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5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

5.1 Γενικά 

Οι ευκολίες υποδοχής, που παρέχονται στις λιμενικές εγκαταστάσεις του ΔΛΤ Σύρου καλύπτουν 

συνολικά τις ανάγκες παραλαβής των κάτωθι ρευμάτων αποβλήτων: 

• Πετρελαιοειδή κατάλοιπα  

• Απόβλητα λιπαντικών ελαίων 

• Στερεά απορρίμματα  

• Επικίνδυνα στερεά απόβλητα 

• Λύματα 

Συγκεκριμένα, το ΔΛΤ Σύρου θα διαθέτει ευκολίες υποδοχής για πετρελαιοειδή, ΑΛΕ, λύματα, αστικά 

απορρίμματα και επικίνδυνα απόβλητα στους κεντρικούς λιμένες των Νήσων της δικαιοδοσίας 

του, δηλαδή, στην Ερμούπολη (Σύρος), στην Κορησσία (Κέα), στο Μέριχα (Κύθνος) και στο Λιβάδι 

(Σέριφος). Αναφορικά με τους μικρούς λιμένες και τα καταφύγια που διαθέτουν τα νησιά, αυτά 

διαθέτουν μόνο ευκολίες υποδοχείς για τα μη επικίνδυνα στερεά απορρίμματα, ωστόσο εξαιρού-

νται από την υποχρέωση παροχής ευκολιών υποδοχής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 της 

3122.3-15/71164/2021 ΚΥΑ.  

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου καταγράφονται αναλυτικά ο τύπος, η χωρητικότητα και η 

θέση των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων.   

Όλα τα μέσα σταθερά κινητά, πλωτά που θα χρησιμοποιηθούν για την παραλαβή και την διαχεί-

ριση αποβλήτων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα κατά περίπτωση με άδειες εγκρίσεις που θα κα-

λύπτουν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να γίνεται καθαρισμός των μέσων προσω-

ρινής αποθήκευσης και του λοιπού εξοπλισμού καθώς και η απολύμανση και συντήρησή τους σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. 

5.2 Πετρελαιοειδή απόβλητα 

Τα πετρελαιοειδή απόβλητα (μίγματα πετρελαίου και λιπαντικά έλαια) παραδίδονται είτε από τα 

ελλιμενιζόμενα πλοία/σκάφη σε δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης, είτε απευθείας σε βυτιοφόρα 

που πληρούν τις προδιαγραφές οχημάτων ADR της συνεργαζόμενης αδειοδοτημένης εταιρείας. 

Τα πετρελαιοειδή μίγματα που δύνανται να συλλεχθούν στις λιμενικές εγκαταστάσεις, περιγράφο-

νται από τους κωδικούς ΕΚΑ του ακόλουθου πίνακα. 
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Πίνακας 5-1: Κωδικοί ΕΚΑ πετρελαιοειδών μιγμάτων & καταλοίπων 

Πετρελαιοειδή Μίγματα και Κατάλοιπα  

Τύπος Αποβλήτου ΕΚΑ 

Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας 13 04 01* 

Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας 13 04 03*  

Λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού 13 05 02* 

Έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού 13 05 06* 

Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού 13 05 07* 

Μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού 13 05 08* 

Καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ 13 07 01* 

Βενζίνη 13 07 02* 

Άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων) 13 07 03* 

Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 13 08 99* 

Απόβλητα που περιέχου πετρέλαιο 16 07 08* 

 

Τα απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ) που δύνανται να συλλεχθούν στις λιμενικές εγκαταστάσεις, 

περιγράφονται από τους κωδικούς ΕΚΑ του ακόλουθου πίνακα. 

Πίνακας 5-2: Κωδικοί ΕΚΑ Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) 

Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ) 

Τύπος Αποβλήτου ΕΚΑ 

Μη Χλωριωμένα γαλακτώματα 13 01 05* 

Μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά 13 01 10* 

Συνθετικά υδραυλικά έλαια 13 01 11* 

Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια  13 01 12* 

Άλλα υδραυλικά έλαια 13 01 13* 

Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά 13 02 05* 

Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 13 02 06* 

Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης  13 02 07* 

Άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης  13 02 08* 

Μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά 13 03 07* 

Συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 13 03 08* 

Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 13 03 09*  

Άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 13 03 10* 

Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας  13 04 01* 

Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυμαίων 13 04 02* 

Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας 13 04 03* 
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5.2.1 Λιμένας Ερμούπολης - Σύρος 

Ο λιμένας Ερμούπολης διαθέτει ως μέσο προσωρινής αποθήκευσης πετρελαιοειδών μιγμάτων και 

καταλοίπων μία δεξαμενή IBC χωρητικότητας 1m3. Ομοίως για την προσωρινή αποθήκευση των 

λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) διαθέτει όμοια δεξαμενή IBC του 1m3. Οι δεξαμενές φέρουν σαφής σή-

μανση για το είδος του αποβλήτου που μπορούν να συγκεντρώσουν. 

