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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 606
7 Μαΐου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση αναθεώρησης του Κανονισμού Οργάνωσης και Λει−
τουργίας του Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Αριθμ. απόφασης 210/27.10.2009
Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. όπως τροποποιήθηκε από την
υπ’ αριθμ. 249/21.12.2009 απόφαση Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε.)
Έχοντας υπόψη:
1. Το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο αρχικά
ενσωματώθηκε στο Άρθρο Τρίτο του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ
40/1−03−1999 τ.Α΄), «ειδικότερα στο άρθρο 12 παρ. ιστ»
όπως τελικά τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από
την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εται−
ρείας της 17ης Ιουλίου 2008, εγκρίθηκε και ισχύει (ΦΕΚ
10591/16−9−2008 τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
2. Τη σύμφωνη με την υπηρεσιακή πρόταση, εισήγηση του
Διευθύνοντος Συμβούλου, Νικολάου Αναστασόπουλου.
3. Τη σχετική με το θέμα συζήτηση, αποφάσισε ομό−
φωνα:
Α. Την έγκριση:
1. Αναμόρφωσης του Κανονισμού Οργάνωσης και
Λειτουργίας του Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών
σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της ΚΥΑ 8111.1/41/09,
(Β΄ 412) ως ακολούθως:
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου δεύ−
τερου του Ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού
Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσα−
λονίκης σε ανώνυμες εταιρίες» (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/01−03−1999),
η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου
31 του Ν.3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση,
κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»
(ΦΕΚ 153/τ. Α΄/19−06−2003).
2. Την Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνι−
κού Δημοσίου και της Ο.Λ.Π. Α.Ε. την 13η Φεβρουαρίου
2002.
3. Ν. 743/1977 (Α΄ 319) «Περί Προστασίας Του θαλασσί−
ου Περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
4. Π.Δ. 55/98 (Α΄ 58) «Προστασία του θαλάσσιου πε−
ριβάλλοντος».
5. Ν. 1269/1982 «Κύρωση της ΔΣ MARPOL 73/78 – πρό−
ληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία 1973 και
του Πρωτοκόλλου 1978» (Α΄ 89).
6. Π.Δ. 206/2000 (Α΄ 186) «Αποδοχή τροποποιήσεων
στο Παράρτημα του πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού
με τη Δ.Σ MARPOL 73/78».
7. Ν. 1147/1981 (Α΄ 110) «Περί κυρώσεως της υπογρα−
φείσης εις Λονδίνον κλπ το 1972 Δ.Σ. περί προλήψεως
ρυπάνσεως της θαλάσσης εξ απορρίψεως καταλοίπων
και άλλων υλών και άλλων τινών διατάξεων».
8. Π.Δ. 68/1995 (Α΄ 48) «Αποδοχή τροποποιήσεων των
Παραρτημάτων της ΔΣ 1972 περί προλήψεως ρυπάνσε−
ως της θαλάσσης κ.λπ.».
9. Ν. 855/1978 (Α΄ 235) «Δ.Σ. της Βαρκελώνης».
10. Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλο−
ντος» (Α΄ 160).
11. ΚΥΑ 75308/5512/ 90 (ΦΕΚ 691/Β/90): «Καθορισμός
τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπρο−
σώπησής τους για το περιεχόμενο της Μελέτης Περι−
βαλλοντικών Επιπτώσεων των Εργων και δραστηριοτή−
των σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του
Ν. 1650/86».
12. ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και
όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Εθνικός και
Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» με την οποία
αντικαταστάθηκε η ΚΥΑ 69728/824/1996 (Β΄ 358).
13. Ν. 2939/01 (Α΄ 179) «Συσκευασίες και εναλλακτική δι−
αχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων– Ίδρυ−
ση ΕΟΕΔΣΑΠ και άλλες διατάξεις».
14. Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64 Α΄/2−3−2004) «Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των απο−
βλήτων λιπαντικών ελαίων».
15. Π.Δ. 115/2004 (80 Α΄/5/3/04) «Μέτρα, όροι για την
εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρι−
κών στηλών και συσσωρευτών».
16. Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/05−03−2004) «Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των απο−
βλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/95…).
17. ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β) «Μέτρα, όροι
και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων απο−
βλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
91/689…».
18. ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β ) «Έγκριση Γε−
νικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επι−
κίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β)
της ΚΥΑ ΗΠ13588/725/2006….».

19. ΥΑ 8668 (ΦΕΚ 287/Β/02−03−2007) «Εθνικός Σχεδια−
σμός Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων».
20. ΚΥΑ 113944/1997 «Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης
αποβλήτων» (Β΄ 1016).
21. ΚΥΑ 14312/1302/2000 «Συμπλήρωση και εξειδίκευση
της 113944/1997» (Β΄ 723).
22. ΚΥΑ 114218/1997 «Κατάρτιση πλαισίου τεχνικών
προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης
στερεών αποβλήτων» (Β΄ 1016).
23. ΚYA 181051/1090/82 (B΄ 266) «Όροι και προϋποθέσεις
αναγνώρισης πλοίων και φορτηγίδων ή πλωτών γενι−
κά ναυπηγημάτων που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες
υποδοχής στερεών απορριμμάτων πλοίων».
24. ΥΑ 3221/89 (Β΄ 435) «Όροι και προϋποθέσεις χορή−
γησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που
χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής λυμάτων πλοί−
ων».
25. ΥΑ 3231/89 (Β΄ 573) «Όροι και προϋποθέσεις χορή−
γησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που
χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής πε−
τρελαιοειδών καταλοίπων».
26. ΥΑ 3131/99 (Β΄ 12) «Για την παραλαβή χημικών κα−
ταλοίπων φορτίου πλοίων».
27. Π.Δ. 405/96 (Α΄ 272) «Για την μεταφορά χημικών
καταλοίπων με πλοία».
28. Υ.Α. 2122/30/2003 (700 Β΄) Έγκριση κανονισμού 34:
Προϋποθέσεις και μέτρα ασφαλείας για την παραλαβή
πετρελαιοειδών καταλοίπων από τα πλοία.
29. Ν. 3104/2003 (Α΄ 28) «Κύρωση του πρωτοκόλλου
του 1997 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την
πρόληψη ρύπανσης από τα πλοία του 1973, όπως τροπο−
ποιήθηκε από το πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται
με αυτό».
30. Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκατα−
στάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων
φορτίου. CL 332 / 28−12−2000.
31. Απ. 94/3/ΕΚ: «Απόφαση της Επιτροπής της 20ης
Δεκεμβρίου 1993 για την θέσπιση καταλόγου αποβλήτων
σύμφωνα με το άρθρο 1α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του
Συμβουλίου περί των στερεών αποβλήτων».
32. 91/156/ΕΟΚ: «Οδηγία του Συμβουλίου της 18ης Μαρ−
τίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ
περί των στερεών αποβλήτων».
33. Κανονισμός 761/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και Συμβουλίου «Για την εκούσια συμμετοχή
οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχεί−
ρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)».
34. Κανονισμός 1836/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου «Για την
εκούσια συμμετοχή των επιχειρήσεων του βιομηχανικού
τομέα σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης
κια οικολογικού ελέγχου».
35. Οδηγία 94/62/ΕΚ «Για τις συσκευασίες και από−
βλητα συσκευασιών».
36. Απ. 94/904/ΕΚ: «Απόφαση του Συμβουλίου της 22ας
Δεκεμβρίου 1994 για την κατάρτιση καταλόγου επικίν−
δυνων αποβλήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1, παρ. 4
της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα».
37. Απ. 96/350/ΕΚ: «Απόφαση του Συμβουλίου της 24ης
Μαΐου 1996 για την προσαρμογή των παραρτημάτων ΙΙα
και ΙΙβ της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ κ.λπ.».
38. Τους Κανονισμούς ΕΕ 259/93 και 1013/2006 για τις
μεταφορές αποβλήτων.
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39. Απ. Δ.Σ. 227/05 (ΦΕΚ 896/Β/06−06−2007) & Απ. Δ.Σ.
