
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3122.3-15/71164/2021 
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την 

Οδηγία (EE) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 

σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλα-

βής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για 

την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/65/ΕΕ και 

την κατάργηση της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κανονισμού ΕΕ 2013/1315 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 
2013 «περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την 
ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για 
την κατάργηση της απόφασης υπό στοιχεία 661/2010/
EE.» (L358/1),

β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 
2017 «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή 
λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρημα-
τοοικονομική διαφάνεια των λιμένων» (L57/1/3.3.2017),

γ) των άρθρων 1, 4, 5 και 9 του ν. 743/1977 «Περί προ-
στασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως 
συναφών θεμάτων» (Α΄ 319), όπως κωδικοποιήθηκε με 
το π.δ. 55/1998 «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλο-
ντος» (Α΄ 58),

δ) του ν. 1269/1982 «Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμ-
βασης “περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης 
από πλοία” του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978, 
που αναφέρεται σ’ αυτή τη Σύμβαση» (MARPOL 73/78) 
(Α΄ 89), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 1 και της περ. ζ της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του 
κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας 
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του 
Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ»(Α΄ 70),

στ) του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγ-
χρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101),

ζ) του άρθρου 2 του ν. 2077/1992 «Κύρωση της συνθή-
κης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτο-
κόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική 
πράξη» (Α΄ 136),

η) του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 118), όπως ισχύει,

θ) του άρθρου 10 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχει-
ρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), όπως ισχύει,

ι) της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 3622/2007 «Ενί-
σχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων 
και λιμένων και άλλες διατάξεις (Α΄ 281),

ια) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει,

ιβ) του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος (Α΄ 209), όπως ισχύει,

ιγ) του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 92), όπως ισχύει,

ιδ) του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατά-
ξεις»(Α΄ 92), όπως ισχύει,

ιε) του ν. 4736/2020 «Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμέ-
νων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 200), όπως ισχύει,

ιστ) του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη 
διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 
2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τρο-
ποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και 
της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμ-
μάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά 
προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και 
ενεργειακές ρυθμίσεις» (Α΄ 129),
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ιζ) του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νο-
μοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες 
στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63), όπως 
ισχύει,

ιη) του π.δ. 82/2004 «Αντικατάσταση της 98012/2001/ 
1996 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέ-
τρων και όρων για τη διαχείριση χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων» (Β΄ 40). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 
την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων» (Α΄ 64)»,

ιθ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

κ) του π.δ. 3/2005 «Τροποποίηση διατάξεων με τις 
οποίες είχε προσαρμοστεί η Ελληνική Νομοθεσία με 
αντίστοιχες Οδηγίες της Ε.Ε που αφορούν την ασφάλεια 
στη ναυτιλία και πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία, 
σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/84/ΕΚ του Συμ-
βουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002» (Α΄ 2),

κα) του άρθρου 22α του π.δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία 
κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφο-
ρίας των πλοίων και ενημέρωσης» (Α΄ 66),

κβ) του π.δ. 16/2011«Έλεγχος των πλοίων από το κρά-
τος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Απριλίου 2009» (Α΄ 36),

κγ) του άρθρου 5 του π.δ. 125/2012 «Προσαρμογή 
του εσωτερικού δικαίου στην Οδηγία 2010/65/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 
Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής 
δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και από-
πλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάρ-
γηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ» (Α΄ 221),

κδ) του π.δ. 88/2015 «Τροποποίηση του π.δ. 49/2005 
“Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 
2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολού-
θησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης»” 
(Α΄ 66), με κύριο σκοπό τη συμμόρφωση προς την Οδη-
γία 2014/100/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 
2014.» (Α΄ 180),

κε) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),

κστ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 181),

κζ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180),

κη) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

κθ) του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

λ) της υπ’ αρ. οικ.114218/1997 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Εμπορικής 
Ναυτιλίας και Δημοσίας Τάξης και των Υφυπουργών 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων και Υγείας και Πρόνοιας «Κατάρτιση πλαισίου 
Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων» (Β΄ 1016),

λα) της υπό στοιχεία Η.Π.13588/725/2006 κοινής από-
φασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περι-
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών 
και Εμπορικής Ναυτιλίας «Μέτρα, όροι και περιορισμοί 
για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρ-
φωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα 
επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμ-
βρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/1997 
κοινής υπουργικής απόφασης “Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων” (Β΄ 604)» (Β΄ 383),

λβ) της υπό στοιχεία Η.Π. 24944/1159/2006 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη δια-
χείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 
5 (παρ. Β) της υπ΄ αρ. 13588/725 κοινής υπουργικής από-
φασης “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.” (Β΄ 383) και σε συμμόρ-
φωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγί-
ας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» 
(Β΄ 791),

λγ) της υπ’ αρ. 3122.3-15/79639/2016 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8111.1/41/09 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 412) “Μέτρα και όροι 
για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων 
που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 2007/71/
ΕΚ Οδηγίας» (Β΄ 3085),

λδ) της υπ’ αρ. οικ. 43942/4026/2016 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Οργάνω-
ση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 
(ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του 
ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει» (Β΄ 2992),

λε) την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607),

λστ) της υπ΄ αρ. 93237/22.8.1979 κοινής υπουργικής 
απόφασης.

2. Την υπό στοιχεία MEPC.1/Circ.834/Rev.1/1.3.2018 
εγκύκλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) 
σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής.

3. Την υπό στοιχεία Α.1237/27.6.2019 απόφαση του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) «Τελωνειακή διαδικασία συλλογής-παραλαβής, 
μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων 
υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών 
ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λει-
τουργία των πλοίων» (Β΄ 2927).
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4. Την υπ’ αρ. 2223.4-4/37473/2020/18.6.2020 διαταγή 
Διευθυντή Β’ Κλάδου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

5. Το υπ’ αρ. 2223.4-4/84645/2019/22.11.2019 έγγρα-
φο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Α.Ν. «Έναρξη επιχειρησι-
ακής λειτουργίας Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας».

6. Την υπ’ αρ. 2814.2/46723/2021/29.6.2021 Εισηγητική 
Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
(Άρθρο 1 της Οδηγίας)

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προστασία 
του θαλασσίου περιβάλλοντος από τις αρνητικές συνέ-
πειες των απορρίψεων αποβλήτων πλοίων που καταπλέ-
ουν σε ελληνικούς λιμένες εξασφαλίζοντας παράλληλα 
την ομαλή λειτουργία της θαλάσσιας κυκλοφορίας με τη 
βελτίωση της διάθεσης και χρήσης επαρκών λιμενικών 
εγκαταστάσεων παραλαβής και παράδοσης αποβλήτων 
στις εν λόγω εγκαταστάσεις, καθώς και η εναρμόνιση με 
τις διατάξεις της υπό στοιχεία (ΕΕ) 2019/883 Οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Απριλίου 2019 «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, 
για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την 
κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ».

Άρθρο 2
Ορισμοί
(Άρθρο 2 της Οδηγίας)

1. Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:
α) «πλοίο»: σκάφος κάθε τύπου που λειτουργεί στο 

θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των αλι-
ευτικών σκαφών, των σκαφών αναψυχής, των υδροπτέ-
ρυγων, των αερόστρωμνων σκαφών, των καταδυόμενων 
και των πλωτών ναυπηγημάτων,

β) «σύμβαση MARPOL»: η διεθνής σύμβαση για την 
πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, στην επικαιροποι-
ημένη της έκδοση,

γ) «απόβλητα από πλοία»: όλα τα απόβλητα, συμπε-
ριλαμβανομένων των καταλοίπων φορτίου, τα οποία 
παράγονται κατά τη λειτουργία του πλοίου ή κατά τις 
εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης και καθαρισμού, και 
τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραρ-
τημάτων I, II, IV, V και VI της σύμβασης MARPOL, καθώς 
επίσης και τα απόβλητα που αλιεύονται παθητικά,

δ) «απόβλητα που αλιεύονται παθητικά»: απόβλητα 
που συλλέγονται στα δίχτυα κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων,

ε) «κατάλοιπα φορτίου»: τα υπολείμματα οποιουδή-
ποτε υλικού του φορτίου τα οποία παραμένουν επί του 
πλοίου στο κατάστρωμα ή στους χώρους φορτίου ή σε 
δεξαμενές μετά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, συμπε-
ριλαμβανομένων υπερχειλίσεων και διαρροών κατά τη 
φόρτωση ή εκφόρτωση, σε υγρή ή ξηρά κατάσταση ή 
συμπαρασυρόμενα σε νερό πλύσης, εξαιρουμένης της 

σκόνης φορτίου που παραμένει στο κατάστρωμα μετά 
τη σάρωση ή της σκόνης στις εξωτερικές επιφάνειες του 
πλοίου,

στ) «λιμενική εγκατάσταση παραλαβής»: κάθε σταθε-
ρή, πλωτή ή κινητή εγκατάσταση, ικανή να παρέχει την 
υπηρεσία παραλαβής των αποβλήτων από πλοία,

ζ) «αλιευτικό σκάφος»: κάθε πλοίο που είναι εξοπλισμέ-
νο ή χρησιμοποιείται εμπορικά για την αλίευση ψαριών 
ή άλλων έμβιων πόρων από τη θάλασσα,

η) «σκάφος αναψυχής»: κάθε τύπος πλοίου, με μήκος 
κύτους 2,5 μέτρων ή μεγαλύτερο, ανεξάρτητα από το 
μέσο πρόωσής του, το οποίο χρησιμοποιείται για αθλη-
τικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς και δεν χρησιμοποιείται 
για εμπορική δραστηριότητα,

θ) «λιμένας»: θέση ή γεωγραφική περιοχή διαμορφω-
μένη από βελτιωτικά έργα και εγκαταστάσεις σχεδιασμέ-
νη κατά τρόπον ώστε να επιτρέπει κυρίως την υποδοχή 
πλοίων, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής αγκυροβο-
λίου εντός της δικαιοδοσίας του λιμένα,

ι) «επαρκής ικανότητα αποθήκευσης»: επαρκής ικα-
νότητα αποθήκευσης των αποβλήτων επί του πλοίου 
από τη στιγμή του απόπλου έως τον επόμενο λιμένα 
κατάπλου, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων 
που είναι πιθανό να παραχθούν κατά τη διάρκεια του 
δρομολογίου,

ια) «τακτική γραμμή»: γραμμή βάσει δημοσιευμένου ή 
προγραμματισμένου πίνακα αναχωρήσεων και αφίξεων 
μεταξύ συγκεκριμένων λιμένων ή επαναλαμβανόμενες 
διελεύσεις που συνιστούν αναγνωρισμένο χρονοδιά-
γραμμα,

ιβ) «τακτικοί ελλιμενισμοί»: επαναλαμβανόμενα δρο-
μολόγια του ίδιου πλοίου που συνιστούν σταθερό πρό-
γραμμα μεταξύ συγκεκριμένων λιμένων ή σειρά δρομο-
λογίων από και προς τον ίδιο λιμένα χωρίς ενδιάμεσες 
στάσεις,

ιγ) «συχνοί ελλιμενισμοί»: κατάπλοι πλοίου στον ίδιο 
λιμένα οι οποίοι πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία 
φορά ανά δεκαπενθήμερο,

ιδ) «θαλάσσιες εμπορικές μεταφορές μικρών αποστά-
σεων»: μεταφορά φορτίου ή/και επιβατών μέσω θάλασ-
σας μεταξύ λιμένων που βρίσκονται στα γεωγραφικά 
όρια της Ευρώπης ή μεταξύ αυτών των λιμένων και των 
λιμένων που βρίσκονται σε μη ευρωπαϊκές χώρες με 
ακτές στις μεσόγειες θάλασσες στα σύνορα της Ευρώπης,