Η παράδοση των πετρελαιοειδών αποβλήτων απευθείας από το πλοίο είναι δυνατή κατόπιν αιτή-

ματος σε αδειοδοτημένο πάροχο από τον κατάλογο του μητρώου πολλαπλών παρόχων, του ΔΛΤ 

Σύρου. 

 

Εικόνα 5-1: Δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης πετρελαιοειδών αποβλήτων 

5.2.2 Λιμένας Μέριχα – Κύθνος 

Ο λιμένας του Μέριχα προβλέπεται να διαθέτει για την προσωρινή αποθήκευση των πετρελαιοει-

δών αποβλήτων και καταλοίπων μία δεξαμενή IBC χωρητικότητας 1m3 για τα πετρελαιοειδή μίγ-

ματα, καθώς επίσης και για την προσωρινή αποθήκευση των λιπαντικών ελαίων άλλη μία δεξαμενή 

IBC του 1m3. Οι δεξαμενές θα τοποθετηθούν με μέριμνα του ΔΛΤ Σύρου. 

Η παράδοση των πετρελαιοειδών αποβλήτων απευθείας από το πλοίο/σκάφος είναι δυνατή κα-

τόπιν αιτήματος τουλάχιστον 24ώρες πριν, στο ΔΛΤ Σύρου το οποίο θα μεριμνά για την έγκαιρη 

ειδοποίηση παρόχου για την παραλαβή των αποβλήτων από τη λίστα των αδειοδοτημένων πα-

ρόχων που εξυπηρετούν το Λιμένα Ερμούπολης. 

5.2.3 Λιμένας Λιβάδι – Σέριφος 

Ο λιμένας του Λιβαδιού προβλέπεται να διαθέτει για την προσωρινή αποθήκευση των πετρελαιο-

ειδών αποβλήτων και καταλοίπων μία δεξαμενή IBC χωρητικότητας 1m3 για τα πετρελαιοειδή 
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μίγματα, καθώς επίσης και για την προσωρινή αποθήκευση των λιπαντικών ελαίων άλλη μία δε-

ξαμενή IBC του 1m3. Οι δεξαμενές θα τοποθετηθούν με μέριμνα του ΔΛΤ Σύρου. 

Η παράδοση των πετρελαιοειδών αποβλήτων απευθείας από το πλοίο/σκάφος είναι δυνατή κα-

τόπιν αιτήματος τουλάχιστον 24ώρες πριν, στο ΔΛΤ Σύρου το οποίο θα μεριμνά για την έγκαιρη 

ειδοποίηση παρόχου για την παραλαβή των αποβλήτων από τη λίστα των αδειοδοτημένων πα-

ρόχων που εξυπηρετούν το Λιμένα Ερμούπολης. 

5.2.4 Λιμένας Κορησσιάς – Κέα 

Ο λιμένας της Κορησσιάς προβλέπεται να διαθέτει για την προσωρινή αποθήκευση των πετρελαι-

οειδών αποβλήτων και καταλοίπων μία δεξαμενή IBC χωρητικότητας 1m3 για τα πετρελαιοειδή 

μίγματα, καθώς επίσης και για την προσωρινή αποθήκευση των λιπαντικών ελαίων άλλη μία δε-

ξαμενή IBC του 1m3. Οι δεξαμενές θα τοποθετηθούν με μέριμνα του ΔΛΤ Σύρου. 

Η παράδοση των πετρελαιοειδών αποβλήτων απευθείας από το πλοίο/σκάφος είναι δυνατή κα-

τόπιν αιτήματος τουλάχιστον 24ώρες πριν, στο ΔΛΤ Σύρου το οποίο θα μεριμνά για την έγκαιρη 

ειδοποίηση παρόχου για την παραλαβή των αποβλήτων από τη λίστα των αδειοδοτημένων πα-

ρόχων που εξυπηρετούν το Λιμένα Ερμούπολης. 

5.3 Στερεά Απορρίμματα 

Στο σύνολο των λιμένων τα στερεά απορρίμματα οικιακού τύπου συλλέγονται στη χερσαία ζώνη 

των λιμενικών εγκαταστάσεων ύστερα από διαλογή στην πηγή, σε σύμμεικτα και ανακυκλώσιμα 

στερεά, για τα οποία βρίσκονται τοποθετημένοι οι αντίστοιχοι κάδοι. 

Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα κατόπιν αιτήματος παραλαβής των στερεών αποβλήτων απευ-

θείας από το ενδιαφερόμενο πλοίο 

Τα στερεά απορρίμματα (μη επικίνδυνα απόβλητα) που δύνανται να συλλεχθούν στις λιμενικές 

εγκαταστάσεις, περιγράφονται από τους κωδικούς ΕΚΑ του ακόλουθου πίνακα. 

