
Προϋποθέσεις σύννομης λειτουργίας πλωτών ευκολιών υποδοχής 

πετρελαιοειδών καταλοίπων 

 

Αναφορικά με το ζήτημα των προϋποθέσεων σύννομης λειτουργίας των πλωτών 

ευκολιών υποδοχής καταλοίπων πλοίων, και υπό το φως πρόσφατης σχετικής 

αλληλογραφίας, με την οποία ζητούνται διευκρινίσεις, σε εγκύκλιο  της γ.γ. του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας επισημαίνονται τα εξής:  

1. H δραστηριότητα πλωτών ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων 

ακολουθεί τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Ν. 4014/2011 (Α΄ 

209) και υπάγεται στην 4η ομάδα «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών» του 

Παραρτήματος IV της YA υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (Β΄ 841), στον 

α/α 21 «Πλωτές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (εργασίες D και 

R)». Το σύνολο των εγκαταστάσεων υπάγονται στην υποκατηγορία Α1, 

ανεξαρτήτως δυναμικότητας και επομένως πρέπει να διαθέτουν ΑΕΠΟ.  

2. Η ανωτέρω 4η ομάδα «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών» έχει υπαχθεί 

στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου ΙΔ του Ν. 4442/2016 (Α΄ 230), όπως ισχύει. 

Κατά συνέπεια, οι εγκαταστάσεις αυτές οφείλουν να ακολουθούν τη διαδικασία 

που προβλέπεται στην ΚΥΑ υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (Β΄ 436) για την 

εγκατάσταση και λειτουργία τους και επομένως να διαθέτουν έγκριση λειτουργίας 

σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτής (ως εγκατάσταση υποκατηγορίας Α1), η οποία 

χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας.  

3. Όπως προκύπτει από το έγγραφο του ΥΠΝΑΝΠ με α.π. 2261.4-

8/82384/2022/17.11.2022 (ΑΔΑ 6ΓΑ24653ΠΩ-ΙΓΒ), για τις υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις προ της 14ης Φεβρουαρίου 2019, η εφαρμοζόμενη μεταβατική 

διάταξη είναι αυτή της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν. 4442/2016.  

4. Οι υφιστάμενες την 14η Φεβρουαρίου 2019 (ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019, όπως ισχύει) εγκαταστάσεις που έχουν αδειοδοτηθεί 

σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, δηλαδή διέθεταν ΑΕΠΟ και άδεια 

λειτουργίας η οποία είχε χορηγηθεί από την οικεία λιμενική αρχή βάσει του άρθρου 

8 της ΥΑ 3231.8/1/1989, απαιτείται να διαθέτουν έγκριση λειτουργίας σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο σημείο 2 (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019) μετά την 

λήξη της άδειας λειτουργίας ή μετά τη λήξη της απόφασης έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων τους ή μετά από αίτημα τροποποίησής τους, όποιο από τα 

τρία συμβεί πρώτο.  

5. Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΝΑΝΠ με α.π. 2261.4-

8/82384/2022/17.11.2022, η άδεια λειτουργίας βάσει του άρθρου 8 της ΥΑ 

3231.8/1/1989 υπέχει πλέον θέση βεβαίωσης καταλληλότητας και αποτελεί 

διοικητική διαδικασία ανεξάρτητη/αυτοτελή σε σχέση με την ανωτέρω έγκριση 

λειτουργίας της εγκατάστασης. Σελίδα 3 από 3  

6. Κατόπιν τον ανωτέρω, και σε συνδυασμό με τα αναφερόμενο στο έγγραφο του 

ΥΠΝΑΝΠ με α.π. 2261.4-8/82384/2022/17.11.2022 (ΑΔΑ 6ΓΑ24653ΠΩ-ΙΓΒ) οι 

πλωτές ευκολίες υποδοχής, για να λειτουργούν σύννομα, θα πρέπει να διαθέτουν: 

• βεβαίωση «καταλληλότητας» που εκδίδεται από την οικεία λιμενική αρχή, σε 

εφαρμογή του άρθρου 8 της ΥΑ 3231.8/1/1989)  

• έγκριση λειτουργίας δραστηριότητας, που εκδίδεται από την οικεία Περιφέρεια σε 

εφαρμογή των προβλεπόμενων στο κεφ. Δ’ του Ν. 4442/2016 και σύμφωνα με 

την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019, όπως ισχύει  



• απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που εκδίδεται από το ΥΠΕΝ 

(Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) σε εφαρμογή του Ν. 4014/2011.  

Σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15β του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, η έλλειψη 

ΑΕΠΟ εν ισχύ θεωρείται ουσιώδης διοικητική παράβαση και αξιολογείται ως 

«σημαντικής» ή «πολύ σημαντικής» σοβαρότητας σύμφωνα με την παρ. 1α του 

άρθρου 21 του ν. 4014/2011. Ως εκ τούτου, επιφέρει κυρώσεις και πρόστιμα που 

προβλέπονται στην ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (Β΄ 776). Το εύρος του 

προστίμου καθορίζεται για τις παραβάσεις «σημαντικής» ή «πολύ σημαντικής» 

σοβαρότητας στις περ. γ’ και δ’ αντιστοίχως της παρ. 1α του άρθρου 21 του ν. 

4014/2011.  

Αντιστοίχως, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, «σε 

περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης έγκρισης λειτουργίας, άδειας λειτουργίας, 

γνωστοποίησης λειτουργίας ή άλλων συναφών διοικητικών πράξεων, 

ενημερώνεται αμελλητί η αρμόδια αρχή για την επιβολή κυρώσεων» και 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019, όπως ισχύει.  

Τέλος, στην περίπτωση που η ίδια εγκατάσταση ασκεί και τη δραστηριότητα της 

επεξεργασίας πετρελαιοειδών καταλοίπων, με α/α 88 της 9ης ομάδας της υπ’ αρ. 

92108/1045/Φ.15/2020 ΚΥΑ, σε εφαρμογή της περ. θ του άρθρου 51 του Ν. 

4819/2021, οφείλει να διαθέτει, πέραν της προσήκουσας ΑΕΠΟ και έγκρισης 

λειτουργίας, και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση 

και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) ή Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 

14001 ή άλλο ισοδύναμο.  

Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ. 