319/07 (ΦΕΚ 343/Β/03−03−2008) «Τέλη και Τιμολόγια πα−
ροχής ευκολιών υποδοχής καταλοίπων πλοίων αρμοδι−
ότητας ΟΛΠ ΑΕ».
40. Απ. Δ.Σ. 200/22−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1616/12−08−2008)
«Αναμόρφωση Κανονισμού Λειτουργίας του Γραφείου
Ευκολιών Αποβλήτων Πλοίων και αναθεώρηση τεύχους
τιμολογίων παροχής ευκολιών υποδοχής καταλοίπων
πλοίων».
41. KYA 8111.1/41/09 (ΦΕΚ Β΄ 412/06−03−2009) «Μέτρα
και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων
φορτίου»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ
Η Εθνική και Κοινοτική πολιτική στον τομέα της προ−
στασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, έχει επικεντρω−
θεί τα τελευταία χρόνια στην λήψη αποτελεσματικών
μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θα−
λάσσιας ρύπανσης. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής
εκδόθηκε η Οδηγία 2000/59 της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με
την ΚΥΑ 3418/07/2002 όπως αντικαταστάθηκε από την
ΚΥΑ 8111.1/41/09. Η Νομοθεσία στηρίχθηκε στην Διεθνή
Σύμβαση MARPOL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης
της θάλασσας.
Βασικός σκοπός της οργάνωσης των Εγκαταστάσεων
των Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων του ΟΛΠ
ΑΕ είναι η εφαρμογή των διατάξεων της προαναφερό−
μενης Εθνικής, Ευρωπαϊκής αλλά και Διεθνούς Νομοθε−
σίας για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από
την απόρριψη υγρών και στερεών αποβλήτων πλοίων.
Για τον σκοπό αυτό ο ΟΛΠ ΑΕ οργάνωσε εγκατα−
στάσεις ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων όπως
οφείλουν όλα τα λιμάνια ενώ τα πλοία που προσεγγί−
ζουν τη λιμενική περιοχή δικαιοδοσίας ΟΛΠ ΑΕ οφείλουν
να παραδίδουν τα απόβλητά τους και τα κατάλοιπα
φορτίου στις εγκαταστάσεις αυτές. Τα πλοία επίσης
οφείλουν να συνεισφέρουν σημαντικά στο κόστος λει−
τουργίας των εγκαταστάσεων μέσω της καταβολής
τελών ανεξάρτητα αν τις χρησιμοποιούν ή όχι, έτσι
ώστε να τους παρέχεται κίνητρο για να παραδίδουν
τα απόβλητά τους στις λιμενικές εγκαταστάσεις και
να μην τα απορρίπτουν στην θάλασσα.
Άρθρο 2
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού έχουν εφαρ−
μογή σε όλα τα πλοία που προσεγγίζουν την λιμενική
περιοχή ΟΛΠ ΑΕ και στις εξουσιοδοτημένες από τον
ΟΛΠ ΑΕ, εταιρείες για την παροχή των εν λόγω υπηρε−
σιών την περιοχή δικαιοδοσίας ΟΛΠ ΑΕ και
Εξαιρούνται της εφαρμογής τα πολεμικά πλοία ή βοη−
θητικά σκάφη και άλλα πλοία που ανήκουν στο κράτος ή
που τα εκμεταλλεύεται το κράτος και εκμεταλλεύονται
για κυβερνητική μη εμπορική υπηρεσία. Τα πλοία αυτά
μπορούν να παραδίδουν τα απόβλητά τους στις λιμενι−
κές εγκαταστάσεις ΟΛΠ ΑΕ εφόσον είναι εφικτό.
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Άρθρο 3
ΟΡΙΣΜΟΙ
1) «πλοίο»: το σκάφος κάθε τύπου που δραστηριοποι−
είται στο θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων
των υδροπτέρυγων, των αερολισθαινόντων σκαφών, των
καταδυόμενων και των πλωτών ναυπηγημάτων.
2) «Σύμβαση MARPOL 73/78»: Η διεθνής σύμβαση για
την αποφυγή της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία,
1973, όπως τροποποιήθηκε με το σχετικό προς αυτή
πρωτόκολλο του έτους 1978, και όπως ισχύει κατά την
ημερομηνία έκδοσης του παρόντος.
3) «Απόβλητα που παράγονται από πλοία»: όλα τα
απόβλητα συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων, και κα−
τάλοιπα εκτός των καταλοίπων φορτίου τα οποία παρά−
γονται κατά την λειτουργία ενός πλοίου και εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής των Παραρτημάτων Ι, ΙV, V & VI
της Σύμβασης MARPOL 73/78, καθώς και τα συνδεόμενα
με το φορτίο απορρίμματα όπως ορίζονται στις οδηγίες
για την εφαρμογή του Παραρτήματος V της Σύμβασης
MARPOL 73/78.
4) «Κατάλοιπα φορτίου»: τα υπολείμματα οποιουδήπο−
τε υλικού του φορτίου, που παραμένουν επί του πλοίου
στους χώρους ή στις δεξαμενές φορτίου μετά την πε−
ράτωση των διαδικασιών εκφόρτωσης και των εργασιών
καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων των υπερχειλίσεων
και των διαρροών κατά την φόρτωση/εκφόρτωση.
5) «Λιμενικές εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων
πλοίων»: κάθε σταθερή, πλωτή ή κινητή εγκατάσταση
που είναι ικανή να δέχεται απόβλητα που παράγονται
στα πλοία ή κατάλοιπα φορτίου.
6) «Αλιευτικό σκάφος»: κάθε πλοίο που είναι εξοπλι−
σμένο ή χρησιμοποιείται εμπορικά για την αλίευση ψα−
ριών ή άλλων έμβιων ενάλιων πόρων.
7) «Σκάφος αναψυχής»: κάθε τύπος πλοίου που χρη−
σιμοποιείται για αθλητικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς,
ανεξάρτητα από το μέσω πρόωσής του.
8) Λιμένας»: θέση ή γεωγραφική περιοχή που δημιουρ−
γείται από βελτιωτικά έργα και εγκαταστάσεις ώστε να
επιτρέπει, κυρίως, την υποδοχή πλοίων, συμπεριλαμ−
βανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών
αναψυχής.
9) «Φορέας διαχείρισης λιμένα»: ο Οργανισμός Λιμένος
Πειραιώς ΑΕ (ΟΛΠ ΑΕ).
10) «Ανάδοχος»: Η εταιρεία που έχει εξουσιοδοτηθεί
από τον ΟΛΠ ΑΕ για την παροχή των υπηρεσιών δια−
χείρισης αποβλήτων πλοίων εντός της περιοχής αρ−
μοδιότητάς του και σύμφωνα με το Σχέδιο διαχείρισης
αποβλήτων πλοίων του ΟΛΠ ΑΕ.
11) «Σχέδιο»: Το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης
Αποβλήτων Πλοίων ΟΛΠ ΑΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β − ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΛΠ ΑΕ
Άρθρο 4
ΔΟΜΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η παροχή των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλή−
των πλοίων από τον ΟΛΠ ΑΕ στηρίζεται στο ακόλουθο
πλαίσιο:
• Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοί−
ων ΟΛΠ ΑΕ
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• Τέλη και Τιμολόγια διαχείρισης αποβλήτων πλοί−
ων
• Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών, με σκοπό τον
συντονισμό των εργασιών και την έγκαιρη εξυπηρέτηση
των πλοίων.
Ο ΟΛΠ ΑΕ παρέχει τις υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής
αποβλήτων πλοίων μέσω συμβάσεων με εξειδικευμένες
εταιρείες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παροχή
υπηρεσιών παραλαβής, μεταφοράς, προσωρινής απο−
θήκευσης, ενδιάμεσης επεξεργασίας όπου απαιτείται
και οριστικής νόμιμης διάθεσης των αποβλήτων πλοίων
σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο διαχείρισης απο−
βλήτων πλοίων ΟΛΠ ΑΕ, τις ισχύουσες περιβαλλοντικές
και τελωνειακές διατάξεις και χωρίς να δημιουργούνται
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα πλοία.

