
 

ΘΕΜΑ : Παραλαβή και Διαχείριση Αποβλήτων Πλοίων Λιμένων ευθύνης 
Δ.Λ.Τ. Θήρας  

ΣΧΕΤ.: α) 
 

Η με αριθμό ΚΥΑ 8111.1/41/09 «Περί Ευκολιών Υποδοχής  
Καταλοίπων Πλοίων»  

 β) Η με αρ. πρωτ. 3122.3 -1.10/44162/2017 από 19-6-2017 Απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία 
εγκρίθηκε το νέο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων 
ΔΛΤ Θήρας   

 

 

Όπως όλοι πλέον γνωρίζετε σύμφωνα με τη σχετική (α)  Κοινή Υπουργική 

Απόφαση (ΚΥΑ) και τη σχετική (β) Απόφαση του  Υπουργού ΥΝαΝΠ, έχει 

ενεργοποιηθεί, το εγκεκριμένο από το εν λόγω Υπουργείο, νέο Σχέδιο 

Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων των Λιμένων ευθύνης μας, το 

οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί, προκειμένου (εκτός των άλλων), να 

αποφευχθεί  η παράνομη ρίψη αποβλήτων στη θάλασσα.  

Για τον λόγο αυτό θα τοποθετηθούν δεξαμενές για την συγκέντρωση 

υγρών αποβλήτων μικρών πλοίων και σκαφών ενώ για μεγαλύτερες ποσότητες η 

παραλαβή θα γίνεται απευθείας από το πλοίο ή σκάφος.  

Κάθε σκάφος για να παραδώσει απόβλητα θα πρέπε ι να ακολουθεί τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες όπως αναλύονται παρακάτω.  

Αν κάποιο πλοίο  / σκάφος εκτελεί προγραμματισμένα δρομολόγια με 

συχνούς ή τακτικούς ελλιμενισμούς δύναται υπό προϋποθέσεις να απαλλαχθεί 

από συγκεκριμένες ή από το σύνολο των υποχρεώσε ών του σύμφωνα με το 

άρθρο 9 της ΚΥΑ 8111.1/41/09 υπό της προϋπόθεσης ύπαρξης επαρκών 

αποδείξεων διακανονισμού που εγγυάται την παράδοση αποβλήτων που 

παράγονται σε αυτό.  

 

Πιο αναλυτικά, το κάθε ένα Πλοίο, θα υποχρεούται να καταβάλει 

σταθερά τέλη αποβλήτων  ανάλογα με την κατηγοριοποίησή του.  Μεταβλητό 

τέλος θα καταβάλλεται, αν αιτηθεί παραδόσεως απευθείας στον ανάδοχο.  

 

Με την εφαρμογή σταθερών τελών θα παρέχονται στα Πλοία και τα σκάφη 

ανταποδοτικά οφέλη ή/και ανταποδοτικές υπηρεσίες παραλαβής αποβλήτων με 

μηδενική χρέωση, όπως παρακάτω:  

 

 Παράδοση Πετρελαιοειδών  Αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων των Αποβλήτων 

Λιπαντικών Ελαίων), ανά μήνα και για ποσότητες έως 5 m3  είτε για τα 

Πετρελαιοειδή Κατάλοιπα ή τα ΑΛΕ,  με μέσα του Πλοίου ή του Σκάφους στις 

Δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης οι οποίες θα τοποθετηθούν στο Λιμένα 

Αθηνιού  και Βλυχάδας, υπό την προϋπόθεση ότι οι όποιες ποσότητες θα 

μεταφέρονται με μπιντόνια και με μέριμνα του παραγωγού Αποβλήτων.  

 



 Παράδοση Χρησιμοποιημένων Συσσωρευτών  ανεξαρτήτως ποσότητας  και για 

διαδικασία παράδοσης μόνον απευθείας στους περιέκτες που θα 

εγκατασταθούν στο Λιμένα του Αθηνιού  και Βλυχάδας , υπό την προϋπόθεση ότι 

οι όποιες ποσότητες θα μεταφέρονται με μέριμνα του παραγωγού Αποβλήτων 

και θα τοποθετούνται εντός αυτών . 

 

 Παράδοση βρωσίμων ελαίων και λιπών  ανεξαρτήτως ποσότητας , υπό την 

προϋπόθεση ότι οι όποιες ποσότητες θα μεταφέρονται με μπιντόνια και με 

μέριμνα του παραγωγού Αποβλήτων, σε περιέκτες που θα τοποθετηθούν στο 

Λιμένα του Αθηνιού  και Βλυχάδας . 

 

 Σε περίπτωση που χρειαστεί να παραδοθούν είτε μεγαλύτερες 

ποσότητες από αυτές που προβλέπονται δωρεάν είτε διαφορετικές κατηγορίες 

αποβλήτων, το πλοίο είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει το γραφείο παραλαβής 

και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων του ΔΛΤ Θήρας τουλάχιστον σαρανταοκτώ  

(48) ώρες πριν την άφιξή του, καταβάλλοντας το ανάλογο ποσό που προκύπτει  

από το εγκεκριμένο τιμολόγιο (το  οποίο επισυνάπτεται στο παρόν) .   