Πίνακας 5-3: Κωδικοί ΕΚΑ Στερεών απορριμμάτων 

Στερεά Απορρίμματα (Μη επικίνδυνα) 

Τύπος Αποβλήτου ΕΚΑ 

Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 20 03 01 

Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 15 01 01  

Πλαστική συσκευασία 15 01 02 

Ξύλινη συσκευασία 15 01 03 

Μεταλλική συσκευασία 15 01 04 

Συνθετική συσκευασία 15 01 05 

Μεικτή συσκευασία 15 01 06 

Γυάλινη συσκευασία 15 01 07 
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Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτι-

κός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 15 02 02 15 02 03 

Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 16 01 03 

Χαρτιά και χαρτόνια  20 01 01 

Γυαλιά 20 01 02 

Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 20 01 08 

Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37 20 01 38 

Πλαστικά  20 01 39 

Μέταλλα 20 01 40  

Ογκώδη απόβλητα 20 03 07 

Αλιευτικός εξοπλισμός 02 01 99 

Τέφρα και σκωρία κλιβάνου εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 01 11 19 01 12 

Βρώσιμα έλαια και λίπη 20 01 25 

 

5.3.1.1 Βρώσιμα έλαια και λίπη  

Ο λιμένας Ερμούπολης προβλέπεται να διαθέτει ευκολία υποδοχής για την συλλογή βρώσιμων λι-

πών και ελαίων (τηγανέλαια) η οποία θα τοποθετηθεί με μέριμνα του ΔΛΤ Σύρου. Στο λιμένα της 

Ερμούπολης προβλέπεται δεξαμενή 1m3 τύπου IBC.  

5.3.1 Λιμένας Ερμούπολης - Σύρος 

Ο λιμένας Ερμούπολης διαθέτει στη χερσαία ζώνη του μέσα προσωρινής αποθήκευσης για τη συ-

γκέντρωση των στερεών απορριμμάτων οικιακού τύπου και την εξυπηρέτηση των πλοίων και 

σκαφών που ελλιμενίζονται σε όλα τα σημεία της λιμενολεκάνης . Συγκεκριμένα, πέριξ του λιμένα 

της Ερμούπολης είναι τοποθετημένοι κάδοι για τη χωριστή συλλογή α) γυαλιού, β) χαρτιού, γ) πλα-

στικού – μετάλλου – χάρτινης συσκευασίας υγρών, δ) σύμμεικτων απορριμμάτων, ε) αλιευτικού 

εξοπλισμού.  

Η παράδοση αποβλήτων απευθείας από το πλοίο/ σκάφος σε πάροχο, δύναται κατόπιν αιτήματος 

σε αδειοδοτημένο πάροχο από τον κατάλογο του μητρώου πολλαπλών παρόχων, του ΔΛΤ Σύρου 

τουλάχιστον 24 ώρες πριν. 

Γυαλί 

Οι περιέκτες για τη συλλογή γυαλιού είναι είτε κώδωνες, γαλάζιου χρώματος και χωρητικότητας 

1,2 m3, είτε κάδοι γαλάζιοι χωρητικότητας 360lt. Αναλυτικότερα, στη χερσαία ζώνη του λιμένα της 

Ερμούπολης υπάρχουν πέντε (5) κώδωνες και τέσσερις (4) μικρότεροι κάδοι για την συγκέντρωση 

γυαλιού. 
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Εικόνα 5-2: Κάδοι συλλογής γυαλιού 

Μέταλλο – Πλαστικό – Χάρτινη συσκευασία υγρών 

Για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών του μετάλλου, του πλαστικού και της χάρτινης συ-

σκευασίας υγρών (π.χ. κουτί γάλακτος, χυμού κτλ), υπάρχουν τοποθετημένοι κάδοι του 1,1 m3 ή 

των 360lt. Οι κάδοι αυτοί είναι είτε γαλάζιοι με κόκκινο καπάκι είτε μαύροι, ώστε να γίνεται εύκολα 

αντιληπτό ότι οι κάδοι αυτοί υποδέχονται τα συγκεκριμένα ανακυκλώσιμα υλικά. Αναλυτικότερα, 

στη χερσαία ζώνη του λιμένα της Ερμούπολης υπάρχουν επτά (7) κάδοι χωρητικότητας 1,1 m3 και 

δύο (2) μικρότεροι κάδοι (360lt ) για την συγκέντρωση μετάλλου, πλαστικού και της χάρτινης συ-

σκευασίας υγρών. 

