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2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1 Διεθνές και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο 

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/92 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883 όσον 

αφορά τις μεθόδους περί των δεδομένων παρακολούθησης και τον μορφότυπο υποβολής των 

αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά 

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/91 για τον καθορισμό των κριτηρίων προσδιορισμού ότι ένα πλοίο παρά-

γει μειωμένες ποσότητες αποβλήτων και διαχειρίζεται τα απόβλητά του με βιώσιμο και περιβαλ-

λοντικά ορθό τρόπο σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/883 

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/90 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883, όσον 

αφορά τα λεπτομερή στοιχεία του ενωσιακού μηχανισμού στόχευσης με βάση τον κίνδυνο για την 

επιλογή πλοίων προς επιθεώρηση 

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/89 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883, όσον 

αφορά τη μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της επαρκούς ειδικής ικανό-

τητας αποθήκευσης 

Οδηγία 2019/883/ΕΚ σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση απο-

βλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της οδηγίας 

2000/59/ΕΚ 

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρε-

σιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων  

Οδηγία 2010/65/ΕΕ σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατά-

πλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ  

Οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την 

αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας 

Οδηγία 2005/35/ΕΚ σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβά-

σεις 

Οδηγία 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα 

Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα όπως τροποποιήθηκε 

από τους κανονισμούς 82/1997, 955/1999, 2700/2000, 648/2005 και 1791/2006. 

Κανονισμός (ΕΕ) 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα της 12ης Οκτω-

βρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα. 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

Κανονισμός 1013/2006/ΕΚ για τη συνοριακή μεταφορά των αποβλήτων. 
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Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 

2014/955/ΕΕ, όπως ισχύει 

2.2 Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο 

ΚΥΑ 3122.3-15/71164/2021 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 

2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με 

τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροπο-

ποίηση της Οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ.» (ΦΕΚ 4790Β) 

Ν. 4926/2022 « Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων α-

ναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου 

των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» 

Ν.1269/1982 «Κύρωση της Δ.Σ. MARPOL 73/78 – πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία 

1973 και του πρωτοκόλλου 1978» (ΦΕΚ 89Α) όπως τροποποιηθεί με το Π.Δ. 55/98 και ισχύει. 

Π.Δ. 8/2013 «Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα V του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά 

με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρ-

τημα V της Δ.Σ. MARPOL 73/78)». 

ΚΥΑ 531.5-5/2013 «Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα I, II, IV και VI της Διεθνούς Σύμ-

βασης για την πρόληψη της ρύπανσης στα πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο 

του 1978 που σχετίζεται με αυτή (ΔΣ MARPOL 73/78) 

Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ 8136.16/01/16/13.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΠ-ΙΕ5) «Εφαρμογή διατάξεων 

της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 σχετικά με τα μέτρα και τους όρους για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παρα-

λαβής και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

Αρ. πρωτ. 1000.0/68210/16/02-09-2016 (ΑΔΑ: Ω96Τ4653ΠΩ-ΡΕ1) Υπουργική Απόφαση «Εφαρ-

μογή διατάξεων της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 σχετικά με μέτρα και τους όρους για τις λιμενικές εγκα-

ταστάσεις παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων 

φορτίου» 

ΚΥΑ 3122.3-15/79639/16 «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 8111.1/41/09  

Π.Δ. 55/1998 «Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος»  

ΥΑ 2263.1-6/84381/2017 «Καθιέρωση τύπου Βιβλίου Απορριμμάτων υπόχρεων πλοίων» 

ΚΥΑ 2263.1-6/36291/2017 «Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης 

για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 

1978 που σχετίζεται με αυτή – Τροποποιήσεις στο Παράρτημα V της ΔΣ MARPOL (Επιβλαβείς Ουσίες 

για το θαλάσσιο περιβάλλον και Υπόδειγμα του Βιβλίου Απορριμμάτων» 
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Υ.Α. οικ. 142569/2017 «Έγκριση των προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή τη διατήρηση της 

καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρ-

θρου 12 του ν. 3983/2011 (Α’ 144)» 

ΠΔ 113/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 

Ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος 

λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» 

Ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού 

προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» 

Απόφαση Α.Α.Δ.Ε.Α. 1237/27.6.2019 (ΦΕΚ 2927/Β’/12.7.2019) «Τελωνειακή διαδικασία συλλο-

γής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και 

αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων» 

Y.A. Φ. 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 (ΦΕΚ 2342/Β’/29.8.2014) «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού 

Λιμένων αριθμ. 55 “Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18”» 

Υ.Α. 2122/30/2003/03 «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 34 “Προϋποθέσεις και 

μέτρα ασφάλειας για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία”» 

Ν.1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 

«Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. κα 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και 

ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91Α) 

Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» 

Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασίας του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2009/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 

Αριθ. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β) ΚΥΑ «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επι-

κινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 

απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’αριθ. 

