνά 

ημο ακαθαιαάκεζ κα εκδιενχζεζ ηδκ ανιυδζα Τπδνεζία, ημο 

ΤΠΒΥΧΑΒ. 

6) ηδκ ζοκέπεζα ηαζ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηα ΏΛΒ 

δζαηίεεκηαζ ιέζς ημο εβηεηνζιέκμο οζηήιαημξ Βκαθθαηηζηήξ 

Αζαπείνζζδξ ζε ιμκάδεξ ακαβέκκδζδξ απμαθήηςκ θζπακηζηχκ 

εθαίςκ. 
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10.4.3  Παξαιαβή θαη Μεηαθνξά Λπκάησλ 

 

Δ παναθααή ηςκ θοιάηςκ αοηχκ  βίκεηαζ απυ λδνάξ ιε ηα εζδζηά 

αοηζμθυνα μπήιαηα βζα θφιαηα.  

Δ παναθααή ηςκ θοιάηςκ βίκεηαζ ιέζς εφηαιπηςκ ζςθδκχζεςκ, ζηα 

άηνα ηςκ μπμίςκ έπμοκ ημπμεεηδεεί ζφκδεζιμζ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ 

ημοξ ηακμκζζιμφξ ημο Πανανηήιαημξ IV ηδξ Α.. MARPOL. Δ 

πανάδμζδ  βίκεηαζ ιε ηα ιέζα ημο παναδίδμκημξ πθμίμο (ακηθία-

ζςθήκςζδ). Ώκ δεκ είκαζ δοκαηή δ πανάδμζδ ιε ηα ίδζα ιέζα ημο 

πθμίμο, ηυηε εα πνδζζιμπμζείηαζ ηαηαδουιεκδ ακηθία ακηζεηνδηηζημφ 

ηφπμο βζα ημπή-πμθημπμίδζδ ηαζ θυνηςζδ ηςκ θοιάηςκ. 

 

ηδ ζοκέπεζα ηα θφιαηα  μδδβμφκηαζ πνμξ επελενβαζία ηαζ ηεθζηή 

δζάεεζδ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ επελενβαζίαξ αζηζηχκ θοιάηςκ ηδξ ΒΤΑΏΠ. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

ΑΗΣΖΖ ΠΛΟΗΟΤ 

(ΒΝΣΤΠΟ ΚΟΕΝΟΠΟΕΔΔ) 

       ↓ 
ΓΡΏΦΒΕΟ ΚΕΝΔΔ 

ΏΝΏΑΟΥΟΤ ΠΏΡΏΛΏΐΔ ΤΓΡΧΝ ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ 

  ↓ 
ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟ ΏΠΟΣΟΛΔ ΚΏΣΏΛΛΔΛΟΤ ΜΒΟΤ 

ΠΏΡΏΛΏΐΔ 

       

  

 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ   Α.Λ.Δ.    ΛΤΜΑΣΑ 

 

ΑΠΟ ΘΑΛΑΖ ΑΠΟ ΞΖΡΑ          ΒΤΣΗΟΦΟΡΟ   ΒΤΣΗΟΦΟΡΟ 

ΓΞ/ΛΔΠΗ  ΒΤΣΗΟΦΟΡΟ        

 

      

                ΣΑΘΜΟ  

                                            ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ 

        

                   ΔΛ.ΣΔ.ΠΔ. 

           ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

 

 

     ΑΝΑΓΔΝΝΖΣΖΡΗΑ ΥΧΡΑ    

 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ-ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ 

ΝΔΡΑ – ΘΑΛΑΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ ΔΛ.ΠΔ. 
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10.5. Μεζνδνινγία Παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο ζηεξεώλ  
απνβιήησλ 

 
Απνξξίκκαηα (Annex V) 

 
Σα πθμία ηαηαπθέμοκ ζημ θζιέκα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηακμκζηήξ ημοξ 
θεζημονβίαξ. Έηζζ ηα απμννίιιαηα πμο εκδέπεηαζ κα παναδχζμοκ ηα 
πθμία ζηζξ εοημθίεξ οπμδμπήξ θζιέκα, είκαζ ζφιθςκα ιε ηα 
πενζβναθυιεκα ζημ Πνμζάνηδια V ηδξ Α.. MARPOL 73/78, ηα μπμία 
πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ παναηάης ηαηδβμνίεξ: 
 

 ηενεά ιδ επζηίκδοκα απυαθδηα 

 Ώπυαθδηα οζηεοαζζχκ ηαζ οζηεοαζίεξ 

 Λεζημονβζηά Ώπυαθδηα 

 Γςζηά Τπμπνμσυκηα 

 Βπζηίκδοκα απυαθδηα 

 Εαηνζηά επζηίκδοκα απυαθδηα  

 Βκαθθαηηζηά νεφιαηα (υπςξ ΏΔΔΒ, δθεηηνζηέξ ζηήθεξ ηαζ 

ζοζζςνεοηέξ, εθαζηζηά ηθπ..)  

 

Βίκαζ πζεακυκ κα οπάνλεζ αίηδζδ πανάδμζδξ απμαθήηςκ ηα μπμία 
πνήγμοκ εζδζηήξ δζαπείνζζδξ, υπςξ επζηίκδοκςκ ηαζ εκαθθαηηζηχκ 
νεοιάηςκ, δ πμζυηδηα ηςκ μπμίςκ δεκ ιπμνεί κα οπμθμβζζεεί, αοηά εα 
πνέπεζ κα ζοθθέβμκηαζ, κα δζαπεζνίγμκηαζ ηαζ κα δζαηίεεκηαζ λεπςνζζηά, 
είηε ζε αδεζμδμηδιέκεξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ Βθθάδαξ είηε ημο ελςηενζημφ. 
 

φιθςκα ιε ηα ζημζπεία ημο θζιέκα πμο πανμοζζάζηδηακ ζημ Κεθάθαζμ 
VII,  μζ πμζυηδηεξ ηςκ ζηενεχκ ιδ επζηζκδφκςκ απμννζιιάηςκ πμο 
ακαιέκεηαζ κα παναδμεμφκ, ηαηά ιέζμ υνμ  ηοιαίκμκηαζ απυ 20 έσο  22 
m3 αλά εκέξα, (πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υιςξ ζοπκά πανμοζζάγεηαζ ημ 
θαζκυιεκμ κα παναδίδμκηαζ πμθφ ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ ηονίςξ απυ ηα 
Κνμοαγζενυπθμζα ηα μπμία ηαηαπθέμοκ ζημκ θζιέκα ηαζ μζ μπμίεξ 
ιπμνμφκ κα θηάζμοκ έςξ ηαζ ηα 70 m3). 
 
Πνμηεζιέκμο κα οπμθμβζζημφκ μζ ιέβζζηεξ παναδζδυιεκεξ πμζυηδηεξ ζημ 
θζιέκα, εεςνείηαζ υηζ παναδίδμοκ απυαθδηα υθα ηα πθμία πμο 
πνμζεββίγμοκ.  
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Με αάζδ ηα ζημζπεία ηςκ παναδυζεςκ ηςκ πνμδβμφιεκςκ εηχκ 
πνμηφπηεζ υηζ: 
 

 δ ιέβζζηδ πμζυηδηα ακά πανάδμζδ ιπμνεί κα θηάζεζ ηα 70m3 δ 
μπμία βζα κα ηαθοθεεί πνεζάγμκηαζ δφμ (2) Container 35 m3, ηα μπμία 
ιεηαθένμκηαζ ιε υπδια ηφπμο Δook-Lift. Καεχξ οπάνπεζ δ 
πζεακυηδηα ηαοηυπνμκδξ άθζλδξ δφμ ή ηαζ πενζζζυηενςκ πθμίςκ, βζα 
ηδκ πθήνδ ελοπδνέηδζδ ημοξ απαζηείηαζ ηαη‟ εθάπζζημκ κα είκαζ έκα 
υπδια ηφπμο Hook-lift, έκα απμννζιιαημθυνμ υπδια ιε ζοιπζεζηή 
απμννζιιάηςκ, πςνδηζηυηδηαξ 16 m3 ηαζ έκα υπδια ηφπμο Skip 
Loader. ηδ πενίπηςζδ πμο ημ πθμίμ απμθαζίζεζ κα παναδχζεζ 
δζαπςνζζιέκα ηα απυαθδηα ακά είδμξ εα απαζηδεεί έκα υπδια ηφπμο 
Skip-Loader, ημ μπμίμ εα ιεηαθένεζ λεπςνζζημφξ ηάδμοξ ηςκ 7- 
15m3, βζα ημ ηάεε είδμξ απμαθήημο.    

  
 Βπίζδξ απαζηείηαζ ηαη‟ εθάπζζημκ έκα υπδια – θμνηδβυ ροβείμ – 

εβηεηνζιέκμ απυ ηδκ ηηδκζαηνζηή οπδνεζία - αδεζμδμηδιέκμ βζα ηδκ 
ιεηαθμνά γςζηχκ Τπμπνμσυκηςκ 

  
 Έκα υπδια – θμνηδβυ ροβείμ – αδεζμδμηδιέκμ βζα ηδκ ιεηαθμνά 

Εαηνζηχκ Ώπμαθήηςκ, ζοκμδεουιεκμ ιε υθα ηα κυιζια παναζηαηζηά.  
  
 Έκα θμνηδβυ υπδια ιε ζφζηδια αοημθυνηςζδξ (ανπάβδξ) βζα 

απμημιζδή μβηςδχκ απμννζιιάηςκ 
  
 Έκα υπδια ή ιδπάκδια ένβμο βζα ηδκ πθφζδ ηαζ ηδκ απμθφιακζδ 

ηςκ ηάδςκ ηαζ ιέζςκ πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ.  
  
 Εηακυ ανζειυ ηάδςκ CONTAINERS πςνδηζηυηδηαξ ηςκ 10 m3 βζα 

ηδκ παναθααή ηςκ ζηενεχκ ηαηαθμίπςκ. 
  
 Εηακυ ανζειυ ηάδςκ CONTAINERS πςνδηζηυηδηαξ ηςκ 20 m3 βζα 

ηδκ παναθααή ηςκ ζηενεχκ ηαηαθμίπςκ. 
  
 Εηακυ ανζειυ ηάδςκ CONTAINERS πςνδηζηυηδηαξ ηςκ 35 m3 βζα 

ηδκ παναθααή ηςκ ζηενεχκ ηαηαθμίπςκ. 
  

Εηακυ ανζειυ ηάδςκ απμννζιιάηςκ 1100 lt, βζα ηδκ παναθααή 
απμννζιιάηςκ. 

  
 Δ ακαιεκυιεκδ πμζυηδηα πνμξ πανάδμζδ ζε πνμκζηυ δζάζηδια 

εκυξ ιήκα, ακάθμβα ηαζ ιε ηδκ πνμκζηή πενίμδμ πμζηίθδ ηαζ ιπμνεί 
κα ηοιακεεί απυ 300 m3/ κήλα ηαηά ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ ηαζ 
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1.200 m3 / κήλα ηαηά ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ, υπμο έπμοιε ηαζ ημ 
„‟peak‟‟ ηςκ αθίλεςκ πθμίςκ.  

 
Λυβς ηδξ πζεακήξ ακάβηδξ πανάδμζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ απμαθήηςκ 
ηαηά ηδκ ακαιμκή ημο πθμίμο, πνζκ ηδκ πανααμθή ημο ζημκ πνμαθήηα, 
ηαεχξ ηαζ ηδξ απνυζημπηδξ θεζημονβίαξ ηςκ ενβαζζχκ 
θμνημεηθυνηςζδξ ζημοξ πνμαθήηεξ, δ φπανλδ ηαζ πθςηχκ ιέζςκ 
παναθααήξ & ιεηαθμνάξ ηςκ απμαθήηςκ, εεςνείηαζ επζαεαθδιέκδ. 
  
Ώπυ ηζξ ακςηένς εηηζιήζεζξ πνμηφπηεζ υηζ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ 
ημο Λζιέκα, αηυιδ ηαζ ζε πενίμδμ αζπιήξ, απαζημφκηαζ: 
 Αφμ μπήιαηα ηφπμο Hook-lift,  
 Αφμ απμννζιιαημθυνα μπήιαηα ιε ζοιπζεζηή απμννζιιάηςκ 

πςνδηζηυηδηαξ  m3, 
 Έκα υπδια ηφπμο Skip Loader ηαζ  
 Έκα υπδια ιε ζφζηδια αοημθυνηςζδξ (ανπάβδξ) βζα απμημιζδή 

μβηςδχκ απμννζιιάηςκ 
 Έκα υπδια ή ιδπάκδια ένβμο βζα ηδκ πθφζδ ηαζ ηδκ απμθφιακζδ ηςκ 

ηάδςκ ηαζ ιέζςκ πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ.  
 Έκα υπδια βζα ιεηαθμνά ζαηνζηχκ απμαθήηςκ. 
 Έκα υπδια βζα ιεηαθμνά γςζηχκ οπμπνμσυκηςκ 
 Έςξ είημζζ (20) ηάδμοξ πςνδηζηυηδηαξ ηςκ 5 m3 έηαζημξ, μζ μπμίμζ 

ημπμεεημφκηαζ ακά δφμ ζημ βηανάγ ηάεε πθμίμο 
 Έςξ ηέζζενζξ (4) ηάδμζ πςνδηζηυηδηαξ 1,3m3 έηαζημξ, μζ μπμίμζ 

ημπμεεημφκηαζ ζημ πενζαίμ πχνμ θζιέκα Ραθήκαξ, βζα ηδκ 
ελοπδνέηδζδ ηςκ ηαποπθυςκ πθμίςκ ηαζ ηςκ πθμίςκ δεοηενεφμοζαξ 
βναιιήξ, πθδζίμκ ηςκ εηάζημηε ζδιείςκ πνυζδεζήξ ηςκ 

 Έςξ μηηχ ηάδμζ πςνδηζηυηδηαξ 1,3m3 έηαζημξ, μζ μπμίμζ 
ημπμεεημφκηαζ ζημ πενζαίμ πχνμ θζιέκα Ώβίαξ Μανίκαξ, βζα ηδκ 
ελοπδνέηδζδ ημο ακμζηημφ ηφπμο Β/Γ – Ο/Γ πθμίςκ ημο πμνειείμο 
Ώβίαξ Μανίκαξ – Νέςκ ηφνςκ – Ώθιονμπμηάιμο 

 Έςξ δφμ (02) ηάδμοξ CONTAINERS πςνδηζηυηδηαξ 15 ηυκςκ 
έηαζημξ, μζ μπμίμζ είκαζ ημπμεεηδιέκμζ ζημ πενζαίμ πχνμ ημο θζιέκα 
ηδξ Ώβίαξ Μανίκαξ, βζα ηδκ οπμδμπή επζηίκδοκςκ θεζημονβζηχκ 
απμαθήηςκ ηςκ πθμίςκ ακμζηημφ ηφπμο Β/Γ – Ο/Γ ημο πμνειείμο 
Ώβίαξ Μανίκαξ – Νέςκ ηφνςκ – Ώθιονμπμηάιμο. 
 

διεζχκεηαζ υηζ δ Ώκάδμπμξ εηαζνεία έπεζ ζε άιεζδ δζαεεζζιυηδηα: 
 
 Έςξ δέηα (10) ηάδμοξ CONTAINERS πςνδηζηυηδηαξ ηςκ 20 m3 
 Έςξ δέηα (10) ηάδμοξ CONTAINERS πςνδηζηυηδηαξ ηςκ 35 m3 
 Έςξ δέηα (10) ηάδμοξ απμννζιιάηςκ 1100 lt, 
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βζα ηδκ ηάθορδ μπμζςκδήπμηε εηηάηηςκ ακαβηχκ πανμοζζαζεμφκ ή ζε 
πενίπηςζδ δναζηδνζμπμίδζδξ ιεβαθφηενμο ανζειμφ πθμίςκ ηαηά ηδ 
δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ ιε ημκ Ώκάδμπμ.  
 
Βπίζδξ, βζα ηδκ πανάδμζδ απμαθήηςκ δζα εαθάζζδξ απαζηείηαζ δ 
φπανλδ αοημηζκμφιεκδξ  θμνηδβίδαξ, πςνδηζηυηδηαξ ημοθάπζζημκ ηαζ έκα 
νοιμοθηυ βζα ηδκ νοιμφθηδζδ νοιμοθημφιεκδξ θμνηδβίδαξ.  
 
ηεξεά απόβιεηα  
 
Δ παναθααή ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ ηςκ πθμίςκ πναβιαημπμζείηαζ απ‟ 
εοεείαξ απυ ηα ιέζα πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ ηςκ ελοπδνεημφιεκςκ 
πθμίςκ, ακάθμβα ιε ημκ ελμπθζζιυ πμο δζαεέημοκ ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ 
δζαπείνζζδξ απμννζιιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ. Βπίζδξ υπμο απαζηείηαζ 
ηαηυπζκ ζοκεκκυδζδξ μ ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα δζαεέηεζ ηα 
ακηίζημζπα απμεδηεοηζηά ιέζα (ηάδμοξ 1100lt, container 8-10m3, 
αανέθζα, ΕBC‟s, παθεημηζαχηζα ηθπ) χζηε μζ ηαηηζημί πνήζηεξ ημο θζιέκα 
κα ελοπδνεημφκηαζ. 
 
φιθςκα ιε ημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, μζ ακάβηεξ βζα παναθααή 
ζηενεχκ απυαθδηςκ πενζμνίγμκηαζ ζε : 

 ηενεά ιδ επζηίκδοκα απυαθδηα (ζφιιεζηηα) 

 Ώπυαθδηα οζηεοαζζχκ ηαζ οζηεοαζίεξ 

 Γςζηά Τπμπνμσυκηα 

 Βπζηίκδοκα απυαθδηα 

 Εαηνζηά επζηίκδοκα απυαθδηα  

 Ώπυαθδηα Δθεηηνμκζημφ Δθεηηνμθμβζημφ Βλμπθζζιμφ 

 Δθεηηνζηέξ ζηήθεξ ηαζ ζοζζςνεοηέξ 

 Βθαζηζηά  

 Ώπυαθδηα απυ ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ 
 
Δ παναθααή ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ απυ ηα  πθμία βίκεηαζ είηε απυ 
λδνάξ, ζηζξ απμαάενεξ ηςκ θζιέκςκ, είηε δζα εαθάζζδξ ακάθμβα ιε ηδ 
εέζδ αβηονμαυθδζδξ ή πνοικμδέηδζδξ ημο ελοπδνεημφιεκμο πθμίμο. 
 
Έηζζ βζα ηδκ δζα εαθάζζδξ ζοθθμβή ηςκ απμαθήηςκ εα 
πνδζζιμπμζμφκηαζ πθςηά ιέζα  (αοημηζκμφιεκεξ ηαζ νοιμοθημφιεκεξ 
θμνηδβίδεξ, ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο πνήζηδ)  ηαζ βζα ηδκ δζα λδνάξ 
ζοθθμβή ηςκ απμαθήηςκ εα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηάθθδθα αδεζμδμηδιέκα 
μπήιαηα βζα ηδκ ιεηαθμνά ηςκ απμαθήηςκ ηαζ εζδζηυξ ελμπθζζιυξ υπμο 
απαζηείηαζ. 
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Α) Υεξζαία κέζα 
 

 Ορήκαηα γηα ηελ παξαιαβή ηεξεώλ κε επηθηλδύλσλ (ζύκκεηθησλ 
απνξξηκκάησλ), Απόβιεησλ πζθεπαζηώλ θαη πζθεπαζίεο, 
Διαζηηθώλ, Απόβιεηα από θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο, 
Απόβιεηα Ζιεθηξνληθνύ Ζιεθηξνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ θαη 
Διαζηηθά 

 
Σα μπήιαηα πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηάθθδθα βζα 
ηδκ παναθααή ηαζ ιεηαθμνά ηαζ κα ιπμνμφκ κα ελοπδνεημφκ ημοξ 
πνήζηεξ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ηαζ ημοξ ηαζ ηζξ παναβυιεκεξ πμζυηδηεξ 
απμαθήηςκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ εα πνδζζιμπμζδεμφκ είηε ηθεζζηά 
απμννζιιαημθυνα μπήιαηα ιε ηζαςηάιαλα ηθεζζημφ ηφπμο, ιε ζοιπζεζηή 
απμννζιιάηςκ, ιε ακορςηζηυ ιδπακζζιυ ηνμπήθαηςκ ηάδςκ ηαζ 
ζφζηδια αοηυιαημο πθοζίιαημξ ηάδςκ, είηε μπήιαηα ηα μπμία θένμοκ 
container 20m3-35m3 ηφπμο Hook-Lift ηαζ μπήιαηα ηα μπμία θένμοκ 
container 8m3-15m3 Skip-Loader ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο ηάεε 
πνήζηδ, ηαζ εα δζαεέημοκ υθεξ ηζξ ζπεηζηέξ άδεζεξ.  
 

 Όρεκα γηα ηελ κεηαθνξά θαγίσλ Εώσλ - Εσηθώλ 
Τπνπξντόλησλ 
 
Σμ υπδια ημ μπμίμ εα ιεηαθένεζ ηα θάβζα Γχςκ (Γςζηά Τπμπνμσυκηα) 
εα πνέπεζ κα θένεζ ηαηάθθδθμ ροηηζηυ εάθαιμ ηαζ αοημδφκαιμ ροηηζηυ 
ιδπακζζιυ, κα δζαεέηεζ  ηηδκζαηνζηή έβηνζζδ ζε ζζπφ ημο βζα ηδ ιεηαθμνά  
γςζηχκ οπμπνμσυκηςκ (Καηδβμνίαξ 1, 2 & 3) ηαζ ιεηαπμζδιέκςκ 
πνμσυκηςκ ηδξ Α/κζδξ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Νμιανπζαηήξ Ώοημδζμίηδζδξ, 
υπμο έπεζ ηδκ έδνα ημο, ζφιθςκα ιε ημ Π.Α. 211/2006. 
 

 Όρεκα γηα ηελ κεηαθνξά Ηαηξηθώλ Απνβιήησλ 
 
Σμ υπδια ημ μπμίμ εα ιεηαθένεζ ηα Εαηνζηά Ώπυαθδηα εα πνέπεζ κα θένεζ 
ηαηάθθδθμ ροηηζηυ εάθαιμ ηαζ αοημδφκαιμ ροηηζηυ ιδπακζζιυ, άδεζα 
ηοηθμθμνίαξ βζα ηδκ ιεηαθμνά ηςκ Βπζηζκδφκςκ Εαηνζηχκ Ώπμαθήηςκ ηαζ 
ζε ζζπφεζ ηα ακηίζημζπα πζζημπμζδηζηά ADR ηαζ ATP ζφιθςκα ιε ημ ΦΒΚ 
948ΐ/22.05.2008 ηαζ ηδκ απυθαζδ ανζει. Πνςη. Ώ3/28216/25767 απυ 
21.05.2009. Σα  Εαηνζηά απυαθδηα εα παναθαιαάκμκηαζ ζοζηεοαζιέκα 
ζε εζδζημφ ηφπμο ζοζηεοαζίεξ πζζημπμζδιέκεξ ηαηά UN υπςξ 
πνμαθέπεηαζ απυ ηζξ ζπεηζηέξ εονςπασηέξ ηαζ εεκζηέξ κμιμεεζίεξ. 
 

 Όρεκα γηα ηελ κεηαθνξά Υξεζηκνπνηεκέλσλ Ζιεθηξηθώλ ηειώλ 
θαη πζζσξεπηώλ 
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Σν όρεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη κα είκαζ ηαηάθθδθμ βζα 
ηδκ παναθααή ηαζ ιεηαθμνά Ζιεθηξηθώλ ηειώλ θαη πζζσξεπηώλ, 
ζε πενίπηςζδ πμο πανμοζζαζηεί ηέημζα ακάβηδ απυ ηάπμζμ πθμίμ πμο 
εα ηαηαπθεφζεζ ζημοξ πνμαθήηεξ, κα είκαζ πζζημπμζδιέκμ ηαηά ηζξ 
πνμδζαβναθέξ ADR εθυζμκ αοηυ απαζηείηαζ ηαζ κα δζαεέηεζ υθεξ ηζξ 
απαζημφιεκεξ απυ ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία άδεζεξ.  
 

 Όρεκα γηα ηελ κεηαθνξά Δπηθηλδύλσλ Απνβιήησλ 
 
Σν όρεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη κα είκαζ ηαηάθθδθμ βζα 
ηδκ παναθααή ηαζ ιεηαθμνά Δπηθηλδύλσλ Απνβιήησλ, ζε πενίπηςζδ 
πμο πανμοζζαζηεί ηέημζα ακάβηδ απυ ηάπμζμ πθμίμ πμο εα ηαηαπθεφζεζ 
ζημοξ πνμαθήηεξ, κα είκαζ πζζημπμζδιέκμ ηαηά ηζξ πνμδζαβναθέξ ADR 
εθυζμκ αοηυ απαζηείηαζ ηαζ κα δζαεέηεζ υθεξ ηζξ απαζημφιεκεξ απυ ηδκ 
ηείιεκδ κμιμεεζία άδεζεξ.  
 
 
 
Β) Πισηά  κέζα 
 

 Απηνθηλνύκελε(εο)  Απνξξηκκαηνθόξα(εο)  Φνξηεγίδα(εο) 
 
Οζ αοημηζκμφιεκδ(εξ)  απμννζιιαημθυνα(εξ)  θμνηδβίδα(εξ), βζα ηδκ 
παναθααή ζηενεχκ ηαηαθμίπςκ απυ εαθάζζδξ, εα πνέπεζ κα είκαζ 
ηαηάθθδθα αδεζμδμηδιέκδ, ιε Π.Γ.Β.  ηαζ έββναθμ εεκζηυηδηαξ ζε ζζπφ. 
Θα πνέπεζ επίζδξ κα είκαζ ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκεξ ηαζ κα θένμοκ 
ηαηάθθδθμ ελμπθζζιυ,  δεδμιέκμο υηζ απαβμνεφεηαζ ηάεε είδμοξ 
ιεηαθυνηςζδ πφδδκ απμννζιιάηςκ απυ  ηαζ πνμξ ηζξ θμνηδβίδεξ ζηζξ 
απμαάενεξ πνμξ ηα απμννζιιαημθυνα μπήιαηα. 
 

 Ρπκνπιθνύκελε(εο)  Απνξξηκκαηνθόξα(εο)  Φνξηεγίδα(εο) 
 
Οζ ξπκνπιθνύκελε(εξ)  απμννζιιαημθυνα(εξ)  θμνηδβίδα(εξ), βζα ηδκ 
παναθααή ζηενεχκ ηαηαθμίπςκ απυ εαθάζζδξ, εα πνέπεζ κα είκαζ 
ηαηάθθδθα αδεζμδμηδιέκδ, ιε Π.Γ.Β.  ηαζ έββναθμ εεκζηυηδηαξ ζε ζζπφ. 
Θα πνέπεζ επίζδξ κα είκαζ ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκεξ ηαζ κα θένμοκ 
ηαηάθθδθμ ελμπθζζιυ,  δεδμιέκμο υηζ απαβμνεφεηαζ ηάεε είδμοξ 
ιεηαθυνηςζδ πφδδκ απμννζιιάηςκ απυ  ηαζ πνμξ ηζξ θμνηδβίδεξ ζηζξ 
απμαάενεξ πνμξ ηα απμννζιιαημθυνα μπήιαηα. 
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 Ρπκνπιθό 
 

Έκα (1) νοιμοθηυ βζα ηδ νοιμφθηδζδ ηςκ ξπκνπιθνύκελσλ 
θμνηδβίδςκ εθμδζαζιέκμ ιε Π.Γ.Β. ζε ζζπφ. 
 
Γζα υθμ ημ παναπάκς ελμπθζζιυ εα πνέπεζ κα δζαηίεεηαζ ηαζ εθεδνζηυξ 
ελμπθζζιυξ ζε πενίπηςζδ πμο αοηυξ απαζηδεεί. 
 
Γ) Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θαη Σειηθήο Γηάζεζεο 
 

 Σα ζηενεά απυαθδηα εα μδδβμφκηαζ βζα ηεθζηή δζάεεζδ ακάθμβα ιε ημ 
είδμξ ημοξ ζημκ εηάζημηε κυιζιμ ηεθζηυ απμδέηηδ – αδεζμδμηδιέκδ 
ιμκάδα ηεθζηήξ δζάεεζδξ.  
Πζμ ζοβηεηνζιέκα ηα ζηενεά ιδ επζηίκδοκα απυαθδηα (ζφιιεζηηα 
απμννίιιαηα) εα μδδβμφκηαζ ζημκ μζηείμ ΥΤΣΏ. 

 

 Σα απυαθδηα ζοζηεοαζζχκ εα μδδβμφκηαζ ζε αδεζμδμηδιέκδ 
εβηαηάζηαζδ επελενβαζίαξ. 

 

 Σα απυαθδηα Γςζηχκ Τπμπνμσυκηςκ εα μδδβμφκηαζ ζε αδεζμδμηδιέκδ 
εβηαηάζηαζδ επελενβαζίαξ. 

 

 Σα απυαθδηα ζοζηεοαζζχκ εα μδδβμφκηαζ ζε αδεζμδμηδιέκδ 
εβηαηάζηαζδ επελενβαζίαξ. 

 

 Σα Βπζηίκδοκα Εαηνζηά απυαθδηα εα μδδβμφκηαζ ζε αδεζμδμηδιέκδ 
εβηαηάζηαζδ επελενβαζίαξ. 

 

 Σα Βπζηίκδοκα απυαθδηα εα μδδβμφκηαζ ζε αδεζμδμηδιέκδ 
εβηαηάζηαζδ επελενβαζίαξ. 

 

 Σα Ώπυαθδηα Δθεηηνζηχκ ηδθχκ ηαζ οζζςνεοηχκ εα μδδβμφκηαζ ζε 
αδεζμδμηδιέκδ εβηαηάζηαζδ επελενβαζίαξ, ζε ζοκενβαζία ιε 
εβηεηνζιέκμ ζφζηδια ζοθθμβζηήξ δζαπείνζζδξ. 

 

 Σα Ώ.Δ.Δ.Β. εα μδδβμφκηαζ ζε αδεζμδμηδιέκδ εβηαηάζηαζδ 
επελενβαζίαξ, ζε ζοκενβαζία ιε εβηεηνζιέκμ ζφζηδια ζοθθμβζηήξ 
δζαπείνζζδξ. 

 

 Σα Βθαζηζηά εα μδδβμφκηαζ ζε αδεζμδμηδιέκδ εβηαηάζηαζδ 
επελενβαζίαξ, ζε ζοκενβαζία ιε εβηεηνζιέκμ ζφζηδια ζοθθμβζηήξ 
δζαπείνζζδξ. 
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Μεηά ημ πέναξ ηδξ παναθααήξ μ εηπνυζςπμξ ηδξ ακαδυπμο εηαζνείαξ 

εηδίδεζ αεααίςζδ, ακηίβναθμ ηδξ μπμίαξ παναδίδεζ ζημκ πθμίανπμ ημο 

ελοπδνεημφιεκμο πθμίμο ζηδκ μπμία ακαβνάθεηαζ ιεηαλφ άθθςκ, μ 

ηφπμξ ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ παναθαιαακμιέκςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ, 

διενμιδκία ηθπ. Ώκηίβναθμ ζπεηζηήξ αεααίςζδξ επζζοκάπηεηαζ ζημ 

Πανάνηδια. 

 

Δ δζάεεζδ ηςκ απμννζιιάηςκ, ημοθάπζζημκ ιέπνζ ηδ θεζημονβία ΥΤΣΏ 

ζηδ Νμιανπζαηή αοημδζμίηδζδ Ώκαημθζηήξ Ώηηζηήξ, πναβιαημπμζείηαζ 

ζημ ΥΤΣΏ Άκς Λζμζίςκ. 

 

ηδ ζοκέπεζα ακαπηφζζεηαζ ακαθοηζηά μ ηνυπμξ ζοθθμβήξ ηάεε είδμοξ 

ζηενεχκ απμαθήηςκ ηαζ ακαθένμκηαζ ηα ιέζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

βζα ημ ζημπυ αοηυ. 

 

10.5.1. Οηθηαθνύ ηύπνπ απόβιεηα πινίσλ 
 
 

Δ πανάδμζδ αοημφ ημο ηφπμο ηςκ απμαθήηςκ βίκεηαζ πάκημηε ζε 

κάζθμκ ηθεζζηέξ ζαημφθεξ ηαζ δ ζοθθμβή ημοξ βίκεηαζ απεοεείαξ ζηα 

ηθεζζηά απμννζιιαημθυνα μπήιαηα πμο είκαζ ελμπθζζιέκα ιε πνέζα 

ζοιπίεζδξ ηαζ ιδπακζζιυ ακφρςζδξ ηάδςκ. 

Δ παναθααή αοημφ ημο ηφπμο απμννζιιάηςκ,  πναβιαημπμζείηαζ, είηε 

απ΄ εοεείαξ απυ ηα ελοπδνεημφιεκα πθμία, είηε ιέζς ηοπμπμζδιέκςκ 

ιεηαθθζηχκ ηάδςκ 1100 lt  πμο έπμοκ ημπμεεηδεεί βζα ημ ζημπυ αοηυ ζε 

δζάθμνα ζδιεία ημο θζιέκα, ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ηςκ 

ελοπδνεημφιεκςκ πθμίςκ. Δ απμημιζδή ηςκ απμννζιιάηςκ  

πναβιαημπμζείηαζ ζε ηαεδιενζκή αάζδ ηαζ ζε ηαηάθθδθεξ χνεξ, χζηε κα 

ελοπδνεημφκηαζ ηα πθμία ηαζ κα ιδκ δδιζμονβείηαζ πνυαθδια ζηδκ 

ηακμκζηή θεζημονβία ηςκ πθμίςκ ηαζ ημο θζιέκα. 
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Σα μζηζαηά απμννίιιαηα ηςκ πθμίςκ  παναθαιαάκμκηαζ  απμηθεζζηζηά 

ηαζ ιυκμ απυ ηα ηθεζζηά απμννζιιαημθυνα αοημηίκδηα ηαεχξ επίζδξ 

ηαζ απμννίιιαηα πμο οπυηεζκηαζ ζε αθθμζχζεζξ. Βκαθθαηηζηά ηαζ 

ακάθμβα ιε ημκ δζαηζεέιεκμ ελμπθζζιυ ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ δζαπείνζζδξ 

απμαθήηςκ ηςκ ελοπδνεημφιεκςκ πθμίςκ, οπάνπεζ δοκαηυηδηα 

παναθααήξ press container, ιε ηαηάθθδθα θμνηδβά μπήιαηα (Roll on- 

Roll ogg ή Skip).  

Σα απμννίιιαηα αοηά απμιαηνφκμκηαζ άιεζα ηαζ  δζαηίεεκηαζ 

αοεδιενυκ ζημ ΥΤΣΏ Άκς Λζμζίςκ, ημοθάπζζημκ ιέπνζ ηδ θεζημονβία 

ΥΤΣΏ ζηδ Νμιανπζαηή Ώοημδζμίηδζδ Ώκαημθζηήξ Ώηηζηήξ. 

 

10.5.2. Λεηηνπξγηθά απόβιεηα πινίσλ 
 
Δ ζοθθμβή ηςκ θεζημονβζηχκ απμαθήηςκ πθμίςκ, βίκεηαζ απεοεείαξ, ζε 

CONTAINERS, ηα μπμία θένμκηαζ επί ηςκ εζδζηχκ μπδιάηςκ πμο 

δζαεέημοκ οδναοθζηυ βάκηγμ θυνηςζδξ ηαζ εηθυνηςζδξ ηςκ 

CONTAINERS. 

 

Σα ζηενεά απυαθδηα θμνηχκμκηαζ απεοεείαξ ζηα CONTAINERS ιε ηα 

ιδπακζηά ιέζα ημο ελοπδνεημφιεκμο πθμίμο. 

 

Δ ακάδμπμξ εηαζνεία δζαεέηεζ ιεβάθμ ανζειυ CONTAINERS, ηα μπμία 

δζαηίεεκηαζ  ζηα πθμία, βζα ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια, βζα ηδ 

ζοθθμβή ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ ημοξ, χζηε κα απμθεφβεηαζ δ 

ζοκεπήξ ηίκδζδ ηςκ θμνηδβχκ απμννζιιαημθυνςκ αοημηζκήηςκ ζημ 

πχνμ ημο θζιέκα. 

ηα CONTAINERS αοηά βίκεηαζ ζοθθμβή δζάθμνςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ  

πθδκ  ηςκ θεζημονβζηχκ απμννζιιάηςκ ηςκ πθμίςκ. 

ε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ζοθθμβήξ ζηενεχκ ηαηαθμίπςκ ζε θμνηδβά 

αοημηίκδηα  ηαζ ζε CONTAINERS, αοηά ηαθφπημκηαζ ιε εζδζηά 
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δζαιμνθςιέκμ ιμοζαιά, χζηε κα ιδκ οπάνπεζ ηίκδοκμξ δζαζημνπζζιμφ 

ημοξ ηαηά ηδ ιεηαθμνά. 

Δ θυνηςζδ ηςκ CONTAINERS ζηα αοημηίκδηα βίκεηαζ ιε ημ ζφζηδια 

ROLL ON - ROLL OFF ηαζ δ εηθυνηςζδ ημοξ ζημ ΥΤΣΏ ιε ημ ζφζηδια 

ακαηνμπήξ πμο δζαεέημοκ ηα  μπήιαηα αοηά. 

Δ δζάεεζδ αοημφ ημο ηφπμο ηςκ απμαθήηςκ πναβιαημπμζείηαζ ζημ  

ΥΤΣΏ Άκς Λζμζίςκ, εηηυξ εάκ αοηά ειπίπημοκ ζε εζδζηή ηαηδβμνία 

απμαθήηςκ. Εδζαίηενδ πνμζμπή δίδεηαζ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ ηοπυκ 

εζδζηχκ απμαθήηςκ (εθυζμκ ηνζεεί απαναίηδημ βίκεηαζ δεζβιαημθδρία 

ηαζ ακάθοζδ) ιε ζημπυ ηδκ ηαηάθθδθδ δζαπείνζζδ (ακαβκχνζζδ, 

ζήιακζδ, ζοζηεοαζία, δζάεεζδ). 

Καηά ηδ δζαδζηαζία πενζζοθθμβήξ ηαζ παναθααήξ ηςκ ζηενεχκ 

απμαθήηςκ θαιαάκμκηαζ υθα ηα απαζημφιεκα ιέηνα πμο πνμαθέπμκηαζ 

απυ ηδκ Αζεεκή φιααζδ MARPΟL 73/78, χζηε κα εθαπζζημπμζμφκηαζ μζ 

πζεακυηδηεξ πνυηθδζδξ νφπακζδξ απυ ηδ δζαδζηαζία αοηή. 

Οζ δζάθμνεξ δοκαηυηδηεξ παναθααήξ ζηενεχκ απμαθήηςκ ηαζ ηα 

πνδζζιμπμζμφιεκα ιέζα θαίκμκηαζ ζημ επζζοκαπηυιεκμ δζάβναιια 

νμήξ. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

ΑΗΣΖΖ ΠΛΟΗΟΤ 

(ΒΝΣΤΠΟ ΚΟΕΝΟΠΟΕΔΔ) 

       ↓ 
ΓΡΏΦΒΕΟ ΚΕΝΔΔ 

ΏΝΏΑΟΥΟΤ ΒΣΏΕΡΒΕΏ ΣΒΡΒΧΝ ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ 

  ↓ 
ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟ 

ΏΠΟΣΟΛΔ 

ΚΏΣΏΛΛΔΛΟΤ ΜΒΟΤ 

 Δ ΜΒΧΝ ΠΏΡΏΛΏΐΔ 

↓          
ΠΏΡΏΛΏΐΔ     ΒΚΑΟΔ ΐΒΐΏΕΧΔ 

ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ     ΠΏΡΏΛΏΐΔ 

ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ    (ΒΝΣΤΠΟ ΒΠΕΤΝΏΠΣΒΣΏΕ) 

(ΐθ. επυιεκα Αζαβνάιιαηα)    

ΒΚΑΟΔ ΣΕΜΟΛΟΓΕΟΤ 

↓  

ΚΏΣΏΓΡΏΦΔ- ΣΔΡΔΔ 

ΏΡΥΒΕΟΤ ΟΛΧΝ ΣΧΝ 

ΥΒΣΕΚΧΝ ΠΏΡΏΣΏΣΕΚΧΝ 
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 ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΠΛΟΙΩΝ 

 

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

ΜΔ 

ΚΛΔΗΣΟ 

ΑΠΟΡΡΗΜ-

ΜΑΣΟΦΟΡΟ 

ΟΥΖΜΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

ΜΔ 

ΑΝΟΗΚΣΟ 

ΦΟΡΣΖΓΟ 

ΜΔ ΓΤΝΑ-

ΣΟΣΖΣΑ 

ΑΤΣΟΦΟ-

ΡΣΧΖ 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

ΜΔ OPEN 

TOP 

CONTAINE

R ΚΑΗ 

ΦΟΡΣΖΓΟ 

ROLL ON 

ROLL OFF 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

ΜΔ SKIP 

CONTAINER 

ΚΑΗ 

ΦΟΡΣΖΓΟ 

SKIP LOADER 

 

ΠΑΡΑΛΑ

ΒΖ ΜΔ 

PRESS 

CONTAIN

ER  

ΑΝΑΚΤΚΛΧ

ΗΜΑ 

ΜΒΣΏΦΟΡΏ Β ΝΟΜΕΜΟ 

ΏΠΟΑΒΚΣΔ 
(ΥΤΣΑ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ) 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

Δ ΝΟΜΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΑΝΑΚΤΚΛΧ

Ζ 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ 

ΚΑΗ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΑΝΑΛΟΓΑ 

ΜΔ ΣΟ ΔΗΓΟ 

ΝΑΗ 

ΟΥΗ 

ΝΑΗ 

ΟΥΗ 

ΠΑΡΑΛΑ

ΒΖ ΜΔ 

ΠΛΧΣΟ 

ΜΔΟ  
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10.6. Γηαδηθαζία θαηαγξαθήο 
 

Με ζημπυ ηδκ παναημθμφεδζδ: 

 Σδξ πναβιαηζηήξ πνήζδξ ηςκ εοημθζχκ οπμδμπήξ πθμίςκ 

 Σςκ ηφπςκ ηαζ πμζμηήηςκ απμαθήηςκ πμο παναθαιαάκμκηαζ ηαζ 

δζαπεζνίγμκηαζ απυ ηζξ εοημθίεξ οπμδμπήξ 

 

υθα ηα ζπεηζηά έκηοπα ηαζ παναζηαηζηά ηαηαπςνμφκηαζ ηαζ 

ανπεζμεεημφκηαζ ιε εοεφκδ ηςκ δζαπεζνζζηχκ εοημθζχκ οπμδμπήξ 

πθμίςκ ηαζ ημο βναθείμο εοημθζχκ οπμδμπήξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 

 

ηα ζπεηζηά έκηοπα πενζθαιαάκμκηαζ: 

 Έκηοπα ημζκμπμίδζδξ ηςκ πθμίςκ ηαζ αζηήζεζξ πανάδμζδξ 

απμαθήηςκ 

 Ώπμδείλεζξ παναθααήξ απμαθήηςκ πθμίςκ 

 Έκηοπα ακαβκχνζζδξ απμαθήηςκ θζπακηζηχκ εθαίςκ 

 Σοπυκ ηαηαββεθία ακεπάνηεζαξ 

 

 

Σα ζημζπεία ηςκ εκηφπςκ ηαηαπςνμφκηαζ ηαζ επελενβάγμκηαζ ηαηάθθδθα 

ιε εοεφκδ ηςκ ακςηένς ηαζ ηαηανηίγεηαζ ηοπμπμζδιέκδ ακαθμνά ζε 

εηήζζα αάζδ. 
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10.7. Γηαδηθαζία ειέγρσλ από άιινπο θνξείο 
 
Οζ οπδνεζίεξ ημο Τπμονβείμο Ναοηζθίαξ ηαζ Ώζβαίμο ηαζ ζδζαίηενα ημο 
Λζιεκζημφ ζχιαημξ ιε ηφνζεξ ημ Σιήια Πνμζηαζίαξ Θαθαζζίμο 
Πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδκ Ναοημθμβία, δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζε ζοζηήιαηα 
εθέβπμο ηςκ πθμίςκ ζε υηζ αθμνά ηδκ πανάδμζδ ηαζ δζάεεζδ ηςκ 
απμαθήηςκ πθμίςκ. Οζ έθεβπμζ πμο δζεκενβεί ιέζς ηςκ 
πνμακαθενεέκηςκ Σιδιάηςκ ημ Κεκηνζηυ Λζιεκανπείμ Ραθήκαξ 
ααζίγμκηαζ ζηα αζαθία πεηνεθαίμο ηαζ  απμννζιιάηςκ ηαεχξ ηαζ ζηζξ 
απμδείλεζξ παναθααήξ απμαθήηςκ ηςκ ακαδυπςκ.  
Οζ ακάδμπμζ ημζκμπμζμφκ ημ διενήζζμ πνυβναιια παναθααήξ 
απμαθήηςκ ζημ Σιήια Πνμζηαζίαξ Θαθαζζίμο Πενζαάθθμκημξ, ημ 
μπμίμ ιπμνεί κα πνμααίκεζ ζε έθεβπμ ηςκ αζαθίςκ ή ηαζ ζε 
επζεεςνήζεζξ ηςκ πθμίςκ. 
ε πενίπηςζδ ιδ ζοιιυνθςζδξ ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ επζαάθθεηαζ ζηα 
πθμία ηδξ αηημπθμΎαξ ηαζ ζηα δελαιεκυπθμζα πνυζηζιμ εκχ ζε 
πενίπηςζδ ζοιιυνθςζδξ επζηνέπεηαζ μ απυπθμοξ ημο πθμίμο.   
 

ηα πθαίζζα ηδξ εθανιμβήξ ηδξ κμιμεεζίαξ πενί εκαθθαηηζηήξ 
δζαπείνζζδξ ΏΛΒ (ΠΑ 82/04) ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ΚΤΏ 
8111.1/41/2009 πενί «Μέηνςκ υνςκ ηαζ πενζμνζζιχκ βζα ηδκ δζαπείνζζδ 
επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ»( άνενμ 11 πανάβναθμ 4 εδάθζμ δ)  ζημ μπμίμ 
πνμαθέπεηαζ υηζ  μ παναβςβυξ ηαζ μ θμνέαξ δζαπείνζζδξ επζηζκδφκςκ 
απμαθήηςκ οπμπνεμφηαζ κα ιδκ πνμααίκεζ ζε ακάιζλδ ηςκ δζαθυνςκ 
ηαηδβμνζχκ επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ ή ζε ακάιεζλδ επζηζκδφκςκ ιε ιδ 
επζηίκδοκα απυαθδηα ηα πθμία θαιαάκμοκ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα χζηε ηα 
ΏΛΒ κα παναδίδμκηαζ λεπςνζζηά απυ ηα οπυθμζπα πεηνεθαζμεζδή 
ηαηάθμζπα. Πνμξ ημφημ ηάεε πθμίμ πμο ελοπδνεηείηαζ απυ ημκ θζιέκα εα 
πνέπεζ κα παναδίδεζ δζαπςνζζιέκμ  ζημκ ακάδμπμ πμζμζηυ 
ημοθάπζζημκ 42% ηςκ ηαηακαθζζηυιεκςκ πμζμηήηςκ θζπακηζηχκ , ζε 
δζαθμνεηζηή δε πενίπηςζδ εα πνέπεζ κα πνμζημιίζεζ αεααίςζδ ημο 
Λζιεκανπείμο ημο θζιέκα πανάδμζδξ ημοξ υηζ πανεδυεδζακ εηεί μζ εκ 
θυβς πμζυηδηεξ. 
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10.8.  Γηαδηθαζία δηαβνπιεύζεσλ κε ρξήζηεο 
 

Ο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. οπμπνεμφηαζ  κα ζοιαμοθεφεηαζ υθμοξ ημοξ πνήζηεξ ημο 
θζιακζμφ ηαζ θμζπμφξ μνβακζζιμφξ ιε ημζκυ ζηυπμ / εκδζαθένμκ ηδκ 
ελοπδνέηδζδ ηςκ πθμίςκ ηαζ ημκ ηαηαθθδθυηενμ ηνυπμ δζαπείνζζδξ ηςκ 
απμαθήηςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ πθμίςκ, 
πμο πνμζεββίγμοκ ηδ εαθάζζζα πενζμπή ανιμδζυηδηαξ αοημφ. 
 

Βπζπθέμκ, μ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ υηζ υθα ηα ιέθδ πμο 
απανηίγμοκ ηδκ «αθοζίδα» ηδξ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ (Πνάηημνεξ 
Πθμίςκ ηαζ εηαζνείεξ πανμπήξ οπδνεζζχκ εοημθζχκ οπμδμπήξ 
απμαθήηςκ πθμίςκ) πθδνμφκ ζοβηεηνζιέκεξ οπμπνεχζεζξ, ιε ζημπυ ηδ 
δζαζθάθζζδ ηδξ ζηακμπμζδηζηήξ θεζημονβίαξ ημο πεδίμο αοημφ.  
 
ηα πθαίζζα ηδξ ηαηάνηζζδξ ηαζ πζθμηζηήξ εθανιμβήξ ημο πνχημο 
πεδίμο ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., είπακ πναβιαημπμζδεεί ανηεηέξ δζααμοθεφζεζξ 
ιε ηα εκδζαθενυιεκα ιένδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα: 

 Ονβακζζιυξ Λζιέκα Ραθήκαξ Ώ.Β. 

 Λζιεκζηή Ώνπή 

 Πνάηημνεξ πθμίςκ / εηπνυζςπμζ πθμζμηηδηχκ 

 Ώκάδμπμζ ακαβκςνζζιέκςκ εοημθζχκ οπμδμπήξ απμαθήηςκ 
πθμίςκ 

 
Πανυιμζεξ δζααμοθεφζεζξ ζοκεπίγμκηαζ κα πναβιαημπμζμφκηαζ υθα ηα 
έηδ εθανιμβήξ ηςκ εβηεηνζιέκςκ πεδίςκ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
Ώπυ ηδκ διενμιδκία εθανιμβήξ ηςκ πνμδβμφιεκςκ πεδίςκ, δζελήπεδ 
πθήνδξ ακαεεχνδζδξ ημο ακά πείναξ ηακμκζζιμφ μ μπμίμξ 
επακοπμαάθθεηαζ βζα έβηνζζδ. 
 
Βονφηενδ δζααμφθεοζδ εηηυξ θζιακζμφ, εεςνείηαζ επζεοιδηή, ηζ έηζζ 
επζπνυζεεηα ιε ημοξ πνήζηεξ ημο θζιακζμφ, εα ηθδεμφκ κα 
ζοιιεηάζπμοκ ηαζ ημπζημί ακηζπνυζςπμζ απυ ηζξ Ώνπέξ υπςξ:  
 

 Τ.Ν.Ώ. / Γεκζηή Γναιιαηεία Λζιέκςκ ηαζ Λζιεκζηήξ Πμθζηζηήξ 

 Τ.Ν.Ώ. / Αζεφεοκζδ Πνμζηαζίαξ Θαθαζζίμο Πενζαάθθμκημξ 

 Τ.ΠΒ.ΥΧ.Α.Β. 

 Νμιανπζαηή Ώοημδζμίηδζδ Ώκαημθζηήξ Ώηηζηήξ 
 
 
 
Δ δζααμφθεοζδ εθανιυγεηαζ ζφιθςκα ιε ηα αηυθμοεα: 
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 Οθζηή εθανιμβή ημο ζπεδίμο παναθααήξ ηαζ δζαπείνζζδξ 

απμαθήηςκ πθμίςκ 

 Ώκάβηεξ ζε εβηαηαζηάζεζξ οπμδμπήξ απμαθήηςκ (ηφπμξ ηαζ 

πςνδηζηυηδηα εβηαηαζηάζεςκ)  

 Σμπμεεζία ηαζ εοημθία πνήζδξ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ 

 Μέεμδμξ πνέςζδξ ηαζ ηυζημξ εβηαηαζηάζεςκ 

 Βπάνηεζα ηςκ πανεπυιεκςκ εβηαηαζηάζεςκ ζε ζπέζδ ιε ηα 

πνμδβμφιεκα 

 ηαηζζηζηά ζημζπεία απμαθήηςκ ηαζ ανπείμ ηςκ πμζμηήηςκ πμο 

ηαηαθήβμοκ ζημ θζιάκζ απυ ηα πθμία (δζαπεζνζζηέξ πθμίςκ ηαζ 

δζαπεζνζζηέξ απμαθήηςκ) 

 Πμζυηδηεξ απμαθήηςκ πμο απμεδηεφμκηαζ απυ ηα πθμία πνμξ 

ιεθθμκηζηή δζάεεζδ (δζαπεζνζζηέξ πθμίςκ) 

 Σνυπμζ πενζμνζζιμφ ηςκ απμαθήηςκ ηαζ ακαηφηθςζδ (εζδζηυηενα 

Β.Ώ., Σμπζηή Ώοημδζμίηδζδ, ζηναηδβζηή δζαπείνζζδξ απυννζρδξ 

ηςκ απμαθήηςκ ηαζ εηαζνείεξ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ) 

 Ώπαναίηδηεξ αθθαβέξ ζημκ ζπεδζαζιυ, μζ μπμίεξ επζαάθθμκηαζ  είηε 

απυ ηδκ πμζηζθία ζημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο θζιακζμφ, είηε απυ ηζξ 

απαζηήζεζξ ηςκ Ώνπχκ. 

Δ δζααμφθεοζδ ιε ημοξ Υνήζηεξ ημο Λζιέκα, ημοξ Αζαπεζνζζηέξ ηςκ 
Σενιαηζηχκ ηαειχκ ηαζ ηζξ εηαζνείεξ πανμπήξ οπδνεζζχκ εοημθζχκ 
οπμδμπήξ απμαθήηςκ πθμίςκ, εα είκαζ ιζα ζοκεπήξ δζαδζηαζία, ηδκ 
μπμία εα ακαθαιαάκεζ δ Οιάδα Αζαπείνζζδξ Ώπμαθήηςκ Λζιέκα ζε 
αημιζηή / πνμζςπζηή αάζδ ηαζ  ιέζς ζοζηέρεςκ πμο εα πνμηείκεζ, ιία 
θμνά ημ πνυκμ. 
 