ιε) «GISIS» (Global Integrated Ship Information System): 
το παγκόσμιο ολοκληρωμένο σύστημα ναυτιλιακών πλη-
ροφοριών που έχει συσταθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό 
Οργανισμό (IMO),

ιστ) «επεξεργασία»: οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης, 
στις οποίες περιλαμβάνεται η προετοιμασία πριν από την 
ανάκτηση ή τη διάθεση,

ιζ) «άμεσο τέλος»: τέλος καταβαλλόμενο για την παρο-
χή των υπηρεσιών λιμενικής εγκατάστασης παραλαβής 
και απολύτως εξαρτώμενο από το είδος και την ποσό-
τητα των αποβλήτων,

ιη) «έμμεσο τέλος»: τέλος καταβαλλόμενο για την 
παροχή των υπηρεσιών λιμενικής εγκατάστασης πα-
ραλαβής, ανεξαρτήτως της πραγματικής παράδοσης 
αποβλήτων από πλοία,
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ιθ) «φορέας διαχείρισης λιμένων»: οποιοσδήποτε φο-
ρέας διαχειρίζεται τους λιμένες της περιοχής αρμοδιό-
τητάς του (όπως ενδεικτικά Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., 
Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, δημοτικά 
λιμενικά γραφεία, Ο.Τ.Α., Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα 
Α.Ε., Ιδιωτικές Επιχειρήσεις). Στον όρο αυτόν περιλαμβά-
νονται και οι πάσης φύσης επιχειρήσεις που διαθέτουν 
ιδιωτικές παράκτιες εγκαταστάσεις στις οποίες καταπλέ-
ουν πλοία στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση,

κ) «πάροχος υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων πλοίων»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που παρέχει υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων πλοίων στο οποίο 
έχουν ανατεθεί οι εν λόγω υπηρεσίες από τον φορέα 
διαχείρισης λιμένων για τα πλοία που καταπλέουν στην 
περιοχή αρμοδιότητάς του,

κα) «Εθνική Αρμόδια Αρχή για το σύστημα της Ένωσης 
SafeSeaNet(ΕΑΑ SSN)»: το Τμήμα Θαλάσσιας Επιτήρησης 
και Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής,

κβ) «αρμόδια Υπηρεσία»: η Γενική Γραμματεία Λιμένων, 
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

κγ) «βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων»: η βάση 
δεδομένων που αναπτύσσεται, τηρείται και ενημερώ-
νεται από την Επιτροπή, με την οποία συνδέονται όλα 
τα κράτη μέλη και η οποία περιέχει όλες τις πληροφορί-
ες που απαιτούνται για την εφαρμογή του συστήματος 
επιθεωρήσεων που προβλέπεται από την οδηγία (ΕΕ) 
2019/883. Η βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων βα-
σίζεται στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 24 του π.δ. 16/2011 (Α΄ 36), όπως 
εκάστοτε ισχύει, και έχει παρόμοιες λειτουργίες με αυτή 
τη βάση δεδομένων,

κδ) «αγκυροβόλιο»: καθορισμένη θαλάσσια περιοχή 
πλησίον λιμένα, που βρίσκεται εκτός της περιοχής αρμο-
διότητας φορέα διαχείρισης λιμένα και εντός αρμοδιότη-
τας της οικείας Λιμενικής Αρχής, στην οποία επιτρέπεται 
η βραχυχρόνια αγκυροβολία πλοίων και η διενέργεια 
πράξεων, όπως ανεφοδιασμού, αλλαγής πληρωμάτων, 
παραλαβής τροφοεφοδίων κ.λπ.

2. Τα «απόβλητα από πλοία» που αναφέρονται στην 
περ. γ΄ της παρ. 1, θεωρούνται απόβλητα κατά την έννοια 
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129), όπως 
εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)

1. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται:
α) σε όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέ-

ρουν, τα οποία καταπλέουν ή λειτουργούν σε ελληνικό 
λιμένα, πλην των πλοίων που εκτελούν τις λιμενικές υπη-
ρεσίες κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 2017/352 και πλην των πολεμικών πλοίων 
ή βοηθητικών σκαφών ή άλλων πλοίων που ανήκουν στο 
κράτος ή που τα εκμεταλλεύεται το κράτος και χρησιμο-
ποιούνται προς το παρόν αποκλειστικά σε κυβερνητική 
μη εμπορική βάση·

β) σε όλους τους ελληνικούς λιμένες, στους οποίους 
συνήθως καταπλέουν πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του στοιχείου α).

2. Tα πλοία, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της απόφασης αυτής παραδίδουν τα απόβλητα που πα-
ράγονται στα πλοία αυτά και τα κατάλοιπα φορτίου κατά 
τρόπο σύμφωνο με την απόφαση αυτή στο βαθμό που 
αυτό είναι ευλόγως εφικτό και κατά τα προβλεπόμενα 
στα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων του 
άρθρου 5 της παρούσας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, δύναται να εξαιρείται ένα αγκυροβόλιο 
από τους σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 6, 7 και 8. Η 
εν λόγω απόφαση λαμβάνεται κατόπιν αιτήματος του 
αρμόδιου φορέα διαχείρισης, το οποίο εξετάζεται αρ-
μοδίως και μόνο σε περίπτωση που η παράδοση απο-
βλήτων στο εν λόγω αγκυροβόλιο προκαλεί άσκοπη 
καθυστέρηση των πλοίων ή εγκυμονεί κινδύνους για 
την προστασία του περιβάλλοντος.

Άρθρο 4
Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
(Άρθρο 4 της Οδηγίας)

1. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων εξασφαλίζουν τη δι-
άθεση λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για όλα 
τα είδη των αποβλήτων, επαρκών για την κάλυψη των 
αναγκών των πλοίων που χρησιμοποιούν συνήθως τον 
λιμένα, χωρίς να προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρη-
ση των πλοίων. Οι φορείς διαχείρισης εξακολουθούν να 
έχουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 41 
του ν. 4819/2021 (Α΄ 129), όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων διασφαλίζουν ότι:
α) οι λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής έχουν την 

ικανότητα να δεχτούν τους τύπους και τις ποσότητες των 
αποβλήτων από τα πλοία που χρησιμοποιούν συνήθως 
τον εν λόγω λιμένα, λαμβανομένων υπόψη:

αα) των λειτουργικών αναγκών των χρηστών του λι-
μένα,

αβ) του μεγέθους και της γεωγραφικής θέσης του εν 
λόγω λιμένα, 

αγ) των τύπων των πλοίων που καταπλέουν στον εν 
λόγω λιμένα, 

αδ) των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 9.
β) οι διατυπώσεις και οι πρακτικές ρυθμίσεις για τη 

χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής είναι 
απλές και διεκπεραιώνονται με ταχύτητα για να απο-
φεύγονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις για τα πλοία,

γ) τα επιβαλλόμενα για την παράδοση τέλη δεν δημι-
ουργούν αντικίνητρα στη χρήση των λιμενικών εγκατα-
στάσεων παραλαβής από τα πλοία και

δ) οι λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής καθιστούν 
εφικτή τη διαχείριση των αποβλήτων από πλοία με πε-
ριβαλλοντικά ορθό τρόπο σύμφωνα με τον ν. 4819/2021 
(Α΄ 129), όπως εκάστοτε ισχύει, και με άλλες σχετικές 
νομοθετικές ενωσιακές και εθνικές νομοθετικές πράξεις 
για τα απόβλητα.

Για τους σκοπούς της περίπτωσης δ’ οι φορείς διαχεί-
ρισης λιμένων εξασφαλίζουν χωριστή συλλογή, ώστε να 
διευκολύνονται η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλω-
ση των αποβλήτων από τα πλοία στους λιμένες, όπως 
προβλέπεται στο δίκαιο της Ένωσης για τα απόβλητα 
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και στο εθνικό δίκαιο, και ειδικότερα την κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής υπό στοιχεία 41624/2057/Ε103/2010 (Β΄ 1625) 
κοινή υπουργική απόφαση, στον ν. 4819/2021 (Α΄ 129) 
και στην κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (Β΄ 1184) 
κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, οι 
λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής μπορούν να συλ-
λέγουν τα επιμέρους κλάσματα αποβλήτων σύμφωνα 
με τις κατηγορίες αποβλήτων που ορίζονται στη σύμ-
βαση MARPOL, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές της.

Τα προβλεπόμενα στην περ. δ΄ εφαρμόζονται με την 
επιφύλαξη των αυστηρότερων απαιτήσεων που επιβάλ-
λονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 1069/2009 για 
τη διαχείριση υπολειμμάτων τροφίμων από τις διεθνείς 
μεταφορές.

3. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών για την παρα-
λαβή και διαχείριση αποβλήτων μπορεί να παρέχεται 
απευθείας από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης λιμένα 
ή/και από έναν ή περισσότερους παρόχους υπηρεσιών 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων κατά τα προβλε-
πόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 σε ό,τι αφορά 
τους λιμένες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
εν λόγω Κανονισμού.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή και δια-
χείριση αποβλήτων από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
είναι να πληροί τις απαιτήσεις που τίθενται στο άρθρο 
52 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129), όπως εκάστοτε ισχύει, ανά-
λογα με τις εργασίες τις οποίες εκτελεί και να διαθέτει 
εν ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νο-
μοθεσία άδειες.

5. Η δραστηριοποίηση παρόχου ή παρόχων υπηρεσι-
ών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων σε κάθε λι-
μένα είναι δυνατή, μόνο κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου 
φορέα διαχείρισης λιμένα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352, όπου αυτός εφαρμόζεται. 
Για το σκοπό αυτό και με μέριμνα του αρμόδιου φορέα 
διαχείρισης λιμένα,τα στοιχεία του παρόχου ή των πα-
ρόχων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα διαχεί-
ρισης και κοινοποιούνται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή 
και στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής 
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

6. Τυχόν καταγγελίες ανεπάρκειας των λιμενικών εγκα-
ταστάσεων παραλαβής εξετάζονται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και στη συνέχεια, εφόσον κριθεί απαραίτητο, 
ενημερώνεται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ).

7. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων διασφαλίζουν ότι 
οι επιχειρήσεις παράδοσης ή παραλαβής αποβλήτων 
διενεργούνται με επαρκή μέτρα ασφαλείας για την πρό-
ληψη κινδύνων κατά προσώπων ή του περιβάλλοντος 
στους λιμένες που καλύπτονται από την παρούσα από-
φαση.

8. Κάθε μέρος που συμμετέχει στην παράδοση ή την 
παραλαβή αποβλήτων από πλοία δύναται να αξιώσει 
αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από αδικαιο-
λόγητη καθυστέρηση.

