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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 

Σθλ.: 210- 4191966  Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr  

              ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1 /2016 
 

 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  4θ 

 

ΘΕΜΑ 7ο : Μεταφορά φορτίων αποβλιτων ναυαγιαίρεςθσ  του Φ/Γ NOVA CURA 
 

τισ 18 Ιουλίου 2016, θμζρα Δευτζρα, ώρα 11:00,  τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Διοικθτικισ Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθ 4θ υνεδρίαςι 
τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, 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. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου 

7. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ 

 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ : 

 

1. ζργθ Αντωνία του Ιακώβου 

 

 

 

 

 

Η Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ 
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Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. ενθμερϊνει τα Μζλθ για το ζγγραφο με αρικμ. πρωτ. 
236/16.5.2016 του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ/Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε./Διεφκυνςθ Λιμενικϊν και Κτιριακϊν Τποδομϊν με κζμα 
‘’Μεταφορά φορτίου αποβλήτων ναυαγιαιρεςίασ Nova Cura’’ προσ τον Ο. Λ. 
Ελευςίνασ Α.Ε. (για ςυντομία: Ο.Λ.Ε.) και κοινοποίθςθ προσ τθν Ρ.Α.Λ., με το οποίο 
ηθτοφνται από τθν Ρ.Α.Λ., οι ενζργειεσ τθσ κατά λόγω αρμοδιότθτασ. 
 
Από μελζτθ του παραπάνω εγγράφου και των ςυνθμμζνων του προκφπτει, ότι τα 
τικζμενα κζματα προσ εξζταςθ - διερεφνθςθ από τθν Ρ.Α.Λ. είναι τα εξισ δφο: 

 
(1)  Αν θ τρζχουςα φμβαςθ του Ο.Λ.Ε. με τον ανάδοχο του υποδοχισ ςτερεϊν 

αποβλιτων    πλοίων είναι ζγκυρθ και ςε ιςχφ. 
 

  (2)   Αν θ  παράδοςθ των φορτίων που προζκυψαν από τθν ναυγιαίρεςθ του Φ/Γ 
πλοίου Nova Cura, θ οποία εκτελζςτθκε από τθ εταιρεία EPE-ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (για ςυντομία: E.P.E.) κα πρζπει να γίνει ςτον 
εγκατεςτθμζνο ανάδοχο παροχισ υπθρεςιϊν υποδοχισ  αποβλιτων ςτον 
λιμζνα Λαυρίου ι Ελευςίνασ ι Πειραιά, ο οποίοσ είναι θ εταιρεία 
ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε. (για ςυντομία: ANTIPOLLUTION) ι  θ υποδοχι ςτον 
λιμζνα κι εν ςυνεχεία διάκεςθ τουσ κα γίνει από τθν ίδια τθν E.P.E. 

 
 Ωσ προσ το κζμα (1) και ειδικότερα τθν τρζχουςα φμβαςθ του Ο.Λ.Ε. ο Πρόεδροσ 

αναφζρει ότι θ Ρ.Α.Λ. ζχει ιδθ λάβει τθν ΑΠΟΦΑΗ 3/2016 ςτθν 3θ 
ΤΝΕΔΡΙΑΗ/30.6.2016.  

 
 Ωσ προσ το κζμα (2) ο Πρόεδροσ ενθμερϊνει τα Μζλθ, ότι ςτθν Ρ.Α.Λ. ζχουν 

κοινοποιθκεί πολλά ζγγραφα από τισ δφο εταιρείεσ ANTIPOLLUTION και E.P.E. 
ςχετικά με το παρόν κζμα και ςυγκεκριμζνα: 

  
 Από τθν εταιρεία ANTIPOLLUTION: 
 

 αρ.πρωτ. ΡΑΛ 22/28.6.2016 

 αρ.πρωτ. ΡΑΛ 47/15.7.2016 

 αρ.πρωτ. ΡΑΛ 53/20.7.2016 
 

Από τθν εταιρεία E.P.E.: 
 

 αρ.πρωτ. ΡΑΛ 266/2.6.2016 

 αρ.πρωτ. ΡΑΛ  2/10.6.2016 

 αρ.πρωτ. ΡΑΛ 53/20.7.2016 
 

         Κατά τθν άποψθ τθσ ANTIPOLLUTION θ υποδοχι και διαχείριςθ των προϊόντων από 
τθν εν λόγω ναυαγιαίρεςθ κα πρζπει να γίνει από τον εγκατεςτθμζνο ανάδοχο 
παροχισ υπθρεςιϊν ςτερεϊν αποβλιτων ςτον λιμζνα υποδοχισ, όπωσ ορίηει θ 
παράγραφοσ 17 τθσ ΚΤΑ 8111.1/41/8.3.2009, ιτοι τθν ANTIPOLLUTION. 
 