193967/1546/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων 

αποβλήτων» » 

Ν. 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονι-

σμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη 

τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» 
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N. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομο-

θεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

λοιπές διατάξεις» 

Ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Ο-

δηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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 απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Α-

νακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 

χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» 

Ν. 4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων ανα-

ψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των 

επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» 

2.3 Ορισμοί 

(1) «πλοίο»: ποντοπόρο σκάφος κάθε τύπου που λειτουργεί στο θαλάσσιο περιβάλλον, συμπε-

ριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών, των σκαφών αναψυχής, των υδροπτέρυγων, των αε-

ρόστρωμνων σκαφών, των καταδυόμενων και των πλωτών ναυπηγημάτων, 

(2) «σύμβαση MΑRPOL»: η διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, στην 

επικαιροποιημένη της έκδοση 

(3) «απόβλητα από πλοία»: όλα τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των καταλοίπων φορ-

τίου, τα οποία παράγονται κατά τη λειτουργία του πλοίου ή κατά τις εργασίες φόρτωσης, εκφόρ-

τωσης και καθαρισμού, και τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραρτημάτων I, II, IV, 

V και VI της σύμβασης MARPOL καθώς επίσης και τα απόβλητα που αλιεύονται παθητικά. Με τον 

όρο απόβλητα θεωρούνται τα περιγραφόμενα στο άρθρο 3 σημείο 1) της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 

(4)  «απόβλητα που αλιεύονται παθητικά»: απόβλητα που συλλέγονται στα δίχτυα κατά τη 

διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων· 

(5) «κατάλοιπα φορτίου»: τα υπολείμματα οποιουδήποτε υλικού του φορτίου τα οποία παρα-

μένουν επί του πλοίου στο κατάστρωμα ή στους χώρους φορτίου ή σε δεξαμενές μετά τη φόρτωση 

και την εκφόρτωση, συμπεριλαμβανομένων υπερχειλίσεων και διαρροών κατά τη φόρτωση ή εκ-

φόρτωση, σε υγρή ή ξηρά κατάσταση ή συμπαρασυρόμενα σε νερό πλύσης, εξαιρουμένης της σκό-

νης φορτίου που παραμένει στο κατάστρωμα μετά τη σάρωση ή της σκόνης στις εξωτερικές επι-

φάνειες  

(6) «λιμενική εγκατάσταση παραλαβής»: κάθε σταθερή, πλωτή ή κινητή εγκατάσταση, ικανή να 

παρέχει την υπηρεσία παραλαβής των αποβλήτων από πλοία· 

(7) «αλιευτικό σκάφoς»: κάθε πλοίο που είναι εξοπλισμένο ή χρησιμοποιείται εμπορικά για την 

αλίευση ψαριών ή άλλων έμβιων πόρων από τη θάλασσα· 
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(8) «σκάφoς αvαψυχής»: κάθε τύπος πλοίου, με μήκος κύτους 2,5 μέτρων ή μεγαλύτερο, ανε-

ξάρτητα από το μέσο πρόωσής του, το οποίο χρησιμοποιείται για αθλητικούς ή ψυχαγωγικούς 

σκοπούς και δεν χρησιμοποιείται για εμπορική δραστηριότητα· 

(9) «λιμέvας»: θέση ή γεωγραφική περιοχή διαμορφωμένη από βελτιωτικά έργα και εγκατα-

στάσεις σχεδιασμένη κατά τρόπον ώστε να επιτρέπει κυρίως την υποδοχή πλοίων, συμπεριλαμβα-

νομένης της περιοχής αγκυροβολίου εντός της δικαιοδοσίας του λιμένα· 

(10) «επαρκής ικανότητα αποθήκευσης»: επαρκής ικανότητα 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· 

(11) «τακτική γραμμή»: γραμμή βάσει δημοσιευμένου ή προγραμματισμένου πίνακα αναχωρή-