Άρθρο 5
Σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων 
(Άρθρο 5 της Οδηγίας)

1. Για τις ως άνω λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
αποβλήτων καταρτίζεται και εφαρμόζεται για κάθε λιμέ-
να συμπεριλαμβανομένου του αγκυροβολίου, με μέρι-
μνα και ευθύνη του φορέα διαχείρισης αυτού, κατάλληλο 
σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο 
ονομάζεται στο εξής χάριν συντομίας «σχέδιο», κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ιδίως 
με τους χρήστες του λιμένα και τους εκπροσώπους αυ-
τών, τους ΟΤΑ α’ βαθμού και τα εγκεκριμένα συστήματα 
εναλλακτικής διαχείρισης, με γνώμονα τις απαιτήσεις 
των άρθρων 4, 6, 7 και 12 και του Παραρτήματος Ι. Οι εν 
λόγω διαβουλεύσεις θα πρέπει να διενεργούνται τόσο 
κατά τη διάρκεια της αρχικής κατάρτισης του σχεδίου, 
με ανάρτηση του σχεδίου στην ιστοσελίδα του φορέα 
διαχείρισης του λιμένα διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) 
μηνός, όσο και μετά την έγκρισή του, ιδιαίτερα όταν 
έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές όσον αφορά στις 
προβλεπόμενες στα άρθρα 4, 6 και 7 απαιτήσεις του 
Παραρτήματος Ι. Έκθεση διαβούλευσης θα κατατίθεται 
από το φορέα διαχείρισης στις συναρμόδιες υπηρεσίες 
της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής 
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

2. Για λόγους έγκαιρης ενημέρωσης των φορέων εκμε-
τάλλευσης των πλοίων και διευκόλυνσης της διαδικασίας 
παραλαβής των αποβλήτων, οι αρμόδιοι φορείς διαχεί-
ρισης, καταρτούν ξεχωριστό παράρτημα του σχεδίου το 
οποίο περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

α) θέση των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για 
κάθε θέση πρόσδεσης και, κατά περίπτωση, του ωραρί-
ου λειτουργίας τους,

β) κατάλογο των αποβλήτων πλοίων τα οποία διαχειρί-
ζεται συνήθως ο λιμένας, ο οποίος πρέπει να περιλαμβά-
νει όλων των ειδών τα απόβλητα και κατάλοιπα φορτίου 
των πλοίων που προσεγγίζουν το λιμένα,

γ) κατάλογο των σημείων επαφής, των φορέων εκμε-
τάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και 
των παρεχόμενων υπηρεσιών,

δ) περιγραφή των διαδικασιών παράδοσης των απο-
βλήτων,

ε) περιγραφή του συστήματος κάλυψης του κόστους, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των συστη-
μάτων διαχείρισης των αποβλήτων και των σχετικών 
πόρων, όπως αναφέρονται στο παράρτημα 4.

Το παραπάνω παράρτημα υποβάλλεται μαζί με το 
σχέδιο, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 5 και κατό-
πιν εγκρίσεως του σχεδίου, αυτό αναρτάται με μέριμνα 
της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής στην ιστοσελίδα του.

3. Τα σχέδια της παρ. 1 είναι δυνατόν, κατόπιν συμ-
φωνίας των αρμόδιων φορέων διαχείρισης λιμένων, να 
καταρτίζονται και συμπληρώνονται σε περιφερειακό επί-
πεδο, για περισσότερους του ενός λιμένες, με τη δέουσα 
συμμετοχή του κάθε λιμένα, υπό την προϋπόθεση ότι 
προσδιορίζεται για κάθε επιμέρους λιμένα ποιες εγκα-
ταστάσεις παραλαβής είναι απαραίτητες και ποιες είναι 
διαθέσιμες.
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4. Οι μικροί μη εμπορικοί λιμένες, οι οποίοι χαρακτηρί-
ζονται από σπάνια ή χαμηλή κυκλοφορία μόνο σκαφών 
αναψυχής, μπορούν να εξαιρούνται από τις παραγρά-
φους 1 έως 3, εάν οι οικείες λιμενικές εγκαταστάσεις υπο-
δοχής εντάσσονται στο σύστημα διαχείρισης αποβλή-
των του οποίου η διαχείριση ασκείται από τον σχετικό 
δήμο ή για λογαριασμό του και εξασφαλίζεται ότι οι πλη-
ροφορίες σχετικά με το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων 
τίθενται στη διάθεση των χρηστών των εν λόγω λιμένων.

5. Τα σχέδια καταρτίζονται με ευθύνη των φορέων δι-
αχείρισης λιμένων και υποβάλλονται μετά την έγκριση 
τους από το αρμόδιο όργανο του φορέα διαχείρισης, σε 
ηλεκτρονική μορφή (FlashDisk), στην αρμόδια Υπηρεσία 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
καθώς και στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέ-
ρειας,προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί αυτών. Οι 
Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης και της Περιφέρειας, υποχρεούνται εντός ενός 
(1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των σχεδίων, 
να διαβιβάζουν μέσω e-mail τη γνωμοδότησή τους στην 
αρμόδια Υπηρεσία, κοινοποιώντας την παράλληλα στον 
αρμόδιο φορέα διαχείρισης λιμένα. Σε περίπτωση που 
κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπό-
ψη και τις ανωτέρω δύο (2) γνωμοδοτήσεις, το σχέδιο 
δεν είναι πλήρες και δεν καλύπτει επαρκώς τις απαιτή-
σεις της παρούσας, η αρμόδια Υπηρεσία, ενημερώνει 
εγγράφως τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης λιμένα και 
τους ανωτέρω φορείς, ζητώντας την εκ νέου υποβολή 
του σχεδίου. Η παράλειψη των ανωτέρω φορέων να 
γνωμοδοτήσουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας δεν 
κωλύει την πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας έγκρισης 
του σχεδίου. Η έγκριση του σχεδίου, πραγματοποιείται, 
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής 
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ειδικά για τους λιμέ-
νες, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352, η έγκριση του σχεδίου 
πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής.

6. Μετά την έγκριση του σχεδίου, ο φορέας διαχείρισης 
λιμένα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την υλοποίησή του.

7. Η έγκριση των σχεδίων ισχύει για συγκεκριμένο χρο-
νικό διάστημα το οποίο ορίζεται στην εγκριτική απόφα-
ση και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια. Για 
το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εμπρό-
θεσμης υποβολής αιτήματος για την επανέγκριση του 
σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και της 
ολοκλήρωσης της εν λόγω διαδικασίας με την έκδοση 
της σχετικής απόφασης, το υφιστάμενο εγκεκριμένο σχέ-
διο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων διατηρείται 
σε ισχύ, εφόσον δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις που πε-
ριγράφονται στην παρ. 8 του παρόντος. Ως εμπρόθεσμη 
υποβολή ορίζεται αυτή που διενεργείται τουλάχιστον 
τρείς (3) μήνες πριν τη λήξη ισχύος της υφιστάμενης 
έγκρισης.

8. Τα σχέδια επανυποβάλλονται προς έγκριση από 
τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης λιμένων στις ακό-
λουθες περιπτώσεις:

α) αλλαγή του φορέα διαχείρισης του λιμένα,
β) σημαντική αύξηση ή μείωση του αριθμού ή του τύ-

που των πλοίων που καταπλέουν στον λιμένα,
γ) σημαντική αλλαγή της διαδικασίας παραλαβής και 

διαχείρισης των αποβλήτων και των καταλοίπων φορ-
τίου,

δ) διαρθρωτικές αλλαγές της κυκλοφορίας στον λι-
μένα, 

ε) κατασκευή νέων υποδομών στον λιμένα,
στ) αλλαγές στη ζήτηση και στην παροχή λιμενικών 

εγκαταστάσεων παραλαβής και νέες τεχνικές επεξερ-
γασίας επί του πλοίου,

ζ) αλλαγές στο σύστημα χρέωσης τελών.
9. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων 

πραγματοποιείται από την οικεία Λιμενική Αρχή, με τη 
συνδρομή των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλ-
λοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) των Περιφερειών, εφόσον απαιτείται, 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ύπαρξης καταγγελιών για ανε-
πάρκεια των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής ή 
παραβιάσεων της νομοθεσίας που αφορά στην παραλα-
βή και τη διαχείριση αποβλήτων. Οι φορείς διαχείρισης 
λιμένων, που συγκαταλέγονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο 
Μεταφορών και δεν παρέχουν οι ίδιοι τις οικείες λιμενι-
κές υπηρεσίες, ασκούν εποπτεία επί των παρόχων των εν 
λόγω υπηρεσιών και είναι αποδέκτες τυχόν καταγγελιών 
από τους χρήστες των λιμένων κατά των τελευταίων.

10. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ισχύος του 
σχεδίου, δεν έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές, όπως 
αυτές ορίζονται στις παρ. 8 και 9 του παρόντος, η επανέ-
γκριση του σχεδίου μπορεί να περιλαμβάνει επικύρωση 
του ήδη υφιστάμενου σχεδίου. Η εν λόγω διαδικασία 
πραγματοποιείται σύμφωνα με αυτήν της παρ. 5 και ο αρ-
μόδιος φορέας διαχείρισης υποβάλλει συμπληρωματικό 
παράρτημα το οποίο περιέχει στατιστικά στοιχεία που 
αφορούν την πραγματική χρήση των λιμενικών εγκατα-
στάσεων παραλαβής και τις ποσότητες των αποβλήτων 
που παραδόθηκαν από τα πλοία για κάθε ένα από τα έτη 
ισχύος του σχεδίου.

11. Τα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων 
των λιμένων, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Κανο-
νισμού Λειτουργίας τους και πρέπει να είναι διαθέσιμα 
σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για τους λιμένες του Διευρω-
παϊκού Δικτύου Μεταφορών, όπως απαριθμούνται στο 
Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1315/2013, 
αναρτώνται υποχρεωτικά στις αντίστοιχες ιστοσελίδες 
των φορέων διαχείρισης των λιμένων τόσο στην ελλη-
νική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

12. Ειδικά για τους λιμένες του Διευρωπαϊκού Δικτύου 
Μεταφορών, οι αρμόδιοι φορείς διαχείρισης, υποχρεού-
νται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τα στοιχεία του 
παρόχου ή των παρόχων παραλαβής και διαχείρισης των 
αποβλήτων που δραστηριοποιούνται εντός του λιμένα 
τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 
(ΕΕ) 2017/352, όπου αυτός εφαρμόζεται. Με μέριμνα 
του φορέα, τα ως άνω στοιχεία βρίσκονται αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα του τόσο στην ελληνική όσο και στην 
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αγγλική γλώσσα. Τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν μέρος 
του σχεδίου και η διαδικασία εγκρίσεως του σχεδίου δεν 
παρακωλύεται από την μη ύπαρξη αυτών.

Άρθρο 6
Εκ των προτέρων κοινοποίηση αποβλήτων
(Άρθρο 6 της Οδηγίας)

1. Ο φορέας εκμετάλλευσης πλοίου, ο πράκτορας ή ο 
πλοίαρχος πλοίου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
του π.δ. 49/2005 (Α΄ 66) με προορισμό λιμένα της Ελλά-
δας, συμπληρώνει με ειλικρίνεια και ακρίβεια το έντυπο 
του παραρτήματος 2 της παρούσας απόφασης («εκ των 
προτέρων κοινοποίησης αποβλήτων») και κοινοποιεί τα 
στοιχεία που περιέχονται σε αυτό στον φορέα διαχείρι-
σης λιμένα που καταπλέει το πλοίο και μέσω της Εθνικής 
Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (ΕΕΝΘ) στην αρμόδια Λι-
μενική Αρχή και στην ΕΑΑ SSN:

α) τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την 
άφιξη, εάν είναι γνωστός ο λιμένας κατάπλου,

β) μόλις γίνει γνωστός ο λιμένας κατάπλου, εάν η πλη-
ροφορία αυτή είναι διαθέσιμη λιγότερες από είκοσι τέσ-
σερις (24) ώρες πριν από την άφιξη, ή

γ) το αργότερο κατά την αναχώρηση από τον προη-
γούμενο λιμένα, εάν η διάρκεια του ταξιδίου είναι μικρό-
τερη από είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

2. Τα στοιχεία της εκ των προτέρων κοινοποίησης απο-
βλήτων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο μέρος του συ-
στήματος πληροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής 
που αναφέρεται στο άρθρο 13 της παρούσας απόφασης, 
σύμφωνα με το π.δ. 49/2005 (Α΄ 66) και το π.δ. 125/2012 
(Α΄ 66), όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Τα στοιχεία της εκ των προτέρων κοινοποίησης απο-
βλήτων είναι διαθέσιμα επί του πλοίου, κατά προτίμηση 
σε ηλεκτρονική μορφή, τουλάχιστον έως τον επόμενο 
λιμένα κατάπλου και τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων 
αρχών, εφόσον ζητηθούν.

4. Το έντυπο του παραρτήματος 2 αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος των σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων.

