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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ  ΚΑΙ  
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ                                                                 Πειραιάσ, 21 επτεμβρίου 2018  
Γραφείο Διοικητή Δημόςιασ Αρχήσ Λιμζνων                                                  Αρικ. Πρωτ.: 6000/472/2018 
Σαχ. Δ/νςθ      : Ακτι Βαςιλειάδθ - Πφλθ Ε1-Ε2                      
Σαχ. Κώδ.        : 185 10  (Λιμζνασ Πειραιώσ)                           ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα Διανομήσ 
Σθλζφωνο      : 213-137-1638 
Email            : dal@yna.gov.gr  

                  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 
1. τισ 2/8/2016 αναρτικθκε ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ και παραμζνει αδιάλειπτα ςε ιςχφ θ με 

αρικμό πρωτοκόλλου 1000.0/68210/2016 (ΑΔΑ: Ω96Σ4653ΠΩ-ΡΕ1) απόφαςθ του Τπουργοφ 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ με τθν οποία επιλκαν οι παρακάτω τροποποιιςεισ ςτθ 
Μόνιμθ Εγκφκλιο ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ για τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβισ αποβλιτων και 
καταλοίπων φορτίου: 

α) προςαρτικθκε και αποτελεί ζκτοτε αδιάλειπτα αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ το με 
αρικμό πρωτοκόλλου 3122.5/44366/2016 ζγγραφο κ. Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ ςφμφωνα με το οποίο απόβλθτα που προζρχονται από επιχειριςεισ 
ναυαγιαίρεςθσ – απορρφπανςθσ και μεταφζρονται δια καλάςςθσ ςε ελλθνικό λιμζνα για τθν 
εκφόρτωςθ και μεταφορά τουσ ςε εγκεκριμζνθ εγκατάςταςθ προσ τελικι διάκεςθ δεν 
αποτελοφν παραγόμενα ςτο πλοίο απόβλθτα ι κατάλοιπα φορτίου, κατά τα αναλυτικά ςε 
αυτό αναφερόμενα 

β) προςαρτικθκε και αποτελεί ζκτοτε αδιάλειπτα αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ το με 
αρικμό πρωτοκόλλου 26824/633/2016 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Προςταςίασ 
Βιοποικιλότθτασ Εδάφουσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και 
Ενζργειασ, ςφμφωνα με το οποίο θ διαχείριςθ αποβλιτων από επιχειριςεισ ναυαγιαίρεςθσ 
– απορρφπανςθσ γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ΚΤΑ Η.Π 50910/2727/2003 (Β/ 
1909), ςτθν ΚΤΑ Η.Π. 13588/725/2006 (Β' 383), το Ν. 4042/2012 και τον Κανονιςμό (ΕΚ) 
1013/2006 

γ) προςαρτικθκε και αποτελεί ζκτοτε αδιάλειπτα αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ το με 
αρικμό πρωτοκόλλου 36458/2016 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Προςταςίασ Βιοποικιλότθτασ 
Εδάφουσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, 
ςφμφωνα με το οποίο τα απόβλθτα που παράγονται από τισ δραςτθριότθτεσ επιςκευισ 
αποτελοφν κοινι ευκφνθ του πλοίου και του επιςκευαςτικοφ ναυπθγείου  

δ) προςαρτικθκε και αποτελεί ζκτοτε αδιάλειπτα αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ το με 
αρικμό πρωτοκόλλου 36257/2016 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ 
του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςφμφωνα με το οποίο ο φορζασ 
εκμετάλλευςθσ τθσ ναυπθγοεπιςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ είναι υπεφκυνοσ για τθ 
διαχείριςθ των αποβλιτων που προκφπτουν κατά τθν εκτζλεςθ των 
ναυπθγοεπιςκευαςτικών διαδικαςιών και οφείλει να ςυμμορφώνεται με τα οριηόμενα ςτο 
Ν. 4042/2012 (όπωσ ιςχφει), τθν ΚΤΑ 13588/725/06 (Β' 383) και τθν ΚΤΑ Η.Π. 24944/1159/06 
(Β' 791) 