σεων και αφίξεων μεταξύ συγκεκριμένων λιμένων ή επαναλαμβανόμενες διελεύσεις που συνιστούν 

αναγνωρισμένο χρονοδιάγραμμα· 

(12) «τακτικοί ελλιμενισμοί»: επαναλαμβανόμενα δρομολόγια του ίδιου πλοίου που συνιστούν 

σταθερό πρόγραμμα μεταξύ συγκεκριμένων λιμένων ή σειρά δρομολογίων από και προς τον ίδιο 

λιμένα χωρίς ενδιάμεσες στάσεις· 

(13) «συχνοί ελλιμενισμοί»: κατάπλοι πλοίου στον ίδιο λιμένα οι οποίοι πραγματοποιούνται του-

λάχιστον μία φορά ανά δεκαπενθήμερο· 

(14) «GISIS (Global Integrated Ship Information System)»: το παγκόσμιο ολοκληρωμένο σύστημα 

ναυτιλιακών πληροφοριών που έχει συσταθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό·  

(15) «επεξεργασία»: οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η προετοι-

μασία πριν από την ανάκτηση ή τη διάθεση· 

(16) «άμεσο τέλος»: τέλος καταβαλλόμενο για την παροχή των υπηρεσιών λιμενικής εγκατάστα-

σης παραλαβής και απολύτως εξαρτώμενο από το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων· 

(17) «έμμεσο τέλος»: τέλος καταβαλλόμενο για την παροχή των υπηρεσιών λιμενικής εγκατά-

στασης παραλαβής, ανεξαρτήτως της πραγματικής παράδοσης αποβλήτων από πλοία· 

(18) «Φορέας διαχείρισης λιμένων»: οποιοσδήποτε φορέας διαχειρίζεται τους λιμένες της περιο-

χής αρμοδιότητάς του·  

(19)  «πάροχος υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων»: κάθε φυσικό ή νο-

μικό πρόσωπο στο οποίο δύναται να ανατεθεί από τους φορείς διαχείρισης των λιμένων η παρα-

λαβή και διαχείριση των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από τα πλοία που 

καταπλέουν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Για το σκοπό αυτό, ο πάροχος πρέπει να είναι εφο-

διασμένος με τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί αποβλή-

των. 

(20) «πετρελαιοειδή απόβλητα από τους χώρους του μηχανοστασίου»: τα ακόλουθα είδη υγρών 

πετρελαιοειδών αποβλήτων που παράγονται κατά τη λειτουργία του πλοίου:  
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▪ Πετρελαιοειδή κατάλοιπα προερχόμενα από καθαρισμό (purification) καυσίμου και 

ελαίου λίπανσης 

▪ Διαρροές πετρελαιοειδών στους χώρους μηχανοστασίου 

▪ Χρησιμοποιημένα ή άχρηστα ορυκτέλαια 

▪ Σεντινόνερα τα οποία είναι ένα μίγμα από πετρέλαιο, θαλασσινό - γλυκό νερό, υ-

δραυλικό και λιπαντικό λάδι, χημικές καθαριστικές ουσίες (απορρυπαντικά, πρό-

σθετα στο νερό ψύξης και λέβητα, κ.α.). 

(21) «απόβλητα λιπαντικών ελαίων»: κάθε βιομηχανικό ή λιπαντικό έλαιο ορυκτής συνθετικής ή 

μικτής βάσης, το οποίο κατέστη ακατάλληλο για τη χρήση για την οποία προοριζόταν αρχικά, και 

κυρίως τα χρησιμοποιημένα λάδια κινητήρων εσωτερικής καύσεως και κιβωτίων ταχυτήτων και 

τα λιπαντικά έλαια μηχανών, στροβίλων και υδραυλικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων και 

των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που προέρχονται από πλοία, άλλα μέσα μεταφοράς ή σταθε-

ρές εγκαταστάσεις. 

Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 13 του καταλόγου αποβλήτων 

του Παραρτήματος της Απόφασης 2001/118/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2001 των 

Ευρ. Κοινοτήτων (ΕΕΙ 47/16.2.2001). 