Άρθρο 7
Παράδοση αποβλήτων από πλοία
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)

1. Ο πλοίαρχος πλοίου που καταπλέει σε ελληνικό λι-
μένα, παραδίδει προτού αποπλεύσει από τον εν λόγω 
λιμένα, όλα τα απόβλητά του πλοίου σε λιμενική εγκατά-
σταση παραλαβής σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες 
απόρριψης που προβλέπονται στη σύμβαση MARPOL.

2. Με την παράδοση, ο φορέας διαχείρισης ή ο πάρο-
χος στον οποίο παραδόθηκαν τα απόβλητα συμπληρώ-
νει με ειλικρίνεια και ακρίβεια το έντυπο του παραρτή-
ματος 3 («απόδειξη παράδοσης αποβλήτων») και εκδίδει 
και χορηγεί στον πλοίαρχο του πλοίου, χωρίς άσκοπη 
καθυστέρηση, την απόδειξη παράδοσης.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμε-
νικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος του φορέα διαχείρισης, δύναται να 
εξαιρούνται οι μικροί λιμένες με μη στελεχωμένες εγκα-
ταστάσεις ή απομακρυσμένοι λιμένες. Η εν λόγω απόφα-

ση κοινοποιείται και στην ΕΑΑ SSN, προκειμένου αυτή να 
κοινοποιήσει ηλεκτρονικά το όνομα και τις γεωγραφικές 
συντεταγμένες (φ’, λ’) των εν λόγω λιμένων στο μέρος 
του συστήματος πληροφοριών, παρακολούθησης και 
επιβολής που προβλέπεται στο άρθρο 13.

4. Ο φορέας εκμετάλλευσης πλοίου, ο πράκτορας ή ο 
πλοίαρχος πλοίου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
του π.δ. 49/2005 (Α΄ 66) υποβάλλει ηλεκτρονικά, πριν 
από τον απόπλου ή μόλις παραληφθεί η απόδειξη παρά-
δοσης αποβλήτων, τις πληροφορίες που περιέχονται σε 
αυτή στο μέρος του συστήματος πληροφοριών, παρακο-
λούθησης και επιβολής που προβλέπεται στο άρθρο 13 
της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα π.δ. 49/2005 
(Α΄ 66) και 125/2012 (Α΄ 221), όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι 
πληροφορίες της απόδειξης παράδοσης αποβλήτων δι-
ατηρούνται επί του πλοίου επί δύο έτη τουλάχιστον κατά 
περίπτωση μαζί με το ενδεδειγμένο βιβλίο πετρελαίου, 
βιβλίο φορτίου, βιβλίο απορριμμάτων ή σχέδιο διαχεί-
ρισης απορριμμάτων, και διατίθενται, εφόσον ζητηθούν, 
στις οικείες Λιμενικές Αρχές και κάθε άλλη αρμόδια αρχή.

5. Ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, ένα 
πλοίο μπορεί να αποπλεύσει για τον επόμενο λιμένα κα-
τάπλου, χωρίς να έχει παραδώσει τα παραπάνω απόβλη-
τα, και χωρίς να καταβάλει τα τέλη που προβλέπονται 
στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 8, κατόπιν σχετικής έγκρι-
σης από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, εάν:

α) από τις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με 
τα παραρτήματα 2 και 3 προκύπτει ότι υπάρχει επαρκής 
ειδική ικανότητα αποθήκευσης για το σύνολο των απο-
βλήτων που έχουν συσσωρευθεί και θα συσσωρευθούν 
κατά το προβλεπόμενο δρομολόγιο του πλοίου έως τον 
επόμενο λιμένα κατάπλου, ή

β) από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες επί 
πλοίων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
π.δ. 49/2005 (Α΄ 66), όπως ισχύει, προκύπτει ότι υπάρχει 
επαρκής ειδική ικανότητα αποθήκευσης για το σύνολο 
των αποβλήτων που έχουν συσσωρευθεί και θα συσσω-
ρευθούν κατά το προβλεπόμενο δρομολόγιο του πλοίου 
έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου, ή

γ) το πλοίο καταπλέει σε αγκυροβόλιο μόνο για λιγό-
τερο από είκοσι τέσσερις (24) ώρες ή υπό αντίξοες και-
ρικές συνθήκες, εκτός αν η περιοχή αυτή έχει εξαιρεθεί 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3.

6. Η αρμόδια Λιμενική Αρχή, προκειμένου να δια-
σφαλίσει ενιαίους όρους εφαρμογής της εξαίρεσης 
που αναφέρεται στα στοιχεία α) και β), λαμβάνει υπό-
ψη τις εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής για τον 
καθορισμό των μεθόδων που θα χρησιμοποιούνται 
για τον υπολογισμό της επαρκούς ειδικής ικανότητας 
αποθήκευσης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης της παρ. 2 του άρθρου 20 της 
Οδηγίας(ΕΕ) 2019/883, όπως αυτές κάθε φορά ενσω-
ματώνονται στο εθνικό δίκαιο. Μέχρι την έκδοση των 
ως άνω εκτελεστικών πράξεων της Επιτροπής για την 
εκτίμηση της ύπαρξης ή μη επαρκούς ειδικής ικανότη-
τας αποθήκευσης θα λαμβάνεται υπόψη το πρότυπο 
ISO21070: 2011 & 2017 ShipsandMarineTechnology - 
MarineEnvironmentProtection - Managementandhand
lingofshipboardgarbage.
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7. Η Λιμενική Αρχή, προκειμένου να αποτρέψει την 
απόρριψη των αποβλήτων στη θάλασσα και τη ρύπανση 
της θάλασσας, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, απαιτώ-
ντας από το πλοίο να παραδώσει τα απόβλητά του, εάν 
συντρέχει έστω και μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί βάσει των διαθέ-
σιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πλη-
ροφοριών που διατίθενται ηλεκτρονικά στο σύστημα 
πληροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής που ανα-
φέρεται στο άρθρο 13 ή στο GISIS, ότι διατίθενται επαρ-
κείς λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής στον επόμενο 
λιμένα κατάπλου, ή

β) ο επόμενος λιμένας κατάπλου είναι άγνωστος.
8. Η παρ. 5 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της έγκρι-

σης αυστηρότερων απαιτήσεων για τα πλοία σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο.

Άρθρο 8
Συστήματα κάλυψης του κόστους 
των λιμενικών εγκαταστάσεων 
(Άρθρο 8 της Οδηγίας)

1. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων εξασφαλίζουν ότι 
το κόστος της λειτουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων 
παραλαβής για την παραλαβή και την επεξεργασία απο-
βλήτων από πλοία, πλην των καταλοίπων φορτίου, καλύ-
πτεται με την είσπραξη τέλους από τα πλοία. Το εν λόγω 
κόστος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαριθμούνται 
στο παράρτημα 4 της παρούσας.

2. Τα συστήματα κάλυψης του κόστους δεν παρέχουν 
κίνητρο στα πλοία να απορρίπτουν τα απόβλητά τους 
στη θάλασσα. Για τον σκοπό αυτό, οι φορείς διαχείρισης 
εφαρμόζουν όλες τις ακόλουθες αρχές στον σχεδιασμό 
και στη λειτουργία των συστημάτων κάλυψης του κό-
στους:

α) τα πλοία που καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα κα-
ταβάλλουν έμμεσο τέλος, ανεξαρτήτως της παράδοσης 
αποβλήτων σε λιμενική εγκατάσταση παραλαβής,

β) το έμμεσο τέλος καλύπτει:
i) το έμμεσο διοικητικό κόστος,
ii) σημαντικό μέρος των άμεσων λειτουργικών δαπα-

νών, όπως ορίζει το παράρτημα 4, το οποίο αντιπρο-
σωπεύει τουλάχιστον το 30 % του συνολικού άμεσου 
κόστους για την πραγματική παράδοση αποβλήτων κατά 
το παρελθόν έτος, με δυνατότητα να λαμβάνεται επίσης 
υπόψη το κόστος που συνδέεται με τον αναμενόμενο 
όγκο κυκλοφορίας για το επόμενο έτος,

γ) προκειμένου να παρασχεθεί μέγιστο κίνητρο για 
την παράδοση αποβλήτων του παραρτήματος V της 
σύμβασης MARPOL πλην των καταλοίπων φορτίου, δεν 
επιβάλλεται άμεσο τέλος για τα απόβλητα αυτά, προ-
κειμένου να διασφαλίζεται δικαίωμα παράδοσης χωρίς 
πρόσθετες χρεώσεις βάσει του όγκου των παραδιδό-
μενων αποβλήτων, εκτός όταν αυτός ο όγκος παραδι-
δόμενων αποβλήτων υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα 
αποθήκευσης αποβλήτων που αναφέρεται στο έντυπο 
που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 2 της παρούσας. 
Τα απόβλητα που αλιεύονται παθητικά καλύπτονται από 
αυτό το καθεστώς, περιλαμβανομένου δε και του δικαι-
ώματος παράδοσης,

δ) προκειμένου οι δαπάνες συλλογής και επεξεργασίας 
των αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά να μη βαρύ-
νουν αποκλειστικά και μόνον τους χρήστες του λιμένα, 
οι φορείς διαχείρισης λιμένων, κατά περίπτωση, τις εν 
λόγω δαπάνες με τα έσοδα που προκύπτουν από εναλ-
λακτικά συστήματα χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων από 
συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και από διαθέσιμους 
ενωσιακούς, εθνικούς ή περιφερειακούς πόρους,

ε) για τα κατάλοιπα καθαρισμού δεξαμενών που πε-
ριέχουν υψηλού ιξώδους εμμένουσες πλέουσες ουσίες 
δεν επιβάλλονται έμμεσα τέλη, η δε κάλυψη του κόστους 
παράδοσης αυτών αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευ-
σης μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης του πλοίου και της 
λιμενικής εγκατάστασης παραλαβής και δεν απαιτείται 
να παραδίδονται στο λιμένα, προκειμένου δε να ενθαρ-
ρύνουν την παράδοση των καταλοίπων αυτών, οι φορείς 
διαχείρισης παρέχουν κατάλληλα οικονομικά κίνητρα για 
την εν λόγω παράδοση,

στ) το έμμεσο τέλος δεν περιλαμβάνει τα απόβλητα 
από συστήματα καθαρισμού καυσαερίων, των οποίων 
το κόστος καλύπτεται με βάση τους τύπους και τις πο-
σότητες αποβλήτων που παραδίδονται.

3. Το μέρος του κόστους που δεν καλύπτεται, ενδεχο-
μένως, από το έμμεσο τέλος, καλύπτεται από το άμεσο 
τέλος με βάση τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων 
που παραδίδονται πραγματικά από το πλοίο.

4. Τα τέλη μπορούν να διαφοροποιούνται με βάση τα 
εξής:

α) την κατηγορία, τον τύπο και το μέγεθος του πλοίου,
β) την παροχή υπηρεσιών σε πλοία εκτός του κανονι-

κού ωραρίου λειτουργίας στον λιμένα, ή 
γ) την επικινδυνότητα των αποβλήτων.
5. Τα τέλη μειώνονται με βάση τα εξής:
α) το είδος εμπορικής δραστηριότητας που εκτελεί το 

πλοίο, ιδίως όταν το πλοίο εκτελεί θαλάσσιες εμπορικές 
μεταφορές μικρών αποστάσεων,

β) βάσει του σχεδιασμού, του εξοπλισμού και της λει-
τουργίας του πλοίου αποδεικνύεται ότι το πλοίο παρά-
γει μειωμένες ποσότητες αποβλήτων και διαχειρίζεται 
τα απόβλητά του με βιώσιμο και περιβαλλοντικά ορθό 
τρόπο.

Προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ένα πλοίο πληροί 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο στοιχείο β) όσον 
αφορά τη διαχείριση αποβλήτων επί του πλοίου, οι φο-
ρείς λαμβάνουν υπόψη τις εκτελεστικές πράξεις της επι-
τροπής, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης της παρ. 2 του άρθρου 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/883.