 

Εικόνα 5-3: Κάδοι για ανακύκλωση πλαστικού μετάλλου και χάρτινης συσκευασίας υγρών 

Χαρτί  

Για τη συλλογή χαρτιού και γενικότερα χάρτινων συσκευασιών υπάρχουν τοποθετημένοι κάδοι 

μπλε κάδοι με κίτρινο καπάκι χωρητικότητας 1,1 m3 καθώς επίσης και μικρότεροι κίτρινοι κάδοι 

χωρητικότητας 360lt. Αναλυτικότερα, στη χερσαία ζώνη του λιμένα της Ερμούπολης υπάρχουν 

δεκατέσσερις (14) κάδοι χωρητικότητας 1,1 m3 και δύο (2) μικρότεροι κάδοι (360lt ) για την συγκέ-

ντρωση χαρτιού. 
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Εικόνα 5-4: Κάδοι για ανακύκλωση χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών 

Σύμμεικτα απορρίμματα 

Τα σύμμεικτα απορρίμματα (οικιακά ανάμεικτα σκουπίδια) συλλέγονται κυρίως στους πράσινους 

κάδους χωρητικότητας 1,1 m3 οι οποίοι είναι τοποθετημένοι περιμετρικά σε όλο το μήκος του λι-

μένα. Αναλυτικά το λιμάνι της Ερμούπολης έχει 19 πράσινους κάδους του 1,1 m3, και 1 μικρότερο 

κάδος των 360 lt. Επιπλέον, στο λιμάνι βρίσκονται τοποθετημένες 2 πρέσες σκουπιδιών για την 

μείωση του όγκου των αποβλήτων αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης πε-

ρισσότερων απορριμμάτων και την καλύτερη εξυπηρέτηση του λιμένα. 

 

Εικόνα 5-5: Πράσινοι κάδοι για τα σύμμεικτα απορρίμματα (αριστερά), πρέσα αποβλήτων (δεξιά) 

Διάφοροι κάδοι 

Ακόμα στον λιμένα Ερμούπολης υπάρχουν εγκατεστημένοι κάδοι για την συλλογή διαφόρων από-

βλήτων πέραν όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω Συγκεκριμένα, υπάρχει ένας κάδος, 1,1 m3, για τη 

συγκέντρωση αποβλήτων αλιευτικού εξοπλισμού, ένας κάδος, 360 lt, αποκλειστικά για πλαστικά 

και έναν κάδο, 360 lt, αποκλειστικά για συλλογή αλουμινίου. 

5.3.2 Λιμένας Κορησσιάς -Κέα 

Ο λιμένα της Κορησςιάς διαθέτει ευκολίες υποδοχής για την προσωρινή αποθήκευση των στερεών 

απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση των πλοίων και των σκαφών που ελλιμενίζονται κατά μήκος 

του λιμένα. Για τα στερεά απορρίμματα υπάρχουν χωριστοί κάδοι για την ανακύκλωση του 
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γυαλιού, την ανακύκλωση συσκευασιών χαρτιού, πλαστικού και μετάλλου καθώς επίσης και κάδοι 

που υποδέχονται τα ανάμεικτα οικιακά απορρίμματα. 

Αναλυτικότερα, στο λιμάνι υπάρχουν τρεις (3) μπλε κάδοι χωρητικότητας 1,1 m3 ο καθένας, για 

συλλογή χαρτιού, μετάλλου και πλαστικού (ανάμεικτα), ένας (1) κώδωνας (1,2m3) για την συλλογή 

γυαλιού και έξι (6) πράσινοι κάδοι (1,1 m3) για τα σύμμεικτα απορρίμματα. 

Η δυνατότητα παραλαβής απευθείας από το πλοίο/ σκάφος παρέχεται ύστερα από αίτημα στο 

ΔΛΤ Σύρου τουλάχιστον 24 ώρες πριν. 

 

Εικόνα 5-6: Ευκολίες υποδοχής στερεών απορριμμάτων στο λιμένα Κορησσιάς 

5.3.3 Λιμένας Μέριχα – Κύθνος 

Ο λιμένας του Μέριχα διαθέτει στη χερσαία ζώνη του ευκολίες υποδοχής για την προσωρινή απο-

θήκευση των στερεών απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση των πλοίων και σκαφών που ελλιμενί-

ζονται κατά μήκος του λιμένα. Συγκεκριμένα στο λιμάνι βρίσκονται τοποθετημένοι για την συλλογή 

των σύμμεικτων απορριμμάτων τρεις (3) κάδοι χωρητικότητας 1,1 m3 έκαστος καθώς και τέσσερις 

(4) μπλε κάδοι χωρητικότητας 1,1 m3 έκαστος για την συλλογή των ανάμεικτων ανακυκλώσιμων 

υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί). 

Η δυνατότητα παραλαβής απευθείας από το πλοίο/ σκάφος παρέχεται ύστερα από αίτημα στο 

ΔΛΤ Σύρου τουλάχιστον 24 ώρες πριν. 

 

Εικόνα 5-7: Ευκολίες υποδοχείς στερεών απορριμμάτων στο λιμένα του Μέριχα 
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5.3.4 Λιμένας Λιβαδιού – Σέριφος 

Ο λιμένας του Λιβαδιού διαθέτει στη χερσαία ζώνη του ευκολίες υποδοχής για την προσωρινή 

αποθήκευση των στερεών απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση των πλοίων και σκαφών που ελλι-

μενίζονται κατά μήκος του λιμένα και τις Μαρίνας που εκτείνεται πλησίον του κεντρικού μώλου. 

