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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 

 

I. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Αγαπητέ χρήστη, 

Με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2000/59/Ε.Κ., τέθηκε από την 

Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

το ρυθμιστικό πλαίσιο για την 

περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση 

των αποβλήτων των πλοίων, καθώς 

και των καταλοίπων των φορτίων 

τους, για τα πλοία που καταπλέουν 

σε Ευρωπαϊκούς Λιμένες. Σύμφωνα 

με την εν λόγω Οδηγία, η οποία 

ενσωματώθηκε από το Ελληνικό 

Δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 

8111.41/09/2009, “Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που 

παράγονται από πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 

2007/71/Ε.Κ. οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 3418/07/02 (Φ.Ε.Κ. 712 Β) κοινής υπουργικής 

απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που 

παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου»”, απαιτείται από τους Φορείς Διαχείρισης των 

Ελληνικών Λιμένων να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν Σχέδιο Παραλαβής & Διαχείρισης 

Αποβλήτων που παράγονται από πλοία και καταλοίπων φορτίου, για κάθε έναν από τους Λιμένες 

που διαχειρίζεται κάθε φορέας.  

Βασικός άξονας της ως άνω νομοθεσίας είναι ότι ότι όλα τα πλοία υποχρεούνται να παραδίδουν 

όλα τα απόβλητά τους στις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής του εκάστοτε λιμένα στον οποίο 

καταπλέουν, εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκή αποθηκευτικό χώρο επί του 

σκάφους για να αποθηκεύσουν τα υπάρχοντα απόβλητα και πρόσθετα απόβλητα που παράγονται 

μεταξύ αυτού του λιμένα και του επόμενου. 

  



 

 

 

2 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 

II. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Για την εξυπηρέτηση των πλοίων που καταπλέουν στο λιμένα Ραφήνας αλλά και στο λιμένα Αγίας 

Μαρίνας, ο Οργανισμός έχει συμβεβλημένους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής 

αποβλήτων, για το σύνολο των αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, όπως αυτά 

περιγράφονται από την ΔΣ MARPOL 73/78. 

Εφόσον επιθυμείτε να κάνετε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ακολουθώντας τη διαδικασία 

κοινοποίησης, μέσω των ακόλουθων προτύπων εντύπων, ειδοποιείτε τον αρμόδιο πάροχο, όπως 

ορίζεται ακολούθως, το Τμήμα Λιμενικών Υπηρεσιών Παραλαβής Αποβλήτων του Οργανισμού και 

το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας και, σε συνεννόηση, μπορείτε να προβείτε σε παράδοση των 

αποβλήτων σας. 

Οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων είναι οι 

ακόλουθοι: 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 

III. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΛΟΙΩΝ  

Τα απόβλητα πλοίων που 

παραλαμβάνονται από 

τους συμβεβλημένους 

παρόχους του Ο.Λ. 

Ραφήνος Α.Ε., είναι τα 

ακόλουθα. 

 

Παράρτημα (Annex) I: Πετρελαιοειδή μίγματα και κατάλοιπα  

Σύμφωνα με το Annex I της Δ.Σ. MARPOL 73/78, ως “πετρέλαιο – oil” ορίζονται τα 

πετρελαιοειδή – σε κάθε μορφή – που περιλαμβάνουν αργό πετρέλαιο, μαζούτ, 

κατάλοιπα και προϊόντα διυλίσεως εκτός από τα πετροχημικά και τα φυτικά και 

ζωικά έλαια ενώ ως πετρελαιοειδές μίγμα (oil mixture) ορίζεται μίγμα των 

ανωτέρω πετρελαιοειδών κάθε περιεκτικότητας. 

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

 Απόβλητα Έλαια (Α.Λ.Ε.) 

 Υπολείμματα καυσίμου - Κατάλοιπα (Oily sludges) 

 Σεντινόνερα 

 Ακάθαρτο θαλάσσερμα (Dirty ballast) 

 Εκπλύματα δεξαμενών (Oil tank washings) 

 

Παράρτημα (Annex) IV: Λύματα  

Ως «λύματα» ή “black waters” νοούνται τα απόβλητα που παράγονται στα πλοία και 

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

τυχόν άλλα απόβλητα που αναμιγνύονται με τα ανωτέρω.  

