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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Ναμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΗ 52/2018  
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  3 1 θ  

 
ΘΕΜΑ 5ο: Παρατθριςεισ και Προτάςεισ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων περί του χεδίου τθσ 

νζασ Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ με τίτλο «Μζτρα και όροι για τισ λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ παραλαβήσ αποβλήτων που παράγονται ςτα πλοία και καταλοίπων 
φορτίου ςτο πλαίςιο εφαρμογήσ τησ οδηγίασ 2000/59/ΕΚ όπωσ ζχει τροποποιηθεί 
και ιςχφει. Αντικατάςταςη τησ υπ. αριθ. 8111.1/41/09 (Β΄ 412) Κοινήσ Υπουργικήσ 
Απόφαςησ.» των Τπουργείων Εςωτερικών – Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ – 
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ – Σουριςμοφ - Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ. 

 

Σθν 1θ Ξαρτίου 2018, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 13:00, τα Ξζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Νιμζνων» (Ρ.Α.Ν.) ςυνιλκαν ςτθν 31θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Ν. 
επί τθσ οδοφ Γρ. Ναμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Παναγιϊτθ 
– Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων 
τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 

 

ΠΑΡΟΟΣΑ ΞΕΝΗ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Μουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Χλωμοφδθσ Μωνςταντίνοσ  Ξζλοσ 

5. Γεωργίου Βαςίλειοσ  Ξζλοσ 

6. Γρίνοσ πυρίδων  Ξζλοσ 

7. Βελουδογιάννθ Ελζνθ  Ξζλοσ 

8. Μορκίδθσ Βαςίλειοσ  Ξζλοσ 

 

 

 
  

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Ν.. Σςιουπλι οφία 
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τθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ο Πρόεδροσ αναφζρει ότι θ παροφςα Ειςιγθςθ αφορά ςε 
Παρατθριςεισ και Προτάςεισ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Νιμζνων (εφεξισ Ρ.Α.Ν.) επί του εν κζματι 
χεδίου τθσ νζασ Μοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ (εφεξισ χζδιο ΜΤΑ) ςε αντικατάςταςθ τθσ υπ’ 
αρικ. 8111.1/41/09 (Β’ 412) Μοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ, μετά των παραρτθμάτων αυτισ, 
(εφεξισ ΜΤΑ) των Τπουργείων Εςωτερικϊν – Οικονομίασ και Οικονομικϊν – Περιβάλλοντοσ, 
Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων – Εμπορικισ Οαυτιλίασ, Αιγαίου και Οθςιωτικισ Πολιτικισ. Σο 
χζδιο ΜΤΑ κοινοποιικθκε μαηί με τθν δθμοςίευςθ του χεδίου τροποποίθςθσ τθσ Οδθγίασ 
2000/59/ΕΜ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ωσ εκ τοφτου κεωρείται πικανό το ενδεχόμενο να 
παραςτεί θ ανάγκθ επικαιροποίθςθσ του χεδίου ΜΤΑ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ νζασ 
δθμοςιευκείςασ Οδθγίασ. Ζπειτα δίδει το λόγο ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι κ. Π. Μουφό, ο οποίοσ 
αναπτφςςει ςυνοπτικά τθν από 26.02.2018 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα 
τεκζντα ςε αυτιν, τα Ξζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Νιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Νιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία του φακζλου τθσ κρινόμενθσ 
υπόκεςθσ και τθν Ειςιγθςθ, 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Ιςτορικό 

1) τισ 17/01/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΝ 73/17.01.18) κοινοποιικθκε, με το διαβιβαςκζν ζγγραφο 
τθσ Διεφκυνςθσ Νιμενικϊν & Μτιριακϊν Τποδομϊν του Τπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ 
Πολιτικισ (εφεξισ ΤΟΑΟΠ), ςτθ Ρ.Α.Ν. το εν κζματι χζδιο ΜΤΑ και ηθτικθκε θ διατφπωςθ 
ςχολίων και παρατθριςεων τθσ Αρχισ (Ρ.Α.Ν.) επί του εν λόγω χεδίου. 

Νομικό Πλαίςιο 

1) Σον ΜΑΟΟΟΙΞΟ ΕΕ/2017/352 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 15θσ 
Φεβρουαρίου 2017 «για τη θζςπιςη πλαιςίου όςον αφορά την παροχή λιμενικϊν υπηρεςιϊν 
και κοινϊν κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμζνων». 

2) Σο Ο.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για την εφαρμογή τησ ςυμφωνίασ δημοςιονομικϊν 
ςτόχων και διαρθρωτικϊν μεταρρυθμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΜ Α’ 94) και ιδίωσ το 
Άρκρο 113. 

3) Σο Ο.2690/1999 (ΦΕΜ Α’45): «Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

4) Σο ΠΔ 19/2016 (ΦΕΜ Αϋ28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςη Υπηρεςιϊν τησ 
Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

5) ΜΤΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΜ Β’412) «Μζτρα και όροι για τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβήσ 
αποβλήτων που παράγονται ςτα πλοία και καταλοίπων φορτίου ςε ςυμμόρφωςη με τισ 
διατάξεισ τησ υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίασ». 

6) Σθ Διεκνι φμβαςθ των Ηνωμζνων Εκνϊν για τθν πρόλθψθ τθσ Ρφπανςθσ από πλοία του 
1973, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε από Πρωτόκολλο τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ του 
1978 (MARPOL 73/78). 
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7) Σθν ΟΔΗΓΙΑ 2000/59/ΕΜ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΛΜΟΤ ΜΟΙΟΟΒΟΤΝΙΟΤ ΜΑΙ ΣΟΤ ΤΞΒΟΤΝΙΟΤ τθσ 27θσ 
Οοεμβρίου 2000 «ςχετικά με τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβήσ αποβλήτων πλοίου και 
καταλοίπων φορτίου». 

8) Σθν Πρόταςθ ΟΔΗΓΙΑ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΛΜΟΤ ΜΟΙΟΟΒΟΤΝΙΟΤ ΜΑΙ ΣΟΤ ΤΞΒΟΤΝΙΟΤ «ςχετικά με τισ 
λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβήσ για την παράδοςη αποβλήτων από πλοία, για την 
κατάργηςη τησ οδηγίασ 2000/59/ΕΚ και την τροποποίηςη τησ οδηγίασ 2009/61/ΕΚ και τησ 
οδηγίασ 2010/65/ΕΕ»  

9) Σθν απόφαςθ του Τπουργοφ Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017, ΦΕΜ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 

Τπαγωγι – Αιτιολογικό 

Άρκρο 2 «Οριςμοί» 

1. Για τουσ ςκοποφσ τθσ απόφαςθσ αυτισ νοοφνται ωσ: 