ε) προςαρτικθκαν και αποτελοφν ζκτοτε αδιάλειπτα αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ οι 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν ερμθνεία τθσ οδθγίασ 
2000/59/ΕΚ ςχετικά με τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβισ αποβλιτων πλοίου και 
καταλοίπων φορτίου. 
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2. Με τισ προαναφερόμενεσ προςκικεσ ςτθ Μόνιμθ Εγκφκλιο  ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ για τισ 
λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβισ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου επιλφκθκαν 
κατόπιν πολφμθνθσ επεξεργαςίασ και ςυνεργαςίασ ςυναρμόδιων Διευκφνςεων ερμθνευτικά 
ηθτιματα, τα οποία παρζμεναν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα αναπάντθτα με αποτζλεςμα 
να δθμιουργοφνται άςκοπεσ αςάφειεσ και δυςλειτουργίεσ ςτθν ομαλι διαχείριςθ των 
αποβλιτων των λιμζνων. 

3. Με ςτόχο τθν διευκόλυνςθ τθσ εφαρμογισ τθσ ανωτζρω Τπουργικισ Απόφαςθσ, θ 
Δθμόςια Αρχι Λιμζνων προτίκεται να καταρτίςει  και να δθμοςιοποιιςει ενδεικτικό 
κατάλογο επιχειριςεων, οι οποίεσ δφνανται να προβαίνουν ςε προςικουςα παραλαβι και 
διαχείριςθ αποβλιτων, που προκφπτουν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιών ναυπθγοεπιςκευισ 
ςτουσ Λιμζνεσ Πειραιά και Θεςςαλονίκθσ, κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτθν ανωτζρω 
απόφαςθ κ. Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ςτον οποίο κα αναφζρονται 
ςτοιχεία επικοινωνίασ με αυτζσ ςε 24ωρθ βάςθ. Η δθμοςιοποίθςθ των ανωτζρω ςτοιχείων 
αποςκοπεί να διευκολφνει τθν υλοποίθςθ τθσ προαναφερόμενθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ και 
ζχει ενδεικτικό και μόνο χαρακτιρα 

4.  Οι ενδιαφερόμενοι να περιλθφκοφν ςτον ανωτζρω ενδεικτικό κατάλογο 
καλοφνται να αποςτείλουν ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ dal.gram@yna.gov.gr εωσ 
31/10/2018 αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από το ςφνολο των κατά νόμω απαιτοφμενων αδειών, 
εγκρίςεων και εγγράφων, από τα οποία να προκφπτει θ προςικουςα ςυμμόρφωςι τουσ με 
τθ με αρικμό πρωτοκόλλου 1000.0/68210/2016 (ΑΔΑ: Ω96Σ4653ΠΩ-ΡΕ1) απόφαςθ του 
Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ.  

5. τθν ίδια ανωτζρω θλεκτρονικι διεφκυνςθ γίνονται δεκτζσ καταγγελίεσ για 
οποιαδιποτε παράβαςθ των αναφερόμενων ςτθν με αρικμό πρωτοκόλλου 
1000.0/68210/2016 (ΑΔΑ: Ω96Σ4653ΠΩ-ΡΕ1) απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Πολιτικισ, προκειμζνου θ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων να μεριμνιςει ςε ςυνεργαςία 
με τισ κατά περίπτωςθ ςυναρμόδιεσ Αρχζσ για τθν επιβολι των κατά περίπτωςθ 
προβλεπόμενων νομίμων κυρώςεων.  
                           

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΑΛ 

Δημοσθένης Π. Μπακόπουλος 
 

ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

     1)Δ/νςεισ και Σμιματα ΔΑΛ 
     

ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 
1) Γρ κ.ΤΠΝΑΝΠ 
2) Γρ. κ. ΤΦΤΝΑΝΠ 
3) Γρ. κ. ΓΓ ΤΝΑΝΠ 
4)  Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ 
5) ΝΕΕ 
6) ΕΕΕ 
7) ΕΕΝ 
8) ΙΣΕΑΠ 
9) ΕΒΕΠ 
10) ΒΕΠ 
11) ΕΝΑΒΙ 
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