Άρθρο 5
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΛΟΙΩΝ
Η συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων πλοίων,
γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «ΣΧΕΔΙΟ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΟΛΠ ΑΕ»
Στις εγκαταστάσεις των ευκολιών υποδοχής αποβλή−
των πλοίων του ΟΛΠ ΑΕ γίνονται δεκτές για παραλαβή
και διαχείριση μέχρι τελικής διάθεσης, όλες οι κατηγο−
ρίες αποβλήτων σύμφωνα με τη MARPOL 73/78 και την
Εθνική Νομοθεσία:
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Τα πλοία που προσεγγίζουν το λιμάνι θα πρέπει το
αργότερο 24 ώρες πριν τον κατάπλου να αποστέλλουν
συμπληρωμένο έντυπο κοινοποίησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι),
ώστε να γνωστοποιήσουν στις εγκαταστάσεις Ευκολιών
Υποδοχής Αποβλήτων ΟΛΠ ΑΕ το είδος και τις ποσότη−
τες των αποβλήτων που μεταφέρουν ή/και προτίθενται
να παραδώσουν.
Τα Υγρά απόβλητα, συλλέγονται με τα ακόλουθα
μέσα:
− Βυτιοφόρα οχήματα
− Δεξαμενόπλοιο πλοίο
− Παράδοση σε εγκαταστάσεις της ΗΕC
Τα Στερεά απόβλητα, συλλέγονται συσκευασμένα
σε:
− Κάδους containers
− Φορτηγίδες
− Απορριμματοφόρα οχήματα
Όλα τα μέσα, πλωτά και χερσαία, που χρησιμοποιού−
νται είναι εγκεκριμένου τύπου από τις αρμόδιες Αρχές
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η Εθνική και
Διεθνής Νομοθεσία και έχουν τα σχετικά κατά περί−
πτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά.
Όσον αφορά στα επικίνδυνα υγρά και στερεά απόβλη−
τα, συλλέγονται και διατίθενται κατάλληλα για τελική
διάθεση ή επεξεργασία σε αδειοδοτημένες εγκαταστά−
σεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (με διασυνοριακή
μεταφορά αποβλήτων).
Τα απόβλητα καταλήγουν σε νόμιμους αποδέκτες είτε
για επεξεργασία είτε για τελική διάθεση σύμφωνα με
τις διαδικασίες που ορίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης
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Αποβλήτων Πλοίων του ΟΛΠ ΑΕ και στα σχέδια ροής
εργασιών των εταιρειών.
Άρθρο 6
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Κάθε πλοίο που καταπλέει στις λιμενικές εγκαταστά−
σεις του Ο.Λ.Π. Α.Ε. καταβάλλει τέλος διαχείρισης απο−
βλήτων. Το σύστημα χρέωσης για όλες τις κατηγορίες
πλοίων περιγράφεται αναλυτικά στο Τεύχος Τελών και
Τιμολογίων για την παροχή υπηρεσιών ευκολιών υπο−
δοχής αποβλήτων ΟΛΠ ΑΕ. (Απ. 6365/2269− ΦΕΚ 896/
Β/6.6.2007 όπως αυτά αναμορφώνονται).
Σύμφωνα με αυτό το σύστημα χρέωσης, τα πλοία
που προσεγγίζουν την λιμενική περιοχή του ΟΛΠ ΑΕ
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
− Πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες (πάγια αντα−
ποδοτικά τέλη)
− Πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες (προκατα−
βαλλόμενα τέλη).
Στην κατηγορία των εκτάκτων πλόων ανήκουν τα
ακόλουθα πλοία:
1. Φορτηγά
2. Δεξαμενόπλοια
3. Επισκευαζόμενα πλοία (συμπεριλαμβανομένων και
των επισκευαζόμενων στα ιδιωτικά ναυπηγεία που βρί−
σκονται σε περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε.)
4. Επιβατικά−Κρουαζιερόπλοια.
Στην κατηγορία των τακτικών πλόων ανήκουν τα ακό−
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λουθα πλοία:
1. Ε/Γ−Ο/Γ ανοικτού τύπου Αργοσαρωνικού
2. Ε/Γ−Ο/Γ κλειστού τύπου Αργοσαρωνικού
3. Ε/Γ Ταχύπλοα (Υ/Δ και ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ)
4. Ε/Γ−Ο/Γ
5. Κρουαζιερόπλοια με τακτικούς πλόες
6. Ρυμουλκά, Υδροφόρα και Δ/Ξ εφοδιασμού πλοίων
7. Αλιευτικά−Σκάφη αναψυχής<12 επιβατών
8. Μικρά Ε/Γ πλοία κλειστού τύπου που εκτελούν δρο−
μολόγια
• Πειραιάς –Σαλαμίνα
• Πέραμα−Σαλαμίνα
• Πειραιάς−Αίγινα
9. Λάντζες
10. Μικρά φορτηγά με χωρητικότητα μικρότερη των
2000 ΚΟΧ.
Όσον αφορά τα Κρουαζιερόπλοια, καθορίζεται ανά−
λογα με τις αφίξεις τους, αν ανήκουν στην κατηγο−
ρία των τακτικών πλόων ή των εκτάκτων πλόων. Πιο
συγκεκριμένα, όταν έχουν τουλάχιστον 3 αφίξεις/μήνα
κατηγοριοποιούνται στους τακτικούς πλόες και σε κάθε
άλλη περίπτωση στους έκτακτους πλόες.
Τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες, κάθε φορά
που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις του
Ο.Λ.Π. ΑΕ, καταβάλλουν υποχρεωτικά τέλος διαχείρισης
υγρών αποβλήτων και στερεών αποβλήτων. Το τέλος
αυτό υπολογίζεται ανάλογα με τους Κ.Ο.Χ. για τα φορ−
τηγά πλοία, τα δεξαμενόπλοια και τα επισκευαζόμενα
και ανάλογα με τον αριθμό πληρωμάτων και επιβατών
για τα επιβατηγά και τα κρουαζιερόπλοια σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο τιμολόγιο ΟΛΠ ΑΕ.
Στα πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα δρομο−
λόγια ή έχουν συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς
στο λιμάνι του Πειραιά (τακτικοί πλόες) εφαρμόζεται
πάγιο ανταποδοτικό τέλος ανά κατηγορία και είδος
πλοίου για την παροχή υπηρεσιών χρήσης των ευκολιών
υποδοχής.
Τα πλοία κατατάσσονται στις αντίστοιχες κατηγορίες
προσκομίζοντας τα σχετικά στοιχεία και τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά.
Άρθρο 7
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ
Με σκοπό τον αποτελεσματικό συντονισμό των εργα−
σιών, την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών όσο και
την οργάνωση και την ομαλή διεκπεραίωση των διαδι−
κασιών, έχει δημιουργηθεί το Τμήμα Περιβαλλοντικών
Ευκολιών που υπάγεται στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης
Πλοίων και Επιβατών του ΟΛΠ ΑΕ.
Πιο αναλυτικά, το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήμα−
τος Περιβαλλοντικών Ευκολιών είναι:
i. Η οργάνωση των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων.
ii. Η διεκπεραίωση των διαδικασιών υποδοχής απο−
βλήτων: ενημέρωση, προγραμματισμός, έγγραφα πα−
ραλαβών.
iii. Ο έλεγχος της τήρησης και εφαρμογής του Σχε−
δίου Παραλαβής και Διαχείρισης αποβλήτων κατά την
παροχή υπηρεσιών.
iv. Η εφαρμογή μηχανογραφικού συστήματος, στο
οποία θα γίνεται καταγραφή των στοιχείων των πλοί−
ων που καταπλέουν στην λιμενική περιοχή ΟΛΠ ΑΕ και
των στοιχείων από την παροχή των υπηρεσιών ευκολιών

υποδοχής αποβλήτων. Η μηχανογραφική εφαρμογή θα
είναι διαθέσιμη και στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ.
v. Η τήρηση αρχείου με τα στοιχεία των πλοίων που
καταπλέουν στην λιμενική περιοχή ΟΛΠ ΑΕ και των
Εντύπων Κοινοποίησης του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ
8111.1/41/09 (Υπόδειγμα Ι) που θα αποστέλλονται από
τα πλοία.