α. «πλοίο»: το ςκάφοσ κάκε τφπου που δραςτθριοποιείται ςτο καλάςςιο περιβάλλον, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των υδροπτζρυγων, των αερολιςκαινόντων ςκαφϊν, των 
καταδυομζνων και των πλωτϊν ναυπθγθμάτων, 

β. «ςφμβαςθ MARPΟL 73/78»: θ διεκνισ ςφμβαςθ για τθν αποφυγι ρφπανςθσ τθσ 
κάλαςςασ από πλοία, 1973, όπωσ τροποποιικθκε με το ςχετικό προσ αυτι πρωτόκολλο 
του ζτουσ 1978 και όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

γ. «απόβλθτα που παράγονται ςτα πλοία»: όλα τα απόβλθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
λυμάτων, και κατάλοιπα πλθν των καταλοίπων φορτίου, τα οποία παράγονται κατά τθ 
λειτουργία ενόσ πλοίου και εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των Παραρτθμάτων Ι, IV,V 
και VI τθσ ςφμβαςθσ MARPΟL 73/78, κακϊσ και τα ςυνδεόμενα με το φορτίο 
απορρίμματα, όπωσ ορίηονται ςτισ οδθγίεσ για τθν εφαρμογι του Παραρτιματοσ V τθσ 
ςφμβαςθσ MARPΟL 73/78. τα απόβλθτα που παράγονται ςτα πλοία δεν 
ςυμπεριλαμβάνονται τα απόβλθτα που προζρχονται από επιχειριςεισ απορρφπανςθσ και 
από τισ δραςτθριότθτεσ επιςκευισ που πραγματοποιοφνται ςε ναυπθγεία ι 
ναυπθγοεπιςκευαςτικζσ ηϊνεσ, 

δ. «κατάλοιπα φορτίου»: τα υπολείμματα οποιουδιποτε υλικοφ του φορτίου, που 
παραμζνουν επί του πλοίου ςτουσ χϊρουσ ι ςτισ δεξαμενζσ φορτίου μετά τθν περάτωςθ 
των διαδικαςιϊν εκφόρτωςθσ και των εργαςιϊν κακαριςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των υπερχειλίςεων και των διαρροϊν κατά τθ φόρτωςθ/ εκφόρτωςθ, 

ε. «λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβισ»: κάκε ςτακερι, πλωτι ι κινθτι εγκατάςταςθ που 
είναι ικανι να δζχεται απόβλθτα που παράγονται ςτα πλοία ι κατάλοιπα φορτίου,  

ςτ. «αλιευτικό ςκάφοσ»: κάκε πλοίο που είναι εξοπλιςμζνο ι χρθςιμοποιείται εμπορικά για 
τθν αλίευςθ ψαριϊν ι άλλων ζμβιων ενάλιων πόρων, 

η. «ςκάφοσ αναψυχισ»: κάκε τφποσ πλοίου που χρθςιμοποιείται για ακλθτικοφσ ι 
ψυχαγωγικοφσ ςκοποφσ ανεξάρτθτα από το μζςο πρόωςισ του, 

θ. «λιμζνασ»: κζςθ ι γεωγραφικι περιοχι που δθμιουργείται από βελτιωτικά ζργα και 
εγκαταςτάςεισ ϊςτε να επιτρζπει, κυρίωσ, τθν υποδοχι πλοίων, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των αλιευτικϊν ςκαφϊν και των ςκαφϊν αναψυχισ, 
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κ. «φορζασ διαχείριςθσ λιμζνων»: οποιοςδιποτε φορζασ διαχειρίηεται τουσ λιμζνεσ τθσ 
περιοχισ αρμοδιότθτάσ του (π.χ. Οργανιςμοί Νιμζνων Α.Ε., Νιμενικά Σαμεία, Δθμοτικά 
Νιμενικά Σαμεία, Ο.Σ.Α., Ελλθνικά Σουριςτικά Ακίνθτα Α.Ε., Ιδιωτικζσ Επιχειριςεισ). τον 
όρο αυτό ςυμπεριλαμβάνονται και οι πάςθσ φφςεωσ επιχειριςεισ που διακζτουν 
ιδιωτικζσ παράκτιεσ εγκαταςτάςεισ ςτισ οποίεσ καταπλζουν πλοία ςτα οποία 
εφαρμόηεται θ απόφαςθ αυτι, 

ι. «ανάδοχοσ παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων»: φυςικό ι νομικό πρόςωπο το οποίο 
μπορεί, κατόπιν ςυναίνεςθσ του αρμόδιου φορζα διαχείριςθσ του λιμζνα, να αναλάβει 
τθν παραλαβι και διαχείριςθ των αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου που προζρχονται 
από τα πλοία. Για το ςκοπό αυτό ο ανάδοχοσ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοσ με τισ κατά 
νόμο απαιτοφμενεσ άδειεσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ περί αποβλιτων, 

ια. «καλάςςιο αγκυροβόλιο»: Μακοριςμζνθ καλάςςια περιοχι πλθςίον λιμζνα, που 
βρίςκεται εκτόσ τθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ φορζα διαχείριςθ λιμζνα, ςτθν οποία 
επιτρζπεται θ βραχυχρόνια ι μακροχρόνια αγκυροβολία πλοίων και θ διενζργεια 
εμπορικϊν πράξεων. 

2. Σα «απόβλθτα που παράγονται ςτα πλοία» και τα «κατάλοιπα φορτίου», όπωσ ορίηονται ςτα 
εδάφια (γ) και (δ), κεωροφνται και αναφζρονται παρακάτω ωσ απόβλθτα, κατά τθν ζννοια 
του άρκρου 11 εδάφιο 1 του Ο.4042/2012 «Ποινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ − 
Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/99/ΕΜ − Πλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων − 
Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/98/ΕΜ − Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, 
Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ» (ΦΕΜ Α’ 24)». 

Πρόταςθ επί του Άρκρου 2 παρ.1γ: 

Δζον όπωσ υπάρξει πρόβλεψθ, τόςο ςτον οριςμό «απόβλθτα που παράγονται ςτα πλοία» των 
διατάξεων του Άρκρου 2 παρ. 1γ όςο εν γζνει ςτο χζδιο ΜΤΑ, και για τα απόβλθτα που 
εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Παραρτιματοσ II τθσ MARPOL 73/78 «Κανονιςμοί για τον 
ζλεγχο τησ ρφπανςησ από υγρζσ επιβλαβείσ ουςίεσ χφδην», όπωσ προβλζπει το χζδιο τθσ υπό 
ανακεϊρθςθ Οδθγίασ (2000/59/ΕΜ), προκειμζνου να επιτευχκεί θ αποτελεςματικότερθ 
εφαρμογι των διατάξεϊν τθσ. 