 

Κατόπιν τούτου θα πρέπει να ενημερώσετε  τους φορείς και τα 

μέλη,  τους  οποίους εκπροσωπείτε, ότι όλα  τα πλοία / σκάφη  θα πρέπει να 

εναποθέτουν τα υγρά απόβλητα τους στις δεξαμενές αυτές, εκτός αν οι 

ποσότητες είναι μεγαλύτερες των δεξαμενών μας, οπότε επικοινωνείτε άμεσα 

με το Γραφείο του Δ.Λ.Τ. Θήρας, στα παρακάτω  τηλέφωνα και Fax.  

 

Πιο αναλυτικά σε κάθε σημείο θα τοποθετηθούν τρεις  (3) δεξαμενές ενός 

κυβικού μέτρου έκαστη.  Σε κάθε τέτοια δεξαμενή υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη 

για το είδος των αποβλήτων που θα εναποθέτονται μέσα σε αυτήν.  

 

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα και στο εγκεκριμένο Σχέδιο Αποβλήτων 

στην  μία εκ των τριών  δεξαμενών   θα πρέπει να εναποθέτονται υγρά 

πετρελαιοειδή απόβλητα (σεντινόνερα, Πετρέλαια παλαιά, κλπ),  στην άλλη θα 

εναποθέτονται μόνο χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (καμένα λάδια μηχανών και 

άλλα οιασδήποτε   μορφής και χρήσεως   λάδια προερχόμενα μόνον από σκάφη) 

και στην άλλη βρώσιμα ελαια και λιπη.  

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ!!!  να αναμειγνύονται  τα ορυκτέλαια  (λάδια) με 

πετρελαιοειδή απόβλητα  ή τηγανέλαια  καθότι δεν θα μπορέσουν να 

ανακυκλωθούν.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!  Είναι πολύ σημαντικό  να τοποθετούνται  τα υγρά 

Πετρελαιοειδή απόβλητα στην σωστή πλαστική δεξαμενή χωρίς στερεά 

ρυπασμένα αντικείμενα (φίλτρα, στουπιά κλπ),  ενώ για τις  κενές συσκευασίες 

θα πρέπει να ενημερώνεται το γραφείο Δ.Λ.Τ. Θήρας για την άμεση συλλογή 

τους. 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ – ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ  

Επίσης, στον χώρο δίπλα στις δεξαμενές  όπου έχουν τοποθετηθεί οι 

Δεξαμενές Πετρελαιοειδών Αποβλήτων υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής 

χρησιμοποιημένων συσσωρευτών (μπαταριών) Μολύβδου σκαφών, χωρίς 

χρέωση για αυτόν που τις παραδίδει.  

 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κάθε σκάφος / πλοίο προ του 

κατάπλου σε λιμένες αρμοδιότητας ΔΛΤ Θήρας  θα πρέπει να προβαίνει σε 

αίτηση «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ 

ΛΙΜΕΝΑ ΘΗΡΑΣ» (συνημμένο έγγραφο 7.1) όπου θα περιγράφονται οι τύποι 

αποβλήτων που φέρει το σκάφος καθώς και τις προθέσεις του για τυχόν 

παράδοση. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να αποστέλλεται με email ή φαξ στο 

γραφείο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων.  

Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Σχεδίου Παραλαβής και 

Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων των Λιμένων ευθ ύνης μας ορίζεται η 1η 

Αυγούστου 2017 . 

 

Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί  γραφείο παραλαβής και 

διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, το οποίο 

εφαρμόζει όλες αυτές τις διαδικασίες.   

 

Στοιχεία επικοινωνίας 24/7 πλοίου – πράκτορα / γραφείου παραλαβής και 

διαχείρισης αποβλήτων πλοίων:  

Email: santoriniport@hwm.gr 

Στοιχεία Επικοινωνίας ΔΛΤ Θήρας  

Τηλέφωνο : 22860 28362  

Φαξ: 22860 25878 

 

Στοιχεία Αναδόχου: Hellenic Waste Management 

Τηλ: 22860 22371 

Φαξ: 22860 22386  

Τέλος σας επισυνάπτουμε το  εγκεκριμένο πλέον σύστημα χρέωσης 

αφενός για να εφαρμοστεί απρόσκοπτα και αφετέρου για να ενημερωθείτε για 

όλες τις χρεώσεις, καθώς και για το σχετικό έντυπο Αποβλήτων  Ε/ΕΔΑΛ 7.1-1/00 

(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ 

ΘΗΡΑΣ), το οποίο είναι υποχρεωμένα όλα τα Πλοία  / Σκάφη να το καταθέτουν 

και στο ΔΛΤ και στο Λιμεναρχείο Θήρας, πριν από  τον κατάπλου τους, ενώ αν 

επιθυμούν να παραδώσουν Απόβλητα, οι αιτήσεις θα πρέπει να υπ οβάλλονται 

στο ΔΛΤ τουλάχιστον 48 ώρες προ του κατάπλου τους.  

 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των 

Υπηρεσιών που παρέχονται στους Λιμένες ευθύνης μας.  

       

mailto:santoriniport@hwm.gr


                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ ΔΣ 

                                                                                                        

 

                         ΗΛΙΑΣ ΠΕΛΕΚΗΣ  

 
 
    

 

 

 

Συνημμένα:  1) Τιμολόγιο 
                  2) Σχετικό προς συμπλήρωση έντυπο το οποίο πρέπει να υποβάλλεται παραλαβής 
και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας και στο 
Λιμεναρχείου από όλα τα Πλοία είτε επιθυμούν  παράδοση Αποβλήτων είτε όχι.  
  
 