Συγκεκριμένα βρίσκονται τοποθετημένοι για την συλλογή των σύμμεικτων απορριμμάτων έντεκα 

(11) κάδοι χωρητικότητας 1,1 m3 έκαστος και ένας (1) γαλάζιος κώδωνας χωρητικότητας 1,2 m3 

για τη συλλογή γυαλιού. 

 

Εικόνα 5-8: Ευκολίες υποδοχής στερεών απορριμμάτων στο  Λιμένα Λιβαδιού 

Η δυνατότητα παραλαβής απευθείας από το πλοίο/ σκάφος παρέχεται ύστερα από αίτημα στο 

ΔΛΤ Σύρου τουλάχιστον 24 ώρες πριν. 

5.4 Επικίνδυνα στερεά 

Τα επικίνδυνα στερεά που προκύπτουν από τη λειτουργία ενός πλοίου/ σκάφους παραδίδονται σε 

μέσα προσωρινής αποθήκευσης προδιαγραφών UN είτε παραδίδονται απευθείας από το ενδιαφε-

ρόμενο πλοίο/ σκάφος σε κατάλληλα αδειοδοτημένο πάροχο. 

Η απευθείας παραλαβή μπορεί να πραγματοποιείται από το πλοίο κατόπιν αιτήματος στο ΔΛΤ 

Σύρου ή απευθείας στον πάροχο, αν πρόκειται για το διευρωπαϊκό λιμένα της Σύρου, τουλάχιστον 

24 ώρες πριν την παραλαβή. Η συσκευασία των αποβλήτων επί του πλοίου γίνεται σύμφωνα με τις 

οδηγίες που προβλέπονται στους Κανονισμούς ADR/IMDG και κατόπιν επικοινωνίας με τον αντί-

στοιχο πάροχο. Η συλλογή πραγματοποιείται πάντα με αδειοδοτημένα οχήματα, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία περί επικινδύνων αποβλήτων. 

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι κωδικοί ΕΚΑ που περιγράφουν τα στερεά επικίνδυνα 

απόβλητα και ενδέχεται να συλλεχθούν στους λιμένες αρμοδιότητας του ΔΛΤ Σύρου. 
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Πίνακας 5-4: Κωδικοί ΕΚΑ επικινδύνων αποβλήτων 

Στερεά Επικίνδυνα 

Τύπος Αποβλήτου ΕΚΑ 

Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από 

αυτές 15 01 10* 

Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου 

που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός 

ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 15 02 02* 

Μπαταρίες μολύβδου 16 06 01* 

Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφε-

ρόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 20 01 36 

Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 20 01 21* 

Μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 

ή 16 06 03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν οργανικούς δια-

λύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες  20 01 33* 

Απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες 

επικίνδυνες ουσίες 08 01 11* 

Ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 16 03 03* 

Οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 16 03 05* 

Αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες ου-

σίες 16 05 04* 

Απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ου-

σίες ή που τις περιέχουν 16 05 07* 

Απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες 

ή που τις περιέχουν 16 05 08* 

Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε 

σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 18 01 03* 

Φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 01 08 18 01 09 

5.4.1 Λιμένας Ερμούπολης – Σύρος 

Στο λιμένα της Ερμούπολης προβλέπεται να διατίθενται ευκολίες υποδοχής για την προσωρινή 

αποθήκευση των επικινδύνων στερεών. Με μέριμνα του ΔΛΤ Σύρου θα τοποθετηθούν τα μέσα 

προσωρινής αποθήκευσης τα οποία θα είναι συσκευασίες προδιαγραφών UN συνολικής χωρητι-

κότητας τουλάχιστον 600lt και θα φέρουν σήμανση για την κατηγορία των αποβλήτων που μπο-

ρούν να υποδεχτούν. 

Επιπλέον, για τη συλλογή μπαταριών και ηλεκτρικών συσσωρευτών προβλέπεται να τοποθετηθεί 

κατάλληλος κλειστός περίέκτης με μέριμνα του ΔΛΤ Σύρου. 
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Η απευθείας παραλαβή επικινδύνων αποβλήτων από πάροχο, είναι δυνατή κατόπιν ειδοποίησης 

αδειοδοτημένου παρόχου από το μητρώο αδειοδοτημένων παρόχων του ΔΛΤ Σύρου, τουλάχιστον 

24 ώρες πριν την παράδοση. 

5.4.2 Λοιποί Λιμένες 

Στους λιμένες της Κορησσιάς, του Μέριχα και του Λιβαδιού προβλέπεται να διατίθενται ευκολίες 

υποδοχής για την προσωρινή αποθήκευση των επικινδύνων στερεών. Με μέριμνα του ΔΛΤ Σύρου 

θα τοποθετηθούν μέσα προσωρινής αποθήκευσης τα οποία θα είναι συσκευασίες προδιαγραφών 

UN συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 400lt, σε κάθε λιμάνι ξεχωριστά και θα φέρουν σήμανση 

για την κατηγορία των αποβλήτων που μπορούν να υποδεχτούν. 