Πρόταςθ επί του Άρκρου 2 παρ.1κ: 

Δζον όπωσ περιλθφκοφν ςτον οριςμό «Φορζασ διαχείριςησ λιμζνων» των διατάξεων του Άρκρου 
2 παρ. 1κ και τα δυνάμει του Άρκρου 140 παρ. 8 του Ο.4504/2017 τυχόν ιδθ ι ςτο μζλλον 
ςυςτακζντα Δθμοτικά Νιμενικά Γραφεία. Επίςθσ κρίνεται ςκόπιμο από μεκοδολογικισ πλευράσ 
αλλά και χάριν ενιαίασ ρφκμιςθσ και αντιμετϊπιςθσ να προςτεκοφν ωσ «Φορείσ διαχείριςησ 
λιμζνων» τυχόν ιδιωτικζσ εταιρείεσ, οι οποίεσ διαχειρίηονται λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ (π.χ λιμζνασ 
Αςτακοφ), όςο και οι ιδιωτικζσ εταιρείεσ που διαχειρίηονται λιμζνεσ / τερματικά που εξυπθρετοφν 
ίδιεσ ανάγκεσ, κακϊσ επίςθσ και οι μαρίνεσ. 

Άρκρο 4 «Λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβήσ» 

1. Οι φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων εξαςφαλίηουν τθ διάκεςθ λιμενικϊν εγκαταςτάςεων 
παραλαβισ, κατάλλθλων να καλφψουν τισ ανάγκεσ των πλοίων που χρθςιμοποιοφν ςυνικωσ 
τον λιμζνα, χωρίσ να γίνονται αιτία αδικαιολόγθτθσ κακυςτζρθςθσ των πλοίων. 

2. Προσ επίτευξθ τθσ καταλλθλότθτασ, οι εγκαταςτάςεισ παραλαβισ πρζπει να είναι ικανζσ να 
δεχκοφν τισ κατθγορίεσ και τισ ποςότθτεσ των αποβλιτων που παράγονται ςτα πλοία και 
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καταλοίπων φορτίου που προζρχονται από πλοία τα οποία χρθςιμοποιοφν ςυνικωσ τον 
λιμζνα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ των χρθςτϊν του λιμζνα, το μζγεκοσ 
και τθ γεωγραφικι κζςθ του λιμζνα, τουσ τφπουσ των πλοίων που καταπλζουν ςε αυτόν και 
τισ εξαιρζςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 9. 

3. Η παροχι των ανωτζρω υπθρεςιϊν για τθν παραλαβι και διαχείριςθ αποβλιτων μπορεί να 
παρζχεται απευκείασ από τον αρμόδιο φορζα διαχείριςθσ λιμζνα ι/και από αναδόχουσ 
παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων. ε κάκε περίπτωςθ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν 
κα πρζπει να διατίκενται ςε ιςχφ όλεσ οι προβλεπόμενεσ άδειεσ/εγκρίςεισ. 

4. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν παραλαβι και διαχείριςθ αποβλιτων από κάκε φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο είναι θ εγγραφι του ςτο Ηλεκτρονικό Ξθτρϊο Αποβλιτων (Η.Ξ.Α) του 
άρκρου 2 τθσ αρικ. 4394/4026/2016 (Β’ 2992) Μοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ των Τπουργϊν 
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, όπωσ ιςχφει. 

5. Η δραςτθριοποίθςθ αναδόχου παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων ςε κάκε λιμζνα είναι 
δυνατι μόνο κατόπιν ζγκριςθσ του αρμόδιου φορζα διαχείριςθσ λιμζνα και ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του Οόμου 4504/2017 (Αϋ 184) όπου αυτό εφαρμόηεται. Για τον ςκοπό αυτό και 
με μζριμνα του αρμόδιου φορζα διαχείριςθσ λιμζνα κα τθρείται επικαιροποιθμζνοσ 
κατάλογοσ με τα ςτοιχεία των αναδόχων παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων (ανά 
κατθγορία αποβλιτου) που δραςτθριοποιοφνται ςτο λιμζνα. Ο ανωτζρω κατάλογοσ κακϊσ 
και τυχόν τροποποιιςεισ αυτοφ κα πρζπει να κοινοποιοφνται ςτθν αρμόδια Νιμενικι Αρχι 
και ςτθ Διεφκυνςθ Νιμενικϊν και Μτιριακϊν Τποδομϊν του Τπουργείου Οαυτιλίασ και 
Οθςιωτικισ Πολιτικισ. Ο ανωτζρω κατάλογοσ κα πρζπει να είναι διακζςιμοσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο. Εφόςον ο φορζασ διαχείριςθσ διακζτει ιςτοςελίδα κα πρζπει να τον 
αναρτιςει ςε αυτι. 

6. Οι λιμζνεσ που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/352 του 
Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 15θσ Φεβρουαρίου 2017 κα πρζπει με 
μζριμνα του αρμόδιου φορζα διαχείριςθσ να ςυμμορφωκοφν με τισ διατάξεισ αυτοφ και του 
άρκρου 105 του Οόμου 4504/2017 (Αϋ 184). 

7. Ξε τισ διαδικαςίεσ που ζχουν ςυμφωνθκεί ςτο πλαίςιο του Διεκνοφσ Οαυτιλιακοφ 
Οργανιςμοφ (ΙΞΟ), γνωςτοποιοφνται ςτθ Διεφκυνςθ Νιμενικϊν και Μτιριακϊν Τποδομϊν του 
Τπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Πολιτικισ, τυχόν καταγγελίεσ ανεπάρκειασ των 
λιμενικϊν εγκαταςτάςεων παραλαβισ. 

Πρόταςθ επί του Άρκρου 4 παρ.4: 

Οι όροι εγγραφισ ςτο Η.Ξ.Α. κα πρζπει να είναι οι ίδιοι για όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ ανά 
κατθγορία, να τθροφν τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ, τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ αναλογικότθτασ και 
να μθν δθμιουργοφν εμπόδια ειςόδου ςτθν αγορά, τουλάχιςτον για τα ευρωπαϊκά φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αρχζσ τθσ υνκικθσ για τθ Νειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ (.Ν.Ε.Ε.) περί ελεφκερθσ παροχισ των υπθρεςιϊν και ελεφκερθσ μετακίνθςθσ των 
εργαηομζνων εντόσ τθσ Ζνωςθσ. 

Δζον όπωσ υπάρξει πρόβλεψθ πιςτοποίθςθσ των εγκαταςτάςεων παραλαβισ αποβλιτων πλοίου 
όπωσ αναφζρονται ςτα Άρκρα 14 και 15 του παρόντοσ χεδίου ΜΤΑ. Προτείνεται θ ςφνταξθ 
ειδικοφ μθτρϊου εγκαταςτάςεων παραλαβισ αποβλιτων πλοίων εντόσ του Η.Ξ.Α. 
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Πρόταςθ επί του Άρκρου 4 παρ.5: 

Δζον όπωσ υπάρξει πρόβλεψθ για υποχρεωτικι ανάρτθςθ ςε ιςτοςελίδα του Φορζα Διαχείριςθσ 
του καταλόγου αναδόχων ανά κατθγορία αποβλιτου. 