Άλλα απόβλητα που παράγονται στα πλοία (π.χ. από ντουζιέρες, μαγειρεία , πλυντήρια, νιπτήρες 

κ.α.) ονομάζονται «φαιόχρωα ύδατα» ή “gray waters”.  
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 

Παράρτημα (Annex) V: Στερεά απορρίμματα 

Ως απορρίμματα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1 του Αναθεωρημένου Παραρτήματος V της 

Δ.Σ. MARPOL 73/78, που ισχύει από 1η 

Ιανουαρίου 2013, ορίζονται τα σφάγια ζώων, 

κατάλοιπα φορτίου που δεν καλύπτονται από 

άλλα Παραρτήματα της Σύμβασης, το 

μαγειρικό λάδι, τα εσωτερικά λύματα που 

δεν καλύπτονται από άλλα Παραρτήματα, ο 

αλιευτικός μηχανισμός, απόβλητα τροφών, 

όλα τα είδη αποβλήτων τροφών, οικιακά και 

λειτουργικά απόβλητα, όλα τα πλαστικά, 

κατάλοιπα φορτίου, στάχτες αποτεφρωτήρα. 

Στα απορρίμματα δεν συμπεριλαμβάνονται τα φρέσκα ψάρια ή τμήματα αυτών, που 

δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των αλιευτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού, ή ως αποτέλεσμα υδατοκαλλιεργειών δραστηριοτήτων που αφορούν τη 

μεταφορά των ψαριών, συμπεριλαμβανομένων οστρακοειδών για τοποθέτηση σε εγκαταστάσεις 

υδατοκαλλιεργειών και τη μεταφορά συγκομιδής ψαριών, συμπεριλαμβανομένων οστρακοειδών 

από τέτοιες εγκαταστάσεις στην ξηρά για επεξεργασία. 

Τα απορρίμματα πλοίων, κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με το αναθεωρημένο Παράρτημα V της 

Σύμβασης ως εξής: 

1.    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A – Πλαστικά 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – Απόβλητα Τροφών  

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C – Οικιακά Απόβλητα 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D – Μαγειρικό Λάδι 

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E – Στάχτες Αποτέφρωσης 

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F – Λειτουργικά Απόβλητα 

7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ G – Σφάγια Ζώων 

8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ H – Αλιευτικός Εξοπλισμός  

9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I – Ηλεκτρονικά Απόβλητα 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 

IV. ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ  

a. Οργανισμός Λιμένα Ραφήνας 

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. έχει δημιουργήσει «Γραφ  είο Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων». Η 

στελέχωση του ανωτέρω «γραφείου» πραγματοποιήθηκε και λειτουργεί υπό την επίβλεψη του 

Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας Α.Ε..  

Για το σκοπό αυτό ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. διαθέτει αρμόδιο Τμήμα, όπως άλλωστε απαιτείται και από το 

Παράρτημα I της Οδηγίας 2000/59/Ε.Κ., τα στοιχεία του οποίου δίνονται κατωτέρω. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Τ: 229 402 2840 

F: 229 402 6076 

E: info@rafinaport.gr  

b. Πάροχοι Λιμενικών Υπηρεσιών Παραλαβής Αποβλήτων 

i. Υγρά Απόβλητα (MARPOL Annex I & IV) 

Συμβεβλημένος πάροχος Λιμενικών Υπηρεσιών Παραλαβής υγρών Αποβλήτων είναι η εταιρεία 

Hellenic Environmental Center (HEC) SA. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

T: +30 210 42 90 280 

F: +30 210 42 90 286 

E: info@hec.gr  

ii. Στερεά Απόβλητα (MARPOL Annex V & VI) 

Συμβεβλημένος πάροχος Λιμενικών Υπηρεσιών Παραλαβής στερεών Αποβλήτων είναι η εταιρεία 

Antipollution SA 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

T: +30 210 42 92 426 

E: info@antipollution.com  

  

mailto:info@rafinaport.gr
mailto:info@hec.gr
mailto:info@antipollution.com
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣHΣ 

1. Κοινοποίηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/59/Ε.Κ., από την ημερομηνία εφαρμογής της και μετά, 

απαιτείται κοινοποίηση των αποβλήτων πλοίων από τους πλοιάρχους των πλοίων που καταπλέουν 

σε όλα τα Ευρωπαϊκά λιμάνια. 