6. Τα επιβαλλόμενα τέλη πρέπει να είναι δίκαια, να 
καθορίζονται με διαφάνεια, να είναι εύκολα αναγνωρί-
σιμα, να μην εισάγουν διακρίσεις και να αντιστοιχούν 
στο κόστος των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που δι-
ατίθενται και, κατά περίπτωση, χρησιμοποιούνται. Το 
ύψος των τελών και η βάση υπολογισμού τους, πρέπει 
να κοινοποιούνται από τους οικείους φορείς διαχείρισης 
λιμένων στους χρήστες του λιμένα στην ελληνική και 
στην αγγλική γλώσσα δια της συμπερίληψής τους σε κα-
τάλληλη ενότητα στο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης και 
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να παρέχονται οι απαιτούμενες διευκρινίσεις εφόσον 
ζητηθούν από χρήστη.

7. Τα έμμεσα τέλη για τους λιμένες του Διευρωπαϊκού 
Δικτύου Μεταφορών, εγκρίνονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης καταθέτει 
σχετικό αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία συνοδευόμενο 
από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ή της 
Λιμενικής Επιτροπής, στο σώμα της οποίας περιγράφεται 
λεπτομερώς το εν λόγω σύστημα τελών καθώς και ανα-
λυτική Τεχνοοικονομική Έκθεση, η οποία τεκμηριώνει το 
ύψος των επιβαλλόμενων τελών. Η εν λόγω απόφαση, 
λαμβάνεται κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής και είναι αορίστου ισχύος υπό την 
προϋπόθεση ότι το ύψος των τελών παραμένει σταθερό. 
Με μέριμνα του αρμόδιου φορέα διαχείρισης, η σχετι-
κή απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του τόσο στην 
ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση 
αναπροσαρμογής των ως άνω τελών, με μέριμνα του 
οικείου φορέα διαχείρισης θα κατατίθεται στην αρμόδια 
Υπηρεσία σχετικό αίτημα έγκρισης της αναπροσαρμο-
γής, ακολουθώντας την ίδια ως άνω περιγραφόμενη 
στην παρούσα παράγραφο διαδικασία.

8. Για τους λοιπούς λιμένες της χώρας, τα τέλη της 
παρ. 6, περιγράφονται στα σχέδια παραλαβής και διαχεί-
ρισης αποβλήτων, η έγκριση των οποίων, αποτελεί ταυ-
τόχρονα και αποδοχή του εν λόγω συστήματος τελών.

9. Τα πλοία που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του π.δ. 49/2005 (Α΄ 66), υποχρεούνται στην παράδοση 
των αποβλήτων που παράγονται σε αυτά και στην κα-
ταβολή ανάλογου τιμήματος.

10. Τα τέλη καταβάλλονται στον φορέα διαχείρισης 
του κάθε λιμένα, με μέριμνα του πλοιάρχου ή του νόμι-
μου εκπροσώπου του πλοίου. Σε περίπτωση οφειλής ή 
καθυστέρησης απόδοσης των τελών στους φορείς δι-
αχείρισης των λιμένων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 3622/2007 (Α΄ 281), όπως 
εκάστοτε ισχύει.

11. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων, υποχρεούνται να 
τηρούν βάση δεδομένων, στην οποία να καταχωρούνται 
ο όγκος και οι ποσότητες των αποβλήτων που αλιεύονται 
παθητικά και να αποστέλλουν τα σχετικά στοιχεία μέχρι 
τις 20 Ιανουαρίου κάθε έτους στην αρμόδια Υπηρεσία, η 
οποία μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, αποστέλλει τα σχε-
τικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

12. Για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης των τυχόν 
αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων κατά την έννοια της 
παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4736/2020 (Α΄ 200) λαμβά-
νονται υπόψη οι διατάξεις της παρ. 1 και της περ. β΄ της 
παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4736/2020, όπως εκάστοτε 
ισχύει.

Άρθρο 9
Εξαιρέσεις
(Άρθρο 9 της Οδηγίας)

1. Όταν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι πληρούνται 
οι ακόλουθοι όροι: 

α) το πλοίο εκτελεί τακτική γραμμή με συχνούς και 
τακτικούς ελλιμενισμούς,

β) υπάρχει διακανονισμός που εγγυάται την παράδοση 
των αποβλήτων και την καταβολή τελών σε λιμένα ευρι-
σκόμενο στη διαδρομή του πλοίου ο οποίος:

βα) αποδεικνύεται από υπογεγραμμένη σύμβαση με 
λιμένα ή ανάδοχο στον τομέα των αποβλήτων και από 
αποδείξεις παράδοσης αποβλήτων,

ββ) έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους λιμένες που βρί-
σκονται στη διαδρομή του πλοίου και

βγ) έχει γίνει δεκτός από τον λιμένα όπου πραγματο-
ποιούνται η παράδοση και η καταβολή, που μπορεί να 
είναι λιμένας της Ένωσης ή άλλος λιμένας, στον οποίο, 
όπως αποδεικνύεται βάσει των πληροφοριών που υπο-
βάλλονται ηλεκτρονικά στο μέρος του συστήματος πλη-
ροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής που αναφέ-
ρεται στο άρθρο 13 και στο GISIS, διατίθενται επαρκείς 
εγκαταστάσεις,

γ) η εξαίρεση δεν επιφέρει αρνητικό αντίκτυπο στην 
ασφάλεια στη θάλασσα, την υγεία, τη διαβίωση στο 
πλοίο ή τις συνθήκες εργασίας ή στο θαλάσσιο περι-
βάλλον,

το πλοίο εξαιρείται από τις υποχρεώσεις που προβλέ-
πονται στο άρθρο 6, την παρ. 1 του άρθρου 7 και το 
άρθρο 8 κατά τη διαδικασία που ορίζεται στις επόμενες 
παραγράφους. Επισημαίνεται ότι η εξαίρεση από την 
υποχρέωση παράδοσης αποβλήτων μπορεί να αφορά 
ορισμένες ή/και όλες τις κατηγορίες αποβλήτων που 
παράγονται στο πλοίο.

2. Ως πλοία που εκτελούν τακτικές γραμμές με συχνούς 
και τακτικούς ελλιμενισμούς θεωρούνται: 

α) Τα πάσης φύσης επιβατηγά (Ε/Γ) και επιβατηγά-οχη-
ματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοία που εκτελούν προγραμματι-
σμένους πλόες.

β) Τα πλοία που καταπλέουν τουλάχιστον μία (1) φορά 
ανά δεκαπενθήμερο στο λιμένα διακανονισμού παρά-
δοσης αποβλήτων και καταβολής τελών.

3. Τα πλοία της περ. α΄ της παρ. 2 εξαιρούνται,κατά τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 1, από τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το άρθρο 6 και την παρ. 1 του άρθρου 7, 
με απόφαση της Λιμενικής Αρχής σε λιμένα αρμοδιότη-
τας της οποίας καταπλέουν. Για την έκδοση της ανωτέρω 
απόφασης, ο πλοίαρχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός της 
πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας του πλοίου εταιρείας ή 
άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καταθέτει 
σχετική αίτηση εξαίρεσης στη Λιμενική Αρχή του λιμένα 
από τον οποίο επιθυμεί να λάβει εξαίρεση στην οποία 
να περιλαμβάνονται:

α) Κατάλογος με τους λιμένες κατάπλου.
β) Δήλωση της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου, 

όπως αυτή αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ασφαλούς 
Διαχείρισης -SMC, ή του πλοιάρχου αυτού, εφόσον το 
πλοίο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Διεθνούς 
Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code), αναφορικά με 
τον λιμένα που πρόκειται να παραδίδει τα απόβλητά του 
και να καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη. Στη δήλωση 
πρέπει να περιέχεται και το αιτούμενο χρονικό διάστημα 
ισχύος της εξαίρεσης.

γ) Βεβαίωση του φορέα διαχείρισης του λιμένα δια-
κανονισμού στον οποίο διατίθενται επαρκείς λιμενικές 
εγκαταστάσεις,που εγγυάται την παράδοση των αποβλή-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ63096 Τεύχος B’ 4790/18.10.2021

των και την καταβολή τελών στον συγκεκριμένο λιμένα 
για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Η βεβαίωση πρέπει 
να είναι πρόσφατη και σε κάθε περίπτωση, όχι πλέον των 
τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης.

Για την έκδοση της απόφασης, η Λιμενική Αρχή πρέπει 
να εξακριβώνει αν το πλοίο διαθέτει επαρκή ικανότητα 
αποθήκευσης, προκειμένου να λάβει την αιτούμενη εξαί-
ρεση. Η απόφαση της Λιμενικής Αρχής έχει συγκεκριμέ-
νη χρονική ισχύ με βάση τα υποβαλλόμενα στοιχεία και 
δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Η Απόφαση της Λιμε-
νικής Αρχής κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία, στην 
ΕΑΑ SSN, στις Λιμενικές Αρχές των υπολοίπων λιμένων 
κατάπλου του πλοίου, καθώς και στον φορέα διαχείρισης 
του λιμένα παράδοσης των αποβλήτων.

4. Τα πλοία της περ. β΄ της παρ. 2, εξαιρούνται, κατά 
τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, από τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το άρθρο 6 και την παρ. 1 του άρθρου 7, 
με απόφαση της Λιμενικής Αρχής σε λιμένα αρμοδιότη-
τας της οποίας καταπλέουν. Για την έκδοση της ανωτέρω 
απόφασης, ο πλοίαρχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός της 
πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας του πλοίου εταιρείας ή 
άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο καταθέτει 
σχετική αίτηση εξαίρεσης στη Λιμενική Αρχή του λιμένα 
από τον οποίο επιθυμεί να λάβει εξαίρεση στην οποία 
να περιλαμβάνονται:

α) κατάλογος με τους λιμένες κατάπλου καθώς και 
αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η συ-
χνότητα κατάπλου στον λιμένα παράδοσης (π.χ. στοιχεία 
κατάπλων τελευταίων δύο μηνών, ναυλοσύμφωνο κ.α.),

β) δήλωση της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου, 
όπως αυτή αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ασφαλούς 
Διαχείρισης -SMC, ή του πλοιάρχου αυτού, εφόσον το 
πλοίο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Διεθνούς 
Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISMCode), αναφορικά με 
τον λιμένα που πρόκειται να παραδίδει τα απόβλητά του 
και να καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη. Στη δήλωση 
περιέχεται και το αιτούμενο χρονικό διάστημα ισχύος 
της εξαίρεσης, καθώς και ρητή δέσμευση, εφόσον δεν 
επιτευχθεί ο αναγκαίος αριθμός κατάπλων στον λιμένα 
παράδοσης, περί άμεσης ενημέρωσης της Λιμενικής Αρ-
χής, προκειμένου να γίνεται άρση της εξαίρεσης,

γ) βεβαίωση του φορέα διαχείρισης του λιμένα δια-
κανονισμούστον οποίο διατίθενται επαρκείς λιμενικές 
εγκαταστάσεις, που εγγυάται την παράδοση των απο-
βλήτων και την καταβολή τελών στον συγκεκριμένο λι-
μένα για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Η βεβαίωση 
πρέπει να είναι πρόσφατη και σε κάθε περίπτωση, όχι 
πλέον των τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την ημε-
ρομηνία υποβολής της αίτησης.

Για την έκδοση της απόφασης, η Λιμενική Αρχή πρέπει 
να εξακριβώνει αν το πλοίο διαθέτει επαρκή ικανότητα 
αποθήκευσης, προκειμένου να λάβει την αιτούμενη εξαί-
ρεση. Η απόφαση της Λιμενικής Αρχής έχει συγκεκριμέ-
νη χρονική ισχύ με βάση τα υποβαλλόμενα στοιχεία και 
δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Η απόφαση της Λιμενικής 
Αρχής κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία, στην ΕΑΑ 
SSN, στις Λιμενικές Αρχές των υπολοίπων λιμένων κα-
τάπλου του πλοίου, καθώς και στον φορέα διαχείρισης 
του λιμένα παράδοσης των αποβλήτων.