ΑΔΑ: 62124653ΠΩ-ΧΚΚ



3 
 

Κατά τθν άποψθ τθσ E.P.E. θ υποδοχι και εν ςυνεχεία διαχείριςθ τουσ δεν κα 
πρζπει να γίνει από τον  ανάδοχο υποδοχισ ςτερεϊν αποβλιτων ANTIPOLLUTION, 
αλλά από τον ναυαγιαιρζτθ, τθν E.P.E., κακ’ ότι θ Κ.Τ.Α. 8111.1/41/8.3.2009 ςτο 
άρκρο τθσ 17 δεν καλφπτει τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, οπότε δεν υπάρχει 
υποχρζωςθ παράδοςθσ τουσ ςτθν ANTIPOLLUTION. 
 
Με το ζγγραφο του με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 105/16.5.2016 ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. 
ανζκεςε ςτθν Ειςθγιτρια κα Α. Μακρυγιάννθ τθν μελζτθ του κζματοσ και τθν 
υποβολι γραπτισ ειςιγθςθσ, ϊςτε εν ςυνεχεία να ςυηθτθκεί ςτθ υνεδρίαςθ τθσ 
Ρ.Α.Λ. και να λθφκεί απόφαςθ. Η Ειςθγιτρια υπζβαλε τθν ειςιγθςθ τθσ με το 
ζγγραφο με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ / 44/13.7.2016, θ οποία διανεμικθκε ςτα Μζλθ. 
 
Η Ειςθγιτρια ανζπτυξε προφορικά τθν ειςιγθςθ τθσ. Ακολοφκθςε διαλογικι 
ςυηιτθςθ μεταξφ των Μελϊν, υποβλικθκαν ερωτιςεισ 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., ςφμφωνα 
με τον Νόμο 4389/2016. 

 

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

 

ΓΝΩΜΟΔΟΣΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Σα προσ παραλαβι ςτον λιμζνα και διάκεςθ προϊόντα προιρχοντο από επιχείρθςθ 

ναυαγιαίρεςθσ του Φ/Γ Nova Cura ςτθ καλάςςια περιοχι τθσ νιςου Λζςβου. 

 Η Ρ.Α.Λ. παρατθρεί ότι ςε κανζνα ςθμείο τθσ ΚΤΑ 8111.1/41/09/6.3.2009 δεν 

υπάρχει πρόβλεψθ και οδθγία για προϊόντα από ναυαγιαίρεςθ, ενϊ αντικζτωσ 

υπάρχουν ρθτζσ προβλζψεισ για πετρελαιοειδι κατάλοιπα, μίγματα παράγωγα 

επιχειριςεων απορρφπανςθσ, κατάλοιπα ι μίγματα ι καφςιμα ι φορτίο από 

εγκαταλελειμμζνα, παροπλιςμζνα και υπό νομικό περιοριςμό πλοία. Σο ίδιο 

παρατθρείται και ςτθν μεταγενζςτερθ Μόνιμθ Εγκφκλιο τθσ Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. με αρικμ. 

πρωτ. 8136.16/01/16/13.2.2016. Σο κενό αυτό κάλυψε ο  Τπουργόσ Ναυτιλίασ και 

Νθςιωτικισ Πολιτικισ με το ζγγραφο του με αρικμ. πρωτ. 3122.5/44366/25.5.2016, 

με το οποίο κακιςτά ςαφζσ, ότι θ παράδοςθ-διαχείριςθ αποβλιτων που 

προζρχονται από επιχειριςεισ ναυαγιαίρεςθσ και μεταφζρονται διά καλάςςθσ ςε 

ελλθνικό λιμζνα για εκφόρτωςθ και μεταφορά ςε εγκεκριμζνθ εγκατάςταςθ προσ 

τελικι διάκεςθ δεν γίνεται με βάςθ τθν διαδικαςία που ορίηεται ςτθν ΚΤΑ 

8111.1/41/09/6.3.2009, ιτοι από τον εγκατεςτθμζνο ανάδοχο παραλαβισ των 

αποβλιτων που παράγονται ςτο πλοίο  ι καταλοίπων φορτίου των πλοίων. 

Σζλοσ ο Ο.Λ.Π. ΑΕ , όπωσ ανζφερε ςτον  Τπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 

Πολιτικισ με το ζγγραφο του με αρικμ. πρωτ. ΟΛΠ 26383/6.7.2016, εφάρμοςε τισ 
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οδθγίεσ, όπωσ διατυπϊνονται ςτο παραπάνω ζγγραφο του Τπουργοφ και επζτρεψε 

τθν παραλαβι και διάκεςθ των προϊόντων από τθν ςυγκεκριμζνθ ναυαγιαίρεςθ από 

τθν διενεργιςαςα τθν επιχείρθςθ εταιρεία E.P.E. 

 

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ.     

           

                                                                                                                                     

                                                                                                                       Κακ. Κ.Ι. Μουτηοφρθσ 
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