vi. Η διεκπεραίωση των αποφάσεων σχετικά με τα
αιτήματα πλοίων που αφορούν εξαιρέσεις, μειωμένα
τιμολόγια και την κατάταξη στην κατηγορία τακτικών
πλόων, που έχουν ληφθεί σε συνέχεια σχετικής γνω−
μοδότησης Ειδικής Επιτροπής.
vii. Η υποβολή ετήσιας αναφοράς στη ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ σε
ηλεκτρονική μορφή σχετικά με τα στοιχεία που κοινο−
ποιούνται από τα καταπλέοντα πλοία με τα στοιχεία
πλοίων που πληρώνουν μειωμένα τέλη και με τα στοι−
χεία πλοίων που εξαιρούνται με βάση το άρθρο 9 της
ΚΥΑ 8111.1/41/09.
viii. Η είσπραξης τελών και η διεκπεραίωση εκκαθα−
ρίσεων προς τα εξυπηρετούμενα πλοία και προς τις
εταιρείες παροχής των υπηρεσιών.
ix. Η έκδοση σχετικών βεβαιώσεων καταβολής τε−
λών.
x. Η τήρηση αρχείου με στοιχεία σχετικά με τις κα−
τηγορίες, ποσότητες και την τελική διάθεση των απο−
βλήτων ανα κωδικό ΕΚΑ.
xi. Η τήρηση αρχείου για τρία χρόνια που θα περι−
λαμβάνει το έντυπο αναγνώρισης που συνοδεύει τα
επικίνδυνα απόβλητα καθώς και όλα τα αποδεικτικά
διαχείρισης και τελικής διάθεσης των αποβλήτων, όπως
προβλέπεται στο Σχέδιο του ΟΛΠ Α.Ε.
Τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα των αποβλήτων
μόλις παραλαμβάνονται από το Τμήμα Περιβαλλοντικών
Ευκολιών θα αποστέλλονται στο Τμήμα Προστασίας
Περιβάλλοντος για έλεγχο της ορθότητας βάσει του
είδους του αποβλήτου που συνοδεύουν και θα επιστρέ−
φονται στο Τμήμα για αρχειοθέτηση.
xii. Η διεκπεραίωση διαδικασίας καταγγελιών για ανε−
πάρκεια ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και διαβίβαση
αυτών στο ΥΕΝ.
xiii. Η τήρηση αρχείου με τις εν ισχύ απαραίτητες άδει−
ες από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των
εργασιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που
προέρχονται από τα πλοία και τα κατάλοιπα φορτίου.
xiv. Ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχόμενων υπη−
ρεσιών και συνεργασία για τη βελτίωση αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ − ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι γενικές υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων φορέων
στις διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων πλοίων περι−
γράφονται ακολούθως:
Άρθρο 8
ΠΛΟΙΑ
Τα πλοία που καταπλέουν στην περιοχή δικαιοδοσίας
ΟΛΠ ΑΕ οφείλουν να:
1. Αποστέλλουν (μέσω του νόμιμου εκπροσώπου τους)
το συμπληρωμένο έντυπο κοινοποίησης, σύμφωνα με το
άρθρο 6 της ΚΥΑ 8111.1/41/09 (Παράρτημα Ι) στο Τμήμα
Περιβαλλοντικών Ευκολιών του ΟΛΠ Α.Ε., τουλάχιστον
24 ώρες πριν τον κατάπλου του πλοίου ή μόλις γίνει
γνωστός ο κατάπλους αν η πληροφορία αυτή είναι δι−
αθέσιμη στον πλοίαρχο σε λιγότερο από 24 ώρες ή το
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αργότερο κατά την αναχώρηση από τον προηγούμενο
λιμένα αν η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από
24 ώρες.
2. Εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τέλη και τιμολόγια όπως
ισχύουν για τις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων πλοίων
του ΟΛΠ ΑΕ. Η καταβολή των τελών είναι υποχρεωτική
και στην περίπτωση μη καταβολής τους τιμολογού−
νται από τον ΟΛΠ ΑΕ και ακολουθείται η διαδικασία
της αναγκαστικής είσπραξης εντός 10 ημερών από την
ημερομηνία αποστολής του τιμολογίου.
Σε περίπτωση οφειλής ή καθυστέρησης απόδοσης
των τελών στον ΟΛΠ Α. Ε θα εφαρμόζονται οι διατάξεις
της παρ. 10 του άρθρου 20 του N. 3622/2007 που αφορά
τη δυνατότητα απαγόρευσης του απόπλου του πλοίου
από τη Λιμενική Αρχή μετά από αίτημα του ΟΛΠ Α.Ε.
3. Τυχόν απομάκρυνση οποιουδήποτε πλοίου/ πλω−
τού ναυπηγήματος από τη λιμενική περιοχή του ΟΛΠ
Α.Ε., μη εμπροθέσμως κοινοποιηθείσα, συνεπάγεται την
αποκλειστική ευθύνη του υπόχρεου για την εκ μέρους
της Υπηρεσίας τιμολόγηση των προβλεπομένων δικαι−
ωμάτων.
4. Τυχόν αιτηθείσα απαλλαγή από την καταβολή τε−
λών και παράδοση αποβλήτων για πλοία/ πλωτά ναυπη−
γήματα ευρισκόμενα σε ακινησία ή εγκαταλελειμμένα,
θα ξεκινά από την ημερομηνία γνωστοποίησης στην
υπηρεσία μας της κατάστασης του πλοίου από τον
πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του συνοδευόμενη
από νόμιμα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση παραμονής του πλοίου/ πλωτού ναυπη−
γήματος στην παραπάνω κατάσταση πέραν του έτους
και δικαιολογημένης αδυναμίας των αρμοδίων για ενη−
μέρωση της Υπηρεσίας μας επιτρέπεται απαλλαγή η
οποία θα αφορά κατά μέγιστο όριο, τα δικαιώματα έξι
(6) μηνών από τη δήλωση.
5. Προς εξασφάλιση της είσπραξης των οφειλομένων
ο ΟΛΠ Α.Ε. δύναται να αρνηθεί την παροχή οποιασδή−
ποτε υπηρεσίας (ελλιμενισμός, υδροδότηση, παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή εργατικών ομάδων ή
άλλων μέσων φορτοεκφόρτωσης, χρήση χώρων κλπ)
στους δυστροπούντες να καταβάλουν εμπρόθεσμα τις
προς αυτόν οφειλές τους.
6. Προσκομίζουν τα συμπληρωματικά στοιχεία που
απαιτούνται για την κατάταξή τους σε κάποια κατη−
γορία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα Τέλη και
Τιμολόγια του ΟΛΠ ΑΕ και ενημερώνουν εγκαίρως το
Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών για κάθε μεταβολή
των στοιχείων αυτών.
7. Παραδίδουν τα απόβλητά τους στις αναγνωρισμέ−
νες εγκαταστάσεις ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και
μόνο μέσω των εγκεκριμένων από τον ΟΛΠ ΑΕ εται−
ρειών. Επίσης παραδίδονται τα απόβλητά τους πριν
τον απόπλου του πλοίου εκτός αν αποδεικνύεται ότι
έχουν επαρκή αποθηκευτική ικανότητα ως τον επόμενο
λιμένα παράδοσης σύμφωνα με το προγραμματισμένο
ταξίδι. Στην περίπτωση που στον προβλεπόμενο λιμένα
παράδοσης δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές ή που
δεν είναι γνωστός ο επόμενος λιμένας υποχρεούται
να παραδώσει τα απόβλητά του πριν τον απόπλου του
πλοίου.
8. Παραδίδουν ξεχωριστά τα ειδικά ρεύματα αποβλή−
των (απόβλητα λιπαντικών ελαίων, ηλ. συσσωρευτές
και ηλ. στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
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εξοπλισμού, χρησιμοποιημένα ελαστικά, νοσοκομεια−
κά απόβλητα, συσκευασίες κλπ) και να ενημερώνουν
εγκαίρως τις εταιρείες για το είδος, την κατηγορία
και την ποσότητά τους ενώ με την παράδοση τους
παραλαμβάνουν σχετική απόδειξη και συμπληρωμένα
έντυπα αναγνώρισης.