5. Τα πλοία της παρ. 2, εξαιρούνται από τις υποχρεώ-
σεις που απορρέουν από το άρθρο 8, με απόφαση του 
αρμόδιου φορέα διαχείρισης λιμένα, ο οποίος εκδίδει 
πιστοποιητικό εξαίρεσης βάσει του μορφοτύπου του 
παραρτήματος 5, εφόσον έχει εκδοθεί η ως προβλεπό-
μενη στις παρ. 3 και 4, κατά περίπτωση, απόφαση της 
Λιμενικής Αρχής και έχουν υποβληθεί στο φορέα δια-
χείρισης τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο 
δικαιολογητικά. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, 
ο πλοίαρχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός της πλοιοκτήτριας 
ή διαχειρίστριας του πλοίου εταιρείας ή άλλο νομίμως 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, πρέπει να καταθέτει σχετι-
κή αίτηση εξαίρεσης, συνοδευόμενη από την απόφαση 
της Λιμενικής Αρχής, καθώς και τη βεβαίωση του φο-
ρέα διαχείρισης του λιμένα διακανονισμού των παρ. 3 
και 4, κατά περίπτωση. Η απόφαση του φορέα διαχεί-
ρισης πρέπει να κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Ο φορέας χορήγησης της εξαίρεσης δύναται να κάνει 
άρση αυτής, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι 
δεν πληρούνται οι όροι χορήγησής της, ενημερώνοντας 
παράλληλα την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την ΕΑΑ SSN.

6. Η ΕΑΑ SSN, υποβάλλει τις πληροφορίες που αφο-
ρούν τις εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις 
παρ. 3, 4 και 5 στο μέρος του συστήματος πληροφορι-
ών, παρακολούθησης και επιβολής που αναφέρεται στο 
άρθρο 13.

7. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής ενημερώνει εντός Μαρτίου 
εκάστου έτους τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τις εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν, στο πλαί-
σιο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

8. Οι φορείς διαχείρισης, εξασφαλίζουν την αποτελε-
σματική παρακολούθηση και επιβολή των διακανονι-
σμών για την παράδοση και την καταβολή του τέλους, 
οι οποίοι ισχύουν για τα εξαιρούμενα σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο πλοία που καταπλέουν στους λιμένες τους.

9. Παρά τη χορηγηθείσα εξαίρεση, ένα πλοίο δεν μετα-
βαίνει στον επόμενο λιμένα κατάπλου, εάν δεν υπάρχει 
επαρκής ειδική ικανότητα αποθήκευσης για το σύνολο 
των αποβλήτων που έχουν συσσωρευθεί και που θα 
συσσωρευθούν κατά το προβλεπόμενο δρομολόγιο του 
πλοίου έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου.

Άρθρο 10
Επιθεωρήσεις
(Άρθρο 10 της Οδηγίας)

Οι Λιμενικές Αρχές μεριμνούν ώστε όλα τα πλοία να 
είναι δυνατόν να υπόκεινται σε επιθεωρήσεις, συμπε-
ριλαμβανομένων αιφνίδιων επιθεωρήσεων, για την 
επαλήθευση της συμμόρφωσής τους με την παρούσα 
απόφαση.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις επιθεώρησης
(Άρθρο 11 της Οδηγίας)

1. Οι Λιμενικές Αρχές διενεργούν επιθεωρήσεις σε 
πλοία που καταπλέουν στους λιμένες τους, που αντι-
στοιχούν στο 20% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού 
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μεμονωμένων πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες 
τους ετησίως. Ο συνολικός αριθμός μεμονωμένων 
πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες αρμοδιότητας 
των Λιμενικών Αρχών, υπολογίζεται ως ο μέσος όρος 
του αριθμού μεμονωμένων πλοίων των προηγούμενων 
τριών ετών, όπως έχει κοινοποιηθεί μέσω του μέρους 
του συστήματος πληροφοριών, παρακολούθησης και 
επιβολής που αναφέρεται στο άρθρο 13.

2. Οι Λιμενικές Αρχές συμμορφώνονται με την παρ. 1 
του παρόντος άρθρου επιλέγοντας πλοία βάσει των εκτε-
λεστικών πράξεων της Επιτροπής οι οποίες καθορίζουν 
τα λεπτομερή στοιχεία του ενωσιακού μηχανισμού στό-
χευσης με βάση τον κίνδυνο. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης 
που αναφέρεται στο άρθρο 20 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/883.

3. Οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή δικαιοδοσίας των 
οποίων καταπλέουν πλοία που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του π.δ. 49/2005 (Α΄ 66), λαμβάνουν μέτρα, 
στον βαθμό που απαιτείται, για να διασφαλιστεί κατά 
το δυνατόν η συμμόρφωση των σκαφών αυτών προς 
τις σχετικές απαιτήσεις της απόφασης αυτής. Οι πλοί-
αρχοι/κυβερνήτες των συγκεκριμένων σκαφών υπο-
βάλλουν στην αρμόδια Λιμενική Αρχή εγκαίρως και σε 
κάθε περίπτωση πριν τον απόπλου του σκάφους, υπεύ-
θυνη δήλωση περί συμμόρφωσης με την παρούσα, με 
συνημμένα αντίγραφα αποδείξεων της πιο πρόσφατης 
παράδοσης αποβλήτων - απορριμμάτων. Σε κάθε περί-
πτωση παράδοσης αποβλήτων, γίνεται σχετική εγγραφή 
από τον πλοίαρχο/κυβερνήτη στο ημερολόγιο του σκά-
φους. Κατά τη θέσπιση των εν λόγω μέτρων, οι Λιμενικές 
Αρχές μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις εκτελεστικές 
πράξεις της παρ. 2.

4. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κυρώσεων 
που προβλέπονται στο άρθρο 21, εάν η αρμόδια Λιμε-
νική Αρχή κρίνει μη ικανοποιητικά τα αποτελέσματα της 
επιθεώρησης, διασφαλίζει ότι το πλοίο δεν αποπλέει από 
τον λιμένα προτού παραδώσει τα απόβλητά του σε λιμε-
νική εγκατάσταση παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 7.

Άρθρο 12
Σύστημα πληροφοριών, 
παρακολούθησης και επιβολής
(Άρθρο 12 της Οδηγίας)

Η εφαρμογή και η επιβολή της παρούσας απόφασης, 
διευκολύνεται από την ηλεκτρονική υποβολή αναφορών 
και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14.

Άρθρο 13
Υποβολή αναφορών και ανταλλαγή πληροφοριών
(Άρθρο 13 της Οδηγίας)

1. Η υποβολή αναφορών και η ανταλλαγή πληροφο-
ριών βασίζονται στο σύστημα ανταλλαγής ναυτιλιακών 
πληροφοριών της ΕΕ (SafeSeaNet), το οποίο αναφέρεται 
στην παρ. 3 του άρθρου 22α και στο παράρτημα III του 
π.δ. 49/2005 (Α΄ 66), όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Οι Λιμενικές Αρχές διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες 
πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εντός εύλο-

γου χρονικού διαστήματος σύμφωνα με το π.δ. 125/2012 
(Α΄ 221), όπως εκάστοτε ισχύει:

α) οι πληροφορίες για τον πραγματικό χρόνο κατά-
πλου και απόπλου κάθε πλοίου που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του π.δ. 49/2005 (Α΄ 66), το οποίο ελλιμενίζε-
ται σε ελληνικό λιμένα, καθώς και το LOCODE του λιμένα,

β) οι πληροφορίες από την εκ των προτέρων κοινο-
ποίηση αποβλήτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα 2,

γ) οι πληροφορίες από την απόδειξη παράδοσης απο-
βλήτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα

δ) οι πληροφορίες από το πιστοποιητικό εξαίρεσης, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα 5.

3. Οι φορείς διαχείρισης αποστέλλουν το παράρτη-
μα της παρ. 2 του άρθρου 5 στην αρμόδια Υπηρεσία, η 
οποία τις επεξεργάζεται και τις διαθέτει συγκεντρωτικά 
και ηλεκτρονικά σε κατάλληλο μορφότυπο στην ΕΑΑ 
SSN προς διάθεση στο SafeSeaNet.

Άρθρο 14
Καταχώριση των επιθεωρήσεων
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)

Οι Λιμενικές Αρχές εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες 
σχετικά με τις επιθεωρήσεις που διενεργούνται δυνάμει 
της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με περιπτώσεις μη συμμόρφω-
σης και διαταγές απαγόρευσης απόπλου, διαβιβάζονται 
χωρίς καθυστέρηση στη βάση δεδομένων των επιθεω-
ρήσεων μόλις:

α) ολοκληρωθεί η έκθεση επιθεώρησης,
β) αρθεί η διαταγή απαγόρευσης απόπλου, ή 
γ) χορηγηθεί εξαίρεση.

Άρθρο 15
Κατάρτιση του προσωπικού
(Άρθρο 15 της Οδηγίας)

Οι Λιμενικές Αρχές και οι φορείς διαχείρισης, διασφα-
λίζουν ότι το προσωπικό στο σύνολό του λαμβάνει την 
αναγκαία κατάρτιση για να αποκτήσει τις γνώσεις που 
είναι απαραίτητες για την εργασία του όταν διαχειρίζε-
ται απόβλητα, με ιδιαίτερη προσοχή στις πτυχές υγείας 
και ασφάλειας που αφορούν τον χειρισμό επικίνδυνων 
υλικών, και ότι οι απαιτήσεις κατάρτισης επικαιροποι-
ούνται τακτικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στις 
προκλήσεις της τεχνολογικής καινοτομίας.

Άρθρο 16
Συνοδευτικά μέτρα

1. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων:
α. λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξα-

σφαλίσουν ότι οι πλοίαρχοι, το προσωπικό των λιμενικών 
εγκαταστάσεων παραλαβής και τα λοιπά ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα ενημερώνονται δεόντως για τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας και 
ότι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις αυτές,

β. λαμβάνουν μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η απο-
τελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, 
κατά τη συνεργασία τους με εμπορικούς οργανισμούς,

γ. μεριμνούν, ώστε οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις 
για τη χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλα-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ63098 Τεύχος B’ 4790/18.10.2021

βής να είναι απλές και να διεκπεραιώνονται με ταχύτητα, 
προκειμένου να δίνεται κίνητρο στους πλοιάρχους να 
χρησιμοποιούν αυτές τις λιμενικές εγκαταστάσεις και 
να αποφεύγονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις των 
πλοίων,

δ. μεριμνούν, ώστε να διαβιβάζεται στη Γενική Γραμ-
ματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής αντίγραφο των καταγγελιών για ανεπάρκεια 
των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής,

ε. είναι υπόχρεοι στην καταβολή αποζημίωσης λόγω 
αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση ή την 
παραλαβή αποβλήτων που παράγονται στα πλοία ή κα-
ταλοίπων φορτίου,

στ. μεριμνούν για την έγκαιρη εκπόνηση και υποβολή 
στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχε-
δίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοί-
πων φορτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας,

ζ. εξασφαλίζουν την διάθεση λιμενικών εγκαταστά-
σεων παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 
κατάλληλων να καλύψουν τις ανάγκες των πλοίων που 
χρησιμοποιούν συνήθως το λιμένα χωρίς να δημιουρ-
γούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις των πλοίων και 
μεριμνούν ώστε οι εργασίες παραλαβής και διαχείρισης 
των αποβλήτων να πραγματοποιούνται με βάση τις ισχύ-
ουσες περιβαλλοντικές και τελωνειακές διατάξεις, χωρίς 
να δημιουργούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα 
πλοία, ενώ το σύνολο του εξοπλισμού και των μέσων που 
θα χρησιμοποιηθούν πληρούν τις ισχύουσες προδιαγρα-
φές και να είναι εφοδιασμένα με τις απαιτούμενες κατά 
περίπτωση άδειες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

η. υιοθετούν και υποβάλουν αρμοδίως για έγκριση 
σύστημα χρέωσης τελών σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της παρούσας, το οποίο ενθαρρύνει την παράδοση των 
αποβλήτων των πλοίων στις διατιθέμενες εγκαταστάσεις 
αντί της απόρριψής τους στη θάλασσα,

θ. ενημερώνουν τους χρήστες του λιμένα για τις ευκο-
λίες που διαθέτουν για την παραλαβή και διακίνηση των 
αποβλήτων και το σύστημα χρέωσης που εφαρμόζεται,

ι. μεριμνούν για την πιστή εφαρμογή του εγκεκριμένου 
σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων καθώς 
για την παραλαβή - διαχείριση - διάθεση των αποβλήτων 
σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθε-
σία και ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Λιμενική Αρχή 
και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για 
οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή παρατυπία.

