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ΘΕΜΑ: Πρόζκληζη ζε ανοικηή διαβούλεσζη. 

τεη.: α) Η Κοινοηική Οδηγία 2000/59/Ε.Κ. 

 β) Η σπ’ αρ. 8111.1/41/09 Κ.Τ.Α. όπως ηροποποιήθηκε με ηην σπ’ 

3122.3-15/79639/16 Κ.Τ.Α. 

 γ) Η σπ’ αρ. πρωη. 8136.16/01/16/13-02-2014 Μόνιμη Εγκύκλιος 

Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. για ηις Λιμενικές Εγκαηαζηάζεις Παραλαβής Αποβλήηων 

και Καηαλοίπων Φορηίοσ - 3η (2013). 

 

Αγαπεηνί θύξηνη, 

Με ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2000/59/Δ.Κ., ηέζεθε από ηελ Δπηηξνπή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ην ξπζκηζηηθό πιαίζην γηα ηελ πεξηβαιινληηθά νξζή 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ησλ πινίσλ, θαζώο θαη ησλ θαηαινίπσλ ησλ 

θνξηίσλ ηνπο, γηα ηα πινία πνπ θαηαπιένπλ ζε Δπξσπατθνύο Ληκέλεο. 

ύκθσλα κε ηελ ελ ιόγσ Οδεγία, ε νπνία ελζσκαηώζεθε από ην Διιεληθό 

Γίθαην κε ηελ Κ.Τ.Α. 8111.41/09/2009, “Μέηξα θαη όξνη γηα ηηο ιηκεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη από πινία θαη 

θαηαινίπσλ θνξηίνπ ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξ. 

2007/71/Δ.Κ. νδεγίαο. Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξ. 3418/07/02 (Φ.Δ.Κ. 712 Β) 

θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο «Μέηξα θαη όξνη γηα ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο 

παξαιαβήο απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηα πινία θαη θαηαινίπσλ 

θνξηίνπ»”, απαηηείηαη από ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο ησλ Διιεληθώλ Ληκέλσλ 

λα θαηαξηίδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ ρέδην Παξαιαβήο & Γηαρείξηζεο 

Απνβιήησλ & Καηαινίπσλ Φνξηίνπ πνπ παξάγνληαη από πινία, γηα θάζε 

έλαλ από ηνπο Ληκέλεο πνπ δηαρεηξίδεηαη θάζε Φνξέαο.  

Βαζηθόο άμνλαο ηεο σο άλσ λνκνζεζίαο είλαη όηη όια ηα πινία ππνρξενύληαη 

λα παξαδίδνπλ όια ηα απόβιεηά ηνπο ζηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

εθάζηνηε ιηκέλα ζηνλ νπνίν θαηαπιένπλ, εθηόο εάλ κπνξνύλ λα απνδείμνπλ 

όηη δηαζέηνπλ επαξθή απνζεθεπηηθό ρώξν επί ηνπ ζθάθνπο γηα λα 
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απνζεθεύζνπλ ηα ππάξρνληα απόβιεηα θαη πξόζζεηα απόβιεηα πνπ 

παξάγνληαη κεηαμύ απηνύ ηνπ ιηκέλα θαη ηνπ επόκελνπ. 

ε εθαξκνγή ηεο σο άλσ λνκνζεζίαο, ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο & 

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο απαηηεί, από ην ζύλνιν ησλ Οξγαληζκώλ Ληκέλσλ ηεο 

ρώξαο, λα θαηαξηίδνπλ ρέδηα Παξαιαβήο & Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ & 

Καηαινίπσλ Φνξηίνπ πνπ παξάγνληαη από πινία, ζηα νπνία λα 

πεξηγξάθνληαη επαξθώο θαη κε ζαθήλεηα όιεο νη ζύλλνκεο θαη πεξηβαιινληηθά 

νξζέο πξαθηηθέο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηα νπνία παξαδίδνληαη 

από πινία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ιηκέλεο.  

Σαπηόρξνλα, ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (Τ.Π.ΔΝ.) έρεη 

ελζσκαηώζεη ηελ αληίζηνηρε Δπξσπατθή Ννκνζεζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ. Οη θαλνληζκνί απηνί θαιύπηνπλ – κεηαμύ άιισλ – όια ηα είδε 

απνβιήησλ πνπ παξαδίδνληαη από πινίν πνπ θαηαπιέεη ζε ιηκέλα εληόο 

Δ.Δ., ζέηνληαο ζαθώο ην ξπζκηζηηθό πιαίζην γύξσ από ηηο εθαξκόζηκεο θαη 

απνδεθηέο πξαθηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπο. 