Πρόταςθ επί του Άρκρου 4 παρ.7: 

Δζον όπωσ αναφζρεται και θ Ρ.Α.Ν. ςτθν εν λόγω διάταξθ, κακότι τυγχάνει αρμόδια να κρίνει επί 
τυχόν καταγγελιϊν που αφοροφν ςτθν αγορά των λιμενικϊν υπθρεςιϊν διαχείριςθσ αποβλιτων 
και καταλοίπων φορτίου πλοίων, ςφμφωνα με τα άρκρα 113, 114 και 132 παρ. 1, 3, 5 του Ο. 
4389/2016 και τον Μανονιςμό Διερεφνθςθσ Ματαγγελιϊν τθσ Αρχισ (ΦΕΜ Β’ 1923/2017) 

Προτείνεται θ τροποποίθςθ τθσ παρ. 7 ωσ εξισ:  

«7. Ξε τισ διαδικαςίεσ που ζχουν ςυμφωνθκεί ςτο πλαίςιο του Διεκνοφσ Οαυτιλιακοφ 
Οργανιςμοφ (ΙΞΟ), γνωςτοποιοφνται ςτθ Διεφκυνςθ Νιμενικϊν και Μτιριακϊν Τποδομϊν του 
Τπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Πολιτικισ και ςτθ Ρ.Α.Ν., τυχόν καταγγελίεσ ανεπάρκειασ 
των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων παραλαβισ.» 

Άρκρο 5 «Σχζδια παραλαβήσ και διαχείριςησ αποβλήτων» 

1. Για τισ ωσ άνω λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ καταρτίηεται και εφαρμόηεται για κάκε λιμζνα, με 
μζριμνα και ευκφνθ του φορζα διαχείριςθσ αυτοφ, κατάλλθλο ςχζδιο παραλαβισ και 
διαχείριςθσ αποβλιτων, το οποίο ονομάηεται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ «ςχζδιο» , κατόπιν 
διαβουλεφςεων με τα ενδιαφερόμενα μζρθ, και ιδίωσ με τουσ χριςτεσ του λιμζνα ι τουσ 
εκπροςϊπουσ αυτϊν, με γνϊμονα τισ απαιτιςεισ των άρκρων 4, 6,7,10,12 και του 
Παραρτιματοσ Ι. 

2. Σα ςχζδια μποροφν, κατόπιν ςυμφωνίασ των αρμόδιων φορζων διαχείριςθσ λιμζνων, να 
καταρτίηονται-ςυμπλθρϊνονται ςε περιφερειακό επίπεδο, για περιςςότερουσ τουσ ενόσ 
λιμζνεσ, με τθ δζουςα ςυμμετοχι του κάκε λιμζνα υπό τθν προχπόκεςθ ότι προςδιορίηεται 
για κάκε επιμζρουσ λιμζνα ποιεσ εγκαταςτάςεισ παραλαβισ είναι απαραίτθτεσ και ποιεσ 
είναι διακζςιμεσ. 

3. Οι μικροί λιμζνεσ (π.χ. αλιευτικά καταφφγια, καταφφγια τουριςτικϊν ςκαφϊν κάκε μορφισ 
κ.λπ.) που δεν διακζτουν φορζα διαχείριςθσ, κακϊσ και οι λιμζνεσ οι οποίοι δεν διακζτουν 
εγκεκριμζνο ςχζδιο παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων, μποροφν να ενταχκοφν ςτο 
ςχζδιο παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων άλλου λιμζνα πλαίςιο εφαρμογισ του άρκρου 
41 του Ο. 4256/2014. 

4. Σα ςχζδια καταρτίηονται με ευκφνθ των φορζων διαχείριςθσ λιμζνων και υποβάλλονται μετά 
τθν ζγκριςθ τουσ από το αρμόδιο όργανο του φορζα διαχείριςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Νιμενικϊν 
και Μτιριακϊν Τποδομϊν του Τπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Πολιτικισ ςε θλεκτρονικι 
μορφι. ε περίπτωςθ που το ςχζδιο δεν είναι πλιρεσ και δεν καλφπτει επαρκϊσ τισ 
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ, θ ανωτζρω Διεφκυνςθ, το αργότερο εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν παραλαβι του, ενθμερϊνει εγγράφωσ τον αρμόδιο φορζα διαχείριςθσ λιμζνα, ο οποίοσ 
υποχρεοφται να υποβάλει εκ νζου το ςχζδιο. Εφόςον το ςχζδιο καλφπτει επαρκϊσ τισ 
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ, θ Διεφκυνςθ Νιμενικϊν και Μτιριακϊν Τποδομϊν διαβιβάηει 
θλεκτρονικά το ςχζδιο ςτθν αρμόδια Νιμενικι Αρχι και ςτθν αρμόδια Τπθρεςία 
περιβάλλοντοσ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ για διατφπωςθ απόψεων. Εντόσ (01) 
ενόσ μθνόσ από τθν θμερομθνία παραλαβισ των ςχεδίων, οι προαναφερόμενεσ Τπθρεςίεσ 
υποχρεοφνται να διαβιβάςουν τθ γνωμοδότθςι τουσ ςτθ Διεφκυνςθ Νιμενικϊν και 
Μτθριακϊν Τποδομϊν, κοινοποιϊντασ τθ παράλλθλα ςτον αρμόδιο φορζα διαχείριςθσ 
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λιμζνα. Η παράλειψθ των ανωτζρω φορζων να γνωμοδοτιςουν εντόσ τθσ ανωτζρω 
προκεςμίασ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ ζγκριςθσ του ςχεδίου. Η 
ζγκριςθ του ςχεδίου πραγματοποιείται με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Νιμζνων και 
Νιμενικισ Πολιτικισ και Οαυτιλιακϊν Επενδφςεων του Τπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ 
Πολιτικισ. 

5. Ξετά τθν ζγκριςθ του ςχεδίου ο αρμόδιοσ φορζασ διαχείριςθσ λιμζνα κα πρζπει να προβεί 
ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν υλοποίθςι του, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ των ζργων/διαδικαςιϊν εφόςον απαιτείται. 

6. Η ζγκριςθ των ςχεδίων ιςχφει για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα το οποίο ορίηεται ςτθν 
εγκριτικι απόφαςθ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια. Για το χρονικό διάςτθμα 
που μεςολαβεί μεταξφ τθσ εμπρόκεςμθσ υποβολισ αιτιματοσ για τθν επικαιροποίθςθ του 
ςχεδίου παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ 
ζγκριςισ του με τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, το υφιςτάμενο εγκεκριμζνο ςχζδιο 
παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων διατθρείται ςε ιςχφ. Ωσ εμπρόκεςμθ υποβολι 
ορίηεται αυτι που διενεργείται τουλάχιςτον τρείσ μινεσ πριν τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ υφιςτάμενθσ 
ζγκριςθσ. 