9. Παραδίδουν τα επικίνδυνα απόβλητα ξεχωριστά και
ενημερώνουν εγκαίρως τις εταιρείες για το είδος, την
κατηγορία και την ποσότητά τους.
Για τα επικίνδυνα απόβλητα και για τα ειδικά ρεύματα
αποβλήτων παραλαμβάνουν τα ακόλουθα αποδεικτικά
στοιχεία από τις εταιρείες διαχείρισης:
I. Απόδειξη παραλαβής
II. Έντυπα αναγνώρισης αποβλήτου
III. Αποδεικτικά στοιχεία για την τελική διάθεση των
παραλαμβανόμενων αποβλήτων
Άρθρο 9
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Το πλαίσιο υποχρεώσεων των εταιρειών που έχουν
επιλεγεί και εξουσιοδοτηθεί από τον ΟΛΠ ΑΕ για την
παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων στα πλοία
είναι:
1. Εφαρμογή του Σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων πλοίων ΟΛΠ ΑΕ.
2. 24ωρη και χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις
εξυπηρέτηση των πλοίων.
3. Εφαρμογή εγκεκριμένου Σχεδίου αντιμετώπισης
περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης.
4. Εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου εργασιών βάσει
του οποίου έχει επιλεγεί η εταιρεία.
5. Τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων και
μέριμνα ώστε να βρίσκονται σε ισχύ οι άδειες των εγκα−
ταστάσεων και εξοπλισμών τους.
6. Τήρηση των περιβαλλοντικών και τελωνειακών δια−
τάξεων και κανονισμών λειτουργίας του λιμένα, καθώς
και των διατάξεων της Νομοθεσίας για τη διαχείριση
αποβλήτων.
7. Τήρηση αρχείου με τα στοιχεία που κοινοποιούνται
από τους πλοιάρχους.
8. Κοινοποίηση των αιτημάτων παραλαβής αποβλήτων
και βεβαιώσεων παράδοσης στο Τμήμα Περιβαλλοντικών
Ευκολιών και καταγραφή των σχετικών στοιχείων στην
ηλεκτρονική βάση μέσω της μηχανογραφικής εφαρμο−
γής του Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών.
9. Έκδοση βεβαίωσης παραλαβής που θα είναι αριθ−
μημένη και θεωρημένη από τον ΟΛΠ ΑΕ, στην οποία
θα αναγράφονται τα στοιχεία του πλοίου, τα στοιχεία
του μέσου παραλαβής, την ποσότητα και το είδος των
καταλοίπων, η ημερομηνία παραλαβής, ο αριθμός τε−
λωνειακής άδειας, ο αριθμός της σύμβασης με τον ΟΛΠ
ΑΕ, οι αριθμοί έγκρισης των απαιτούμενων αδειών και
τα στοιχεία της χερσαίας ή πλωτής ευκολίας που θα
καταλήξουν τα κατάλοιπα και ο αριθμός αδείας λει−
τουργίας αυτής.
10. Εφαρμογή ειδικής διαδικασίας συλλογής, μετα−
φοράς και τελικής διάθεσης των επικίνδυνων και των
ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (απόβλητα λιπαντικών
ελαίων, ηλ. συσσωρευτές και ηλ. στήλες, απόβλητα ηλε−
κτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χρησιμοποιημένα
ελαστικά, νοσοκομειακά απόβλητα, συσκευασίες κ.λπ).
Η συνολική διαχείριση των ανωτέρω αποβλήτων θα
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γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και θα
τηρείται εκτός από τους αναδόχους και από το Τμήμα
Περιβαλλοντικών Ευκολιών αρχείο αποδεικτικών στοι−
χείων για το σύνολο της διαδικασίας διαχείρισης τα
οποία προσκομίζονται και στο πλοίο.
Πιο συγκεκριμένα, για τα επικίνδυνα απόβλητα κα−
θώς και για τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων πριν από
την παραλαβή τους από τα πλοία θα προσκομίζεται,
όπου απαιτείται, χημική ανάλυση του αποβλήτου που
παραλαμβάνεται και στα πλαίσια της τήρησης όλων
των νόμιμων διαδικασιών θα πρέπει να παραδίδονται
στα πλοία και στον ΟΛΠ Α.Ε τα εξής:
i. Απόδειξη παραλαβής
ii. Έντυπα αναγνώρισης αποβλήτου
iii. Αποδεικτικά στοιχεία για την τελική διάθεση των
παραλαμβανόμενων αποβλήτων.
11. Εξυπηρέτηση αιτήματος για παράδοση αποβλήτων
εφόσον προσκομισθεί η απόδειξη καταβολής τέλους
από τον εκπρόσωπο του πλοίου.
12. Ανταπόκριση σε αίτημα πλοίου για περισυλλογή
αποβλήτων τέτοια ώστε να μην προκαλούνται αδικαι−
ολόγητες καθυστερήσεις στον απόπλου ή στις λοιπές
εργασίες του πλοίου ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται
και το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας των παρεχόμε−
νων υπηρεσιών.
13. Μεριμνούν ώστε να ειδοποιούνται οι χρήστες για
τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες και να διεκπεραιώ−
νονται τα εκκρεμή τιμολόγια τακτικών και εκτάκτων
πλοίων με απόδειξη.
14. Σε περίπτωση που δεν παραλαμβάνονται τα εκ−
κρεμή τιμολόγια από τους υπόχρεους, οι εταιρείες θα
μεριμνούν ώστε αυτά να επιδίδονται μέσω δικαστικού
επιμελητή νομίμως και εφόσον δεν εξοφληθούν εντός 10
ημερών από την επίδοση να αποστέλλοντα στο αρμόδιο
γραφείο της Δ/νσης Οικονομικού του ΟΛΠ για την λήψη
αναγκαστικών μέτρων σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ.
15. Προσκομίζουν στον ΟΛΠ Α.Ε. επίσημες καταστάσεις
από την Εφορία όπου φαίνεται η οριστική διαγραφή
των επισφαλών πελατών, προκειμένου να γίνει η ετήσια
εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 20.4 της διακήρυξης
9/2007.
Άρθρο 10
ΟΛΠ ΑΕ
Το πλαίσιο υποχρεώσεων του ΟΛΠ ΑΕ, ως φορέα
διαχείρισης του Λιμένα Πειραιά καθορίζεται κυρίως
από τις διατάξεις της ΚΥΑ 8111.1/41/09 και συνοψίζεται
ακολούθως:
1. Διάθεση λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, κατάλληλων να καλύ−
ψουν τις ανάγκες των πλοίων που χρησιμοποιούν το
λιμάνι του Πειραιά, χωρίς να γίνονται αιτία αδικαιολό−
γητης καθυστέρησης των πλοίων.
2. Επάρκεια των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής
και διαχείρισης αποβλήτων όσον αφορά στις κατηγορί−
ες και ποσότητες αποβλήτων που παράγονται και στο
σύνολο αφίξεων και τύπων πλοίων που χρησιμοποιούν
το λιμάνι του Πειραιά.
3. Κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων Πλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ
8111.1/41/09.
4. Κατάρτιση και εφαρμογή συστήματος τελών και

τιμολογίων, ώστε το κόστος των εργασιών παραλαβής,
διαχείρισης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των
αποβλήτων πλοίων να καλύπτεται από τα πλοία που
προσεγγίζουν το λιμάνι του Πειραιά. Η εφαρμογή του
συστήματος Τελών και Τιμολογίων θα πρέπει να λει−
τουργεί ως κίνητρο για το πλοίο ώστε να παραδίδει τα
απόβλητά του στις λιμενικές εγκαταστάσεις του ΟΛΠ
ΑΕ και να μην τα απορρίπτει ανεξέλεγκτα στον θαλάσ−
σιο χώρο και για τον λόγο αυτό η καταβολή τέλους είναι
υποχρεωτική για όλα τα πλοία που προσεγγίζουν την
λιμενική περιοχή ΟΛΠ ΑΕ ανεξάρτητα αν κάνουν χρήση
των λιμενικών εγκαταστάσεων.
