
 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων με πλοία» 

χετ.: Α) Σο άρθρο 42 (Θζματα διαχείριςησ ςτερεών αποβλήτων) του νόμου 3979/2011 (Α' 138) ωσ 
ιςχφει. 
Β) Σο άρθρο 84 (υμμόρφωςη των οργανιςμών τοπικήσ αυτοδιοίκηςησ με τισ αποφάςεισ του 
Δικαςτηρίου τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ ςε υποθζςεισ που αφοροφν το περιβάλλον) του νόμου 
4316/14 (Α' 270,) ωσ ιςχφει. 
Γ) Ο νόμοσ 4042/2012 (Α’ 24), Ποινική προςταςία του περιβάλλοντοσ - Εναρμόνιςη με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίςιο παραγωγήσ και διαχείριςησ αποβλήτων - Εναρμόνιςη με την 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρφθμιςη θεμάτων Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικήσ 
Αλλαγήσ, ωσ ιςχφει. 
Δ) Σο π.δ. 405/1996 (Α’ 272), Κανονιςμόσ φόρτωςησ, εκφόρτωςησ, διακίνηςησ και παραμονήσ 
επικίνδυνων ειδών ςε λιμζνεσ και μεταφορά αυτών διά θαλάςςησ, ωσ ιςχφει. 
Ε) Η αριθμ. Η.Π.13588/725/2006 (Β’ 383), Μζτρα όροι και περιοριςμοί για την διαχείριςη 
επικινδφνων αποβλήτων ςε ςυμμόρφωςη με τισ διατάξεισ τησ οδηγίασ 91/689/ΕΟΚ «για τα 
επικίνδυνα απόβλητα» του υμβουλίου τησ 12ησ Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάςταςη τησ υπ’ 
αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαςη «Μζτρα και όροι για τη διαχείριςη 
επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄604), ωσ ιςχφει. 
 

1. Με τθν παροφςα εγκφκλιο παρζχονται οδθγίεσ και διευκρινίςεισ για τθν κατανόθςθ και τθν ορκι 
εφαρμογι τθσ  νομοκεςίασ περί μεταφοράσ αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων με πλοία. 

2. φμφωνα με τθν περίπτωςθ (α) τθσ παραγράφου 6 του (Β) ςχετικοφ, με τθν επιφφλαξθ των 
διατάξεων του Διεκνοφσ και Ναυτιλιακοφ Κϊδικα Επικινδφνων Ειδϊν Διεκνοφσ Ναυτιλιακοφ 
Οργανιςμοφ (IMDG-IMO CODE), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, κατά παρζκκλιςθ από κάκε άλλθ διάταξθ, 
επιτρζπεται να μεταφζρονται ςφμμεικτα αςτικά ςτερεά απόβλθτα (ΑΑ) ςε φορτθγά (Φ/Γ) και 
φορτθγά-οχθματαγωγά (Φ/Γ-Ο/Γ) πλοία ςε τακτικά δρομολόγια, ςε δρομολόγια ειδικισ ι ολικισ 
ναφλωςθσ και ςε ειδικά δρομολόγια με επιβατθγά-οχθματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) άνευ επιβατϊν που 
ςυνδζουν τισ εξυπθρετοφμενεσ περιοχζσ αποςτολισ και παραλαβισ των αποβλιτων, ςε ανοιχτό και 
κλειςτό χϊρο οχθμάτων. Θ πόρτα τθσ καρότςασ κα είναι αςφαλϊσ κλειςτι και απαγορεφεται θ 
φόρτωςθ φορτίων επ’ αυτισ. Για τθ μεταφορά των ςφμμεικτων ΑΑ απαιτείται μονάδα κλειςτοφ τφπου 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 13 του άρκρου 1 του (Δ) ςχετικοφ. Ωσ μονάδα κλειςτοφ τφπου νοείται και 
το απορριμματοφόρο κλειςτοφ τφπου. Διευκρινίηεται ότι με τθν ωσ άνω επιφφλαξθ, νοείται, μεταξφ 
άλλων, ότι εφόςον τα αναφερόμενα  πλοία μεταφζρουν ΑΑ εκτελϊντασ διεκνείσ πλόεσ, ςτουσ οποίουσ 
περιορίηεται το πεδίο εφαρμογισ του IMDG-IMO CODE,  κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται και με τισ 
διατάξεισ του εν λόγω Κϊδικα ςε περίπτωςθ που μεταφζρουν απόβλθτα που χαρακτθρίηονται, 
ςφμφωνα με τον ίδιο Κϊδικα, ωσ επικίνδυνα.  