2. Οι φορείς διαχείρισης των λιμένων και οι πάροχοι 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων:

α) μεριμνούν, ώστε η επεξεργασία, ανάκτηση και τελι-
κή διάθεση των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία 
και των καταλοίπων φορτίου να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τον ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο 
για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των 
Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων 
και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορ-
ριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελλη-
νικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλα-

στικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομι-
κές και ενεργειακές ρυθμίσεις» (Α΄ 129),το π.δ. 82/2004 
«Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 98012/2001/1996 κοινής 
υπουργικής απόφασης “Καθορισμός μέτρων και όρων 
για τη διαχείριση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων” 
(Β΄ 40, “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων”» (Α΄ 64), 
την υπό στοιχεία Η.Π. 13588/725/2006 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλ-
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και 
Εμπορικής Ναυτιλίας «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για 
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίν-
δυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/1997 κοι-
νής υπουργικής απόφασης “Μέτρα και όροι για τη διαχεί-
ριση επικίνδυνων αποβλήτων” (Β΄ 604)» (Β΄ 383), την υπ’ 
αρ. οικ.62952/5384/2016 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), 
σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015» (Β΄ 4326), 
την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 39 της 31ης Αυγού-
στου 2020 «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)» και την Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου 49 της 15ης Δεκεμβρίου 2015 «Τροποποίηση 
και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
(Ε.Σ.Δ.Α) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόλη-
ψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την υπ’ 
αρ. 51373/4684/25.11.2015 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 
Περιβάλλοντος και ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 31 
του ν. 4342/2015» (Α΄ 174) κατά το τμήμα του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλή-
των, όπως ισχύουν κάθε φορά, τη λοιπή σχετική ευρω-
παϊκή νομοθεσία και τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών,

β) μεριμνούν, ώστε να βρίσκονται σε ισχύ όλες οι 
απαραίτητες από την ισχύουσα νομοθεσία, άδειες και 
εγκρίσεις για την εκτέλεση των εργασιών παραλαβής 
και διαχείρισης όλων των ειδών των αποβλήτων και κα-
ταλοίπων φορτίου πλοίου,

γ) μεριμνούν για την τήρηση των περιβαλλοντικών και 
τελωνειακών διατάξεων και των κανονισμών λειτουργίας 
των λιμένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

δ) μεριμνούν για την καταχώρηση σε ψηφιακή βάση 
δεδομένων των στοιχείων του εντύπου του Παραρτή-
ματος ΙΙ που τους κοινοποιούν οι πλοίαρχοι των πλοίων, 
σύμφωνα με το άρθρο 6, καθώς επίσης και των πληρο-
φοριών που αφορούν τις ποσότητες των αποβλήτων, 
ανά κωδικό ΕΚΑ, που παρελήφθησαν από τα πλοία και 
τη διαδικασία/χώρο της τελικής νόμιμης διάθεσής τους,

ε)μεριμνούν για την πιστή εφαρμογή του σχεδίου πα-
ραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων,

στ) μεριμνούν για τη χωριστή συλλογή - μεταφορά και 
διαχείριση των επιμέρους υλικών συσκευασίας ή άλλων 
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ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία έχουν χωριστά συλλε-
χθεί από πλοία,

ζ) μεριμνούν για την αντιστοίχιση στα σχέδια, των 
κωδικών αποβλήτων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κα-
τάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) με τα είδη των αποβλήτων της 
Διεθνούς Σύμβασης MARPOL.

3. Η νόμιμη παραλαβή, κατοχή, επεξεργασία και τελική 
διάθεση των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλή-
των, τεκμαίρεται από τις προβλεπόμενες στη Διεθνή 
Σύμβαση Marpol και στο σχέδιο παραλαβής και διαχεί-
ρισης αποβλήτων, βεβαιώσεις παράδοσης - παραλαβής 
και το έντυπο αναγνώρισης που συνοδεύει τα απόβλη-
τα. Εκτός των αναφερομένων στην κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εμπορι-
κής Ναυτιλίας υπ’ αρ. 13588/725/2006, αντίγραφα των 
εντύπων αναγνώρισης πρέπει να τηρούνται και από τον 
φορέα διαχείρισης του λιμένα σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 62 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129), όπως εκάστοτε 
ισχύει. Η νόμιμη παραλαβή, κατοχή, επεξεργασία και 
τελική διάθεση των μη επικίνδυνων αποβλήτων, τεκμαί-
ρεται από τις βεβαιώσεις παράδοσης - παραλαβής κατά 
τα προβλεπόμενα στη Διεθνή Σύμβαση Marpol και το 
σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, καθώς 
και τα αποδεικτικά στοιχεία διαχείρισης που προβλέπο-
νται στον ν. 4819/2021, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Η παράδοση των αποβλήτων πλοίων και των κατα-
λοίπων φορτίου θεωρείται ως θέση σε ελεύθερη κυκλο-
φορία κατά την έννοια του άρθρου 79 του Κανονισμού 
υπ’ αρ. 2913/92 του Συμβουλίου (ΕΟΚ) της 12ης Οκτω-
βρίου 1992 περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώ-
δικα. Οι τελωνειακές αρχές δεν απαιτούν την κατάθεση 
συνοπτικής διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 45 του 
Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα.

Άρθρο 17
Παραλαβή πετρελαιοειδών αποβλήτων 
και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων πλοίων 
και πετρελαιοειδών καταλοίπων φορτίου 
από δεξαμενόπλοια (σλέπια), βυτιοφόρα 
και πλωτές ευκολίες υποδοχής

1. Η παραλαβή πετρελαιοειδών αποβλήτων και λοι-
πών επικίνδυνων αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 
πλοίων από δεξαμενόπλοια (σλέπια) ή άλλα κατάλληλα 
αδειοδοτημένα οχήματα και πλωτές ευκολίες υποδο-
χής γίνεται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα μέτρα 
ασφαλείας των Κανονισμών Λιμένων που ισχύουν.

2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραλαβή πε-
τρελαιοειδών αποβλήτων από πλοία, καθορίζονται στην 
υπ’ αρ. 2122/30/2003 απόφαση του Υπουργού Εμπορι-
κής Ναυτιλίας περί έγκρισης του Γενικού Κανονισμού 
Λιμένα με αριθμό 34 «Προϋποθέσεις και μέτρα ασφαλεί-
ας για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από 
πλοία» (Β΄ 700), όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις πλοίων και πλωτών ναυ-
πηγημάτων, που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες 
υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων καθορίζονται 
στην υπ’ αρ. 3231.8/1/1989 απόφαση του Υπουργού 

Εμπορικής Ναυτιλίας «Όροι και προϋποθέσεις χορή-
γησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, που 
χρησιμοποιούνται σε πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρε-
λαιοειδών καταλοίπων (Β΄ 573), σε συνδυασμό με την 
υπό στοιχεία 513.12/13/118β/2013 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου 
«Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυ-
πηρέτησης (ΕΚΕ) έντεκα (11) διοικητικών διαδικασιών 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής 
σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3844/2010 (Α΄ 63) 
κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και αντικατά-
σταση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/21866 απόφασης 
«Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυ-
πηρέτησης (ΕΚΕ) πέντε (05) διοικητικών διαδικασιών 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3844/2010 (Α΄ 63)» 
(Β΄ 35), όπως εκάστοτε ισχύουν.

4. Η διαδικασία συλλογής - παραλαβής, μεταφοράς, 
επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων υγρών καυ-
σίμων (slops) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που πα-
ράγονται από την κίνηση και τη λειτουργία των πλοίων 
καθορίζεται από υπό στοιχεία Α. 1237/2019/27.6.2019 
(Β΄ 2927) την απόφαση της ΑΑΔΕ, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 18
Παραλαβή αποβλήτων και λυμάτων 
πλοίων από άλλα πλοία

1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίων και 
φορτηγίδων ή πλωτών γενικά ναυπηγημάτων που χρησι-
μοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής στερεών αποβλήτων 
πλοίων καθορίζονται στην υπ’ αρ. 181051/1090/1982 
απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Όροι 
και προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίων ή φορτηγίδων 
ή πλωτών γενικά ναυπηγημάτων που χρησιμοποιούνται 
ως ευκολίες υποδοχής στερεών απορριμμάτων πλοί-
ων» (Β΄ 266), σε συνδυασμό με την κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Αιγαίου 
513.12/13/118β/2013, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Οι όροι και προϋποθέσεις πλοίων και πλωτών ναυ-
πηγημάτων που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες 
υποδοχής λυμάτων πλοίων καθορίζονται στην υπ’ αρ. 
3221.2/2/1989 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής 
Ναυτιλίας «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας 
σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιού-
νται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων» (Β΄ 435), 
σε συνδυασμό με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Αιγαίου υπό στοιχεία 
513.12/13/118β/2013, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 19
Παραλαβή χύδην χημικών 
καταλοίπων φορτίου πλοίων

Για την παραλαβή χημικών καταλοίπων φορτίου πλοί-
ων, ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 3131.1/01/99/1999 
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απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση 
του Γενικού Κανονισμού Λιμένα υπ’ αρ. 18 «Προϋποθέ-
σεις και μέτρα ασφαλείας για τις εργασίες φόρτωσης 
ή εκφόρτωσης ή μετάγγισης χύμα πετρελαίου ή χύμα 
υγρών χημικών (ή και των κατάλοιπων τους) ή χύμα 
υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμε-
νόπλοια» (Β΄ 12), όπως εκάστοτε ισχύει. Για τη μεταφορά 
αυτών με πλοία, ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 146/1998 
«Κανονισμός για την ασφαλή μεταφορά χύμα πετρελαίου 
χύμα υγρών χημικών και χύμα υγροποιημένων αερίων 
με δεξαμενόπλοια» (Α΄ 109, Διόρθ. Σφάλμ. Α΄ 134) και 
του π.δ. 405/1996 «Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμέ-
νες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης» (Α΄ 272, Διόρθ. 
Σφάλμ. Α΄ 225), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 20
Παραλαβή πετρελαιοειδών αποβλήτων 
πλοίων και πετρελαιοειδών καταλοίπων
φορτίου από τα διυλιστήρια

1. Τα διυλιστήρια της χώρας δύνανται να παραλαμ-
βάνουν τα πετρελαιοειδή απόβλητα πλοίων και πετρε-
λαιοειδή κατάλοιπα φορτίου μόνο από τα πλοία με τα 
οποία εκτελούν εμπορικές πράξεις και καταπλέουν στις 
εγκαταστάσεις αυτών.

