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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Στοιχεία φορέα διαχείρισης λιμένων  

Πίνακας 1-1: Στοιχεία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

Φορέας Διαχείρισης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

Είδος Δραστηριότητας Λιμένων  Εμπορικοί, επιβατηγοί και τουριστικοί λιμένες 

Έδρα / Στοιχεία Επικοινωνίας 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου 

Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας, 84100, Ερμούπολη 

Τηλέφωνο: +30 22810 85736, 22810 81667 

email / url info@portofsyros.gr / portofsyros.gr  

Πρόεδρος ΔΛΤ Σύρου Κανδιώ Μαραγκού 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Ειρηναίος Ζερβός 

1.2 Στόχος εφαρμογής του σχεδίου αποβλήτων 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου (εφεξής ΔΛΤ Σύρου) εφαρμόζει με το παρόν σχέδιο την Οδηγία 

2019/883, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 3122.3-15/71164/2021, και 

τον Κανονισμό ΕΕ 2017/352. 

Η Οδηγία 2019/883 αφορά τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και κατα-

λοίπων φορτίου και αντικατέστησε την οδηγία 2000/59/ΕΚ, και η οποία ενσωματώθηκε στην ελλη-

νική νομοθεσία με την υπ΄ αριθμ. 3122.3-15/71164/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση καταργώντας 

με το εικοστό τρίτο άρθρο αυτής την προηγούμενη ΚΥΑ 8111.1/41/09. 

Ο Κανονισμός 2017/352 αφορά τη θέσπιση πλαισίου για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοι-

νών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια λιμένων.  

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το σχέδιο καλύπτει όλους τους τύπους αποβλήτων 

πλοίου και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία που συνήθως προσεγγίζουν τη λιμε-

νική ζώνη αρμοδιότητας του ΔΛΤ Σύρου, και καταρτίστηκε σύμφωνα με: α) τις λειτουργικές ανά-

γκες των χρηστών των λιμένων, β) το μέγεθος και τη γεωγραφική θέση των λιμένων, γ) τους τύ-

πους των πλοίων, δ) τις περιπτώσεις των εξαιρέσεων από την υποχρέωση παράδοσης αποβλήτων.  
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Το ΔΛΤ Σύρου έχει στην αρμοδιότητά τις λιμενικές εγκαταστάσεις των Νήσων Σύρου, Σερίφου, Κέας 

και Κύθνου. Η Σύρος και κατ’ επέκταση το Λιμάνι της Ερμούπολης Σύρου βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1315/2013, ανήκει στο εκτεταμένο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Συνεπώς, για το λιμάνι 

της Ερμούπολης εφαρμόζεται ότι ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 352/2017, για την παροχή λιμε-

νικών υπηρεσιών στους διευρωπαϊκούς λιμένες. Αναφορικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις των 

υπόλοιπων νήσων ακολουθείται μόνο ό,τι ορίζει η ΚΥΑ 3122.3-15/71164/2021. 

Επιπλέον, τα τέσσερα νησιά αρμοδιότητας του ΔΛΤ Σύρου, πέρα από τους κεντρικούς εμπορικούς 

λιμένες που διαθέτουν (Μέριχας, Κορησσιά, Λιβάδι, Ερμούπολη), απαρτίζονται από άλλους μικρό-

τερους λιμένες (καταφύγια, μαρίνες, αγκυροβόλια) οι οποίοι χαρακτηρίζονται από χαμηλή κυκλο-

φορία σκαφών αναψυχής. 

Με βάση την παρ. 4 του αρθ. 5 της ΚΥΑ 3122.3-15/71164/2021 μικροί μη εμπορικοί λιμένες με σπά-

νια ή χαμηλή κυκλοφορία μόνο σκαφών αναψυχής δύναται να εξαιρούνται από την υποχρέωση 

ευκολιών υποδοχής, εάν οι οικείες λιμενικές στο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων και οι πληροφο-

ρίες σχετικά με το σύστημα διατίθενται στους χρήστες των εν λόγω λιμένων.  

Στο παρόν σχέδιο περιγράφονται οι ευκολίες υποδοχείς στους κεντρικούς λιμένες οι οποίες θα 

εξυπηρετούν εκτός των άλλων, και τα σκάφη που ελλιμενίζονται στους μικρότερους μη επαρκώς 

στελεχωμένους λιμένες, για τους οποίους το ΔΛΤ Σύρου αιτείται εξαίρεση. 

1.3 Υπεύθυνος εφαρμογής Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων 

Όπως προβλέπεται από το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2007/71/EK, ορίζεται ένα πρόσωπο το οποίο 

είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων για το ΔΛΤ 

Σύρου. Στο παρόν σχέδιο ορίζονται δύο πρόσωπα: η πρόεδρος του ΔΛΤ Σύρου και ο Διευθυντής 

του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών. 

 

1.3.1 Καθήκοντα/αρμοδιότητες 

▪ Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης αποβλήτων που 

προβλέπονται στο εν λόγω Σχέδιο.  