3. ε ότι αφορά, ςτθ μεταφορά ΑΑ από πλοία που εκτελοφν πλόεσ εςωτερικοφ, δεδομζνθσ τθσ 
παρζκκλιςθσ από τθν εφαρμογι κάκε άλλθσ διάταξθσ, δεν προβλζπονται επιπρόςκετεσ προχποκζςεισ, 
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πζραν των αναφερομζνων ςτισ περιπτϊςεισ (α) και (η) τθσ παραγράφου 6 του (Β) ςχετικοφ, υπό τθν 
επιφφλαξθ ζκδοςθσ τθσ προβλεπόμενθσ, από τον (Α) ςχετικό νόμο, κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 

4. φμφωνα δε με τθν περίπτωςθ (η) τθσ παραγράφου 6 του (Β) ςχετικοφ, κατά παρζκκλιςθ τθσ 
περίπτωςθσ (α) τθσ ιδίασ παραγράφου, επιτρζπεται, εφόςον προβλζπεται από το οικείο χζδιο Δράςθσ 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, θ καλάςςια μεταφορά ςφμμεικτων ΑΑ (κωδικϊν ΕΚΑ 20 01), τα οποία 
δεν είναι επικίνδυνα απόβλθτα, με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, μόνον όταν αυτά εκτελοφν πλόεσ εςωτερικοφ μεταξφ 
των εξυπθρετοφμενων περιοχϊν αποςτολισ και παραλαβισ των αποβλιτων εντόσ ορίων Περιφζρειασ 
και υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα απόβλθτα αυτά μεταφζρονται ςε ανοικτό ι κλειςτό χϊρο οχθμάτων 
εντόσ μονάδων κλειςτοφ τφπου, όπωσ ορίηονται ςτθν παρ. 13 του άρκρου 1 του (Δ) ςχετικοφ, οι οποίεσ 
δεν ξεπερνοφν ςε αρικμό τισ δυο (2) ανά διαδρομι πλου. Για τισ προαναφερόμενεσ μονάδεσ, ςτισ 
οποίεσ μποροφν να ςυμπεριλαμβάνονται και απορριμματοφόρα οχιματα κλειςτοφ τφπου, πρζπει να 
πλθροφνται ακροιςτικά οι παρακάτω προχποκζςεισ: 

i. το ςφνολο τθσ μεταφορικισ τουσ ικανότθτασ να μθν ξεπερνά τα πενιντα (50) κυβικά μζτρα, 

ii. να είναι ςτεγανζσ και το υλικό καταςκευισ τουσ να είναι κατάλλθλο για μεταφορά αποβλιτων, 

iii. εφόςον φζρουν εξαεριςτικά, ςτα άκρα των ςωλθνϊςεων αυτϊν να διατίκενται φλογοπαγίδεσ και 
φίλτρα οςμϊν του εκλυόμενου βιοαερίου, 

iν. εφόςον φζρουν ανοίγματα για επικεϊρθςθ και δειγματολθψία, αυτά να ςτεγανοποιοφνται 
πλιρωσ για τθν αποφυγι ζκλυςθσ αερίων ι ζκχυςθσ ςτραγγιςμάτων, 

v. να αναγράφεται επί αυτϊν ςε εφκολα ορατό ςθμείο κακαρά θ λζξθ «ΑΣΙΚΑ ΣΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ» 
ςτισ κάκετεσ και οριηόντιεσ επιφάνειζσ τουσ, 

vi. θ φόρτωςι τουσ να γίνεται μετά τθν επιβίβαςθ των επιβατϊν και θ εκφόρτωςι τουσ να 
προθγείται τθσ αποβίβαςθσ των επιβατϊν και 

vii. να λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφαλι ςτοιβαςία τουσ ςε κζςεισ όπου, 
αφενόσ ελαχιςτοποιείται θ όχλθςθ των επιβατϊν και αφετζρου διατίκενται άμεςα επαρκι και 
κατάλλθλα μζςα πυρόςβεςθσ. 