Επιπλέον, για τη συλλογή μπαταριών και ηλεκτρικών συσσωρευτών προβλέπεται να τοποθετηθεί 

ένας κατάλληλος κλειστός περιέκτης σε κάθε λιμάνι με μέριμνα του ΔΛΤ Σύρου. 

Η απευθείας παραλαβή επικινδύνων αποβλήτων από το ενδιαφερόμενο πλοίο/ σκάφος είναι δυ-

νατή κατόπιν ειδοποίησης του ΔΛΤ Σύρου, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την παράδοση. 

5.5 Λύματα 

Τα σκάφη που προσεγγίζουν τις λιμενικές εγκαταστάσεις του ΔΛΤ Σύρου εκτελούν σε κάποιες πε-

ριπτώσεις πλόες μικρότερους των 12 ν.μ. από την πλησιέστερη ακτή, ενώ και για τα μεγαλύτερα 

πλοία που διαθέτουν δεξαμενές συλλογής λυμάτων σε συνδυασμό με βιολογικούς καθαρισμούς 

εντός των πλοίων, η παραλαβή λυμάτων μπορεί να ζητηθεί στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

Το ΔΛΤ Σύρου παρέχει τη δυνατότητα παραλαβής αποβλήτων με μέσα του παρόχου απευθείας 

από το πλοίο. Για τους λιμένες Κορησσιά, Μέριχας και Λιβάδι, ο πάροχος που δύναται να εξυπηρε-

τήσει τα ελλιμενιζόμενα σκάφη/ πλοία είναι ο Δήμος στον οποίο ανήκουν. Αντίθετα, για την περί-

πτωση της Ερμούπολης που εφαρμόζεται ο Κανονισμός 2017/352 και το μητρώο πολλαπλών πα-

ρόχων το πλοίο/ σκάφος έχει τη δυνατότητα να παραδώσει τα λύματα σε πάροχο του καταλόγου 

του μητρώου πέραν από την ΔΕΥΑ Σύρου, με την οποία το ΔΛΤ Σύρου έχει συνεργασία μέχρι την 

κατάρτιση του μητρώου. 

Οι κωδικοί ΕΚΑ που περιγράφουν τα λύματα, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 5-5: Κωδικοί ΕΚΑ λυμάτων 

Λύματα  

Τύπος Αποβλήτου ΕΚΑ 

Υδαρή υγρά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 10 01 16 10 02 

Λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων  19 08 05 
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5.6 Θέσεις Ευκολιών Υποδοχής 

Οι θέσεις των διαθέσιμων ευκολιών υποδοχής παραλαβής αποβλήτων παρατίθενται για κάθε λι-

μένα στις απεικονίσεις και τα διαγράμματα που ακολουθούν. Επισημαίνεται, ότι όσα μέσα προσω-

ρινής αποθήκευσης προστεθούν, θα τοποθετηθούν στα σημεία που περιγράφουν οι ακόλουθες 

απεικονίσεις. 

Σε περίπτωση ανάγκης επαναπροσδιορισμού των σημείων παραλαβής θα γίνεται με απόφαση του 

ΔΣ του ΔΛΤ Σύρου σε συνεργασία με τον φορέα συλλογής (ΟΤΑ κτλ.) και σε κάθε περίπτωση θα 

πρέπει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες που υπάρχουν και σύμφωνα με την ΚΥΑ 

114218/1997 .   

Η κατάλληλη επιλογή των χώρων μεταφόρτωσης θα πρέπει να γίνεται με βάση τα κάτωθι κριτήρια: 

• Εξασφάλιση προσβασιμότητας των οχημάτων και λειτουργικότητας των διαδικασιών 

φορτοεκφόρτωσης 

• Ευκολία πρόσβασης στους παραγωγούς χωρίς παρενόχληση των γειτονικών κατοικιών 

• Εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής 

• Ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης του περιβάλλοντος χώρου 

• Κεντροβαρικότητα της εξυπηρετούμενης περιοχής 

Το πλύσιμο των δοχείων και η απολύμανσή τους να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστή-

ματα και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών μόλυνσης και να διασφαλίζεται η 

δημόσια υγεία. 
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5.6.1 Λιμένας Ερμούπολης - Σύρος 

 

 

Εικόνα 5-9: Θέσεις σταθερών ευκολιών υποδοχείς 
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Πίνακας 5-6: Υπόμνημα Εικόνας 5-9 

Κατηγορία Αποβλήτου Σημεία Υποδοχής Αποβλήτων 

Σύμμεικτα οικιακού τύπου απορρίμματα 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Χαρτί 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12 

Πλαστικό-Μέταλλο-Χάρτινη Συσκευασία Υγρών 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 