7. Πζραν των αναφερομζνων ςτθν παράγραφο 6 του παρόντοσ άρκρου τα ςχζδια 
επανυποβάλλονται προσ ζγκριςθ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων κάκε 
φορά, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α. Αλλαγι του φορζα διαχείριςθσ του λιμζνα. 

β. θμαντικι αφξθςθ ι μείωςθ του αρικμοφ ι του τφπου των πλοίων που καταπλζουν ςτο 
λιμζνα. 

γ. θμαντικι αλλαγι τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ και διαχείριςθσ των αποβλιτων και 
καταλοίπων φορτίου. 

8. Η παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των ςχεδίων πραγματοποιείται από τθν οικεία Νιμενικι 
Αρχι με τθ ςυνδρομι των Μλιμακίων Ελζγχου Ποιότθτασ Περιβάλλοντοσ (Μ.Ε.Π.ΠΕ.) των 
Περιφερειϊν εφόςον απαιτθκεί, ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ φπαρξθσ καταγγελιϊν για 
ανεπάρκεια των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων παραλαβισ ι παραβιάςεων τθσ νομοκεςίασ που 
αφορά ςτθν παραλαβι και διαχείριςθ αποβλιτων. 

9. Οι φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων υποχρεοφνται ςε εγγραφι ςτο Ηλεκτρονικό Ξθτρϊο 
Αποβλιτων και να υποβάλουν ετιςιεσ Εκκζςεισ Αποβλιτων κάκε ζτουσ μζχρι το τζλοσ 
Ξαρτίου του επόμενου ζτουσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν ΜΤΑ 43942/4026/2016. Οι φορείσ 
διαχείριςθσ λιμζνων υποβάλουν, επίςθσ, μζχρι το τζλοσ Ξαρτίου κάκε ζτουσ ςτθν αρμόδια 
Νιμενικι Αρχι ετιςια ζκκεςθ με πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτον αρικμό των πλοίων που 
κατζπλευςαν ςτο λιμζνα, τον αρικμό των πλοίων που παρζδωςαν απόβλθτα και κατάλοιπα 
φορτίου, τυχόν προβλιματα που παρουςιάςτθκαν κατά τθν εφαρμογι του ςχεδίου και για τθ 
διαδικαςία που αυτά αντιμετωπίςτθκαν. 

10. Σα ςχζδια παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων των λιμζνων, αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ του Μανονιςμοφ Νειτουργίασ τουσ και κα πρζπει να είναι διακζςιμα ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο. Για τουσ λιμζνεσ του διευρωπαϊκοφ δικτφου μεταφορϊν, όπωσ 
απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα ΙΙ του Μανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1315/2013 αναρτϊνται 
υποχρεωτικά ςτισ αντίςτοιχεσ ιςτοςελίδεσ των φορζων διαχείριςθσ των λιμζνων κακϊσ και 
ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Πολιτικισ. 

  

ΑΔΑ: 605Ε46Μ445-46Δ



8 
 

Πρόταςθ επί του Άρκρου 5 παρ.4: 

Δζον όπωσ υπάρξει θ πρόβλεψθ, αναφορικά με τθν κατάρτιςθ χεδίων παραλαβισ και 
διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, για τθ κζςπιςθ αςυμβίβαςτου μεταξφ 
μελετθτι και παρόχου. 

Πρόταςθ επί του Άρκρου 5 παρ.6: 

Ζνεκα των γεγονότων ότι α) εντάςςονται ςτθν υποχρζωςθ τθσ ςυλλογισ των αποβλιτων όλοι οι 
λιμζνεσ και όχι μόνον οι των κατθγοριϊν του Παραρτιματοσ III τθσ υπ’ αρικ. 8111.1/41/09 (Β’ 
412) λιμζνεσ, β) εντάςςονται απόβλθτα που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παραρτιματοσ 
VI MARPOL και γ) ςφμφωνα με το προσ αντικατάςταςθ τθσ ΕΜ/59/2000 χζδιο τθσ Οδθγίασ 
αναμζνεται θ ζνταξθ και των αποβλιτων του παραρτιματοσ II MARPOL, ζχουν ωσ αποτζλεςμα 
τθν αφξθςθ του διοικθτικοφ φόρτου, κακότι κα προκφψει ανάγκθ επικαιροποίθςθσ όλων των εν 
λόγω χεδίων. 

Δζον όπωσ εξεταςκεί το ενδεχόμενο επιμικυνςθσ του χρόνου ιςχφοσ των χεδίων παραλαβισ και 
διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, το οποίο προχποκζτει αντιςτοίχωσ τθν 
ςυμφωνία του ωσ προσ τθ διάρκεια ιςχφοσ των εν λόγω χεδίων που προβλζπονται ςτο χζδιο 
τθσ Οδθγίασ ΕΜ/59/2000, θ οποία είναι τριετισ. Επιπροςκζτωσ, προτείνεται θ πρόβλεψθ για τθν 
κατάρτιςθ νζου χεδίων παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων 
να πραγματοποιείται ςε ζξθ (6) αντί τριϊν (3) μθνϊν πριν τθν λιξθ του παλαιοφ. 

Πρόταςθ επί του Άρκρου 5 παρ.7α: 

Δζον όπωσ υπάρξει αναδιατφπωςθ και περεταίρω διευκρίνιςθ του ςτοιχείου α ςτθν παράγ. 7 του 
Άρκρου 5, αναφορικά με τθν επανυποβολι προσ ζγκριςθ των χεδίων παραλαβισ και διαχείριςθσ 
αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, κακ’ ότι οι προβλζψεισ του εδαφίου τυγχάνουν 
δυςερμινευτεσ. 

Πρόταςθ επί του Άρκρου 5 παρ.8: 

Προτείνεται θ τροποποίθςθ τθσ παρ. 8 ωσ εξισ:  

«8. Η παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των ςχεδίων πραγματοποιείται από τθν οικεία 
Νιμενικι Αρχι με τθ ςυνδρομι των Μλιμακίων Ελζγχου Ποιότθτασ Περιβάλλοντοσ (Μ.Ε.Π.ΠΕ.) των 
Περιφερειϊν εφόςον απαιτθκεί, ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ φπαρξθσ καταγγελιϊν για 
ανεπάρκεια των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων παραλαβισ ι παραβιάςεων τθσ νομοκεςίασ που 
αφορά ςτθν παραλαβι και διαχείριςθ αποβλιτων. Η ΡΑΝ, ςε ςυνεργαςία με τισ αρχζσ τθσ 
προθγοφμενθσ περιόδου, επιλαμβάνεται ςχετικά με τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, φςτερα από 
καταγγελία ι κατόπιν διενζργειασ αυτεπάγγελτθσ ζρευνασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 113, 114 και 
132 παρ. 1, 3, 5 του Ο. 4389/2016 και τον Μανονιςμό Διερεφνθςθσ Ματαγγελιϊν τθσ Αρχισ (ΦΕΜ Β’ 
1923/2017).» 