Δ δζααμφθεοζδ ιε ηα κμιμεεηζηά ζχιαηα ηαζ ηα οπυθμζπα 
εκδζαθενυιεκα ιέθδ εα πναβιαημπμζείηαζ ηάεε δφμ πνυκζα, ή ζε πζμ 
ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ζε πενίπηςζδ πμο ζδιεζςεμφκ ζδιακηζηέξ 
αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ.           
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10.9. Γηαδηθαζία θαηαγγειίαο αλεπάξθεηαο 
 
 

Οζ εοημθίεξ οπμδμπήξ απμαθήηςκ πθμίςκ πνέπεζ κα είκαζ επανηείξ βζα 
ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ πθμίςκ πμο ζοκήεςξ ηαηαπθέμοκ ζημ 
θζιέκα, πςνίξ κα πνμηαθμφκ ακαίηζα ηαεοζηένδζδ ζηα πθμία. 
 
Βάκ μ πθμίανπμξ ημο ελοπδνεημφιεκμο ή ιδ πθμίμο, ηνίκεζ υηζ μζ 
οπδνεζίεξ εοημθζχκ οπμδμπήξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. είκαζ ακεπανηείξ, 
εκδιενχκεζ ηδκ ανιυδζα Ώνπή ημο Λζιέκα. Δ εκδιένςζδ αοηή, 
πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ημο επζζοκαπηυιεκμο εκηφπμο. ηδ ζοκέπεζα 
εκδιενχκμκηαζ ηα οπεφεοκα πνυζςπα βζα ηδκ εθανιμβή ημο πανυκημξ 
ηακμκζζιμφ, πμο ακαθένμκηαζ ζημ Κεθάθαζμ IX. 
 
Ο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηαζ μζ ακάδμπμζ ηςκ ακαβκςνζζιέκςκ εοημθζχκ οπμδμπήξ 
απμαθήηςκ πθμίςκ εα δζενεοκμφκ ηδκ ακαθμνά ηαζ εα πνμααίκμοκ ζε 
ηάεε εκδεδεζβιέκδ δζμνεςηζηή εκένβεζα. Πανάθθδθα εα εκδιενχκμοκ ηζξ 
ανιυδζεξ θζιεκζηέξ ανπέξ, ηδ Γεκζηή Γναιιαηεία Λζιέκςκ ηαζ Λζιεκζηήξ 
Πμθζηζηήξ ημο Τ.Ν.Ώ., ηαεχξ ηαζ ημκ πνάηημνα ή ηαζ εηπνυζςπμ ημο 
πθμίμο. 
 
Βκαθθαηηζηά μ πθμίανπμξ ημο πθμίμο, ιπμνεί κα αημθμοεήζεζ ηδ 
δζαδζηαζία ηαηαββεθίαξ ακεπάνηεζαξ ηςκ εοημθζχκ οπμδμπήξ υπςξ 
πνμαθέπεηαζ ζηδκ εβηφηθζμ MERC/Circ.469/rev.1/07 Β/ΒΑΏθ.11-1/00 
ηδξ Βπζηνμπήξ Πνμζηαζίαξ Θαθαζζίμο Πενζαάθθμκημξ ημο Αζεεκμφξ 
Ναοηζθζαημφ Ονβακζζιμφ (IMO). 
 
Καζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, υπμο δ εκδιένςζδ βζα ηδκ ηαηαββεθία 
ακεπάνηεζαξ εα βίκεηαζ απυ ηδκ θζιεκζηή ανπή, μ Ονβακζζιυξ Λζιέκα 
Ραθήκαξ εα δζενεοκά δζελμδζηά ηδκ ακαθμνά ηαζ εα πνμααίκεζ ζε ηάεε 
εκδεδεζβιέκδ δζμνεςηζηή εκένβεζα. 
 
Βπζζοκάπηεηαζ ηοπμπμζδιέκδ ακαθμνά ηαηαββεθίαξ ακεπάνηεζαξ 
εοημθζχκ οπμδμπήξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ακςηένς ακαθενυιεκδ εβηφηθζμ 
ημο Αζεεκμφξ Ναοηζθζαημφ Ονβακζζιμφ. 
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ΔΝΣΤΠΟ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΔΤΚΟΛΙΩΝ ΤΠΟΓΟΥΗ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
CONSOLIDATED FORMAT FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACY OF PORT RECEPTION 

FACILITIES 

 
 

1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΛΟΙΟΤ 

SHIP’S PARTICULAR 

 

Όνομα  πλοίος: 

Name of ship 

 

Πλοιοκηήηηρ ή διασειπιζηήρ: 

Owner or operator 

 

Γιεθνέρ Γιακπιηικό ήμα: 

Distinctive number of letters 

 

Απιθμόρ ΙΜΟ: 

IMO No 

 

Ολική συπηηικόηηηα: 

Gross tonnage 

 

Λιμέναρ Νηολόγηζηρ:  

Port of registry 

 

ημαία Κπάηοςρ: 

Flag State: 

Σύπορ πλοίος: Γεξαμενόπλοιο:   Υημικό Γεξαμενόπλοιο: 

Type of ship  Oil tanker  Chemical tanker 

   Δ/Γ-Ο/Γ:   

   Passenger ship    

Φοπηηγό:  Φοπηηγό σύδην θοπηίος:  

Other cargo ship  Bulk carrier 

  

          Άλλο (αναθέπαηε)        

    Other (specify)  
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2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΛΙΜΔΝΑ 

PORT PARTICULARS 

 

Υώπα: 

Country 

 

Όνομα λιμένα ή πεπιοσήρ: 

Name of port or area 

 

Σοποθεζία/ όνομα ηεπμαηικήρ εγκαηάζηαζηρ : 

Location/Terminal name (e.g. berth/terminal/jetty) 

 

Όνομα εηαιπείαρ πος λειηοςπγεί ηιρ εςκολίερ ςποδοσήρ (αν ιζσύει)  : 

 

        Name of company operating reception facility (if applicable)  

          Λιμέναρ εκθόπηυζηρ                 Λιμέναρ  θόπηυζηρ               Ναςπηγείο  

  Unloading port           Loading port    Shipyard 

   

  Άλλο (αναθέπαηε) 

   

  Other (specify) 

 

Ημεπομηνία άθιξηρ: 

Date of arrival 

 

Ημεπομηνία ζςμβάνηορ: 

Date of occurrence 

 

Ημεπομηνία ανασώπηζηρ: 

        Date of departure 
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3   ΣΤΠΟ & ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ  ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΗ ΔΤΚΟΛΗΔ 

ΤΠΟΓΟΥΖ 

TYPE AND AMOUNT OF WASTE FOR WHICH THE PORT RECEPTION FACILITY 

WAS INADEQUATE AND NATURE OF PROBLEMS ENCOUNTERED 

 

 

 

Type of waste Amount for 

discharge 

(m
3
) 

Amount 

not 

accept 

(m
3
) 

Problems encountered 

Indicate the problems encountered by 

using one or more of the following code 

letters, as appropriate. 

A No facility available 

B Undue delay 

C Use of facility technically not possible 

D Inconvenient Location 

E Vessel had to shift berth involving delay 

/ cost 

F Unreasonable charges for use of 

facilities 

G Other (please specify in paragraph 3.2)   

 

MARPOL Annex I – related 

Type of oily waste: 

   

Oily bilge water    

Oily residues (sludge)    

Oily tang washings (slops)    

Dirty ballast water    

Scale and sludge from tank 

cleaning 

   

Other (please specify…….)    

MARPOL Annex II – related 

Category of NLS
4
 residue / water mixture 

for discharge to facility from tank 

washings: 

   

Category X substance    

Category Y substance    

Category Z substance    

MARPOLAnnex IV – related 

Sewage 

   

MARPOL Annex V – related 

Type of garbage: 
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Plastic    

Floating dunnage, lining, or 

packing materials 

   

Ground paper products, rags, 

glass, metal, bottles, crockery, 

etc. 

   

Cargo residues, paper products, 

rags, glass, metal, bottles, 

crockery, ect. 

   

Food waste    

Incinerator, ash    

Other (please specify …….)    

MARPOL Annex VI – related    

Ozone-depleting substances and 

equipment containing such 

substances 

   

Exhaust gas-cleaning residues    
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3. 2 Additional information with regard to the problems identified in the above 

table. 

        

 

    

 

  

 

       

 

3.3 Did you discuss these problems or report them to the port reception 

facility? 

 

 

 

    Yes    No 

  
 

 

If Yes, with whom (please specify) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

If Yes, what was the response of the port reception facility to your concerns? 
 
 
 
 

 

 

 

3.4 give prior notification (in accordance with relevant port 

requirements) about the vessel΄s requirements for reception facilities? 

 

 

Yes   No  Not applicable 
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4.  ADDITIONAL REMARKS / COMMENTS    

    

    

 

        

 

 

 Τπογπαθή πλοιάπσος    Ημεπομηνία                            .                                                                                                               

 Master’s signature        Date    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ XI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΣΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
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11.1 Γεληθά 
 
φιθςκα ιε ημ Πανάνηδια I ηδξ Οδδβίαξ 2000/59/ΒΚ ηαζ ηδξ Κ.Τ.Ώ. 
3418/07/2002 (ΦΒΚ 712ΐ/11-06-02) «Οζ δζαδζηαζίεξ παναθααήξ, 
ζοθθμβήξ, απμεήηεοζδξ, επελενβαζίαξ ηαζ δζάεεζδξ εα πνέπεζ κα 
ζοιιμνθχκμκηαζ, απυ ηάεε άπμρδ, πνμξ έκα ζφζηδια πενζααθθμκηζηήξ 
δζαπείνζζδξ ηαηάθθδθμ βζα ηδ ζηαδζαηή ιείςζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ εκ 
θυβς δναζηδνζμηήηςκ ζημ πενζαάθθμκ. Δ ζοιιυνθςζδ αοηή 
ηεηιαίνεηαζ εάκ μζ δζαδζηαζίεξ είκαζ ζφιθςκεξ ιε ημκ ηακμκζζιυ (ΒΟΚ) 
ημο οιαμοθίμο ανζε. 1836/93 ηδξ 29δξ Εμοκίμο 1993 βζα ηδκ εημφζζα 
ζοιιεημπή ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο αζμιδπακζημφ ημιέα ζε ημζκμηζηυ 
ζφζηδια μζημθμβζηήξ δζαπείνζζδξ ηαζ μζημθμβζημφ εθέβπμο. ε ηάεε 
πενίπηςζδ εα δζαζθαθίγεηαζ δ μνεή θεζημονβία ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ 
εα ηδνείηαζ δ ζζπφμοζα κμιμεεζία». 
 
 
ΐαζζηή ανπή ημο ακςηένς ηακμκζζιμφ, πμο ακηζηαηαζηάεδηε ιε ημκ 
Κακμκζζιυ 761/2001, είκαζ δ ηαεζένςζδ ζοζηήιαημξ πενζααθθμκηζηήξ 
δζαπείνζζδξ. 
 
Σμ φζηδια Πενζααθθμκηζηήξ Αζαπείνζζδξ (ΠΑ) ηςκ ακαδυπςκ 
πανμπήξ οπδνεζζχκ εοημθζχκ οπμδμπήξ απμαθήηςκ πθμίςκ 
πενζθαιαάκεζ: 
 

 Σδκ μνβακςηζηή δμιή ηδξ ηάεε εηαζνείαξ 

 Σδ βναπηή ηεηιδνίςζδ (Ββπεζνίδζμ ΠΑ – Αζαδζηαζζχκ ΠΑ) 

 Σα πνυηοπα, ηα εεζιζηά ηείιεκα, ηζξ άδεζεξ ηαζ ηδκ πνμαθεπυιεκδ 
αζαθζμβναθία ζπεηζηά ιε ημ πενζαάθθμκ 

 Σμ εηπαζδεοιέκμ ηαζ ελμοζζμδμηδιέκμ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ 
δζαδζηαζζχκ ΠΑ, πνμζςπζηυ 

 Σδκ οθζημηεπκζηή οπμδμιή βζα ηδ δζαπείνζζδ ημο ΠΑ ηδξ Βηαζνείαξ 
 
 

11.2 ΟΡΗΜΟΗ: 
 
 
11.2.1 πλερήο βειηίσζε. 
 
Δ δζαδζηαζία εκίζποζδξ ημο οζηήιαημξ Πενζααθθμκηζηήξ Αζαπείνζζδξ 
(ΠΑ) βζα ηδκ επίηεολδ αεθηζχζεςκ ηδξ ζοκμθζηήξ επίδμζδξ ζε 
ζοιθςκία ιε ηδκ Πενζααθθμκηζηή ηδξ Βηαζνείαξ. 
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Σημείωση: Δ δζαδζηαζία δεκ απαζηείηαζ κα θαιαάκεζ πχνα ζε υθμοξ ημοξ 
πχνμοξ ή δναζηδνζυηδηεξ ηαοηυπνμκα. 
 
 
11.2.2 Πεξηβάιινλ. 
 
Ο πχνμξ ζημκ μπμίμ δναζηδνζμπμζείηαζ δ Βηαζνεία ζοιπενζθαιαάκμκηαξ 
ημκ αένα, ημ κενυ, ημ έδαθμξ, ημοξ θοζζημφξ πυνμοξ, ηδ πθςνίδα, ηδκ 
πακίδα, ημοξ ακενχπμοξ ηαζ δ ζοζπέηζζή ημοξ. 
 
Σημείωση: Ο πχνμξ ςξ έκκμζα επεηηείκεηαζ απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ 
Βηαζνείαξ έςξ ημ παβηυζιζμ ζφζηδια. 
 
 
 
11.2.3 Πεξηβαιινληηθή Δπίδξαζε. 
 
ημζπείμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, πνμσυκηςκ ή οπδνεζζχκ ηδξ Βηαζνείαξ 
πμο ιπμνεί κα έπεζ ζδιακηζηή Πενζααθθμκηζηή Βπίπηςζδ. 
 

Σημείωση:  Μζα ζδιακηζηή Πενζααθθμκηζηή Βπίδναζδ είκαζ αοηή πμο έπεζ 
ή δφκαηαζ κα έπεζ ζδιακηζηή Πενζααθθμκηζηή Βπίπηςζδ. 
 
 
 
 
11.2.4 Πεξηβαιινληηθή Δπίπησζε. 
 
Οπμζαδήπμηε αθθαβή ζημ πενζαάθθμκ, είηε επζαθααήξ ή ςθέθζιδ, πμο 
πνμηαθείηαζ ιενζηχξ ή ελ μθμηθήνμο απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ, πνμσυκηα 
ή οπδνεζίεξ ηδξ Βηαζνείαξ. 
 
 
 
 
11.2.5 ύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο – ΠΓ. 
 
 
Σμ ηιήια ημο ζοκμθζημφ οζηήιαημξ Αζμίηδζδξ πμο πενζθαιαάκεζ 
μνβακςηζηή δμιή, δναζηδνζυηδηεξ ζπεδζαζιμφ, εοεφκεξ, πναηηζηέξ, 
δζαδζηαζίεξ, επελενβαζίεξ ηαζ πυνμοξ βζα ηδκ ακάπηολδ, εθανιμβή, 
επίηεολδ, ακαζηυπδζδ ηαζ δζαηήνδζδ ηδξ Πενζααθθμκηζηήξ Πμθζηζηήξ. 
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11.2.6 Έιεγρνο ΠΓ. 
 
 
Μζα ζοζηδιαηζηή ηαζ ηεηιδνζςιέκδ δζαδζηαζία επαθήεεοζδξ βζα ηδκ 
ακηζηεζιεκζηή πνμιήεεζα ηαζ  αλζμθυβδζδ απμδείλεςκ, χζηε κα 
ηαεμνίγεηαζ ακ ημ ΠΑ ηδξ Βηαζνείαξ ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηα ηνζηήνζα 
εθέβπμο ημο ΠΑ πμο έπεζ ηαεμνίζεζ δ Βηαζνεία ηαζ βζα ηδκ ημζκμπμίδζδ 
ηςκ απμηεθεζιάηςκ αοηήξ ηδξ επελενβαζίαξ ζηδ δζμίηδζδ. 
 
 
 
11.2.7 Πεξηβαιινληηθή Δπηδίσμε. 
 
 
οκμθζηυξ πενζααθθμκηζηυξ ζημπυξ πμο ακαδεζηκφεηαζ απυ ηδκ 
Πενζααθθμκηζηή Πμθζηζηή, πμο δ ίδζα δ Βηαζνεία εέηεζ βζα κα επζηφπεζ ηαζ 
πμζμηζημπμζείηαζ υπμο είκαζ εθζηηυ.  
 
 
 
11.2.8 Πεξηβαιινληηθή Δπίδνζε. 
 
 
Μεηνήζζια απμηεθέζιαηα ημο ΠΑ, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ έθεβπμ ηδξ 
Βηαζνείαξ ζηζξ Πενζααθθμκηζηέξ Βπζδνάζεζξ, πμο ααζίγεηαζ ζηδκ 
Πενζααθθμκηζηή Πμθζηζηή, ηζξ Βπζδζχλεζξ ηαζ ημοξ ηυπμοξ. 
 
 
 
11.2.9 Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή. 
 
 
Αήθςζδ ηδξ Βηαζνείαξ βζα ηζξ πνμεέζεζξ ηαζ ανπέξ ηδξ ζε ζπέζδ ιε ηδ 
ζοκμθζηή Πενζααθθμκηζηή Βπίδμζδ πμο πανέπεζ έκα πθαίζζμ δνάζδξ ηαζ 
βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ Πενζααθθμκηζηχκ ηδξ Βπζδζχλεςκ ηαζ ηυπςκ. 
 
 
11.2.10 Πεξηβαιινληηθόο ηόρνο. 
 
 
Ώκαθοηζηή απαίηδζδ επίδμζδξ, πμζμηζημπμζδιέκμξ υπμο είκαζ εθζηηυ, 
εθανιυζζιμξ ζηδκ Βηαζνεία ή ιένδ ηδξ , πμο ακαδεζηκφεηαζ απυ ηζξ 
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Πενζααθθμκηζηέξ επζδζχλεζξ ηαζ απαζηείηαζ κα ηίεεηαζ ηαζ κα εηπθδνχκεηαζ 
βζα κα επζηοβπάκμκηαζ αοηέξ μζ επζδζχλεζξ. 
 
 
 

11.2.11 Δλδηαθεξόκελα Μέξε 
 
 
Άημιμ ή μιάδα πμο ζπεηίγμκηαζ ή επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ Πενζααθθμκηζηή 
Βπίδμζδ ηδξ Βηαζνείαξ. 
 
 
 

11.2.12 Δηαηξεία 
 
 
Βηαζνεία, μνβακζζιυξ, μίημξ, επζπείνδζδ, ανπή, ελμοζία, θμνέαξ ή 
ίδνοια ή ιένμξ ή ζοκδοαζιυξ  αοηχκ, είηε εκζςιαηςιέκδ ή υπζ, 
δδιυζζα ή ζδζςηζηή, πμο έπεζ ηζξ δζηέξ ηδξ θεζημονβίεξ ηαζ δζμίηδζδ. ηα 
πθαίζζα ημο πανυκημξ ηακμκζζιμφ ςξ «εηαζνεία» κμείηαζ ηυζμ δ 
ακάδμπμξ ηςκ οπδνεζζχκ εοημθζχκ οπμδμπήξ ζηενεχκ απμαθήηςκ 
πθμίςκ υζμ ηαζ ηςκ οβνχκ ηαηαθμίπςκ. 
 
Σημείωση:  Γζα Βηαζνείεξ ιε πενζζζυηενεξ απυ ιζα ιμκάδεξ θεζημονβίαξ, 
ιζα ιμκάδα θεζημονβίαξ ιπμνεί κα μνζζεεί ςξ Βηαζνεία. 
 
 
 
11.2.13 Πξόιεςε Ρύπαλζεο 
 
 
Υνήζδ επελενβαζζχκ, πναηηζηχκ, οθζηχκ ή πνμσυκηςκ πμο 
απμθεφβμοκ, ιεζχκμοκ ή εθέβπμοκ ηδ νφπακζδ, πμο ιπμνεί κα 
ζοιπενζθαιαάκεζ ακαηφηθςζδ, επελενβαζία, αθθαβέξ θεζημονβίαξ, 
ιδπακζζιμφξ εθέβπμο, απμδμηζηή πνήζδ πυνςκ ηαζ οπμηαηάζηαζδ 
οθζηχκ. 
 
Σημείωση:  Σα πζεακά μθέθδ ηδξ πνυθδρδξ ηδξ νφπακζδξ 
ζοιπενζθαιαάκμοκ ηδ ιείςζδ ηςκ επζαθααχκ Πενζααθθμκηζηχκ 
Βπζπηχζεςκ, αεθηζςιέκδ απυδμζδ ηαζ ιεζςιέκμ ηυζημξ.  
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11.3.Απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ θαηά ISO 14001 
 
 
11.3.1. Γεληθέο Απαηηήζεηο 
 
Δ εηαζνεία ηαεζενχκεζ ηαζ ηδνεί έκα ΠΑ, μζ ηαηεοεοκηήνζεξ μδδβίεξ ημο 
μπμίμο πενζβνάθμκηαζ ζημ Ββπεζνίδζμ Πενζααθθμκηζηήξ Αζαπείνζζδξ 
(ΒΠΑ). 
 
 
 
11.3.2. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή 
 

 
Δ Αζμίηδζδ ηδξ Βηαζνείαξ νξίδεη ηελ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή ηεο, έηζζ 
χζηε κα δζαζθαθίγεζ υηζ αοηή: 
 
 

 είκαζ απαναίηδηδ ζηδ θφζδ, ηθίιαηα ηαζ Πενζααθθμκηζηέξ 
Βπζπηχζεζξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ βζα ηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ ή 
πανμπή οπδνεζζχκ ηδξ, 

 πενζθαιαάκεζ ηδ δέζιεοζδ ζοκεπμφξ αεθηίςζδξ ημο ΠΑ ιε 
απχηενμ ζημπυ ηδκ πνυθδρδ ηδξ νφπακζδξ 

 πενζθαιαάκεζ ηδ δέζιεοζδ κα ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηδκ εηάζημηε 
ζζπφμοζα πενζααθθμκηζηή κμιμεεζία ηαζ ημοξ ζπεηζημφξ 
ηακμκζζιμφξ, ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθεξ απαζηήζεζξ ή πμθζηζηέξ πμο δ 
εηαζνεία ζοιιενίγεηαζ ηαζ απμδέπεηαζ 

 πανέπεζ ζε ζηαεενή αάζδ ημοξ εηάζημηε απαζημφιεκμοξ πυνμοξ 
βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ Πενζααθθμκηζηήξ πμθζηζηήξ πμο ηαεμνίγεηαζ 
απυ ημ ΠΑ ηδξ Βηαζνείαξ 

 ηεηιδνζχκεηαζ, εθανιυγεηαζ ηαζ ημζκμπμζείηαζ ζε υθμοξ ημοξ 
ενβαγυιεκμφξ ηδξ  

 είκαζ δζαεέζζιδ ζηζξ Ώνπέξ ηαζ ζημ ημζκυ, υηακ ηαζ εθυζμκ 
απαζηδεεί. 
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11.3.3 ρεδηαζκόο ΠΓ 
 

11.3.3.1 Δπηδξάζεηο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 
 

Δ εηαζνεία ηαεζενχκεζ, εθανιυγεζ ηαζ επζηδνεί δζαδζηαζίεξ ακαβκχνζζδξ 
ηςκ Δπηδξάζεσλ βζα ηα μπμία πνέπεζ κα ηαεμνζζηεί ηαζ εκ ζοκεπεία κα 
εθανιυγεηαζ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ζπεηζηά ιε : 

 ηζξ παναθααέξ απμαθήηςκ 

 ηζξ ζοκεήηεξ θυνηςζδξ – ιεηαθυνηςζδξ, ζοζηεοαζίαξ ηαζ 
ιεηαθμνάξ ηςκ απμαθήηςκ 

 ηζξ πναηηζηέξ δζαπείνζζδξ ηςκ απμαθήηςκ, υπςξ απμεήηεοζδ, 
επελενβαζία ηαζ ηεθζηή δζάεεζδ 

 

11.3.3.2 Ννκηθέο θαη άιιεο Απαηηήζεηο 
 

Δ Βηαζνεία έπεζ επαθή ιε ημκ ΒΛΟΣ πνμηεζιέκμο κα είκαζ απμδέηηδξ 
υθςκ ηςκ ηνμπμπμζήζεςκ ηαζ κέςκ εηδυζεςκ πνμηφπςκ ζπεηζηχκ ιε 
ημ πενζαάθθμκ (ζηα πθαίζζα ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ 
Βηαζνείαξ), εκχ πανάθθδθα παναημθμοεεί ηζξ ελεθίλεζξ ζηδκ 
πενζααθθμκηζηή κμιμεεζία ηαζ πνμιδεεφεηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ Βονςπασηέξ 
Οδδβίεξ ή ηαζ ηα εκανιμκζζιέκα ιε αοηέξ ΦΒΚ ή Πνμεδνζηά Αζαηάβιαηα 
πμο ηδκ αθμνμφκ. 

 

Πανάθθδθα παναημθμοεεί ηζξ ελεθίλεζξ ζηδκ πενζααθθμκηζηή κμιμεεζία 
ηαζ πνμιδεεφεηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ Βονςπασηέξ Οδδβίεξ ή ηαζ ηα 
εκανιμκζζιέκα ιε αοηέξ ΦΒΚ ή Πνμεδνζηά Αζαηάβιαηα πμο ηδκ 
αθμνμφκ, ιέζς ημο Βεκζημφ Σοπμβναθείμο. 

 

Με ζημπυ ηονίςξ ηδκ εκδιένςζδ ζε εέιαηα κμιζηχκ ηαζ άθθςκ 
απαζηήζεςκ, αθθά ηαζ ελεθίλεςκ βεκζηυηενα ζηα πενζααθθμκηζηά 
γδηήιαηα πμο άπημκηαζ ημο εκδζαθένμκηυξ ηδξ δ εηαζνεία ζοιιεηέπεζ ζε 
μνβακζζιμφξ υπςξ δ Έκςζδ Βηαζνζχκ Βοημθζχκ Τπμδμπήξ Ώπμαθήηςκ 
Πθμίςκ «EUROSHORE». 
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Σέθμξ βζα ηδκ εκδιένςζδ ζε εέιαηα Νμιζηχκ Ώπαζηήζεςκ η.α. εειάηςκ 
πνδζζιμπμζείηαζ ημ Αζαδζηηφμο, υπμο ηα ηεθεοηαία πνυκζα απμηεθεί πθέμκ 
ημ πνμζθμνυηενμ ιέζμ βζα ηδκ άιεζδ εκδιένςζδ. Βκδεζηηζηά μζ 
δζηηοαημί ηυπμζ πμο ζοπκά πνδζζιμπμζμφκηαζ πενζθαιαάκμοκ: 

- europa.eu.int  βζα εέιαηα Βονςπασηήξ Νμιμεεζίαξ 

- www.elinvae.gr  βζα εέιαηα Τβζεζκήξ ηαζ Ώζθάθεζαξ  
   Βνβαζίαξ 

- www.imo.org  βζα εέιαηα πνμζηαζίαξ εαθαζζίμο  
   πενζαάθθμκημξ 

- www.iso.org   βζα εκδιένςζδ επί ηςκ πνμηφπςκ 

 

 
11.3.3.3 Δπηδηώμεηο θαη ηόρνη 
 

θεξ μζ παναπάκς ακαθενυιεκεξ κμιζηέξ απαζηήζεζξ ζοβηεκηνχκμκηαζ 
ηαζ ιεθεηχκηαζ απυ ημκ Τπεφεοκμ Πενζααθθμκηζηήξ Αζαπείνζζδξ, μ 
μπμίμξ εζζδβείηαζ ζημ Γεκζηυ Αζεοεοκηή ηζξ επζδζχλεζξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ 
πμο πνέπεζ κα εεζπίζεζ δ εηαζνεία βζα κα ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηδκ 
ζζπφμοζα κμιμεεζία. 

 

Ο Γεκζηυξ Αζεοεοκηήξ ζοκενβάγεηαζ ιε ημκ Τπεφεοκμ Πενζααθθμκηζηήξ 
Αζαπείνζζδξ ηαζ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ Βπζπείνδζδξ ηαζ ηζξ 
μζημκμιζηέξ δοκαηυηδηεξ ηαεμνίγεζ ηζξ επζδζχλεζξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ βζα 
ηδκ πενζααθθμκηζηή πμθζηζηή πμο εα αημθμοεεί δ Βπζπείνδζδ. 

 

Ο Τπεφεοκμξ Πενζααθθμκηζηήξ Αζαπείνζζδξ ιε αάζδ ηζξ ηαηεοεοκηήνζεξ 
μδδβίεξ ημο Γεκζημφ Αζεοεοκηή ακαεεςνεί ηδκ πενζααθθμκηζηή πμθζηζηή 
ηαζ εηπμκεί ηζξ ακάθμβεξ δζαδζηαζίεξ, ζε ζοκενβαζία ιε ημ Αζεοεοκηή 
Παναβςβήξ ή ηαζ άθθα ζηεθέπδ ηδξ Βπζπείνδζδξ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ 
ηζξ ακάβηεξ πνμζανιμβήξ ζηδ κμιμεεζία. 

http://www.elinvae.gr/
http://www.imo.org/
http://www.iso.org/
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Δ Βηαζνεία πνμζπαεεί κα ηαεζενχκεζ ηαζ κα ηδνεί ζαθείξ ηεηιδνζςιέκεξ 
Πενζααθθμκηζηέξ Βπζδζχλεζξ ηαζ ηυπμοξ, βζα ηάεε ζπεηζηή θεζημονβία ηαζ 
ημιέξ παναβςβήξ ηδξ. 

 

Οζ Βπζδζχλεζξ ηαζ ηυπμζ είκαζ επίζδξ ζφιθςκα ιε ηδκ Πενζααθθμκηζηή 
Πμθζηζηή πμο ηαεζενχκεηαζ απυ οκδζηαθζζηζηά νβακα (φκδεζιμζ – 
Φμνείξ) ή Πενζααθθμκηζηέξ Ονβακχζεζξ. 

 

ΐαζζηή επζδίςλδ ηςκ ακαδυπςκ είκαζ δ αζθάθεζα ηαζ πνυθδρδ ηδξ 
νφπακζδξ ημο πενζαάθθμκημξ. 

 

11.3.3.4 Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 
 

Δ Βηαζνεία ηαεζενχκεζ ηαζ ηδνεί Πνμβνάιιαηα βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ 
Βπζδζχλεςκ ημο ΠΑ. Σέημζα πνμβνάιιαηα ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ: 

 Σμκ ηαεμνζζιυ ηαζ ηδ ζδιαζία ηςκ δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ επίηεολδ 
ηςκ Βπζδζχλεςκ ηαζ ηυπςκ ζε ηάεε ζπεηζηή θεζημονβία ηαζ 
επίπεδμ ηδξ Βηαζνείαξ. 

 Σα ιέζα ηαζ ημ πνμκζηυ πθαίζζμ πμο πνέπεζ κα επζηεοπεμφκ. 

Ώκ έκα ζπέδζμ – ιεθέηδ πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ, ζπεηίγεηαζ ιε 
ακάπηολδ κέαξ οπδνεζίαξ ή ηνμπμπμίδζδξ ηςκ οπανπμοζχκ 
δζαδζηαζζχκ, ημ ζπέδζμ – ιεθέηδ εα δζμνεχκεηαζ ακάθμβα, πνμηεζιέκμο 
κα δζαζθαθίγεηαζ υηζ δ πνμηφπημοζα δζαδζηαζία είκαζ εθανιμζηέα ιέζα 
ζηα πθαίζζα ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ Βηαζνείαξ. 

 

11.3.4 Δθαξκνγή θαη Λεηηνπξγία ΠΓ 
 

11.3.4.1 Γνκή θαη Αξκνδηόηεηεο 
 

Δ δμιή βζα ηδ θεζημονβία ημο ΠΑ ααζίγεηαζ ζημ ζζπφμκ μνβακυβναιια 
ηαζ εηθνάγεηαζ ιέζς ηδξ ηεηιδνίςζδξ ημο ΠΑ πμο εθέβπεηαζ, 
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ακαεεςνείηαζ ηαζ επζηδνείηαζ απυ ημκ Τπεφεοκμ Πενζααθθμκηζηήξ 
Αζαπείνζζδξ. 

Οζ ανιμδζυηδηεξ ηαζ μζ επζιένμοξ εοεφκεξ ηαεμνίγμκηαζ ηαζ 
ηεηιδνζχκμκηαζ ζημ πανυκ Ββπεζνίδζμ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ δζαδζηαζίεξ ημο 
ΠΑ, εκχ πανάθθδθα ημζκμπμζμφκηαζ ζημοξ ανιυδζμοξ χζηε κα 
δζεοημθφκεηαζ δ απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή ημοξ. 

Δ δζμίηδζδ ηδξ Βηαζνείαξ ακαεέηεζ ζοβηεηνζιέκα ηαεήημκηα ζημκ ΤΠΑ 
πμο ακελανηήηςξ ηςκ άθθςκ εοεοκχκ ημο, έπεζ ηαεμνζζιέκεξ εοεφκεξ, 
ανιμδζυηδηεξ ηαζ ελμοζίεξ βζα κα : 

 Αζαζθαθίγεζ υηζ μζ απαζηήζεζξ ημο ΠΑ εδναζχκμκηαζ, 
εθανιυγμκηαζ ηαζ ηδνμφκηαζ ζε ζοιθςκία ιε ηα Αζεεκή Πνυηοπα 
ηαζ ηζξ ηαηεοεοκηήνζεξ μδδβίεξ ημο Γεκζημφ Αζεοεοκηή. 

 Ώκαθένεζ ηδκ απυδμζδ ημο ΠΑ ζημκ Γεκζηυ Αζεοεοκηή, 
πνμηεζιέκμο κα έπεζ εζηυκα βζα ηζξ δοκαηυηδηεξ εθανιμβήξ ηαζ ηζξ 
ηοπυκ απμηθίζεζξ ημο ΠΑ. 

 

Δ Αζμίηδζδ ελαζθαθίγεζ ηαζ πανέπεζ ημοξ απαναίηδημοξ πυνμοξ βζα ηδκ 
εθανιμβή ηαζ ημκ έθεβπμ ημο ΠΑ. Οζ πυνμζ αοημί είκαζ δοκαηυκ κα 
πενζθαιαάκμοκ ακενχπζκμ δοκαιζηυ ιε ελεζδζηεοιέκεξ ζηακυηδηεξ, 
ηεπκμθμβία ζε ιέζα ηαζ δζάεεζδ ηςκ ημκδοθίςκ βζα απυηηδζδ ηςκ 
εηάζημηε απαζημφιεκςκ οθζηχκ ή οπδνεζζχκ ζφιθςκα πάκημηε ιε ηζξ 
απαναίηδηεξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ μζημκμιζηέξ δοκαηυηδηεξ ηδξ Βπζπείνδζδξ. 

 

11.3.4.2 Δθπαίδεπζε, Δλεκέξσζε θαη Ηθαλόηεηα Δπίδεημεο 
Πεξηβαιινληηθήο πλείδεζεο. 

 

ηα πθαίζζα εθανιμβήξ ημο ΠΑ, μ Τπεφεοκμξ Πενζααθθμκηζηήξ 
Αζαπείνζζδξ οπμπνεμφηαζ κα εκημπίγεζ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ημο 
πνμζςπζημφ ηδξ Βηαζνείαξ ζπεηζηά ιε ηδκ επζιυνθςζή ημο ζε εέιαηα 
δζαπείνζζδξ πενζαάθθμκημξ ηαζ κα πνμβναιιαηίγεζ ηδκ οθμπμίδζδ 
εηείκςκ πμο εβηνίκμκηαζ απυ ημκ Γεκζηυ Αζεοεοκηή, ιε αάζδ 
ζοβηεηνζιέκμ πνυβναιια. 

 

Δ ζοκεπήξ πενζμδζηή ακαθμνά ζε εέιαηα ηαζ δζαδζηαζίεξ 
Πενζααθθμκηζηήξ Αζαπείνζζδξ, ηαεχξ  ηαζ δ επζιυνθςζδ ημο 
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πνμζςπζημφ ιε κέα εέιαηα πμο αθμνμφκ ημκ ημιέα απαζπυθδζήξ ημο, 
μζ ηνμπμπμζήζεζξ ηδξ ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ ηαζ ακαεεςνήζεζξ ηςκ 
Πνμηφπςκ, έπμοκ ζακ απμηέθεζια ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ πμθζηζηήξ 
ηδξ εηαζνείαξ  ηαζ ηδ ζοιιυνθςζδ ημο πνμζςπζημφ ιε αοηή ααίαζηα, 
αοευνιδηα ηαζ εοζοκείδδηα. 

Ο Τπεφεοκμξ Πενζααθθμκηζηήξ Αζαπείνζζδξ, ιε ηδκ έβηνζζδ ημο Γεκζημφ 
Αζεοεοκηή, ηαεζενχκεζ ηαζ επζηδνεί ηδκ εθανιμβή δζαδζηαζζχκ ημο ΠΑ, 
πνμηεζιέκμο μζ ενβαγυιεκμζ ζηδκ εηαζνεία κα έπμοκ επίβκςζδ: 

 ηδξ ζδιαζίαξ πμο έπεζ δ ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ 
Πενζααθθμκηζηήξ Πμθζηζηήξ ηαζ ηςκ δζαδζηαζζχκ ημο ΠΑ 

 ηςκ Πενζααθθμκηζηχκ Βπζπηχζεςκ, ήδδ οπανηηχκ ή δοκδηζηχκ, 
ιέζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ηαεδιενζκήξ ενβαζίαξ ημοξ ηαζ 
ηςκ μθεθχκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ζοιαμθή ημο ηαεεκυξ δζα 
ηδξ εθανιμβήξ ημοξ 

 ηςκ νυθςκ ηαζ εοεοκχκ πμο έπμοκ βζα ηδκ ζοιιυνθςζδ ιε ηδκ 
Πενζααθθμκηζηή Πμθζηζηή ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ δζαδζηαζίεξ ΠΑ, πμο 
αθμνμφκ ημκ ημιέα εοεφκδξ ημοξ, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ υπμο 
απαζηείηαζ ηδκ εημζιυηδηα βζα ηαηαζηάζεζξ έηηαηηδξ ακάβηδξ ηαζ 
άιεζδ, απμηεθεζιαηζηή ακηαπυηνζζδ 

 ηςκ πζεακχκ ζοκεπεζχκ απυηθζζδξ (Μδ οιιυνθςζδξ) απυ ηζξ 
πνμδζαβναιιέκεξ δζαδζηαζίεξ πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ. 

Εδζαίηενα ημ πνμζςπζηυ πμο δζαπεζνίγεηαζ απυαθδηα πνέπεζ κα εηηεθεί 
ηζξ ενβαζίεξ ημο ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα ηεηιδνίςζδ πνμηεζιέκμο κα 
απμθεφβεηαζ δ πνυηθδζδ ζδιακηζηχκ Πενζααθθμκηζηχκ Βπζπηχζεςκ. 

 

11.3.4.3 Δπηθνηλσλία – Κνηλνπνίεζε Μέηξσλ γηα ηελ Πξνζηαζία 
ηνπ Πεξηβάιινληνο 

 

Δ εηαζνεία ηδνεί πμθζηζηή ζοκενβαζίαξ ιε ημοξ εζςηενζημφξ ηαζ 
ελςηενζημφξ πεθάηεξ ηδξ, ηαεχξ ηαζ ιε εκδζαθενυιεκμοξ Φμνείξ εηηυξ 
Βπζπείνδζδξ (Κμζκυηδηα, Βεκζηέξ Ώνπέξ, οκδζηαθζζηζηά νβακα, 
εηπνμζχπμοξ ημο Κθάδμο, πενζααθθμκηζηέξ Ονβακχζεζξ ηθπ) 
πνμηεζιέκμο κα επζηοβπάκεηαζ απμηεθεζιαηζηά: 
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 εζςηενζηή ημζκμπμίδζδ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ επζπέδςκ ηαζ 
θεζημονβζχκ ηδξ Βηαζνείαξ επί ηδξ ζζπφμοζαξ ηεηιδνίςζδξ ημο 
ΠΑ ηαζ θμζπήξ ζπεηζηήξ πθδνμθυνδζδξ βζα εκδιένςζδ 

 

 θήρδ, ηεηιδνίςζδ ηαζ απάκηδζδ ζε ηάεε ζπεηζηή αθθδθμβναθία 
απυ εκδζαθενυιεκμοξ Φμνείξ εηηυξ Βπζπείνδζδξ 

 

 δ εκδιένςζδ ηάεε εκδζαθενυιεκμο ηνίημο επί ηδξ πενζααθθμκηζηήξ 
πμθζηζηήξ ηδξ Βηαζνείαξ, εθυζμκ εηδδθςεεί επίζδια εκδζαθένμκ. 

 

11.3.4.4 Σεθκεξίσζε ΠΓ 
 

Δ Βηαζνεία ηαεζενχκεζ ηαζ ηδνεί πθδνμθμνίεξ, ζε έκηοπδ ή δθεηηνμκζηή 
ιμνθή, χζηε κα : 

 

 πενζβνάθεζ ηα ααζζηά ζημζπεία ημο ΠΑ ηαζ ηδκ αθθδθεπίδναζή 
ημοξ 

 πανέπεζ ηαηεφεοκζδ ζε ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ. 

 

 

11.3.4.5 Έιεγρνο Δγγξάθσλ Σεθκεξίσζεο 
 

Δ Βηαζνεία ηαεζενχκεζ ηαζ ηδνεί δζαδζηαζίεξ εθέβπμο υθςκ ηςκ 
Βββνάθςκ Σεηιδνίςζδξ πμο απαζημφκηαζ απυ ηα Αζεεκή Πνυηοπα, 
χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ υηζ: 

 ιπμνμφκ κα εκημπζζεμφκ 

 

 ακαζημπμφκηαζ πενζμδζηά, ακαεεςνμφκηαζ υπςξ ηνίκεηαζ 
απαναίηδημ ηαζ εβηνίκμκηαζ απυ ανιυδζμ ελμοζζμδμηδιέκμ 
πνμζςπζηυ 
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 μζ ηνέπμοζεξ εηδυζεζξ ηςκ ζπεηζηχκ Βββνάθςκ Σεηιδνίςζδξ είκαζ 
δζαεέζζιεξ ζε υθεξ ηζξ ημπμεεζίεξ υπμο εηηεθμφκηαζ ενβαζίεξ 
απαναίηδηεξ βζα ηδκ απμδμηζηή θεζημονβία ημο ΠΑ ηα Έββναθα 
Σεηιδνίςζδξ πμο δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ πθέμκ απμιαηνφκμκηαζ 
εβηαίνςξ απυ υθα ηα ζδιεία πνήζδξ ή άθθςξ δζααεααζχκεηαζ δ ιδ 
αεέθδηδ πνήζδ  

 

 μπμζαδήπμηε Έββναθα Σεηιδνίςζδξ πμο δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ 
πθέμκ ηναημφκηαζ βζα κμιζημφξ ή ηαζ πθδνμθμνζαημφξ ζημπμφξ, 
ακαβκςνίγμκηαζ ηαηάθθδθα. 

 

Δ ηεηιδνίςζδ είκαζ εοακάβκςζηδ, ακαβνάθμκηαξ διενμιδκία (ιε 
διενμιδκίεξ ακαεεχνδζδξ) ηαζ εοπενχξ ακαβκςνίζζιμ, ηδνείηαζ ιε 
πνέπμκ ηνυπμ ηαζ ηναηείηαζ βζα ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ. Αζαδζηαζίεξ ηαζ 
εοεφκεξ εδναζχκμκηαζ ηαζ δζαηδνμφκηαζ ζπεηζηά ιε ηδ δδιζμονβία ηαζ 
ηνμπμπμίδζδ ηςκ δζαθυνςκ ιμνθχκ εββνάθςκ Σεηιδνίςζδξ. 

 

11.3.4.6 Δπηρεηξεζηαθόο Έιεγρνο γηα εθαξκνγή ΠΓ 
 

Δ Βηαζνεία ακαβκςνίγεζ αοηέξ ηζξ θεζημονβίεξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ πμο 
ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ακαβκςνζζιέκεξ ζδιακηζηέξ Πενζααθθμκηζηέξ 
Βπζδνάζεζξ ζε ζοιθςκία ιε ηδκ πμθζηζηή, ηζξ επζδζχλεζξ ηαζ ζηυπμοξ ηδξ. 
Δ Βηαζνεία ζπεδζάγεζ αοηέξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ηαζ 
ηδ ζοκηήνδζδ ημο ελμπθζζιμφ ηδξ, χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ υηζ 
εηηεθμφκηαζ οπυ ηαεμνζζιέκεξ ζοκεήηεξ: 

 εδναζχκμκηαξ ηαζ ηδνχκηαξ ηεηιδνζςιέκεξ δζαδζηαζίεξ βζα κα 
ηαθφπημοκ ηαηαζηάζεζξ υπμο δ έθθεζρή ημοξ εα ιπμνμφζε κα 
μδδβήζεζ ζε απμηθίζεζξ απυ ηδκ Πενζααθθμκηζηή Πμθζηζηή ηαζ ηζξ 
Βπζδζχλεζξ ηαζ ηυπμοξ 

 ηαεμνίγμκηαξ ζαθχξ ηαζ ηαηδβμνδιαηζηχξ ηα ηνζηήνζα θεζημονβίαξ 
ηςκ δζαδζηαζζχκ 

 εδναζχκμκηαξ ηαζ ηδνχκηαξ δζαδζηαζίεξ ζπεηζηέξ ιε ηζξ 
ακαβκςνζζιέκεξ ζδιακηζηέξ Πενζααθθμκηζηέξ Βπζδνάζεζξ ηςκ 
πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ηδκ 
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Βηαζνεία ηαζ ημζκμπμζχκηαξ ζπεηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ απαζηήζεζξ 
ζημοξ πνμιδεεοηέξ ηαζ ενβμθάαμοξ – ακαδυπμοξ 

Γζα ηδκ επίηεολδ ηςκ παναπάκς δ εηαζνεία έπεζ ζδνφζεζ ηαζ ηδνεί 
δζαδζηαζίεξ Πενζααθθμκηζηήξ Αζαπείνζζδξ ζφιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ 
εζζνμχκ – εηνμχκ. Καηά  ημ ιμκηέθμ αοηυ ελεηάγμκηαζ υθεξ μζ εζζνμέξ, 
δδθαδή πνχηεξ φθεξ, εκένβεζα ηθπ. ηαζ ακηίζημζπεξ εηνμέξ, δδθαδή 
δζαπείνζζδ απμαθήηςκ, ιεηαθμνέξ ηθπ. 

 

Οζ ιέεμδμζ δζαπείνζζδξ ηςκ απμαθήηςκ ζενανπμφκηαζ ηαηά θείκμοζα 
ζεζνά ςξ ελήξ: 

 

  Ώ.  ιείςζδ ηδξ παναβυιεκδξ πμζυηδηαξ 

  ΐ.  επακαπνδζζιμπμίδζδ 

  Γ.  ακαηφηθςζδ 

  Α.  ακάηηδζδ 

  Β.   πνμζςνζκή απμεήηεοζδ ηαζ ιεηαθμνά 

  Σ.  επελενβαζία  

  Γ.    ηεθζηή δζάεεζδ 

 

11.3.4.7 Δηνηκόηεηα θαη Αληαπόθξηζε ζε Έθηαθηα Πεξηζηαηηθά 
 

Δ Βηαζνεία ηαεζενχκεζ ηαζ ηδνεί δζαδζηαζίεξ ακαβκχνζζδξ δοκδηζηχκ 
ηαηαζηάζεςκ ηαζ απυηνζζδ αηοπδιάηςκ ηαζ ηαηαζηάζεςκ εηηάηημο 
ακάβηδξ βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ Πενζααθθμκηζηχκ 
Βπζπηχζεςκ πμο ιπμνεί κα ζπεηίγμκηαζ ιε αοηά. 

Δ Βηαζνεία ακαζημπεί ηαζ ακαεεςνεί, υπμο ηνίκεηαζ απαναίηδημ, ηζξ 
δζαδζηαζίεξ εημζιυηδηαξ ηαζ απυηνζζδξ ζε ηαηαζηάζεζξ εηηάηημο 
ακάβηδξ ηαζ ζδζαίηενα ιεηά ηδκ ειθάκζζδ αηοπδιάηςκ ή ηαηαζηάζεςκ 
εηηάηημο ακάβηδξ. 

Δ Βηαζνεία επίζδξ πενζμδζηά εθέβπεζ – ελεηάγεζ ηέημζεξ δζαδζηαζίεξ υπμο 
είκαζ εθζηηυ. 
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11.3.5 Έιεγρνο θαη Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο 
 

11.3.5.1 Παξαθνινύζεζε θαη Μέηξεζε 
 

Δ Βηαζνεία ηαεζενχκεζ ηαζ ηδνεί ηεηιδνζςιέκεξ δζαδζηαζίεξ 
Παναημθμφεδζδξ ηαζ Μέηνδζδξ, ζε ηαηηζηή αάζδ, ηςκ ααζζηχκ 
παναηηδνζζηζηχκ ηςκ θεζημονβζχκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ πμο ιπμνεί 
κα έπμοκ ζδιακηζηή επίπηςζδ ζημ πενζαάθθμκ. Ώοηέξ πενζθαιαάκμοκ 
ηδκ ηαηαβναθή πθδνμθμνζχκ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ απυδμζδξ, 
ηςκ ζπεηζηχκ εθέβπςκ θεζημονβίαξ ηαζ ζοιιυνθςζδξ ιε ηζξ Βπζδζχλεζξ 
ηαζ ηυπμοξ ηδξ Βηαζνείαξ. 

 

Ο ελμπθζζιυξ παναημθμφεδζδξ είκαζ ααειμκμιδιέκμξ, ζοκηδνείηαζ ηαζ  
ηναημφκηαζ ανπεία αοηήξ ηδξ επελενβαζίαξ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ 
ηδξ Βηαζνείαξ. 

 

Δ Βηαζνεία ηαεζενχκεζ ηαζ ηδνεί ηεηιδνζςιέκδ δζαδζηαζία, χζηε κα 
αλζμθμβείηαζ πενζμδζηά δ ζοιιυνθςζδ ιε ηδ ζπεηζηή πενζααθθμκηζηή 
κμιμεεζία ηαζ ηακμκζζιμφξ. 

 

11.3.5.2 Με πκκνξθώζεηο – Γηνξζσηηθέο & Πξνιεπηηθέο 
Δλέξγεηεο 
 
Δ Βηαζνεία ηαεζενχκεζ ηαζ ηδνεί δζαδζηαζίεξ ηαεμνζζιμφ εοεφκδξ ηαζ 
ανιμδζυηδηαξ βζα ηδ δζαπείνζζδ  ηαζ ένεοκα ηδξ Με πκκόξθσζεο, 
εκενβχκηαξ βζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ μπμζμκδήπμηε επζπηχζεςκ πμο 
πνμηαθμφκηαζ ηαζ βζα ηδκ εβηαζκίαζδ – εηηίκδζδ ηαζ μθμηθήνςζδ 
Αζμνεςηζηχκ ηαζ Πνμθδπηζηχκ Βκενβεζχκ. 

 

Οπμζεζδήπμηε Αζμνεςηζηέξ ηαζ Πνμθδπηζηέξ Βκένβεζεξ θαιαάκμοκ 
πχνα βζα ηδκ ελάθεζρδ ηςκ αζηζχκ ηςκ οπανηηχκ ηαζ δοκδηζηχκ Με 
πκκνξθώζεσλ κα είκαζ ηαηάθθδθεξ ζηζξ δζαζηάζεζξ ηςκ 
πνμαθδιάηςκ ηαζ ακάθμβεξ – ζφιιεηνεξ πνμξ ηδκ Πενζααθθμκηζηή 
Βπίπηςζδ πμο ακηζιεηςπίζηδηε. 
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Δ Βηαζνεία εθανιυγεζ ηαζ ηαηαβνάθεζ μπμζεζδήπμηε αθθαβέξ ζηζξ 
ηεηιδνζςιέκεξ δζαδζηαζίεξ πμο πνμηφπημοκ απυ Αζμνεςηζηέξ ηαζ 
Πνμθδπηζηέξ Βκένβεζεξ. 

 

11.3.5.3 Σήξεζε Μεηξώσλ – Αξρείσλ 
 
Δ Βηαζνεία ηαεζενχκεζ ηαζ ηδνεί δζαδζηαζίεξ ακαβκχνζζδξ, ζοκηήνδζδξ 
ηαζ δζάεεζδξ ηςκ Πενζααθθμκηζηχκ Ώνπείςκ. Ώοηά ηα Ώνπεία 
πενζθαιαάκμοκ ανπεία εηπαίδεοζδξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ εθέβπςκ 
ηαζ ακαζημπήζεςκ. 

 

Σα Πενζααθθμκηζηά Ώνπεία κα είκαζ εοακάβκςζηα, ακαβκςνίζζια ηαζ 
ακζπκεφζζια ςξ πνμξ ηδ δζαδζηαζία, πνμσυκ ή οπδνεζία πμο 
οπεζζένπμκηαζ. Σα Πενζααθθμκηζηά Ώνπεία απμεδηεφμκηαζ ηαζ 
ζοκηδνμφκηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ πμο είκαζ εοπενχξ ακαηηήζζια ηαζ 
πνμζηαηεοιέκα απυ γδιζά, επζδείκςζδ ή απχθεζα. Οζ πνυκμζ ηνάηδζήξ 
ημοξ εδναζχκμκηαζ ηαζ ηαηαβνάθμκηαζ. 