Γυαλί 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11 

Επικίνδυνα Απόβλητα (Πετρελαιοειδή, Επικ. Στερεά, Μπαταρίες) 6 

Αλιευτικός Εξοπλισμός 8 
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Εικόνα 5-10: Αναλυτική απεικόνιση των μέσων προσωρινής αποθήκευσης 

του λιμένα Ερμούπολης 
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5.6.2 Λιμένας Κορησσιάς - Κέα 

 

Εικόνα 5-11: Θέση σταθερών ευκολιών υποδοχής στο λιμένα της Κορησσιάς 

 Θέση σταθερών ευκολιών υποδοχής 
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5.6.3 Λιμένας Μέριχα – Κύθνος 

 

Εικόνα 5-12: Θέση σταθερών ευκολιών υποδοχής στο λιμένα του Μέριχα 

 Θέση σταθερών ευκολιών υποδοχής 
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5.6.4 Λιμένας Λιβαδιού – Σέριφος 

 

Εικόνα 5-13: Θέσεις ευκολιών υποδοχής στο λιμένα Λιβαδιού  

 Θέση σταθερών ευκολιών υποδοχής 

 Κώδωνας ανακύκλωσης γυαλιού 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω το ΔΛΤ Σύρου προβλέπεται να διαθέτει ευκολίες υποδοχής για πετρε-

λαιοειδή μίγματα, ΑΛΕ, στερεά απορρίμματα οικιακού τύπου και επικίνδυνα απόβλητα στους λιμέ-

νες Ερμούπολη, Κορησσιά, Μέριχας και Λιβάδι. Περιληπτικά παρουσιάζονται στον πίνακα που α-

κολουθεί. 

Πίνακας 5-7: Συγκεντρωτικός πίνακας ευκολιών υποδοχής 

Είδος  

αποβλήτου 

Λιμένες 

Ερμούπολη Μέριχας Κορησσιά Λιβάδι 

Πετρελαιοειδή 

μίγματα 

• 1 δεξαμενή IBC (1 m3) 

• απευθείας παραλαβή 

από το πλοίο  

• 1 δεξαμενή IBC (1 m3) 

• απευθείας παραλαβή 

από το πλοίο  

• 1 δεξαμενή IBC (1 m3) 

• απευθείας παραλαβή 

από το πλοίο  

• 1 δεξαμενή IBC (1 m3) 

• απευθείας παραλαβή 

από το πλοίο  

Λιπαντικά  

Έλαια 

• 1 δεξαμενή IBC (1 m3) 

• απευθείας παραλαβή 

από το πλοίο  

• 1 δεξαμενή IBC (1 m3) 

• απευθείας παραλαβή 

από το πλοίο  

• 1 δεξαμενή IBC (1 m3) 

• απευθείας παραλαβή 

από το πλοίο  

• 1 δεξαμενή IBC (1 m3) 

• απευθείας παραλαβή 

από το πλοίο  

Στερεά  

απορρίμματα  

(μη επικίνδυνα) 

• 9 κάδοι για γυαλί 

• 9 κάδοι για πλαστικό- 

μέταλλο- χαρτ. συσκ. υ-

γρών 

• 16 κάδοι για χαρτί 

• 20 κάδοι σύμμεικτα α-

πόβλητα 

• 1 κάδος για αλιευτικό 

εξοπλισμό 

• 1 δεξαμενή IBC (1m3) 

για βρώσιμα έλαια 

• απευθείας παραλαβής 

από το πλοίο 

• 3 κάδοι (έκαστος 1,1m3)  

για σύμμεικτα απόβλητα 

• 4 κάδοι ανακύκλωσης (έ-

καστος 1,1m3)  

• απευθείας παραλαβή 

από το πλοίο 

• 6 κάδοι (έκαστος 1,1m3) 

για σύμμεικτα απόβλητα 

• 3 κάδοι ανακύκλωσης 

(έκαστος 1,1m3)  

• 1 κώδωνας γυαλιού 

(1,2m3) 

• απευθείας παραλαβή 

από το πλοίο 

• 11 κάδοι (έκαστος 

1,1m3)  για σύμμεικτα 

απόβλητα 

• 1 κώδωνας γυαλιού 

(1,2m3) 

• απευθείας παραλαβή 

από το πλοίο 

Επικίνδυνα  

στερεά 

• Συσκευασίες UN συ-

νολ. χωρητικότητας 

600L 

• Κλειστός περιέκτης 

μπαταριών 

• Απευθείας παραλαβή 

με φορτηγό όχημα  

• Συσκευασίες UN συνολ. 

χωρητικότητας 400L 

• Κλειστός περιέκτης μπα-

ταριών 

• Απευθείας παραλαβή με 

φορτηγό όχημα  

• Συσκευασίες UN συνολ. 