Βάσει αυτού, οι πλοίαρχοι των πλοίων, πλην των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής με 

άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ, τα οποία πρόκειται να καταπλεύσουν στο λιμένα της 

Ραφήνας, συμπληρώνουν επιμελώς το ακόλουθο έντυπο και κοινοποιούν τα στοιχεία που 

περιέχονται σε αυτό στους ακόλουθους φορείς: 

 στον Οργανισμό Λιμένα Ραφήνας, εφόσον πρόκειται να καταπλεύσουν σε λιμένα 

αρμοδιότητας του,  

 στον αρμόδιο πάροχο λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και  

 στην αρμόδια Λιμενική Αρχή (Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας). 

Η κοινοποίηση πρέπει να λάβει χώρα εντός των ακόλουθως παρατιθέμενων χρονικών πλαισίων. 

1. τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την άφιξη ή 

2. μόλις γίνει γνωστό ότι ο λιμένας κατάπλου είναι αρμοδιότητας του Ο.Λ. Ραφήνας Α.Ε., 

εφόσον αυτή η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη σε λιγότερες από 24 ώρες πριν από την 

άφιξη ή 

3. το αργότερο κατά την αναχώρηση από τον προηγούμενο λιμένα, εάν η διάρκεια του 

ταξιδιού είναι μικρότερη από 24 ώρες. 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο φυλάσσονται στο πλοίο τουλάχιστον έως 

τον επόμενο λιμένα κατάπλου και τίθενται στη διάθεση των αρχών των κρατών μελών, εφόσον 

ζητηθούν. 

Το έντυπο κοινοποίησης – που παρατίθεται ακολούθως – αποστέλλεται στο Γραφείο Υποδοχής 

Αποβλήτων Πλοίων του Ο.Λ. Ραφήνας Α.Ε., με ευθύνη του οποίου ενημερώνονται οι πάροχοι 

λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής & διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, για το είδος ή τα είδη των 

αποβλήτων που πρόκειται να παραδοθούν. 

Με την υπ’ Αριθμ. 3122.3-15/79639/16 Κ.Υ.Α., το έντυπο κοινοποίησης τροποποιήθηκε  

ενσωματώνωντας τις αλλαγές που υπαγορεύθηκαν από την υπ’ αριθμ. 2015/2087 Οδηγία της 

Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2015 για τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. και του 

Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 

φορτίου. 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 

2. Αίτηση παράδοσης αποβλήτων 

Εφόσον το πλοίο σας προτίθεται ή/και οφείλει να προβεί σε παράδοση ποσοτήτων αποβλήτων, 

ενημερώνετε κατάλληλα, μέσω αιτήσεως, τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής 

αποβλήτων που επιθυμείτε να παραδώσετε, ακολουθώντας τη διαδικασία κοινοποίησης που 

περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. 

Στην αίτηση σας, πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία: 

■ Στοιχεία πλοίου (όνομα πλοίου, τύπος, σημαία κ.λπ.) 

■ Στοιχεία αρμόδιου προσώπου (όνομα, στοιχεία επικοινωνίας) 

■ Εκτιμούμενος χρόνος κατάπλου και απόπλου 

■ Θέση πρόσδεσης/αγκυροβολίας πλοίου 

■ Προτεινόμενη ημερομηνία και ώρα παράδοσης αποβλήτων 

■ Δυνατότητα παράδοσης με μέσα του πλοίου 

■ Στοιχεία πλοιοκτήτριας εταιρείας (διεύθυνση, τηλ., Fax, Α.Φ.Μ.) 