Άρκρο 8 «Τζλη για τα απόβλητα που παράγονται ςτα πλοία» 

1. Οι φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων μεριμνοφν ϊςτε το κόςτοσ των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων 
παραλαβισ αποβλιτων που παράγονται ςτα πλοία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επεξεργαςίασ 
και τθσ τελικισ διάκεςθσ των αποβλιτων, να καλφπτεται με τθν είςπραξθ τζλουσ από τα 
πλοία. 
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2. Σα ςυςτιματα κάλυψθσ του κόςτουσ χριςθσ των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων παραλαβισ 
πρζπει να μθν παρζχουν κίνθτρο ςτα πλοία να απορρίπτουν τα παραπάνω απόβλθτα ςτθ 
κάλαςςα. Για το ςκοπό αυτό, εφαρμόηονται οι ακόλουκεσ αρχζσ ςτα πλοία, πλθν των 
αλιευτικϊν ςκαφϊν και των ςκαφϊν αναψυχισ με άδεια μεταφοράσ 12 επιβατϊν το πολφ: 

α. όλα τα πλοία που καταπλζουν ςε ελλθνικό λιμζνα ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτο κόςτοσ 
που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1, ανεξαρτιτωσ του εάν χρθςιμοποιοφν τισ 
εγκαταςτάςεισ ι όχι. τισ ςχετικζσ ρυκμίςεισ είναι δυνατόν να ςυγκαταλζγεται θ 
ενςωμάτωςθ του τζλουσ ςτα λιμενικά τζλθ ι θ επιβολι ιδιαίτερου ςτακεροφ τζλουσ των 
παραπάνω αποβλιτων. Σα τζλθ μποροφν να διαφοροποιοφνται ςε ςυνάρτθςθ, μεταξφ 
άλλων, με τθν κατθγορία, τον τφπο και το μζγεκοσ του πλοίου, 

β. το μζροσ του κόςτουσ που δεν καλφπτεται, ενδεχομζνωσ, από το τζλοσ που αναφζρεται 
ςτο εδάφιο (α), καλφπτεται με βάςθ τουσ τφπουσ και τισ ποςότθτεσ των αποβλιτων που 
παράγονται ςτα πλοία και που παραδίδονται πραγματικά, 

γ. επιτρζπεται θ μείωςθ των τελϊν, εάν θ περιβαλλοντικι διαχείριςθ του πλοίου, ο 
ςχεδιαςμόσ, ο εξοπλιςμόσ και θ λειτουργία του είναι τζτοια ϊςτε ο πλοίαρχοσ να μπορεί 
να αποδείξει ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων ότι το πλοίο παράγει 
μειωμζνεσ ποςότθτεσ αποβλιτων. 

3. Σα τζλθ τθσ παραγράφου 2(α) για τουσ λιμζνεσ των οποίων οι φορείσ διαχείριςθσ υπάγονται 
ςτισ ρυκμίςεισ του Μεφαλαίου Α του Ο. 3429/2005 «Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και Οργανιςμοί» 
(Αϋ 314) εγκρίνονται με Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Οαυτιλίασ 
και Οθςιωτικισ Πολιτικισ κατόπιν ςχετικισ πρόταςθσ του αρμόδιου φορζα διαχείριςθσ. 

4. Για τουσ υπόλοιπουσ λιμζνεσ τθσ χϊρασ τα τζλθ τθσ παραγράφου 2(α) περιγράφονται ςτα 
ςχζδια παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων. Σροποποιιςεισ εγκρίνονται από τθ Γενικι 
Γραμματεία Νιμζνων,  Νιμενικισ Πολιτικισ & Οαυτιλιακϊν Επενδφςεων του Τπουργείου 
Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Πολιτικισ. 

5. Σα τζλθ τθσ παραγράφου 2(β) κακορίηονται από τον αρμόδιο φορζα διαχείριςθσ του λιμζνα 
ςε ςυνεργαςία με τουσ αναδόχουσ παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και κα πρζπει με 
μζριμνα του αρμόδιου φορζα διαχείριςθσ του λιμζνα να είναι διακζςιμα ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο. 

6. Σα αλιευτικά ςκάφθ και τα ςκάφθ αναψυχισ με άδεια μεταφοράσ 12 επιβατϊν το πολφ 
υποχρεοφνται ςτθν παράδοςθ των αποβλιτων που παράγονται ςτα πλοία αυτά και ςτθν 
καταβολι αναλόγου τζλουσ. 

7. Σα επιβαλλόμενα τζλθ κα πρζπει να είναι δίκαια, να κακορίηονται με διαφάνεια, να μθν 
ειςάγουν διακρίςεισ, και να αντιςτοιχοφν ςτο κόςτοσ των εγκαταςτάςεων και υπθρεςιϊν που 
προςφζρονται και, κατά περίπτωςθ, χρθςιμοποιοφνται. Σο φψοσ των τελϊν και θ βάςθ 
υπολογιςμοφ τουσ κα πρζπει να διευκρινίηονται ςτουσ χριςτεσ των λιμζνων, από τουσ φορείσ 
διαχείριςθσ αυτϊν, όταν ηθτοφνται. 

8. Σα τζλθ καταβάλλονται ςτον φορζα διαχείριςθσ του κάκε λιμζνα με μζριμνα του πλοιάρχου ι 
του νομίμου εκπροςϊπου του πλοίου. ε περίπτωςθ οφειλισ ι κακυςτζρθςθσ απόδοςθσ των 
τελϊν ςτουσ φορείσ διαχείριςθσ των λιμζνων, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ.10 του 
άρκρου 20 του Ο. 3622/07. 
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Πρόταςθ επί του Άρκρου 8 παρ.5: 

φμφωνα με τθν παράγραφο 3 του Άρκρου 15 του Μανονιςμοφ ΕΕ/2017/352, «Οι πάροχοι 
λιμενικϊν υπηρεςιϊν θζτουν ςτην διάθεςη των χρηςτϊν του λιμζνα επαρκείσ πληροφορίεσ 
ςχετικά με το είδοσ και το φψοσ των τελϊν λιμενικϊν υπηρεςιϊν», επίςθσ ςτο ςθμείο (48) του 
Προοιμίου του ιδίου Μανονιςμοφ αναφζρεται ότι: «Ο παρϊν κανονιςμόσ δεν θα πρζπει να θίγει 
τα δικαιϊματα, όπου ςυντρζχει περίπτωςη, των λιμζνων και των πελατϊν τουσ να ςυμφωνοφν 
εμπορικϊσ εμπιςτευτικζσ εκπτϊςεισ. Σκοπόσ του παρόντοσ κανονιςμοφ δεν είναι να απαιτεί τη 
γνωςτοποίηςη των εκπτϊςεων αυτϊν ςτο κοινό ή ςε τρίτουσ. Ωςτόςο, ο διαχειριςτικόσ φορζασ 
του λιμζνα ή η αρμόδια αρχή θα πρζπει τουλάχιςτον να δημοςιεφει τα κανονικά τζλη πριν από 
οποιαδήποτε διαφοροποίηςη τησ τιμήσ». 