χωρητικότητας 400L 

• Κλειστός περιέκτης 

μπαταριών 

• Απευθείας παραλαβή με 

φορτηγό όχημα  

• Συσκευασίες UN συ-

νολ. χωρητικότητας 

400L 

• Κλειστός περιέκτης 

μπαταριών 

• Απευθείας παραλαβή 

με φορτηγό όχημα  

Λύματα 
Απευθείας παραλαβή με 

βυτιοφόρο 

Απευθείας παραλαβή με 

βυτιοφόρο 

Απευθείας παραλαβή με 

βυτιοφόρο 

Απευθείας παραλαβή με 

βυτιοφόρο 
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5.7 Μητρώο παρόχων ευκολιών υποδοχής 

Διαδικασία κατάρτισης μητρώου διαπιστευμένων παρόχων σύμφωνα με τον Κανονισμό 352/2017 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό 352/2017 για τη θέσπιση πλαισίου όσον α-

φορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική δια-

φάνεια των λιμένων, το ΔΛΤ Σύρου με την έγκριση και την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου κα-

ταρτίζει και διατηρεί μητρώο διαπιστευμένων παρόχων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλή-

των. Η διάρκεια ισχύος του μητρώου ορίζεται ως πενταετής (5).  

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, η πρόσκληση κατάθεσης αιτήσεων για την αδειοδότηση των 

παρόχων, υπόκεινται σε δεκαήμερη (10) διαβούλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κα-

νονισμό 352/2017. Στη συνέχεια και για διάστημα ενενήντα (90) ημερών παραμένει ενεργή και α-

νοικτή προς υποβολή. Με το πέρας των παραπάνω διαστημάτων και σε διάστημα έως είκοσι (10) 

ημερών από την κοινοποίηση ειδοποίησης εκ μέρους του ΔΛΤ Σύρου προς τους επιλεγμένους πα-

ρόχους, οι πάροχοι προσκομίζουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά που ενδεχομένως απαιτού-

νται. Στη συνέχεια και όχι αργότερα από συνολικά έως τριάντα (30) ημέρες από λήξη της προθε-

σμίας υποβολής αιτήσεων, οι πάροχοι εγγράφονται στο μητρώο για την παραλαβή και διαχείριση 

αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου, που προέρχονται από τα πλοία, τα οποία προσεγγίζουν τη 

ζώνη λιμένα αρμοδιότητας του ΔΛΤ Σύρου και εκδίδονται οι σχετικές αδειοδοτήσεις, με κάθε ένα 

από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις ορισθείσες προϋποθέσεις (αδειοδοτημένοι 

πάροχοι). 

Κάθε ενδιαφερόμενος πάροχος δύναται να καταθέσει αίτηση για περισσότερα από ένα ρεύματα 

αποβλήτων κατά MARPOL, ήτοι πετρελαιοειδή, λύματα, στερεά απορρίμματα και στις υποκατηγο-

ρίες αυτών. 

Το ΔΛΤ Σύρου με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

δύναται να ματαιώσει τη διαδικασία αυτή, εάν αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής αίτησης είτε 

λόγω απόρριψης όλων των αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των αιτούντων, είτε στην περίπτωση 

κανένας από τους αιτούντες-οικονομικούς φορείς δεν προσέλθει για την υποβολή των επιπλέον 

απαιτούμενων δικαιολογητικών. Αναλυτικά όλα τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ματαίωσης πε-

ριγράφονται στην πρόσκληση κατάθεσης αίτησης.  

Στις προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν οι πάροχοι για να εγγραφούν στο μητρώο πολλα-

πλών παρόχων, συγκαταλέγεται και η υποχρέωση να παραχωρήσει στο ΔΛΤ Σύρου άνευ τιμήμα-

τος, έναν περιέκτη για τη υποδοχή αποβλήτων, οι προδιαγραφές του οποίου καθορίζονται αναλυ-

τικά στην πρόσκληση και ποικίλουν ανάλογα με το είδος του αποβλήτου που αιτείται να παραλαμ-

βάνει ο πάροχος. 

Με αυτόν το τρόπο το ΔΛΤ Σύρου θα καλύψει τυχόν ελλείψεις σε μέσα προσωρινής αποθήκευσης 

αποβλήτων στους λιμένες αρμοδιότητάς του. Εφόσον, οι ελλείψεις δεν καλυφθούν από τα προσφε-

ρόμενα μέσα των παρόχων, το ΔΛΤ Σύρου θα μεριμνήσει να συμπληρώσει με δικές του δαπάνες τα 
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κενά ώστε να παρέχονται στους λιμένες όλες οι ευκολίες υποδοχείς που περιγράφονται στο παρόν 

σχέδιο.  

Στο Παράρτημα VI παρατίθεται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης όπως αυτό συντάχθηκε και 

δημοσιεύθηκε από το ΔΛΤ Σύρου προς διαβούλευση στο Πρόγραμμα Διαύγεια με την πράξη ΑΔΑ: 

…………………………………………. 

 