■ Στοιχεία υπεύθυνου Ναυτικού Πράκτορα 

Το τυποποιημένο πρότυπο έγγραφο κοινοποίησης παρατίθεται στην προηγούμενη παράγραφο.
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VI. ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗ ΤΕΛΩΝ 

Με την απόφαση Κ.Υ.Α. υπ’ Αριθ. 36694/ΔΕΚΟ 630 (Φ.Ε.Κ. 1882Β΄/2011), εγκρίθηκαν τα 

τέλη και τα τιμολόγια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων 

φορτίου του Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας Α.Ε., όπως αυτή εξειδικεύεται σε κάθε 

επιμέρους τομέα παροχής λιμενικών υπηρεσιών.  

1. Σύστημα Χρέωσης Τελών Λιμένα Αγίας Μαρίνας 

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

ανοικτού τύπου, εφαρμόζεται χρέωση πάγιου τέλους. 

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

 Απορριμμάτων (Annex V) στα μέσα προσωρινής αποθήκευσης (κάδους) που 

διατίθενται στο λιμένα της Αγίας Μαρίνας, ενώ για την παραλαβή τους φροντίζει ο 

συμβεβλημένος πάροχος λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής στερεών αποβλήτων  

 Πετρελαιοειδών αποβλήτων και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Annex I) και 

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

παραδιδόμενες ποσότητες πετρελαιοειδών καταλοίπων των πλοίων αυτών είναι 

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

παραδόσεις πετρελαιοειδών καταλοίπων θα γίνονται τουλάχιστον από δύο πλοία 

στο ίδιο μέσο περισυλλογής (βυτιοφόρο όχημα) με ευθύνη των χρηστών. 

Με το πάγιο τέλος καλύπτονται οι ανάγκες των πλοίων του λιμένα της Αγίας Μαρίνας, 

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

απόβλητα λιπαντικά έλαια, ενώ υπάρχει δυνατότητα πρόσθετων υπηρεσιών (παραλαβή 

πρόσθετων ποσοτήτων πετρελαιοειδών, παραλαβή λυμάτων και λειτουργικών αποβλήτων 

κ.λπ.) με άμεση χρέωση ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των παραλαμβανομένων 

αποβλήτων. 
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2. Σύστημα Χρέωσης Τελών Λιμένα Ραφήνας 

Για το λιμένα της Ραφήνας, αρχικά, γίνεται κατηγοριοποίηση των πλοίων ως εξής: 

 Σκάφη αναψυχής με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ 

 Σκάφη αναψυχής με άδεια μεταφοράς άνω των 12 επιβατών 

 Αλιευτικά σκάφη μεγάλα (μηχανότρατες) 

 Αλιευτικά παράκτιας αλιείας 

 Λοιπά αλιευτικά (μικρά) 

 Ε/Γ - Ο/Γ κύριας γραμμής 

 Ε/Γ - Ο/Γ πλοία δευτερεύουσας γραμμής 

 Ε/Γ ταχύπλοα (catamaran) 

 Άλλα πλοία όπως Φ/Γ, Μ/V, Μ/T, κρουαζιερόπλοια κ.λπ.. 

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

υποδοχής αποβλήτων πλοίων. 

Το πάγιο τέλος αντιπροσωπεύει βασικές υπηρεσίες για την κάλυψη βασικών αναγκών των 

εξυπηρετούμενων πλοίων ως εξής: 

1. Για τα μικρά σκάφη (σκάφη αναψυχής και αλιευτικά), παραλαβή των απορριμμάτων 

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

τοποθετηθεί στους χερσαίους χώρους του λιμένα, καθώς και παραλαβή των 

πετρελαιοειδών καταλοίπων και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων μέσω δεξαμενών που 

επίσης έχουν εγκατασταθεί στο λιμένα. 