(22) «απορρίμματα»: όλα τα είδη αποβλήτων τροφών, οικιακά και λειτουργικά απόβλητα, όλα 

τα πλαστικά, κατάλοιπα φορτίου, μαγειρικά λάδια, αλιευτικός μηχανισμός και σφάγια ζώων που 

παράγονται κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του πλοίου προοριζόμενα να απορριφ-

θούν συνεχώς ή περιοδικώς, πλην των ουσιών εκείνων που καθορίζονται ή αναφέρονται σε άλλα 

Παραρτήματα της Συμβάσεως MARPOL. Στα απορρίμματα δεν περιλαμβάνονται τα φρέσκα ψάρια 

ή τμήματα αυτών, τα οποία παράγονται ως αποτέλεσμα αλιευτικών δραστηριοτήτων που γίνονται 

κατά τη διάρκεια του πλου ή ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας που περιλαμβά-

νουν τη μεταφορά ψαριών, συμπεριλαμβανομένων των οστρακοειδών, για την τοποθέτησή τους 

σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας και τη μεταφορά ψαριών, συμπεριλαμβανομένων των ο-

στρακοειδών, από τέτοιες εγκαταστάσεις στην ακτή για επεξεργασία.  

(23) «οικιακά απορρίμματα»: τα υπολείμματα τροφών και τα άλλα απορρίμματα που παράγο-

νται στους χώρους ενδιαίτησης του πλοίου. 

(24) «λειτουργικά απορρίμματα»: τα απορρίμματα που σχετίζονται με το φορτίο, τα απορρίμ-

ματα συντήρησης και τα υπολείμματα φορτίου. 

(25) «απορρίμματα που σχετίζονται με το φορτίο»: όλα τα άχρηστα υλικά που προήλθαν από 

τη χρήση τους επί του πλοίου για τη διαχείριση και στοιβασία του φορτίου. 

(26) «απορρίμματα συντήρησης»: τα άχρηστα υλικά που δημιουργούνται από τις εργασίες συ-

ντήρησης στους χώρους μηχανοστασίου και καταστρώματος. 

(27) «υπολείμματα φορτίου»: οι μικρές ποσότητες φορτίου που μένουν επί του πλοίου μετά τη 

διαδικασία της φορτοεκφόρτωσης. 
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(28) «λύματα πλοίων»:  

▪ Τα ύδατα των αποχετεύσεων και τα απόβλητα που προέρχονται από τα ουρητήρια. 

▪ Τα ύδατα των αποχετεύσεων των χώρων νοσοκομείου που προέρχονται από τους 

νιπτήρες πλυσίματος, τους λουτήρες και τους ευδιαίους που υπάρχουν στους χώ-

ρους αυτούς. 

▪ Τα ύδατα των αποχετεύσεων που προέρχονται από χώρους που χρησιμοποιούνται 

για την παραμονή μεταφερομένων ζώντων ζώων. 

▪ Τα απόβλητα που αναμιγνύονται με τα ύδατα των αποχετεύσεων που ορίζονται 

παραπάνω. 

(29) «δεξαμενή συγκέντρωσης λυμάτων»: η δεξαμενή του πλοίου που χρησιμεύει για την 

συγκέντρωση και αποθήκευση των λυμάτων.  

(30) «σύστημα επεξεργασίας λυμάτων»: ο εξοπλισμός του πλοίου που μειώνει τις ποσότητες των 

αιωρουμένων στερεών, του βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου πέντε ημερών (BOD5) και κολοβα-

κτηριδίων που περιέχονται στα λύματα σε επίπεδα κάτω των ορίων που έχουν καθορισθεί από 

τον ΙΜΟ χρησιμοποιώντας είτε βιολογική οξείδωση είτε φυσικοχημική επεξεργασία είτε κάποια 

άλλη αποδεκτή μέθοδο.  

(31) «φαιόχρωμα ύδατα»: τα ύδατα των αποχετεύσεων του πλοίου που δεν έχουν καμία ανά-

μιξη καθ' οποιονδήποτε τρόπο με τα λύματα.  

(32) «Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Λιμένα»: το Σχέδιο το οποίο καταρτίζεται και εφαρμόζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της KYA 8111.1/41/09 στο οποίο περιγράφονται υποχρεωτικά όλες οι 

φάσεις παραλαβής, μεταφοράς, ενδιάμεσης αποθήκευσης και τελικής νόμιμης διάθεσης των παρα-

γομένων αποβλήτων πλοίων στο λιμένα.  