Δζον όπωσ υπάρξει πρόβλεψθ για υποχρεωτικι ανάρτθςθ ςε ιςτοςελίδα του Φορζα Διαχείριςθσ 
ι/και του παρόχου του ονομαςτικοφ τιμοκαταλόγου των υπθρεςιϊν ανά κατθγορία αποβλιτου. 

Άρκρο 12 «Συνοδευτικά μζτρα» 

1. Οι φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων: 

α. λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μζτρα ϊςτε να εξαςφαλίςουν ότι οι πλοίαρχοι, το 
προςωπικό των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων παραλαβισ και τα λοιπά ενδιαφερόμενα 
πρόςωπα ενθμερϊνονται δεόντωσ για τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ 
διατάξεισ τθσ παροφςασ και ότι εκπλθρϊνουν τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ, 

β. λαμβάνουν μζτρα ϊςτε, να διαςφαλίηεται θ αποτελεςματικι εφαρμογι των διατάξεων 
τθσ παροφςασ Μ.Τ.Α, κατά τθ ςυνεργαςία τουσ με εμπορικοφσ οργανιςμοφσ, 

γ. διαςφαλίηουν τθ δζουςα εξζταςθ των ςτοιχείων που κοινοποιοφν οι πλοίαρχοι ςφμφωνα 
με το άρκρο 6, 

δ. μεριμνοφν ϊςτε οι διαδικαςίεσ για τθ χριςθ των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων παραλαβισ 
να είναι απλζσ και να διεκπεραιϊνονται με ταχφτθτα προκειμζνου να δοκεί κίνθτρο 
ςτουσ πλοιάρχουσ να χρθςιμοποιοφν αυτζσ τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ και να 
αποφεφγονται αδικαιολόγθτεσ κακυςτεριςεισ των πλοίων, 

ε. μεριμνοφν ϊςτε να διαβιβάηεται ςτθ Γενικι Γραμματεία Νιμζνων, Νιμενικισ Πολιτικισ και 
Οαυτιλιακϊν Επενδφςεων του Τπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Πολιτικισ 
αντίγραφο των καταγγελιϊν για ανεπάρκεια των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων παραλαβισ, 
οι οποίεσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 παράγραφοσ 3, 

ςτ. είναι υπόχρεοι ςτθν καταβολι αποηθμίωςθσ λόγω αδικαιολόγθτθσ κακυςτζρθςθσ ςτθν 
παράδοςθ ι τθν παραλαβι αποβλιτων που παράγονται ςτα πλοία ι καταλοίπων 
φορτίου. 

2. Οι φορείσ διαχείριςθσ των λιμζνων και οι ανάδοχοι παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων: 

α. μεριμνοφν ϊςτε θ επεξεργαςία, ανάκτθςθ και τελικι διάκεςθ των αποβλιτων που 
παράγονται ςτα πλοία και των καταλοίπων φορτίου να πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με 
το Οόμο 4042/2012 (Αϋ 24) «Ποινικι Προςταςία του περιβάλλοντοσ – Εναρμόνιςθ με τθν 
Οδθγία 2008/99/ΕΜ – Πλαίςιο παραγωγισ και διάκεςθσ αποβλιτων – Εναρμόνιςθ με τθν 
Οδθγία 2008/98/ΕΜ – Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και 
Μλιματικισ Αλλαγισ», το Οόμο 2939/01 (Αϋ 179) «υςκευαςίεσ και εναλλακτικι 
διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων - Κδρυςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ 
Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ υςκευαςιϊν και άλλων Προϊόντων και άλλεσ διατάξεισ», το Ο. 
4496/2017 «Σροποποίθςθ του ν. 2939/2001 για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των 
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ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων, προςαρμογι ςτθν Οδθγία 2015/720/ΕΕ, ρφκμιςθ 
κεμάτων του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Ανακφκλωςθσ και άλλεσ διατάξεισ.» (Α' 170), τθν 
ΜΤΑ 50910/2727/2003 (Β′ 1909) «Ξζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν 
αποβλιτων, Εκνικόσ και Περιφερειακόσ χεδιαςμόσ Διαχείριςθσ», το Π.Δ. 82/2004 
«Ξζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων λιπαντικϊν 
ελαίων» (Αϋ 64), τθν ΜΤΑ 13588/725/2006 «Ξζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ των 
επικινδφνων αποβλιτων…» (Βϋ 383) , τθν ΜΤΑ οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΜ Β 4326) 
«Ζγκριςθ Εκνικοφ χεδίου Διαχείριςθσ Επικινδφνων Αποβλιτων (ΕΔΕΑ) ςφμφωνα με το 
άρκρο 31 του ν. 4342/2015», τθν Πράξθ Τπουργικοφ υμβουλίου 49 τθσ 15-12-2015 (Αϋ 
174) «Σροποποίθςθ και ζγκριςθ του Εκνικοφ χεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Ε..Δ.Α) 
και του Εκνικοφ τρατθγικοφ χεδίου Πρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων που 
κυρϊκθκαν με τθν 51373/4684/25-11-2015 κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν 
και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και Περιβάλλοντοσ και ενζργειασ ςφμφωνα με το άρκρο 
31 του Ο. 4342/2015» όπωσ ιςχφουν κάκε φορά, τθ λοιπι ςχετικι ευρωπαϊκι νομοκεςία 
και τισ υποδείξεισ των αρμοδίων Τπθρεςιϊν. 

β. μεριμνοφν ϊςτε να βρίςκονται ςε ιςχφ όλεσ οι απαραίτθτεσ από τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία, άδειεσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ των 
αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου. 

γ. μεριμνοφν για τθν τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν και τελωνειακϊν διατάξεων και των 
κανονιςμϊν λειτουργίασ των λιμζνων, ςφμφωνα μθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

δ. μεριμνοφν για τθν καταχϊρθςθ ςε ψθφιακι βάςθ δεδομζνων των ςτοιχείων του εντφπου 
του Παραρτιματοσ ΙΙ που τουσ κοινοποιοφν οι πλοίαρχοι των πλοίων, ςφμφωνα με το 
άρκρο 6, κακϊσ επίςθσ και των πλθροφοριϊν που αφοροφν τισ ποςότθτεσ των 
αποβλιτων, ανά κωδικό ΕΜΑ, που παρελιφκθςαν από τα πλοία και τθ διαδικαςία/χϊρο 
τθσ τελικισ νόμιμθσ διάκεςισ τουσ. 