2. Για τα υπόλοιπα πλοία, παραλαβή έως 2 κυβικών μέτρων οικιακού τύπου 

απορριμμάτων την ημέρα, εντός εργασίμων ημερών, και παραλαβή έως 15 κυβικών 

μέτρων πετρελαιοειδών καταλοίπων, εντός εργασίμων ημερών και ωρών ανά πλοίο, με 

συχνότητα που μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πλοίου (από μια φορά 

το μήνα έως μια φορά το εξάμηνο). 

3. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα πρόσθετων υπηρεσιών, όπως παραλαβή μεγαλύτερης 

ποσότητας απορριμμάτων, παραλαβή πρόσθετων ποσοτήτων πετρελαιοειδών, 

παραλαβή λυμάτων κ.λπ., με χρέωση ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα των 

αποβλήτων. 

Στις παραδιδόμενες ποσότητες αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, που θα ανταποκρίνονται 

στις προδιαγραφές του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, δεν επιβάλλεται χρέωση. 

Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση των πλοίων προήλθε μετά από διαβουλεύσεις των 

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

υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων) με σκοπό τη δίκαιη εφαρμογή του 

μικτού συστήματος χρέωσης και του παγίου τέλους των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων 

πλοίων. Πιστεύεται ότι το εν λόγω σύστημα χρέωσης είναι το πλέον ενδεδειγμένο για το 

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

και συχνούς ελλιμενισμούς. 
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Αρχικά, τα εξυπηρετούμενα πλοία διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

1. Πλοία που εκτελούν ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΛΟΕΣ (ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΥΧΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ 

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥΣ) και 

2. Πλοία που εκτελούν ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ από διαφόρους λιμένες. 

Τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς, 

κατατάσσονται περαιτέρω σε διάφορες υποκατηγορίες με βάση τα επιμέρους στοιχεία ενός 

πλοίου, όπως τύπος πλοίου, ιπποδύναμη, είδος καυσίμου, ώρες πλεύσης, αποθηκευτική 

ικανότητα καταλοίπων, σχεδιασμός και κατασκευή πλοίου, δρομολόγια κ.α..  

Για τα πλοία αυτά, προβλέπεται σταθερό τέλος το οποίο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Εάν 

το πλοίο χρειαστεί συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως π.χ. παράδοση πρόσθετων 

ποσοτήτων αποβλήτων, τότε χρεώνεται επιπροσθέτως για τις εν λόγω υπηρεσίες. 

Για τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες, υιοθετήθηκε σύστημα χρέωσης το οποίο 

προβλέπει την πληρωμή τέλους, εξαρτωμένου από το μέγεθος του πλοίου, με την άφιξη 

του πλοίου στο λιμάνι. Στη συνέχεια, το 80% του τέλους επιστρέφεται στο πλοίο, αφού 

παραδώσει τα απόβλητά του στους συμβεβλημένους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών 

παραλαβής αποβλήτων. Η χρέωση για την παράδοση των αποβλήτων πραγματοποιείται 

ανάλογα με τον τύπο και τις ποσότητες των παραδιδομένων αποβλήτων. Εάν το πλοίο δεν 

παραδώσει απόβλητα, το τέλος παρακρατείται από τον Οργανισμό και τους παρόχους 

λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων πλοίων. 
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VII. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Οι ευκολίες υποδοχής αποβλήτων πλοίων πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη των 

αναγκών των πλοίων που συνήθως καταπλέουν στο λιμένα, χωρίς να προκαλούν αναίτια 

καθυστέρηση στα πλοία. 

Εάν ο πλοίαρχος του εξυπηρετούμενου ή μη πλοίου κρίνει ότι οι υπηρεσίες ευκολιών 

υποδοχής του Ο.Λ. Ραφήνας Α.Ε. είναι ανεπαρκείς, ενημερώνει την αρμόδια Αρχή του 

Λιμένα. Η ενημέρωση αυτή, πραγματοποιείται μέσω του επισυναπτόμενου εντύπου.  