Υπεύθυνο πρόσωπο Τηλέφωνα Email 

Κανδιώ Μαραγκού  

Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου 
Τηλ.: +30 22810 82336 info@portofsyros.gr  

Ειρηναίος Ζερβός 

Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 
Τηλ.: +30 22810 85736 e.zervos@dlts.gr  
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▪ Παρακολουθεί αν υλοποιούνται οι προβλεπόμενες δεσμεύσεις στα θέματα προστασίας 

περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων πλοίων. 

▪ Αξιολογεί τις αναφορές ανεπάρκειας ευκολιών υποδοχής, τα παράπονα και άλλες 

δηλώσεις. 

▪ Μεριμνά για την λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων και παρακολουθεί την 

εφαρμογή τους. 

▪ Αποτελεί το σημείο επαφής κατά τις διαδικασίες συνεννόησης - διαβουλεύσεων με τις 

ομάδες ενδιαφέροντος.  

▪ Μεριμνά για την τήρηση ενός ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρησης των 

πληροφοριών που διατίθενται από τους κυβερνήτες - εκπροσώπους των σκαφών που 

προσέρχονται στις λιμενικές εγκαταστάσεις σχετικά με τα προς παράδοση είδη και 

ποσότητες αποβλήτων. Οι παραπάνω πληροφορίες διαβιβάζονται στις αρχές κάθε 

έτους στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής. 

1.3.2 Υπεύθυνοι πρόληψης ρύπανσης που σχετίζεται με διαδικασίες παραλαβής και 

διαχείρισης αποβλήτων  

Ορίζονται υπεύθυνα πρόσωπα στους τέσσερες κεντρικούς λιμένες (Ερμούπολη, Κορησσιά, Λιβάδι, 

Μέριχας) που θα υπάρχει δυνατότητα παράδοσης αποβλήτων, για την πρόληψη ρύπανσης κατά 

τη διάρκεια των εργασιών παραλαβής, συλλογής, αποθήκευσης και μεταφοράς των αποβλήτων 

πλοίων, πάντα υπό την εποπτεία του υπεύθυνου για την εφαρμογή του Σχεδίου. Τα στοιχεία των 

υπεύθυνων προσώπων καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Τα καθήκοντα του υπεύθυνου προσωπικού περιλαμβάνουν τα εξής:  

• Δυνατότητα σε εύλογο χρονικό διάστημα να επεμβαίνει σε οποιοδήποτε χώρο δικαιοδοσίας 

της λιμενικής εγκατάστασης εάν υπάρχει υποψία ότι υπάρχει παράνομη απόρριψη απο-

βλήτων ή πραγματοποιείται εργασία αντίθετη με τους Περιβαλλοντικούς Κανονισμούς. 

• Δυνατότητα κλήσης των τελωνειακών ή/και των λιμενικών αρχών εάν πιστεύει ότι υπάρ-

χουν απόβλητα προς παράνομη διάθεση σε εμπορευματοκιβώτια ή χώρους δικαιοδοσίας 

της λιμενικής εγκατάστασης. 

• Εξέταση εγγράφων, ημερολογίων πλοίων, συγκέντρωση εντύπων κλπ που έχουν σχέση με 

διάθεση και παράδοση αποβλήτων. 

• Να συνεργάζεται και να ειδοποιεί τις Λιμενικές Αρχές και δρα συμπληρωματικά. 

• Να έρχεται σε επαφή με υπεύθυνο της Μαρίνας, όταν υπάρχουν υποψίες για αντινομίες με 

κάποιο Περιβαλλοντικό Κανονισμό. 

• Εξέταση των αποβλήτων που βρίσκει χύδην ή σε εμπορευματοκιβώτια ή που έχουν ήδη 

απορριφθεί και μεριμνά για την ανάλυσή τους. 

• Εισήγηση κυρώσεων για τους παραβάτες στη διοίκηση της λιμενικής εγκατάστασης και στις 

Λιμενικές Αρχές. 
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Πίνακας 1-2: Στοιχεία επικοινωνίας με τα υπεύθυνα πρόσωπα στους λιμένες  

Λιμένας Υπεύθυνο Πρόσωπο Τηλέφωνο επικοινωνίας 

Ερμούπολη 

Σύρος 
Ειρηναίος Ζερβός  +30 6944148820 

Λιβάδι 

Σέριφος 
Αναστάσιο Κουζούπης +30 6943754587 

Μέριχας 

Κύθνος 
Στυλιανός Μπακογιάννης +30 6944061268 

Κορησσιά 

Κέα 
Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος +30 6945550967 

1.4 Ισχύς και αναθεώρηση σχεδίου 

Το σχέδιο ισχύει για περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έγκρισης του, σύμφωνα με το 

άρθρο 5, παρ. 7 της ΚΥΑ 3122.3-15/71164/2021. Το σχέδιο επανυποβάλλεται προς έγκριση στην 

περίπτωση αλλαγών όπως ορίζονται στο παραπάνω άρθρο. 