υναφϊσ, διευκρινίηεται ότι τθν αποκλειςτικι ευκφνθ τιρθςθσ των ωσ άνω προχποκζςεων (i) ζωσ και 
(v) φζρει ο φορτωτισ των αναφερομζνων μονάδων κλειςτοφ τφπου, ιτοι ο φορζασ (νομικό ι φυςικό 
πρόςωπο) που εκτελεί τθ φόρτωςθ, ο οποίοσ και προςκομίηει κατά τθ φόρτωςθ ςχετικι βεβαίωςθ 
ςυμμόρφωςθσ των εν λόγω κλειςτϊν μονάδων, εκδοκείςα από προςοντοφχο μθχανικό, ι άλλο όμοιο 
ζγγραφο διαπίςτωςθσ ςυμμόρφωςθσ εκδοκζν από αρμόδια Αρχι ι κατάλλθλα πιςτοποιθμζνο φορζα. 
Αντίςτοιχα, ο πλοίαρχοσ του πλοίου ςτο οποίο πραγματοποιείται θ ωσ άνω φόρτωςθ φζρει τθν 
αποκλειςτικι ευκφνθ τιρθςθσ των λοιπϊν ανωτζρω προχποκζςεων (vi) και (vii). 

5. Οι προϊςτάμενοι των Λιμενικϊν Αρχϊν, που αποςτζλλεται θ παροφςα, να μεριμνιςουν για:    
α)  τθν ορκι τιρθςθ, τθν πιςτι εφαρμογι και τθν ενθμζρωςθ των υπαγόμενων ςε αυτζσ Λιμενικϊν 
Αρχϊν. 
β) τθν αποςτολι τθσ παροφςασ ςτουσ Φορείσ Διαχείριςθσ όλων των Λιμζνων/Λιμενικϊν 
Εγκαταςτάςεων που υπάγονται ςτθ περιοχι δικαιοδοςίασ τουσ. 

6. Οι Ενϊςεισ και φορείσ ςτουσ οποίουσ κοινοποιείται θ παροφςα παρακαλοφνται για τθν ενθμζρωςθ 
των μελϊν τουσ. 
 

 

 

                                                                                                 Ο  Τπουργός 

                                                                                                                               Φώτης Κουβέλης 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

         1. Ζδρεσ Ναυτιλιακϊν Ακολοφκων 

         2. Κ.Λ/Χ-Λ/Χ  

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

2. ΝAYTIKO ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ (ΝΕΕ) 

3. ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΝΑΤΣΙΚΘ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ (ΠΝΟ) 

4. ΕΝΩΘ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ (ΕΕΕ) 

5. ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ (ΣΕΕ) 

6. ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΧΩΝ ΝΑΤΠΘΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (ΔΝΜΕ) 

7. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΝΩΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΘΑΛΑΙΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (HELMEPA) 

8. ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΕΠΙΒΑΣΘΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ (ΕΕΝ) 

9. ΕΝΩΘ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΑΕΩΝ (ΕΕΝΜΑ) 

10. ΕΝΩΘ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ΚΡΟΤΑΗΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ (ΕΕΚΦΝ)  

11. ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΟΝΠΕ) 

12. ΝΑΣ/Δ/νςθ Οικονομικοφ 

13. 1θ, 2θ, 3θ, 4θ, 5θ, 6θ, 7θ, 8θ και 9θ ΠΕ.ΔΙ.Λ -ΕΛ.ΑΚΣ. 

14. AMERICAN BUREAU OF SHIPPING 

15. BUREAU VERITAS S.A. 

16. CHINA CLASSIFICATION SOCIETY 

17. DNV GL AS 

18. KOREAN REGISTER 

19. LLOYD'S REGISTER GROUP LIMITED 

20. NIPPON KAIJI KYOKAI GENERAL INCORPORATED FOUNDATION 

21. RINA SERVICES S.p.A. 

22. ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΝΘΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. 

23. INTERNATIONAL NAVAL SURVEYS BUREAU 

24. PHOENIX REGISTER OF SHIPPING 

25. RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING 

26. ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΔΘΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΕΔΕ) 

27. ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΘΙΩΝ (ΕΔΜΝ) 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γρ.κ. ΤΝΑΝΠ  

2. Γρ. κ. Αν. ΤΝΑΝΠ 

3. Γρ. κ. Γ.Γ.  

4. Γρ. κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.  

5. Γρ.κ. Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.  

6. Γρ. κ. Α’ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. 

7. Γρ.κ. Β’ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.  

8. Γρ.κ.κ. ΔΚΓ’ - ΔΚΒ’ - ΔΚΑ’ 

9. ΔΙΜΕΚΑΠ-ΔΚΕΟ-ΔΕΠ-ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΑΝ-ΔΛΑ-ΔΠΝ-ΔΙΠΘΑΠ-ΔΙΘΑ-ΔΙΛΙΚΤΠ-ΔΙΝΕΘΑΣ-ΔΕΠΙΧ 

ΑΔΑ: 6ΙΤΖ4653ΠΩ-ΟΡΣ


		2018-09-12T15:49:12+0300
	Athens