Ο Ο.Λ. Ραφήνας Α.Ε. και οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων πλοίων 

υποχρεούνται να διερευνούν την αναφορά και να προβαίνουν σε κάθε ενδεδειγμένη 

διορθωτική ενέργεια, ενημερώνοντας παράλληλα τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, τη Γενική 

Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π., καθώς και τον πράκτορα ή 

και εκπρόσωπο του πλοίου. 

Εναλλακτικά, ο πλοίαρχος του πλοίου μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία καταγγελίας 

ανεπάρκειας των ευκολιών υποδοχής, όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο 

MEPC/Circ.469/rev.1/07 Ε/ΕΔΑλ.11-1/00 της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου 

Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (I.M.O.). 

Και σε αυτή την περίπτωση, όπου η ενημέρωση για την καταγγελία ανεπάρκειας θα γίνεται 

από τη λιμενική αρχή, ο Οργανισμός Λιμένα Ραφήνας οφείλει να διερευνά διεξοδικά την 

αναφορά και να προβαίνει σε κάθε ενδεδειγμένη διορθωτική ενέργεια. 

Η σχετική εγκύκλιος του Ι.Μ.Ο. είναι η MEPC.1-Circ.834 – Consolidated Guidance For Port 

Reception Facility Providers And Users, στην οποία περιγράφονται σαφώς οι διαδικασίες 

γνωστοποίησης ανεπαρκειών. Σε αυτήν την εγκύκλιο, περιγράφονται σαφώς οι απαιτήσεις 

για τη γνωστοποίηση ανεπαρκειών οι οποίες είναι – συγκεντρωτικά – οι ακόλουθες: 
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Επισυνάπτεται τυποποιημένη αναφορά καταγγελίας ανεπάρκειας ευκολιών υποδοχής, 

σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη εγκύκλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Γνωστοποίηση 
διαθεσιμότητας 
παρεχομένων 

υπηρεσιών 

Η αρχή διαχείρισης οφείλει  να αναφέρει στον Οργανισμό ένα 
κατάλογο των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για τους 
λιμένες του, συμπεριλαμβανομένων της τοποθεσίας, της 
χωρητικότητας, των διαθέσιμων εγκαταστάσεων και άλλων 
χαρακτηριστικών τους.  

Article 11(1)(d) of MARPOL 
 

Η αρχή διαχείρισης οφείλει να ενημερώνει τη Βάση Δεδομένων 
Λιμενικών Υπηρεσιών Παραλαβής (GISIS) για την προσθήκη νέων 
παρόχων, διατηρώντας τη συνεχώς ενημερωμένη με το σύνολο των 
απαιτούμενων πληροφοριών. 

Port Reception Facilities 
Database (PRFD) as a module 
of the Global Integrated 
Shipping Information System 
(GISIS); 
see MEPC 53/24, paragraph 
9.6 

Γνωστοποίηση 
καταγγελθεισών 

ανεπαρκειών 
λιμενικών 

εγκαταστάσεων 
παραλαβής 

Η αρχή διαχείρισης θα πρέπει να διασφαλίζει την παροχή 
διαδικασιών ώστε να έχει γνώση και να αποκρίνεται κατάλληλα και 
επαρκώς σε γνωστοποιημένες ανεπάρκειες, ενημερώνοντας το 
Δ.Ν.Ο. (Ι.Μ.Ο.) και το καταγγέλον κράτος Σημαίας για το πόρισμα των 
ερευνών. 

Resolution MEPC.83(44), 
annex, paragraph 10.3; 
MEPC.1/Circ.834, paragraph 44 

Γνωστοποίηση 
αξιολόγησης  

λιμενικών 
εγκαταστάσεων 

παραλαβής 

Η αρχή διαχείρισης ενθαρρύνεται να προάγει τη χρήση του 
Εγγράφου Αξιολόγησης, που παρατίθεται στις σχετικές Οδηγίες, 
διασφαλίζοντας την επάρκεια των λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής, 
να διενεργεί τακτικές αξιολογήσεις για τους λιμένες αρμοδιότητάς 
του και να ενημερώνει τον Δ.Ν.Ο. (Ι.Μ.Ο.) για τα αποτελέσματά τους, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανεπαρκειών καθώς και τυχόν 
αναγκών συνδρομής τεχνικής φύσης ώστε να βελτιωθούν οι 
εντοπισθείσες ανεπάρκειες. 

