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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Θέση των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για κάθε θέση πρόσδεσης και, κατά περίπτωση, του 

ωραρίου λειτουργίας τους. 

ΣΥΡΟΣ – Λιμένας Ερμούπολης  

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

 

Ωράριο λειτουργίας:  

• 24 ώρες / 7 μέρες τη βδομάδα για παράδοση στις σταθερές ευκολίες υποδοχής  

• 7:00 – 15:00 απευθείας παράδοση από πλοίο/σκάφος 

• για απευθείας παραδόσεις εκτός ωραρίου, μόνο κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τον πάροχο 

παραλαβής 

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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ΚΕΑ - Λιμένας Κορησσιάς 

 

Εικόνα 5-10: Θέση ευκολιών υποδοχής στο λιμένα της Κορησσιάς 

 Θέση σταθερών ευκολιών υποδοχής 

 

Ωράριο λειτουργίας:  

• 24 ώρες / 7 μέρες τη βδομάδα για παράδοση στις σταθερές ευκολίες  

• 7:00 – 15:00 απευθείας παράδοση από πλοίο/σκάφος 

• για απευθείας παραδόσεις εκτός ωραρίου, μόνο κατόπιν σχετικής συμφωνίας με το ΔΛΤ Σύρου 



Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου 

Ι-4 

ΚΥΘΝΟΣ – Λιμένας Μέριχα 

 

Εικόνα 5-11: Θέση σταθερών ευκολιών υποδοχής στο λιμένα του Μέριχα 

 Θέση σταθερών ευκολιών υποδοχής 

 

Ωράριο λειτουργίας:  

• 24 ώρες / 7 μέρες τη βδομάδα για παράδοση στις σταθερές ευκολίες  

• 7:00 – 15:00 απευθείας παράδοση από πλοίο/σκάφος 

• για απευθείας παραδόσεις εκτός ωραρίου, μόνο κατόπιν σχετικής συμφωνίας με το ΔΛΤ Σύρου 
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ΣΕΡΙΦΟΣ – Λιμένας Λιβαδιού 

 

Εικόνα 5-12: Θέσεις ευκολιών υποδοχής στο λιμένα Λιβαδιού  

 Θέση σταθερών ευκολιών υποδοχής 

 Κώδωνας ανακύκλωσης γυαλιού 

 

Ωράριο λειτουργίας:  

• 24 ώρες / 7 μέρες τη βδομάδα για παράδοση στις σταθερές ευκολίες  

• 7:00 – 15:00 απευθείας παράδοση από πλοίο/σκάφος 

• για απευθείας παραδόσεις εκτός ωραρίου, μόνο κατόπιν σχετικής συμφωνίας με το ΔΛΤ Σύρου 
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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 συνολ. 

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 

 