2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν 
στην παρ. 1, τα διυλιστήρια της χώρας, εφόσον υποβάλ-
λεται σχετικό αίτημα, είναι δυνατόν να παραλαμβάνουν 
τα πετρελαιοειδή απόβλητα πλοίων και πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα φορτίου, μόνο εφόσον τα εν λόγω πετρελαιο-
ειδή πληρούν τις απαιτήσεις της υπ’ αρ. 93237/22.8.1979 
απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας και 
του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 21
Κυρώσεις
(Άρθρο 16 της Οδηγίας)

1. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας τιμω-
ρούνται από τις Λιμενικές Αρχές, σύμφωνα με το άρ-
θρο 13 του ν. 743/1977 (Α΄ 319), όπως κωδικοποιήθη-
κε με το π.δ. 55/1998 (Α΄ 58) και τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 163/2001 (Α΄146) και το π.δ. 108/2019 (Α΄ 196). Ομοί-
ως εφαρμόζονται τα άρθρα 14 και 18 του ιδίου π.δ. για 
τη διαδικασία διαπίστωσης παραβάσεων για την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων, την άσκηση ενδίκων μέσων κα-
θώς και τα θέματα είσπραξης και διάθεσης εσόδων από 
τα πρόστιμα, αντίστοιχα.

2. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα 
από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατά-
ξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα στις κοινές 

υπουργικές αποφάσεις που αναφέρονται στην περ. α΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 16.

Άρθρο 22
Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων 
που έχουν εγκριθεί μέχρι την ημερομηνία θέσεως σε 
ισχύ της παρούσας απόφασης, εξακολουθούν να ισχύ-
ουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.

2. Τυχόν αιτήματα έγκρισης ή επικαιροποίησης σχε-
δίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων τα οποία 
έχουν κατατεθεί μέχρι την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ 
της παρούσας απόφασης και δεν έχουν τύχει έγκρισης, 
εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις τις ισχύου-
σας κατά το χρόνο υποβολής τους νομοθεσίας.

3. Σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που 
κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
έχουν λήξει, έχει, ωστόσο, υποβληθεί εμπροθέσμως αί-
τημα για επανέγκρισή τους, ως προς το οποίο εκκρεμεί 
η έκδοση της σχετικής απόφασης, διατηρούνται σε ισχύ 
έως την έγκριση του νέου σχεδίου.

4. Επιχειρήσεις που διαθέτουν ιδιωτικές παράκτιες 
εγκαταστάσεις στις οποίες καταπλέουν πλοία στα οποία 
εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση και των οποίων τα 
σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων έχουν 
λήξει, οφείλουν εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας να υποβάλουν προς έγκριση νέο 
σχέδιο, άλλως εντάσσονται υποχρεωτικά στο σχέδιο 
του λιμένα εντός των περιφερειακών ορίων του οποίου 
ανήκουν οι εν λόγω ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Ομοίως, οι 
ως άνω παράκτιες ιδιωτικές εγκαταστάσεις εντάσσονται 
υποχρεωτικά στο σχέδιο του λιμένα εντός των περιφε-
ρειακών ορίων του οποίου ανήκουν, σε περίπτωση που 
το ισχύον σε αυτές εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων λήγει μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας και δεν κατατεθεί εμπροθέσμως προς 
έγκριση νέο σχέδιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της 
παρούσας.

Άρθρο 23
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 8111.1/41/09/25.2.2009 
(Β΄  412), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ. 
3122.3-15/79639/2016/19.9.2016 (Β΄ 3085) κοινή από-
φαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων καλύπτουν όλους τους τύπους αποβλήτων από 
πλοία που συνήθως καταπλέουν στον λιμένα και καταρτίζονται σύμφωνα με το μέγεθος του 
λιμένα και τους τύπους των πλοίων που καταπλέουν σε αυτόν. 

Τα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: 

α) εκτίμηση της ανάγκης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, με βάση τις ανάγκες των πλοίων 
που συνήθως καταπλέουν στον λιμένα, 

β) περιγραφή του τύπου και της χωρητικότητας των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, 

γ) περιγραφή των διαδικασιών παραλαβής και συλλογής των αποβλήτων από τα πλοία, 

δ) περιγραφή του συστήματος ανάκτησης του κόστους, 

ε) περιγραφή της διαδικασίας για την αναφορά καταγγελλόμενων ανεπαρκειών στις λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής, 

στ) περιγραφή της διαδικασίας εκτέλεσης διαβουλεύσεων με τους χρήστες του λιμένα, τους 
αναδόχους στον τομέα των αποβλήτων, τους φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών και τα 
λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, και 

ζ) επισκόπηση του τύπου και των ποσοτήτων αποβλήτων που παραλαμβάνονται από πλοία και 
διακινούνται στις εγκαταστάσεις. 

Τα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων μπορούν να περιλαμβάνουν: 

α) σύνοψη του σχετικού εθνικού δικαίου και της διαδικασίας και των διατυπώσεων παράδοσης 
των αποβλήτων σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, 

β) προσδιορισμό σημείου επαφής στον λιμένα, 

γ) περιγραφή, ενδεχομένως, του εξοπλισμού και των διαδικασιών προ-επεξεργασίας στον λιμένα 
για ειδικές ροές αποβλήτων, 

δ) περιγραφή των μεθόδων καταγραφής της πραγματικής χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων 
παραλαβής, 

ε) περιγραφή των μεθόδων καταγραφής των ποσοτήτων αποβλήτων που παραδίδονται από τα 
πλοία, 

στ) περιγραφή των μεθόδων διαχείρισης των ροών διαφορετικών αποβλήτων στον λιμένα. 

Οι διαδικασίες παραλαβής, συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης θα πρέπει να 
συμμορφώνονται, από κάθε άποψη, προς ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατάλληλο 
για τη σταδιακή μείωση των επιπτώσεων των εν λόγω δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Η εν 
λόγω συμμόρφωση τεκμαίρεται εάν οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση 
διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων και τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Κοινοποίηση παράδοσης αποβλήτων σε: (ονομασία του λιμένα κατάπλου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
6 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883) 
Το παρόν έγγραφο θα πρέπει να διατηρείται επί του πλοίου μαζί με το ενδεδειγμένο βιβλίο πετρελαίου, 
βιβλίο φορτίου, βιβλίο απορριμμάτων ή σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, όπως απαιτείται βάσει της 
σύμβασης Marpol. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

Ο διορισμένος εκπρόσωπος του φορέα της λιμενικής εγκατάστασης παραλαβής παρέχει το ακόλουθο 
έντυπο στον πλοίαρχο του πλοίου που παρέδωσε απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 

Το παρόν έντυπο διατηρείται επί του πλοίου μαζί με το ενδεδειγμένο βιβλίο πετρελαίου, βιβλίο 
φορτίου, βιβλίο απορριμμάτων ή σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, όπως απαιτείται από τη σύμβαση 
MARPOL. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΛΕΠ) 

 
Άμεσες δαπάνες  
Άμεσες λειτουργικές δαπάνες 
που προκύπτουν από την 
πραγματική παράδοση 
αποβλήτων από πλοία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων δαπάνης που 
αναφέρονται κατωτέρω. 

Έμμεσες δαπάνες  
Έμμεσες διοικητικές δαπάνες που 
προκύπτουν από τη διαχείριση 
του λιμενικού συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων δαπάνης που 
αναφέρονται κατωτέρω. 

Καθαρά έσοδα  
Καθαρά έσοδα από 
συστήματα διαχείρισης 
αποβλήτων και διαθέσιμη 
εθνική/περιφερειακή 
χρηματοδότηση, 
συμπεριλαμβανομένων 
των στοιχείων εσόδων που 
αναφέρονται κατωτέρω. 

— Παροχή λιμενικής 
υποδομής εγκαταστάσεων 
παραλαβής, 
συμπεριλαμβανομένων 
εμπορευματοκιβωτίων, 
δεξαμενών, εργαλείων 
επεξεργασίας, φορτηγίδων, 
φορτηγών, εγκαταστάσεων 
παραλαβής αποβλήτων, 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας, 
— Παραχωρήσεις λόγω 
χρηματο- δοτικής μίσθωσης 
εγκατάστασης, κατά 
περίπτωση, ή χρηματοδοτικής 
μίσθωσης εξοπλισμού 
αναγκαίου για τη λειτουργία 
των λιμενικών εγκαταστάσεων 
παραλαβής, 
— Πραγματική λειτουργία των 
λιμενικών εγκαταστάσεων 
παραλαβής: συλλογή 
αποβλήτων από πλοία, 
μεταφορά αποβλήτων από τις 
λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής για τελική 
επεξεργασία, συντήρηση και 
καθαρισμός των λιμενικών 
εγκαταστάσεων παραλαβής, 
δαπάνες προσωπικού, 
συμπεριλαμβανομένων των 
υπερωριών, ηλεκτροδότηση, 
ανάλυση των αποβλήτων και 
ασφάλιση, 
— Προετοιμασία για 

— Ανάπτυξη και έγκριση του 
σχεδίου παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
ελέγχων του εν λόγω σχεδίου και 
της εφαρμογής του, 
— Επικαιροποίηση του σχεδίου 
παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δαπανών εργασίας και παροχής 
συμβουλών, αναλόγως, 
— Οργάνωση των διαδικασιών 
διαβούλευσης για την 
(επαν)αξιολόγηση του σχεδίου 
παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων, 
— Διαχείριση των συστημάτων 
κοινοποίησης και ανάκτησης του 
κόστους, συμπεριλαμβανομένων 
της εφαρμογής μειωμένων τελών 
για τα οικολογικά πλοία, της 
παροχής συστημάτων 
μηχανογράφησης του λιμένα, της 
στατιστικής ανάλυσης και των 
σχετικών δαπανών εργασίας, 
 — Οργάνωση των διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
για την παροχή λιμενικών 
εγκαταστάσεων παραλαβής, 
καθώς την έκδοση των αναγκαίων 
αδειών για την κατασκευή 
λιμενικών εγκαταστάσεων 
παραλαβής στους λιμένες, 

— Καθαρά οικονομικά 
οφέλη που παρέχονται από 
συστήματα διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού·  
— Άλλα καθαρά έσοδα από 
τη διαχείριση αποβλήτων, 
όπως συστήματα 
ανακύκλωσης·  
— Χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ)·  
— Άλλη χρηματοδότηση ή 
επιδοτήσεις που 
διατίθενται στους λιμένες 
για τη διαχείριση 
αποβλήτων και την αλιεία. 
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επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση ή διάθεση 
αποβλήτων από τα πλοία, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χωριστής συλλογής 
αποβλήτων, 
 — Διοίκηση: τιμολόγηση, 
έκδοση αποδείξεων 
παράδοσης αποβλήτων για το 
πλοίο, υποβολή αναφορών. 

— Ανακοίνωση πληροφοριών 
στους χρήστες του λιμένα με τη 
διανομή φυλλαδίων, ανάρτηση 
πινακίδων και αφισοκόλληση στον 
λιμένα ή δημοσίευση 
πληροφοριών στον δικτυακό τόπο 
του λιμένα και ηλεκτρονική 
διαβίβαση της αναφοράς 
πληροφοριών, κατά το άρθρο 5 - 
Διαχείριση των συστημάτων 
διαχείρισης αποβλήτων: 
συστήματα διευρυμένης ευθύνης 
του παραγωγού (ΔΕΠ), 
ανακύκλωση και υποβολή 
αιτήσεων για 
εθνικά/περιφερειακά κονδύλια 
και εφαρμογή τους, 
— Άλλες διοικητικές δαπάνες: 
δαπάνες παρακολούθησης και 
ηλεκτρονικής υποβολής 
εξαιρέσεων, κατά το άρθρο 9. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 

6, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
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Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών  Ανάπτυξης και Επενδύσεων Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας
Εσωτερικών και Νησιωτικής Πολιτικής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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