ε. μεριμνοφν για τθν πιςτι εφαρμογι του ςχεδίου παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων. 

ςτ. μεριμνοφν για τθ χωριςτι ςυλλογι-μεταφορά των επιμζρουσ υλικϊν ςυςκευαςίασ ι 
άλλων ρευμάτων αποβλιτων, τα οποία ζχουν χωριςτά ςυλλεχκεί από πλοία. 

η. Η νόμιμθ κατοχι, επεξεργαςία και διάκεςθ των επικινδφνων αποβλιτων τεκμαίρεται από 
το ζντυπο αναγνϊριςθσ, που ςυνοδεφει τα απόβλθτα. Εκτόσ των αναφερομζνων ςτθν 
ΜΤΑ 13588/725/2006 φορζων, αντίγραφα των εντφπων αναγνϊριςθσ κα πρζπει να 
τθροφνται και από τον φορζα διαχείριςθσ του λιμζνα για τρία ζτθ. Για τα μθ επικίνδυνα 
απόβλθτα, μποροφν να χορθγοφνται οι αντίςτοιχεσ του εντφπου αναγνϊριςθσ 
βεβαιϊςεισ παράδοςθσ, παραλαβισ και διάκεςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο 
ςχζδιο παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων. 

3. Η παράδοςθ αποβλιτων που παράγονται ςτα πλοία και καταλοίπων φορτίου κεωρείται ωσ 
κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία κατά τθν ζννοια του άρκρου 79 του κανονιςμοφ του 
υμβουλίου (ΕΟΜ) αρικ. 2913/92 τθσ 12θσ Οκτωβρίου 1992 περί κεςπίςεωσ κοινοτικοφ 
τελωνειακοφ κϊδικα. Οι τελωνειακζσ αρχζσ δεν απαιτοφν τθν κατάκεςθ ςυνοπτικισ 
διαςάφθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 45 του Μοινοτικοφ Σελωνειακοφ Μϊδικα. 
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Πρόταςθ επί του Άρκρου 12 παρ. 1: 

Προτείνεται θ τροποποίθςθ τθσ παρ. 1 ωσ εξισ:  

«1. Οι φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων, είτε παρζχουν οι ίδιοι τισ υπθρεςίεσ είτε ζχουν ςυμβλθκεί 
με ανάδοχο / υποπαραχωρθςιοφχο:» 

Πρόταςθ επί του Άρκρου 12 παρ. ςτ: 

Δζον όπωσ υπάρξει πρόβλεψθ και για τθν παροχι κινιτρων, αναφορικά με τθν παράδοςθ 
διαχωριςμζνων αποβλιτων, απορριμμάτων και λυμάτων από τα πλοία, προσ ενίςχυςθ τθσ 
πολιτικισ για τθν ανακφκλωςθ, τα οφζλθ τθσ οποίασ δεν αφοροφν μόνο τθσ προςταςία του 
περιβάλλοντοσ αλλά και τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθ δθμιουργία νζων κζςεων 
εργαςίασ. 

ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

α. τθν υπό αντικατάςταςθ 8111.1/41/09 (Βϋ 412) ΜΤΑ υπιρχε αναφορά (Άρκρο 17 «Ειδικζσ 
διατάξεισ») ςτα απόβλθτα που προζρχονται από επιχειριςεισ απορρφπανςθσ. Επίςθσ, ςτο 
Άρκρο 2 «Οριςμοί» παρ. 1γ του χεδίου ΜΤΑ ωσ «απόβλητα που παράγονται ςτα πλοία» δεν 
ςυμπεριλαμβάνονται τα απόβλθτα που προζρχονται από επιχειριςεισ απορρφπανςθσ και 
από τισ δραςτθριότθτεσ επιςκευισ που πραγματοποιοφνται ςε ναυπθγεία ι 
ναυπθγοεπιςκευαςτικζσ ηϊνεσ. Θα πρζπει να αναφερκεί το νομικό πλαίςιο διαχείριςισ τουσ. 

β. Αν και ςτισ διατάξεισ του χεδίου ΜΤΑ εντάςςονται και τα απόβλθτα που εμπίπτουν ςτο πεδίο 
του Παραρτιματοσ VI τθσ MARPOL, παρά ταφτα φαίνεται να μθν πραγματοποιείται 
περεταίρω αναφορά. 

γ. φμφωνα με τισ προβλζψεισ του Άρκρου 5 του χεδίου ΜΤΑ «Σχζδια παραλαβήσ και 
διαχείριςησ αποβλήτων» του χεδίου ΜΤΑ φαίνεται να μθν πραγματοποιείται αλλαγι, ςε 
ςχζςθ με τθν υπό αντικατάςταςθ 8111.1/41/09 (Βϋ 412) ΜΤΑ, αναφορικά με το περιεχόμενο 
και ςτον τρόπο εκπόνθςθσ των χεδίων Παραλαβισ και Διαχείριςθσ των Αποβλιτων. Δζον 
όπωσ ςυνταχκοφν προδιαγραφζσ των εν λόγω χεδίων κοινζσ ανά κατθγορία χριςθσ και 
μεγζκουσ λιμζνα. 

δ. Ο διαχωριςμόσ ςε ςτερεά και υγρά απόβλθτα οδθγεί ςε διάτμθςθ των αποβλιτων κατά 
Παραρτθμάτων τθσ MARPOL 73/78 *π.χ. α) ςτερεά απόβλθτα υπάρχουν και ςτο Παράρτθμα I 
τθσ MARPOL και β) τα απόβλθτα του παραρτιματοσ VI τθσ MARPOL αποτελοφνται από ιλφ και 
νερό+. 

ε. τθν υπό αντικατάςταςθ 8111.1/41/09 (Βϋ 412) ΜΤΑ προτείνεται θ προςκικθ εδαφίου που κα 
αναφζρεται ςε ανάγκθ εκπόνθςθσ ΜΤΑ από τα Τπουργεία Περιβάλλοντοσ και Οαυτιλίασ, με 
τθν οποία κα πραγματοποιείται κωδικοποίθςθ/αντιςτοίχιςθ-ςυςχζτιςθ των κατθγοριϊν ΕΜΑ 
ςε ςχζςθ με τισ κατθγορίεσ αποβλιτων MARPOL 73/78, προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ 
επάρκεια των παρόχων ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και θ τελικι διάκεςθ των αποβλιτων. 
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ΓΙΑ ΣΟΤ ΝΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Νιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

τθν εξουςιοδότθςθ του Προζδρου για τθν περαιτζρω επεξεργαςία, κακϊσ και νομοτεχνικι 
εξειδίκευςθ του χεδίου ΜΤΑ και όπωσ υποβλθκεί θ πρόταςθ επί του χεδίου ΜΤΑ τθσ Ρ.Α.Ν. προσ 
το Τπουργείο Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Πολιτικισ. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΝ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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