(33) «Ευκολίες Υποδοχής Αποβλήτων»: οι πάσης φύσεως, μορφής και είδους χερσαίες ή πλωτές 

εγκαταστάσεις , που προορίζονται ή χρησιμοποιούνται για την παραλαβή και παραπέρα διάθεση 

από τα πλοία, καταλοίπων και πετρελαιοειδών μιγμάτων, τοξικών και δηλητηριωδών ουσιών , 

απορριμμάτων, υπολειμμάτων φορτίου, λυμάτων και γενικά κάθε ουσίας ή αντικειμένου, η εκβολή 

ή η διαφυγή των οποίων στη θάλασσα μπορεί να προκαλέσει ρύπανση κατά την έννοια των παρ. 

(ιδ) και (ιε) του ΠΔ 55/98 (ΦΕΚ 58Α/20-3-98) “Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος”. 

(34) «Ε/ΕΔΑΛ»: Έντυπο Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων του ΔΛΤ Σύρου 

(35) «Α/ΕΔΑΛ»: Αρχείο Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων του ΔΛΤ Σύρου 

(36) «Διαχειριστής Ευκολίας Υποδοχής Αποβλήτων»: το φυσικό η νομικό πρόσωπο που ορίζεται 

υπόχρεο για την ολική ή μερική διαχείριση ευκολίας υποδοχής αποβλήτων λιμένα. 

(37)  «Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης»: η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική βάση με οποια-

δήποτε νομική μορφή των εργασιών συλλογής συμπεριλαμβανομένης της εγγυοδοσίας, 
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μεταφοράς, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή των 

αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων:  

▪ η επαναχρησιμοποίηση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών πολλαπλής χρήσης 

μετά τη συλλογή, συμπεριλαμβανομένης της εγγυοδοσίας ή μεταφοράς τους, καθώς 

και  

▪ η αξιοποίηση των αποβλήτων των συσκευασιών ή άλλων προϊόντων μετά τη συλ-

λογή, μεταφορά, μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευσή τους, ώστε τόσο οι χρη-

σιμοποιημένες συσκευασίες όσο και τα απόβλητα των συσκευασιών και άλλων προϊ-

όντων να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς. 

(38) «διαχείριση»: η υποδοχή, συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων.  

(39) «υποδοχή»: η διαδικασία προετοιμασίας συλλογής των αποβλήτων. 

(40) «συλλογή»: η συγκέντρωση των αποβλήτων από την πηγή παραγωγής τους και η μετα-

φορά τους προς επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση. 

(41) «αποθήκευση»: η τοποθέτηση των αποβλήτων σε ορισμένο και κατάλληλο χώρο μέχρι να 

πραγματοποιηθεί η συλλογή τους προς επεξεργασία ή τελική διάθεση 

(42) «επεξεργασία»: η εφαρμογή ή ο συνδυασμός φυσικών, χημικών, θερμικών και βιολογικών 

διεργασιών που μεταβάλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων έτσι ώστε να περιορίζεται ο ό-

γκος ή οι επικίνδυνες ιδιότητες τους, να διευκολύνεται ο χειρισμός τους ή/και να επιτυγχάνεται η 

ανάκτηση υλικών ή ενέργειας ή να καθίστανται κατάλληλα προς διάθεση. 

(43) «διάθεση»: η επεξεργασία ή η καταστροφή, καθώς και η αποθήκευση επάνω η μέσα σε χερ-

σαίο ή υδάτινο αποδέκτη με σκοπό να καταστούν αβλαβή για την υγεία και το περιβάλλον σύμ-

φωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. 

(44) «επικίνδυνα απόβλητα»: οι ουσίες ή τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 

Ι του άρθρου 19 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13588/725/2006 ή παρουσιάζουν μία η περισ-

σότερες από τις ιδιότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 19 και τα οποία ο 

κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται να απορρίψει. Οι χαρακτηρισμοί τω επικίνδυνων αποβλή-

των που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ είναι οι εξής: Εκρηκτικό, Οξειδωτικό, Πολύ εύφλεκτο, 

Εύφλεκτο, Ερεθιστικό, Επιβλαβές, Τοξικό, Καρκινογόνο, Διαβρωτικό, Μολυσματικό, Τερατογόνο, 

Μεταλλαξογόνο, Οικοτοξικό, καθώς και ουσίες ή παρασκευάσματα τα οποία εκλύουν τοξικά αέρια 

σε επαφή με το νερό ή άλλα μέσα 


