
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 3245/4/92/92 
 
Ανάθεση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της κατασκευής- οργάνωσης- εκµετάλλευσης 
πλωτών ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων- λυµάτων- απορριµµάτων 
πλοίων στον λιµένα Θεσσαλονίκης. 
(ΦΕΚ 594/Β/30-9-1992) 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319Α΄/17.10.77) «Περί 

προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων». 
2. Την απόφαση ΥΕΝ 181051/2080/78/14.12.78 «Περί υποχρεώσεως των Οργανισµών 

και των Λιµενικών Ταµείων για την κατασκευή ευκολιών υποδοχής καταλοίπων». 
3. Το άρθρο 12 του Ν.1269/82 (ΦΕΚ 89Α΄/21.7.82) «Κύρωσης ∆Σ πρόληψη ρύπανσης 

θάλασσας από πλοία 1973 και πρωτοκόλλου 1978» (MARPOL) 73/78). 
4. Την µε αριθ. 22645/5.8.92 απόφαση του ∆Σ/ΟΛΘ «Περί εγκατάστασης και 

λειτουργίας ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων πλοίων στο λιµάνι 
Θεσσαλονίκης». 

5. Την ανάγκη πρόληψης της ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής Θεσσαλονίκης από 
πετρελαιοειδή κατάλοιπα που προέρχονται από τις λειτουργικές διαδικασίες των 
πλοίων, αποφασίζουµε: 

1. Επιτρέπουµε τη δηµιουργία- οργάνωση-εκµετάλλευση πλωτών ευκολιών υποδοχής 
πετρελαιοειδών καταλοίπων- λυµάτων- απορριµµάτων προερχοµένων από τις 
λειτουργικές διαδικασίες των πλοίων στον λιµένα Θεσσαλονίκης σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. 

2. Οι πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων- λυµάτων- απορριµµάτων 
και οι βοηθητικοί εξοπλισµοί πρέπει να εφοδιασθούν µε τις άδειες που προβλέπονται 
από: 

α. Αριθ. 3231.8/1/89/28.7.89 απόφαση ΥΕΝ (ΦΕΚ 573/Β/3.8.89) «Όροι και 
προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα, που 
χρησιµοποιούνται σαν πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων». 
β. Αριθ. 3221.2/2/89/30.5.89 απόφαση ΥΕΝ (ΦΕΚ 435/Β/5.6.89) «Όροι και 
προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα, που 
χρησιµοποιούνται σαν πλωτές ευκολίες υποδοχής λυµάτων» και 
γ. Αριθ. 181051/1090/82/13.4.82 απόφαση ΥΕΝ (ΦΕΚ 266/Β/17.5.82) «Όροι και 
προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίων ή φορτηγίδων ή πλωτών γενικά ναυπηγηµάτων που 
χρησιµοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής στερεών απορριµµάτων πλοίων». 
3. Τα τιµολόγια των ευκολιών θα καθορισθούν σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 

743/77 από το ΥΕΝ. 
4. Οι πλωτές ευκολίες θα εγκατασταθούν σε χώρο της ζώνης λιµένος Θεσ/νίκης ο 

οποίος θα παραχωρηθεί στις ενδιαφερόµενες ιδιωτικές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.∆. 2942/54 η  δε διαδικασία επιλογής τους θα γίνει 
σύµφωνα µε την αριθµ. 113/1990/17.10.90 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. που έγινε 
αποδεκτή µε την αριθµ. 3247.20/1/90/20.11.90 απόφαση ΥΕΝ 

5. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 1992 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ 

 