5. Έγκριση του εφαρμοζόμενου συστήματος Τελών και
Τιμολογίων από την ΓΓΛΛΠ/ΥΕΝΑΝΠ.
6. Επαρκής ενημέρωση χρηστών και εξουσιοδοτημέ−
νων αναδόχων περί των υποχρεώσεών τους και συ−
νεργασία με αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή των
διατάξεων της Εθνικής Νομοθεσίας.
7. Διαδικασία εξέτασης και λήψης απόφασης επί αιτη−
μάτων πλοίων που αφορούν: εξαίρεση με βάση το αρ.
9 της ΚΥΑ 8111.1/41/09, μείωση τελών με βάση το αρ. 8
της ΚΥΑ 8111.1/41/09, κατηγοριοποίηση ή επανεξέταση
κατηγοριοποίησης πλοίου όσον αφορά στην καταβολή
τελών, από αρμόδια Επιτροπή.
8. Διαβίβαση στην ΓΓΛΛΠ/ΥΕΝΑΝΠ των ζητούμενων
στοιχείων καθώς και καταγγελιών ανεπάρκειας λιμενι−
κών εγκαταστάσεων υποδοχής αποβλήτων πλοίων.
9. Εφαρμογή της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσί−
ας (Εθνικής και Ευρωπαϊκής) σε όλα τα στάδια διαχείρι−
σης των αποβλήτων πλοίων καθώς και των τελωνιακών
διατάξεων και του Κανονισμού Λιμένος, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
10. Έλεγχος και διασφάλιση της ποιότητας των παρε−
χόμενων υπηρεσιών προς τα εξυπηρετούμενα πλοία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ − ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρο 11
ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ
Οι διαδικασίες που οφείλει να ακολουθήσει ένα πλοίο
που χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις ευκολιών υποδο−
χής αποβλήτων πλοίων περιγράφονται στην συνέχεια:
1. Το έντυπο κοινοποίησης (Παράρτημα ΙΙ ΚΥΑ
8111.1/41/09 − Παράρτημα Ι) αποστέλλεται στο Τμήμα
Περιβαλλοντικών Ευκολιών από το πλοίο (ή μέσω του
νόμιμου εκπροσώπου του) όπως προβλέπεται στο άρ−
θρο 8(§ 1) του παρόντος. Το έντυπο είναι υποχρεωτικό
να αποστέλλεται από το πλοίο ανεξάρτητα από το αν
θα παραδώσει απόβλητα στις λιμενικές εγκαταστάσεις
ευκολιών υποδοχής αποβλήτων ΟΛΠ ΑΕ.
2. Καταβολή τελών:
i) Το πλοίο (ή μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του)
πρέπει να καταβάλλει τα ανάλογα προκαταβαλλόμε−
να τέλη στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών με την
κατάθεση του εντύπου κοινοποίησης και το αργότερο
έως και τον κατάπλου του πλοίου.
ii) Τα στοιχεία του πλοίου καθώς και τα στοιχεία του
εντύπου κοινοποίησης εισάγονται μέσω μηχανογραφι−
κού συστήματος σε ηλεκτρονική βάση που διατηρεί το
Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών.
iii) Γνωστοποιούνται στο Τμήμα Περιβαλλοντικών
Ευκολιών όσα συμπληρωματικά στοιχεία του πλοίου
απαιτούνται για την κατάταξή του σε κάποια κατηγορία
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σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος τελών και
Τιμολογίων του ΟΛΠ ΑΕ και υπολογίζεται το αντίστοιχο
οφειλόμενο τέλος.
iv) Στην συνέχεια εκδίδεται σχετικό παραστατικό εί−
σπραξης του οφειλόμενου τέλους ξεχωριστά για τα
υγρά και τα στερεά απόβλητα στο οποίο αναφέρεται
ο τρόπος υπολογισμού τέλους, η κατηγορία του πλοίου
κ.λπ.
v) Η εξόφληση του τέλους πραγματοποιείται στο
Ταμείο του Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών και
ταυτόχρονα με την απόδειξη είσπραξης εκδίδεται και
βεβαίωση καταβολής τέλους (Παράρτημα II), στην οποία
επισυνάπτεται φύλλο υπολογισμού του τέλους. Η βεβαί−
ωση καταβολής του τέλους χρησιμοποιείται ως αποδει−
κτικό στοιχείο εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρε−
ώσεων του πλοίου.
vi) Εναλλακτικός τρόπος πληρωμής τέλους: Οι νόμι−
μοι εκπρόσωποι των πλοίων μπορούν να καταθέτουν
εγγυητική επιστολή αντί της πληρωμής σε μετρητά
ώστε να διευκολύνονται οι οικονομικές συναλλαγές. Ο
ενδιαφερόμενος (πλοιοκτήτης, εφοπλιστής, ναυτικός
πράκτορας, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του πλοίου) θα
καταθέσει εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ένα
ή περισσότερα πλοία τα οποία θα προσδιορίζονται
με σαφήνεια. Η εγγυητική επιστολή (Παράρτημα IV)
θα καλύπτει το ποσό που θα έχει προκύψει από τον
υπολογισμό του οφειλόμενου τέλους συναρτήσει των
προγραμματισμένων αφίξεων σε μηνιαία βάση προσαυ−
ξημένο κατά 10%. Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει το
αντίστοιχο χρηματικό ποσό του τέλους εντός δέκα (10)
ημερών από την άφιξη του πλοίου. Στην περίπτωση που
δεν καταβληθεί το αντίστοιχο χρηματικό ποσό εντός
της προαναφερόμενης προθεσμίας ακολουθείται η δι−
αδικασία κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος
ισχύος της εγγυητική επιστολής θα καθορίζεται κατά
περίπτωση.
3. Στην περίπτωση που το πλοίο προτίθεται να πα−
ραδώσει απόβλητα αποστέλλει (ή μέσω του νόμιμου
εκπροσώπου του) σχετικό αίτημα στην εταιρεία για
την περισυλλογή αποβλήτων (στερεά ή υγρά) ώστε να
γίνει ο προγραμματισμός εργασιών. Το αίτημα που απο−
στέλλεται στην εταιρία για περισυλλογή αποβλήτων θα
συνοδεύεται από τη βεβαίωση είσπραξης τέλους.
4. Ειδικά, για τα επικίνδυνα απόβλητα και για όσα εξ΄
αυτών απαιτείται η έκδοση άδειας διασυνοριακής με−
ταφοράς, το αίτημα για την παραλαβή τους πρέπει να
υποβάλλεται από το εξυπηρετούμενο πλοίο ή τον νόμιμο
εκπρόσωπο του, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
15 εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον προ της εργασίας
παραλαβής, για την διεκπεραίωση των διατυπώσεων
από τον ανάδοχο, εκτός έκτακτων περιπτώσεων.
5. Στην περίπτωση που το πλοίο παραδώσει απόβλητα,
θα του χορηγείται απόδειξη παραλαβής από την εται−
ρεία παροχής των υπηρεσιών. Η απόδειξη αυτή θα είναι
αριθμημένη και θεωρημένη από τον ΟΛΠ. Η απόδειξη
θα είναι δίγλωσση, δηλαδή θα συντάσσεται τόσο στη
Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα και θα κατα−
γράφεται στο μηχανογραφικό σύστημα. Το περιεχόμενο
της απόδειξης παραλαβής θα είναι: η ποσότητα και
το είδος των στερεών ή υγρών αποβλήτων που παρα−
δόθηκαν, οι ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας, ο
αριθμός της σύμβασης της εταιρείας με τον ΟΛΠ ΑΕ,
ο αριθμός άδειας της ευκολίας υποδοχής και ο αριθ−
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μός της τελωνειακής άδειας, όπου αυτή απαιτείται, ενώ
θα υπογράφεται από τον πλοίαρχο του παραδίδοντος
πλοίου και από τον υπεύθυνο του παραλαμβάνοντας
μέσου της εταιρείας.