ηα πιαίζηα θαηάξηηζεο ηνπ ρεδίνπ Παξαιαβήο & Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

θαη θαηαινίπσλ θνξηίνπ πνπ παξάγνληαη από πινία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο 

ιηκέλεο αξκνδηόηεηνο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Ραθήλαο, ν Οξγαληζκόο 

εμεηάδεη θαηά πόζν νη έσο ηώξα πθηζηάκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ γηα ηα απόβιεηα πινίσλ – ηόζν νη ππεξεζίεο παξαιαβήο όζν θαη 

νη ξπζκίζεηο ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη ηειηθήο δηάζεζεο – πιεξνύλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηθαλνπνηώληαο ηαπηόρξνλα ηηο εηδηθέο 

αλάγθεο ησλ ιηκέλσλ δηαρείξηζήο ηνπ. ε απηά ηα πιαίζηα, ζπκβνπιεπόκαζηε 

ηνπο ρξήζηεο ησλ ιηκέλσλ γηα λα δηαζθαιίζνπκε όηη νη εγθαηαζηάζεηο 

ππνδνρήο απνβιήησλ πνπ παξέρνληαη από ηνλ Οξγαληζκό είλαη επαξθείο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ πινίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαλνληθά ηνπο 

ιηκέλεο ηνπο νπνίνπο δηαρεηξίδεηαη ν Οξγαληζκόο καο. 

Θεσξώληαο όηη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππ’ όςηλ ηηο απόςεηο όισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξώλ, θαινύκε όινπο ηνπο ρξήζηεο ησλ ιηκέλσλ πνπ 

δηαρεηξηδόκεζα ζε αλνηθηή ειεθηξνληθή δηαβνύιεπζε γηα ηελ θαηάζεζε ησλ 

απόςεώλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε πξαθηηθή ζπλνιηθά.  

ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνύιεπζεο, παξαθαινύκε όπσο καο 

απνζηείιεηε ηηο απόςεηο ζαο, κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ζην 

(grammateia@rafinaport.gr), ζπκπιεξώλνληαο ηαπηόρξνλα θαη ην ζπλεκκέλν 

εξσηεκαηνιόγην, ζρεηηθά κε ηελ παξαιαβή ησλ απνβιήησλ θαη θαηαινίπσλ 

θνξηίσλ πινίσλ.  

Γηα ηελ εύξπζκε θαη νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο, ζα ζαο 

παξαθαινύζακε λα καο απνζηείιεηε ηηο απόςεηο ζαο, εληόο δεθαπέληε (15) 

εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο παξνύζαο.   
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Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε θαη αλακέλνπκε ηελ 

έγθαηξε απάληεζή ζαο, πξνζβιέπνληαο ζηε δεκηνπξγία ελόο θιίκαηνο 

αγαζηήο θαη νκαιήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ εκώλ θαη πκώλ. 

Με εθηίκεζε, 

     Η Δ/νοσζα ύμβοσλος ηοσ Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. 

 

 

 

      Αικαηερίνη Αδαμοπούλοσ 

 



[4] 

 

 

Ερωηημαηολόγιο Λιμενικών Εγκαηαζηάζεων/Τπηρεζιών Παραλαβής 

Αποβλήηων & Καηαλοίπων Φορηίοσ Πλοίων 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

1. Παξαθαιώ, δειώζηε ηνλ αξηζκό ησλ πινίσλ πνπ 
δηαρεηξίδεζηε/εθπξνζσπείηε/πξαθηνξεύεηε. 

 

2. Παξαθαιώ, δειώζηε ηνλ ηύπν (-νπο) ησλ πινίσλ πνπ 
δηαρεηξίδεζηε/εθπξνζσπείηε/πξαθηνξεύεηε. 

 

3. Παξαθαιώ, δειώζηε ηνπο ζπλήζεηο πιόεο πνπ εθηεινύλ 
ηα πινία πνπ δηαρεηξίδεζηε/εθπξνζσπείηε/πξαθηνξεύεηε 
(αθηνπινΐα, θξνπαδηέξα, αιηεπηηθά θ.ιπ.). 

 

4. Ση είδε απνβιήησλ παξάγνληαη από ηα πινία πνπ 
δηαρεηξίδεζηε/εθπξνζσπείηε/πξαθηνξεύεηε, θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ πιόσλ;  

 

5. Γλσξίδεηε ηνπο θσδηθνύο Δ.Κ.Α. ησλ απνβιήησλ πνπ 
παξάγνληαη ζηα πινία πνπ 
δηαρεηξίδεζηε/εθπξνζσπείηε/πξαθηνξεύεηε, θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ πιόσλ; Αλ λαη, παξαθαιώ δειώζηε ηνπο 
αληίζηνηρνπο θσδηθνύο γηα ην ζύλνιν ησλ απνβιήησλ 
απηώλ. 

 

6. Παξαθαιώ, δειώζηε ηηο πνζόηεηεο γηα θάζε ηύπν 
απνβιήηνπ πνπ παξάγεηαη από ηα πινία πνπ 
δηαρεηξίδεζηε/εθπξνζσπείηε/πξαθηνξεύεηε, θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ πιόσλ. Δάλ είλαη δπλαηό, δειώζηε 
πνζόηεηα αλά θσδηθό Δ.Κ.Α.. 

 

7. Οη πθηζηάκελεο ππεξεζίεο παξαιαβήο απνβιήησλ είλαη 
επαξθείο; 

 

8. Πηζαλέο πξνηάζεηο ζαο σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ. 

 

9. Πξόζζεηα ζρόιηα.  


