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Όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίων, ή φορτηγίδων ή πλωτών γενικά 
ναυπηγηµάτων που χρησιµοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής στερεών απορριµµάτων 
πλοίων. 
(ΦΕΚ 266/Β/17-5-82) 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη  
Τα άρθρα 1 παραγρ. ζ, 4 παραγρ. 1 (α), 9 παραγρ. 1 και 13 (όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 
ένατο του Ν. 1147/81 ) του Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319 Α'/17.10.77) "περί προστασίας του 
θαλασσίου περιβάλλοντος και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων". Αποφασίζουµε: 
 
Καθορίζουµε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση των πλοίων ή φορτηγίδων 
ή πλωτών γενικά ναυπηγηµάτων, που χρησιµοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής 
απορριµµάτων πλοίων, ως εξής: 
1. ∆ικαιολογητικά, που πρέπει να υποβληθούν στην αρµόδια Λιµενική Αρχή για την 
χορήγηση της σχετικής άδειας. 
α) Αίτηση. 
β) Πιστοποιητικό από το οποίο θα προκύπτει, ότι το πλοίο, ή η φορτηγίδα ή το πλωτό γενικά 
ναυπήγηµα, που θα χρησιµοποιηθεί σαν ευκολία υποδοχής απορριµµάτων είναι 
εγγεγραµµένο στα Ελληνικά νηολόγια ή βιβλία φορτηγίδων αντίστοιχα. Με τον όρο πλοίο ή 
φορτηγίδα ή πλωτό γενικά ναυπήγηµα υποδοχής απορριµµάτων νοείται κάθε πλοίο ή 
φορτηγίδα ή πλωτό ναυπήγηµα, που έχει κατάλληλα κατασκευασθεί ή διασκευασθεί για να 
παραλαµβάνει από τα πλοία τα απορρίµµατα τους και να τα µεταφέρει για διάθεση στους 
ειδικούς για το σκοπό αυτό, χερσαίους χώρους.  
Σε περιπτώσεις που επί των πιο πάνω πλοίων ή φορτηγίδων ή πλωτών γενικά ναυπηγηµάτων, 
έχουν εγκατασταθεί, ειδικοί µηχανισµοί ή εγκαταστάσεις, για την αποτέφρωση 
(ΙΝCΙΝΕRΑΤΙΟΝ) ή άλλη επεξεργασία των απορριµµάτων, οι µηχανισµοί αυτοί ή οι 
εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν εγκριθεί προηγούµενα από το Υ.Ε.Ν. 
γ) Πιστοποιητικό της Ε.Ε.Π., που θα αναφέρει, ότι το πλοίο, φορτηγίδα ή πλωτό ναυπήγηµα 
καλύπτει τις σχετικές αποφάσεις της.  
δ) Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου του πλοίου ή φορτηγίδας ή γενικά πλωτού 
ναυπηγήµατος, ότι αυτό θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο για την παραλαβή και 
µεταφορά απορριµµάτων και όχι για άλλες µεταφορές (τροφοεφοδίων κ.λπ.). 
ε) Έγγραφη βεβαίωση των αρµοδίων Υγειονοµικών Αρχών, ότι το πλοίο ή η φορτηγίδα ή το 
πλωτό ναυπήγηµα παραλαβής απορριµµάτων δύναται να επιτελέσει το έργο του, σύµφωνα µε 
τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής. Αναφορικά µε τον έλεγχο της λειτουργίας των πιο πάνω 
ευκολιών εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 743/77. 
στ) Έγγραφη βεβαίωση των αρµοδίων Αρχών (Νοµαρχιακών ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης) για 
την ύπαρξη και καταλληλότητα του χερσαίου χώρου, που θα γίνεται η τελική εναπόθεση των 
απορριµµάτων. 
2. Λοιπές προϋποθέσεις για τη λειτουργία των πλωτών ευκολιών παραλαβής απορριµµάτων. 
α) Η λειτουργία γενικά των πιο πάνω πλοίων, φορτηγίδων ή πλωτών ναυπηγηµάτων, που 
χρησιµοποιούνται σαν ευκολίες υποδοχής απορριµµάτων διέπεται από τις ισχύουσες επί 
µέρους διατάξεις του Κανονισµού λιµένος κάθε Λιµ. Αρχής. 
β) Η παραλαβή των απορριµµάτων θα γίνεται υπό την προϋπόθεση, ότι αυτά είναι 
συσκευασµένα σε ειδικούς πλαστικούς (ή µη) σάκκους ή κιβώτια (CΟΝΤΑΙΝΕRS) πάνω στα 
οποία θα αναγράφεται καθαρά η λέξη "ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ".  
γ) Τα τιµολόγια των πιο πάνω ευκολιών υποδοχής απορριµµάτων καθορίζονται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 9 παραγρ. 4 του Ν. 743/77. 
Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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