 

Σα Ώνπεία ηδνμφκηαζ, υπςξ ανιυγεζ ζημ ζφζηδια ηαζ ηδκ Βηαζνεία, βζα 
κα απμδεζηκφεηαζ δ ζοιιυνθςζδ πνμξ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ Αζεεκχκ 
Πνμηφπςκ. 

11.3.5.4 Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο ΠΓ 
 
Δ Βηαζνεία ηαεζενχκεζ ηαζ ηδνεί Πνμβνάιιαηα ηαζ δζαδζηαζίεξ βζα ηδ 
δζελαβςβή πενζμδζηχκ Βθέβπςκ ημο ΠΑ, χζηε κα πνμζδζμνίγεηαζ ακ ημ 
ΠΑ: 

 

 ζοιιμνθχκεηαζ ιε ημοξ ζπεδζαζιέκμοξ ηακυκεξ Πενζααθθμκηζηήξ 
Αζαπείνζζδξ ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ Αζεεκχκ 
Πνμηφπςκ ηαζ έπεζ εθανιμζηεί ζςζηά ηαζ ζοκηδνείηαζ ηαζ  

 

 πανέπεζ πθδνμθμνίεξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ Βθέβπςκ ζηδ 
δζμίηδζδ. 
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Σμ Πνυβναιια Βθέβπμο ηδξ Βηαζνείαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο 
μπμζμοδήπμηε πνμκμδζαβνάιιαημξ, ααζίγεηαζ ζηδκ πενζααθθμκηζηή 
ζδιαζία ηδξ ζπεηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 
πνμδβμφιεκςκ Βθέβπςκ. Γζα κα είκαζ δζελμδζηέξ, μζ δζαδζηαζίεξ Βθέβπμο 
ηαθφπημοκ ημ θάζια, ηδ ζοπκυηδηα ηαζ ηζξ ιεεμδμθμβίεξ Βθέβπμο, υπςξ 
επίζδξ ηαζ ηζξ εοεφκεξ ηαζ απαζηήζεζξ βζα ηδ δζελαβςβή Βθέβπςκ ηαζ 
ακαθμνά απμηεθεζιάηςκ. 

 

11.3.6 Αλαζθόπεζε ηνπ ΠΓ από ηε Γηνίθεζε 
 

Δ Αζμίηδζδ ηδξ Βηαζνείαξ, ζε δζαζηήιαηα πμο αοηή ηαεμνίγεζ, ακαζημπεί 
ημ ΠΑ, χζηε κα δζαζθαθίγεζ ηδ ζοκεπή ημο ηαηαθθδθυηδηα, επάνηεζα 
ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα. Δ δζαδζηαζία «Ώκαζηυπδζδξ ηδξ Αζμίηδζδξ» 
δζαζθαθίγεζ υηζ μζ απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ ζοθθέβμκηαζ, επζηνέπμκηαξ 
ζηδ Αζμίηδζδ κα δζελάβεζ αλζμθυβδζδ ημο ηνυπμο εθανιμβήξ ημο ΠΑ. 
Κάεε ηέημζα Ώκαζηυπδζδ απυ ηδ Αζμίηδζδ βίκεηαζ πάκημηε απυ ημκ 
Γεκζηυ Αζεοεοκηή ιε ηδ ζοκμδεία ημο Τπεφεοκμο Πενζααθθμκηζηήξ 
Αζαπείνζζδξ ηαζ ηεηιδνζχκεηαζ ζε ηαηάθθδθα εβηεηνζιέκα έκηοπα. 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακαζηυπδζδξ ημο ΠΑ απυ ηδ Αζμίηδζδ, 
ελεηάγμκηαζ εέιαηα υπςξ π.π. ηα αηυθμοεα: 

 

 ακάβηδ βζα αθθαβέξ ηδξ Πμθζηζηήξ Πενζααθθμκηζηήξ Αζαπείνζζδξ 

 

 δ εθανιμβή ηςκ ήδδ ζζπομοζχκ δζαδζηαζζχκ πενζααθθμκηζηήξ 
δζαπείνζζδξ 

 

 δ ακάβηδ εηπαίδεοζδξ ή επζιυνθςζδξ ημο πνμζςπζημφ ιε κέα 
ζπεηζηά εέιαηα 

 

 δ ακάβηδ βζα ηοπυκ αθθαβέξ – ηνμπμπμζήζεζξ – αεθηζχζεζξ 
εκηφπςκ ή δζαδζηαζζχκ 
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  δ απυηηδζδ κέςκ πνμηφπςκ ηαζ ζπεηζηήξ Βεκζηήξ ή Βονςπασηήξ 
κμιμεεζίαξ 

 

 δ πνδζζιμπμίδζδ κέςκ οθζηχκ ηαζ εθανιμβή ιεευδςκ θζθζηχκ 
πνμξ ημ πενζαάθθμκ 

 

 εέιαηα οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ ημο 
πενζαάθθμκημξ ενβαζίαξ. 
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12.1.Γεληθά 
 

 

Με αάζδ ηδκ ανπή «μ νοπαίκςκ πθδνχκεζ» ημ ηυζημξ ηςκ εοημθζχκ 
οπμδμπήξ απμαθήηςκ  πθμίςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ 
επελενβαζίαξ ηαζ ηδξ ηεθζηήξ δζάεεζδξ αοηχκ εα πνέπεζ κα ηαθφπηεηαζ 
ιε ηδκ είζπναλδ ηέθμοξ απυ ηα πθμία, πάνζκ ηδξ πνμζηαζίαξ ημο 
πενζαάθθμκημξ. 

Σμ ζφζηδια πνέςζδξ ηεθχκ ηςκ εοημθζχκ οπμδμπήξ απμαθήηςκ 
πθμίςκ ημο θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ έπεζ ηαηανηζζηεί, θαιαάκμκηαξ οπυρδ:  

 

 Σμ ζφζηδια ηεθχκ εα πνέπεζ κα εκεαννφκεζ ημκ δζαπςνζζιυ ζηδκ 
πδβή ηαηά ηδκ πανάδμζδ ηςκ απμαθήηςκ ζηζξ εοημθίεξ οπμδμπήξ 
ημο θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ, ακηί ηδξ απυννζρδξ αοηχκ ζηδ εάθαζζα. 

 

 Σα επζααθθυιεκα ηέθδ εα πνέπεζ κα είκαζ δίηαζα, κα ηαεμνίγμκηαζ 
ιε δζαθάκεζα, κα ιδκ εζζάβμοκ δζαηνίζεζξ ηαζ κα ακηζζημζπμφκ ζημ 
ηυζημξ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ οπδνεζζχκ πμο πνμζθένμκηαζ ηαζ 
ηαηά πενίπηςζδ πνδζζιμπμζμφκηαζ. 

 

 Σζξ μδδβίεξ, 2000/59/ΒΚ ηαζ 2007/71/ΒΚ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ΚΤΏ 
8111.1/41/2009, πμο πθέμκ έπμοκ ηεεεί ζε εθανιμβή ηαζ 
εθανιυγμκηαζ ζε υθα ηα πθμία ηαζ ζε υθμοξ ημοξ θζιέκεξ, ιεηαλφ 
άθθςκ πνμαθέπμοκ: 

 

- ζδιακηζηή ζοκεζζθμνά υθςκ ηςκ πθμίςκ πμο ηαηαπθέμοκ 
ζημ θζιέκα ζηδκ ηάθορδ ημο ηυζημοξ ηςκ εοημθζχκ 
οπμδμπήξ απμαθήηςκ πθμίςκ, 

- εκδεπυιεκδ άιεζδ πνέςζδ ακάθμβα ιε ημοξ ηφπμοξ ηαζ ηζξ 
πμζυηδηεξ ηςκ απμαθήηςκ πμο παναδίδμκηαζ βζα ηδκ 
ηάθορδ ημο επζπθέμκ ηυζημοξ, 

- δοκαηυηδηεξ ελαζνέζεςκ, ηυζμ βζα ηδκ πανάδμζδ ηςκ 
απμαθήηςκ, υζμ ηαζ βζα ηδκ απαζημφιεκδ ημζκμπμίδζδ, αθθά 
ηαζ ιείςζδξ ή ηαζ ελαίνεζδξ απυ ηα ηέθδ 
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 Δ θζιεκζηή γχκδ ημο θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ, πενζθαιαάκεζ εηηυξ ημο 
θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ ηαζ αοηυκ ηδξ Ώβίαξ Μανίκαξ. 

 

 Δ θεζημονβία ημο θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ έπεζ παναηηήνα επζααηδβυ, 
ημονζζηζηυ, αθζεοηζηυ. 

 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ πενζβνάθεηαζ ημ ζφζηδια πνέςζδξ ηεθχκ, εκχ 
ακαθοηζηά μζ ζοιαάζεζξ πμο έπμοκ οπμβναθεί ιε ημοξ ακαδυπμοξ, 
οπμαάθθμκηαζ πνμξ έβηνζζδ ζηδ Αζοπμονβζηή Βπζηνμπή Αδιμζίςκ 
Βπζπεζνήζεςκ ηαζ Ονβακζζιχκ ηαηυπζκ βκςιμδμηήζεςξ ηδξ Γεκζηήξ 
Γναιιαηείαξ Λζιέκςκ ηαζ Λζιεκζηήξ Πμθζηζηήξ ημο Τπμονβείμο Ναοηζθίαξ 
ηαζ Ώζβαίμο, ζφιθςκα ιε ημ Άνενμ 8 πανάβναθμξ 2 ηδξ ΚΤΏ 
8111.1/41/09 ΦΒΚ 412 ΐ΄ 06/03/2009 ηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Ν 3429/2005 
ΦΒΚ Ώ΄314. 

 

12.2. πλνπηηθή πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο ρξέσζεο ηειώλ. 
 

Σμ πενζβναθυιεκμ ζφζηδια πνέςζδξ ηεθχκ ηαθφπηεζ ημ ζφκμθμ ηςκ 
απαζημφιεκςκ οπδνεζζχκ βζα ηδκ πανμπή επανηχκ εοημθζχκ οπμδμπήξ 
απμαθήηςκ πθμίςκ. ήιενα μ ακάδμπμξ παναθααήξ ηζ δζαπείνζζδξ 
απμαθήηςκ πμο έπεζ ακαθάαεζ ηδκ εθανιμβή ημο πανυκημξ ζπεδίμο 
είκαζ δ Έκςζδ Βηαζνεζχκ ιε ηδκ επςκοιία «ANTIPOLLUTION Ώ.Ν.Β. – 
HEC» δ μπμία απμηεθείηαζ απυ ηζξ  εηαζνείεξ ANTIPOLLUTION Ώ.Ν.Β. 
ηαζ HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER S.A. ηδ ιεκ εηαζνεία HEC 
ΏΒ ακηζζημζπεί ημ ηιήια οπδνεζζχκ πμο αθμνά ζηα οβνά πεηνεθαζμεζδή 
ηαηάθμζπα, ζηδ δε ΏΝΣΕΡΡΤΠΏΝΣΕΚΔ ΏΝΒ, ημ ηιήια ηςκ οπδνεζζχκ 
πμο αθμνά ζηα ζηενεά απυαθδηα. Ώιθυηενα ηα ιέθδ ημο Ώκαδυπμο 
εοεφκμκηαζ αθθδθέββοα ηαζ εζξ μθυηθδνμ, ςξ αοημθεζθέηεξ απέκακηζ 
ζημκ Ονβακζζιυ, παναζημφιεκμζ απυ ηδκ έκζηαζδ ημο εοενβεηήιαημξ 
ηδξ δζαζνέζεςξ ηαζ δζγήζεςξ, απυ ημ δζηαίςια πνμαμθήξ εκακηίμκ ημο 
Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. υθςκ ηςκ εκζηάζεςκ ημο πνςημθεζθέηδ, αηυιδ ηαζ ηςκ ιδ 
πνμζςπμπαβχκ ηαζ ζδζαίηενα μπμζαζδήπμηε άθθδξ έκζηαζδξ ηςκ 
άνενςκ 852-855,862-864 ηαζ ημο Ώζηζημφ Κχδζηα, υπςξ ηαζ απυ ηα 
δζηαζχιαηα ημο Ώκαδυπμο πμο ηοπυκ απμννέμοκ απυ ηα οπυρζκ άνενα. 

Βπεθέβδ ιεζηηυ ζφζηδια πνέςζδξ, ηαευζμκ ημ ζφζηδια αοηυ ηνίκεηαζ 
ζςζηυηενμ, δζηαζυηενμ ηαζ ζαθχξ πζμ απμηεθεζιαηζηυ, ηυζμ απυ 
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άπμρδ πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ, υζμ ηαζ απυ άπμρδ ζςζηήξ ηαζ 
μθμηθδνςιέκδξ πανμπήξ οπδνεζζχκ εοημθζχκ οπμδμπήξ ηαηαθμίπςκ. 

 

 

12.3. Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο ρξέσζεο ηειώλ ιηκέλα Αγίαο 
Μαξίλαο 

 
Με δεδμιέκμ υηζ ζημ θζιάκζ ηδξ Ώβίαξ Μανίκαξ εθθζιεκίγμκηαζ ιυκμ Β/Γ-
Ο/Γ πθμία ακμζηημφ ηφπμο, εθανιυγεηαζ πνέςζδ πάβζμο ηέθμοξ. 

Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ Β/Γ-Ο/Γ πθμίςκ βζα ηδκ 
πανάδμζδ: 

 Οζηζαημφ ηφπμο απμννζιιάηςκ (Annex V) ζηα ιέζα πνμζςνζκήξ 
απμεήηεοζδξ (ηάδμοξ) πμο δζαηίεεκηαζ ζημ θζιέκα ηδξ Ώβίαξ 
Μανίκαξ ηαζ βζα ηδκ παναθααή ημοξ θνμκηίγεζ ημ ιέθμξ ημο 
Ώκαδυπμο βζα ηα ζηενεά απυαθδηα ηςκ πθμίςκ 

 Πεηνεθαζμεζδχκ απμαθήηςκ ηαζ απμαθήηςκ θζπακηζηχκ εθαίςκ 
(Annex Ε) ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιία (1) παναθααή ακά πθμίμ ημ 
ελάιδκμ. Με δεδμιέκμ υηζ μζ παναδζδυιεκεξ πμζυηδηεξ 
πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ ηςκ πθμίςκ αοηχκ είκαζ ζπεηζηά 
ιζηνέξ ηαζ πνμηεζιέκμο ημ πάβζμ ηέθμξ κα είκαζ υζμ ημ δοκαηυ 
παιδθυηενμ, παναδυζεζξ πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ εα βίκμκηαζ 
ημοθάπζζημκ απυ δφμ πθμία ζημ ίδζμ ιέζμ πενζζοθθμβήξ 
(αοηζμθυνμ υπδια) ιε εοεφκδ ηςκ πνδζηχκ. 

Με ημ πάβζμ ηέθμξ ηαθφπημκηαζ μζ ακάβηεξ ηςκ πθμίςκ ημο θζιέκα ηδξ 
Ώβίαξ Μανίκαξ, ημοθάπζζημκ ςξ πνμξ ηα ζηενεά απμννίιιαηα, ηα 
πεηνεθαζμεζδή ηαηάθμζπα ηαζ ηα απυαθδηα θζπακηζηά έθαζα, εκχ οπάνπεζ 
δοκαηυηδηα πνυζεεηςκ οπδνεζζχκ (παναθααή πνυζεεηςκ πμζμηήηςκ 
πεηνεθαζμεζδχκ, παναθααή θοιάηςκ ηαζ θεζημονβζηχκ απμαθήηςκ ηθπ) 
ιε άιεζδ πνέςζδ ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ 
παναθαιαακμιέκςκ απμαθήηςκ. 

 

12.4. Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο ρξέσζεο ηειώλ θπξίσο ιηκέλα 
Ραθήλαο 

 
Γζα ημκ ηονίςξ θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ, ανπζηά βίκεηαζ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ 
πθμίςκ ςξ ελήξ: 
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 ηάθδ ακαροπήξ ιε άδεζα ιεηαθμνάξ 12 επζααηχκ ημ πμθφ 

 ηάθδ ακαροπήξ ιε άδεζα ιεηαθμνάξ άκς ηςκ 12 επζααηχκ 

 Ώθζεοηζηά ζηάθδ ιεβάθα (ιδπακυηναηεξ) 

 Ώθζεοηζηά πανάηηζαξ 

 Λμζπά αθζεοηζηά (ιζηνά) 

 Β/Γ – Ο/Γ ηφνζαξ βναιιήξ 

 Β/Γ – Ο/Γ πθμία δεοηενεφμοζαξ βναιιήξ 

 Β/Γ ηαπφπθμα (catamaran) 

 Άθθα πθμία υπςξ Φ/Γ, Μ/V, Μ/T, ηνμοαγζενυπθμζα ηθπ. 

 

Καζ ζημ θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ επζαάθθεηαζ  πάβζμ ηέθμξ βζα ηδκ πανμπή 
οπδνεζζχκ εοημθζχκ οπμδμπήξ απμαθήηςκ πθμίςκ. 

Σμ πάβζμ ηέθμξ ακηζπνμζςπεφεζ ααζζηέξ οπδνεζίεξ βζα ηδκ ηάθορδ 
ααζζηχκ ακαβηχκ ηςκ ελοπδνεημφιεκςκ πθμίςκ ςξ ελήξ: 

Ώ)Γζα ηα ιζηνά ζηάθδ (ζηάθδ ακαροπήξ ηαζ αθζεοηζηά) παναθααή ηςκ 
μζηζαημφ ηφπμο απμννζιιάηςκ ιέζς ηςκ ιέζςκ πνμζςνζκήξ 
απμεήηεοζδξ (ηάδςκ ηαζ containers) πμο έπμοκ ημπμεεηδεεί ζημοξ 
πενζαίμοξ πχνμοξ ημο θζιέκα, ηαεχξ ηαζ παναθααή ηςκ 
πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ ηαζ απμαθήηςκ θζπακηζηχκ εθαίςκ ιέζς 
δελαιεκχκ πμο επίζδξ έπμοκ εβηαηαζηαεεί ζημ θζιέκα. 

ΐ)Γζα ηα οπυθμζπα πθμία παναθααή έςξ 2 ηοαζηχκ ιέηνςκ μζηζαημφ 
ηφπμο απμννζιιάηςκ ηδκ διένα εκηυξ ενβαζίιςκ διενχκ ηαζ 
παναθααή έςξ 15 ηοαζηχκ ιέηνςκ πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ  εκηυξ 
ενβαζίιςκ διενχκ ηαζ ςνχκ ακά πθμίμ ιε ζοπκυηδηα πμο ιεηααάθθεηαζ 
ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο ηάεε πθμίμο (απυ ιία θμνά ημ ιήκα έςξ ιία 
θμνά ημ ελάιδκμ). 

Πανάθθδθα οπάνπεζ δοκαηυηδηα πνυζεεηςκ οπδνεζζχκ υπςξ 
παναθααή ιεβαθφηενδξ πμζυηδηαξ απμννζιιάηςκ, παναθααή 
θεζημονβζηχκ απμαθήηςκ, παναθααή πνυζεεηςκ πμζμηήηςκ 
πεηνεθαζμεζδχκ, παναθααή θοιάηςκ ηθπ ιε πνέςζδ ακάθμβα ιε ημκ 
ηφπμ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ απμαθήηςκ.  
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ηζξ παναδζδυιεκεξ πμζυηδηεξ απμαθήηςκ θζπακηζηχκ εθαίςκ πμο εα 
ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ζοζηήιαημξ εκαθθαηηζηήξ 
δζαπείνζζδξ δεκ επζαάθθεηαζ πνέςζδ.  

Δ ακςηένς ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ πθμίςκ πνμήθεε ιεηά απυ επίπμκεξ 
δζααμοθεφζεζξ ηςκ εκδζαθενμιέκςκ ιενχκ (Ονβακζζιυξ Λζιέκα, 
Λζιεκζηέξ Ώνπέξ, Υνήζηεξ Λζιέκα, ακάδμπμζ οπδνεζζχκ εοημθζχκ 
οπμδμπήξ απμαθήηςκ πθμίςκ) ιε ζημπυ ηδκ δίηαζδ εθανιμβή ημο 
ιζηημφ ζοζηήιαημξ πνέςζδξ ηαζ ημο παβίμο ηέθμοξ ηςκ εοημθζχκ 
οπμδμπήξ απμαθήηςκ πθμίςκ. 

Πζζηεφεηαζ υηζ ημ εκ θυβς ζφζηδια πνέςζδξ είκαζ ημ πθέμκ εκδεδεζβιέκμ 
βζα ημ θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ, αθθά ηαζ βζα μιμεζδείξ θζιέκεξ υπμο 
πνμζεββίγμοκ πθμία ιε ηαηηζημφξ ηαζ ζοπκμφξ εθθζιεκζζιμφξ. 

Ώνπζηά, ηα ελοπδνεημφιεκα πθμία δζαπςνίγμκηαζ ζε δφμ ιεβάθεξ 
ηαηδβμνίεξ: 

Ώ) ε αοηά πμο εηηεθμφκ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΠΛΟΔ (ΑΡΟΜΟΛΟΓΕΏ ΜΒ 
ΤΥΝΟΤ ΚΏΕ ΣΏΚΣΕΚΟΤ ΒΛΛΕΜΒΝΕΜΟΤ) ηαζ  

ΐ) ηα πθμία πμο εηηεθμφκ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΛΟΔ απυ δζάθμνμοξ 
θζιέκεξ. 

 

Σα πθμία πμο εηηεθμφκ δξνκνιόγηα κε ζπρλνύο θαη ηαθηηθνύο 
ειιηκεληζκνύο, πεναζηένς ηαηαηάζζμκηαζ ζε δζάθμνεξ οπμηαηδβμνίεξ 
ιε αάζδ ηα επζιένμοξ ζημζπεία εκυξ πθμίμο, υπςξ:ηφπμξ πθμίμο, 
ζππμδφκαιδ, είδμξ ηαοζίιμο, χνεξ πθεφζδξ, απμεδηεοηζηή ζηακυηδηα 
ηαηαθμίπςκ, ζπεδζαζιυξ ηαζ ηαηαζηεοή πθμίμο, δνμιμθυβζα η.α. Γζα ηα 
πθμία αοηά πνμαθέπεηαζ ζηαζεξό ηέινο ημ μπμίμ έπεζ ακηαπμδμηζηυ 
παναηηήνα. Βάκ ημ πθμίμ πνεζαζηεί ζοιπθδνςιαηζηέξ οπδνεζίεξ, υπςξ 
π.π. πανάδμζδ πνυζεεηςκ πμζμηήηςκ απμαθήηςκ, ηυηε πνεχκεηαζ 
επζπνυζεεηα βζα ηζξ εκ θυβς οπδνεζίεξ. 

 

Γζα ηα πθμία πμο εηηεθμφκ έθηαθηνπο πιόεο οζμεεηήεδηε ζφζηδια 
πνέςζδξ ζημ πκεφια ηςκ βεκζηχκ πνμδζαβναθχκ ηδξ Βονςπασηήξ 
Έκςζδξ Βηαζνεζχκ Τπμδμπήξ Καηαθμίπςκ (EUROSHORE) ηαζ 
εθανιυγεηαζ ζε Βονςπασηά θζιάκζα. Σμ ζφζηδια αοηυ πνμαθέπεζ ηδκ 
πθδνςιή ηέθμοξ, ελανηχιεκμο απυ ημ ιέβεεμξ ημο πθμίμο, ιε ηδκ 
άθζλδ ημο πθμίμο ζημ θζιάκζ. ηδ ζοκέπεζα ημ 80% ημο ηέθμοξ 
επζζηνέθεηαζ ζημ πθμίμ, αθμφ παναδχζεζ ηα απυαθδηά ημο ζηζξ 



C:\Users\zastra\Desktop\ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ 2013.doc 231 

εοημθίεξ οπμδμπήξ. Δ πνέςζδ βζα ηδκ πανάδμζδ ηςκ απμαθήηςκ 
πναβιαημπμζείηαζ ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ηαζ ηζξ πμζυηδηεξ ηςκ 
παναδζδμιέκςκ απμαθήηςκ. Βάκ ημ πθμίμ δεκ παναδχζεζ απυαθήηα, 
ημ ηέθμξ παναιέκεζ ζημκ Ονβακζζιυ ηαζ ζημοξ ακαδυπμοξ ηςκ 
οπδνεζζχκ εοημθζχκ οπμδμπήξ απμαθήηςκ πθμίςκ. 

φιθςκα θμζπυκ ιε ηα ηάηςεζ: 

 

1. Σζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 3429/2005 «Αδιυζζεξ Βπζπεζνήζεζξ ηαζ 
Ονβακζζιμί (Α.Β.Κ.Ο.) (ΦΒΚ Ώ΄ 314) 

 
2. Σζξ δζαηάλεζξ ηδξ ΚΤΏ αν. 8111.1/41/02 (ΦΒΚ ΐ΄ 412) 

 
3. Σζξ δζαηάλεζξ ηδξ παν. 10 ημο άνενμο 20 ημο Ν. 3622/2007 
 
4. Σδκ οπ‟ ανζε. 8136.16/01/09/11-08-09 εβηφηθζμ ΤΒΝΏΝΠ / 

ΓΓΛΛΠ / ΑΛΠ 
 

5. Σμκ απυ 30/02/2009 Ώκμζηηυ Αζαβςκζζιυ βζα ηδκ ακάδεζλδ 
ακαδυπμο πανμπήξ μθμηθδνςιέκςκ οπδνεζζχκ εοημθζχκ 
οπμδμπήξ απμαθήηςκ ηαζ ηαηαθμίπςκ θμνηίμο ηςκ πθμίςκ 
πμο πνμζεββίγμοκ ηδ εαθάζζζα πενζμπή ανιμδζυηδηαξ ημο 
Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 

 
6. Σδκ οπ‟ ανζε. 4.10/08-04-09 Ώπυθαζδ ημο Α.. / Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 

πενί ηαηαηφνςζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο πνμακαθενεέκημξ 
Αζαβςκζζιμφ 

 
7. Σζξ μζημκμιζηέξ πνμζθμνέξ ηςκ ιεθχκ ημο Ώκαδυπμο, 

HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER S.A. ηαζ 
ΏΝΣΕΡΡΤΠΏΝΣΕΚΔ Ώ.Ν.Β. 

 
 
8. Σδκ ανζε. 11.3/30-10-2009 απυθαζδ ημο Α.. /Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. πενί 

εβηνίζεςξ ηςκ ηεθχκ απμαθήηςκ πθμίςκ ηαζ ηαηαθμίπςκ 
θμνηίμο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 

 
9. Σμ οπ‟ ανζε. πνςη. 2402/06-11-09 έββναθμ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 

πνμξ ηδκ Έκςζδ Βπζπεζνήζεςκ ΏηημπθμΎαξ 
 

10. Σμ αν. πνςη. 8136.2.2/03/10/20-09-2010 έββναθμ ημο 
ΤΠ.ΟΕ.ΏΝ./Γ.Γ.Ν.Π. 
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11. Σμ απυ 26/04/2011 εζζδβδηζηυ ζδιείςια ημο Βζδζημφ 
Γναιιαηέα Αδιμζίςκ Βπζπεζνήζεςκ ηαζ Ονβακζζιχκ πνμξ ηδ 
Αζοπμονβζηή Βπζηνμπή Αδιμζίςκ Βπζπεζνήζεςκ ηαζ 
Ονβακζζιχκ 

 
12. Σδκ αν. πνςη. 36694/ΑΒΚΟ 630/25-08-2011 Κ.Τ. Ώπυθαζδ 

(ΦΒΚ ΐ΄ αν. 1882/25-08-2011), «Έβηνζζδ Σεθχκ ηαζ 
Σζιμθμβίςκ Παναθααήξ ηαζ Αζαπείνζζδξ Ώπμαθήηςκ Πθμίςκ ηαζ 
Καηαθμίπςκ Φμνηίμο ημο Ονβακζζιμφ Λζιέκμξ Ραθήκαξ Ώ.Β. 
(Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β.) 

 
ην ζύζηεκα ρξέσζεο ηειώλ θαη ηηκνινγίσλ παξαιαβήο θαη 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ πινίσλ θαη θαηαινίπσλ θνξηίνπ ηνπ 
Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. έρεη σο αθνινύζσο: 
 
 

Α. ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 
 

 

 

 Α.1.  ΠΛΟΗΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΛΟΔ 
 
Σα πθμία πμο εηηεθμφκ έηηαηημοξ πθυεξ, ηαηααάθθμοκ 
πξνθαηαβαιιόκελα ηέιε, ηα μπμία:  
α) εάκ παναδχζμοκ απυαθδηα, επζζηνέθμκηαζ αθμφ παναηναηδεμφκ ηα 
αηυθμοεα πμζμζηά:   
πμζμζηυ, 15% ημο ηέθμοξ, εα παναηναηείηαζ απυ ηδκ Ώκαεέημοζα 
Ώνπή, πνμηεζιέκμο κα ηαθοθεμφκ ηα δζμζηδηζηά ηυζηδ πμο 
επζαανφκμκηαζ, μζ οπδνεζίεξ εοημθζχκ οπμδμπήξ ηδξ Ώκαεέημοζαξ 
Ώνπήξ ηαζ ημο ακαδυπμο,  απυ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία.  
Βπίζδξ έκα επζπθέμκ πμζμζηυ, 5% ημο ηέθμοξ, εα παναηναηείηαζ απυ 
ηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή βζα κα δζαηεεεί απμηθεζζηζηά βζα ηδκ ακάπηολδ - 
θεζημονβία ηαζ ζοκηήνδζδ εθανιμβήξ παναθααήξ ηαζ δζαπείνζζδξ 
απμαθήηςκ ηςκ πθμίςκ, ζφιθςκα ια ηδκ Ώ.Π. 8111.1/01/04/23-1-2004 
εβηφηθζμ ΤΒΝ / ΓΓΛΛΠ / ΑΛΠ. 
  
Δ επζζηνμθή ημο οπμθμίπμο απυ ηα πνμηαηαααθθυιεκα ηέθδ εα βίκεηαζ, 
αθμφ πνμζημιζζεμφκ απυ ημκ εηπνυζςπμ ημο πθμίμο, ηα παναζηαηζηά 
πανάδμζδξ ηςκ ηαηαθμίπςκ ηαζ ελυθθδζδξ ηςκ οπδνεζζχκ αοηχκ. 
 
β) Βθυζμκ δεκ παναδχζμοκ απυαθδηα, παναηναηείηαζ μθυηθδνμ ημ 
πμζυ ηςκ πνμηαηαααθθυιεκςκ ηεθχκ απυ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β..  
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Σα ηέθδ αοηά εα ηαηααάθθμκηαζ απεοεείαξ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β./Γναθείμ 
εοημθζχκ οπμδμπήξ απμαθήηςκ. 
  
Σμ πθμίμ, υζμ ανίζηεηαζ ζηζξ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., 
οπμπνεμφηαζ κα παναδχζεζ ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ, ηα 
απυαθδηά ημο βζα δζαπείνζζδ ζημκ Ώκάδμπμ. 
 
Με ηδκ πανάδμζδ εα ηζιμθμβδεεί απυ ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο ΏΏΝΒ βζα 
ηζξ οπδνεζίεξ πμο εα ημο πνμζθένεζ, αάζεζ ημο εηάζημηε ζζπφμκημξ 
εβηεηνζιέκμο ηζιμθμβίμο πανμπήξ οπδνεζζχκ (δδθαδή ακάθμβα ιε ημ 
είδμξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ απμαθήηςκ) ηαζ δ ακηίζημζπδ είζπναλδ εα 
βίκεζ απεοεείαξ απυ ημκ Ώκάδμπμ. 
  
φιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα, ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο ΏΏΝΒ εα 
ηαηααάθεζ ζηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή ηα ζπεηζηά δζηαζχιαηα πμο ηδξ 
ακαθμβμφκ. 
 
Δ εηηαεάνζζδ αοηή εα βίκεηαζ ζημ ηέθμξ ηάεε ιήκα.  
 
Βπίζδξ, ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο ΏΏΝΒ εα εκδιενχκεζ εββνάθςξ, εκηυξ 
24 ςνχκ, ημ βναθείμ εοημθζχκ οπμδμπήξ απμαθήηςκ βζα ηάεε πθμίμ 
πμο πνδζζιμπμίδζε ηζξ οπδνεζίεξ ημο. 
  
Σα πθμία πμο εηηεθμφκ έηηαηημοξ πθυεξ, εθυζμκ παναδχζμοκ 
απυαθδηα, πθδνχκμοκ βζα ηδ πνήζδ ηςκ εοημθζχκ οπμδμπήξ, ακάθμβα 
ιε ηζξ παναδζδυιεκεξ πμζυηδηεξ ηαηαθμίπςκ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ 
ιμκάδμξ, ημο ηζιμθμβίμο ηδξ Ώκαεέημοζαξ Ώνπήξ. 
 
 
Α. 2.  ΠΛΟΗΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΠΛΟΔ 
 
Σα πθμία πμο εηηεθμφκ ηαηηζημφξ πθυεξ, ηαηααάθθμοκ αληαπνδνηηθά 
ηέιε βζα ηδκ πνήζδ ηςκ εοημθζχκ οπμδμπήξ, βζα ζοβηεηνζιέκεξ ηαηά 
πενίπηςζδ πμζυηδηεξ απμαθήηςκ ηαζ ακάθμβδ ζοπκυηδηα πνήζδξ ηςκ 
εοημθζχκ. 
 
Σα ηέθδ αοηά εα ηαηααάθθμκηαζ απεοεείαξ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. / Γναθείμ 
εοημθζχκ οπμδμπήξ απμαθήηςκ. Ώπυ ηα ηέθδ αοηά μ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
παναηναηεί, ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα, ηα ζπεηζηά δζηαζχιαηα πμο 
ημο ακαθμβμφκ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ δζαπεζνζζηζηχκ ηαζ θμζπχκ 
θεζημονβζηχκ ακαβηχκ ηαζ ημ οπυθμζπμ εα απμδίδεηαζ ζημ ιέθμξ ημο 
Ώκαδυπμο ΏΏΝΒ. Δ εηηαεάνζζδ αοηή εα βίκεηαζ ζημ ηέθμξ ημο επυιεκμο 
ιήκα. 
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Πένακ ηςκ πμζμηήηςκ αοηχκ ηαζ ηδξ ζοπκυηδηαξ πνήζδξ 
(ακηαπμδμηζηά ηέθδ), ηα πθμία αοηά βζα ηάεε επζπθέμκ πανάδμζδ 
πνεχκμκηαζ ακάθμβα ιε ηζξ παναδζδυιεκεξ πμζυηδηεξ ηαηαθμίπςκ ηαζ 
ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ιμκάδμξ, ημο ηζιμθμβίμο ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
Οζ επζπθέμκ αοηέξ παναδυζεζξ ηζιμθμβμφκηαζ ηαζ εζζπνάηημκηαζ 
απεοεείαξ απυ ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο ΏΏΝΒ.  
 
ΠΑΓΗΑ ΣΔΛΖ ΥΡΖΖ ΔΤΚΟΛΗΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 
 
ΣΒΛΔ ΣΒΡΒΧΝ ΚΏΣΏΛΟΕΠΧΝ & ΏΠΟΡΡΕΜΜΏΣΧΝ Β ΠΛΟΕΏ ΠΟΤ 
ΒΚΣΒΛΟΤΝ ΒΚΣΏΚΣΟΤ ΠΛΟΒ 
 
Κάεε πθμίμ πμο ηαηαπθέεζ ζηζξ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
εα ηαηααάθθεζ ηέθμξ δζαπείνζζδξ ζηενεχκ απμαθήηςκ & απμννζιιάηςκ. 
Σμ ηέθμξ αοηυ οπμθμβίγεηαζ ημοξ Κ.Ο.Υ. βζα ηα θμνηδβά πθμία, ηα 
δελαιεκυπθμζα ηαζ ηα επζζηεοαγυιεκα ηαζ ημκ ανζειυ πθδνςιάηςκ & 
επζααηχκ βζα ηα επζααηδβά ηαζ ηα ηνμοαγζενυπθμζα, ςξ ελήξ: 
 
α) ΦΟΡΣΖΓΑ ΠΛΟΗΑ, ΓΔΞΑΜΔΝΟΠΛΟΗΑ & ΔΠΗΚΔΤΑΕΟΜΔΝΑ 
 
Σν ηέινο απηό ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηύπν: 

Σ  = ζΣ  x ζΜ   
                                 
υπμο : 
Σ  = Σέθμξ  
 
ζΣ     = ζηαεενυξ ζοκηεθεζηήξ  δζαπείνζζδξ ζηενεχκ απμαθήηςκ = 100 
βζα θμνηδβά  &    δελαιεκυπθμζα ηαζ = 150 βζα επζζηεοαγυιεκα 
πθμία 
 
ζΜ     = ζοκηεθεζηήξ ακάθμβμξ ημο ιεβέεμοξ ημο πθμίμο (Κ.Ο.Υ) 
 
 

Ο ζοκηεθεζηήξ ζΜ δίκεηαζ απυ ημκ ηάηςεζ πίκαηα: 
 
 

ΜΔΓΔΘΟ ΠΛΟΗΟΤ ζΜ 

Κ.Ο.Υ  = 0            -  
1.000 

1 

Κ.Ο.Υ = 1.001      -  
5.000 

2 

Κ.Ο.Υ = 5.001      - 3 
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10.000 

Κ.Ο.Υ = 10.001    - 
25.000 

5 

Κ.Ο.Υ = 25.001    - 
50.000 

8 

Κ.Ο.Υ =               > 
50.000 

10 

 
Βπμιέκςξ: 
 

Tέινο =  100 x ζΜ  & 150 x ζΜ   
 
Βπμιέκςξ ημ ηέθμξ δζαιμνθχκεηαζ, ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ηαζ ημ είδμξ 
ημο πθμίμο ςξ ηάηςεζ: 
 
α1. ΦΟΡΣΖΓΑ ΠΛΟΗΑ & ΓΔΞΑΜΔΝΟΠΛΟΗΑ   
 

ΜΔΓΔΘΟ  ΠΛΟΗΟΤ 
ΓΗΝΟΜΔ
ΝΟ 

ΣΔΛΟ € 

Πθμία έςξ 1.000 Κ.Ο.Υ 100x1 100 

Πθμία απυ 1.001 έςξ 5.000 
Κ.Ο.Υ 

100x2 200 

Πθμία απυ 5.001 έςξ 10.000 
Κ.Ο.Υ 

100x3 300 

Πθμία απυ 10.001 έςξ 25.000 
Κ.Ο.Υ 

100x5 500 

Πθμία απυ 25.001 έςξ 50.000 
Κ.Ο.Υ 

100x8 800 

Πθμία ιεβαθφηενα ηςκ 50.000 
Κ.Ο.Υ 

100x10 1000 

 
 
 
α2. ΠΛΟΗΑ  ΔΠΗΚΔΤΑΕΟΜΔΝΑ 
 

ΜΔΓΔΘΟ  ΠΛΟΗΟΤ 
ΓΗΝΟΜΔ
ΝΟ 

ΣΔΛΟ € 

Πθμία έςξ 1.000 Κ.Ο.Υ 150x1 150 

Πθμία απυ 1.001 έςξ 5.000 
Κ.Ο.Υ 

150x2 300 

Πθμία απυ 5.001 έςξ 10.000 
Κ.Ο.Υ 

150x3 450 
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Πθμία απυ 10.001 έςξ 25.000 
Κ.Ο.Υ 

150x5 750 

Πθμία απυ 25.001 έςξ 50.000 
Κ.Ο.Υ 

150x8 1200 

Πθμία ιεβαθφηενα ηςκ 50.000 
Κ.Ο.Υ 

150x10 1500 

 
 
 
 
β) ΔΠΗΒΑΣΖΓΑ & ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΟΠΛΟΗΑ 
 

ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΗΒΑΣΧΝ & ΠΛΖΡΧΜΑΣΧΝ 
ΠΛΟΗΟΤ 

ΣΔΛΟ € 

Πθήεμξ έςξ ηαζ 250 άημια 250 

Πθήεμξ απυ 251 έςξ ηαζ 500 άημια 500 

Πθήεμξ απυ 501 έςξ ηαζ 1000 άημια 800 

Πθήεμξ απυ 1001 έςξ ηαζ 2000 άημια 1500 

Πθήεμξ απυ 2001 έςξ ηαζ 3000 άημια 2000 

Πθήεμξ απυ 3001 ηαζ άκς 3000 

 
 
 
Α. 3.  ΠΑΓΗΑ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ  
 
Γζα ηα πθμία πμο εηηεθμφκ πνμβναιιαηζζιέκα δνμιμθυβζα ή έπμοκ 
ζοπκμφξ ηαζ ηαηηζημφξ εθθζιεκζζιμφξ ζηα θζιάκζα ηδξ Ραθήκαξ ηαζ ηδξ 
Ώβίαξ Μανίκαξ,  εθανιυγεηαζ πάβζμ ακηαπμδμηζηυ ηέθμξ, ακά ηαηδβμνία 
ηαζ είδμξ πθμίμο βζα ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ πνήζδξ ηςκ εοημθζχκ 
οπμδμπήξ.  
 
 
Σα θαησηέξσ αλαθεξόκελα αληαπνδνηηθά ηέιε εθαξκόδνληαη 
μερσξηζηά γηα θάζε έλα πινίν θαη όρη γηα νκάδεο πινίσλ.  
 
 
1.  Δ/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΗΑ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΛΗΜΔΝΑ ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ: 
  
Βκκέα  Βονχ ηαζ εκεκήκηα επηά θεπηά (9,97€) / διένα / πθμίμ. 
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2.  ΚΑΦΖ ΑΝΑΦΤΥΖ ΜΔ ΑΓΔΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΔΥΡΗ 12 
ΔΠΗΒΑΣΔ: 

  
Σα ζηάθδ αοηά ελαζνμφκηαζ απυ ηδκ ηαηααμθή ηέθμοξ ηαζ ηαηααάθμοκ 
ηίιδια πανάδμζδξ απμαθήηςκ ηάεε θμνά πμο παναδίδμοκ ζηδκ 
εοημθία οπμδμπήξ, ημ δε πμζυ πνέςζήξ ημοξ είκαζ ηνία Βονχ ηαζ 
ηνζάκηα ηνία θεπηά (3,33€) ακά  πανάδμζδ ακελανηήημο πμζυηδηαξ 
απμαθήηςκ. 
 
 
3. ΚΑΦΖ ΑΝΑΦΤΥΖ ΜΔ ΑΓΔΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΝΧ ΣΧΝ 12 

ΔΠΗΒΑΣΧΝ:    
           

Βίημζζ Σέζζενα Βονχ ηαζ εκεκήκηα θεπηά (24,90€) /άθζλδ ακελανηήημο 
πμζυηδηαξ απμαθήηςκ. 
 
 
4. ΜΔΓΑΛΑ ΑΛΗΔΤΣΗΚΑ (ΜΖΥΑΝΟΣΡΑΣΔ): 
 
Βίημζζ Σέζζενα Βονχ ηαζ εκεκήκηα θεπηά (24,90€) ακά πανάδμζδ 
ακελανηήημο πμζυηδηαξ. 
 
 
5. ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΑΛΗΔΗΑ: 
  
Οηηχ Βονχ ηαζ ηνζάκηα έκα θεπηά (8,31€) ακά πανάδμζδ ακελανηήημο 
πμζυηδηαξ. 

 
 

Σα ακςηένς πθμία πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 1,2,3,4, ηαζ 5 
εα ελοπδνεημφκηαζ ιε ηάδμοξ απμννζιιάηςκ δζαθυνςκ ηφπςκ / 
πςνδηζηυηδηαξ πμο εα έπμοκ ημπμεεηδεεί ζε ηαηάθθδθα ζδιεία πμο εα 
οπμδεζπεμφκ απυ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., ηαηά ηνυπμκ  χζηε ηα πθμία αοηά κα 
ημπμεεημφκ εηεί ηα μζηζαημφ ηφπμο απμννίιιαηα ημοξ.  
ε πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία ηα πθμία αοηά πνεζαζεμφκ πνυζεεηεξ 
οπδνεζίεξ, υπςξ π.π. πανάδμζδ θεζημονβζηχκ απμαθήηςκ, μζ 
οπδνεζίεξ αοηέξ εα πνεχκμκηαζ πνυζεεηα υπςξ πενζβνάθεηαζ 
παναηάης (ΐ1,2 & 3). 
 

6. Δ/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΗΑ ΚΤΡΗΑ ΓΡΑΜΜΖ 
 

 αξάληα ηξία Δπξώ θαη εβδνκήληα έλα ιεπηά (43,71€) / εκέξα 
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Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ πανάδμζδ ιέπνζ δφμ (2) ηοαζηά ιέηνα μζηζαημφ 
ηφπμο  απμννζιιάηςκ, εκηυξ ενβαζίιςκ διενχκ ηαζ ςνχκ. 
ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ηδξ πμζυηδηαξ πανάδμζδξ ή δ πανάδμζδ 
βίκεζ πένακ ηςκ ενβαζίιςκ ςνχκ ή διενχκ, δ πνέςζδ εα επζαανφκεηαζ 
ςξ ηαηςηένς (ΐ 1, 2 ηαζ 3). 
 
7. Δ/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΗΑ ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΑ ΓΡΑΜΜΖ 
  
Σξηάληα  ηέζζεξα Δπξώ θαη ελελήληα επηά ιεπηά (34,97€) / εκέξα 
 
Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ πανάδμζδ ιέπνζ δφμ (2) ηοαζηά ιέηνα μζηζαημφ 
ηφπμο απμννζιιάηςκ, εκηυξ ενβαζίιςκ διενχκ ηαζ ςνχκ. 
ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ηδξ πμζυηδηαξ πανάδμζδξ ή πανάδμζδ βίκεζ 
πένακ ηςκ ενβαζίιςκ διενχκ ή ςνχκ, δ πνέςζδ εα επζαανφκεηαζ ςξ 
ηαηςηένς (ΐ1, 2 ηαζ 3). 
 
8. Δ/Γ ΣΑΥΤΠΛΟΑ 
 
 
8α. Γεθαέμη Δπξώ θαη πελήληα ιεπηά (16,50€) / εκέξα 
 
Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ πανάδμζδ ιέπνζ έκα (1) ηοαζηυ ιέηνμ, ιδ 
ζοιπζεζιέκςκ απμννζιιάηςκ ακά διένα βζα ηαπφπθμα πμο δεκ 
δζαεέημοκ εζηζαηυνζμ. 
 
8β. Σξηάληα ηέζζεξα  Δπξώ θαη ελελήληα επηά ιεπηά (34,97€) / 
εκέξα 
 
Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ πανάδμζδ ιέπνζ δφμ (2) ηοαζηά ιέηνα, ιδ 
ζοιπζεζιέκςκ απμννζιιάηςκ ακά διένα βζα ηαπφπθμα πμο δζαεέημοκ 
εζηζαηυνζμ. 
ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ηδξ πμζυηδηαξ πανάδμζδξ ή πανάδμζδ βίκεζ 
πένακ ηςκ ενβαζίιςκ διενχκ ή ςνχκ, δ πνέςζδ εα επζαανφκεηαζ ςξ 
ηαηςηένς (ΐ1, 2 ηαζ 3). 
 
 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
 
Οζ ηαηςηένς ακαθενυιεκεξ παναηδνήζεζξ επί ηςκ ηεθχκ αθμνμφκ υθα 
ηα πνμακαθενυιεκα ηέθδ. 
 
α) Σα διενήζζα πνμακαθενυιεκα ακηαπμδμηζηά ηέθδ, οπμθμβίγμκηαζ επί 
υθςκ ηςκ διενμθμβζαηχκ διενχκ ημο ιήκα (30 διένεξ), ηαηά ηδκ 
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πνμκζηή πενίμδμ πμο εηηεθμφκ πθυεξ. (Δ παναιμκή μθίβςκ ςνχκ ηδξ 
διέναξ πνεχκεηαζ ςξ αηέναζα διένα). 
Καηά ηζξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ πμο δεκ εηηεθμφκ πθυεξ δεκ ηαηααάθμοκ 
ηέθδ. 
 
β) ε πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία, πθμίμ εκηεηαβιέκμ ζημ ζφζηδια 
ακηαπμδμηζημφ ηέθμοξ, απμζονεεί βζα μπμζμδήπμηε θυβμ απυ ημοξ 
πθυεξ ηαζ έπεζ παναδχζεζ ή πνμηίεεηαζ κα παναδχζεζ ηα απυαθδηά ημο, 
πςνίξ κα έπεζ ηαηααάθθεζ ημ ζφκμθμ ηςκ ηεθχκ πμο ημο ακαθμβμφκ βζα 
ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ πμο ακηζζημζπεί ζηδκ ηαηδβμνία ημο, 
εα πνεχκεηαζ ιε ημ ζφκμθμ ηςκ ηεθχκ ηδξ πνμκζηήξ πενζυδμο πμο 
ακηζζημζπεί ζηδκ ηαηδβμνία ημο. 
 
γ) Σα containers πμο εα εβηαηαζηαεμφκ ζηζξ πνμαθήηεξ, υπςξ 
πνμαθέπεηαζ ζηζξ πνμακαθενυιεκεξ παναβνάθμοξ, απμηεθμφκ 
οπμπνέςζδ ημο ακαδυπμο. Βπίζδξ μ Ώκάδμπμξ εα πνέπεζ κα 
δζαζθαθίγεζ υηζ ηα containers πμο ημπμεεηεί ζηζξ πνμαθήηεξ βζα ηδκ 
ζοθθμβή ηςκ απμννζιιάηςκ, δεκ πνμηαθμφκ μπμζαδήπμηε ιμνθή 
νφπακζδξ ζημκ  πενζαίμ ή εαθάζζζμ πχνμ υπςξ π.π. μζιέξ, δζαννμέξ, 
οβνχκ ή ζηενεχκ.  
 
 ΔΞΑΗΡΔΔΗ 
 
Ώπυ ηα ακςηένς ζοζηήιαηα πνεχζεςκ εα δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα 
ελαζνέζεςκ πμο πνμαθέπμκηαζ ζημ άνενμ 9 ηδξ μδδβίαξ 59/2000/ΒΚ, 
ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 9 πανάβναθμξ 1 ηδξ ΚΤΏ 3418/07/2002/ (ΦΒΚ 
712/ΐ/11.06.2002). 
 
Α. 4. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΘΔΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΤΚΟΛΗΧΝ 

ΤΠΟΓΟΥΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ. 
 
 
1. ΠΡΟΘΔΣΖ ΥΡΔΧΖ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΟΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΗΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ. 
 
Δίθνζη ηέζζεξα Δπξώ θαη ζαξάληα ελλέα ιεπηά (24,49€) / κ3  

 

2. ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΛΑΒΔ ΔΡΓΑΗΜΧΝ ΖΜΔΡΧΝ 
Οζ ακςηένς ηζιέξ πνμζαολάκμκηαζ ηαηά 40% βζα παναθααέξ εηηυξ 
ενβαζίιςκ ςνχκ . Χνάνζμ θεζημονβίαξ 06:00 – 14:00. 
 
3. ΠΑΡΑΛΑΒΔ ΔΚΣΟ ΔΡΓΑΗΜΧΝ ΖΜΔΡΧΝ 
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Οζ ακςηένς ηζιέξ πνμζαολάκμκηαζ ηαηά 60% βζα παναθααέξ ζε 
άαααηα, Κονζαηέξ ηαζ ανβίεξ. 
 
 
Α. 5. ΥΡΔΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ 
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ  & ΚΑΣΑΛΟΗΠΧΝ ΦΟΡΣΗΟΤ. 
 
Γζα ηα επζηίκδοκα απυαθδηα ηαζ ηα απυαθδηα πμο απμηεθμφκ ηαηάθμζπα 
θμνηίμο ηαζ δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ ηαηδβμνίεξ απμαθήηςκ πμο 
πνμακαθένεδηακ, υπςξ αοηά ηαηαηάζζμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ηείιεκδ 
Νμιμεεζία, ηαεχξ ηαζ βζα ηάεε είδμοξ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ πμο 
πνήγμοκ εζδζηήξ ιεηαπείνζζδξ, υζμκ αθμνά ηδκ παναθααή ημοξ, υζμ ηαζ 
βζα ηδκ επελενβαζία ηαζ ηδκ ηεθζηή δζάεεζδ ημοξ, δ πνέςζδ ηςκ 
οπδνεζζχκ παναθααήξ ηαζ δζάεεζδξ ηςκ απμαθήηςκ αοηχκ, εα βίκεηαζ 
ηαηυπζκ ζοιθςκίαξ ιεηαλφ ημο Ώκαδυπμο, ημο πνήζηδ ηαζ ημο Ο.Λ.Ρ. 
Ώ.Β. 
 
Δ πνέςζδ ηςκ οπδνεζζχκ αοηχκ εα ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ, ηδκ 
επζηζκδοκυηδηα ηαζ ημκ ηνυπμ επελενβαζίαξ ηαζ δζάεεζδξ ηςκ 
απμαθήηςκ αοηχκ. θα ηα παναζηαηζηά δζαηίκδζδξ επζηίκδοκςκ 
απμαθήηςκ εα ηδνμφκηαζ ζημ Γναθείμ Βοημθζχκ Τπμδμπήξ Ώπμαθήηςκ. 
 
 
 
ΔΞΑΗΡΔΔΗ  
 
Ώπυ ηα ακςηένς ζοζηήιαηα πνέςζδξ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα εμαηξέζεσλ 
πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ημ πέδζμ ηαζ ημ άνενμ 9 ηδξ ακςηένς Κ.Τ.Ώ. 
ζφιθςκα ιε ηδκ πνμαθεπυιεκδ δζαδζηαζία. 
Γζα υηζ δεκ πνμαθέπεηαζ απυ ηα ηζιμθυβζα ζηδκ πανμφζα ζφιααζδ εα 
βίκεηαζ πνμζοκεκκυδζδ ιεηαλφ υθςκ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ιενχκ. 
 