Resolution MEPC.83(44) 
Guidelines for ensuring the 
adequacy of port waste 
reception facilities 

Διαβούλευση με 
το 

Δ.Ν.Ο.(Ι.Μ.Ο.) 
για τοπικούς 
κανονισμούς 

σχετικά με 
λιμενικές 

εγκαταστάσεις 
παραλαβής 

Μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη που συμμετέχουν σε 
τοπικές συμφωνίες θα διαβουλεύονται με το Δ.Ν.Ο., για 
γνωστοποίηση μεταξύ των μερών της MARPOL: 
(1) Πώς ενσωματώνονται στον Τοπικό Σχεδιασμό για τις Υπηρεσίες 

Παραλαβής οι σχετικές Οδηγίες 
(2) Λεπτομέρειες για τα ταυτοποιημένα Κέντρα Παραλαβής 

Αποβλήτων 
(3) Λεπτομέρειες για τους Λιμένες με περιορισμένες δυνατότητες 

παραλαβής αποβλήτων 

Reg. 38(3bis) and 38(4bis) of 
Annex I; 
Reg. 18(2bis) of Annex II; 
Reg. 12(1bis) of Annex IV; 
Reg. 8(2bis) of Annex V; and 
Reg. 17(1bis) of Annex VI; 
2012 Guidelines for the 
Development of a Regional 
Reception Facilities Plan 
[resolution MEPC.221(63)] 

Γνωστοποίηση 
καταγγελθεισών 

ανεπαρκειών 
λιμενικών 

εγκαταστάσεων 
παραλαβής 

Κάθε Κράτος Σημαίας είναι υπόχρεο στη διανομή του Προτύπου 
Εγγράφου για τη γνωστοποίηση καταγγελλομένων ανεπαρκειών, 
όπως υπάρχει στο Προσάρτημα 1 της  MEPC.1/Circ.834, προς τα 
πλοία και να ενθαρρύνει τους Πλοιάρχους να χρησιμοποιούν το εν 
λόγω Πρότυπο για την αναφορά Καταγγελλομένων Ανεπαρκειών 
στην Υπηρεσία του Κράτους Σημαίας και, εί δυνατόν, στις αρχές της 
Αρχής Λιμένα. 

MEPC.1/Circ.834, paragraph 42 

Κάθε Κράτος Σημαίας είναι υπόχρεο να ενημερώνει το Δ.Ν.Ο., για 
μετάδοση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, για κάθε περίπτωση όπου 
υπηρεσίες/εγκαταστάσεις έχουν καταγγελθεί ως ανεπαρκείς. 

Reg. 38(8) of Annex I; 
Reg. 18(5) of Annex II; 
Reg. 12(2) of Annex IV; 
Reg. 8(3) of Annex V; and 
Reg. 17(3) of Annex VI; 
resolution MEPC.83(44), 
annex, paragraph 8.3; 
MEPC.1/Circ.834, paragraph 42 

Κάθε Κράτος Σημαίας θα ενημερώνει την Αρχή Λιμένα για την 
ύπαρξη καταγγελθείσας ανεπάρκειας λιμενικών υπηρεσιών 
παραλαβής. 

MEPC.1/Circ.834, paragraph 
42; 
resolution MEPC.83(44), 
annex, paragraph 8.3 

Η ενημέρωση θα γίνεται το συντομότερο δυνατόν, ακολούθως της 
συμπλήρωσης του Προτύπου Εγγράφου για τη γνωστοποίηση 
καταγγελλομένων ανεπαρκειών (MEPC.1/Circ.σ834, appendix 1) και 
θα περιλαμβάνει αντίγραφο της Αναφοράς Πλοιάρχου, μαζί με κάθε 
συνοδευτικό έγγραφο. 

Resolution MEPC.83(44), 
annex, paragraph 8.3.1; 
MEPC.1/Circ.834, paragraph 43 
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