6. Η εταιρεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες παραλαβής
αποβλήτων εκδίδει τιμολόγιο προς το πλοίο σύμφωνα
με το εγκεκριμένο Τιμολόγιο ΟΛΠ ΑΕ. Το τιμολόγιο αυτό
πληρώνεται απευθείας στην εταιρεία παραλαβής και δια−
χείρισης των αποβλήτων από το εξυπηρετούμενο πλοίο.
7. Στην περίπτωση που το πλοίο παραδώσει απόβλητα
η επιστροφή του αναλογούντος προκαταβαλλόμενου
τέλους πραγματοποιείται, εφόσον ο εκπρόσωπός του
προσκομίσει στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών την
απόδειξη παράδοσης αποβλήτων και τα παραστατικά
εξόφλησης των οφειλών του προς τις εταιρείες για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες.
8. Στη περίπτωση που το πλοίο παραδώσει απόβλη−
τα αλλά δεν έρθει στο ταμείο του Τμήματος Περιβαλ−
λοντικών Ευκολιών να καταβάλλει το ανάλογο τέλος,
μετά τον απόπλου του πλοίου θα εκδίδεται τιμολόγιο
επί πιστώσει με το 100% της αξίας του τέλους και θα
αποστέλλεται στον νόμιμο εκπρόσωπο του πλοίου.
Εάν εντός 10 ημερών από την επίδοση δεν εξοφληθεί
το σχετικό τιμολόγιο, αυτό θα προωθείται στο αρμόδιο
Τμήμα της Δ/νσης Οικονομικού για να ακολουθηθούν οι
διαδικασίες της αναγκαστικής είσπραξης.
Άρθρο 12
ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΛΟΕΣ
1. Το έντυπο κοινοποίησης (Παράρτημα Ι) αποστέλ−
λεται στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών, μέσω του
νόμιμου εκπροσώπου του πλοίου. Το έντυπο θα απο−
στέλλεται ανάλογα με την κατηγορία του πλοίου, μία
φορά το μήνα ή το δίμηνο (πριν από την παράδοση
αφού ισχύουν οι ειδικές διατάξεις εξαιρέσεων της ΚΥΑ
8111.1/41/09).
2. Καταβολή τελών:
i) Τα πλοία θα καταβάλλουν τα αντίστοιχα προβλεπό−
μενα πάγια ανταποδοτικά τέλη, μέσα στις πέντε πρώτες
ημέρες κάθε μήνα στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκο−
λιών.
ii) Στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών θα προσκομί−
ζονται από το πλοίο (ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του), τα
συμπληρωματικά στοιχεία του πλοίου που απαιτούνται
για την κατάταξή του σε κάποια κατηγορία σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα από τα Τέλη και Τιμολόγια του ΟΛΠ
ΑΕ καθώς και τα προγραμματισμένα δρομολόγια του
πλοίου για τον τρέχοντα μήνα ώστε να υπολογίζεται
το αντίστοιχο οφειλόμενο τέλος.
iii) Τα στοιχεία του πλοίου καθώς και τα στοιχεία του
εντύπου κοινοποίησης, εισάγονται στο μηχανογραφικό
σύστημα.
iv) Στην συνέχεια εκδίδεται σχετικό παραστατικό εί−
σπραξης του οφειλόμενου ανταποδοτικού τέλους ξε−
χωριστά για τα υγρά και τα στερεά απόβλητα.
v) Η εξόφληση του τέλους πραγματοποιείται στο
Ταμείο του Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών και
ταυτόχρονα με την απόδειξη είσπραξης εκδίδεται και
βεβαίωση καταβολής πάγιου ανταποδοτικού τέλους
(Παράρτημα III) στην οποία επισυνάπτεται φύλλο υπολο−
γισμού του τέλους. Η βεβαίωση καταβολής του τέλους
χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο εκπλήρωσης
των οικονομικών υποχρεώσεων του πλοίου
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vi) Εναλλακτικός τρόπος πληρωμής τέλους: Οι νόμι−
μοι εκπρόσωποι των πλοίων μπορούν να καταθέτουν
εγγυητική επιστολή αντί της πληρωμής σε μετρητά
ώστε να διευκολύνονται οι οικονομικές συναλλαγές. Ο
ενδιαφερόμενος (πλοιοκτήτης, εφοπλιστής, ναυτικός
πράκτορας, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του πλοίου) θα
καταθέσει εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ένα
ή περισσότερα πλοία τα οποία θα προσδιορίζονται
με σαφήνεια. Η εγγυητική επιστολή (Παράρτημα IV)
θα καλύπτει το ποσό που θα έχει προκύψει από τον
υπολογισμό του οφειλόμενου τέλους συναρτήσει των
προγραμματισμένων αφίξεων σε μηνιαία βάση προσαυ−
ξημένο κατά 10%. Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει το
αντίστοιχο χρηματικό ποσό του τέλους στο τέλος κάθε
μήνα όπου και πραγματοποιείται η τελική εκκαθάριση.
Στην περίπτωση που δεν καταβληθεί το αντίστοιχο
χρηματικό ποσό εντός της προαναφερόμενης προθεσμί−
ας ακολουθείται η διαδικασία κατάπτωσης εγγυητικής
επιστολής. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής
θα καθορίζεται κατά περίπτωση.
3. Στην περίπτωση που το πλοίο προτίθεται να πα−
ραδώσει απόβλητα αποστέλλει (ή μέσω του νόμιμου
εκπροσώπου του) σχετικό αίτημα στην εταιρεία για
την περισυλλογή αποβλήτων (υγρών ή στερεών) ώστε
να γίνει ο προγραμματισμός εργασιών. Το αίτημα που
αποστέλλεται στην εταιρία για περισυλλογή αποβλήτων
θα συνοδεύεται από τη βεβαίωση είσπραξης τέλους.
4. Στην περίπτωση που το πλοίο παραδώσει απόβλη−
τα, θα του χορηγείται απόδειξη παραλαβής από την
εταιρεία παροχής των υπηρεσιών. Η απόδειξη αυτή θα
είναι αριθμημένη και θεωρημένη από τον ΟΛΠ. Η από−
δειξη θα είναι δίγλωσση, δηλαδή θα συντάσσεται τόσο
στη Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα και θα
καταγράφεται στο μηχανογραφικό σύστημα. Το περιε−
χόμενο της απόδειξης παραλαβής θα είναι: η ποσότητα
και το είδος των στερεών ή υγρών αποβλήτων που
παραδόθηκαν, οι ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας,
ο αριθμός της σύμβασης της εταιρείας με τον ΟΛΠ ΑΕ,
ο αριθμός άδειας της ευκολίας υποδοχής και ο αριθ−
μός της τελωνειακής άδειας, όπου αυτή απαιτείται, ενώ
θα υπογράφεται από τον πλοίαρχο του παραδίδοντος
πλοίου και από τον υπεύθυνο του παραλαμβάνοντας
μέσου της εταιρείας
5. Η εταιρεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες παραλα−
βής αποβλήτων πέρα των ανταποδοτικών τελών, εκδίδει
τιμολόγιο προς το πλοίο σύμφωνα με το εγκεκριμένο
Τιμολόγιο ΟΛΠ ΑΕ. Το τιμολόγιο αυτό πληρώνεται απευ−
θείας στην εταιρεία παραλαβής και διαχείρισης των
αποβλήτων από το εξυπηρετούμενο πλοίο.
6. Στο τέλος κάθε μήνα θα πραγματοποιούνται οι
εκκαθαρίσεις σχετικά με τα τέλη και τιμολόγια. Στην
περίπτωση που υπάρξει διαφορά ανάμεσα στα προ−
γραμματισμένα βάσει των οποίων καθορίσθηκε το ύψος
του οφειλόμενου τέλους και στα πραγματοποιηθέντα
δρομολόγια, έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις
του τεύχους Τελών και Τιμολογίων.
Άρθρο 13
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ−ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Τα πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα δρομολό−
για με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς μπορούν να
εξαιρεθούν από τις υποχρεώσεις: κοινοποίησης, κατα−
βολής τελών και παράδοσης αποβλήτων. Τα αιτήματα

εξαίρεσης εξετάζονται σύμφωνα με την διαδικασία που
προβλέπεται στην κείμενη Νομοθεσία.
Τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής, με άδεια
μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ εξαιρούνται της υπο−
χρέωσης κοινοποίησης και καταβολής τελών σύμφωνα
με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Τα αιτήματα πλοίων για εξαιρέσεις, μειωμένες χρε−
ώσεις και κατάταξης στην κατηγορία τακτικών πλόων
κατατίθενται στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών και
διαβιβάζονται προς εξέταση. Η εξαίρεση ισχύει από την
ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού αιτήματος με συ−
νημμένο τον πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών.
Τα τέλη θα πρέπει να καταβάλλονται κανονικά ως
την ημερομηνία λήψης της απόφασης εξαίρεσης. Στη
συνέχεια θα πραγματοποιείται εκκαθάριση με επιστρο−
φή του 90% του προκαταβαλλόμενου ποσού. Η πα−
ρακράτηση του 10% του προκαταβαλλόμενου ποσού
θα αποδίδεται στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του
Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών.
Η επιστροφή του προκαταβαλλόμενου ποσού θα
πραγματοποιείται όταν το πλοίο δεν έχει κάνει χρήση
των λιμενικών εγκαταστάσεων για παράδοση αποβλή−
των από την ημερομηνία της αίτησης του για εξαίρεση
και έκτοτε, καθώς η εκκαθάριση αφορά στα τέλη και
όχι στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
i. Διαδικασία εξαιρέσεων:
Ένα πλοίο μπορεί να εξαιρεθεί από τις υποχρεώ−
σεις:
• Αποστολής Εντύπου Κοινοποίησης
• Παράδοσης αποβλήτων
• Καταβολής τελών
όταν εκτελεί προγραμματισμένα δρομολόγια με τακτι−
κούς και συχνούς ελλιμενισμούς και εφόσον υπάρχουν
αποδείξεις για την παράδοση των αποβλήτων και την
καταβολή τελών σε άλλο λιμένα επί της διαδρομής
του.
Ως πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα δρομο−
λόγια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς θεω−
ρούνται:
− Τα πάσης φύσεως Ε/Γ και Ο/Γ πλοία που εκτελούν
προγραμματισμένους πλόες
− Τα πλοία που λειτουργούν κυρίως εντός και πέριξ
του λιμένα (π.χ. ρυμουλκά, σκάφη ανεφοδιασμού καυ−
σίμων, λάτζες).
− Τα Φ/Γ πλοία μέχρι 500κ.ο.χ. που καταπλέουν του−
λάχιστον δύο φορές το μήνα στο λιμένα διακανονισμού
παράδοσης αποβλήτων και καταβολής τελών
− Τα πλοία που καταπλέουν τουλάχιστον μια φορά
την εβδομάδα στο λιμένα διακανονισμού παράδοσης
αποβλήτων και καταβολής τελών.
Επιπλέον των ανωτέρω για τα φορτηγά πλοία>2000
κοχ και τα δεξαμενόπλοια προκειμένου να αιτηθούν
εξαιρέσεως θα πρέπει να προσεγγίζουν το λιμένα Πει−
ραιά τουλάχιστον μια φορά ανά δεκαπέντε μέρες.
Προκειμένου να εξαιρεθεί ένα πλοίο από τις υπο−
χρεώσεις του σύμφωνα με τα παραπάνω θα πρέπει να
καταθέσει αίτηση (Παράρτημα V) στον ΟΛΠ ΑΕ – Διεύ−
θυνση Εξυπηρέτησης Πλοίων και Επιβατών/Τμήμα Περι−
βαλλοντικών Ευκολιών. Στην αίτηση θα επισυνάπτονται
τα ακόλουθα:
Α) Βεβαίωση του φορέα διαχείρισης του λιμένα δι−
ακανονισμού, όπως το Υπόδειγμα στο παράρτημα VIII,
στην οποία θα αναφέρονται ότι:
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• Διαθέτει αναγνωρισμένες Ευκολίες Υποδοχής Απο−
βλήτων Πλοίων.
• Εφαρμόζει Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοί−
ων το οποίο είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με την ΚΥΑ
8111.1/41/09 και θα επισυνάπτεται η Απόφαση Έγκρισης
του Σχεδίου ή θα αναφέρεται ο αριθμός της Απόφασης
Έγκρισης του Σχεδίου.
• Υπάρχει σε ισχύ διακανονισμός ο οποίος εγγυάται
ότι το συγκεκριμένο πλοίο πληρώνει τέλη και παραδίδει
τα απόβλητά του στις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων
του λιμένα.
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• Χρονική διάρκεια ισχύος του διακανονισμού ή της
συγκεκριμένης βεβαίωσης.
Β) Αποδείξεις παράδοσης αποβλήτων στον λιμένα
διακανονισμού.
Γ) Προγραμματισμένο δρομολόγιο το οποίο θα είναι
θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική Αρχή ή όπου δεν
είναι εφικτό αυτό να προσκομίζονται σχετικά αποδει−
κτικά στοιχεία.
Δ) Συμπληρωμένος ο κάτωθι πίνακας δικαιολογητι−
κών.
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Η αίτηση με τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα θα
εξετάζεται από ειδική επιτροπή του ΟΛΠ Α.Ε. η οποία
θα εισηγείται προς τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πλοίων
και Επιβατών /Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών για
την κατ’αρχήν αποδοχή του αιτήματος. Στη συνέχεια
το αίτημα θα διαβιβάζεται προς το αρμόδιο ΤΠΘΠ/ΚΛΠ
για γνωμοδότηση. Η τελική απόφαση για την αποδοχή ή
απόρριψη του αιτήματος εξαίρεσης θα λαμβάνεται από
τη Διοίκηση του ΟΛΠ ΑΕ ενώ απαραίτητη προϋπόθεση
για την αποδοχή αιτήματος εξαίρεσης είναι η θετική
γνωμοδότηση του ΤΠΘΠ/ΚΛΠ.
Η απόφαση εξαίρεσης θα ισχύει για το χρονικό διά−
στημα που ισχύει και η βεβαίωση του φορέα διαχείρισης
του λιμένα παράδοσης των αποβλήτων. Στην περίπτωση
που δεν καθορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος της
ανωτέρω βεβαίωσης διακανονισμού, η εξαίρεση θα έχει
μέγιστη ισχύ ενός έτους.
ii. Διαδικασία μείωσης τελών
Επιτρέπεται η μείωση των τελών για πλοία για τα
οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι παράγουν μειωμένες
ποσότητες αποβλήτων. Προκειμένου να μειωθεί το τέ−
λος ενός πλοίου θα πρέπει να καταθέσει σχετική αίτηση
(Παράρτημα VI) στον ΟΛΠ ΑΕ –Διεύθυνση Εξυπηρέτησης
Πλοίων και Επιβατών/Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολι−
ών.

Στην αίτηση θα επισυνάπτονται τα ακόλουθα:
i. Βεβαίωση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Εμπο−
ρικών Πλοίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
ii. Αποδείξεις για την παραγωγή μειωμένων ποσοτήτων
αποβλήτων του πλοίου.
Η αίτηση με τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα θα
εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή και η τελική απόφαση
θα λαμβάνεται από τη Διοίκηση ΟΛΠ ΑΕ. Η απόφαση
μείωσης τελών θα ισχύει από την ημερομηνία κατάθε−
σης του αιτήματος με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Η
καταβολή τελών είναι υποχρεωτική έως την ημερομηνία
λήψης της απόφασης όπου και γίνεται συμψηφισμός.
Άρθρο 14
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Στην περίπτωση που προκληθεί αδικαιολόγητη καθυ−
στέρηση σε ένα πλοίο από τη διαδικασία διαχείρισης
των αποβλήτων του στο λιμάνι του Πειραιά, το πλοίο
μπορεί να καταγγείλει την ανεπάρκεια της εγκατάστα−
σης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διεθνή Ναυτιλιακού
Οργανισμού (ΙΜΟ). Η καταγγελία θα αποτυπώνεται σε
έγγραφο που θα έχει την μορφή του Παραρτήματος
VII και θα κοινοποιείται στο Τμήμα Περιβαλλοντικών
Ευκολιών προς εξέταση.
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