Γηα παξαιαβή ζηεξεώλ θαηαινίπσλ 
 
1. Διενήζζμ ηαη‟ απμημπή ηίιδια βζα ηδκ εκμζηίαζδ container:  
CONTAINER 12 m3    24,20 €  
CONTAINER 20 m3     36,30 € 
CONTAINER 35 m3     42,35 € 
 
2. Διενήζζμ ηαη΄ απμημπή ηίιδια βζα ηδκ εκμζηίαζδ θμνηδβίδαξ 181,50 
€ 
 
3. Βπζηίκδοκα ζηενεά ηαηάθμζπα 
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Σζιή ηαηυπζκ ζοιθςκίαξ πνήζηδ, ημο Ώκαδυπμο ηαζ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηαηά 
πενίπηςζδ ηαζ φζηενα απυ ακάθοζδ – ακαβκχνζζδ δ μπμία εα 
βκςζημπμζείηαζ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηςκ πνμξ παναθααή επζηζκδφκςκ 
ηαηαθμίπςκ. 
 
ε υθεξ ηζξ πνμακαθενυιεκεξ ηζιέξ ηςκ ηεθχκ ηαζ ηζιμθμβίςκ 
ζοιπενζθαιαάκμκηαζ υθεξ μζ ενβαζίεξ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηζξ 
ηείιεκεξ δζαηάλεζξ, ζηδ Λζιεκζηή πενζμπή ανιμδζυηδηαξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
Νέεξ οπδνεζίεξ πμο ιπμνεί κα πνμηφρμοκ είκαζ ακηζηείιεκμ ηζιμθμβίμο 
ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β.. Γζα ηάεε κέα οπδνεζία ημο ακαδυπμο εα βίκεηαζ 
δζααμφθεοζδ ιε ημοξ ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ ηαζ εζζήβδζδ απυ ηδκ 
ανιυδζα Τπδνεζία ζημ Α../Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. βζα ηδκ μνζζηζημπμίδζδ ημο 
ηζιμθμβίμο.  
 
Σα εηδζδυιεκα ηζιμθυβζα πμο αθμνμφκ ηα θζιάκζα Ώβίαξ Μανίκαξ ηαζ 
Ραθήκαξ εα είκαζ ιίαξ ηαζ ιμκαδζηήξ ζεζνάξ, πνμηεζιέκμο κα ιπμνεί κα 
βίκεηαζ έθεβπμξ απυδμζήξ ηςκ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β.. 
 
 Ώκηίβναθα ηςκ εηδζδμιέκςκ αεααζχζεςκ παναθααήξ, εα ηαηαεέημκηαζ 
ζημ ηέθμξ ηάεε ιήκα, ζηδκ ανιυδζα οπδνεζία ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηαζ εα 
πενζθαιαάκμοκ  ακαθοηζηά ηα ζημζπεία ημο πεθάηδ, ημο είδμοξ ηαζ ηδξ 
πμζυηδηαξ παναθααήξ.  
 
 

Β. ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 
 
Β.1. ΣΔΛΖ & ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΤΚΟΛΗΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ 

ΚΑΣΑΛΟΗΠΧΝ 
 
1. Σα πθμία πμο εηηεθμφκ έηηαηημοξ πθυεξ, ηαηααάθθμοκ 
πξνθαηαβαιιόκελα ηέιε, ηα μπμία,   
 
α) εάκ παναδχζμοκ απυαθδηα, επζζηνέθμκηαζ αθμφ παναηναηδεμφκ ηα 
αηυθμοεα πμζμζηά:   

 πμζμζηυ, 15% ημο ηέθμοξ, εα παναηναηείηαζ απυ ημκ Ο.Λ.Ρ. 
Ώ.Β., πνμηεζιέκμο κα ηαθοθεμφκ ηα δζμζηδηζηά ηυζηδ πμο 
επζαανφκμκηαζ, μζ οπδνεζίεξ εοημθζχκ οπμδμπήξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
ηαζ ημο ακαδυπμο,  απυ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία.  

 Βπίζδξ έκα επζπθέμκ πμζμζηυ, 5% ημο ηέθμοξ, εα 
παναηναηείηαζ απυ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. βζα κα δζαηεεεί απμηθεζζηζηά 
βζα ηδκ ακάπηολδ - θεζημονβία ηαζ ζοκηήνδζδ εθανιμβήξ 
παναθααήξ ηαζ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ ηςκ πθμίςκ, ζφιθςκα ια 
ηδκ Ώ.Π. 8111.1/01/04/23-1-2004 εβηφηθζμ ΤΒΝ / ΓΓΛΛΠ / ΑΛΠ.  
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Δ επζζηνμθή ημο οπμθμίπμο απυ ηα πνμηαηαααθθυιεκα ηέθδ εα βίκεηαζ, 
αθμφ πνμζημιζζεμφκ απυ ημκ εηπνυζςπμ ημο πθμίμο, ηα παναζηαηζηά 
πανάδμζδξ ηςκ ηαηαθμίπςκ ηαζ ελυθθδζδξ ηςκ οπδνεζζχκ αοηχκ. 
 
β) Βθυζμκ δεκ παναδχζμοκ απυαθδηα, παναηναηείηαζ μθυηθδνμ ημ 
πμζυ ηςκ πνμηαηαααθθυιεκςκ ηεθχκ απυ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
  
Σα ηέθδ αοηά εα ηαηααάθθμκηαζ απεοεείαξ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. /Γναθείμ 
εοημθζχκ οπμδμπήξ απμαθήηςκ.  
 
Σμ πθμίμ, υζμ ανίζηεηαζ ζηζξ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., 
οπμπνεμφηαζ κα παναδχζεζ ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ, ηα 
απυαθδηά ημο βζα δζαπείνζζδ ζημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο HEC.  
 
Με ηδκ πανάδμζδ εα ηζιμθμβδεεί απυ ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο HEC βζα 
ηζξ οπδνεζίεξ πμο εα πνμζθένεζ αάζεζ ημο εηάζημηε ζζπφμκημξ 
εβηεηνζιέκμο ηζιμθμβίμο πανμπήξ οπδνεζζχκ (δδθαδή ακάθμβα ιε ημ 
είδμξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ απμαθήηςκ) ηαζ δ ακηίζημζπδ είζπναλδ εα 
βίκεζ απεοεείαξ απυ ημκ Ώκάδμπμ.  
 
φιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα, ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο HEC εα 
ηαηααάθθεζ ζηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή ηα ζπεηζηά δζηαζχιαηα πμο ηδξ 
ακαθμβμφκ.  
 
Βπίζδξ, ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο HEC εα εκδιενχκεζ εββνάθςξ, εκηυξ 
24 ςνχκ, ημ βναθείμ εοημθζχκ οπμδμπήξ απμαθήηςκ βζα ηάεε πθμίμ 
πμο πνδζζιμπμίδζε ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ.  
 
Σα πθμία πμο εηηεθμφκ έηηαηημοξ πθυεξ, εθυζμκ παναδχζμοκ 
απυαθδηα, πθδνχκμοκ βζα ηδ πνήζδ ηςκ εοημθζχκ οπμδμπήξ, ακάθμβα 
ιε ηζξ παναδζδυιεκεξ πμζυηδηεξ ηαηαθμίπςκ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ 
ιμκάδμξ, ημο ηζιμθμβίμο ημο Ο.Λ.Ρ.  Ώ.Β.. 
 
 

2. Σα πθμία πμο εηηεθμφκ ηαηηζημφξ πθυεξ, ηαηααάθθμοκ 
αληαπνδνηηθά ηέιε βζα ηδκ πνήζδ ηςκ εοημθζχκ οπμδμπήξ, 
βζα ζοβηεηνζιέκεξ ηαηά πενίπηςζδ πμζυηδηεξ απμαθήηςκ ηαζ 
ακάθμβδ ζοπκυηδηα πνήζδξ ηςκ εοημθζχκ. 
 

Σα ηέθδ αοηά εα ηαηααάθθμκηαζ απεοεείαξ ζημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. / Γναθείμ 
εοημθζχκ οπμδμπήξ απμαθήηςκ. 
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ημ ηέθμξ ημο επυιεκμο ιδκυξ, εα βίκεηαζ εηηαεάνζζδ ηαζ εα απμδίδεηαζ 
ζημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο HEC ημ ακαθμβμφκ αάζεζ ηδξ μζημκμιζηήξ 
πνμζθμνάξ ημο πμζμζηυ, ήημζ 85% επί ηςκ ακηαπμδμηζηχκ ηεθχκ. 
 
Πένακ ηςκ πμζμηήηςκ αοηχκ ηαζ ηδξ ζοπκυηδηαξ πνήζδξ 
(ακηαπμδμηζηά ηέθδ), ηα πθμία αοηά βζα ηάεε επζπθέμκ πανάδμζδ 
πνεχκμκηαζ ακάθμβα ιε ηζξ παναδζδυιεκεξ πμζυηδηεξ ηαηαθμίπςκ ηαζ 
ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ιμκάδμξ, ημο ηζιμθμβίμο ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
Οζ επζπθέμκ αοηέξ παναδυζεζξ ηζιμθμβμφκηαζ ηαζ εζζπνάηημκηαζ 
απεοεείαξ απυ ημκ ακάδμπμ.  
 
 
 
Β. 2. ΠΑΓΗΑ ΣΔΛΖ ΥΡΖΖ ΔΤΚΟΛΗΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 
 
1. ΣΔΛΖ ΤΓΡΧΝ ΚΑΣΑΛΟΗΠΧΝ Δ ΠΛΟΗΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ 
ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΛΟΔ  
Κάεε πθμίμ πμο ηαηαπθέεζ ζηζξ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
(Φμνηδβά, δελαιεκυπθμζα, επζααηδβά, ηνμοαγζενυπθμζα, 
επζζηεοαγυιεκα) εα ηαηααάθθεζ ηέθμξ δζαπείνζζδξ οβνχκ απμαθήηςκ 
ακά άθζλδ. Σμ ηέθμξ αοηυ οπμθμβίγεηαζ ιε ημκ ηφπμ: 
 
 

Σ  = ζΣ  x ζΜ    
                                
υπμο : 
Σ =  Σέθμξ  
 
ζΣ  =  ζηαεενυξ ζοκηεθεζηήξ  δζαπείνζζδξ οβνχκ απμαθήηςκ = 200 
 
ζΜ =  ζοκηεθεζηήξ ακάθμβμξ ημο ιεβέεμοξ ημο πθμίμο (Κ.Ο.Υ) 
 

Ο ζοκηεθεζηήξ ζΜ δίκεηαζ απυ ημκ ηάηςεζ πίκαηα: 
 
 

ΜΔΓΔΘΟ ΠΛΟΗΟΤ ζΜ 

Κ.Ο.Υ  = 0            -  
1.000 

1 

Κ.Ο.Υ = 1.001     -  
5.000 

2 

Κ.Ο.Υ = 5.001      - 
10.000 

3 

Κ.Ο.Υ = 10.001    - 5 
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25.000 

Κ.Ο.Υ = 25.001    - 
50.000 

8 

Κ.Ο.Υ =              > 
50.000 

10 

 
 
Βπμιέκςξ: 
 

Tέινο =  200 x ζΜ  
 
Βπμιέκςξ ημ ηέθμξ δζαιμνθχκεηαζ, ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ημο πθμίμο 
ςξ ηάηςεζ: 
 

ΜΔΓΔΘΟ  ΠΛΟΗΟΤ 
ΓΗΝΟΜΔ

ΝΟ 
ΣΔΛΟ € 

Πθμία έςξ 1.000 Κ.Ο.Υ 200x1 200 

Πθμία απυ 1.001 έςξ 5.000 
Κ.Ο.Υ 

200x2 400 

Πθμία απυ 5.001 έςξ 10.000 
Κ.Ο.Υ 

200x3 600 

Πθμία απυ 10.001 έςξ 25.000 
Κ.Ο.Υ 

200x5 1000 

Πθμία απυ 25.001 έςξ 50.000 
Κ.Ο.Υ 

200x8 1600 

Πθμία ιεβαθφηενα ηςκ 50.000 
Κ.Ο.Υ 

200x10 2000 

 
 
2. ΠΑΓΗΑ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ  
 
Γζα ηα πθμία πμο εηηεθμφκ πνμβναιιαηζζιέκα δνμιμθυβζα ή έπμοκ 
ζοπκμφξ ηαζ ηαηηζημφξ εθθζιεκζζιμφξ ζηα θζιάκζα ηδξ Ραθήκαξ ηαζ ηδξ 
Ώβίαξ Μανίκαξ,  εθανιυγεηαζ πάβζμ ακηαπμδμηζηυ ηέθμξ, ακά ηαηδβμνία 
ηαζ είδμξ πθμίμο βζα ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ πνήζδξ ηςκ εοημθζχκ 
οπμδμπήξ, υπςξ πνμαθέπεηαζ απυ ηδκ ΚΤΏ 8111.1/41/2009.  
 
Σα ηαηςηένς ακαθενυιεκα ακηαπμδμηζηά ηέθδ εθανιυγμκηαζ λεπςνζζηά 
βζα ηάεε έκα πθμίμ ηαζ υπζ βζα μιάδεξ πθμίςκ.  
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3. ΠΑΓΗΑ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΓΡΧΝ 
ΚΑΣΑΛΟΗΠΧΝ ΓΗΑ ΣΑ ΠΛΟΗΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΠΛΟΔ 
 
1. Δ/Γ - Ο/Γ  αλνηθηνύ ηύπνπ, ιηκάλη Αγίαο Μαξίλαο 
 
Σέζζεξα Δπξώ θαη νγδόληα  δύν ιεπηά (4,82) € / εκέξα 
 
Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ ιζα πανάδμζδ ζημ αοηυ διενμθμβζαηυ ελάιδκμ 
ιέπνζ 15m3, βζα απαζπυθδζδ ημο αοηζμθυνμο ιέπνζ δφμ (2) χνεξ.  
 
ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ημο πνυκμο απαζπυθδζδξ ημο αοηζμθυνμο ή 
ηδξ πμζυηδηαξ ή δ πανάδμζδ βίκεζ πένακ ηςκ ενβαζίιςκ ςνχκ ή 
διενχκ ή ηα πθμία αοηά πνεζαζεμφκ πενζζζυηενεξ ηδξ ιζαξ παναδυζεζξ 
ζημ αοηυ διενμθμβζαηυ ελάιδκμ, δ πνέςζδ εα επζαανφκεηαζ ςξ 
ηαηςηένς (ΐ1, 6). 
 
 
2. θάθε αλαςπρήο κε άδεηα κεηαθνξάο άλσ ησλ 12 επηβαηώλ: 

 
Γώδεθα Δπξώ θαη είθνζη ιεπηά (12,20) € / άθημε ακελανηήημο 
πμζυηδηαξ πανάδμζδξ απμαθήηςκ. 

 
3. Δ/Γ – Ο/Γ πινία: 
 
α) Α Καηεγνξία 
  
αξάληα επξώ θαη έλα  ιεπηό (40,01) € / εκέξα 
 
Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ ιζα πανάδμζδ ζημκ αοηυ διενμθμβζαηυ ιήκα 
ιέπνζ 15m3 , βζα απαζπυθδζδ ημο αοηζμθυνμο ιέπνζ δφμ (2) χνεξ, βζα 
ηάεε πθμίμ ηάεε θμνά. 
 
ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ημο πνυκμο απαζπυθδζδξ ημο αοηζμθυνμο ή 
ηδξ πμζυηδηαξ ή δ πανάδμζδ βίκεζ πένακ ηςκ ενβαζίιςκ ςνχκ ή 
διενχκ ή ημ πθμίμ αοηυ πνεζαζεεί πενζζζυηενεξ ηδξ ιζαξ πανάδμζδξ 
ζημκ αοηυ ιήκα δ πνέςζδ εα επζαανφκεηαζ ςξ ηαηςηένς (ΐ1,6). 
 
β) Β Καηεγνξία 
 
Δίθνζη επηά επξώ θαη ηξία  ιεπηά (27,03)€/ εκέξα 
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Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ ιζα πανάδμζδ ζημκ αοηυ διενμθμβζαηυ εκάιζζδ 
ιήκα (45 διένεξ), βζα πμζυηδηα ιέπνζ 15m3 , βζα απαζπυθδζδ ημο 
αοηζμθυνμο ιέπνζ δφμ (2) χνεξ, βζα ηάεε πθμίμ ηάεε θμνά. 
 
ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ημο πνυκμο απαζπυθδζδξ ημο αοηζμθυνμο ή 
ηδξ πμζυηδηαξ ή δ  πανάδμζδ βίκεζ πένακ ηςκ ενβαζίιςκ ςνχκ ή 
διενχκ ή ημ πθμίμ αοηυ πνεζαζεεί πενζζζυηενεξ ηδξ ιζαξ πανάδμζδξ 
ζημκ αοηυ εκάιζζδ διενμθμβζαηυ ιήκα δ πνέςζδ εα επζαανφκεηαζ ςξ 
ηαηςηένς (ΐ1,6). 
 
γ) Γ Καηεγνξία  
 
 Δίθνζη Δπξώ θαη πελήληα νθηώ ιεπηά (20,58) € / εκέξα 
(Καηά ηδ πνμκζηή δζάνηεζα πμο εηηεθμφκ δνμιμθυβζα) 
 
Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ ιζα πανάδμζδ ζημ αοηυ διενμθμβζαηυ δίιδκμ, 
βζα πμζυηδηα ιέπνζ 15m3 , βζα απαζπυθδζδ ημο αοηζμθυνμο ιέπνζ δφμ 
(2) χνεξ, βζα ηάεε πθμίμ ηάεε θμνά. 
 
ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ημο πνυκμο απαζπυθδζδξ ημο αοηζμθυνμο ή 
ηδξ πμζυηδηαξ ή δ  πανάδμζδ βίκεζ πένακ ηςκ ενβαζίιςκ ςνχκ ή 
διενχκ ή ημ πθμίμ αοηυ πνεζαζεεί πενζζζυηενεξ ηδξ ιζαξ παναδυζεζξ 
ζημ αοηυ  διενμθμβζαηυ δίιδκμ δ πνέςζδ εα επζαανφκεηαζ ςξ 
ηαηςηένς (ΐ1,6). 
 
4. Δ/Γ – Ο/Γ πινία δεπηεξεύνπζαο γξακκήο 
 
Γώδεθα Δπξώ θαη νγδόληα πέληε ιεπηά (12,85)€ / εκέξα 
Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ ιζα πανάδμζδ ζημ αοηυ διενμθμβζαηυ δίιδκμ, 
βζα πμζυηδηα ιέπνζ 15m3 ηαζ βζα απαζπυθδζδ ημο αοηζμθυνμο ιέπνζ δφμ 
(2) χνεξ, βζα ηάεε πθμίμ ηάεε θμνά. 
 
ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ημο πνυκμο απαζπυθδζδξ ημο αοηζμθυνμο ή 
ηδξ πμζυηδηαξ ή δ  πανάδμζδ βίκεζ πένακ ηςκ ενβαζίιςκ ςνχκ ή 
διενχκ ή ημ πθμίμ αοηυ πνεζαζεεί πενζζζυηενεξ ηδξ ιζαξ παναδυζεζξ 
ζημ αοηυ  διενμθμβζαηυ δίιδκμ δ πνέςζδ εα επζαανφκεηαζ ςξ 
ηαηςηένς (ΐ1,6). 
 
 
5. Σα Δ/Γ ηαρύπινα: 
 
Καηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν ( 01/05 έσο 31/10 ) 
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Γώδεθα Δπξώ θαη νγδόληα πέληε ιεπηά (12,85) € / εκέξα 
 
Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ ιζα πανάδμζδ ζημ αοηυ διενμθμβζαηυ δίιδκμ, 
βζα πμζυηδηα ιέπνζ 15m3 ηαζ βζα απαζπυθδζδ ημο αοηζμθυνμο ιέπνζ δφμ 
(2) χνεξ, βζα ηάεε πθμίμ ηάεε θμνά. 
ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ημο πνυκμο απαζπυθδζδξ ημο αοηζμθυνμο ή 
ηδξ πμζυηδηαξ ή δ  πανάδμζδ βίκεζ πένακ ηςκ ενβαζίιςκ ςνχκ ή 
διενχκ ή ημ πθμίμ αοηυ πνεζαζεεί πενζζζυηενεξ ηδξ ιζαξ παναδυζεζξ 
ζημ αοηυ  διενμθμβζαηυ δίιδκμ δ πνέςζδ εα επζαανφκεηαζ ςξ 
ηαηςηένς (ΐ1,6). 
 
Καηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν ( 01/11 έσο 30/04 ) 
 
Δθαηόλ είθνζη νθηώ Δπξώ θαη ζαξάληα επηά ιεπηά (128,47)€ / κήλα 
 
Σμ ηέθμξ αοηυ ηαθφπηεζ ιζα πανάδμζδ ηαε‟ υθμ ημ πεζιενζκυ ελάιδκμ βζα 
πμζυηδηα ιέπνζ 15m3 ηαζ βζα απαζπυθδζδ ημο αοηζμθυνμο ιέπνζ δφμ (2) 
χνεξ, βζα ηάεε πθμίμ ηάεε θμνά. 
 
ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ημο πνυκμο απαζπυθδζδξ ημο αοηζμθυνμο ή 
ηδξ πμζυηδηαξ ή δ  πανάδμζδ βίκεζ πένακ ηςκ ενβαζίιςκ ςνχκ ή 
διενχκ ή ημ πθμίμ αοηυ πνεζαζεεί πενζζζυηενεξ ηδξ ιζαξ παναδυζεζξ 
ζημ αοηυ πεζιενζκυ ελάιδκμ, δ πνέςζδ εα επζαανφκεηαζ ςξ ηαηςηένς 
(ΐ1,6). 
 
6. Άιια πινία, όπσο Δκπνξηθά, Φ/Γ, Μ/V, LPG, Γ/Μ, 
θξνπαδηεξόπινηα  θ.ιπ.  
 
Δλελήληα έμη Δπξώ θαη ηξηάληα έμη ιεπηά (96,36) € / άθημε 
 
ε πενίπηςζδ πμο πνεζαζεεί κα βίκεζ πανάδμζδ ηαηαθμίπςκ, δ 
πανάδμζδ εα πνεχκεηαζ πνυζεεηα, ηζιμθμβμφιεκδ ςξ ηαηςηένς (ΐ1, 6) 
ή (ΐ3). 
 
 
ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΠΛΟΗΧΝ Δ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 
 
Με αάζδ ηα επζιένμοξ ζημζπεία εκυξ εηάζημο πθμίμο, υπςξ 
ζππμδφκαιδ, είδμξ ηαοζίιμο, χνεξ πθεφζδξ, απμεδηεοηζηή ζηακυηδηα 
ηαηαθμίπςκ, ζπεδζαζιυξ ηαζ ηαηαζηεοή πθμίμο, δνμιμθυβζα η.α. 
ηνίκεηαζ ζηυπζιμ ηαζ δίηαζμ ηα πθμία κα ηαηαηαβμφκ ζε ηαηδβμνίεξ (ςξ 
ακςηένς). Δ ηαηάηαλδ ζε ηαηδβμνίεξ  βίκεηαζ ιε απυθαζδ ημο Ο.Λ.Ρ. 
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Ώ.Β., ηαηυπζκ ζοκεκκυδζδξ ηαζ φζηενα απυ έθεβπμ ηςκ ζημζπείςκ εκυξ 
εηάζημο πθμίμο απυ ημ Κεκηνζηυ Λζιεκανπείμ Ραθήκαξ. 
 
ΔΞΑΗΡΔΔΗ 
 
Ώπυ ηα ακςηένς ζοζηήιαηα πνεχζεςκ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα 
ελαζνέζεςκ πμο πνμαθέπμκηαζ ζημ άνενμ 9 ηδξ μδδβίαξ 59/2000/ΒΚ, ιε 
ηδ δζαδζηαζία πμο ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ Βθθδκζηή Νμιμεεζία. 
 
4. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΤΚΟΛΗΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ 
ΚΑΣΑΛΟΗΠΧΝ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΓΡΧΝ ΚΑΣΑΛΟΗΠΧΝ 
 
1.Γηα παξαδόζεηο πγξώλ πεηξειαηνεηδώλ θαηαινίπσλ ζε 
βπηηνθόξν απηνθίλεην. 
Σζιή ηαη‟ απμημπή βζα  παναθααή ιέπνζ 15 ηοαζηά ιέηνα: 
 
Δλληαθόζηα πελήληα δύν Δπξώ & ζαξάληα ιεπηά (952,40€) 
Σζιή βζα ηάεε επζπθέμκ m3  

 

αξάληα πέληε Δπξώ θαη δεθαεπηά ιεπηά (45,17€) 
 
ε πενίπηςζδ πμο παναδίδμκηαζ απυαθδηα θζπακηζηά έθαζα (ΏΛΒ) πμο 
εα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ζοζηήιαημξ εκαθθαηηζηήξ 
δζαπείνζζδξ αοηά παναθαιαάκμκηαζ πςνίξ πνέςζδ. 
 

Οζ ακςηένς ηζιέξ ζζπφμοκ βζα πνμκζηή απαζπυθδζδ ημο αοηζμθυνμο 
ιέπνζ δφμ (2) ςνχκ, βζα ιεβαθφηενδ ημο παναπάκς πνμκζημφ μνίμο, 
δδθαδή ηςκ (2) ςνχκ, εα πνεχκεηαζ επζπθέμκ ηαζ απμγδιίςζδ 
ηαεοζηένδζδξ ημο αοηζμθυνμο, ηαηά δηαθόζηα πελήληα έμη Δπξώ θαη 
ελελήληα ηέζζεξα ιεπηά (256,94€) ακά χνα ηαεοζηένδζδξ. 
 
 
 

5. Γηα παξαιαβή βνζξνιπκάησλ. 
 

Σζιή ηαη‟ απμημπή βζα παναθααή ιέπνζ δέηα (10) ηοαζηά ιέηνα: 
 
Πεληαθόζηα εμήληα πέληε Δπξώ & νγδόληα ηξία ιεπηά (565,83€) 
 
Σζιή βζα ηάεε επζπθέμκ m3 
 
αξάληα πέληε Δπξώ θαη δέθα επηά ιεπηά (45,17€) 
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Δ ακςηένς ηζιή ζζπφεζ βζα πνμκζηή απαζπυθδζδ ημο αοηζμθυνμο ηδξ 
εηαζνείαξ έςξ δφμ (2) χνεξ. 
 
Γζα πνμκζηή απαζπυθδζδ ημο αοηζμθυνμο, ιεβαθφηενδ ημο παναπάκς 
πνμκζημφ μνίμο, δδθαδή ηςκ (2) δφμ ςνχκ, εα πνεχκεηαζ επζπθέμκ ηαζ 
απμγδιίςζδ ηαεοζηένδζδξ ημο αοηζμθυνμο, ηαηά δηαθόζηα πελήληα 
έμη Δπξώ θαη ελελήληα ηέζζεξα ιεπηά (256,94€) ακά χνα 
ηαεοζηένδζδξ. 
 
Τπνινγηζκόο ρξόλνπ απαζρόιεζεο ησλ κέζσλ πεξηζπιινγήο 
(ζπιιεθηηθά θαη βπηηνθόξα νρήκαηα). 
 
Ο πνυκμξ απαζπυθδζδξ ηςκ ιέζςκ πενζζοθθμβήξ οπμθμβίγεηαζ ςξ 
ελήξ: 

 Έκανλδ πνυκμο απαζπυθδζδξ, δ άθζλδ ημο δελαιεκυπθμζμο ή ημο 
ζθεπίμο ή ημο αοηζμθυνμο μπήιαημξ ζηδ εέζδ ημο 
ελοπδνεημφιεκμο πθμίμο. 

 Λήλδ πνυκμο απαζπυθδζδξ δ απμζφκδεζδ ημο ζςθήκα 
παναθααήξ ηαηαθμίπςκ. 

 
3. Γηα παξαδόζεηο πγξώλ θαηαινίπσλ ζε Γ/Ξ ηνπ αλαδόρνπ  
 
ηαηαπθέμκηαξ ζηδ εέζδ αβηονμαμθίαξ ημο ελοπδνεημφιεκμο πθμίμο ιε 
ιέζα άκηθδζδξ ημο παναδίδμκημξ πθμίμο. 
Σζιή ηαηυπζκ εζδζηήξ ζοιθςκίαξ ιε ημ παναδίδμκ πθμίμ, ακάθμβα ιε ηδκ 
πενίπηςζδ. 
(Δθ’  όζνλ ην παξαδίδνλ πινίν δελ δύλαηαη λα ηα παξαδώζεη δηα ηδίσλ 
κέζσλ, ε άληιεζε ζα γίλεηαη κε κέζα ηνπ αλαδόρνπ επηβαξπλόκελεο ηεο 
ρξέσζεο κε εηδηθή – θαηά πεξίπησζε – ζπκθσλία). 
 
4. Γηα παξαιαβή γαιαθησκαηνπνηεκέλσλ πεηξειαηνεηδώλ 
θαηαινίπσλ. 
Σζιή ηαηυπζκ εζδζηήξ ζοιθςκίαξ ιε ημ παναδίδμκ πθμίμ, ακάθμβα ιε ηδκ 
πενίπηςζδ ηαζ ηαηυπζκ ακαβκχνζζήξ ηςκ απμαθήηςκ. 
 
 
5. Έθδνζε ηεισλεηαθήο άδεηαο. 
Κάεε πανάδμζδ οβνχκ ηαηαθμίπςκ απαζηεί ηδκ έηδμζδ ηεθςκεζαηήξ 
αδείαξ, ημ ηυζημξ ηδξ μπμίαξ ακένπεηαζ ζημ πμζυ ηςκ εκεκήκηα Βονχ 
(90 €). 
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Δ έηδμζδ ηδξ ηεθςκεζαηήξ αδείαξ εα βίκεηαζ ιε ιένζικα ηδξ ακαδυπμο, 
ημ δε ηυζημξ ηςκ εκεκήκηα Βονχ (90 €) εα επζαανφκεζ ημ 
ελοπδνεημφιεκμ – παναδίδμκ πθμίμ. 
 
 
Σξόπνο παξάδνζεο θαηαινίπσλ 
Δ πανάδμζδ ηςκ ηαηαθμίπςκ βίκεηαζ ιε ιέζα ημο παναδίδμκημξ πθμίμο, 
εηηυξ ηςκ εφηαιπηςκ ζςθήκςκ μζ μπμίεξ πανέπμκηαζ απυ ηα 
ζοθθεηηζηά ιέζα (ζςθήκεξ δζαημιήξ 4΄΄ - 6΄΄ ηαζ ιήημοξ ημοθάπζζημκ 
25ι. βζα ηα δελαιεκυπθμζα / ζθέπζα ηαζ ζςθήκεξ δζαημιήξ 2΄΄ ηαζ ιήημοξ 
ημοθάπζζημκ 23ι. βζα ηα αοηζμθυνα). 
 
(Δθ’ όζνλ ην παξαδίδνλ πινίν δελ  δύλαηαη λα ηα παξαδώζεη δηα ηδίσλ 
κέζσλ, ε άληιεζε ζα γίλεηαη κε κέζα ηνπ αλαδόρνπ επηβαξπλόκελεο ηεο 
ρξέσζεο κε εηδηθή – θαηά πεξίπησζε – ζπκθσλία). 
 
 
Αλαίηηα θίλεζε ζπιιεθηηθνύ κέζνπ 
 
ε πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία γδηδεεί δ πανάδμζδ ηαηαθμίπςκ  ηαζ 
αοηή δεκ πναβιαημπμζδεεί ιε οπαζηζυηδηα ημο παναδίδμκημξ πθμίμο, δ 
ακαίηζα αοηή ηίκδζδ ημο ζοθθεηηζημφ ιέζμο εα πνεχκεηαζ ςξ ηακμκζηά 
πναβιαημπμζδεείζα παναθααή ζφιθςκα ιε ηδκ ηαη‟  απμημπή ηζιή ςξ 
(ΐ). 
 
 
6. Πξόζζεηεο ρξεώζεηο 
 
Οζ ακςηένς πνμζθενυιεκεξ ηζιέξ ζζπφμοκ βζα παναθααή ηαηαθμίπςκ 
εκηυξ ενβαζίιςκ διενχκ ηαζ ςνχκ. 
 
Οζ ακςηένς ηζιέξ πνμζαολάκμκηαζ βζα παναθααέξ εηηυξ ενβαζίιςκ 
ςνχκ ηαζ διενχκ ςξ ελήξ: 
 
40% βζα ηζξ οπενςνζαηέξ παναθααέξ ηςκ ενβαζίιςκ διενχκ 
60% βζα ηζξ παναθααέξ ζε άαααηα, Κονζαηέξ ηαζ ανβίεξ. 
 
Χνάνζμ θεζημονβίαξ: 06:00 – 14:00. 
 
Δ παναθααή ηςκ οβνχκ ηαηαθμίπςκ εα βίκεηαζ απυ ηα πθμία ιε ιέζα 
ηαζ θνμκηίδα ημο ιέθμοξ ημο ακαδυπμο, μπμζαδήπμηε χνα ημο 24χνμο 
οπάνπεζ ζπεηζηυ αίηδια απυ ημ πθμίμ ηαζ ακελανηήηςξ ηδξ ιζηνήξ ή 
ιεβάθδξ πμζυηδηαξ ηαηαθμίπςκ πμο δζαεέημοκ ηαζ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ 
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ηςκ ηαηαθμίπςκ ζε πεηνεθαζμεζδή, μφηςξ χζηε ζε ηαιία πενίπηςζδ κα 
ιδκ πνμηφπηεζ αδζηαζμθυβδηδ ηαεοζηένδζδ ζηα πθμία. 
 
Σμ αίηδια βζα ηδκ παναθααή πνέπεζ κα οπμαάθθεηαζ απυ ημ 
ελοπδνεημφιεκμ πθμίμ ή ημκ κυιζιμ εηπνυζςπυ ημο, ηαηά ηζξ ενβάζζιεξ 
διένεξ ηαζ χνεξ, 24 χνεξ ενβαζίιςκ διενχκ ημοθάπζζημκ πνμ ηδξ 
ενβαζίαξ παναθααήξ, βζα ηδκ δζεηπεναίςζδ ηςκ ηεθςκεζαηχκ ηαζ άθθςκ 
δζαηοπχζεςκ απυ ημκ ακάδμπμ. 
 
 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
 
Οζ ηαηςηένς ακαθενυιεκεξ παναηδνήζεζξ επί ηςκ ηεθχκ αθμνμφκ υθα 
ηα ηέθδ ηςκ πνμδβμφιεκςκ παναβνάθςκ . 
 
α) Σα διενήζζα πνμακαθενυιεκα ακηαπμδμηζηά ηέθδ, οπμθμβίγμκηαζ επί 
υθςκ ηςκ διενμθμβζαηχκ διενχκ ημο ιήκα (30 διένεξ), ηαηά ηδκ 
πνμκζηή πενίμδμ πμο εηηεθμφκ πθυεξ. (Δ παναιμκή μθίβςκ ςνχκ ηδξ 
διέναξ πνεχκεηαζ ςξ αηέναζα διένα). 
 
Καηά ηζξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ πμο δεκ εηηεθμφκ πθυεξ δεκ ηαηααάθμοκ 
ηέθδ. 
 
α) ε πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία, πθμίμ εκηεηαβιέκμ ζημ ζφζηδια 
ακηαπμδμηζημφ ηέθμοξ, απμζονεεί βζα μπμζμδήπμηε θυβμ απυ ημοξ 
πθυεξ ηαζ έπεζ παναδχζεζ ή πνμηίεεηαζ κα παναδχζεζ ηα πεηνεθαζμεζδή 
ηαηάθμζπά ημο ηαζ ηα απυαθδηά ημο, πςνίξ κα έπεζ ηαηααάθθεζ ημ ζφκμθμ 
ηςκ ηεθχκ πμο ημο ακαθμβμφκ βζα ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ 
πμο ακηζζημζπεί ζηδκ ηαηδβμνία ημο, εα πνεχκεηαζ ιε ημ ζφκμθμ ηςκ 
ηεθχκ ηδξ πνμκζηήξ πενζυδμο πμο ακηζζημζπεί ζηδκ ηαηδβμνία ημο. 
 
β)  Οζ δελαιεκέξ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ιζηνχκ ζηαθχκ πμο εα 
εβηαηαζηαεμφκ ζηζξ πνμαθήηεξ, υπςξ πνμαθέπεηαζ ζηζξ 
πνμακαθενυιεκεξ παναβνάθμοξ, απμηεθμφκ οπμπνέςζδ ηδξ ακάδμπδξ 
εηαζνείαξ. Βπίζδξ ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο HEC εα πνέπεζ κα δζαζθαθίγεζ 
υηζ μζ δελαιεκέξ πμο ημπμεεηεί ζηζξ πνμαθήηεξ βζα ηδκ ζοθθμβή ηςκ 
οβνχκ απμαθήηςκ, δεκ πνμηαθμφκ μπμζαδήπμηε ιμνθή νφπακζδξ ζημκ  
πενζαίμ ή εαθάζζζμ πχνμ υπςξ π.π. μζιέξ ή  δζαννμέξ οβνχκ .  
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ΥΡΔΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ  & 
ΚΑΣΑΛΟΗΠΧΝ ΦΟΡΣΗΟΤ 
 
Γζα ηα επζηίκδοκα απυαθδηα ηαζ ηα απυαθδηα πμο απμηεθμφκ ηαηάθμζπα 
θμνηίμο ηαζ δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ ηαηδβμνίεξ απμαθήηςκ πμο 
πνμακαθένεδηακ, υπςξ αοηά ηαηαηάζζμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ηείιεκδ 
Νμιμεεζία, ηαεχξ ηαζ βζα ηάεε είδμοξ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ πμο 
πνήγμοκ εζδζηήξ ιεηαπείνζζδξ, υζμκ αθμνά ηδκ παναθααή ημοξ, υζμ ηαζ 
βζα ηδκ επελενβαζία ηαζ ηδκ ηεθζηή δζάεεζδ ημοξ, δ πνέςζδ ηςκ 
οπδνεζζχκ παναθααήξ ηαζ δζάεεζδξ ηςκ απμαθήηςκ αοηχκ, εα βίκεηαζ 
ηαηυπζκ ζοιθςκίαξ ιεηαλφ ημο ιέθμοξ ημο Ώκαδυπμο HEC, ημο πνήζηδ 
ηαζ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
 
Δ πνέςζδ ηςκ οπδνεζζχκ αοηχκ εα ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ, ηδκ 
επζηζκδοκυηδηα ηαζ ημκ ηνυπμ επελενβαζίαξ ηαζ δζάεεζδξ ηςκ 
απμαθήηςκ αοηχκ. θα ηα παναζηαηζηά δζαηίκδζδξ επζηίκδοκςκ 
απμαθήηςκ εα ηδνμφκηαζ ζημ Γναθείμ Βοημθζχκ Τπμδμπήξ Ώπμαθήηςκ. 
 
Σμ Μέθμξ ημο Ώκαδυπμο H.E.C. S.A., ζηδκ επζζημθή ιε ηδκ μπμία 
πνυηεζκε ηδκ ακαδζαιυνθςζδ ηςκ ακηαπμδμηζηχκ ηεθχκ βζα ηζξ 
ηαηδβμνίεξ πθμίςκ Ώ, ΐ ηαζ Γ, ιαξ παναηαθμφζε κα ελεηάζμοιε ηδ 
δοκαηυηδηα ηαεμνζζιμφ πνεχζεςκ βζα ηζξ πενζπηχζεζξ άκηθδζδξ ιε 
ιέζα ημο Ώκαδυπμο υηακ πανμοζζάγεηαζ αδοκαιία ή αθάαδ ζηα ιέζα 
ημο πθμίμο. φιθςκα ιε ηδκ ανζε. 11.3/30-10-2009 απυθαζδ ημο Α.. / 
Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β., γδηήζαιε ιε ημ οπ‟ ανζε. πνςη. 2402/06-11-2009 έββναθυ 
ιαξ απυ ηδκ Έκςζδ Βπζπεζνήζεςκ ΏηημπθμΎαξ ηζξ απυρεζξ ημοξ ζπεηζηά 
ιε ημκ πνμακαθενεέκηα ηαεμνζζιυ πνεχζεςκ χζηε ακ βίκμοκ 
απμδεηηέξ κα πνμπςνήζμοιε ζηδκ απμζημθή ηςκ ηζιμηαηαθυβςκ βζα 
έβηνζζδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα πνμαμφιε ζε ηνμπμπμίδζδ ηδξ ανζε. πνςη. 
1528/25-06-2009 φιααζδ ιε ημ ιέθμξ ημο Ώκαδυπμο H.E.C. S.A. Δ εκ 
θυβς Έκςζδ δεκ ιαξ ελέθναζε ηζξ απυρεζξ ηδξ έςξ ηαζ ζήιενα μπυηε 
ζαξ έπμοιε παναεέζεζ ημκ ζοβηεηνζιέκμ υνμ ςξ έπεζ δδθαδή μζ 
πνεχζεζξ αοηέξ εα βίκμκηαζ ιε απεοεείαξ δζαπναβιάηεοζδ ιεηαλφ ημο 
πνήζηδ ηαζ ημο ακαδυπμο ηδ ζηζβιή πμο πνμηφρεζ ηέημζα ακάβηδ.     
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13.1. Γεληθά. 
 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ πανμοζζάγμκηαζ μζ ελαζνέζεζξ εθανιμβήξ, ηαεχξ ηαζ 
μζ επζεεςνήζεζξ – έθεβπμζ ηδξ Οδδβίαξ 2000/59/ΒΔ ηαζ ηδξ ακηίζημζπδξ 
ΚΤΏ 8111.1/41/2009. 

Οζ πνμαθεπυιεκεξ ελαζνέζεζξ ακαθένμκηαζ απμηθεζζηζηά ζε πθμία ιε 
πνμβναιιαηζζιέκα δνμιμθυβζα ιε ζοπκμφξ ηαζ ηαηηζημφξ εθθζιεκζζιμφξ. 
ηδκ ηαηδβμνία αοηή ιπμνεί κα οπαπεεί ημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ πθμίςκ 
πμο ηαηαπθέμοκ ζηδ Ραθήκα. 

Ώλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ: 

 ηζξ ακάβηεξ ηςκ εκ θυβς πθμίςκ, 

 ημ βεβμκυξ υηζ ζε πμθθά θζιάκζα πμο ηαηαπθέμοκ ηα πθμία αοηά ή 
δεκ οπάνπμοκ ακαβκςνζζιέκεξ εοημθίεξ οπμδμπήξ ή μζ 
δοκαηυηδηεξ ελοπδνέηδζδξ ηςκ πθμίςκ είκαζ πενζμνζζιέκεξ ή δεκ 
οπάνπεζ επάνηεζα πνυκμο βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ πθμίςκ 

δ μνβάκςζδ ηςκ οπδνεζζχκ εοημθζχκ οπμδμπήξ απυ ημκ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 
ηαζ δ ηαηάνηζζδ ημο ακά πείναξ ηακμκζζιμφ έπεζ πναβιαημπμζδεεί ιε ημ 
ζηεπηζηυ υηζ ηα πθμία εα ελοπδνεημφκηαζ απυ ηζξ ακαβκςνζζιέκεξ 
εοημθίεξ οπμδμπήξ ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. 

 

 

13.2.  Δμαηξέζεηο. 
 

ηακ ηα πθμία εηηεθμφκ πνμβναιιαηζζιέκα δνμιμθυβζα ιε ζοπκμφξ ηαζ 
ηαηηζημφξ  εθθζιεκζζιμφξ ηαζ εθυζμκ οπάνπμοκ επανηείξ απμδείλεζξ βζα 
ηδκ φπανλδ δζαηακμκζζιμφ πμο εββοάηαζ ηδκ πανάδμζδ ηςκ απμαθήηςκ 
πθμίμο ηαζ ηδκ ηαηααμθή ηεθχκ ζε θζιέκα πμο ανίζηεηαζ επί ηδξ 
δζαδνμιήξ ημοξ, μζ θμνείξ δζαπείνζζδξ θζιέκςκ ιπμνμφκ κα ηα 
απαθθάζζμοκ απυ ηζξ οπμπνεχζεζξ πμο απμννέμοκ απυ ηα Άνενα 6 
(Κμζκμπμίδζδ), 7πανάβναθμξ 1 (πανάδμζδ απμαθήηςκ) ηαζ 8 (ηέθδ βζα 
ηα απυαθδηα) ηδξ ΚΤΏ 8111.1/41/2009. 
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Έηζζ μζ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ ελαζνέζεςκ πμο ιπμνμφκ κα δμεμφκ ζε ηάπμζμ 
πθμίμ είκαζ: 

 Βλαίνεζδ απυ ηζξ οπμπνεχζεζξ Κμζκμπμίδζδξ ηςκ απμαθήηςκ, 
υπςξ πενζβνάθμκηαζ ζημ ηεθάθαζμ X 

 Βλαίνεζδ απυ ηδκ οπμπνέςζδ πανάδμζδξ απμαθήηςκ 

 Βλαίνεζδ απυ ηδκ οπμπνέςζδ ηαηααμθήξ ηέθμοξ 

 

Οζ ελαζνέζεζξ δίδμκηαζ ηαηυπζκ αζηήζεςξ ημο εκδζαθενμιέκμο πθμίμο, 
ζφιθςκα ιε ηδ δζαδζηαζία πμο πενζβνάθεηαζ ζημ Άνενμ 9 ηδξ ΚΤΏ ΚΤΏ 
8111.1/41/2009. 

 

Ο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. εκδιενχκεζ ηδ Γεκζηή Γναιιαηεία Λζιέκςκ ηαζ Λζιεκζηήξ 
Πμθζηζηήξ ημο Τπμονβείμο Ναοηζθίαξ ηαζ Ώζβαίμο ημοθάπζζημκ ιία θμνά 
ηαη΄ έημξ βζα ηζξ ελαζνέζεζξ πμο παναπςνμφκηαζ ζφιθςκα ιε ηα 
ακςηένς, πνμηεζιέκμο κα εκδιενςεμφκ ζηδ ζοκέπεζα μζ ανιυδζεξ 
Τπδνεζίεξ ηδξ Βονςπασηήξ Βπζηνμπήξ. 

 

 

13.3. Δπηζεσξήζεηο - Έιεγρνη 
 

Σα ηθζιάηζα επζεεχνδζδξ πθμίςκ ηςκ Λζιεκζηχκ Ώνπχκ ιενζικμφκ χζηε 
υθα ηα πθμία κα είκαζ δοκαηυκ κα οπυηεζκηαζ ζε επζεεχνδζδ βζα ηδκ 
ελαηνίαςζδ ηδξ ζοιιυνθςζήξ ημοξ ιε ηδκ Οδδβία 2000/59/ΒΚ, δ δε 
ζοπκυηδηα ηςκ επζεεςνήζεςκ αοηχκ κα είκαζ επανηήξ. 

 

Γζα επζεεςνήζεζξ πμο αθμνμφκ πθμία πθδκ ηςκ αθζεοηζηχκ ζηαθχκ ηαζ 
ηςκ ζηαθχκ ακαροπήξ ιε άδεζα ιεηαθμνάξ 12 επζααηχκ ημ πμθφ: 

(α) ηαηά ηδκ επζθμβή πθμίςκ πνμξ επζεεχνδζδ, δίδεηαζ     ζδζαίηενδ 
πνμζμπή: 

- ζηα πθμία πμο δεκ ζοιιμνθμφκηαζ πνμξ ηζξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ 
ημζκμπμίδζδ απαζηήζεζξ 
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- ζηα πθμία βζα ηα μπμία, απυ ηδκ ελέηαζδ ηςκ ζημζπείςκ πμο 
πανέπμοκ μζ πθμίανπμζ ζφιθςκα ιε ημ ηεθάθαζμ X, 
δζαπζζηχεδηακ εκδείλεζξ υηζ ημ πθμίμ δεκ ζοιιμνθμφηαζ πνμξ ηδκ 
μδδβία 2000/59/ΒΚ, 

(α) δ επζεεχνδζδ αοηή ιπμνεί κα δζεκενβείηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ 
μδδβίαξ 95/21/ΒΚ (ΠΑ 88/97 (Ώ΄ 90) ) υηακ αοηή εθανιυγεηαζ, 
ακελανηήηςξ ημο πθαζζίμο ηςκ επζεεςνήζεςκ, εκχ ζζπφεζ δ απαίηδζδ 
πμο μνίγεηαζ ζηδκ ακςηένς μδδβία πενί επζεεςνήζεςξ ημο 25% ηςκ 
πθμίςκ, 

(β) εάκ δ Λζιεκζηή Ώνπή δεκ είκαζ ζηακμπμζδιέκδ απυ ηα 
απμηεθέζιαηα αοηήξ ηδξ επζεεχνδζδξ, ιενζικά χζηε ημ πθμίμ κα ιδκ 
απμπθεφζεζ ιέπνζξ υημο ηα απυαθδηά ημο ηαζ ηα ηαηάθμζπα θμνηίμο 
παναδμεμφκ ζε εβηαηαζηάζεζξ παναθααήξ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ 
ηδξ Οδδβίαξ 2000/59/ΒΚ ηαζ ημο πανυκημξ ηακμκζζιμφ 

(δ) υηακ οπάνπμοκ ζαθείξ απμδείλεζξ βζα ημκ απυπθμο πθμίμο πςνίξ 
κα έπμοκ ηδνδεεί μζ δζαηάλεζξ ηδξ Οδδβίαξ 2000/59/ΒΚ, εκδιενχκεηαζ 
ζπεηζηά δ ανιυδζα ανπή ημο επυιεκμο θζιέκα ηαηάπθμο ηαζ ιε ηδκ 
επζθφθαλδ ηδξ επζαμθήξ ηςκ ηονχζεςκ πμο πνμαθέπμκηαζ ζημ άνενμ 
13 ηδξ Οδδβίαξ 2000/59/ΒΚ, δεκ επζηνέπεηαζ μ απυπθμοξ ημο πθμίμο 
αοημφ ιέπνζξ υημο δζεκενβδεεί θεπημιενέζηενδ αλζμθυβδζδ ηδξ 
ζοιιυνθςζδξ ημο πθμίμο πνμξ ηδκ πανμφζα απυθαζδ, υπςξ δ 
αηνίαεζα ηςκ ζημζπείςκ πμο πανέπμκηαζ ζφιθςκα ιε ημ ηεθάθαζμ X ημο 
πανυκημξ ηακμκζζιμφ.   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I 
 
 
 

 

 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΣΟΤ ΥΡΖΣΔ ΣΟΤ 
ΛΗΜΔΝΑ 
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Πιεξνθνξίεο 

πνπ δηαηίζεληαη ζε όινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηκέλα 

  

Με ζημπυ ηδκ εκδιένςζδ ηονίςξ ηςκ πνδζηχκ ηςκ εοημθζχκ οπμδμπήξ 
απμαθήηςκ πθμίςκ ημο θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ δδιζμονβείηαζ έκηοπμ ημ 
μπμίμ εα ιμζναζηεί ζημοξ πνήζηεξ ηαζ ιεηαλφ άθθςκ πενζθαιαάκεζ: 

  

 ζφκημιδ ακαθμνά ζηδ εειεθίςζδ ζδιαζία ηδξ μνεήξ πανάδμζδξ 
ηςκ απμαθήηςκ πθμίμο ηαζ ηαηαθμίπςκ θμνηίμο, 

 

 εέζδ ηςκ θζιεκζηχκ εβηαηαζηάζεςκ παναθααήξ βζα ηάεε εέζδ 
πνυζδεζδξ, ιε δζάβναιια- πάνηδ, 

 

 ηαηάθμβμ ηςκ απμαθήηςκ πθμίμο ηαζ ηαηαθμίπςκ θμνηίμο ιε ηα 
μπμία ζοκήεςξ  αζπμθμφκηαζ μζ ανιυδζμζ ζημκ θζιέκα, 

 

 ηαηάθμβμ ηςκ ζδιείςκ επαθήξ, ηςκ θμνέςκ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ ηςκ 
πανεπμιέκςκ οπδνεζζχκ, 

 

 πενζβναθή ηςκ δζαδζηαζζχκ πανάδμζδξ, 

 

 πενζβναθή ημο ζοζηήιαημξ πνέςζδξ ηεθχκ   ηαζ 

 

 δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ ακαθμνά ηςκ ακεπανηεζχκ ζηζξ θζιεκζηέξ 
εβηαηαζηάζεζξ παναθααήξ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΡΟ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΗΟΓΟ 
ΣΟ ΛΗΜΔΝΑ 
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ΔΝΣΤΠΟ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 
 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΡΟ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 
ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΗΟΓΟ ΣΟΝ ΛΗΜΔΝΑ 

ΡΑΦΖΝΑ / ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ 

(ακαθένεηαζ μ θζιέκαξ πνμμνζζιμφ ηαζ ημζκμπμζείηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 6 ηδξ 

ανζε. 8111.1/41/09 Κ.Τ.Ώ.) 

 

1. Οκμιαζία, ηςδζηυξ ηθήζδξ, ηαζ, εθυζμκ δζαεέηεζ, ανζειυ 
ακαβκχνζζδξ ΑΝΟ ημο πθμίμο : 

 
2. Κνάημξ ζδιαίαξ : 
 
3. Πνμαθεπυιεκδ χνα ηαηάπθμο (ΠΧΚ) : 
 
4. Πνμαθεπυιεκδ χνα απυπθμο (ΠΧΏ) : 
 
5. Πνμδβμφιεκμξ θζιέκαξ πνμζέββζζδξ : 
 
6. Βπυιεκμξ θζιέκαξ πνμζέββζζδξ : 
 
7. Σεθεοηαίμξ θζιέκαξ πανάδμζδξ απμαθήηςκ πθμίμο ηαζ 

διενμιδκία ηαηά ηδκ μπμία πναβιαημπμζήεδηε δ πανάδμζδ αοηή: 
 
8. Παναδίδεηε  
 
 ημ ζφκμθμ    ιένμξ   ηαιία πμζυηδηα  
 
απυ ηα απυαθδηά ζαξ ζηζξ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ παναθααήξ  
 
9. Σφπμξ ηαζ πμζυηδηα απμαθήηςκ ηαζ ηαηαθμίπςκ πμο πνυηεζηαζ κα 

παναδμεμφκ ή κα παναιείκμοκ επί ημο πθμίμο, ηαζ πμζμζηυ ηδξ 
ιέβζζηδξ ζηακυηδηαξ απμεήηεοζδξ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλ παξαδίδεηε όια ηα απόβιεηα, ζπκπιεξώζηε θαηάιιεια ηελ δεύηεξε ζηήιε. 
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Αλ παξαδίδεηε κέξνο ή θαζόινπ απόβιεηα, ζπκπιεξώζηε όιεο ηηο ζηήιεο. 

