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EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ                                                                
ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ  

ΡΤΘΜΙΣΙΚΘ  ΑΡΧΘ  ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 

Σθλ.: 210- 4191966  Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr  

               ΑΠΟΦΑΘ  6/ 2016 
 

 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Θ  47θ 

 

ΘΕΜΑ  6ο : Ζγγραφο με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 99/8.3.2016 τθσ εταιρείασ Σεχνικι Προςταςίασ  
          Περιβάλλοντοσ Α.Ε. για τθν διαχείριςθ αποβλιτων επιςκευισ πλοίων. 
         

τισ 1 Απριλίου 2016, θμζρα Παραςκευι, ώρα 10:00,  ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ 
Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, ςυνιλκαν ςτθ 47θ υνεδρίαςι τουσ τα Μζλθ τθσ Αυτοτελοφσ 
Δθμόςιασ Τπθρεςίασ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.), φςτερα από πρόςκλθςθ του 
Προζδρου τθσ Κακ. Κωνςταντίνου Μουτηοφρθ, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν 
απόφαςθ επί των κεμάτων τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 
 
 ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:  
 
1. Μουτηοφρθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ Πρόεδροσ 

2. Μπαντιάσ Δθμιτριοσ του Παραςκευά 

3. Παπαδόπουλοσ Γεώργιοσ του Σριαντάφυλλου 

4. Μακρυγιάννθ Αφροδίτθ-Ευαγγελία του ταματίου 

5. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου 

6. ζργθ Αντωνία του Ιακώβου 

7. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου 

8. Βαγγζλασ Γιώργοσ του Κωνςταντίνου 

9. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ : 

 

Ουδείσ. 

 

 

Θ Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ 

Αντιπρόεδροσ 

Ειςθγθτισ 

Ειςθγιτρια 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ΑΔΑ: Ψ08Η4653ΠΩ-ΞΧ0



2 
 

    Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ ενθμερϊνει τα Μζλθ, ότι θ εταιρεία «Σεχνικι Προςταςίασ 
Περιβάλλοντοσ Α.Ε.» ςτισ 8.3.2016 απζςτειλε ζγγραφο ςτο Γραφείο του κ. Τπουργοφ 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ για τα απόβλθτα από επιςκευζσ πλοίων, το οποίο 
κοινοποιικθκε, μεταξφ άλλων, και ςτθν Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
99/8.3.2016). 

Με τθ ςυγκεκριμζνθ επιςτολι θ προαναφερόμενθ εταιρεία εκφράηει τθν άποψθ ότι  τα 
απόβλθτα που προζρχονται από επιςκευζσ πλοίων δεν κα πρζπει να: 

 i)   κεωροφνται λειτουργικά απόβλθτα και να εμπίπτουν ςτο ANNEX V τθσ Marpol,  

 ii)  περιλαμβάνονται ςτθν Οδθγία 2000/59/ΕΚ και τθν ΚΤΑ 8111.1/41/2009 και 

iii) τυγχάνουν διαχείριςθσ ςφμφωνα με το χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων των πλοίων που    
καταπλζουν ςτον λιμζνα.   

 Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. με το ζγγραφο του με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 53/15.3.2016 ανζκεςε ςτθν 
Ειςθγιτρια κα Α. Μακρυγιάννθ τθν μελζτθ του κζματοσ και τθν υποβολι γραπτισ 
ειςιγθςθσ. Η ειςιγθςθ υποβλικθκε με το ζγγραφο τθσ Ειςθγιτριασ με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 
151/31.3.2016 και διανεμικθκε ςτα Μζλθ. 

 Η Ειςθγιτρια ανζπτυξε προφορικϊσ τθν ειςιγθςθ τθσ. Ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ 
μεταξφ των Μελϊν και δόκθκαν επεξθγιςεισ. 

 Ομόφωνα τα Μζλθ ζκριναν ότι, ςφμφωνα και με το ςκεπτικό τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Ειςθγιτριασ, το υπό εξζταςθ κζμα εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ρ.Α.Λ., που ορίηονται 
ςτο άρκρο 43, παρ.2.α του Ν.4150/2013, όπωσ τροποποιικθκε με τουσ Ν.4254/2014 και 
Ν.4258/2014. 

  

 Κατόπιν των παραπάνω τα Μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. 

 

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(εκτόσ τησ οριςθείςασ Ειςηγήτριασ, η οποία απζχει από την ψηφοφορία για το θζμα, 
ςφμφωνα με άρθρο 43, παρ.5, εδ.β΄ του Ν.4150/2013) 

Διαχωριςμόσ των αποβλιτων επιςκευισ από τα λειτουργικά απόβλθτα των πλοίων ςε 
ζναν λιμζνα, κα μποροφςε να γίνει από τον φορζα διοίκθςθσ του λιμζνα, τον μόνο 
αρμόδιο να αποφαςίςει, εάν προβλζπεται ςτο εγκεκριμζνο χζδιο Παραλαβισ και 
Διαχείριςθσ Αποβλιτων του. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ μζχρι ςιμερα νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, θ Ο.Λ.Π. ΑΕ είναι 
αρμόδιοσ να αποφαςίηει για τθν πλζον αποδοτικι διαδικαςία ςυλλογισ και διαχείριςθσ 
όλων των κατθγοριϊν αποβλιτων ςτθν λιμενικι περιοχι, τθν οποία διαχειρίηεται.  
 
Σο χζδιο Παραλαβισ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων τθσ Ο.Λ.Π. ΑΕ  ζχει κατατεκεί ςτο 
Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ από τον Οργανιςμό τον Οκτϊβριο 2014 
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και εντάςςει τα απόβλθτα επιςκευϊν  ςτα λειτουργικά απόβλθτα των πλοίων. Μζχρι 
ςιμερα δεν ζχει υπάρξει ζγκριςθ του χεδίου, παρά το γεγονόσ ότι θ φπαρξθ 
εγκεκριμζνου χεδίου είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν διενζργεια του 
διαγωνιςμοφ για τθν διαχείριςθ των αποβλιτων ενόσ λιμζνα. Επείγει θ ολοκλιρωςθ τθσ 
διαδικαςίασ ζγκριςθσ του χεδίου, αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι διατυπωκείςεσ 
παρατθριςεισ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ. 

 

                                                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ. 

                                                                                                                     
                        Κακ. Κ.Ι. Μουτηοφρθσ 
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