ΣΤΠΟ ΏΠΟΐΛΔΣΏ 

ΠΡΟ 

ΠΏΡΏΑΟΔ 

m
3 

ΜΒΓΕΣΔ 

ΕΚΏΝΟΣΔΣΏ 

ΏΠΟΘΔΚΒΤΔ 

ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ 

m
3 

ΠΟΟΣΔΣΏ 

ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ 

ΠΟΤ 

ΠΏΡΏΜΒΝΟΤΝ 

ΒΠΕ ΣΟΤ 

ΠΛΟΕΟΤ 

m
3 

ΛΕΜΒΝΏ 

ΠΟΤ ΘΏ  

ΠΏΡΏΑΟΘΟΤΝ 

ΣΏ ΤΠΟΛΟΕΠΏ 

ΏΠΟΐΛΔΣΏ 

ΒΚΣΕΜΧΜΒΝΔ 

ΠΟΟΣΔΣΏ 

ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ 

ΠΟΤ 

ΘΏ 

ΠΏΡΏΥΘΟΤΝ 

ΜΒΣΏΞΤ 

ΚΟΕΝΟΠΟΕΔΔ 

ΚΏΕ 

ΒΠΟΜΒΝΟΤ 

ΛΕΜΒΝΏ 

ΚΏΣΏΠΛΟΤ 

m
3 

 Πεηξειαηνεηδή απόβιεηα 

Καηάθμζπα 

Πεηνεθαίμο 

 

     

      

Όδαηα 

Τδνμζοθθεηηχκ 

 

     

Λμζπά 

(κα 

ηαεμνζζημφκ) 

     

 Απνξξίκκαηα 

Πθαζηζηά      

Λεζημονβζηά 

Ώπυαθδηα 

     

Ώπυαθδηα 

Σνμθίιςκ 

     

Οζηζαηά 

Ώπυαθδηα 

     

ΐνχζζια έθαζα      

Σέθνα      

Πηχιαηα Γχςκ      

Τπμθείιιαηα 

Φμνηίμο 

     

Ώθζεοηζηυξ 

Βλμπθζζιυξ 

     

Λύκαηα
 (1) 

     

Απόβιεηα 

πνπ έρνπλ 
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ζρέζε κε ην  

θνξηίν
(2) 

 

Καηάινηπα 

θνξηίνπ 
(2) 

 κα 

ηαεμνζζεμφκ 

     

(3) Σα θφιαηα ιπμνμφκ κα απμννίπημκηαζ  ζηδ εάθαζζα ζφιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ II ημο πανανηήιαημξ IV ηδξ ζφιααζδξ 

MARPOL 73/78 ηαζ ημο άνενμο 7 ημο  Π.Α. 400/96, υπςξ ζζπφεζ. Σα ακηίζημζπα ηεηναβςκίδζα δεκ πνεζάγεηαζ κα ζοιπθδνςεμφκ 

εάκ οπάνπεζ πνυεεζδ πναβιαημπμίδζδξ επζηνεπυιεκδξ απυννζρδξ ζηδ εάθαζζα. 

(4) Βηηζιήζεζξ. 

 

 
* Οζ πμζυηδηεξ επζηνέπεηαζ κα είκαζ ηαη΄ εηηίιδζδ. 
 

 

διεζχζεζξ :  
 
1. Οζ ακςηένς πθδνμθμνίεξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα 
ζημπμφξ ηναηζημφ Λζιεκζημφ εθέβπμο ηαζ άθθμοξ ζημπμφξ επζεεχνδζδξ. 
 
 
2. Σα ηνάηδ ιέθδ μνίγμοκ ημοξ θμνείξ πμο θαιαάκμοκ ακηίβναθα ηδξ 
πανμφζαξ ημζκμπμίδζδξ. 
 
3. Σμ πανυκ έββναθμ ζοιπθδνχκεηαζ οπμπνεςηζηά εηηυξ ακ ημ 
πθμίμ ηαθφπηεηαζ απυ ελαίνεζδ δοκάιεζ ημο άνενμο 9 ηδξ πανμφζαξ 
Κ.Τ.A. 
 
 
Βπζαεααζχκς υηζ:  
 
 μζ ςξ άκς θεπημιένεζεξ είκαζ αηνζαείξ ηαζ μνεέξ 
 
 επί ημο πθμίμο οθίζηαηαζ επανηήξ ζηακυηδηα απμεήηεοζδξ υθςκ 

ηςκ απμαθήηςκ πμο εα παναπεμφκ ιεηαλφ ηδξ ημζκμπμίδζδξ ηαζ 
ημο επυιεκμο θζιέκα ζημκ μπμίμ εα παναδμεμφκ. 

 
 
 
Διενμιδκία………………………. 
να………………………………... 
Τπμβναθή………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 
 

 

 

 
ΑΗΣΖΖ ΠΑΡΑΓΟΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 
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NNOONN  HHAAZZAARRDDOOUUSS  SSHHIIPP  GGEENNEERRAATTEEDD  WWAASSTTEE  DDEELLIIVVEERRYY  RREECCEEIIPPTT  

ΑΑΡΡΟΟΔΔΕΕΙΙΞΞΘΘ  ΡΡΑΑΑΑΛΛΑΑΒΒΘΘΣΣ  ΣΣΤΤΕΕΕΕΩΩΝΝ  ΜΜΘΘ  ΕΕΡΡΙΙΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΩΩΝΝ  ΑΑΡΡΟΟΒΒΛΛΘΘΤΤΩΩΝΝ  ΡΡΛΛΟΟΙΙΩΩΝΝ   
This form should be retained on board the vessel along with the appropriate Oil RB, Cargo RB or Garbage RB. 
(Θ απόδειξθ πρζπει να τθρείται πάνω ςτο πλοίο, μαηί με τα βιβλία καταγραφισ Ρετρελαίου, Φορτίου ι Απορριμμάτων.) 

1. RECEPTION FACILITY & PORT PARTICULARS / ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ & ΣΟΙΧΕΙΑ ΛΙΜΕΝΑ 
1.1 Location/Terminal Name: 
Ρεριοχι/Ονομαςία λιμζνα: 

 
1.2 Date of delivery: 

Θμερομθνία παράδοςθσ 
 

1.3 Collection mean: 
Μζςο περιςυλλογισ: 

 Towed Barge-Container / 
υμουλκοφμενθ Φορτθγίδα-Container 

 Self-Propelled Barge-Container / 
Αυτοκινοφμενθ Φορτθγίδα-Container 

  Container / 
Απορριμματοκιβώτιο 

1.4  Reception & Treatment Facility Provider: 
Ανάδοχοσ Ευκολιών Υποδοχισ: 

ANTIPOLLUTION A.N.E. 

1.5  Contract Number with the Port Authority/ Αρικμόσ Σφμβαςθσ με τον 
Φορζα Διαχείριςθσ Λιμζνα 

 

2.   SHIP PARTICULARS / ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΤ 

2.1 Name of Ship: 
Πνομα Ρλοίου:  

2.5 Owner or Operator: 
Ρλοιοκτιτθσ ι Διαχειριςτισ:  

2.2 ΙΜΟ Νumber: 
Αρικμόσ  ΙΜΟ: 

 
2.6 Flag: 
Σθμαία: 

 

2.3 Gross Tonnage: 
Κόροι Ολικισ Χωρθτικότθτασ: 

 
2.7 Sum of crew & passengers / 

Σφνολο επιβατών & πλθρώματοσ 
 

2.4 Type of Ship:    Oil tanker (Δ/Ξ πετρελαίου)    Chemical tanker (Δ/Ξ χθμικών)    Bulk carrier (Χφδθν φορτίου)    Container (Κοντζινερ) 
Είδοσ Ρλοίου:    Other cargo ship (Άλλο πλοίο φορτίου)    Passenger ship (Επιβατθγό)    Ro-Ro (ο-ο)    Other (Άλλο) …………………….. 

2.8 Previous Port: 
Ρροθγοφμενο Λιμάνι: 

 2.9 Next Port: 
Επόμενο Λιμάνι: 

 

3. TYPE & AMOUNT OF DELIVERED WASTE / ΕΙΔΟ & ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΣΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

 
EW Code 

Κωδικόσ ΕΚΑ 
Quantity / 
Ποςότητα 

m
3 

/ MT 

Plastic/ Ρλαςτικά                                                                                   (Category/Κατθγορία Α) 20 01 39  m
3 □ / MT □ 

Food waste /International Catering Waste □                                   (Category/Κατθγορία Β) 
Απόβλθτα τροφίμων/ Απόβλθτα Τροφίμων από Διεκνισ Μεταφορζσ □ 

20 01 08  m
3 □ / MT □ 

Domestic waste/Οικιακά Απόβλθτα                                                   (Category/Κατθγορία C) 20 03 01  m
3 □ / MT □ 

Cooking Oil/Βρώςιμα ζλαια και λίπθ                                                 (Category/Κατθγορία D) 20 01 25  m
3 □ / MT □ 

Αsh /Τζφρα                                                                                             (Category/Κατθγορία E) 19 01 12  m
3 □ / MT □ 

Operational waste/Λειτουργικά Απόβλθτα                                      (Category/Κατθγορία F) 
(Rust, packaging & dunnage materials, operation & machinery remains/Αποςκουριάςεισ, 

υλικά ςυςκευαςίασ ςτοιβαςίασ, μθ επικίνδυνα υπολείμματα ςυντιρθςθσ επιςκευισ) 
20 01 99  m

3 □ / MT □ 

Cargo Residues/ Υπολείμματα Φορτίου                                            (Category/Κατθγορία G)   m
3 □ / MT □ 

Animal Carcasses/Ηωικά Υποπροϊόντα                                               (Category/Κατθγορία H) 02 01 02  m
3 □ / MT □ 

Fishing Gear / Αλιευτικόσ Εξοπλιςμόσ                                                (Category/Κατθγορία I) 02 01 99  m
3 □ / MT □ 

Others substances / Άλλεσ ουςίεσ   m
3 □ / MT □ 

 TOTAL / ΣΥΝΟΛΟ:  

4. WASTE TRANSFER OPERATION TIME LOG / ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

Alongside Ship/Άφιξθ ςτο πλοίο Loading Commenced/Ζναρξθ παραλαβισ Loading Completed/Ρζρασ παραλαβισ Cast Off/Αναχώρθςθ 

/ / / / 

5.  ADDITIONAL SERVICES/ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΙΕ REMARKS 

Extra Works/ Επιπλζον Εργαςίεσ: 
 
 

 
□  Overtime /  Υπερωριακι χρζωςθ 

□  Weekend-Holidays / Χρζωςθ αργίασ 
 

On behalf of the ship (Εκ μζρουσ του πλοίου) 
 
 
 

Full Name / Stamp / Signature / Position 
(Πνομα / Σφραγίδα / Υπογραφι / Θζςθ) 

On behalf of the Port Reception facility 
(Εκ μζρουσ του αναδόχου ευκολιών υποδοχισ αποβλιτων) 

 
 

Full Name / Stamp / Signature 
(Πνομα / Σφραγίδα / Υπογραφι) 
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                  Ακτι 

Μιαοφλθ 51 • 185 36 
Ρειραιάσ 

             Τθλ.: 210-42 92 426 – 7 • Fax: 210-42 92 
710 

         Α.Φ.Μ.: 095543890 • Δ.Ο.Υ.:  ΡΛΟΙΩΝ •  Α.Μ.Α.Ε.: 49214/02/B/01/95 
                       www.antipollution.gr • info@antipollution.gr  

    
  

SSPPEECCIIAALL  SSHHIIPP  GGEENNEERRAATTEEDD  WWAASSTTEE  DDEELLIIVVEERRYY  RREECCEEIIPPTT  

ΑΑΡΡΟΟΔΔΕΕΙΙΞΞΘΘ  ΡΡΑΑΑΑΛΛΑΑΒΒΘΘΣΣ  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΑΑΡΡΟΟΒΒΛΛΘΘΤΤΩΩΝΝ  ΡΡΛΛΟΟΙΙΩΩΝΝ   
(Θ απόδειξθ πρζπει να τθρείται πάνω ςτο πλοίο, μαηί με τα βιβλία καταγραφισ Ρετρελαίου, Φορτίου ι Απορριμμάτων. 

2. RECEPTION FACILITY & PORT PARTICULARS / ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ & ΣΟΙΧΕΙΑ ΛΙΜΕΝΑ 
1.2 Location/Terminal Name: 
       Ρεριοχι/Ονομαςία λιμζνα: 

 
1.2 Date of delivery: 
       Θμερομθνία παράδοςθσ 

 

1.3 Collection mean:  
Μζςο περιςυλλογισ: 

 Towed Barge-Container / 
υμουλκοφμενθ Φορτθγίδα-Container 

 Self-Propelled Barge-Container /   
    Αυτοκινοφμενθ Φορτθγίδα-Container 

  Container /    
Απορριμματοκιβώτιο 

1.4  Reception & Treatment Facility Provider: 
        Ανάδοχοσ Ευκολιών Υποδοχισ: 

ANTIPOLLUTION A.N.E.  

1.5  Contract Number with the Port Authority/ Αρικμόσ Σφμβαςθσ με τον 
Φορζα Διαχείριςθσ Λιμζνα 

 

2.   SHIP PARTICULARS / ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΤ 

2.1 Name of Ship: 
       Πνομα Ρλοίου:  

2.5 Owner or Operator:  
       Ρλοιοκτιτθσ ι Διαχειριςτισ:  

2.2 ΙΜΟ Νumber: 
      Αρικμόσ  ΙΜΟ: 

 
2.6 Flag: 
      Σθμαία: 

 

2.3 Gross Tonnage: 
       Κόροι Ολικισ Χωρθτικότθτασ: 

 
2.7 Sum of crew & passengers / 
Σφνολο επιβατών & πλθρώματοσ 

 

2.4 Type of Ship:    Oil tanker (Δ/Ξ πετρελαίου)    Chemical tanker (Δ/Ξ χθμικών)    Bulk carrier (Χφδθν φορτίου)    Container (Κοντζινερ)  
     Είδοσ Ρλοίου:    Other cargo ship (Άλλο πλοίο φορτίου)    Passenger ship (Επιβατθγό)    Ro-Ro (ο-ο)    Other (Άλλο) …………………….. 

2.10 Previous Port: 
      Ρροθγοφμενο Λιμάνι: 

 2.11 Next Port: 
      Επόμενο Λιμάνι: 

 

5. TYPE & AMOUNT OF DELIVERED WASTE / ΕΙΔΟ & ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΣΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

3.1 MARPOL 73/78 Annex I  - Oily Waste / Ρετρελαιοειδι  Απόβλθτα 
EW Code  

Κωδικόσ ΕΚΑ 
Quantity / 
Ροςότθτα  

m
3 

/ MT 

High Viscosity Oily  Sediments  / Ρετρελαιοειδι κατάλοιπα 16 07 08*  m
3 □ / MT □ 

Oily rags  / Στουπιά  μολυςμζνα  με πετρελαιοειδι 16 07 08*  m
3 □ / MT □ 

Others substances / Άλλεσ ουςίεσ   m
3 □ / MT □ 

   TOTAL / ΣΥΝΟΛΟ:  

3.2 MARPOL 73/78 Annex IΙI - Harmful Substances carried in Packaged Form/ 
Επικίνδυνεσ ουςίεσ ςε ςυςκευαςμζνθ μορφι 

EW Code 
Κωδικόσ ΕΚΑ 

Quantity / 
Ροςότθτα 

m
3 

/ MT 

Paint and varnish residues /  Απόβλθτα χρωμάτων & βερνικιών   08 01 11*  m
3 □ / MT □ 

Waste printing toner  / Απόβλθτα τόνερ εκτφπωςθσ  08 03 18  m
3 □ / MT □ 

Photo waste/ Διαλφματα εμφανιςτθρίου   09 01 01*  m
3 □ / MT □ 

Filters / φίλτρα   16 01 07*  m
3 □ / MT □ 

Expired Medicines / Λθγμζνα Φάρμακα 
  18 01 03* 
  18 01 06* 

 m
3 □ / MT □ 

Lead Batteries / Μπαταρίεσ Μολφβδου 
Other batteries & Accumulators / Μικτζσ Μπαταρίεσ 

  16 06 01* 
  20 01 33* 

 m
3 □ / MT □ 

Electrical Waste – Lamps/ Θλεκτρικζσ Συςκευζσ - Λάμπεσ 20 01 36  m
3 □ / MT □ 

Packaging contaminated by dangerous substances/υπαςμζνεσ Συςκευαςίεσ                     15 01 10*  m
3 □ / MT □ 

Others substances / Άλλεσ ουςίεσ   m
3 □ / MT □ 

   TOTAL / ΣΥΝΟΛΟ:    

6. WASTE TRANSFER OPERATION TIME LOG / ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΣΣΕΕΙΙΑΑ::  
NNoo..::  
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ΣΣΕΕΙΙΑΑ::  
NNoo..::  
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Alongside Ship/Άφιξθ ςτο πλοίο Loading Commenced/Ζναρξθ παραλαβισ Loading Completed/Ρζρασ παραλαβισ Cast Off/Αναχώρθςθ 

/ / / / 

5.  ADDITIONAL SERVICES/ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΙΕ REMARKS  

Extra Works/ Επιπλζον Εργαςίεσ: 
 

 

 
□  Overtime /  Υπερωριακι χρζωςθ                                                                                             
□  Weekend-Holidays / Χρζωςθ αργίασ                                                                          

 

  On behalf of the ship (Εκ μζρουσ του πλοίου) 
 
 
Full Name / Stamp / Signature / Position 
(Πνομα / Σφραγίδα / Υπογραφι / Θζςθ)  

  On behalf of the Port Reception facility 
 (Εκ μζρουσ του αναδόχου ευκολιών υποδοχισ αποβλιτων) 

 
Full Name / Stamp / Signature 
(Πνομα / Σφραγίδα / Υπογραφι) 

 

 
ΑΙΣΗΗ  
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ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΠΛΟΙΟΤ ΣΟΝ ΛΙΜΔΝΑ …………..  

REQUEST FOR DELIVERY OF SOLID SHIP-GENERATED WASTE TO THE PORT OF …….…… 

 
 

Ζκεξνκελία Αίηεζεο/ Date of request   

*Όλνκα Ξινίνπ : 
*Ship’s Name: 

*Τύπνο πινίνπ : 
*Ship’s Type: 

ΛΖΝΙΝΓΗΝ : 
Port of Registry : 

*Αξηζκόο IMO : 
*IMO Number: 

GRT 
Ξξνεγνύκελνο Ιηκέλαο Ξξνζέγγηζεο: 
Previous port of call 

*Θξάηνο ζεκαίαο : 
*Flag State: 

DWT 
Δπόκελνο Ιηκέλαο Ξξνζέγγηζεο: 
Next port of call: 

*Θέζε Ξινίνπ θαηά ηελ παξάδνζε:  
*Ship’s Location during Delivery: 

Σύλνιν Ξιεξώκαηνο θαη Δπηβαηώλ : 
Sum of Crew and Passengers: 

*Ζκεξνκελία Ξαξάδνζεο  
*Delivery Date 

Υπεύζπλνο Δπηθνηλωλίαο : 
Contact Person: 

Δθηηκώκελνο Φξόλνο Απόπινπ:  
Estimated Time of Departure: 

*Τειέθωλν / ΦΑΜ/e-mail:  
*Telephone / Fax /e-mail: 

*ΣΤΠΟ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΠΡΟ ΠΑΡΑΓΟΖ / TYPE OF SOLID WASTE TO BE DELIVERED 

Plastic/ Ξιαζηηθά                                                                                    (Category/Θαηεγνξία Α) ΛΑΗ – YES   /  ΝΦΗ – NO  

Operational waste/Ιεηηνπξγηθά Απόβιεηα                                                  (Category/Θαηεγνξία F) 
(Rust, packaging & dunnage materials, operation & machinery remains/Απνζθνπξηάζεηο, πιηθά 
ζπζθεπαζίαο ζηνηβαζίαο, κε επηθίλδπλα ππνιείκκαηα ζπληήξεζεο επηζθεπήο) 

ΛΑΗ – YES   /  ΝΦΗ – NO  

Food waste /International Catering Waste □                                              (Category/Θαηεγνξία Β) 
Απόβιεηα ηξνθίκωλ/ Απόβιεηα Τξνθίκωλ από Γηεζλήο Κεηαθνξέο □ 

ΛΑΗ – YES   /  ΝΦΗ – NO  

Domestic waste/Νηθηαθά Απόβιεηα                                                           (Category/Θαηεγνξία C) ΛΑΗ – YES   /  ΝΦΗ – NO  
Cooking Oil/Βξώζηκα έιαηα θαη ιίπε                                                          (Category/Θαηεγνξία D) ΛΑΗ – YES   /  ΝΦΗ – NO  
Αsh /Τέθξα                                                                                           (Category/Θαηεγνξία E) ΛΑΗ – YES   /  ΝΦΗ – NO  
Cargo Residues/ Υπνιείκκαηα Φνξηίνπ                                                     (Category/Θαηεγνξία G) ΛΑΗ – YES   /  ΝΦΗ – NO  
Animal Carcasses/Εωηθά Υπνπξνϊόληα                                                      (Category/Θαηεγνξία H) ΛΑΗ – YES   /  ΝΦΗ – NO  
Fishing Gear / Αιηεπηηθόο Δμνπιηζκόο                                                       (Category/Θαηεγνξία I) ΛΑΗ – YES   /  ΝΦΗ – NO  
Κνιπζκαηηθά Απόβιεηα/ Ιεγκέλα Φάξκαθα 
Biomedical Waste/ Expired Medicines 

ΛΑΗ – YES   /  ΝΦΗ – NO  

 Άιια δπλεηηθά επηθίλδπλα απόβιεηα (πξνζδηνξίζηε) /Other potentially hazardous waste (specify) 
….……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
….……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 

 
ΔΠΩΝΤΜΙΑ / NAME ΓΙΔΤΘΤΝΗ / ADDRESS 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ / 
TELEPHONE 

*ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΗ / OWNER     

*ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ / MANAGER     

*ΠΡΑΚΣΟΡΔ / AGENTS  
 

 
  

 

*ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΓΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ / INVOICE TO BE ISSUED 

ΔΞΩΛΥΚΗΑ / NAME 
ΓΗΔΥΘΥΛΣΖ / 

ADDRESS 
ΤΖΙΔΦΩΛΝ 
/TELEPHONE 

Α.Φ.Κ. / TAX 
IDENTIFICATION NUMBER  

Γ.Ν.Υ. / INTERNAL 
REVENUE OFFICE 

C / O 

 

 
 

     

ΣΖΚΔΗΩΣΖ:         Ζ αίηεζε παξάδνζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο πξηλ από ηελ άθημε ηνπ πινίνπ./ The request for delivery 
should be submitted 24 hours before the arrival of the ship. 

 Υπόρξενη πξνο πιεξωκή:Ξινίν & εληνιέαο παξαιαβήο./ Persons liable to pay: ship & principal reception. 

 Υπνρξεωηηθή ε ζπκπιήξωζε ηωλ πεδίωλ κε (*)./ Mandatory completion of form (*) 

 

*Ημερομηνία / Date* *Τπογραφή - φραγίδα / Signature – Stamp 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ 
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1.ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΛΟΙΟΤ 

SHIP’S PARTICULAR 

 

Όνομα  πλοίος: 

Name of ship 

 

Πλοιοκηήηηρ ή διασειπιζηήρ: 

Owner or operator 

 

Γιεθνέρ Γιακπιηικό ήμα: 

Distinctive number of letters 

 

Απιθμόρ ΙΜΟ: 

IMO No 

 

Ολική συπηηικόηηηα: 

Gross tonnage 

 

Λιμέναρ Νηολόγηζηρ:  

Port of registry 

 

ημαία Κπάηοςρ: 

Flag State: 

Σύπορ πλοίος: Γεξαμενόπλοιο:   Υημικό Γεξαμενόπλοιο: 

Type of ship  Oil tanker  Chemical tanker 

   Δ/Γ-Ο/Γ:   

   Passenger ship    

Φοπηηγό:  Φοπηηγό σύδην θοπηίος:  

Other cargo ship  Bulk carrier 

  

          Άλλο (αναθέπαηε)        

    Other (specify)  
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2.ΣΟΙΥΔΙΑ ΛΙΜΔΝΑ 

PORT PARTICULARS 

 

Υώπα: 

Country 

 

Όνομα λιμένα ή πεπιοσήρ: 

Name of port or area 

 

Σοποθεζία/ όνομα ηεπμαηικήρ εγκαηάζηαζηρ : 

Location/Terminal name (e.g. berth/terminal/jetty) 

 

Όνομα εηαιπείαρ πος λειηοςπγεί ηιρ εςκολίερ ςποδοσήρ (αν ιζσύει)  : 

 

        Name of company operating reception facility (if applicable)  

          Λιμέναρ εκθόπηυζηρ                 Λιμέναρ  θόπηυζηρ               Ναςπηγείο  

  Unloading port           Loading port    Shipyard 

   

  Άλλο (αναθέπαηε) 

   

  Other (specify) 

 

Ημεπομηνία άθιξηρ: 

Date of arrival 

 

Ημεπομηνία ζςμβάνηορ: 

Date of occurrence 

 

Ημεπομηνία ανασώπηζηρ: 

        Date of departure 
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3   ΣΤΠΟ & ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ  ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΗ ΔΤΚΟΛΗΔ 

ΤΠΟΓΟΥΖ 

TYPE AND AMOUNT OF WASTE FOR WHICH THE PORT RECEPTION FACILITY 

WAS INADEQUATE AND NATURE OF PROBLEMS ENCOUNTERED 

 

 

 

Type of waste Amount for 

discharge 

(m
3
) 

Amount 

not 

accept 

(m
3
) 

Problems encountered 

Indicate the problems encountered by 

using one or more of the following code 

letters, as appropriate. 

A No facility available 

B Undue delay 

C Use of facility technically not possible 

D Inconvenient Location 

E Vessel had to shift berth involving delay 

/ cost 

F Unreasonable charges for use of 

facilities 

G Other (please specify in paragraph 3.2)   

 

MARPOL Annex I – related 

Type of oily waste: 

   

Oily bilge water    

Oily residues (sludge)    

Oily tang washings (slops)    

Dirty ballast water    

Scale and sludge from tank 

cleaning 

   

Other (please specify…….)    

MARPOL Annex II – related 

Category of NLS
4
 residue / water mixture 

for discharge to facility from tank 

washings: 

   

Category X substance    

Category Y substance    

Category Z substance    

MARPOLAnnex IV – related 

Sewage 

   

MARPOL Annex V – related 

Type of garbage: 

   

Plastic    
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Floating dunnage, lining, or 

packing materials 

   

Ground paper products, rags, 

glass, metal, bottles, crockery, 

etc. 

   

Cargo residues, paper products, 

rags, glass, metal, bottles, 

crockery, ect. 

   

Food waste    

Incinerator, ash    

Other (please specify …….)    

MARPOL Annex VI – related    

Ozone-depleting substances and 

equipment containing such 

substances 

   

Exhaust gas-cleaning residues    
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3. 2 Additional information with regard to the problems identified in the above 

table. 

        

 

    

 

  

 

       

 

3.3 Did you discuss these problems or report them to the port reception 

facility? 

 

 

 

    Yes    No 

  
 

 

If Yes, with whom (please specify) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

If Yes, what was the response of the port reception facility to your concerns? 
 
 
 
 

 

 

 

3.4 give prior notification (in accordance with relevant port 

requirements) about the vessel΄s requirements for reception facilities? 

 

 

Yes   No  Not applicable 
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4.  ADDITIONAL REMARKS / COMMENTS    

    

    

 

        

 

 

 Τπογπαθή πλοιάπσος    Ημεπομηνία                            .                                                                                                               

 Master’s signature        Date    
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΥΔΓΗΑ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 
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ΥΔΓΗΟ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ANTIPOLLUTION S.A. 

ημπυξ ηδξ εηπυκδζδξ, οζμεέηδζδξ, δζανημφξ εκδιένςζδξ – επζηαζνμπμίδζδξ, 

δμηζιαζηζηήξ εθανιμβήξ ηαζ ζπμθαζηζηήξ ηήνδζδξ ημο ζπεδίμο έηηαηηδξ ακάβηδξ 

(contingency plan) είκαζ μ πνμηαεμνζζιυξ ζοβηεηνζιέκςκ δζαδζηαζζχκ έβηαζνδξ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηήξ ηζκδημπμίδζδξ ημο δζαηζεέιεκμο πνμζςπζημφ, χζηε ζε ηάεε 

πενίπηςζδ εηδήθςζδξ πενζζηαηζημφ νφπακζδξ ή εκδεπυιεκμο ηζκδφκμο νφπακζδξ 

ηδξ εάθαζζαξ ηαζ ηςκ αηηχκ απυ πεηνεθαζμεζδή ή άθθμ νοπακηή (π.π. ζηενεά 

επζπθέμκηα απμννίιιαηα), κα ακαθδθεμφκ μζ απαναίηδηεξ εκένβεζεξ βζα ηδκ 

ελμοδεηένςζδ ηςκ δοζιεκχκ ζοκεπεζχκ ηδξ ηαζ κα δζαζθαθζζημφκ ηα ζοιθένμκηα 

ηςκ πμθζηχκ ζηζξ ημπζηέξ ημζκςκίεξ. 

φιθςκα ιε ημ άνενμ 11 ημο Π.Α. 55/98 (Φ.Β.Κ. Ώ‟ 58) ζε πενίπηςζδ νφπακζδξ ή 

πζεακμφ ηζκδφκμο πνυηθδζδξ αοηήξ, μ πνμσζηάιεκμξ ή δζεοεοκηήξ ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ ηαεχξ ηαζ μζ ηοπυκ εκηεηαθιέκμζ οθζζηάιεκμί ημο οπμπνεμφκηαζ κα 

ακαθένμοκ αιέζςξ ημ πενζζηαηζηυ ζηδκ ανιυδζα Λζιεκζηή Ώνπή ή ζημ Τπμονβείμ 

Βιπμνζηήξ Ναοηζθίαξ ηαζ κα θάαμοκ άιεζα ηάεε πνυζθμνμ ιέηνμ βζα ηδκ 

απμηνμπή, ημκ έβηαζνμ πενζμνζζιυ ηςκ δοζιεκχκ ζοκεπεζχκ ημο ηαζ ηδκ 

ακηζιεηχπζζή ημο, εκενβχκηαξ ζφιθςκα ιε ηα οθζζηάιεκα ζπέδζα ακηζιεηχπζζδξ 

νφπακζδξ. 

Δ Λζιεκζηή Ώνπή ιπμνεί, ηαηά ηδ δζαηνζηζηή ηδξ εοπένεζα, κα πνδζζιμπμζεί ηαζ κα 

ζοκημκίγεζ ζδζςηζηά ιέζα ηαζ κα αζηείηαζ ηδκ ζοκδνμιή ζοκαθχκ μνβακζζιχκ ή 

ζδζςηζηχκ επζπεζνήζεςκ πμο δζαεέημοκ ηα ακαβηαία ιέζα ηαζ ηδκ ζπεηζηή ειπεζνία 

βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ακάθμβςκ πενζζηαηζηχκ, εκχ μζ ζπεηζηέξ δαπάκεξ αανφκμοκ ημ 

πθμίμ ή ηδκ εβηαηάζηαζδ ή ημ θοζζηυ πνυζςπμ(α) πμο ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ 

πνμηάθεζε ημ πενζζηαηζηυ νφπακζδξ ηδξ εάθαζζαξ, επί ηδ αάζδ ηδξ ανπήξ «μ 

νοπαίκςκ πθδνχκεζ» (Polluter pays principle). 

Δ Λζιεκζηή Ώνπή έπεζ ηδκ άιεζδ επμπηεία ηαζ ημκ ζοκημκζζιυ ηςκ εηηεθμφιεκςκ 

ενβαζζχκ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ νφπακζδξ. 

 

Σμ πανυκ ζπέδζμ πνμαθέπεζ ηδκ ηαη‟ εθάπζζημκ απαζημφιεκδ μνβάκςζδ βζα 

αοημδφκαιδ ακηζιεηχπζζδ ηςκ πζεακυηενςκ πενζζηαηζηχκ νφπακζδξ απυ δζαθοβή 
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πεηνεθαίμο ζηδ εάθαζζα (most likely spill scenario) υπςξ πνμαθέπμοκ μζ δζαηάλεζξ 

ημο Κεθ. 2 ημο Π.Α. 11/2002 (ΦΒΚ 6 Ώ / 02). 

Σμ ζπέδζμ αοηυ πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ: 

-  Πίλαθα Οκάδαο Πξνζσπηθνύ 

 ηδκ μιάδα πνμζςπζημφ έηηαηηδξ ακάβηδξ ζοιιεηέπεζ υθμ ημ πνμζςπζηυ 

πμο απαζπμθείηαζ ηδκ ζηζβιή εηείκδ ζηζξ ενβαζίεξ ζοθθμβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ. 

 Βπζηεθαθήξ ηδξ μιάδαξ είκαζ μ ΐΤΡΧΝΏ ΐΏΕΛΒΕΏΑΔ μ μπμίμξ ηαζ  

ζοκημκίγεζ υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ εκένβεζεξ βζα ηδκ άιεζδ επέιααζδ ημο πνμζςπζημφ 

ηαζ ηςκ ιέζςκ ζημκ ηυπμ ημο αηοπήιαημξ. 

  

ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΔΤΘΤΝΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΐΤΡΧΝ ΐΏΕΛΒΕΏΑΔ 

Ώηηή Μζαμφθδ 51 

ΠΒΕΡΏΕΏ 

Σδθ : 210 4292426-7 

 Fax :  210-4292710 

Κζκδηυ ηδθ :  6944 587 835 

ΣΒΥΝΕΚΟ ΤΠΒΤΘΤΝΟ 

ΚΟΤΡΏΡΔ ΝΒΚΣΏΡΕΏ   

Σδθ : 210 4292426-7 

 Fax : 210-4292710 

Κζκδηυ ηδθ :  6955664881 

  

-      Υξεζηκνπνηνύκελα κέζα επηθνηλσλίαο 

 Σα ιέζα επζημζκςκίαξ πμο πνμαθέπμκηαζ βζα ηδκ επζημζκςκία ζοκημκζζηή ηαζ 

πνμζςπζημφ εα είκαζ: 

·       Ώζφνιαημ δίηηομ VHF CHANNEL 17  

·       θα ηα μπήιαηα ηαζ πθςηά ιέζα είκαζ εθμδζαζιέκα ιε ζηαειμφξ VHF. 
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·       Σδθέθςκα:  210 4292426 - 7   

·       Κζκδηά ηδθέθςκα: υπςξ ακαθένμκηαζ ακςηένς 

- Γηαδηθαζία αλαθνξάο 

ε πενίπηςζδ πμο δζαπζζηςεεί εηηεηαιέκδ νφπακζδ δ μπμία εβηοιμκεί ηζκδφκμοξ 

βζα ηδ εαθάζζζα πενζμπή ημο Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. αημθμοεείηαζ δ παναηάης δζαδζηαζία : 

·         Βκδιένςζδ ανιμδίςκ εηαζνείαξ (Πίκαηαξ ηςκ ανιυδζςκ πμο πνέπεζ κα 

εκδιενςεμφκ θαίκεηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ) 

·         Βκδιένςζδ Λζιεκζηχκ Ώνπχκ, βζα ηδκ οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ ηαζ ημοξ 

πζεακμφξ ηζκδφκμοξ (Πίκαηαξ επζημζκςκίαξ αημθμοεεί) 

·         Βκδιένςζδ Τπεοεφκςκ ΟΛΡ ΏΒ,  

-                  ηνηρεία Αλαθνξάο 

Δ ακαθμνά βζα πενζζηαηζηυ νφπακζδξ εα πενζθαιαάκεζ ηζξ παναηάης πθδνμθμνίεξ 

ζημ ααειυ πμο αοηέξ είκαζ δζαεέζζιεξ ηαζ δζαηνζαςιέκεξ : 

·         ημζπεία παναηδνδηή 

·         Υνυκμ εκημπζζιμφ 

·         ημζπεία ηδξ πενζμπήξ 

·         Αζαζηάζεζξ ηδθίδαξ 

·         Πενζβναθή παναηηδνζζηζηχκ πεηνεθαίμο (πνχια, ειιέκςκ ή υπζ ηθπ) 

·         Πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πδβή πνυηθδζδξ 

·         Βπζηναημφζεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ 

·         Ώνπζηή εηηίιδζδ βζα ημ εκδεπυιεκμ πνμζαμθήξ ηςκ αηηχκ 
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Δ ακςηένς ακαθμνά βίκεηαζ ιε πνήζδ είηε VHF, είηε ηζκδημφ ηδθεθχκμο, πμο 

δζαεέημοκ υθα ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ. 

  

-                  Υξεζηκνπνηνύκελα κέζα θαη κεραλήκαηα 

  

 θα ηα απαζημφιεκα ηαηά πενίπηςζδ ιέζα ηδξ εηαζνείαξ ηαεχξ ηαζ ηα 

ιδπακήιαηα εα δζαηίεεκηαζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ έηηαηηδξ ακάβηδξ. 

 Σα ιδπακήιαηα ηαζ ηα ιέζα πμο απαζημφκηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ έηηαηηδξ 

ακάβηδξ εζδμπμζμφκηαζ κα ζπεφζμοκ ζημκ ηυπμ ημο ζοιαάκημξ ηαζ παίνκμοκ μδδβίεξ 

εκενβεζχκ απυ ημκ ζοκημκζζηή ηδξ μιάδαξ. 

 Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ νφπακζδξ ζε πενζαίμοξ πχνμοξ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

εζδζηά θνάβιαηα βζα ηδκ απμθοβή ηοπυκ επέηηαζή ηδξ, πονμζαεζηήνεξ CO2, κενμφ 

ή αθνμφ ζε πενίπηςζδ πονηαβζάξ, άιιμ, πχιαηα ηαζ πνμζνμθδηζηά οθζηά βζα ηδκ 

πενίπηςζδ δζαννμήξ οβνχκ, μλοβυκμ βζα ηδκ πανμπή πνχηςκ αμδεεζχκ ζε 

πενίπηςζδ εζζπκμήξ ημλζηχκ αενίςκ. ε πενίπηςζδ δζαννμήξ ηαζ ηαηυπζκ 

ακηζιεηχπζζδξ ημο πνμαθήιαημξ εα πνδζζιμπμζδεμφκ εζδζηά ιδπακήιαηα ένβμο βζα 

ημκ ηαεανζζιυ ηαζ ηδκ απμηαηάζηαζδ ημο πχνμο.   

 Γζα ηδκ πενζζοθθμβή ηοπυκ δζαζημνπζζεέκηςκ απμαθήηςκ ηαηά ηδκ 

παναθααή ημοξ απυ ηα πθμία πνδζζιμπμζείηαζ πθςηυ θνάβια. 

 Δ εηαζνεία επζπνυζεεηα δζαεέηεζ ηαζ εζδζηυ ζηάθμξ πενζζοθθμβήξ 

απμννζιιάηςκ απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ εάθαζζαξ (SPEED CLEAN) 

 - Πξόγξακκα ελεξγεηώλ 

 Με ηδκ επζζήιακζδ αηοπήιαημξ νφπακζδξ, αιέζςξ, απυ ημκ πεζνζζηή ημο 

ιέζμο εα εζδμπμζείηαζ ιε ημ αζφνιαημ δίηηομ  VHF είηε ιε ηζκδηυ ηδθέθςκμ μ 

ζοκημκζζηήξ ημο ζπεδίμο έηηαηηδξ ακάβηδξ, μ μπμίμξ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ ηεπκζηυ 

οπεφεοκμ : 
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 Βλεηάγμοκ ηα ζημζπεία πμο πενζέπμκηαζ ζηδκ ακαθμνά 

 Βκδιενχκμοκ / εζδμπμζμφκ ηζξ Ώνιυδζεξ Ώνπέξ (Λζιεκζηέξ Ώνπέξ, ΟΛΡ ΏΒ) 

πνμηεζιέκμο κα θδθεμφκ υθα ηα απαναίηδηα ιέηνα 

  Μεθεημφκ ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ ηδθίδαξ ηαζ εηηζιμφκ ηα απαναίηδηα ιέζα βζα 

ηδκ ηαπεία ηαζ απμηεθεζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ 

 Σίεεηαζ ζε εημζιυηδηα υθμ ημ απαζημφιεκμ πνμζςπζηυ 

 Λαιαάκμκηαζ άιεζεξ εκένβεζεξ ακηζιεηχπζζδξ – πενζμνζζιμφ ηδξ νφπακζδξ 

Πένακ ηςκ άιεζςκ εκενβεζχκ πενζμνζζιμφ ηδξ νφπακζδξ μζ ανιυδζεξ Ώνπέξ, 

οπυρδ ηςκ μπμίςκ ηίεεηαζ ημ πανυκ πέδζμ εκδιενχκμκηαζ άιεζα πνμηεζιέκμο, 

εθυζμκ ηνζεεί απαναίηδημ,  κα εκενβμπμζδεεί ημ Σμπζηυ ή Βεκζηυ πέδζμ Έηηαηηδξ 

Ώκάβηδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ Πενζζηαηζηχκ Ρφπακζδξ. 

  

ημκ Πίκαηα πμο αημθμοεεί δίδμκηαζ ηα ηδθέθςκα ηςκ ανιμδίςκ Ώνπχκ : 

Τπδνεζία Αζεφεοκζδ Μέζα Βπζημζκςκίαξ 

ΤΒΝ/ΑΠΘΠ ΏΚΣΔ ΐΏΕΛΒΕΏΑΔ  

ΠΤΛΔ Β1-Β2 

ΠΒΕΡΏΕΏ 

ΣΔΛ : 210 4191700 

FAX : 210 4191153 

ΛΕΜΒΝΏΡΥΒΕΟ 

ΡΏΦΔΝΏ  

ΛΕΜΏΝΕ ΡΏΦΔΝΏ   ΣΔΛ : 22940 22300 

FAX : 22940 22481 

ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΛΕΜΒΝΟ 

ΡΏΦΔΝΏ Ώ.Β. 

ΏΚΣΔ ΏΝΑΡΒΏ Γ. 

ΠΏΠΏΝΑΡΒΟΤ  

ΛΕΜΏΝΕ ΡΏΦΔΝΏ   

ΣΔΛ : 22940 23605  

FAX : 22940 26076 

  

   

Σα οθζηά απμννφπακζδξ πμο δζαηίεεκηαζ θαίκμκηαζ ζημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί :  
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ΤΛΗΚΑ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΖ 

ΔΗΓΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

           Ώπμννμθδηζηά οθζηά 

 Ώπμννμθδηζηά  θνάβιαηα 

 Πθςηά Φνάβιαηα 90 cm 

  

 100 kgr   

 100 m        

 225 m 

  

  

Βπζπνυζεεηα επζζοκάπημκηαζ πέδζα ακηζιεηχπζζδξ έηηαηηςκ πενζζηαηζηχκ ηαηά ημ 

πεζνζζιυ ηαζ ιεηαθμνά επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ. 

 

Αληηκεηώπηζε Καηαζηάζεσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο 
 

ΠΗΘΑΝΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 
 

Οζ πζεακέξ ηαηαζηάζεζξ έηηαηηδξ ακάβηδξ πμο πνμαθέπεηαζ κα ζοιαμφκ ηαηά ηδ 
δζάνηεζα ηςκ ενβαζζχκ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 

Ø Αζαννμή Βπζηίκδοκμο Ώπμαθήημο ή Έηνδλδ Υςνίξ Αδιζμονβίαξ Πονηαβζάξ απυ ηα 
ΐανέθζα ή Ώπμννζιιαημηζαχηζα ηαηά ηδκ ζοθθμβή δ ιεηαθμνά ηςκ απμαθήηςκ 
(ή δζαννμή επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ απυ ημκ ελμπθζζιυ ημο πεθάηδ) 

ØΠονηαβζά ιεηά απυ δζάποζδ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ 

ØΦςηζά ζημ υπδια ιεηαθμνάξ απμννζιιάηςκ 

ØΏκαηνμπή μπήιαημξ ή ηνμπαίμ 

Øΐθάαδ Οπήιαημξ 

Ο Αζαπεζνζζηήξ ηδξ εηαζνίαξ ζε ζοκενβαζία ιε ηα ζηεθέπδ ηδξ εηαζνίαξ ηαζ ιε ημοξ 
ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ (αζηοκμιία πονμζαεζηζηή ηθπ)  εα ζοκημκίζεζ ημ ένβμ ηδκ 
ακηζιεηχπζζδ ηδξ έηηαηηδξ ηαηάζηαζδξ.. 

 

Μέηξα γηα ηελ πεξίπησζε Γηαξξνήο / Φσηηάο από επηθίλδπλα απόβιεηα  

Βλαζθαθίζηε αιέζςξ υηζ :  

·      Έπεζ παφζεζ μ ελαενζζιυξ ημο πχνμο βζα απμθοβή εηπμιπήξ εηηυξ ημο 
πχνμο. 

·      Έβζκε άιεζδ απμιυκςζδ ημο πχνμο βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ δζάποζδξ ηςκ 
επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ. 
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·      Έπεζ πενζμνζζηεί δ πνυζααζδ ακενχπςκ ζηδ ιμθοζιέκδ γχκδ. 

·      Έπμοκ απμζοκδεεεί μζ υπμζεξ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ απυ ημ δθεηηνζηυ 
ηφηθςια.  

·      Έπεζ εζδμπμζδεεί δ Πονμζαεζηζηή Τπδνεζία ηαζ δ μιάδα άιεζδξ επέιααζδξ 
ηαεχξ ηαζ μζ Τπδνεζίεξ Πενζαάθθμκημξ ηδξ Νμιανπίαξ.  

·      Ώκ πνεζαζηεί κα επέιαεηε είκαζ απαναίηδηδ δ πνδζζιμπμίδζδ πνμζηαηεοηζηήξ 
ζημθήξ πμο ηαθφπηεζ μθυηθδνμ ημ ζχια ιε αοηυκμιδ ακαπκεοζηζηή ζοζηεοή. 

·      Ώημθμοεείζηε υθεξ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαεανζζιμφ. 

·      Αεκ πνέπεζ κα οπάνπμοκ θυαμζ ζμαανχκ ηζκδφκςκ ημλζηυηδηαξ απυ ηδ 
ζηζβιή πμο έπεζ ελαζθαθζζηεί δ πνμζηαζία απυ ηα υλζκα αένζα.  

·      Ώκ δεκ οπάνπεζ αοηυιαημ ζφζηδια πονυζαεζδξ κα βίκεζ ηαηάζαεζδ ιε κενυ. 

·      οθθμβή ημο κενμφ ηαηάζαεζδξ (ζηδκ πενίπηςζδ πονηαβζάξ). 

·      Δ ζαηνζηή παναημθμφεδζδ / πενίεαθρδ ηςκ ακενχπςκ πμο εηηέεδηακ είκαζ 
απαναίηδηδ. 

Αεζβιαημθδρίεξ ηαζ ακαθφζεζξ ηαεχξ ηαζ παναημθμφεδζδ ηςκ ηαπκχκ δζάποζδξ εα 
επζηνέρμοκ κα βίκεζ παναηηδνζζιυξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ εηηίιδζδ ημο ιεβέεμοξ ηδξ 
ιυθοκζδξ. 

ρέδην Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Πεξηζηαηηθώλ θαηά ην Υεηξηζκό θαη ηε 

κεηαθνξά επηθίλδπλσλ απνβιήησλ  

Γζα ηδκ πνμεημζιαζία ημο «ζπεδίμο ακηζιεηχπζζδξ έηηαηηςκ πενζζηαηζηχκ» 
εθανιυγμκηαζ  μζ ηάηςεζ δζαδζηαζίεξ.  

Κίλδπλνη : Δπηβιαβείο νπζίεο  

Πζεακυκ δδθδηδνζχδεξ ηαηά ηδκ εζζπκμή, ηαηάπμζδ ηαζ επζδενιζηή επαθή 

Οζ αηιμί ιπμνεί κα είκαζ αανφηενμζ απυ ημκ αένα ηαζ δζαπέμκηαζ ημκηά ζημ 
έδαθμξ 

Έηεεζδ ζε θθυβα ή ηαοηή επζθάκεζα είκαζ δοκαηυκ κα πνμηαθέζεζ αφλδζδ 
ηδξ πίεζδξ ιε ηίκδοκμ έηνδλδξ. 

Βίκαζ δοκαηυκ κα απμζοκηεεμφκ ζπδιαηίγμκηαξ CO, CO2 HCL, θαζκμθζηέξ 
εκχζεζξ αθδεφδεξ ηαζ άθθα ημλζηά αένζα 

Οζ πανεκένβεζεξ απυ ηδκ εζζπκμή αενίςκ δεκ είκαζ άιεζεξ ηαζ επζαάθθεηαζ 
48ςνδ ζαηνζηή παναημθμφεδζδ. 

Πξνζηαζία
: 

Μαηηώλ  

Ώπαναίηδηδ δ πνδζζιμπμίδζδ βοαθζχκ μθζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ κα είκαζ 
δζαεέζζιμ μθεαθιυθμοηνμ υπμο οπάνπεζ ζμαανή πζεακυηδηα επαθήξ ιε 
ηα ιάηζα. Βπίζδξ πνμζςπίδα ζηδ πενίπηςζδ ακελέθεβηηδξ δζαννμήξ 
οβνχκ 

Γέξκαηνο 

Ώπαναίηδηα ηα βάκηζα ηαζ μ ζιαηζζιυξ πμο εα απμηνέρεζ ηάεε επζδενιζηή 
επαθή. οκήεςξ θυνιεξ μθυζςιεξ ιζαξ πνήζδξ (short life) ιε ακημπή ζηδ 
δζαπεναηυηδηα εζδζηυηενα απυ PCBs ή ηαζ πμδζά ιαηνζά απυ ζοιααηυ 
οθζηυ. Σα βάκηζα κα είκαζ ακεεηηζηά εζδζηυηενα ζηα PCBs ηαεχξ επίζδξ ηαζ 
μζ βαθυηζεξ αζθαθείαξ 

Αλαπλνήο  

Ώπμθοβή εζζπκμήξ αηιχκ ηαζ ζηαβμκζδίςκ. Γζα παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ζε 
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ελςηενζημφξ πχνμοξ είκαζ δοκαηυκ κα πνδζζιμπμζδεεί ιάζηα ιζζμφ 
πνμζχπμο ιε ηα ηαηάθθδθα πνμ-θίθηνα ηαζ θίθηνα ιε εκενβυ άκεναηα ηαζ 
μνβακζημφξ αηιμφξ. ηδκ πενίπηςζδ ορδθχκ ζοβηεκηνχζεςκ ιπμνεί κα 
εεςνδεεί απαναίηδηδ δ πνδζζιμπμίδζδ αοηυκμιδξ ακαπκεοζηζηήξ 
ζοζηεοήξ. 

Δλέξγεηεο : Άκεζεο Δπέκβαζεο 

·      Ώπμιάηνοκζδ ηάεε εζηίαξ θθυβαξ/εενιυηδηαξ. αήκμοιε ηα θχηα ηαζ 
ηδ ιδπακή ημο μπήιαημξ ιεηαθμνάξ 

·      Ονζμεεημφιε ηδ ιμθοζιέκδ γχκδ ηαζ πνμεζδμπμζμφιε ημοξ άθθμοξ 
μδδβμφξ 

·      Ώπμιαηνφκμοιε υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ πμο δεκ ζοιιεηέπμοκ ζηδκ 
ακηζιεηχπζζδ ημο πενζζηαηζημφ 

·      Ώπμιαηνφκμοιε μπμζμκδήπμηε είκαζ ζηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ απυ 
εηείκδ ημο ακέιμο 

·      Μέκμοιε υνεζμζ ιε ημκ άκειμ πίζς ιαξ 

Πεξίπησζε Γηαθπγήο /Γηαξξνήο 

·      Ώπμιαηνφκμοιε ηάεε εζηία ακάθθελδξ (ακαιιέκα ηζζβάνα, 
θςημαμθίδεξ, ζπζκεήνα ή θθυβα) ζηδκ άιεζδ πενζμπή 

·      Ώπμθεφβμοιε ηδκ επαθή ηαζ δεκ παηάιε ηα ιμθοζιέκα οθζηά  

·      θναβίγμοιε ηδ δζαννμή ακ είκαζ δοκαηυκ πςνίξ κα εέημοιε ημκ εαοηυ 
ιαξ ζε ηίκδοκμ 

·      Βιπμδίγμοιε ηδκ εζζνμή ημο οβνμφ ζε οπμκυιμοξ, οπυβεζα, 
πείιαννμοξ ακμίβιαηα 

·      Ώπμννμθμφιε ηα οβνά ιε άιιμ, πχια ή άθθμ πνμζνμθδηζηυ οθζηυ ηαζ 
ημ ημπμεεημφιε ζε αζθαθή ηζαχηζα ή αανέθζα  

·      Βζδμπμζμφιε ηδκ Ώζηοκμιία ή ηδκ Πονμζαεζηζηή Τπδνεζία 

Πεξίπησζε Ππξθαγηάο Μηθξήο Δζηίαο 

·      Υνδζζιμπμζμφιε πονμζαεζηήναξ CO2 κενμφ ή αθνμφ 

·      Ώκ είκαζ δοκαηυ πςνίξ κα εηηεεμφιε ζε ηίκδοκμ απμιαηνφκμοιε ηα 
δμπεία πμο δεκ έπαεακ γδιζά ηαζ ηα δζαηδνμφιε ηνφα ιε παβςιέκμ 
κενυ ακ εηηέεδηακ ζηδ θςηζά 

Πεξίπησζε Ππξθαγηάο Μεγάιεο εζηίαο 

·      Καηάζαεζδ ιε κενυ πίεζδξ ή αθνυ 

·      Αζαηδνμφιε ηα δμπεία ηνφα ιε παβςιέκμ κενυ αηυιδ ηαζ ιεηά ηδ 
ηαηάζαεζδ ηδξ εζηίαξ 

Ππξθαγηέο ζε νρήκαηα κεηαθνξάο 

·      Καηάζαεζδ απυ απυζηαζδ  

·      Σμπμεεημφιε θνάβιαηα βζα ημ πενζμνζζιυ (ηαηαηνάηδζδ) ημο κενμφ 
ηαηάζαεζδξ ηαζ ζοθθμβή ημο βζα δζάεεζδ 

·      ΏΠΟΦΒΤΓΟΤΜΒ ΠΏΝΣΏ κα ανζζηυιαζηε ζημ ειπνυζεζμ ή μπίζεζμ 
ηιήια ημο μπήιαημξ ιεηαθμνάξ 

Πξώηεο  
βνήζεηεο : 

·      Μεηαθμνά ημο εφιαημξ ζημ ηαεανυ αένα. Ώνπίγμοιε ηεπκδηή 
ακαπκμή ζηδ πενίπηςζδ πμο δεκ ακαπκέεζ 

·      Πανέπμοιε μλοβυκμ ακ οπάνπεζ δοζημθία ζηδκ ακαπκμή 
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·      ΐβάγμοιε αιέζςξ ηαζ απμιαηνφκμοιε ιμθοζιέκα νμφπα 

·      ε πενίπηςζδ επαθήξ ιε ημ δένια ή ηα ιάηζα βίκεηαζ ηαθυ πθφζζιμ 
βζα 15 θεπηά  

·      Αζαηδνμφιε ημ εφια γεζηυ ηαζ ήνειμ. Ώκαγδημφιε ζαηνζηή αμήεεζα. 
Βκδιενχκμοιε ημ ζαηνζηυ πνμζςπζηυ πμο πανέπεζ πνχηεξ αμήεεζεξ βζα 
ηδ θφζδ ηςκ μοζζχκ έηζζ χζηε κα πάνμοκ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα 
πνμζηαζίαξ 

  

  

Αλαιπηηθέο Οδεγίεο Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Πεξηζηαηηθώλ αλά πεξίπησζε 

  

Αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηελ ζπιινγή ησλ 

απνβιήησλ 

ΔΤΦΛΔΚΣΑ ΑΔΡΗΑ 

ΓΗΑΡΡΟΖ : 

·         ΚΛΒΕΣΒ ΟΛΒ ΣΕ ΠΔΓΒ ΏΝΏΦΛΒΞΔ , ΜΔΝ ΚΏΠΝΕΓΒΣΒ. 

·         ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΓΤΡΧ ΏΠΟ ΣΟ ΏΣΤΥΔΜΏ ΒΧ ΟΣΟΤ ΣΟ 
ΏΒΡΕΟ ΒΥΒΕ ΑΕΏΛΤΘΒΕ. ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΦΒΚΏΜΟ ΝΒΡΟΤ ΓΕΏ ΝΏ 
ΜΒΕΧΒΣΒ ΣΕ ΏΝΏΘΤΜΕΏΒΕ.  

·         ΜΔΝ ΏΓΓΕΓΒΣΒ ΚΏΕ ΜΔΝ ΠΒΡΠΏΣΏΣΒ ΑΕΏ ΜΒΧ ΣΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ 

ΦΧΣΗΑ: 

·         ΒΚΚΒΝΧΣΒ ΣΔΝ ΤΠΒΡΏΝΧ ΠΒΡΕΟΥΔ ΚΏΕ ΏΠΟΦΤΓΒΣΒ ΣΕ 
ΥΏΜΔΛΟΣΒΡΒ ΠΒΡΕΟΥΒ. 

·         ΠΡΟΠΏΘΔΣΒ ΝΏ ΏΝΣΕΜΒΣΧΠΕΒΣΒ ΜΟΝΟ ΜΕΚΡΒ ΦΧΣΕΒ ΚΏΕ ΜΔ 
ΐΏΓΒΣΒ ΣΟΝ ΒΏΤΣΟ Ώ Β ΚΕΝΑΤΝΟ. ΒΏΝ ΒΕΝΏΕ ΑΤΝΏΣΟΝ 

ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΣΕ ΤΚΒΤΏΕΒ ΜΏΚΡΕΏ ΏΠΟ ΣΔ ΦΧΣΕΏ , ΏΛΛΕΧ ΡΕΞΣΒ 
ΚΡΤΟ ΝΒΡΟ ΣΕ ΠΛΒΤΡΒ ΚΏΘΒ ΤΚΒΤΏΕΏ ΠΟΤ ΒΚΣΕΘΒΝΣΏΕ  ΣΔ 

ΦΧΣΕΏ. 

·         ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΠΤΡΟΐΒΣΔΡΏ CO2 Δ ΞΔΡΧΝ ΥΔΜΕΚΧΝ. ΓΕΏ 
ΜΒΓΏΛΒ ΦΧΣΕΒ ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΦΒΚΏΜΟ ΝΒΡΟΤ Δ ΏΦΡΟ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 

·         KΏΛΒΣΒ ΣΕ ΠΡΧΣΒ ΐΟΔΘΒΕΒ / ΏΘΒΝΟΦΟΡΟ Β ΠΒΡΕΠΣΧΔ 
ΣΡΏΤΜΏΣΕΜΟΤ. 

·         ΞΒΠΛΤΝΒΣΒ ΣΏ ΜΏΣΕΏ ΚΏΕ ΣΟ ΑΒΡΜΏ ΜΒ ΚΏΘΏΡΟ ΝΒΡΟ Β 
ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΒΠΏΦΔ ΜΒ ΣΔ ΥΤΜΒΝΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ. 

·         ΑΕΏΣΔΡΔΣΒ ΣΟ ΏΣΟΜΟ ΔΡΒΜΟ ΚΏΕ ΣΟ ΧΜΏ ΣΟΤ Β ΦΤΕΟΛΟΓΕΚΔ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ. 

ΜΖ ΔΤΦΛΔΚΣΑ , ΜΖ ΣΟΞΗΚΑ  ΑΔΡΗΑ 

ΓΗΑΡΡΟΖ : 

·         ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΓΤΡΧ ΏΠΟ ΣΟ ΏΣΤΥΔΜΏ  
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·         ΜΔΝ ΏΓΓΕΓΒΣΒ ΚΏΕ ΜΔΝ ΠΒΡΠΏΣΏΣΒ ΑΕΏ ΜΒΧ ΣΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΠΡΟΠΏΘΔΣΒ ΝΏ ΣΏΜΏΣΔΒΣΒ ΣΔ ΑΕΏΡΡΟΔ ΥΧΡΕ ΝΏ ΘΒΣΒΣΒ   
ΣΟΝ ΒΏΤΣΟ Ώ Β ΚΕΝΑΤΝΟ.  

·         ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΦΒΚΏΜΟ ΝΒΡΟΤ ΓΕΏ ΝΏ ΜΒΕΧΒΣΒ ΣΕ 
ΏΝΏΘΤΜΕΏΒΕ. ΜΔ ΡΕΥΝΒΣΒ ΝΒΡΟ ΏΠΒΤΘΒΕΏ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ 
ΑΕΏΡΡΟΔ Δ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΟΠΟΤ ΒΥΒΕ ΥΤΘΒΕ ΣΟ ΤΛΕΚΟ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ. 

ΦΧΣΗΑ: 

·         ΡΕΞΣΒ ΚΡΤΟ ΝΒΡΟ ΣΕ ΠΛΒΤΡΒ ΚΏΘΒ ΤΚΒΤΏΕΏ ΠΟΤ 
ΒΚΣΕΘΒΝΣΏΕ  ΣΔ ΦΧΣΕΏ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 

·         KΏΛΒΣΒ ΣΕ ΠΡΧΣΒ ΐΟΔΘΒΕΒ / ΏΘΒΝΟΦΟΡΟ Β ΠΒΡΕΠΣΧΔ 
ΣΡΏΤΜΏΣΕΜΟΤ. ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΣΟ ΏΣΟΜΟ Β ΠΒΡΕΟΥΔ ΚΏΘΏΡΟΤ 
ΏΒΡΏ. 

·         ΞΒΠΛΤΝΒΣΒ ΣΏ ΜΏΣΕΏ ΚΏΕ ΣΟ ΑΒΡΜΏ ΜΒ ΚΏΘΏΡΟ ΝΒΡΟ Β 
ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΒΠΏΦΔ ΜΒ ΣΔ ΥΤΜΒΝΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ. 

·         ΑΕΏΣΔΡΔΣΒ ΣΟ ΏΣΟΜΟ ΔΡΒΜΟ ΚΏΕ ΣΟ ΧΜΏ ΣΟΤ Β ΦΤΕΟΛΟΓΕΚΔ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ. 

ΣΟΞΗΚΑ  ΑΔΡΗΑ 

ΓΗΑΡΡΟΖ : 

·         ΚΛΒΕΣΒ ΟΛΒ ΣΕ ΠΔΓΒ ΏΝΏΦΛΒΞΔ , ΏΒΡΕΣΒ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ. 

·         ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΓΤΡΧ ΏΠΟ ΣΟ ΏΣΤΥΔΜΏ ΒΧ ΟΣΟΤ ΣΟ 
ΏΒΡΕΟ ΒΥΒΕ ΑΕΏΛΤΘΒΕ.  

·         ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΦΒΚΏΜΟ ΝΒΡΟΤ ΓΕΏ ΝΏ ΜΒΕΧΒΣΒ ΣΕ 
ΏΝΏΘΤΜΕΏΒΕ. ΜΔ ΡΕΥΝΒΣΒ ΝΒΡΟ ΏΠΒΤΘΒΕΏ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ 
ΑΕΏΡΡΟΔ Δ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΟΠΟΤ ΒΥΒΕ ΥΤΘΒΕ ΣΟ ΤΛΕΚΟ. 

·         ΜΔΝ ΏΓΓΕΓΒΣΒ ΚΏΕ ΜΔΝ ΠΒΡΠΏΣΏΣΒ ΑΕΏ ΜΒΧ ΣΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ. 

ΦΧΣΗΑ: 

·         ΠΡΟΠΏΘΔΣΒ ΝΏ ΏΝΣΕΜΒΣΧΠΕΒΣΒ ΜΟΝΟ ΜΕΚΡΒ ΦΧΣΕΒ ΚΏΕ ΜΔ 
ΐΏΓΒΣΒ ΣΟΝ ΒΏΤΣΟ Ώ Β ΚΕΝΑΤΝΟ. ΒΏΝ ΒΕΝΏΕ ΑΤΝΏΣΟΝ 
ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΣΟΤ ΚΤΛΕΝΑΡΟΤ  ΜΏΚΡΕΏ ΏΠΟ ΣΔ ΦΧΣΕΏ , ΏΛΛΕΧ 
ΡΕΞΣΒ ΚΡΤΟ ΝΒΡΟ ΣΕ ΠΛΒΤΡΒ ΚΏΘΒ ΤΚΒΤΏΕΏ ΠΟΤ ΒΚΣΕΘΒΝΣΏΕ  
ΣΔ ΦΧΣΕΏ. 

·         ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΠΤΡΟΐΒΣΔΡΏ CO2 Δ ΞΔΡΧΝ ΥΔΜΕΚΧΝ. ΓΕΏ 
ΜΒΓΏΛΒ ΦΧΣΕΒ ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΦΒΚΏΜΟ ΝΒΡΟΤ , ΒΚΝΒΦΧΔ Δ 
ΏΦΡΟ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 

·         KΏΛΒΣΒ ΣΕ ΠΡΧΣΒ ΐΟΔΘΒΕΒ / ΏΘΒΝΟΦΟΡΟ Β ΠΒΡΕΠΣΧΔ 
ΣΡΏΤΜΏΣΕΜΟΤ. 
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·         ΞΒΠΛΤΝΒΣΒ ΣΏ ΜΏΣΕΏ ΚΏΕ ΣΟ ΑΒΡΜΏ ΜΒ ΚΏΘΏΡΟ ΝΒΡΟ Β 
ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΒΠΏΦΔ ΜΒ ΣΔ ΥΤΜΒΝΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ. 

·         ΑΕΏΣΔΡΔΣΒ ΣΟ ΏΣΟΜΟ ΔΡΒΜΟ ΚΏΕ ΣΟ ΧΜΏ ΣΟΤ Β ΦΤΕΟΛΟΓΕΚΔ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ. ΟΕ ΒΠΕΑΡΏΒΕ ΜΠΟΡΒΕ ΝΏ ΒΜΦΏΝΕΣΟΤΝ 
ΚΏΘΤΣΒΡΔΜΒΝΏ ΟΠΟΣΒ ΑΕΏΣΔΡΔΣΒ ΣΟ ΏΣΟΜΟ ΤΠΟ ΒΠΕΐΛΒΦΔ. 

ΔΤΦΛΔΚΣΑ ΤΓΡΑ 

ΓΗΑΡΡΟΖ : 

·         ΚΛΒΕΣΒ ΟΛΒ ΣΕ ΠΔΓΒ 
ΏΝΏΦΛΒΞΔ. 

·         ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΓΤΡΧ 
ΏΠΟ ΣΟ ΏΣΤΥΔΜΏ  

·         ΜΔΝ ΏΓΓΕΓΒΣΒ ΚΏΕ ΜΔΝ ΠΒΡΠΏΣΏΣΒ 
ΑΕΏ ΜΒΧ ΣΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ 
ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ ΡΟΤΥΟ. 

·         ΚΏΛΤΦΣΒ ΜΕΚΡΒ ΠΟΟΣΔΣΒ 
ΥΤΜΒΝΟΤ ΤΛΕΚΟΤ ΜΒ ΏΜΜΟ Δ ΏΠΟΡΡΟΦΔΣΕΚΟΤ ΚΟΚΚΟΤ ΓΕΏ 
ΜΒΣΒΠΒΕΣΏ ΏΠΟΘΒΔ, ΜΒΓΏΛΒ ΑΕΏΡΡΟΒ ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ 
ΒΠΕΥΧΜΏΣΧΘΟΤΝ ΓΕΏ ΜΒΣΒΠΒΕΣΏ ΏΠΟΘΒΔ 

ΦΧΣΗΑ: 

·         ΠΡΟΠΏΘΔΣΒ ΝΏ ΏΝΣΕΜΒΣΧΠΕΒΣΒ ΜΟΝΟ ΜΕΚΡΒ ΦΧΣΕΒ ΚΏΕ ΜΔ 
ΐΏΓΒΣΒ ΣΟΝ ΒΏΤΣΟ Ώ Β ΚΕΝΑΤΝΟ.  

·         ΒΏΝ ΒΕΝΏΕ ΑΤΝΏΣΟΝ ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΣΕ ΤΚΒΤΏΕΒ  ΜΏΚΡΕΏ ΏΠΟ 
ΣΔ ΦΧΣΕA ΏΛΛΕΧ ΡΕΞΣΒ ΚΡΤΟ ΝΒΡΟ ΣΕ ΠΛΒΤΡΒ ΚΏΘΒ ΤΚΒΤΏΕΏ 
ΠΟΤ ΒΚΣΕΘΒΝΣΏΕ  ΣΔ ΦΧΣΕΏ. 

·         ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΠΤΡΟΐΒΣΔΡΏ ΞΔΡΧΝ ΥΔΜΕΚΧΝ, CO2, ΝΒΡΟΤ Δ 
ALCOHOL RESISTANT FOAM.  ΓΕΏ ΜΒΓΏΛΒ ΦΧΣΕΒ ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ 
ΦΒΚΏΜΟ ΝΒΡΟΤ, ΒΚΝΒΦΧΔ H ΏΦΡΟ ΏΝΣΕΜΒΣΧΠΕΔ ΏΛΚΟΟΛΔ. 

·         ΏΝ ΑΒ ΜΠΟΡΒΕΣΒ ΝΏ ΏΝΣΕΜΒΣΧΠΕΒΣΒ ΣΔ ΦΧΣΕΏ, ΒΚΚΒΝΧΣΒ ΣΔ 
ΦΧΣΕΏ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 

·         KΏΛΒΣΒ ΣΕ ΠΡΧΣΒ ΐΟΔΘΒΕΒ / ΏΘΒΝΟΦΟΡΟ Β ΠΒΡΕΠΣΧΔ 
ΣΡΏΤΜΏΣΕΜΟΤ. 

·         ΞΒΠΛΤΝΒΣΒ ΣΏ ΜΏΣΕΏ ΚΏΕ ΣΟ ΑΒΡΜΏ ΜΒ ΚΏΘΏΡΟ ΝΒΡΟ Β 
ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΒΠΏΦΔ ΜΒ ΣΔ ΥΤΜΒΝΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ. 

ΔΤΦΛΔΚΣΑ ΣΔΡΔΑ 

ΓΗΑΡΡΟΖ : 

·         ΚΛΒΕΣΒ ΟΛΒ ΣΕ ΠΔΓΒ ΏΝΏΦΛΒΞΔ. 

·         ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΓΤΡΧ ΏΠΟ ΣΟ ΏΣΤΥΔΜΏ  

·         ΜΔΝ ΏΓΓΕΓΒΣΒ ΚΏΕ ΜΔΝ ΠΒΡΠΏΣΏΣΒ ΑΕΏ ΜΒΧ ΣΔ ΟΤΕΏ. 
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·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ. 

·         ΚΏΛΤΦΣΒ ΜΕΚΡΒ ΠΟΟΣΔΣΒ ΥΤΜΒΝΟΤ ΤΛΕΚΟΤ ΜΒ ΝΒΡΟ, ΏΜΜΟ Δ 
ΥΧΜΏ , ΜΒΣΒΦΒΡΒΣΒ ΣΒ Β ΒΝΏ ΜΒΣΏΛΛΕΚΟ ΒΜΠΟΡΒΤΜΏΣΟΚΕΐΧΣΕΟ 
(CONTAINER) KAI ΑΕΏΣΔΡΔΣΒ ΣΒ ΚΏΣΧ ΏΠΟ ΝΒΡΟ. ΒΝΏ ΒΕΑΕΚΟ 
ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ ΒΠΕΥΧΜΏΣΧΒΕ ΜΒΓΏΛΒ ΠΟΟΣΔΣΒ  ME ΤΓΡΔ ΏΜΜΟ Δ 
ΥΧΜΏ ΓΕΏ ΜΒΣΒΠΒΕΣΏ ΏΠΟΘΒΔ. 

ΦΧΣΗΑ: 

·         ΠΡΟΠΏΘΔΣΒ ΝΏ ΏΝΣΕΜΒΣΧΠΕΒΣΒ ΜΟΝΟ ΜΕΚΡΒ ΦΧΣΕΒ ΚΏΕ ΜΔ 
ΐΏΓΒΣΒ ΣΟΝ ΒΏΤΣΟ Ώ Β ΚΕΝΑΤΝΟ.  

·         ΒΏΝ ΒΕΝΏΕ ΑΤΝΏΣΟΝ ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΣΕ ΤΚΒΤΏΕΒ  ΜΏΚΡΕΏ ΏΠΟ 
ΣΔ ΦΧΣΕΏ , ΏΛΛΕΧ ΡΕΞΣΒ ΚΡΤΟ ΝΒΡΟ. ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ 
ΠΤΡΟΐΒΣΔΡΏ ΞΔΡΧΝ ΥΔΜΕΚΧΝ. ΝΒΡΟΤ Δ ΏΦΡΟΤ. ΒΝΏΛΛΏΚΣΕΚΏ 
ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΏΜΜΟ Δ ΥΧΜΏ.  ΓΕΏ ΜΒΓΏΛΒ ΦΧΣΕΒ 
ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΦΒΚΏΜΟ ΝΒΡΟΤ Δ ΒΚΝΒΦΧΔ. 

·         ΜΔ ΑΕΏΚΟΡΠΕΓΒΣΒ ΣΟ ΥΤΜΒΝΟ ΤΛΕΚΟ ΜΒ ΥΡΔΔ ΝΒΡΟΤ ΤΦΔΛΔ 
ΠΕΒΔ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 

·         KΏΛΒΣΒ ΣΕ ΠΡΧΣΒ ΐΟΔΘΒΕΒ / ΏΘΒΝΟΦΟΡΟ Β ΠΒΡΕΠΣΧΔ 
ΣΡΏΤΜΏΣΕΜΟΤ. 

·         ΞΒΠΛΤΝΒΣΒ ΣΏ ΜΏΣΕΏ ΚΏΕ ΣΟ ΑΒΡΜΏ ΜΒ ΚΏΘΏΡΟ ΝΒΡΟ Β 
ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΒΠΏΦΔ ΜΒ ΣΔ ΥΤΜΒΝΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ. 

·         ΑΕΏΣΔΡΔΣΒ ΣΟ ΏΣΟΜΟ ΔΡΒΜΟ ΚΏΕ ΣΟ ΧΜΏ ΣΟΤ Β ΦΤΕΟΛΟΓΕΚΔ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ. ΟΕ ΒΠΕΑΡΏΒΕ ΜΠΟΡΒΕ ΝΏ ΒΜΦΏΝΕΣΟΤΝ 
ΚΏΘΤΣΒΡΔΜΒΝΏ ΟΠΟΣΒ ΑΕΏΣΔΡΔΣΒ ΣΟ ΏΣΟΜΟ ΤΠΟ ΒΠΕΐΛΒΦΔ. 

ΑΤΣΟΑΝΑΦΛΔΓΟΜΔΝΑ ΣΔΡΔΑ 

ΓΗΑΡΡΟΖ : 

·         ΚΛΒΕΣΒ ΟΛΒ ΣΕ ΠΔΓΒ ΏΝΏΦΛΒΞΔ. 

·         ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΓΤΡΧ ΏΠΟ ΣΟ ΏΣΤΥΔΜΏ  

·         ΜΔΝ ΏΓΓΕΓΒΣΒ ΚΏΕ ΜΔΝ ΠΒΡΠΏΣΏΣΒ ΑΕΏ ΜΒΧ ΣΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ. 

·         ΚΏΛΤΦΣΒ ΜΕΚΡΒ ΠΟΟΣΔΣΒ ΥΤΜΒΝΟΤ ΤΛΕΚΟΤ ΜΒ ΝΒΡΟ, ΏΜΜΟ Δ 
ΥΧΜΏ , ΜΒΣΒΦΒΡΒΣΒ ΣΒ Β ΒΝΏ ΜΒΣΏΛΛΕΚΟ ΑΟΥΒΕΟ(CONTAINER) KAI 
ΑΕΏΣΔΡΔΣΒ ΣΒ ΚΏΣΧ ΏΠΟ ΝΒΡΟ. ΒΝΏ ΒΕΑΕΚΟ ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ 
ΒΠΕΥΧΜΏΣΧΒΕ   ΜΒΓΏΛΒ ΠΟΟΣΔΣΒ  ME ΤΓΡΔ ΏΜΜΟ Δ ΥΧΜΏ ΓΕΏ 
ΜΒΣΒΠΒΕΣΏ ΒΝΏΠΟΘΒΔ. 

ΦΧΣΗΑ: 

·         ΠΡΟΠΏΘΔΣΒ ΝΏ ΏΝΣΕΜΒΣΧΠΕΒΣΒ ΜΟΝΟ ΜΕΚΡΒ ΦΧΣΕΒ ΚΏΕ ΜΔ 
ΐΏΓΒΣΒ ΣΟΝ ΒΏΤΣΟ Ώ Β ΚΕΝΑΤΝΟ.  

·         ΒΏΝ ΒΕΝΏΕ ΑΤΝΏΣΟΝ ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΣΕ ΤΚΒΤΏΕΒ  ΜΏΚΡΕΏ ΏΠΟ 
ΣΔ ΦΧΣΕΏ , ΏΛΛΕΧ ΡΕΞΣΒ ΚΡΤΟ ΝΒΡΟ. ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ 
ΠΤΡΟΐΒΣΔΡΏ ΞΔΡΧΝ ΥΔΜΕΚΧΝ. ΝΒΡΟΤ Δ ΏΦΡΟΤ. ΒΝΏΛΛΏΚΣΕΚΏ 



C:\Users\zastra\Desktop\ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ 2013.doc 288 

ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΏΜΜΟ Δ ΥΧΜΏ.  ΓΕΏ ΜΒΓΏΛΒ ΦΧΣΕΒ 
ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΦΒΚΏΜΟ ΝΒΡΟΤ Δ ΒΚΝΒΦΧΔ 

·         ΜΔ ΑΕΏΚΟΡΠΕΓΒΣΒ ΣΟ ΥΤΜΒΝΟ ΤΛΕΚΟ ΜΒ ΥΡΔΔ ΝΒΡΟΤ ΤΦΔΛΔ 
ΠΕΒΔ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 

·         KΏΛΒΣΒ ΣΕ ΠΡΧΣΒ ΐΟΔΘΒΕΒ / ΏΘΒΝΟΦΟΡΟ Β ΠΒΡΕΠΣΧΔ 
ΣΡΏΤΜΏΣΕΜΟΤ. 

·         ΞΒΠΛΤΝΒΣΒ ΣΏ ΜΏΣΕΏ ΚΏΕ ΣΟ ΑΒΡΜΏ ΜΒ ΚΏΘΏΡΟ ΝΒΡΟ Β 
ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΒΠΏΦΔ ΜΒ ΣΔ ΥΤΜΒΝΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ. 

·         ΑΕΏΣΔΡΔΣΒ ΣΟ ΏΣΟΜΟ ΔΡΒΜΟ ΚΏΕ ΣΟ ΧΜΏ ΣΟΤ Β ΦΤΕΟΛΟΓΕΚΔ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ. ΟΕ ΒΠΕΑΡΏΒΕ ΜΠΟΡΒΕ ΝΏ ΒΜΦΏΝΕΣΟΤΝ 
ΚΏΘΤΣΒΡΔΜΒΝΏ ΟΠΟΣΒ ΑΕΏΣΔΡΔΣΒ ΣΟ ΏΣΟΜΟ ΤΠΟ ΒΠΕΐΛΒΦΔ. 

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ Δ ΔΠΑΦΖ ΜΔ  ΝΔΡΟ 

ΓΗΑΡΡΟΖ : 

·         ΚΛΒΕΣΒ ΟΛΒ ΣΕ ΠΔΓΒ 
ΏΝΏΦΛΒΞΔ. 

·         ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ 
ΓΤΡΧ ΏΠΟ ΣΟ ΏΣΤΥΔΜΏ  

·         ΜΔΝ ΏΓΓΕΓΒΣΒ ΚΏΕ ΜΔΝ 
ΠΒΡΠΏΣΏΣΒ ΑΕΏ ΜΒΧ ΣΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ 
ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ ΡΟΤΥΟ. 

·         ΏΝ ΠΡΟΚΒΕΣΏΕ ΓΕΏ 
ΜΕΚΡΟΠΟΟΣΔΣΒ ΦΣΤΏΡΕΣΒ ΣΒ Β 
ΒΝΏ ΚΏΘΏΡΟ ΚΏΕ ΣΒΓΝΟ 
ΑΟΥΒΕΟ(CONTAINER) . ΚΏΛΤΦΣΒ ΣΟ 
CONTAINER ΥΏΛΏΡΏ ΚΏΕ 

ΏΠΟΜΏΚΡΤΝΒΣΒ ΣΟ ΏΠΟ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ. ΜΒΓΏΛΒ ΠΟΟΣΔΣΒ ΠΡΒΠΒΕ 
ΝΏ ΚΏΛΤΦΘΟΤΝ ΜΒ ΒΝΏ ΠΛΏΣΕΚΟ ΚΏΛΤΜΜΏ ΚΏΕ ΝΏ ΚΏΘΏΡΕΣΟΤΝ 
ΏΡΓΟΣΒΡΏ ΏΠΟ ΒΝΏ ΒΕΑΕΚΟ. 

ΦΧΣΗΑ: 

·         ΠΡΟΠΏΘΔΣΒ ΝΏ ΏΝΣΕΜΒΣΧΠΕΒΣΒ ΜΟΝΟ ΜΕΚΡΒ ΦΧΣΕΒ ΚΏΕ ΜΔ 
ΐΏΓΒΣΒ ΣΟΝ ΒΏΤΣΟ Ώ Β ΚΕΝΑΤΝΟ.  

·         ΒΏΝ ΒΕΝΏΕ ΑΤΝΏΣΟΝ ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΣΕ ΤΚΒΤΏΕΒ  ΜΏΚΡΕΏ ΏΠΟ 
ΣΔ ΦΧΣΕΏ    

·         ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΑ ΤΓΡΟΤ  

·         ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΠΤΡΟΐΒΣΔΡΏ ΞΔΡΧΝ ΥΔΜΕΚΧΝ , ΏΝΘΡΏΚΕΚΟ 
ΝΏΣΡΕΟ , ΏΐΒΣΔ Δ  ΏΜΜΟ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 

·         KΏΛΒΣΒ ΣΕ ΠΡΧΣΒ ΐΟΔΘΒΕΒ / ΏΘΒΝΟΦΟΡΟ Β ΠΒΡΕΠΣΧΔ 
ΣΡΏΤΜΏΣΕΜΟΤ. 

·         ΜΔΝ ΞΒΠΛΤΝΒΣΒ ΣΏ ΜΏΣΕΏ ΚΏΕ ΣΟ ΑΒΡΜΏ ΜΒ  ΝΒΡΟ. 
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·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ.. 

ΟΞΔΗΓΧΣΗΚΑ 

ΓΗΑΡΡΟΖ : 

·         ΚΛΒΕΣΒ ΟΛΒ ΣΕ ΠΔΓΒ ΏΝΏΦΛΒΞΔ. 

·         ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΓΤΡΧ ΏΠΟ ΣΟ ΏΣΤΥΔΜΏ  

·         ΜΔΝ ΏΓΓΕΓΒΣΒ ΚΏΕ ΜΔΝ ΠΒΡΠΏΣΏΣΒ ΑΕΏ ΜΒΧ ΣΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ  ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΒΤΦΛΒΚΣΟ ΤΛΕΚΟ ΏΠΟ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ. 

·         ΓΕΏ ΜΕΚΡΒ ΠΟΟΣΔΣΒ ΥΤΜΒΝΟΤ ΤΛΕΚΟΤ ΚΏΣΏΚΛΤΣΒ ΣΔΝ 
ΠΒΡΕΟΥΔ  ΜΒ ΝΒΡΟ. 

·         ΜΒΓΏΛΒ ΠΟΟΣΔΣΒ  ΘΏ ΠΡΒΠΒΕ ΝA KΏΛΤΦΘΟΤΝ  ΓΕΏ ΜΒΣΒΠΒΕΣΏ 
ΒΝΏΠΟΘΒΔ. 

ΦΧΣΗΑ: 

·         ΠΡΟΠΏΘΔΣΒ ΝΏ ΏΝΣΕΜΒΣΧΠΕΒΣΒ ΜΟΝΟ ΜΕΚΡΒ ΦΧΣΕΒ ΚΏΕ ΜΔ 
ΐΏΓΒΣΒ ΣΟΝ ΒΏΤΣΟ Ώ Β ΚΕΝΑΤΝΟ. ΓΕΏ ΜΒΓΏΛΒ ΦΧΣΕΒ ΡΕΞΣΒ 
ΝΒΡΟ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΏΠΟ ΏΠΟΣΏΔ. 

·         ΒΏΝ ΒΕΝΏΕ ΑΤΝΏΣΟΝ ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΣΕ ΤΚΒΤΏΕΒ  ΜΏΚΡΕΏ ΏΠΟ 
ΣΔ ΦΧΣΕΏ. ΏΛΛΕΧ ΡΕΞΣΒ ΚΡΤΟ ΝΒΡΟ ΣΕ ΠΛΒΤΡΒ ΚΏΘΒ 
ΤΚΒΤΏΕΏ ΠΟΤ ΒΚΣΕΘΒΝΣΏΕ  ΣΔ ΦΧΣΕΏ.   

·         ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΠΤΡΟΐΒΣΔΡΏ ΝΒΡΟΤ ΏΠΟΚΛΒΕΣΕΚΏ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 

·         KΏΛΒΣΒ ΣΕ ΠΡΧΣΒ ΐΟΔΘΒΕΒ / ΏΘΒΝΟΦΟΡΟ Β ΠΒΡΕΠΣΧΔ 
ΣΡΏΤΜΏΣΕΜΟΤ. 

·         ΞΒΠΛΤΝΒΣΒ ΣΏ ΜΏΣΕΏ ΚΏΕ ΣΟ ΑΒΡΜΏ ΜΒ ΚΏΘΏΡΟ ΝΒΡΟ Β 
ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΒΠΏΦΔ ΜΒ ΣΔ ΥΤΜΒΝΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ. 

·         ΑΕΏΣΔΡΔΣΒ ΣΟ ΏΣΟΜΟ ΔΡΒΜΟ ΚΏΕ ΣΟ ΧΜΏ ΣΟΤ Β ΦΤΕΟΛΟΓΕΚΔ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ. ΟΕ ΒΠΕΑΡΏΒΕ ΜΠΟΡΒΕ ΝΏ ΒΜΦΏΝΕΣΟΤΝ 
ΚΏΘΤΣΒΡΔΜΒΝΏ ΟΠΟΣΒ ΑΕΏΣΔΡΔΣΒ ΣΟ ΏΣΟΜΟ ΤΠΟ ΒΠΕΐΛΒΦΔ. 

ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΤΠΔΡΟΞΔΗΓΗΑ 

ΓΗΑΡΡΟΖ : 

·         ΚΛΒΕΣΒ ΟΛΒ ΣΕ ΠΔΓΒ ΏΝΏΦΛΒΞΔ. 

·         ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΓΤΡΧ ΏΠΟ ΣΟ ΏΣΤΥΔΜΏ  

·         ΜΔΝ ΏΓΓΕΓΒΣΒ ΚΏΕ ΜΔΝ ΠΒΡΠΏΣΏΣΒ ΑΕΏ ΜΒΧ ΣΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ. 

·         ΚΏΛΤΦΣΒ ΜΕΚΡΒ ΠΟΟΣΔΣΒ ΥΤΜΒΝΟΤ ΤΛΕΚΟΤ ΜΒ ΏΜΜΟ Δ ΏΛΛΟ 
ΜΔ ΒΤΦΛΒΚΣΟ ΤΛΕΚΟ, ΣΟΠΟΘΒΣΔΣΒ Β ΒΝΏ ΚΏΘΏΡΟ ΑΟΥΒΕΟ ΚΏΕ 
ΏΠΟΜΏΚΡΤΝΒΣΒ ΣΟ ΏΠΟ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ. 

·         ΜΒΓΏΛΒ ΠΟΟΣΔΣΒ  ΘΏ ΠΡΒΠΒΕ ΝA KΏΛΤΦΘΟΤΝ ΓΕΏ ΜΒΣΒΠΒΕΣΏ 
ΒΝΏΠΟΘΒΔ. 

ΦΧΣΗΑ: 
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·         ΠΡΟΠΏΘΔΣΒ ΝΏ ΏΝΣΕΜΒΣΧΠΕΒΣΒ ΜΟΝΟ ΜΕΚΡΒ ΦΧΣΕΒ ΚΏΕ ΜΔ 
ΐΏΓΒΣΒ ΣΟΝ ΒΏΤΣΟ Ώ Β ΚΕΝΑΤΝΟ.  

·         ΒΏΝ ΒΕΝΏΕ ΑΤΝΏΣΟΝ ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΣΕ ΤΚΒΤΏΕΒ  ΜΏΚΡΕΏ ΏΠΟ 
ΣΔ ΦΧΣΕΏ.  

·         ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΠΤΡΟΐΒΣΔΡΏ CO2 , ΞΔΡΧΝ ΥΔΜΕΚΧΝ, ΝΒΡΟΤ Δ 
ΏΦΡΟΤ. 

·         ΓΕΏ ΜΒΓΏΛΒ ΦΧΣΕΒ ΡΕΞΣΒ ΝΒΡΟ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΏΠΟ ΏΠΟΣΏΔ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 

·         KΏΛΒΣΒ ΣΕ ΠΡΧΣΒ ΐΟΔΘΒΕΒ / ΏΘΒΝΟΦΟΡΟ Β ΠΒΡΕΠΣΧΔ 
ΣΡΏΤΜΏΣΕΜΟΤ. 

·         ΞΒΠΛΤΝΒΣΒ ΣΏ ΜΏΣΕΏ ΚΏΕ ΣΟ ΑΒΡΜΏ ΜΒ ΚΏΘΏΡΟ ΝΒΡΟ Β 
ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΒΠΏΦΔ ΜΒ ΣΔ ΥΤΜΒΝΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ. 

·         ΑΕΏΣΔΡΔΣΒ ΣΟ ΏΣΟΜΟ ΔΡΒΜΟ ΚΏΕ ΣΟ ΧΜΏ ΣΟΤ Β ΦΤΕΟΛΟΓΕΚΔ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ. 

ΣΟΞΗΚΔ ΟΤΗΔ 

ΓΗΑΡΡΟΖ : 

·         ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΓΤΡΧ ΏΠΟ ΣΟ ΏΣΤΥΔΜΏ  

·         ΜΔΝ ΏΓΓΕΓΒΣΒ ΚΏΕ ΜΔΝ ΠΒΡΠΏΣΏΣΒ ΑΕΏ ΜΒΧ ΣΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ. 

·         ΦΟΡΒΣΒ ΠΡΟΣΏΣΒΤΣΕΚΟ ΡΟΤΥΕΜΟ ΚΏΕ ΏΒΡΕΣΒ ΣΟΤ ΚΛΒΕΣΟΤ 
ΥΧΡΟΤ ΠΡΕΝ ΒΕΒΛΘΒΣΒ. ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΒΕΣΒ ΦΒΚΏΜΟ ΝΒΡΟΤ ΓΕΏ ΝΏ 
ΜΒΕΧΒΣΒ ΣΕ ΏΝΏΘΤΜΕΏΒΕ. 

·         ΚΏΛΤΦΣΒ ΜΕΚΡΒ ΠΟΟΣΔΣΒ ΥΤΜΒΝΟΤ ΤΛΕΚΟΤ ΜΒ ΏΜΜΟ Δ 
ΏΠΟΡΡΟΦΔΣΕΚΟΤ ΚΟΚΚΟΤ ΧΣΒ ΝΏ ΏΠΟΡΡΟΦΔΘΟΤΝ ΚΏΕ 
ΣΟΠΟΘΒΣΔΣΒ Β ΒΝΏ ΚΏΘΏΡΟ ΑΟΥΒΕΟ. 

·         ΣΒΡΒΟ ΥΤΜΒΝΟ ΤΛΕΚΟ  ΘΏ ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ ΦΣΤΏΡΕΣΒΕ Β ΒΝΏ 
CONTAINER KAI NA ΚΏΛΤΦΘΒΕ ΥΏΛΏΡΏ ΓΕΏ ΜΒΣΒΠΒΕΣΏ ΒΝΏΠΟΘΒΔ. 

·         ΜΒΓΏΛΒ ΠΟΟΣΔΣΒ ΥΤΜΒΝΟΤ ΤΛΕΚΟΤ ΘΏ ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ 
ΒΠΕΥΧΜΏΣΧΘΟΤΝ  ΓΕΏ ΜΒΣΒΠΒΕΣΏ ΒΝΏΠΟΘΒΔ. 

ΦΧΣΗΑ: 

·         ΠΡΟΠΏΘΔΣΒ ΝΏ ΏΝΣΕΜΒΣΧΠΕΒΣΒ ΜΟΝΟ ΜΕΚΡΒ ΦΧΣΕΒ ΚΏΕ ΜΔ 
ΐΏΓΒΣΒ ΣΟΝ ΒΏΤΣΟ Ώ Β ΚΕΝΑΤΝΟ.  

·         ΒΏΝ ΒΕΝΏΕ ΑΤΝΏΣΟΝ ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΣΕ ΤΚΒΤΏΕΒ  ΜΏΚΡΕΏ ΏΠΟ 
ΣΔ ΦΧΣΕΏ.  

·         ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΠΤΡΟΐΒΣΔΡΏ  ΞΔΡΧΝ ΥΔΜΕΚΧΝ, ΝΒΡΟΤ Δ 
ΏΦΡΟΤ. 

·         ΓΕΏ ΜΒΓΏΛΒ ΦΧΣΕΒ ΡΕΞΣΒ ΝΒΡΟ , AΦΡΟ Δ ΒΚΝΒΦΧΔ ΣΔΝ 
ΠΒΡΕΟΥΔ ΜΟΝΟ  ΏΠΟ ΏΠΟΣΏΔ. 

·         ΒΠΒΕΣΏ ΒΠΕΥΧΜΏΣΧΣΒ  ΓΕΏ ΜΒΣΒΠΒΕΣΏ ΒΝΏΠΟΘΒΔ. 

·         MH ΑΕΏΚΟΡΠΕΓΒΣΒ ΣΟ ΤΛΕΚΟ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 
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·         KΏΛΒΣΒ ΣΕ ΠΡΧΣΒ ΐΟΔΘΒΕΒ / ΏΘΒΝΟΦΟΡΟ Β ΠΒΡΕΠΣΧΔ 
ΣΡΏΤΜΏΣΕΜΟΤ. 

·         ΞΒΠΛΤΝΒΣΒ ΣΏ ΜΏΣΕΏ ΚΏΕ ΣΟ ΑΒΡΜΏ ΜΒ ΚΏΘΏΡΟ ΝΒΡΟ Β 
ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΒΠΏΦΔ ΜΒ ΣΔ ΥΤΜΒΝΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ. 

·         ΑΕΏΣΔΡΔΣΒ ΣΟ ΏΣΟΜΟ ΔΡΒΜΟ ΚΏΕ ΣΟ ΧΜΏ ΣΟΤ Β ΦΤΕΟΛΟΓΕΚΔ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ. ΟΕ ΒΠΕΑΡΏΒΕ ΜΠΟΡΒΕ ΝΏ ΒΜΦΏΝΕΣΟΤΝ 
ΚΏΘΤΣΒΡΔΜΒΝΏ ΟΠΟΣΒ ΑΕΏΣΔΡΔΣΒ ΣΟ ΏΣΟΜΟ ΤΠΟ ΒΠΕΐΛΒΦΔ. 
(Φάληε ζαηνζηή αμήεεζα) 

ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΔ ΟΤΗΔ 

ΓΗΑΡΡΟΖ : 

·         ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΓΤΡΧ ΏΠΟ ΣΟ ΏΣΤΥΔΜΏ  

·         ΜΔΝ ΏΓΓΕΓΒΣΒ ΚΏΕ ΜΔΝ ΠΒΡΠΏΣΏΣΒ ΑΕΏ ΜΒΧ ΣΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ. 

·         ΚΏΛΤΦΣΒ ΣΕ ΚΏΣΒΣΡΏΜΜΒΝΒ ΤΚΒΤΏΕΒ ΜΒ ΤΓΡΟ ΤΦΏΜΏ 
ΚΏΕ ΑΕΏΣΔΡΔΣΒ ΣΟ ΤΓΡΟ ΜΒ ΤΓΡΟ ΏΠΟΥΡΧΜΏΣΕΣΕΚΟ ΟΠΧ CLORAX   

·         ΒΠΕΥΧΜΏΣΧΣΒ  ΓΕΏ ΜΒΣΒΠΒΕΣΏ ΒΝΏΠΟΘΒΔ.  ΟΜΧ ΜΔ 
ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΒΣΒ ΝΒΡΟ ΒΚΣΟ ΏΝ ΑΧΒΕ ΥΒΣΕΚΔ ΒΝΣΟΛΔ ΚΏΠΟΕΟ 
ΒΕΑΕΚΟ. 

ΦΧΣΗΑ: 

·         ΠΡΟΠΏΘΔΣΒ ΝΏ ΏΝΣΕΜΒΣΧΠΕΒΣΒ ΜΟΝΟ ΜΕΚΡΒ ΦΧΣΕΒ ΚΏΕ ΜΔ 
ΐΏΓΒΣΒ ΣΟΝ ΒΏΤΣΟ Ώ Β ΚΕΝΑΤΝΟ.  

·         ΒΏΝ ΒΕΝΏΕ ΑΤΝΏΣΟΝ ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΣΕ ΤΚΒΤΏΕΒ  ΜΏΚΡΕΏ ΏΠΟ 
ΣΔ ΦΧΣΕΏ.  

·         ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΠΤΡΟΐΒΣΔΡΏ  ΞΔΡΧΝ ΥΔΜΕΚΧΝ, ΏΝΘΡΏΚΕΚΟ 
ΝΏΣΡΕΟ , ΏΐΒΣΔ Δ ΏΜΜΟ. 

·         ΠΡΟΠΏΘΒΕΣΒ ΝΏ ΛΏΐΒΣΒ ΠΒΡΕΟΣΒΡΒ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ ΏΠΟ ΣΟΝ 
ΏΠΟΣΟΛΒΏ H ΣΟ ΣΜΔΜΏ ΒΠΕΚΕΝΑΤΝΧΝ ΤΛΕΚΧΝ (DGD). 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 

·      KΏΛΒΣΒ ΣΕ ΠΡΧΣΒ ΐΟΔΘΒΕΒ / ΏΘΒΝΟΦΟΡΟ Β ΠΒΡΕΠΣΧΔ 
ΣΡΏΤΜΏΣΕΜΟΤ. 

·      ΞΒΠΛΤΝΒΣΒ ΣΏ ΜΏΣΕΏ ΚΏΕ ΣΟ ΑΒΡΜΏ ΜΒ ΚΏΘΏΡΟ ΝΒΡΟ Β 
ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΒΠΏΦΔ ΜΒ ΣΔ ΥΤΜΒΝΔ ΟΤΕΏ. 

·      ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ. 

ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΔ ΟΤΗΔ 

ΓΗΑΡΡΟΖ : 

·         ΚΛΒΕΣΒ ΟΛΒ ΣΕ ΠΔΓΒ ΏΝΏΦΛΒΞΔ. 

·         ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΓΤΡΧ ΏΠΟ ΣΟ ΏΣΤΥΔΜΏ  

·         ΜΔΝ ΏΓΓΕΓΒΣΒ ΚΏΕ ΜΔΝ ΠΒΡΠΏΣΏΣΒ ΑΕΏ ΜΒΧ ΣΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΏΠΟΜΏΚΡΤΝΒΣΒ  ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ  ΡΟΤΥΟ ΏΠΟ ΣΔΝ 
ΠΒΡΕΟΥΔ. 
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·         ΦΟΡΒΣΒ ΠΛΔΡΧ(ENCAPSULATING) ΠΡΟΣΏΣΒΤΣΕΚΟ ΏΠΟ 
ΏΝΏΘΤΜΕΏΒΕ ΡΟΤΥΕΜΟ ΓΕΏ ΠΒΡΕΠΣΧΒΕ ΟΠΟΤ ΑΒΝ ΤΠΏΡΥΒΕ ΦΧΣΕΏ. 
ΒΝΏ ΒΕΑΕΚΟ ΘΏ ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ ΒΠΕΥΧΜΏΣΧΒΕ ΣΕ ΥΤΜΒΝΒ ΠΟΟΣΔΣΒ 
ΓΕΏ ΜΒΣΒΠΒΕΣΏ ΒΝΏΠΟΘΒΔ 

·         ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΝΒΡΟ ΓΕΏ ΝΏ ΜΒΕΧΒΣΒ ΣΕ ΏΝΏΘΤΜΕΏΒΕ  ΏΛΛΏ 
ΜΔΝ ΣΟ ΡΕΥΝΒΣΒ ΏΠΒΤΘΒΕΏ ΣΔΝ ΠΟΟΣΔΣΏ ΒΚΣΟ ΏΝ ΒΥΒΣΒ 
ΒΝΣΟΛΔ ΓΕΏ ΚΏΣΕ ΣΒΣΟΕΟ. 

·         ΚΡΏΣΒΕΣΒ ΣΏ ΒΤΦΛΒΚΣΏ ΤΛΕΚΏ ΜΏΚΡΕΏ ΏΠΟ ΣΟ ΥΤΜΒΝΟ ΤΛΕΚΟ. 

ΦΧΣΗΑ: 

·         ΠΡΟΠΏΘΔΣΒ ΝΏ ΏΝΣΕΜΒΣΧΠΕΒΣΒ ΜΟΝΟ ΜΕΚΡΒ ΦΧΣΕΒ ΚΏΕ ΜΔ 
ΐΏΓΒΣΒ ΣΟΝ ΒΏΤΣΟ Ώ Β ΚΕΝΑΤΝΟ.  

·         ΒΏΝ ΒΕΝΏΕ ΑΤΝΏΣΟΝ ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΣΕ ΤΚΒΤΏΕΒ  ΜΏΚΡΕΏ ΏΠΟ 
ΣΔ ΦΧΣΕΏ. ΏΛΛΕΧ ΡΕΞΣΒ ΚΡΤΟ ΝΒΡΟ ΣΕ ΠΛΒΤΡΒ ΚΏΘΒ 
ΤΚΒΤΏΕΏ ΠΟΤ ΒΚΣΕΘΒΝΣΏΕ  ΣΔ ΦΧΣΕΏ.   

·         ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΠΤΡΟΐΒΣΔΡΏ ΞΔΡΧΝ ΥΔΜΕΚΧΝ Δ CO2 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 

·         KΏΛΒΣΒ ΣΕ ΠΡΧΣΒ ΐΟΔΘΒΕΒ / ΏΘΒΝΟΦΟΡΟ Β ΠΒΡΕΠΣΧΔ 
ΣΡΏΤΜΏΣΕΜΟΤ. 

·         ΞΒΠΛΤΝΒΣΒ ΣΏ ΜΏΣΕΏ ΚΏΕ ΣΟ ΑΒΡΜΏ ΜΒ ΚΏΘΏΡΟ ΝΒΡΟ Β 
ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΒΠΏΦΔ ΜΒ ΣΔ ΥΤΜΒΝΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ. 

·         ΑΕΏΣΔΡΔΣΒ ΣΟ ΏΣΟΜΟ ΔΡΒΜΟ ΚΏΕ ΣΟ ΧΜΏ ΣΟΤ Β ΦΤΕΟΛΟΓΕΚΔ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ. ΟΕ ΒΠΕΑΡΏΒΕ ΜΠΟΡΒΕ ΝΏ ΒΜΦΏΝΕΣΟΤΝ 
ΚΏΘΤΣΒΡΔΜΒΝΏ ΟΠΟΣΒ ΑΕΏΣΔΡΔΣΒ ΣΟ ΏΣΟΜΟ ΤΠΟ ΒΠΕΐΛΒΦΔ. 

ΓΗΑΦΟΡΔ  ΟΤΗΔ 

ΓΗΑΡΡΟΖ : 

·         ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΓΤΡΧ ΏΠΟ ΣΟ ΏΣΤΥΔΜΏ. 
ΠΡΟΠΏΘΔΣΒ ΝΏ ΏΠΟΚΣΔΒΣΒ ΠΒΡΕΟΣΒΡΒ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ ΏΠΟ 
ΣΟΝ ΏΠΟΣΟΛΒΏ ΚΏΕ ΣΟ DGD. ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΓΤΡΧ ΏΠΟ 
ΣΟ ΏΣΤΥΔΜΏ. 

·         ΜΔΝ ΏΓΓΕΓΒΣΒ ΚΏΕ ΜΔΝ ΠΒΡΠΏΣΏΣΒ ΑΕΏ ΜΒΧ ΣΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ. 

·         ΦΟΡΒΣΒ ΠΡΟΣΏΣΒΤΣΕΚΟ ΡΟΤΥΕΜΟ ΚΏΕ ΏΒΡΕΣΒ ΣΟΤ ΚΛΒΕΣΟΤ 
ΥΧΡΟΤ ΠΡΕΝ ΒΕΒΛΘΒΣΒ. ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΒΕΣΒ ΦΒΚΏΜΟ ΝΒΡΟΤ ΓΕΏ ΝΏ 
ΜΒΕΧΒΣΒ ΣΕ ΏΝΏΘΤΜΕΏΒΕ. 

·         ΜΕΚΡΒ, ΞΔΡΒ ΠΟΟΣΔΣΒ ΥΤΜΒΝΟΤ ΤΛΕΚΟΤ ΘΏ ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ 
ΒΠΕΥΧΜΏΣΧΘΟΤΝ ΚΏΕ ΝΏ ΣΟΠΟΘΒΣΔΘΟΤΝ Β ΒΝΏ ΚΏΘΏΡΟ , ΞΔΡΟ 
ΑΟΥΒΕΟ ΚΏΕ ΝΏ ΚΏΛΤΦΘΟΤΝ ΥΏΛΏΡΏ. 

·         ΜΕΚΡΒ, ΤΓΡΒ ΠΟΟΣΔΣΒ ΥΤΜΒΝΟΤ ΤΛΕΚΟΤ ΘΏ ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ 
ΚΏΛΤΦΘΟΤΝ , ΝΏ ΏΠΟΡΡΟΦΔΘΟΤΝ ΏΠΟ ΏΜΜΟ Δ ΚΟΚΚΟΤ ΚΏΕ ΝΏ 
ΣΟΠΟΘΒΣΔΘΟΤΝ Β ΒΝΏ ΚΏΘΏΡΟ , ΞΔΡΟ ΑΟΥΒΕΟ  

·         ΜΒΓΏΛΒ, ΤΓΡΒ ΠΟΟΣΔΣΒ ΥΤΜΒΝΟΤ ΤΛΕΚΟΤ ΘΏ ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ 
ΒΠΕΥΧΜΏΣΧΘΟΤΝ ΓΕΏ ΜΒΣΒΠΒΕΣΏ ΒΝΏΠΟΘΒΔ. 
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·         ΜΒΓΏΛΒ ΠΟΟΣΔΣΒ ΥΤΜΒΝΟΤ ΤΛΕΚΟΤ ΘΏ ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ 
ΒΠΕΥΧΜΏΣΧΘΟΤΝ ΓΕΏ ΜΒΣΒΠΒΕΣΏ ΒΝΏΠΟΘΒΔ. 

·         ΠΟΟΣΔΣΒ ΚΟΝΔ ΘΏ ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ ΚΏΛΤΠΣΟΝΣΏΕ ΜΒ ΠΛΏΣΕΚΟ 
ΚΏΛΤΜΜΏ ΓΕΏ ΝΏ ΏΠΟΦΒΤΓΒΣΏΕ Ο ΑΕΏΚΟΡΠΕΜΟ ΣΔ. 

ΦΧΣΗΑ: 

·         ΠΡΟΠΏΘΔΣΒ ΝΏ ΏΝΣΕΜΒΣΧΠΕΒΣΒ ΜΟΝΟ ΜΕΚΡΒ ΦΧΣΕΒ ΚΏΕ ΜΔ 
ΐΏΓΒΣΒ ΣΟΝ ΒΏΤΣΟ Ώ Β ΚΕΝΑΤΝΟ.  

·         ΒΏΝ ΒΕΝΏΕ ΑΤΝΏΣΟΝ ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΣΕ ΤΚΒΤΏΕΒ  ΜΏΚΡΕΏ ΏΠΟ 
ΣΔ ΦΧΣΕΏ. ΏΛΛΕΧ ΡΕΞΣΒ ΚΡΤΟ ΝΒΡΟ ΣΕ ΠΛΒΤΡΒ ΚΏΘΒ 
ΤΚΒΤΏΕΏ ΠΟΤ ΒΚΣΕΘΒΝΣΏΕ  ΣΔ ΦΧΣΕΏ.   

·         ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΠΤΡΟΐΒΣΔΡΏ CO2,  ΞΔΡΧΝ ΥΔΜΕΚΧΝ, ΝΒΡΟΤ Δ 
ΏΦΡΟΤ. 

·         ΓΕΏ ΜΒΓΏΛΒ ΦΧΣΕΒ ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΦΒΚΏΜΟ  ΝΒΡΟΤ , AΦΡΟ Δ 
ΒΚΝΒΦΧΔ ΚΏΕ ΒΠΕΥΧΜΏΣΧΣΒ  ΓΕΏ ΜΒΣΒΠΒΕΣΏ ΒΝΏΠΟΘΒΔ. 

·         MH ΑΕΏΚΟΡΠΕΓΒΣΒ ΣΟ ΤΛΕΚΟ ΜΒ ΝΒΡΟ ΤΦΔΛΔ ΠΕΒΔ. 

·         ΒΠΕΥΧΜΏΣΧΣΒ  ΓΕΏ ΜΒΣΒΠΒΕΣΏ ΒΝΏΠΟΘΒΔ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 

·         KΏΛΒΣΒ ΣΕ ΠΡΧΣΒ ΐΟΔΘΒΕΒ / ΏΘΒΝΟΦΟΡΟ Β ΠΒΡΕΠΣΧΔ 
ΣΡΏΤΜΏΣΕΜΟΤ. 

·         ΞΒΠΛΤΝΒΣΒ ΣΏ ΜΏΣΕΏ ΚΏΕ ΣΟ ΑΒΡΜΏ ΜΒ ΚΏΘΏΡΟ ΝΒΡΟ Β 
ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΒΠΏΦΔ ΜΒ ΣΔ ΥΤΜΒΝΔ ΟΤΕΏ. 

·         ΜΒΣΏΚΕΝΔΣΒ ΚΏΕ ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΜΟΛΤΜΒΝΟ 
ΡΟΤΥΟ. 

ΞΖΡΟ ΠΑΓΟ 

ΓΗΑΡΡΟΖ : 

·         ΏΠΟΜΟΝΧΣΒ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΓΤΡΧ ΏΠΟ ΣΟ ΏΣΤΥΔΜΏ.  

·         ΜΔΝ ΏΓΓΕΓΒΣΒ ΣΔΝ ΟΤΕΏ ΚΏΘΧ ΒΕΝΏΕ ΣΟΤ -79Ο C ΚΏΕ ΘΏ 
ΥΏΡΏΞΒΕ ΣΟ ΑΒΡΜΏ Ώ. 

·         ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΓΏΝΣΕΏ ΓΕΏ ΝΏ ΣΟΠΟΘΒΣΔΒΣΒ ΣΟΝ ΞΔΡΟ ΠΏΓΟ 
ΣΔ ΤΚΒΤΏΕΏ. 

ΦΧΣΗΑ: 

·         Ο ΞΔΡΟ ΠΏΓΟ ΑΒΝ ΜΠΟΡΒΕ ΝΏ ΠΡΟΚΏΛΒΒΕ ΦΧΣΕΏ , ΜΠΟΡΒΕ 
ΟΜΧ  ΝΏ ΒΚΡΏΓΒΕ Δ ΤΚΒΤΏΕΏ ΛΟΓΧ ΣΔ ΘΒΡΜΟΣΔΣΏ ΣΔ 
ΦΧΣΕΏ. 

·         ΛΟΓΧ ΣΔ ΠΤΚΝΟΣΔΣΏ ΣΟΤ Ο ΞΔΡΟ ΠΏΓΟ ΜΠΟΡΒΕ ΝΏ 
ΤΝΣΒΛΒΒΕ ΣΔΝ ΚΏΣΏΐΒΔ ΣΔ ΦΧΣΕΏ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 

·         KΏΛΒΣΒ ΣΕ ΠΡΧΣΒ ΐΟΔΘΒΕΒ / ΏΘΒΝΟΦΟΡΟ Β ΠΒΡΕΠΣΧΔ 
ΣΡΏΤΜΏΣΕΜΟΤ. 

·         ΏΒΡΕΣΒ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΧΣΒ ΝΏ ΜΠΟΡΒΕ ΣΟ ΏΣΟΜΟ ΝΏ ΏΝΏΠΝΒΤΒΕ 
ΏΝΒΣΏ. 

·         ΞΒΠΛΤΝΒΣΒ ΣΏ ΜΏΣΕΏ ΚΏΕ ΣΟ ΑΒΡΜΏ ΜΒ ΚΏΘΏΡΟ ΝΒΡΟ Β 
ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΒΠΏΦΔ ΜΒ ΣΔ ΥΤΜΒΝΔ ΟΤΕΏ. 
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·         Β ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΚΡΤΟΠΏΓΔΜΏΣΟ , ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΣΒ ΥΛΕΏΡΟ ΝΒΡΟ 

ΣΔΝ ΣΡΏΤΜΏΣΕΜΒΝΔ ΠΒΡΕΟΥΔ. ΟΑΔΓΔΣΒ ΣΟ ΏΣΟΜΟ Β ΓΒΣΟ (ΟΥΕ 

ΠΟΛΤ ΓΒΣΟ) ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ ΚΏΕ ΑΕΏΣΔΡΔΣΒ ΣΟΝ ΘΒΡΜΟ ΜΒ ΥΏΛΏΡΟ 

ΡΟΤΥΕΜΟ ΚΏΕ ΚΟΤΐΒΡΣΒ.  

Αληηκεηώπηζε Καηαζηάζεσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ 

Δπηθηλδύλσλ Απνβιήησλ 

Α. ην ρώξν θόξησζεο :  

1.             Πνχηα απ‟ υθα, ζηακαηήζηε ηζξ δζαδζηαζίεξ θυνηςζδξ. 

2.              Δλεκεξώζηε ημοξ ανιυδζμοξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηαεχξ ηαζ ηδκ εηαζνεία 
ζαξ ηαζ ημ Control Room ηδξ ηενιαηζηήξ εβηαηάζηαζδξ. 

3.             Έςξ υημο ηαεανζζηεί ημ πνμσυκ, γδηείζηε απυ  ηα οπυθμζπα μπήιαηα 
πμο ανίζημκηαζ ζημ πχνμ λα κε μεθηλήζνπλ. 

4.              Μελ κεηαθηλείηε ημ υπδια πνμξ ημ ή εηηυξ ημο ζδιείμο υπμο 
δζαπζζηχεδηε δζαννμή 

5.              Δθαξκόζηε ην ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο ηδξ Ββηαηάζηαζδξ. 

Φνμκηίζηε κα βκςνίγεηε απυ πνζκ ηζξ δζαδζηαζίεξ έηηαηηδξ ακάβηδξ μζ μπμίεξ 
εθανιυγμκηαζ ζημκ πχνμ ζημκ μπμίμ ανίζηεζηε, ηαεχξ ηαζ ημ πμφ ανίζημκηαζ μζ 
δζαηυπηεξ ηαζ παφζδξ θεζημονβίαξ έηηαηηδξ ακάβηδξ.  

Μελ ην αλαβάιεηε γηα ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. 

Β. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο :  

1.            ε πενίπηςζδ οπενπείθζζδξ (δζαννμήξ) θυβς νήβιαημξ ή αθάαδξ ημο 
ελμπθζζιμφ, αθηλεηνπνηείζηε άιεζα ημ υπδια ζε ιένμξ αζθαθέξ ηαζ 
θάαεηε υθα ηα ιέηνα αζθαθμφξ ζηάειεοζδξ. Βάκ ανίζηεζηε ήδδ 
ζηαειεοιέκμζ, ιδκ ιεηαηζκήζεηε ημ υπδια. 

2.            Γζα κα απμθφβεηε ηδκ δζαννμή πνμσυκημξ, Υνδζζιμπμζήζηε θαηάιιεια 
πιηθά (ζοκεεηζηή πάζηα, λφθζκδ ζθήκα, πθαζηζηυ ζθονί, ηθπ.)  

3.            Φνμκηίζηε βζα ηδκ αζθάθεζα, ηαηααάθθμκηαξ ηάεε πνμζπάεεζα κα 
απμιαηνφκεηε υθεξ ηζξ εζηίεο αλάθιεμεο ηαεχξ ηαζ ημοξ αλζξώπνπο απυ 
ηδκ επζζθαθή πενζμπή ζηδκ μπμία  ζδιεζχεδηε δ δζαννμή ημο πνμσυκημξ. 

4.             Πνμζπαεήζηε κα απμηνέρεηε ιε ηάεε ηνυπμ ηδκ δηαξξνή ηνπ 
πξντόληνο ζε πνηάκηα, πδάηηλεο πεγέο θαη ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο, 
πνδζζιμπμζχκηαξ απνξξνθεηηθά πιηθά ηα μπμία ανίζημκηαζ ζηδ δζάεεζή 
ζαξ (ανπζηά ηζξ απμννμθδηζηέξ πεηζέηεξ ηαζ απμννμθδηζηά θμοηάκζηα πμο 
έπεηε ηαζ ζηδ ζοκέπεζα άθθα οθζηά υπςξ άιιμ, ημοαένηα, πχια, ηθπ.). 

5.            ε πενίπηςζδ πμο δ δζαννμή ημο πνμσυκημξ είκαζ ηυζμ ιεβάθδ πμο δεκ 
είκαζ δοκαηυ κα εθεβπεεί ιε ηα οθζηά πμο δζαεέηεηε ζημ υπδια, δεηήζηε ηε 
βνήζεηα ηεο ππξνζβεζηηθήο ή ηεο αζηπλνκίαο. 

6.             Ώθμφ θάαεηε ηα ηαηάθθδθα ιέηνα αζθαθείαξ, εκδιενχζηε ηδκ εηαζνεία 
ζαξ  

7.             ε πενίπηςζδ πμο δεκ οθίζηαηαζ ηίκδοκμξ πονηαβζάξ ηαζ οπυ ηδκ 
πνμτπυεεζδ υηζ έπεηε εέζεζ οπυ έθεβπμ ηδ δζαννμή, πνμζπαεήζηε κα 
ηαεανίζεηε ημ οθζηυ ημ μπμίμ έπεζ ποεεί ιε ηα ιέζα πμο δζαεέηεηε ζημ 
υπδια. 
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8.             Μδκ εβηαηαθείρεηε ημ ζδιείμ δζαννμήξ ακ δεκ αεααζςεείηε υηζ είκαζ 
αζθαιέο γηα ηα θηλνύκελα νρήκαηα θαη ηνπο πεδνύο ηαζ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ 
πενζμπήξ.  

Γ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθόξησζεο :  

1.             Εεηήζηε ηε βνήζεηα ηςκ ανιμδίςκ ζημ πχνμ εηθυνηςζδξ. 

2.             Γζα θυβμοξ αζθαθείαξ, πνμζπαεήζηε κα απνκαθξύλεηε ηηο εζηίεο 
αλάθιεμεο ηαζ ημοξ αλζξώπνπο απυ ηδκ επζζθαθή πενζμπή ζηδκ μπμία 
ζδιεζχεδηε δ δζαννμή ημο πνμσυκημξ.  

3.              Πνμζπαεήζηε κα εκπνδίζεηε ηε δηαξξνή ηνπ πξντόληνο ζε πνηάκηα, 
πδάηηλεο πεγέο θαη ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο, πνδζζιμπμζχκηαξ ηα οθζηά 
πμο έπεηε ζηδ δζάεεζή ζαξ (ανπζηά ηζξ απμννμθδηζηέξ πεηζέηεξ ηαζ 
απμννμθδηζηά θμοηάκζηα πμο έπεηε ηαζ ζηδ ζοκέπεζα άθθα οθζηά υπςξ 
άιιμ, ημοαένηα, πχια, ηθπ.). 

4.              Ώθμφ αεααζςεείηε υηζ θάααηε υθα ηα ιέηνα αζθαθείαξ, ελεκεξώζηε ηδκ 
εηαζνεία ζαξ ηαζ ημ Σιήια Μεηαθμνχκ. 

5.              ε πενίπηςζδ πμο δ δζαννμή ημο πνμσυκημξ είκαζ ηυζμ ιεβάθδ πμο 
δεκ είκαζ δοκαηυ κα εθεβπεεί ιε ηα οθζηά πμο δζαεέηεηε ζημ υπδια, 
δεηείζηε ηε βνήζεηα ηεο ππξνζβεζηηθήο ή ηεο αζηπλνκίαο.  

ε πενίπηςζδ πμο δεκ οθίζηαηαζ ηίκδοκμξ πονηαβζάξ ηαζ οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ 
έπεηε εέζεζ οπυ έθεβπμ ηδ δζαννμή, πνμζπαεήζηε κα θαζαξίζεηε ημ οθζηυ ημ μπμίμ 
έπεζ ποεεί ιε ηα ιέζα πμο δζαεέηεηε ζημ υπδια 

  

  

ΠΤΡΟΒΔΖ 

Γηα ιόγνπο πξόιεςεο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε ην ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο 
ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεζηε, ηε ζέζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ θαη πώο 
ρξεζηκνπνηνύληαη. 

1              ε πενίπηςζδ πονηαβζάξ, ζηακαηήζηε ηάεε ενβαζία πμο ηάκεηε, 
υπςξ ηδκ εηθυνηςζδ ή ηδκ μδήβδζδ. 

2               Πνχηα απ‟ υθα, βεβαησζείηε όηη νη άλζξσπνη θαη ην πεξηβάιινλ 
δελ δηαηξέρνπλ θίλδπλν.  

3               ηακ λεηζκήζεζ ιζα θςηζά, εμεηάζηε ηελ θαηάζηαζε ηαζ 
δηαηεξείζηε ηελ ςπρξαηκία ζαξ. Οζ θςηζέξ πενζμνζζιέκδξ έηηαζδξ 
ιπμνμφκ κα ηεεμφκ οπυ έθεβπμ ηαζ κα ακηζιεηςπζζημφκ ιε ημκ 
δζαεέζζιμ ελμπθζζιυ πονυζαεζδξ. Υνδζζιμπμζείζηε 
απμηεθεζιαηζηά ημκ εμνπιηζκό ππξόζβεζεο πμο έπεηε ζηδ δζάεεζή 
ζαξ. 

4               ε πενίπηςζδ πμο δ θςηζά είκαζ ιεβαθφηενδξ έηηαζδξ, δεκ 
είκαζ δοκαηυκ κα ηεεεί οπυ έθεβπμ ηαζ κα ακηζιεηςπζζηεί ιε ημοξ 
δζαεέζζιμοξ θμνδημφξ πονμζαεζηήνεξ. Μυκμ ημ εζδζηά 
εηπαζδεοιέκμ πνμζςπζηυ ηαζ δ πονμζαεζηζηή είκαζ ζε εέζδ κα 
επέιαμοκ. Δθαξκόζηε ην ρέδην Γξάζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο πμο 
ζζπφεζ βζα ηδ εέζδ ζηδκ μπμία ανίζηεζηε.  

5               Καζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ, είηε ζε ιζηνήξ είηε ζε ιεβάθδξ 
έηηαζδξ πονηαβζά:  

·      Βκενβμπμζείζηε ημκ ζπλαγεξκό ππξθαγηάο  
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·      Καιέζηε ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία θαη ηελ αζηπλνκία, 

·       Δλεκεξώζηε ηδκ εηαζνεία ζαξ ηαζ ημ Σιήια Μεηαθμνχκ. 

6.             Μυθζξ δ πονμζαεζηζηή θεάζεζ ζημκ ηυπμ ημο ζοιαάκημξ, ελεκεξώζηε 
ηνπο γηα  ηα «Δύθιεθηα Πξντόληα» θαη ηνπο «Δηδηθνύο Κίλδπλνπο». Οζ εκ 
θυβς πθδνμθμνίεξ ανίζημκηαζ ζηζξ μδδβίεξ αηοπήιαημξ. 

7.              Βθυζμκ ηνίκεηε απαναίηδημ απνκαθξπλζείηε απυ ημκ ηυπμ ημο 
ζοιαάκημξ. 

 Όηαλ επηρεηξείηε λα αληηκεησπίζεηε ππξθαγηά ή άιιε θαηάζηαζε έθηαθηεο 
αλάγθεο, 

ΜΖΝ ΓΗΑΚΗΝΓΤΝΔΤΔΣΔ ΝΑ ΣΡΑΤΜΑΣΗΣΔΗΣΔ Ζ ΝΑ ΚΟΣΧΘΔΗΣΔ 

  

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ 

1.    Γζα κα απμθφβεηε κα ένεμοκ ζε επαθή επζηίκδοκα οθζηά ιε ημ δένια 
ζαξ, πνδζζιμπμζείηε βάκηζα ή άθθμο είδμοξ πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό. 

2.     ε πενίπηςζδ πμο αναπείηε ιε πνμσυκ, βγάιηε ηα ξνύρα ζαξ ζε ζδιείμ 
ιαηνζά απυ ηδκ εζηία ηδξ θςηζάξ βζα κα απμθφβεηε ηδκ πζεακυηδηα 
παναβςβήξ ζηαηζημφ δθεηηνζζιμφ. 

3.     ε πενίπηςζδ επαθήξ ιε ημ δένια ζαξ, πιπζείηε κε λεξό θαη ζαπνύλη. 

4.     ε πενίπηςζδ πμο ένεεζ ζε επαθή ιε ηα ιάηζα ζαξ, λεπθφκεηε ηα 
ημοθάπζζημκ επί 15 θεπηά ιε  εζδζηυ απμφκζ Μαηζχκ ηαζ άθεμκμ κενυ. 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΦΤΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ 

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα θπζηθήο θαηαζηξνθήο (πιεκκύξα, 
ζεηζκόο, θαηνιίζζεζε, ππξθαγηά ζε δάζνο, θιπ)  είζηε :  

ηελ Δγθαηάζηαζε θόξησζεο :  

ε πεξίπησζε πνπ θνξηώλεηε ην όρεκα, 

·         Βάκ δεκ οπάνπεζ ηίκδοκμξ, ζηακαηήζηε ηε θόξησζε  

ε πεξίπησζε πνπ νδεγείηε κέζα ζηελ εγθαηάζηαζε, 

·         Αθηλεηνπνηείζηε ημ υπδια αιέζςξ 

·         βήζηε ηδ ιδπακή 

·         ΐάθηε ρεηξόθξελν. 

ε θάζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ απνηειεί θίλδπλν, 

·         πγθεληξσζείηε αιέζςξ ζημ “διείμ οβηέκηνςζδξ Πονηαβζάξ”. 

·         Δθαξκόζηε ηζξ μδδβίεξ ηςκ ανιμδίςκ ηδξ ηενιαηζηήξ εβηαηάζηαζδξ, 

  

ην ρώξν εθθόξησζεο   

·         ε πενίπηςζδ πμο ημ υπδια είκαζ ζηαειεοιέκμ, εβηαηαθείρηε αιέζςξ ημ 
πχνμ εηθυνηςζδξ. 

·         ε πενίπηςζδ πμο ηζκείζηε ιε ημ υπδια αθηλεηνπνηείζηε ακέζσο ην όρεκα, 
αζθαθίζηε ημ πεζνυθνεκμ ηαζ εβηαηαθείρηε ημ αοημηίκδημ. Πνζκ εβηαηαθείρεηε ημ 
υπδια, πάνηε ιαγί ζαξ ημ ηζκδηυ ζαξ ηδθέθςκμ ηαζ ημ ηνάκμξ ζαξ.  

·         ε πενίπηςζδ πμο ημ υπδια έπεζ οπμζηεί γδιία ηαζ εθυζμκ δεκ οπάνπεζ 
ηίκδοκμξ, πενζιέκεηε ημκηά ζημ αοημηίκδημ. 
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·         Μεηά ηδκ ηαηαζηνμθή ιδκ λεηζκήζεηε ηδ δζαδζηαζία εηθυνηςζδξ. Βάκ δ 
δζαδζηαζία δεκ είπε μθμηθδνςεεί, κελ ηε ζπλερίζεηε κεηά ηελ θαηαζηξνθή. 

  

ε θάζε πεξίπησζε, 

·         Παξαθνινπζείηε ημ υπδια εκχ πενζιέκεηε ζε ηάπμζμ ακμζηηυ πχνμ, ιαηνζά 
απυ ηηίνζα ηαζ βέθονεξ. 

·         Δηδνπνηείζηε ηδκ εηαζνεία ζαξ ηαζ ημ ηιήια Μεηαθμνχκ ηαζ  μπμζαδήπμηε 
άθθδ ανπή ζηδκ “ηαηάζηαζδ Σδθεθχκςκ Έηηαηηδξ Ώκάβηδξ”. 

·         Δλεξγείζηε αημθμοεχκηαξ ηζξ μδδβίεξ πμο εα ζαξ δμεμφκ. 

·         ΔΝΔΡΓΔΗΣΔ ΛΟΓΗΚΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΔΥΔΣΔ 
ΣΖ ΣΗΓΜΖ ΔΚΔΗΝΖ. 

·         ΜΖΝ ΓΗΑΚΗΝΓΤΝΔΤΔΣΔ ΣΖ ΕΧΖ ΣΖ ΓΗΚΖ Α ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ. 

ε θίλεζε θαη εθόζνλ ην όρεκα κπνξεί λα ζπλερίζεη λα θηλείηαη ρσξίο 
πξόβιεκα, 

μδδβείζηε ημ αοημηίκδημ ζε κέξνο πην θαηάιιειν απυ άπμρδ αζθαθείαξ, 

αλάςηε ηα θώηα πνξείαο ηαζ ηα πνμεζδμπμζδηζηά θχηα ζηάειεοζδξ, 

 εθυζμκ δεκ είκαζ επζηίκδοκμ, παξακείλαηε κέζα ζην όρεκα. 

Κηλδπλεύεηε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, 

εγθαηαιείςηε ημ υπδια αθμφ αεααζςεείηε υηζ πήναηε ιαγί ζαξ ημ ηζκδηυ ζαξ 
ηδθέθςκμ ηαζ ημ ηνάκμξ ζαξ, 

πεξηκέλεηε ζε ιένμξ ακμζηηυ ιαηνζά απυ ηηίνζα ηαζ βέθονεξ, 

παξαθνινπζείηε ημ αοημηίκδημ απυ ιαηνζά εθυζμκ είκαζ εθζηηυ. 

Μόιηο μεπεξαζηεί ν θίλδπλνο θαη εθόζνλ ην επηηξέπεη ε θαηάζηαζε ηνπ 
δξόκνπ,  

·         ζηαζκεύζηε ημ υπδια ιε αζθάθεζα  

·         αθνινπζήζηε ηζξ μδδβίεξ πμο εα ζαξ δχζεζ δ εηαζνεία ζαξ ή ημ ηιήια 
Μεηαθμνχκ. 

  

ε πεξίπησζε πνπ ην όρεκα δελ δύλαηαη λα ζπλερίζεη ηαζ οπυ ηδκ 
πνμτπυεεζδ  υηζ δεκ οπάνπεζ ημ εκδεπυιεκμ ηάπμζαξ επζηίκδοκδξ ηαηάζηαζδξ (ζε 
πενίπηςζδ πμο ημ υπδια έπεζ οπμζηεί αθάαδ ή μ δνυιμξ δεκ είκαζ ηαηάθθδθμξ), 

·         κελ εγθαηαιείπεηε ημ υπδια, 

·         ηαθέζηε ηα  ηειεθώλα Έθηαθηεο Αλάγθεο πμο εα ανείηε ζημ πίζς ιένμξ ηςκ 
Οδδβζχκ Ώηοπήιαημξ. 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ην ελδερόκελν επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο (όπσο   

αηύρεκα ή αλαηξνπή) 

·         Δλεξγείζηε ζφιθςκα ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο πανέπμκηαζ ζηζξ “Οδδβίεξ 
Ώηοπήιαημξ” 

·         Καιέζηε ηελ Αζηπλνκία ή ηδκ Πονμζαεζηζηή  

·         Δλεκεξώζηε ημοξ ακενχπμοξ ηαζ ηα άθθα μπήιαηα βφνς ζαξ. 

·         Δπηθνηλσλήζηε ιε ηδκ εηαζνεία ζαξ ηαζ ημ ηιήια Μεηαθμνχκ ή ηάπμζα άθθδ 
ανπή απυ ηδκ  “Καηάζηαζδ Σδθεθχκςκ Έηηαηηδξ Ώκάβηδξ”. 

·         Με ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαζηξνθήο θαη εθόζνλ ε θαηάζηαζε ηνπ 
νρήκαηνο θαη ηνπ δξόκνπ ην επηηξέπνπλ, 
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·         Δπηθνηλσλήζηε ιε ηδκ εηαζνεία ζαξ ηαζ ημ ηιήια Μεηαθμνχκ ηαζ ζοκεπίζηε ημ 
δνμιμθυβζυ ζαξ πνμξ ημκ πνμβναιιαηζζιέκμ πνμμνζζιυ ζαξ. 

·         ηακ θεάζεηε ζημ πχνμ εηθυνηςζδξ κελ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία 
εθθόξησζεο. 

·         Δπηζεσξείζηε ημ βφνς πχνμ ηαζ γδηήζηε πθδνμθμνίεξ απυ ημοξ ανιυδζμοξ 
ημο πχνμο ζπεηζηά ιε ηδκ πζεακή γδιία. 

·         Δπηθνηλσλήζηε πάθζ ιε ηδκ εηαζνεία ζαξ ηαζ ημ  ηιήια Μεηαθμνχκ ηαζ 
εκδιενχζηε  ζπεηζηά ιε ηζξ ηεθεοηαίεξ ελεθίλεζξ ηδξ ηαηάζηαζδξ. 
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ΥΔΓΗΟ  ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ H.E.C. S.A. 

 

Σμ πέδζμ Έηηαηηδξ Ώκάβηδξ Ώκηζιεηχπζζδξ Ρφπακζδξ απυ πεηνέθαζμ 

δδιζμονβήεδηε ιε ζημπυ κα ηαθφρεζ ηζξ ακάβηεξ ημο πνμζςπζημφ, χζηε κα 

ακηαπελέθεμοκ ζε ιζα απνμζδυηδηδ νφπακζδ πεηνεθαίμο. Ο ααζζηυξ ζημπυξ ημο 

είκαζ κα εκενβμπμζήζεζ ηζξ απαναίηδηεξ δζαδζηαζίεξ χζηε κα ζηαιαηήζεζ ή κα 

εθαπζζημπμζήζεζ ηδ νφπακζδ ηαζ κα ιεηνζάζεζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ. 

 

Σμ ζπέδζμ αοηυ πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ: 

 

- Πίλαθα Οκάδαο Πξνζσπηθνύ 

 

ηδκ μιάδα πνμζςπζημφ έηηαηηδξ ακάβηδξ ζοιιεηέπεζ υθμ ημ πνμζςπζηυ πμο 
απαζπμθείηαζ ηδκ ζηζβιή εηείκδ ζηζξ ενβαζίεξ ζοθθμβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ. 
Ο επζηεθαθήξ ηδξ μιάδαξ ζοκημκίγεζ υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ εκένβεζεξ βζα ηδκ άιεζδ 
επέιααζδ ημο πνμζςπζημφ ηαζ ηςκ ιέζςκ ζημκ ηυπμ ημο αηοπήιαημξ. 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΔΤΘΤΝΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΡΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

HELLENIC ENVIRONMENTAL 

CENTER A.E 

Λεσθ. Υαηδεθπξηαθνύ 42 - Πεηξαηάο 

Σει : 210 4290 280-5  

Fax : 210 4290 286 

 

Designated person ashore 

HELLENIC ENVIRONMENTAL 

CENTER A.E 

ΕΧΓΡΑΦΟ ΓΖΜΖΣΡΖ  

Σει : 210 4290 280-5  

Fax : 210 4290 286 

Κηλεηό ηει :  6949 192186 

Σερληθόο ππεύζπλνο 

HELLENIC ENVIRONMENTAL 

CENTER A.E 

ΦΑΡΟΜΗΥΑΛΑΚΖ ΜΗΥΑΛΖ 

Σει : 210 4290 280-5  

Fax : 210 4290 286 

Κηλεηό ηει : 6942 555191 

Shipping Manager 

HELLENIC ENVIRONMENTAL 

CENTER A.E 

ΑΓΗΟΣΡΑΣΗΣΖ ΗΧΑΝΝΖ  

Σει : 210 4290 280-5  

Fax : 210 4290 286 

Κηλεηό ηει :  6977 355853  
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Operation Manager 

HELLENIC ENVIRONMENTAL 

CENTER A.E 

ΛΑΜΠΡΗΓΖ ΒΑΗΛΖ 

Σει : 210 4290 280-5  

Fax : 210 4290 286 

Κηλεηό ηει : 6947 940298 

Marine Manager 

HELLENIC ENVIRONMENTAL 

CENTER A.E 

ΣΑΚΟ ΠΑΝΣΔΛΖ 

Σει : 210 4290 280-5  

Fax : 210 4290 286 

Κηλεηό ηει :  6942 555194 

Engineer Superintended 

HELLENIC ENVIRONMENTAL 

CENTER A.E 

ΚΧΣΑΚΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

Σει : 210 4290 280-5  

Fax : 210 4290 286 

Κηλεηό ηει :  6942 555193 

 

 

-      Υξεζηκνπνηνύκελα κέζα επηθνηλσλίαο 

 

Σα ιέζα επζημζκςκίαξ πμο πνμαθέπμκηαζ βζα ηδκ επζημζκςκία ζοκημκζζηή ηαζ 

πνμζςπζημφ εα είκαζ: 

 

  Ώζφνιαημ δίηηομ VHF CHANNEL 17.  

  θα ηα μπήιαηα ηαζ πθςηά ιέζα είκαζ εθμδζαζιέκα ιε ζηαειμφξ VHF. 

  ηαεενά Σδθέθςκα  (αθ. πίκαηα πνμζςπζημφ).   

  Κζκδηά ηδθέθςκα πμο δζαεέηεζ υθμ ημ ειπθεηυιεκμ πνμζςπζηυ (αθ. πίκαηα). 
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Α. ΠΛΧΣΑ ΜΔΑ 

Σα πθςηά ιέζα παναθααήξ πεηνεθαζμεζδχκ απμαθήηςκ πμο δζαεέηεζ δ εηαζνεία ιαξ, 

είκαζ ηα ελήξ: 

 ECO II 

 ECO III 

 ECO V 

 ECO VII 

 ECOSAILOR 

 ECOFRIEND 

 ECOKEEPER 

 SLOPS 3 (Ροιμοθηυ) 

 ECOMASTER (πθςηυξ δζαπςνζζηήναξ) 

 

θα ηα πθμία, υπςξ ηαζ μ πθςηυξ δζαπςνζζηήναξ ΒΚΟΜΏΣΒΡ, δζαεέημοκ ημ δζηυ 

ημοξ πέδζμ Έηηαηηδξ Ώκάβηδξ, εβηεηνζιέκμ απυ ημ Τ.Β.Ν., ηαεχξ ηαζ ημ Κεκηνζηυ 

Λζιεκανπείμ Πεζναζά. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ακ δ νφπακζδ απυ πεηνέθαζμ πνμέθεεζ απυ 

πθςηυ ιέζμ, αημθμοεμφκηαζ μζ παναηάης δζαδζηαζίεξ: 

 

- Γηαδηθαζία αλαθνξάο 

 

ε πενίπηςζδ πμο δζαπζζηςεεί εηηεηαιέκδ νφπακζδ δ μπμία εβηοιμκεί ηζκδφκμοξ βζα 
ηδ εαθάζζζα πενζμπή ημο Ονβακζζιμφ Λζιέκα Ραθήκαξ, αημθμοεείηαζ δ παναηάης 
δζαδζηαζία : 

 Βκδιένςζδ ανιμδίςκ εηαζνείαξ (Πίκαηαξ ηςκ ανιυδζςκ πμο πνέπεζ κα 

εκδιενςεμφκ θαίκεηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ). 

 Βκδιένςζδ Λζιεκζηχκ Ώνπχκ, βζα ηδκ οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ ηαζ ημοξ πζεακμφξ 

ηζκδφκμοξ (Πίκαηαξ επζημζκςκίαξ αημθμοεεί). 

 Βκδιένςζδ Τπεφεοκμο Ονβακζζιμφ Λζιέκα Ραθήκαξ. 

 

- ηνηρεία Αλαθνξάο 

 

Δ ακαθμνά βζα πενζζηαηζηυ νφπακζδξ εα πενζθαιαάκεζ ηζξ παναηάης πθδνμθμνίεξ 
ζημ ααειυ πμο αοηέξ είκαζ δζαεέζζιεξ ηαζ δζαηνζαςιέκεξ : 

 ημζπεία παναηδνδηή 

 Υνυκμ εκημπζζιμφ 
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 ημζπεία ηδξ πενζμπήξ 

 Αζαζηάζεζξ ηδθίδαξ 

 Πενζβναθή παναηηδνζζηζηχκ πεηνεθαίμο (πνχια, ειιέκςκ ή υπζ ηθπ) 

 Πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πδβή πνυηθδζδξ 

 Βπζηναημφζεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ 

 Ώνπζηή εηηίιδζδ βζα ημ εκδεπυιεκμ πνμζαμθήξ ηςκ αηηχκ 

 

Δ ακςηένς ακαθμνά βίκεηαζ ιε πνήζδ είηε VHF, είηε ηζκδημφ ηδθεθχκμο, πμο 
δζαεέημοκ υθα ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ. 
 

- Υξεζηκνπνηνύκελα κέζα θαη κεραλήκαηα 

 

θα ηα πθςηά ιέζα δζαεέημοκ ημκ απαναίηδημ ελμπθζζιυ βζα ηδκ άιεζδ ακηζιεηχπζζδ 
έηηαηηςκ πενζζηαηζηχκ, ζφιθςκα ιε ηδκ απυθαζδ ημο Κεκηνζημφ Λζιεκάνπδ Πεζναζά 
ιε Ώνζε. Πνςη. 3221.5/02/94. 
θα ηα απαζημφιεκα ηαηά πενίπηςζδ ιέζα ηδξ εηαζνείαξ ηαεχξ ηαζ ηα ιδπακήιαηα 
εα δζαηίεεκηαζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ έηηαηηδξ ακάβηδξ. 
Σα ιδπακήιαηα ηαζ ηα ιέζα πμο απαζημφκηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ έηηαηηδξ ακάβηδξ 
εζδμπμζμφκηαζ κα ζπεφζμοκ ζημκ ηυπμ ημο ζοιαάκημξ ηαζ παίνκμοκ μδδβίεξ 
εκενβεζχκ απυ ημκ ζοκημκζζηή ηδξ μιάδαξ. 
 

- Πξόγξακκα ελεξγεηώλ 

 

Με ηδκ επζζήιακζδ αηοπήιαημξ νφπακζδξ, αιέζςξ, απυ ημκ πεζνζζηή ημο ιέζμο εα 
εζδμπμζείηαζ ιε ημ αζφνιαημ δίηηομ  VHF είηε ιε ηζκδηυ ηδθέθςκμ μ ζοκημκζζηήξ ημο 
ζπεδίμο έηηαηηδξ ακάβηδξ, μ μπμίμξ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ ηεπκζηυ οπεφεοκμ : 

 Βλεηάγμοκ ηα ζημζπεία πμο πενζέπμκηαζ ζηδκ ακαθμνά. 

 Βκδιενχκμοκ / εζδμπμζμφκ ηζξ Ώνιυδζεξ Ώνπέξ (Λζιεκζηέξ Ώνπέξ, Ο.Λ.Ρ. ΏΒ) 

πνμηεζιέκμο κα θδθεμφκ υθα ηα απαναίηδηα ιέηνα. 

  Μεθεημφκ ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ ηδθίδαξ ηαζ εηηζιμφκ ηα απαναίηδηα ιέζα βζα ηδκ 

ηαπεία ηαζ απμηεθεζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ. 

 Σίεεηαζ ζε εημζιυηδηα υθμ ημ απαζημφιεκμ πνμζςπζηυ. 

 Λαιαάκμκηαζ άιεζεξ εκένβεζεξ ακηζιεηχπζζδξ – πενζμνζζιμφ ηδξ νφπακζδξ. 

 

Πένακ ηςκ άιεζςκ εκενβεζχκ πενζμνζζιμφ ηδξ νφπακζδξ μζ ανιυδζεξ Ώνπέξ, οπυρδ 
ηςκ μπμίςκ ηίεεηαζ ημ πανυκ πέδζμ εκδιενχκμκηαζ άιεζα πνμηεζιέκμο κα 
εκενβμπμζδεεί ημ Σμπζηυ ή Βεκζηυ πέδζμ Έηηαηηδξ Ώκάβηδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ 
Πενζζηαηζηχκ Ρφπακζδξ. 
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ημκ Πίκαηα πμο αημθμοεεί δίδμκηαζ ηα ηδθέθςκα ηςκ ανιμδίςκ Ώνπχκ : 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο  

Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο Θαιάζζηνπ 

Πεξηβάιινληνο - ΓΠΘΠ 

ΣΖΛ : 210 4220440-1 

FAX :  210 4220441 

Θάιακνο Δπηρεηξήζεσλ Τ.Δ.Ν. 

ΣΖΛ : 210 4121211, 210 4112500 

HELLAS RADIO CH.16 

SATEL 008731133277 

Κεληξηθό Ληκελαξρείν Ραθήλαο     
ΣΖΛ : 22940 22300, 28888 

 

Οξγαληζκόο Ληκέλα Ραθήλαο 
ΣΖΛ : 22940 23605, 22840 

FAX : 22940 26076 

Ππξνζβεζηηθό Κιηκάθην Ραθήλαο 
ΣΖΛ : 22940 79400 

 

EKAB ΣΖΛ : 166 

 

ημοξ παναηάης πίκαηεξ πενζβνάθμκηαζ ζοκμπηζηά : 

 Οζ δζαδζηαζίεξ ακαθμνάξ πενζζηαηζημφ εαθάζζζαξ νφπακζδξ. 

 Σα ηαεήημκηα ηςκ ιεθχκ ηδξ μιάδαξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ νφπακζδξ απυ 

πεηνεθαζμηδθίδα. 

 Οζ εκένβεζεξ ζε πενίπηςζδ δζαννμήξ ζηάθμοξ. 

 Οζ εκένβεζεξ έηηαηηδξ ακάβηδξ. 

 Σμ δζάβναιια νμήξ. 

 

 

Β. ΥΔΡΑΗΑ ΜΔΑ 

Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ νφπακζδξ απυ πεηνέθαζμ οπάνπεζ ζε ηάεε αοηζμθυνμ υπδια 
ιεηαθμνάξ, ακδνηδιέκμξ πίκαηαξ εκενβεζχκ ζε πενίπηςζδ έηηαηηδξ ακάβηδξ. 
θα ηα μπήιαηα ιεηαθμνάξ δζαεέημοκ ημκ απαναίηδημ ελμπθζζιυ βζα ηδκ άιεζδ 
ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ πενζζηαηζηχκ. Ο ελμπθζζιυξ αοηυξ, ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ ημο 
ηάεε μπήιαημξ πενζθαιαάκεζ : 
 
 

1. Πονμζαεζηήνα CO2 2. 20 ηειάπζα πθαζηζηέξ ζαημφθεξ 
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3. Πονμζαεζηήνα λδνάξ ηυκεςξ 4. Φςημβναθζηή ιδπακή 

5. ζθζηυκδ βζα ημκ πενζμνζζιυ 

ιζηνχκ δζαννμχκ  
6. Φαηυ ιπαηανίαξ 

7. θήκεξ βζα ημκ πενζμνζζιυ ιζηνχκ 

δζαννμχκ 
8. ημθή αδζάανμπδ 

9. Φηοάνζ non spark 10. Αφμ γεφβδ Γάκηζα,  

11. Κζκδηυ ηδθέθςκμ 12. Έκα γεφβμξ Γοαθζά ενβαζίαξ 

13. Έκα Σνίβςκμ ζήιακζδξ ηζκδφκμο 14. Φυνια ιζαξ πνήζδξ  

15. Σέζζενζξ Κμνφκεξ ζήιακζδξ 

ηζκδφκμο 
16. Κνάκμξ 

17. Σαζκία 50m επζζήιακζδξ ημο 

επζηίκδοκμο πχνμο 
18. Έκα γεφβμξ Γαθυηζεξ 

19. 1 Λμοηάκζημ απμννμθδηζηυ 

εθαζυθζθμ 
20. ημθή ιζαξ πνήζεςξ 

21. 1 παηέημ (20 ηειάπζα) εθαζχθζθεξ 

απμννμθδηζηέξ πεηζέηεξ  
22. Μάζηα μνβακζηχκ αηιχκ 

 

 

 

πέδζμ Ώκηζιεηχπζζδξ Έηηαηηςκ Πενζζηαηζηχκ ηαηά ημκ πεζνζζιυ ηαζ ηδ ιεηαθμνά 
πεηνεθαζμεζδχκ απμαθήηςκ ηαζ πνδζζιμπμζδιέκςκ μνοηηεθαίςκ  
 

ΠΗΘΑΝΟΗ 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ: 
Δπηβιαβείο νπζίεο  
Πζεακυκ δδθδηδνζχδεξ ηαηά ηδκ ηαηάπμζδ.  
Πζεακή επαθή δφκαηαζ κα δδιζμονβήζεζ ενεεζζιυ ζημ  δένια ηαζ ηα 
ιάηζα. 
ηδκ πενίπηςζδ πονηαβζάξ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ενεεζζηζηά, 
δζαανςηζηά, ηαζ / ή  ημλζηά αένζα. 
Οζ πανεκένβεζεξ απυ ηδκ εζζπκμή αενίςκ δεκ είκαζ άιεζεξ ηαζ 
επζαάθθεηαζ 48ςνδ ζαηνζηή παναημθμφεδζδ. 

  

ΑΣΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ : 
Μαηηώλ  
Ώπαναίηδηδ δ πνδζζιμπμίδζδ βοαθζχκ μθζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ κα είκαζ 
δζαεέζζιμ μθεαθιυθμοηνμ υπμο οπάνπεζ ζμαανή πζεακυηδηα επαθήξ 
ιε ηα ιάηζα. Βπίζδξ πνμζςπίδα ζηδ πενίπηςζδ ακελέθεβηηδξ 
δζαννμήξ οβνχκ. 
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Γέξκαηνο 
Ώπαναίηδηα ηα βάκηζα ηαζ μ ζιαηζζιυξ πμο εα απμηνέρεζ ηάεε 
επζδενιζηή επαθή. Σα βάκηζα κα είκαζ ακεεηηζηά  ηαζ μζ βαθυηζεξ 
αζθαθείαξ. 
Αλαπλνήο  
Ώπμθοβή εζζπκμήξ αηιχκ ηαζ ζηαβμκζδίςκ.  

  

ΔΝΔΡΓΔΗΔ: Άκεζε επέκβαζε ζε θσηηά 

 αήκμοιε ηα θχηα ηαζ ηδ ιδπακή ημο μπήιαημξ ιεηαθμνάξ. 

 Ώπμιάηνοκζδ ηάεε εζηίαξ θθυβαξ / εενιυηδηαξ. Ονζμεεημφιε ηδ 
ιμθοζιέκδ γχκδ ηαζ πνμεζδμπμζμφιε ημοξ άθθμοξ μδδβμφξ. 

 Ώπμιαηνφκμοιε υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ πμο δεκ ζοιιεηέπμοκ 
ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο πενζζηαηζημφ. 

 Ώπμιαηνφκμοιε μπμζμκδήπμηε είκαζ ζηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ απυ 
εηείκδ ημο ακέιμο ηαζ ζε ηαηεφεοκζδ ηάεεηδ ημο άλμκα ημο αοηίμο. 

 Βπζζδιάκεηε ηζξ μδμφξ ιε ακελάνηδηεξ πνμεζδμπμζδηζηέξ πζκαηίδεξ, 
πνμεζδμπμζήζηε ημοξ άθθμοξ δζενπυιεκμοξ μδδβμφξ. 

 Μδκ επζπεζνήζεηε κα ακηζιεηςπίζεηε μπμζαδήπμηε θςηζά, δ μπμία 
έπεζ ζπέζδ ιε ημ θμνηίμ. 

 
Πεξίπησζε Γηαξξνήο 

 αήκμοιε ηα θχηα ηαζ ηδ ιδπακή ημο μπήιαημξ ιεηαθμνάξ. 

 Ώπμιάηνοκζδ ηάεε εζηίαξ θθυβαξ / εενιυηδηαξ. Ονζμεεημφιε ηδ 
ιμθοζιέκδ γχκδ ηαζ πνμεζδμπμζμφιε ημοξ άθθμοξ μδδβμφξ. 

 Βπζζδιάκεηε ηζξ μδμφξ ιε ακελάνηδηεξ πνμεζδμπμζδηζηέξ πζκαηίδεξ, 
πνμεζδμπμζήζηε ημοξ άθθμοξ δζενπυιεκμοξ μδδβμφξ. 

 Ώπμθεφβμοιε ηδκ επαθή ηαζ δεκ παηάιε ηα ιμθοζιέκα οθζηά.  

 θναβίγμοιε ηδ δζαννμή ακ είκαζ δοκαηυκ πςνίξ κα εέημοιε ημκ 
εαοηυ ιαξ ζε ηίκδοκμ. 

 Βιπμδίγμοιε ηδκ εζζνμή ημο οβνμφ ζε οπμκυιμοξ, οπυβεζα, 
πείιαννμοξ ακμίβιαηα. 

 Ώπμννμθμφιε ηα οβνά ιε άιιμ, πχια ή άθθμ πνμζνμθδηζηυ οθζηυ 
ηαζ ημ ημπμεεημφιε ζε αζθαθή ηζαχηζα ή αανέθζα . 

 Βζδμπμζμφιε ηδκ Ώζηοκμιία ή ηδκ Πονμζαεζηζηή Τπδνεζία. 

 Μδκ επζπεζνήζεηε κα ακηζιεηςπίζεηε μπμζαδήπμηε θςηζά, δ μπμία 
έπεζ ζπέζδ ιε ημ θμνηίμ. 

 
Πεξίπησζε Ππξθαγηάο Μηθξήο Δζηίαο 

 αήκμοιε ηα θχηα ηαζ ηδ ιδπακή ημο μπήιαημξ ιεηαθμνάξ. 

 Βπζζδιάκεηε ηζξ μδμφξ ιε ακελάνηδηεξ πνμεζδμπμζδηζηέξ πζκαηίδεξ, 
πνμεζδμπμζήζηε ημοξ άθθμοξ δζενπυιεκμοξ μδδβμφξ. 

 Ώπμιάηνοκζδ ηάεε εζηίαξ θθυβαξ / εενιυηδηαξ. Ονζμεεημφιε ηδ 
ιμθοζιέκδ γχκδ. 

 Υνδζζιμπμζμφιε πονμζαεζηήναξ CO2 κενμφ ή αθνμφ. 

 Ώκ είκαζ δοκαηυ πςνίξ κα εηηεεμφιε ζε ηίκδοκμ απμιαηνφκμοιε ηα 
δμπεία πμο δεκ έπαεακ γδιζά ηαζ ηα δζαηδνμφιε ηνφα ιε παβςιέκμ 
κενυ ακ εηηέεδηακ ζηδ θςηζά 
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Πεξίπησζε Ππξθαγηάο Μεγάιεο εζηίαο 

 Βζδμπμζμφιε ηδκ Ώζηοκμιία ή ηδκ Πονμζαεζηζηή Τπδνεζία ηαζ ηδκ 
εηαζνία.  

 Γδηάιε ημκ η. Φανμιζπαθάηδ ή ημκ η. Κανακηγή Κονζάημ 

 Καηάζαεζδ ιε κενυ πίεζδξ ή αθνυ. 

 Αζαηδνμφιε ηα δμπεία ηνφα ιε παβςιέκμ κενυ αηυιδ ηαζ ιεηά ηδ 
ηαηάζαεζδ ηδξ εζηίαξ. 

 Μδκ επζπεζνήζεηε κα ακηζιεηςπίζεηε μπμζαδήπμηε θςηζά, δ μπμία 
έπεζ ζπέζδ ιε ημ θμνηίμ. 

 
Ππξθαγηά ζην θνξηεγό κεηαθνξάο 

 Καηάζαεζδ απυ απυζηαζδ.  

 Σμπμεεημφιε θνάβιαηα βζα ημ πενζμνζζιυ (ηαηαηνάηδζδ) ημο 
κενμφ ηαηάζαεζδξ ηαζ ζοθθμβή ημο βζα δζάεεζδ. 

 ΏΠΟΦΒΤΓΟΤΜΒ ΠΏΝΣΏ κα ανζζηυιαζηε ζημ ειπνυζεζμ ή 
μπίζεζμ ηιήια ημο μπήιαημξ ιεηαθμνάξ. 

 Μδκ επζπεζνήζεηε κα ακηζιεηςπίζεηε μπμζαδήπμηε θςηζά, δ μπμία 
έπεζ ζπέζδ ιε ημ θμνηίμ. 

  

ΠΡΧΣΔ 

ΒΟΖΘΔΗΔ: 
 Μεηαθμνά ημο εφιαημξ ζημ ηαεανυ αένα. Ώνπίγμοιε ηεπκδηή 

ακαπκμή ζηδ πενίπηςζδ πμο δεκ ακαπκέεζ. 

 Πανέπμοιε μλοβυκμ ακ οπάνπεζ δοζημθία ζηδκ ακαπκμή. 

 ΐβάγμοιε αιέζςξ ηαζ απμιαηνφκμοιε ιμθοζιέκα νμφπα. 

 ε πενίπηςζδ επαθήξ ιε ημ δένια ή ηα ιάηζα βίκεηαζ ηαθυ πθφζζιμ 
βζα 20 θεπηά.  

 Αζαηδνμφιε ημ εφια γεζηυ ηαζ ήνειμ. Ώκαγδημφιε ζαηνζηή αμήεεζα. 
Βκδιενχκμοιε ημ ζαηνζηυ πνμζςπζηυ πμο πανέπεζ πνχηεξ 
αμήεεζεξ βζα ηδ θφζδ ηςκ μοζζχκ έηζζ χζηε κα πάνμοκ ηα 
ηαηάθθδθα ιέηνα πνμζηαζίαξ. 

 ε πενίπηςζδ εβηαοιάηςκ δνμζίζηε αιέζςξ ημ πνμζαθδεέκ δένια 
υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ ιε ηνφμ κενυ. 

 Άημια πμο εζζέπκεοζακ ημοξ ηαπκμφξ πμο πανήπεδζακ ζε ιία 
θςηζά ιπμνεί κα ιδκ πανμοζζάζμοκ αιέζςξ ζοιπηχιαηα. Ο 
πάζπςκ πνέπεζ κα ιείκεζ ηάης απυ ζαηνζηή πενίεαθρδ βζα 
ημοθάπζζημκ 24 χνεξ. 

 
ρέδην Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Πεξηζηαηηθώλ θαηά ην Υεηξηζκό 

θαη ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 
 

Ώκάθμβα ιε ημ είδμξ απμαθήημο ακαπηφζζεηαζ ακηίζημζπμ ζπέδζμ ακηζιεηχπζζδξ 

εηηάηηςκ ακαβηχκ ηαζ εθανιυγμκηαζ μζ ηάηςεζ δζαδζηαζίεξ : 

 
Κίλδπλνη : Δπηβιαβείο νπζίεο  

Πζεακυκ δδθδηδνζχδεξ ηαηά ηδκ εζζπκμή, ηαηάπμζδ ηαζ επζδενιζηή 
επαθή. 
Οζ αηιμί ιπμνεί κα είκαζ αανφηενμζ απυ ημκ αένα ηαζ δζαπέμκηαζ ημκηά 
ζημ έδαθμξ. 
Έηεεζδ ζε θθυβα ή ηαοηή επζθάκεζα είκαζ δοκαηυκ κα πνμηαθέζεζ 
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αφλδζδ ηδξ πίεζδξ ιε ηίκδοκμ έηνδλδξ. 
Βίκαζ δοκαηυκ κα απμζοκηεεμφκ ζπδιαηίγμκηαξ CO, CO2 HCL, 
θαζκμθζηέξ εκχζεζξ αθδεΰδεξ ηαζ άθθα ημλζηά αένζα. 
Οζ πανεκένβεζεξ απυ ηδκ εζζπκμή αενίςκ δεκ είκαζ άιεζεξ ηαζ 
επζαάθθεηαζ 48ςνδ ζαηνζηή παναημθμφεδζδ. 

  
Πξνζηαζία 
: 

Μαηηώλ  
Ώπαναίηδηδ δ πνδζζιμπμίδζδ βοαθζχκ μθζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ κα είκαζ 
δζαεέζζιμ μθεαθιυθμοηνμ υπμο οπάνπεζ ζμαανή πζεακυηδηα επαθήξ 
ιε ηα ιάηζα. Βπίζδξ πνμζςπίδα ζηδ πενίπηςζδ ακελέθεβηηδξ 
δζαννμήξ οβνχκ. 
Γέξκαηνο 
Ώπαναίηδηα ηα βάκηζα ηαζ μ ζιαηζζιυξ πμο εα απμηνέρεζ ηάεε 
επζδενιζηή επαθή. οκήεςξ θυνιεξ μθυζςιεξ ιζαξ πνήζδξ (short 
life) ιε ακημπή ζηδ δζαπεναηυηδηα εζδζηυηενα απυ PCBs ή ηαζ πμδζά 
ιαηνζά απυ ζοιααηυ οθζηυ. Σα βάκηζα κα είκαζ ακεεηηζηά εζδζηυηενα 
ζηα PCBs ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζ βαθυηζεξ αζθαθείαξ. 
Αλαπλνήο  
Ώπμθοβή εζζπκμήξ αηιχκ ηαζ ζηαβμκζδίςκ. Γζα παιδθέξ 
ζοβηεκηνχζεζξ ζε ελςηενζημφξ πχνμοξ είκαζ δοκαηυκ κα 
πνδζζιμπμζδεεί ιάζηα ιζζμφ πνμζχπμο ιε ηα ηαηάθθδθα πνμ-θίθηνα 
ηαζ θίθηνα ιε εκενβυ άκεναηα ηαζ μνβακζημφξ αηιμφξ. ηδκ 
πενίπηςζδ ορδθχκ ζοβηεκηνχζεςκ ιπμνεί κα εεςνδεεί απαναίηδηδ 
δ πνδζζιμπμίδζδ αοηυκμιδξ ακαπκεοζηζηήξ ζοζηεοήξ. 

  
Δλέξγεηεο : Άκεζεο Δπέκβαζεο 

 Ώπμιάηνοκζδ ηάεε εζηίαξ θθυβαξ/ εενιυηδηαξ. αήκμοιε ηα θχηα 
ηαζ ηδ ιδπακή ημο μπήιαημξ ιεηαθμνάξ. 

 Ονζμεεημφιε ηδ ιμθοζιέκδ γχκδ ηαζ πνμεζδμπμζμφιε ημοξ άθθμοξ 
μδδβμφξ. 

 Ώπμιαηνφκμοιε υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ πμο δεκ ζοιιεηέπμοκ 
ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο πενζζηαηζημφ. 

 Ώπμιαηνφκμοιε υπμζμκ είκαζ ζηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ απυ εηείκδ 
ημο ακέιμο. 

 Μέκμοιε υνεζμζ ιε ημκ άκειμ πίζς ιαξ. 
 
Πεξίπησζε Γηαθπγήο /Γηαξξνήο 

 Ώπμιαηνφκμοιε ηάεε εζηία ακάθθελδξ (ακαιιέκα ηζζβάνα, 
θςημαμθίδεξ, ζπζκεήνα ή θθυβα) ζηδκ άιεζδ πενζμπή. 

 Ώπμθεφβμοιε ηδκ επαθή ηαζ δεκ παηάιε ηα ιμθοζιέκα οθζηά. 

 θναβίγμοιε ηδ δζαννμή ακ είκαζ δοκαηυκ πςνίξ κα εέημοιε ημκ 
εαοηυ ιαξ ζε ηίκδοκμ. 

 Βιπμδίγμοιε ηδκ εζζνμή ημο οβνμφ ζε οπμκυιμοξ, οπυβεζα, 
πείιαννμοξ ακμίβιαηα. 

 Ώπμννμθμφιε ηα οβνά ιε άιιμ, πχια ή άθθμ πνμζνμθδηζηυ οθζηυ 
ηαζ ημ ημπμεεημφιε ζε αζθαθή ηζαχηζα ή αανέθζα.  

 Βζδμπμζμφιε ηδκ Ώζηοκμιία ή ηδκ Πονμζαεζηζηή Τπδνεζία. 
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Πεξίπησζε Ππξθαγηάο Μηθξήο Δζηίαο 

 Υνδζζιμπμζμφιε πονμζαεζηήναξ CO2 κενμφ ή αθνμφ. 

 Ώκ είκαζ δοκαηυ πςνίξ κα εηηεεμφιε ζε ηίκδοκμ απμιαηνφκμοιε ηα 
δμπεία πμο δεκ έπαεακ γδιζά ηαζ ηα δζαηδνμφιε ηνφα ιε παβςιέκμ 
κενυ ακ εηηέεδηακ ζηδ θςηζά. 

 
Πεξίπησζε Ππξθαγηάο Μεγάιεο εζηίαο 

 Καηάζαεζδ ιε κενυ πίεζδξ ή αθνυ. 

 Αζαηδνμφιε ηα δμπεία ηνφα ιε παβςιέκμ κενυ αηυιδ ηαζ ιεηά ηδ 
ηαηάζαεζδ ηδξ εζηίαξ. 

 
Ππξθαγηέο ζε νρήκαηα κεηαθνξάο 

 Καηάζαεζδ απυ απυζηαζδ.  

 Σμπμεεημφιε θνάβιαηα βζα ημ πενζμνζζιυ (ηαηαηνάηδζδ) ημο 
κενμφ ηαηάζαεζδξ ηαζ ζοθθμβή ημο βζα δζάεεζδ. 

 ΏΠΟΦΒΤΓΟΤΜΒ ΠΏΝΣΏ κα ανζζηυιαζηε ζημ ειπνυζεζμ ή 
μπίζεζμ ηιήια ημο μπήιαημξ ιεηαθμνάξ. 

  
Πξώηεο  
βνήζεηεο : 

 Μεηαθμνά ημο εφιαημξ ζημ ηαεανυ αένα. Ώνπίγμοιε ηεπκδηή 
ακαπκμή ζηδ πενίπηςζδ πμο δεκ ακαπκέεζ. 

 Πανέπμοιε μλοβυκμ ακ οπάνπεζ δοζημθία ζηδκ ακαπκμή. 

 ΐβάγμοιε αιέζςξ ηαζ απμιαηνφκμοιε ιμθοζιέκα νμφπα. 

 ε πενίπηςζδ επαθήξ ιε ημ δένια ή ηα ιάηζα βίκεηαζ ηαθυ πθφζζιμ 
βζα 15 θεπηά.  

 Αζαηδνμφιε ημ εφια γεζηυ ηαζ ήνειμ. Ώκαγδημφιε ζαηνζηή αμήεεζα. 
Βκδιενχκμοιε ημ ζαηνζηυ πνμζςπζηυ πμο πανέπεζ πνχηεξ 
αμήεεζεξ βζα ηδ θφζδ ηςκ μοζζχκ έηζζ χζηε κα πάνμοκ ηα 
ηαηάθθδθα ιέηνα πνμζηαζίαξ. 

 
 
 
 
 

 

ΠΠΗΗΝΝΑΑΚΚΔΔ  ΔΔΝΝΔΔΡΡΓΓΔΔΗΗΧΧΝΝ  ΔΔΚΚΣΣΑΑΚΚΣΣΖΖ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΖΖ  
 

 

 
 ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ 

 

 

 

 

Ο Πίκαηαξ εθέβπμο πμο αημθμοεεί ζημπυ έπεζ κα δχζεζ μδδβίεξ ακηαπυηνζζδξ ζε 
πενίπηςζδ πμο ζοιαεί νφπακζδ απυ πεηνέθαζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ δζαδζηαζζχκ 
παναθααήξ ηαοζίιςκ ή πανάδμζδξ ηαηαθμίπςκ ή δζαννμήξ ζηάθμοξ. 
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ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΙΝΔΙ 

 

ΔΛΔΓΥΟ 

 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ 

ΑΜΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ   

 Δλεξγνπνίεζε ζπλαγεξκνύ Ναι/Όσι 
Άηομο πος ανακάλςτε 

ηο πεπιζηαηικό 

Έλαξμε δηαδηθαζηώλ έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ 

πινίνπ 
Ναι/Όσι  Αξιυμαηικόρ Φςλακήρ 

ΑΡΥΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ   

 Γηαθνπή ησλ ιεηηνπξγηώλ παξαιαβήο    

 θαπζίκσλ / θνξηίνπ 
Ναι/Όσι  Αξιυμαηικόρ Φςλακήρ 

  Κιείζηκν επηζηνκίσλ Ναι/Όσι  Αξιυμαηικόρ Φςλακήρ 

  Γηαθνπή αεξηζκνύ ζηνπο ρώξνπο ελδηαίηεζεο Ναι /Όσι  Αξιυμαηικόρ Φςλακήρ 

  Γηαθνπή αεξηζκνύ ζην κεραλνζηάζην Ναι/Όσι   Μησανικόρ Φςλακήρ 

 Δληνπηζκόο ηεο πεγήο θαη ηεο αηηίαο   

 ξππάλζεσο / δηαξξνήο 
Ναι/Όσι  Αξιυμαηικόρ Φςλακήρ 

  Μείσζε ή δηαθνπή ηεο εθξνήο Ναι/Όσι   Αξιυμαηικόρ Φςλακήρ 

  Έλαξμε δηαδηθαζηώλ θαζαξηζκνύ κε ρξήζε  

  απνξξνθεηηθώλ πιηθώλ θαη επηηξεπηώλ 
Ναι/Όσι   Τποπλοίαπσορ 
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 ΔΝΔΡΓΔΗΔ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΓΗΑΡΡΟΖ ΚΑΦΟΤ 
 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ Πλοίαπσορ Τπ/σορ Α΄ Μησ. 
Αξιυμ. 
Φςλακήρ  
Καη/ηορ 

Σοπικόρ 
Ανηιππ. 

Κιείζηκν επηζηνκίσλ  1 1 1  

Κξάηεζε ρεηξηζκώλ  1 1 1  

Δλεκέξσζε Δγθαηάζηαζεο /    

Φνξηεγίδαο 
 1 1   

Δλεκέξσζε πξνζσπηθνύ πινίνπ   

ζρεηηθά κε ην ζπκβάλ 
 1 1 1  

ήκαλζε ζήκαηνο πλαγεξκνύ    1  

Δθαξκνγή δηαδηθαζηώλ SOPEP 1     

Απνζηνιή εηο άπαληεο ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο ηεο αξρηθήο 

αλαθνξάο 

1     

Δλεκέξσζε παξαπιεόλησλ πινίσλ 1     

Έλαξμε δηαδηθαζηώλ πεξηζπιινγήο θαη 

θαζαξηζκνύ 
 1 1   

Δληνπηζκόο πεγήο δηαξξνήο θαη  έθηαζε 

βιάβεο 
 1 1   

Απνινγηζκόο ξπζκνύ δηαξξνήο, 

θνπώζεσλ πινίνπ θαη επζηάζεηαο 
 1 1   

Δθαξκνγή δηαδηθαζηώλ  Γηάζσζεο 1     

πλεξγαζία κε ζπλεξγείν μεξάο  θαη   

πξνγξακκαηηζκόο εξγαζηώλ 
1 1   1 

Ascertain cause of incident 1 1 1   

Καζνξηζκόο δηνξζσηηθώλ  ελεξγεηώλ 1 1 1   
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 ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ    ΣΧΝ     ΜΔΛΛΧΝ     ΣΖ     ΟΜΑΓΑ     ΓΗΑ    ΣΖΝ 
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΡΤΠΑΝΖ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΖΛΗΓΑ 

 

ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 

Πλοίαπσορ Γεληθόο ππεύζπλνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην πινίν. Αλαθνξά ηνπ 
γεγνλόηνο όπσο απαηηείηαη. Παξακέλεη σο θύξηνο αληηπξόζσπνο ησλ 
Πινηνθηεηώλ έσο όηνπ αλαπιεξσζεί. εκεηώλεη όια ηα γεγνλόηα ζην 
Ζκεξνιόγην. 

Τποπλοίαπσορ Τπεύζπλνο γηα όιεο ηηο ελέξγεηεο επί ηνπ θαηαζηξώκαηνο. Κξαηάεη 
ηνλ Πινίαξρν ελήκεξν γηα ηελ θαηάζηαζε θαη γηα ηα απνηειέζκαηα 
από ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ώζηε λα πεξηνξηζηεί ε δηαξξνή. 

Α' Μησανικόρ Τπεύζπλνο γηα ηνλ ρεηξηζκό ησλ θαπζίκσλ. Οξγαλώλεη ηελ ρξήζε 
ηνπ απνξξππαληηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ πινίνπ. Δθθηλεί ηελ αληιία 
ππξθαγηάο / αθξνύ. 

Β' Μησανικόρ Βνεζόο ηνύ Α' Μεραληθνύ. 

Αξιυμαηικόρ Φςλακήρ ηακαηάεη όιεο ηηο ελέξγεηεο κεηάγγηζεο. Δλεκεξώλεη ηνλ 
Τπνπινίαξρν γηα ηελ θαηάζηαζε. πγθεληξώλεη όια ηα κέιε ηνπ 
πιεξώκαηνο θαηαζηξώκαηνο ηνπ πινίνπ ζηηο ζσζηόηεξεο ζέζεηο ώζηε 
λα πξνιεθζεί ε δηαθπγή πεηξειαίνπ από ηελ πιεπξά ηνπ πινίνπ. 

Ανθς/πλοίαπσορ εκηόρ 
ςπηπεζίαρ 

Τπεύζπλνο γηα ηελ πξόιεςε ππξθαγηάο. Δπηζηξαηεύεη όια ηα εθηόο 
ππεξεζίαο κέιε ηνπ πιεξώκαηνο. Βνεζάεη ηνλ Τπνπινίαξρν. 

Μησανικόρ Φςλακήρ Τπεύζπλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηαπνιέκεζε ππξθαγηάο. 
Δμαζθαιίδεη ηελ επαξθή πίεζε ηνπ αέξα ζην θαηάζηξσκα γηα ηελ 
ρξήζε ησλ θνξεηώλ αληιηώλ πεξηζπιινγήο.                                 

Ηλεκηπολόγορ Κάησ από ηηο εληνιέο ηνπ Α' Μεραληθνύ 

Πλήπυμα  
καηαζηπώμαηορ 
εν ςπηπεζία 

 

Δάλ εληνπηζζεί δηαξξνή πεηξειαίνπ ζεκαίλνπλ άκεζα γεληθό 
ζπλαγεξκό κε νπνηνδήπνηε κέζν. Δλεκεξώλνπλ ακέζσο ηνλ 
Αμησκαηηθό Φπιαθήο. Αλνίγνπλ ηηο βαιβίδεο αέξνο ησλ θνξεηώλ 
αληιηώλ πεξηζπιινγήο θαηαζηξώκαηνο θαηαζιίβνληαο ζηηο δεμακελέο 
θαηαινίπσλ ή κία άιιε δηαζέζηκε άδεηα δεμακελή θαηόπηλ νδεγηώλ 
ηνπ Αμησκαηηθνύ θαηαζηξώκαηνο. Σνπνζεηνύλ απνξξνθεηηθά πιηθά 
ώζηε λα εκπνδίζεη ην πεηξέιαην λα θηάζεη ζηελ πιεπξά ηνπ πινίνπ. 
Ξεθηλνύλ ηνλ θαζαξηζκό ρξεζηκνπνηώληαο όια ηα δηαζέζηκα κέζα 
θαη εμνπιηζκό πνπ ππάξρεη ζην πινίν. 

Πλήπυμα καηαζηπώμαηορ 
εκηόρ ςπηπεζίαρ 

Δθηεινύλ νδεγίεο Αμησκαηηθνύ Φπιαθήο, Τπνπινηάξρνπ, Ναύθιεξνπ. 

Ανηλιυπόρ Υεηξίδεηαη ηηο απαξαίηεηεο βαιβίδεο θάησ από ηηο νδεγίεο ηνπ 
Αμησκαηηθνύ Φπιαθήο ή Α' Μεραληθνύ.                                      

Ναύκληπορ Οξγαλώλεη ην πξνζσπηθό θαηαζηξώκαηνο εθηόο ππεξεζίαο.         
Αθνινπζεί ηηο εληνιέο ηνπ Τπνπινηάξρνπ ή Αμησκαηηθνύ Φπιαθήο 
γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνί, 

Πποζυπικό 

Μησανοζηαζίος  

Αθνινπζνύλ ηηο εληνιέο ηνπ Α' Μεραληθνύ 
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Σα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο θαη ησλ δύν αλαδόρσλ, έρνπλ εγθξηζεί 
από ην Κεληξηθό Ληκελαξρείν Ραθήλαο κε ην αξηζ. πξση. 
244.1/01/24-06-2009 ζρεηηθό έγγξαθν. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 
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1. Σνκείο δξαζηεξηνηήησλ 
 
 

 
πςξ ακαθένεδηε ζημ ηεθάθαζμ VIII, μ Ο.Λ.Ρ. Ώ.Β. ηαηυπζκ 
δζαβςκζζιμφ δζαεέηεζ ζοιαάζεζξ ένβμο ιε ηζξ ζδζςηζηέξ εηαζνείεξ H.E.C. 
S.A. ηαζ ΏΝΣΕΡΡΤΠΏΝΣΕΚΔ Ώ.Ν.Β., βζα ηδκ πενζζοθθμβή ηςκ 
απμαθήηςκ πθμίςκ πμο πνμζεββίγμοκ ηδ εαθάζζζα πενζμπή 
δζηαζμδμζίαξ ημο. 
Δ εηαζνεία «HEC SA» θεζημονβεί απυ ηδ ζφζηαζή ηδξ, ιε ααζζηυ ζημπυ 
ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ, ηδκ παναθααή ηαζ επελενβαζία πεηνεθαζμεζδχκ 
ηαηαθμίπςκ. 
Δ έδνα ηδξ εηαζνείαξ είκαζ ζημκ Πεζναζά.  
Δ εηαζνεία δζαεέηεζ ζδζυηηδηα ιέζα πενζζοθθμβήξ ηαηαθμίπςκ ηαζ 
ζδζυηηδημοξ ζηαειμφξ (πθςημφξ δζαπςνζζηήνεξ) απμεήηεοζδξ ηαζ 
θοζζημφ δζαπςνζζιμφ ηςκ παναθαιαακυιεκςκ πεηνεθαζμεζδχκ 
ηαηαθμίπςκ ηαζ υπςξ πνμακαθένεδηε ζημ ηεθάθαζμ VIII, βζα ηδκ 
ηάθορδ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ ΏΛΒ δζαεέηεζ εζδζηή ζοιθςκία ιε ηδκ 
εηαζνεία ΒΛ.ΣΒ.ΠΒ. Ώ.Β.  
Δ εηαζνεία «ΏΝΣΕΡΡΤΠΏΝΣΕΚΔ ΏΝΒ» αζπμθείηαζ ιε ηδ δζαπείνζζδ 
απμαθήηςκ ηαζ έπεζ ζδζαίηενδ ειπεζνία ζηα απυαθδηα πθμίςκ, ιζα ηαζ 
δναζηδνζμπμζείηαζ ζε αοηυκ ημκ ημιέα ζημ θζιάκζ ημο Πεζναζά απυ ημ 
1983. 
Δ έδνα ηδξ εηαζνείαξ  είκαζ ζημ Κεναηζίκζ – Πεζναζάξ. 
Δ εηαζνεία δζαεέηεζ ζδζυηηδηα αοημηζκμφιεκα ηαζ νοιμοθημφιεκα πθςηά 
ιέζα βζα ηδκ παναθααή απμαθήηςκ πθμίςκ, ηαεχξ ηαζ ζδζυηηδηα 
θμνηδβά υθςκ ηςκ ηφπςκ ηαζ θμζπυ απαζημφιεκμ ελμπθζζιυ (ηάδμοξ, 
ηθπ). 
 
Οζ ακςηένς εηαζνείεξ πμο πανέπμοκ οπδνεζίεξ εοημθζχκ οπμδμπήξ ζημ 
θζιάκζ ηδξ Ραθήκαξ, είκαζ εθμδζαζιέκεξ ιε υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ άδεζεξ, 
βζα υθα ηα πθςηά ηαζ πενζαία ιέζα  πμο δζαεέημοκ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ 
ενβαζζχκ πενζζοθθμβήξ απμαθήηςκ απυ ηα πθμία, υπςξ : 
 

 Έββναθα εεκζηυηδηαξ ηαζ πνςηυημθθα Γεκζηήξ Βπζεεχνδζδξ 

 Άδεζα θεζημονβίαξ πθςημφ δζαπςνζζηήνα 

 Άδεζα παναθααήξ ηαζ ιεηαθμνάξ πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ βζα 
ηα ζηάθδ παναθααήξ ημο Λζιεκανπείμο Πεζναζά ηαζ ημο 
Λζιεκανπείμο Βθεοζίκαξ, εβπεζνίδζα δζαπείνζζδξ απμννζιιάηςκ, 
εβπεζνίδζμ μδδβζχκ θεζημονβίαξ πθςηχκ ιέζςκ, ιεθέηδ 
πνμζδζμνζζιμφ ιέβζζηδξ πανμπήξ θυνηςζδξ, ζπέδζα έηηαηηδξ 
ακάβηδξ ακηζιεηχπζζδξ νφπακζδξ . 

 Άδεζεξ παναθααήξ ηαζ ιεηαθμνάξ ζηενεχκ απμαθήηςκ 
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 Άδεζεξ ηοηθμθμνίαξ μπδιάηςκ 

 Άδεζεξ αοηζμθυνςκ μπδιάηςκ βζα ηδ ιεηαθμνά πεηνεθαζμεζδχκ 

 Άδεζεξ αοηζμθυνςκ μπδιάηςκ βζα ηδ ιεηαθμνά αμενμθοιάηςκ 

 Άδεζεξ μπδιάηςκ βζα ιεηαθμνά ζηενεχκ απμαθήηςκ 

 Άδεζεξ πθςηχκ ιέζςκ βζα ιεηαθμνά ζηενεχκ απμαθήηςκ 

 Άδεζεξ δζαπείνζζδξ επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ 
 
 
 
2.Τπνδνκή H.E.C. S.A. 
 
Αλζξώπηλν δπλακηθό 
 
Δ H.E.C. ζφβπνμκδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή μνβάκςζδ ιε αηνζαή 
πνμζδζμνζζιυ οπεοεοκμηήηςκ ηαζ ανιμδζμηήηςκ. Σα δζάθμνα ηιήιαηα 
απανηίγμκηαζ απυ ζηακά ζηεθέπδ ιε απυθοηδ βκχζδ ημο ακηζηεζιέκμο, 
ιεβάθδ ειπεζνία ηαζ ζηακή πνμτπδνεζία. 
 
Δ εηαζνεία απαζπμθεί ζοκμθζηά 60 άημια δζαθυνςκ εζδζημηήηςκ πμο 
ζηεθεπχκμοκ ημοξ δζμζηδηζημφξ, ειπμνζημφξ ηαζ ηεπκζημφξ ημιείξ ηδξ 
μνβάκςζδξ πμο απανηίγμκηαζ ςξ ελήξ: 
 

 Αζμζηδηζηυξ ημιέαξ  7 άημια 

 Βιπμνζηυξ ημιέαξ  5 άημια 

 Σεπκζηυξ ημιέαξ   38 άημια, δζαθυνςκ εζδζημηήηςκ 

 Βπζζηδιμκζημί ζοκενβάηεξ 2 Υδιζημί ιδπακζημί 
2 Ναοπδβμί Μδπακζημί 
1 Μδπακμθυβμξ Μδπακζηυξ 
1 Εαηνυξ ενβαζίαξ 
1 Οζημκμιμθυβμξ 

     2 Αζηδβυνμζ 
 

 
Τιηθνηερληθή ππνδνκή επηρείξεζεο 
 
Δμνπιηζκόο εθηέιεζεο έξγνπ 
 
 
Δ εηαζνεία δζαεέηεζ ηα παναηάης ακαθενυιεκα ηαζ πενζβναθυιεκα 
πενζαία ηαζ πθςηά ιέζα βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ πενζζοθθμβήξ 
ηαζ επελενβαζίαξ ηςκ πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ. 
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θα ηα ιδπακήιαηα ηαζ ιέζα, πθςηά ηαζ πενζαία, πμο 
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ, είκαζ εβηεηνζιέκμο 
ηφπμο , ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο μνίγεζ δ δζεεκήξ ζφιααζδ 
73/78 ηδξ MARPOL ηαζ έπμοκ ηζξ ζπεηζηέξ ηαηά πενίπηςζδ άδεζεξ 
(άδεζεξ ηοηθμθμνίαξ αοημηζκήηςκ, πζζημπμζδηζηά αλζμπθμσαξ πθςηχκ 
ιέζςκ , άδεζεξ παναθααήξ πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ, άδεζα 
θεζημονβίαξ πθςηήξ εοημθίαξ η.θ.π.) πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ 
ζζπφμοζα κμιμεεζία.  
 
 
 
Σα ιέζα ηα μπμία δζαεέηεζ δ εηαζνεία είκαζ εθμδζαζιέκα ιε ηαηάθθδθμοξ 
ιδπακζζιμφξ βζα ηδκ παναθααή ηαζ επελενβαζία ηςκ ηάηςεζ οβνχκ 
απμαθήηςκ : 
 
 
α)  Πεηνεθαζμεζδή ηαηάθμζπα ( πανάνηδια Ε Α..  MARPOL 73/78) 
α) Τβνά απυαθδηα ( πανάνηδια ΕΕ Α.. MARPOL 73/78) 
β) Λφιαηα ( πανάνηδια ΕV  Α.. MARPOL 73/78 ) 
 
 
Σα  πεηνεθαζμεζδή ηαηάθμζπα δζαπςνίγμκηαζ ζηζξ παναηάης ηαηδβμνίεξ 
ηαηαθμίπςκ, ηα μπμία μζ οπάνπμοζεξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ εηαζνείαξ 
ιπμνμφκ κα παναθαιαάκμοκ ηαζ κα επελενβάγμκηαζ : 
α)  Βηπθφιαηα δελαιεκχκ θμνηίμο πεηνεθαζμθυνςκ πθμίςκ (SLOPS) 
α) Πεηνεθαζμεζδή  ιίβιαηα πχνςκ ιδπακμζηαζίμο (BILGE WATERS) 
β) ΐανέα ηαηάθμζπα πεηνεθαίμο (SLUDGES) 
δ)  Βηπθφιαηα δελαιεκχκ θμνηίμο ηαζ ηοηχκ 
ε) Ώηάεανημ εαθάζζενια πθμίςκ (DIRTY BALLAST ) 
ζη)  Υνδζζιμπμζδιέκα μνοηηέθαζα 
γ)  Ώηάεανηα κενά 
 
 
Δ ιέεμδμξ δζαπςνζζιμφ ημο κενμφ απυ ηα πεηνέθαζα ιε θοζζηή 
επίπθεοζδ, ηαεζζηά ημ απμααθθυιεκμ κενυ ζηδ εάθαζζα κα είκαζ 
πενζεηηζηυηδηαξ ζε πεηνέθαζμ ηάης ηςκ 5 ppm,  υπςξ μνίγεζ δ δζάηαλδ 
ημο ΤΒΝ αν. 3231/8/1/89 . 
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 ΥΔΡΑΗΑ ΜΔΑ 
 
Βπηηνθόξα νρήκαηα ζπιινγήο πεηξειαηνεηδώλ θαηαινίπσλ 
 

 

I.Φνξηεγό απηνθίλεην βπηηνθόξν κεηαθνξάο πεηξειαηνεηδώλ 
θαηαινίπσλ 

 
 ΜΑΡΚΑ :     MAN 
 ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΒΤΣΗΟΤ :  24,820 m3 

 ΑΡΗΘΜ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ :  ΤΜΥ 9584 
 ΥΡΖΖ :     Παναθααή ηαζ ιεηαθμνά 

πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ 
 ΗΓΗΟΚΣΖΗΑΚΟ ΚΑΘΔΣΧ: Ηδηόθηεην 

 
 

 
II. Φνξηεγό απηνθίλεην βπηηνθόξν  κεηαθνξάο πεηξειαηνεηδώλ 
θαηαινίπσλ. 
 
 ΜΑΡΚΑ :     MAN 
 ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΒΤΣΗΟΤ :  15,680 m3 

 ΑΡΗΘΜ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ :  ΤΝΔ 9400 
 ΥΡΖΖ :     Παναθααή ηαζ ιεηαθμνά 

πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ 
 ΗΓΗΟΚΣΖΗΑΚΟ ΚΑΘΔΣΧ: Ηδηόθηεην 
 
 
III. Φνξηεγό απηνθίλεην βπηηνθόξν  κεηαθνξάο πεηξειαηνεηδώλ 
θαηαινίπσλ. 
 

ΜΑΡΚΑ :     MAN 
 ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΒΤΣΗΟΤ :  15,560 m3 

 ΑΡΗΘΜ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ :  YΝΔ 9401 
 ΥΡΖΖ :     Παναθααή ηαζ ιεηαθμνά 

πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ 
 ΗΓΗΟΚΣΖΗΑΚΟ ΚΑΘΔΣΧ: Ηδηόθηεην 
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Βπηηνθόξν όρεκα παξαιαβήο θαη κεηαθνξάο επηθηλδύλσλ πγξώλ 
θαηαινίπσλ 
 
 
 
ΜΑΡΚΑ:     MERCEDES 
 
ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΒΤΣΗΟΤ:  14,560 m3 

 

ΑΡΗΘΜ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ:  ΓΚΓ 9069 
 
ΥΡΖΖ: Παναθααή ηαζ ιεηαθμνά 

Βπζηίκδοκςκ οβνχκ ηαηαθμίπςκ 
 
ΗΓΗΟΚΣΖΗΑΚΟ ΚΑΘΔΣΧ: Ηδηόθηεην 
 
 
 
 
 
 
 
Βπηηνθόξα νρήκαηα παξαιαβήο θαη κεηαθνξάο βνζξνιπκάησλ 
 

I. Φνξηεγό απηνθίλεην βπηηνθόξν κεηαθνξάο βνζξνιπκάησλ 
 
 
 
 
ΜΑΡΚΑ:     MERCEDES 
 
ΧΦΔΛΗΜΟ ΦΟΡΣΗΟ:   20 m3 

 

ΑΡΗΘΜ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ:  ΝΥΏ 3252 
 
ΥΡΖΖ: Παναθααή ηαζ ιεηαθμνά ηςκ 

αμενμθοιάηςκ ηςκ πθμίςκ 
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II. Φνξηεγό απηνθίλεην βπηηνθόξν κεηαθνξάο βνζξνιπκάησλ 
 
 
 
 
ΜΑΡΚΑ:     MERCEDES 
 
ΧΦΔΛΗΜΟ ΦΟΡΣΗΟ:   20 m3 

 

ΑΡΗΘΜ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ:  ΝΥΏ 3242 
 
ΥΡΖΖ: Παναθααή ηαζ ιεηαθμνά ηςκ 

αμενμθοιάηςκ ηςκ πθμίςκ 
 
 
 
Βνεζεηηθά Ορήκαηα 
 

I. Γεξαλνθόξν θνξηεγό απηνθίλεην 
 
 
 
 
ΜΑΡΚΑ:     MERCEDES 
 
ΜΔΗΚΣΟΤ ΒΑΡΟΤ:   15.000 Kgs 
 
ΧΦΔΛΗΜΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ:  8.019 Kgs 
 
ΑΝΤΦΧΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ: 2.000 Kgs 

 

ΑΡΗΘΜ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ:  ΤΜΥ 9880 
 
ΥΡΖΖ: Γζα ηδκ ιεηαθμνά ημο ελμπθζζιμφ ηαζ 

ηςκ ιέζςκ παναθααήξ ηαηαθμίπςκ 
 
ΗΓΗΟΚΣΖΗΑΚΟ ΚΑΘΔΣΧ: Ηδηόθηεην 
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II. Φνξηεγό απηνθίλεην αλνηρηό 
 
 
 
 
ΜΑΡΚΑ:     NISSAN 
 
ΧΦΔΛΗΜΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ:  1.235 Kgs 
 

ΑΡΗΘΜ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ:  ΤΤΜ 7858 
 
ΥΡΖΖ: Γζα ηδκ ιεηαθμνά ενβαθείςκ βζα 

ελοπδνέηδζδ ηδξ εηαζνείαξ  
 
ΗΓΗΟΚΣΖΗΑΚΟ ΚΑΘΔΣΧ: Ηδηόθηεην 
 
 
 
 
Πισηόο δηαρσξηζηήξαο 
 
Ήημζ : Αελαιεκυπθμζμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ πνμζςνζκή 
απμεήηεοζδ ηςκ πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ, ημ δζαπςνζζιυ ημοξ ηαζ 
ηδκ απμεήηεοζδ ηςκ πνμσυκηςκ δζαπςνζζιμφ ιέπνζ ηδκ ηεθζηή ημοξ 
δζάεεζδ. 
 
 
Έπεζ δε ηα αηυθμοεα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά: 
 
κμια:    ECOMASTER 
Nδμθυβζμ:    Πεζναζά 
Ώνζειυξ Νδμθμβίμο:  140 
Οθζηυ Μήημξ:   272,49m 
Οθζηυ πθάημξ:   32,23m 
Κμίθμ:    19,66m 
Νεηνυ ΐάνμξ:   36,860 ΜΣ 
Μεηαθμνζηή Εηακυηδηα:  108.339m3 
Εηακυηδηα Αζαπςνζζιμφ: 1.500 m3/h 
 
Σμ πθμίμ δζαεέηεζ ζοκμθζηά 18 δελαιεκέξ θμνηίμο, ιε ζοκμθζηή 
πςνδηζηυηδηα 107490 m3. 
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ΔΞΟΠΛΗΜΟ : 

 Ο Αζαπςνζζηήναξ ελοπδνεηείηαζ απυ ηα παναηάης ακηθδηζηά 
ζοβηνμηήιαηα: 

 
α) Φυνηςζδξ – εηθυνηςζδξ 
 
1. Σφπμξ ακηθίαξ: WORTHINGTON, Πανμπή έςξ: 

752m3//h (Ώκηθία θμνηίμο Νμ 1) 
2. Σφπμξ ακηθίαξ: WORTHINGTON, Πανμπή έςξ: 

752m3//h (Ώκηθία θμνηίμο Νμ 2) 
3. Σφπμξ ακηθίαξ: AKTIENGESELLSCHAFT, 

Πανμπή έςξ: 83,4 its/sec 
4. Σφπμξ ακηθίαξ: HOUTTUIN HOLLAND, Πανμπή 

ακηθίαξ: 276-317 m3/h 
5.  Σφπμξ ακηθίαξ: HOUTTUIN HOLLAND, Πανμπή 

ακηθίαξ: 276-317 m3/h 
6. Σφπμξ ακηθίαξ: THOMLAMOND and CO ltd, 

Πανμπή ακηθίαξ: 160-270 m3/h 
 
α)Φμνδηέξ ακηθίεξ: 
 
1. Σφπμξ ακηθίαξ: MARFLEX PUMP 
SYSTEMS, Πανμπή ακηθίαξ έςξ : 180 m3/h 
2. Σφπμξ ακηθίαξ: Φμνδηή αενακηθία ηφπμο 
WILDEN, Πανμπή ακηθίαξ: 40-60 m3/h 
3. Καηαιεηνδηζηυ ζφζηδια ηςκ παναθαιαακυιεκςκ ηαηαθμίπςκ. 
4. Μμκάδα επελενβαζίαξ ηαζ δζαπςνζζιμφ ηςκ πεηνεθαζμεζδχκ 
ηαηαθμίπςκ. 
5. Μμκάδα οζζςιάηςζδξ – Κνμηίδςζδξ. 
6.Μμκάδα Βπίπθεοζδξ ιε πνήζδ Αζαθοιέκμο αένα (daf). 
7. Μμκάδα αζμθμβζηήξ επελενβαζίαξ. 
8. Αελαιεκέξ απμεήηεοζδξ πεηνεθαζμεζδχκ ηαηαθμίπςκ. 
9. Αελαιεκέξ απμεήηεοζδξ δζαπςνζζιέκμο πεηνεθαίμο . 
 
 
Δ ακάδμπμξ εηαζνεία HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER S.A. 
ιπμνεί κα δζαεέζεζ ηαζ πνυζεεημ αοηζμθυνμ, εθυζμκ παναζηεί ακάβηδ 
ζδίςξ ζε πενίπηςζδ αζπιήξ, αθθά ηαζ ηάεε είδμοξ υπδια ηαζ ελμπθζζιυ. 
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2. Τπνδνκή ΔΛ.ΣΔ.ΠΔ. Κ/Ξ 
 

 

ΓΔΝΗΚΑ  

 

Ο πθήνδξ ηίηθμξ ηδξ εηαζνείαξ ΒΛΣΒΠΒ ΚΞ είκαζ  

 
Βθθδκζηή Σεπκζηή Πενζααθθμκηζηχκ Βθανιμβχκ Κμζκμπναλία οθθμβήξ 
Υνδζζιμπμζδιέκςκ Ονοηηεθαίςκ 

 

Έδξα: Λεςθ Μεβανίδμξ 124, ΣΚ 193 00, Ώζπνυπονβμξ Ώηηζηήξ 

 

Αληηθείκελν: οθθμβή ηζ ειπμνία απυαθδηςκ θζπακηζηχκ εθαίςκ 

 

Γηαρεηξηζηήο : Πάκμξ Μεηζμαίηδξ 

 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο : Σδθ 210 5578053 

          FAX : 210 809 3960  

         URL : www.eltepe.gr 

 

 

Δ εηαζνεία είκαζ πζζημπμζδιέκδ ηαηά ISO 9001 ηαζ ISO 14001, δζαεέηεζ 

ηεπκζηυ αζθαθείαξ ηαζ οπεφεοκμ μδζηχκ ιεηαθμνχκ. Οζ μδδβμί ηδξ 

οπυηεζκηαζ ζε ζοκεπή εηπαίδεοζδ ζε εέιαηα αζθαθείαξ, ελοπδνέηδζδξ 

ηςκ παναβςβχκ απμαθήηςκ ηαζ αζθαθμφξ δζαπείνζζδξ ηςκ απμαθήηςκ. 

 

 
Δ εηαζνεία απμηεθεί ημκ πνχημ ζοθθέηηδ μ μπμίμξ αδεζμδμηήεδηε βζα 

ηδκ ζοθθμβή ηαζ ιεηαθμνά ΏΛΒ ζε πακεθθαδζηυ επίπεδμ απυ ημ 

ΤΠΒΥΧΑΒ. Αναζηδνζμπμζείηαζ ηζ ελοπδνεηεί ιεβάθμοξ δδιυζζμοξ 

μνβακζζιμφξ (ΑΒΔ, Πμθειζηυ Ναοηζηυ, ΟΣΒ, ΒΘΒΛ, ηθπ), ιεβάθεξ 

αζμιδπακίεξ (ΒΛΐΏΛ, ΛΏΡΚΟ ηθπ), ζοκενβεία αοημηζκήηςκ, ιανίκεξ, 

θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. Ώπμηεθεί ημκ ιεβαθφηενμ ζοθθέηηδ απμαθήηςκ 

ζηδκ Βθθάδα.   

http://www.eltepe.gr/


C:\Users\zastra\Desktop\ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ 2013.doc 323 

ΒΤΣΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

 

H ΒΛΣΒΠΒ ΚΞ δζαεέηεζ ζηυθμ 35 αοηίςκ εη ηςκ μπμίςκ 33 αοηία έπμοκ 

πςνδηζηυηδηα απυ 1,5 ΣΝ έςξ ηαζ 7,0 ΣΝ ηαζ ζοθθέβμοκ απυαθδηα 

θζπακηζηά έθαζα (ΏΛΒ) απυ ημ ζφκμθμ ηδξ Βθθδκζηήξ Βπζηνάηεζαξ 

Δπεζνςηζηήξ ηαζ Νδζζςηζηήξ.  Βπίζδξ δζαεέηεζ 3 αοηία ιεηαθμνάξ ιε 

πςνδηζηυηδηα απυ 10ΣΝ έςξ 23ΣΝ. 

Πναβιαημπμζεί πενίπμο 120 επζζηέρεζξ ζε παναβςβμφξ απμαθήηςκ 

διενήζζα ηαζ ζοθθέβεζ 23.000ΣΝ ΏΛΒ εηήζζα.   

Κάεε αοηζμθυνμ είκαζ εθμδζαζιέκμ, απαναίηδηα, ιε ηα αηυθμοεα 

έββναθα, πζκαηίδεξ ηαζ ζημζπεία: 

 Άδεζα ηοηθμθμνίαξ ζε ζζπφ ηαζ ηαηάθθδθδ βζα ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ηαζ πενζμπή ιεηαθμνάξ.  

 Πζζημπμζδηζηυ ΚΣΒΟ ζε ζζπφ. 

 Πζκαηίδεξ ηοηθμθμνίαξ ιε ηδκ ζθναβίδα ημο ΚΣΒΟ 

 Οδδβίεξ επζηίκδοκςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ ιεηαθενμιέκςκ 

πνμσυκηςκ (Β.Ώ.). 

 Τθζηά βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ νφπακζδξ ζε πενίπηςζδ 

αηοπήιαημξ  

 Υνήζζια ηδθέθςκα ηδξ εηαζνείαξ, ηδξ εβηαηάζηαζδξ, ηδξ 

αζηοκμιίαξ, ηδξ πονμζαεζηζηήξ οπδνεζίαξ ηαζ ηςκ 

πνχηςκ αμδεεζχκ. 
 

 

ύζηεκα νξγάλσζεο θαη παξαθνινύζεζεο ιεηηνπξγίαο 

Δ εηαζνεία πνδζζιμπμζεί ημ ιδπακμβναθζηυ ζφζηδια SAP, ημ μπμίμ είκαζ 

έκα απυ ηα ηαθφηενα ηαζ πθδνέζηενα παβημζιίςξ. Σμ ζφζηδια αοηυ 

ηαθφπηεζ υθεξ ηζξ πηοπέξ θεζημονβίαξ ηδξ εηαζνείαξ, πενζέπεζ δε 

οπμζοζηήιαηα υπςξ: 

 Αζεοεοκζζμβνάθμξ, βζα ηδκ ηαηαβναθή ηςκ ζημζπείςκ υθςκ ηςκ 

ζδιείςκ ζοθθμβήξ 

 Πάβζα, βζα ηδκ εκδιένςζδ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ παβίςκ 

 Γεκζηή ηαζ ακαθοηζηή θμβζζηζηή, βζα ηδκ εκδιένςζδ ηαζ 

παναημθμφεδζδ ηςκ εζυδςκ-ελυδςκ 
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 Πνμαθέρεζξ ηαζ πνμβναιιαηζζιυξ, βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ 

παναημθμφεδζδ ημο πνμτπμθμβζζιμφ 

 οκηήνδζδ, βζα ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ 

ζοκηήνδζδξ ηςκ παβίςκ 

 Ώπμεήηεξ ηαζ οπμζφζηδια δζακμιήξ, βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ 

απμεδηχκ, ηςκ πνμιδεεζχκ ηαζ υθςκ ηςκ ηζκήζεςκ 

 Βηηοπχζεςκ, βζα ηδκ άκηθδζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ 

Σα δεδμιέκα απμεδηεφμκηαζ ζε αάζδ δεδμιέκςκ Oracle, εκχ υθδ δ 

εθανιμβή «ηνέπεζ» ζε ηεκηνζηυ οπμθμβζζηζηυ ζφζηδια IBM AS400. 

οιπθδνςιαηζηά ιε ημ ιδπακμβναθζηυ ζφζηδια θεζημονβεί ηαζ 

εθανιμβή ηαηαβναθήξ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ΏΛΒ ηαηά ηδκ οπμδμπή ημοξ 

ζηα ηέκηνα ζοθθμβήξ. Σμ ιδπακμβναθζηυ ζφζηδια ηαζ δ εθανιμβή 

ακαθφζεςκ ηαζ πμζυηδηαξ ηςκ ΏΛΒ είκαζ δζαεέζζια ζε ηάεε 

εκδζαθενυιεκμ. 

 

 
ύζηεκα παξαθνινύζεζεο ζηόινπ  

Πανάθθδθα ιε ημ ιδπακμβναθζηυ ζφζηδια ηαζ ζε άιεζδ ζφκδεζδ ιε 

αοηυ, θεζημονβεί ζφζηδια παναημθμφεδζδξ ηαζ μνβάκςζδξ ηδξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηδξ ζοθθμβήξ. Σμ ζφζηδια αοηυ πενζθαιαάκεζ  

 

 Δθεηηνμκζηυ ελμπθζζιυ ζοκεπμφξ ηαηαβναθήξ δζαηζκμφιεκςκ 

πμζμηήηςκ ΏΛΒ ζηα αοηζμθυνα, ηα ιεβάθα ζδιεία ζοθθμβήξ ηαζ 

ηα ηέκηνα ζοθθμβήξ. 

 Δθεηηνμκζηυ ελμπθζζιυ ζοκεπμφξ ηαηαβναθήξ βεςβναθζηήξ 

εέζδξ, ηαπφηδηαξ ηθπ ηςκ αοηζμθυνςκ. 

 Δθεηηνμκζηυ ελμπθζζιυ ζοκεπμφξ επζημζκςκίαξ ηςκ αοηζμθυνςκ 

ηαζ ζδιείςκ-ηέκηνςκ ζοθθμβήξ ιε ηα ηεκηνζηά 

 Κεκηνζηή εθανιμβή (communication server) βζα ηδκ ζοβηέκηνςζδ, 

απμεήηεοζδ ηαζ πνμαμθή ηςκ δεδμιέκςκ. Σα δεδμιέκα αοηά είκαζ 

μζ δζαηζκμφιεκεξ πμζυηδηεξ ΏΛΒ ηαζ ηα δνμιμθυβζα ηςκ 

αοηζμθυνςκ. 
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 Κεκηνζηή εθανιμβή (GIS server) βζα ηδκ μνβάκςζδ ηαζ πνμαμθή 

ηςκ δνμιμθμβίςκ ζε δθεηηνμκζημφξ πάνηεξ (Geographic 

Information System, Map Guide ηδξ AUTODESK). 

 Κεκηνζηή εθανιμβή (web server) βζα ηδκ εθεβπυιεκδ 

δδιμζζμπμίδζδ ηςκ παναπάκς ζημ δζαδίηηομ. Οζ οπεφεοκμζ ηςκ 

ηέκηνςκ ζοθθμβήξ μνβακχκμοκ ηαζ εθέβπμοκ ηδκ ζοθθμβή ιέζς 

ημο Αζαδζηηφμο. Βπίζδξ υθμζ μζ εκδζαθενυιεκμζ θμνείξ (Τπμονβείμ, 

Σμπζηή Ώοημδζμίηδζδ ηθπ) ιπμνμφκ κα έπμοκ πνυζααζδ ζηζξ on-

line πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ηδκ δναζηδνζυηδηα ηδξ ζοθθμβήξ. 
 

 

 

 

πςξ ακαθένεδηε ζηδκ πανάβναθμ πανάθθδθα ιε ημ ιδπακμβναθζηυ 

ζφζηδια ηαζ ζε άιεζδ ζφκδεζδ ιε αοηυ, θεζημονβεί ζφζηδια 

παναημθμφεδζδξ ηαζ μνβάκςζδξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ηδξ ζοθθμβήξ. Σμ 

ζφζηδια ελαζθαθίγεζ ηα ελήξ: 

 On-line ζοκεπήξ παναημθμφεδζδ ηαζ έθεβπμξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ 

ζοθθμβήξ. Άιεζδ δνάζδ ζε πενζπηχζεζξ πενζααθθμκηζημφ 

ηζκδφκμο (δζαννμή, πανάκμιδ δζαηίκδζδ ΏΛΒ ηθπ). 

 Καηαβναθή ηςκ πδβχκ παναβςβήξ ΏΛΒ (ζδιεία ζοθθμβήξ). 

Αζάεεζδ ηαζ επελενβαζία ζζημνζηχκ ζημζπείςκ ζοθθμβήξ. οκεπήξ 

παναημθμφεδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο ζοζηήιαημξ 

δζαπείνζζδξ ηςκ ΏΛΒ. Βκημπζζιυξ πνμαθδιάηςκ ηαζ 

ηαεοζηενήζεςκ. 

 Πνμβναιιαηζζιυξ ηαζ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο 

ζοζηήιαημξ ιέζς αθβμνίειςκ δνμιμθυβδζδξ. Ώφλδζδ ηδξ 

απυδμζδξ. 

 Αναιαηζηή ιείςζδ ηςκ πζεακμηήηςκ πενζααθθμκηζημφ αηοπήιαημξ 

ιέζς ηδξ ιείςζδξ ημο πνυκμο πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ ζηα 

ζδιεία-ηέκηνα ζοθθμβήξ.  

 Ώπυθοημ έθεβπμ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ  

Δ εθανιμβή αοηή απμηεθεί ηεπκμθμβία αζπιήξ, ζοκδοάγεζ δε 

ηεπκμβκςζία:  
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 αζμιδπακζημφ αοημιαηζζιμφ,  

 βεςβναθζηχκ πθδνμθμνζηχκ ζοζηδιάηςκ,  

 ηδθεπζημζκςκζχκ,  

 logistics,  

 ζπεζζαηχκ αάζεςκ δεδμιέκςκ ηαζ  

 δζαδζηηφμο  
 

 

 

3. ηεξεά απόβιεηα 
 

 Γεληθά 
 

 

Οζ ακάβηεξ ηςκ πθμίςκ πμο πνμζεββίγμοκ ημ θζιέκα ηδξ Ραθήκαξ, 
πενζμνίγμκηαζ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ζε μζηζαημφ ηφπμο απμννίιιαηα. 
Γζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ημο θζιέκα, δζαηίεεηαζ ζηακυξ ανζειυξ 
ιέζςκ πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ (ιεηαθθζημί ηάδμζ 1100 lt, skip 
containers 10 m3) ημπμεεηδιέκα ζε ηαηάθθδθα ζδιεία ζημοξ πενζαίμοξ 
πχνμοξ ημο θζιέκα. Δ παναθααή ηςκ απμννζιιάηςκ ηςκ πθμίςκ 
πναβιαημπμζείηαζ είηε ιέζς ηςκ ακςηένς ιέζςκ πνμζςνζκήξ 
απμεήηεοζδξ πμο είκαζ ημπμεεηδιέκα ζημ θζιέκα, είηε απ΄ εοεείαξ απυ 
ηα ιέζα πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ ηςκ ελοπδνεημφιεκςκ πθμίςκ, 
ακάθμβα ιε ημκ ελμπθζζιυ πμο δζαεέημοκ ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ δζαπείνζζδξ 
απμννζιιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ. 
 
Δ απμημιζδή ηςκ απμννζιιάηςκ πναβιαημπμζείηαζ ηονίςξ ιε ηθεζζηά 
απμννζιιαημθυνα μπήιαηα ιε ιδπακζζιυ ακφρςζδξ ηάδςκ ηαζ πνέζα 
ζοιπίεζδξ απμννζιιάηςκ. Γζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ημο θζιέκα 
επανημφκ δφμ απμννζιιαημθυνα. 
 
 
Ο ακάδμπμξ βζα ηδκ παναθααή ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ πθμίςκ πμο 
πνμζεββίγμοκ ηδκ πενζμπή ανιμδζυηδηαξ ημο ΟΛΡ Ώ.Β. είκαζ δ εηαζνεία 
ΏΝΣΕΡΡΤΠΏΝΣΕΚΔ ΏΝΒ. Δ εηαζνεία δζαεέηεζ υθα ηα απαζημφιεκα ιέζα, 
ελμπθζζιυ ηαζ πνμζςπζηυ βζα ηδκ παναθααή ηςκ απμαθήηςκ ηςκ 
πθμίςκ, χζηε κα ηαθφπηεζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ πθμίςκ, πςνίξ κα 
πνμηαθείηαζ αδζηαζμθυβδηδ ηαεοζηένδζδ ζε αοηά.  
 
Σα ιέζα πμο δζαηίεεκηαζ πενζβνάθμκηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα 
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α/α Πεξηγξαθή Αξ. 
Κπθινθ. 

1 Απνξξηκκαηνθόξν ΕΚΕ 9308 

2 Απνξξηκκαηνθόξν ΕΚΕ 9309 

3 Όρεκα Μεηαθνξάο (κε κεραληζκό 
θνξηνεθθόξησζεο containers) SKIP LOADER 

ΤΜΚ 9778 

4 Πισηό Μέζν Σαμηάξρεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 
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Δ μιάδα πνμζςπζημφ έηηαηηδξ ακάβηδξ έπεζ ςξ ελήξ: 
 
 
 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΔΤΘΤΝΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΣΏΜΏΣΟΓΕΏΝΝΔ ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ 
HELLENIC ENVIRONMENTΏL CENTER S.A. 
Ώηηή Μζαμφθδ 51 - Πεζναζάξ 

Σδθ:2104290280-5 
Fax: 2104290286 
Κζκ:  6977355852 

ΐΏΕΛΒΕΏΑΔ ΐΤΡΧΝ 
ΏΝΣΕΡΡΤΠΏΝΣΕΚΔ ΏΝΒ 
Ώηηή Μζαμφθδ 51-Πεζναζάξ 

Σδθ:2104292426-7 
Fax: 210-4292710 
Κζκ:  6944587835 

Βλμοζζμδμηδιέκμ πνυζςπμ 
HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER S.A. 
ΣΏΚΟ ΠΏΝΣΒΛΔ 

Σδθ:2104290280-5 
Fax: 2104290286 
Κζκ:  6942555194 

Βλμοζζμδμηδιέκμ πνυζςπμ 
ΏΝΣΕΡΡΤΠΏΝΣΕΚΔ ΏΝΒ 
ΐΤΡΧΝ ΐΏΕΛΒΕΏΑΔ 

Σδθ:2104292426-7 
 Fax: 2104292710 
Κζκ:  6972694834 

Σεπκζηυξ Τπεφεοκμξ 
HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER S.A. 
ΦΏΡΟΜΕΥΏΛΏΚΔ ΜΕΥΏΛΔ 

Σδθ:2104290280-5 
Fax: 2104290286 
Κζκ:  6942555191 

Σεπκζηυξ Τπεφεοκμξ 
ΏΝΣΕΡΡΤΠΏΝΣΕΚΔ ΏΝΒ 
ΐΤΡΧΝ ΐΏΕΛΒΕΏΑΔ 

Σδθ:2104292426-7 
 Fax: 2104292710 
Κζκ:  6972694834 
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