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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του συστήµατος διαχείρισης των 
αποβλήτων πλοίων που προσεγγίζουν την λιµενική περιοχή αρµοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ. 
Σκοπός της διαχείρισης των αποβλήτων πλοίων από λιµενικές εγκαταστάσεις είναι η 
αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης της παράκτιας ζώνης από την ανεξέλεγκτη απόρριψή τους 
στην θάλασσα. Το πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων πλοίων καθορίζεται από τη 
∆ιεθνή, Ευρωπαϊκή και Εθνική Νοµοθεσία και πρακτική. Πιο συγκεκριµένα στηρίζεται στη 
∆ιεθνή Σύµβαση ΜARPOL 73/78 όπως ενσωµατώθηκε στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µε την Οδηγία ΕΕ 2000/59 και στο Εθνικό ∆ίκαιο µε την ΚΥΑ 3418/07/2002. Στη 
διαχείριση των αποβλήτων πλοίων έχουν καθορισµένες υποχρεώσεις εκτός των πλοίων και 
οι υπόλοιποι εµπλεκόµενοι φορείς όπως ο Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµένα (ΟΛΠ ΑΕ) και 
Λιµενική Αρχή. 
O ΟΛΠ ΑΕ εφαρµόζει «Σχέδιο Παραλαβής και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων» βάσει 
του οποίου παρέχονται στα πλοία υπηρεσίες συλλογής και διαχείρισης για όλες τις 
κατηγορίες αποβλήτων που παράγονται σ’αυτά. Μέσω του συστήµατος χρέωσης τελών 
που εφαρµόζεται, παρέχεται σηµαντικό κίνητρο στα πλοία προκειµένου να παραδίδουν τα 
απόβλητά τους στις λιµενικές εγκαταστάσεις διαχείρισης και συνεπώς αποτρέπεται η 
ανεξέλεγκτη απόρριψή στην θάλασσα. Με βάση την Αρχή «ο Ρυπαίνων πληρώνει», το 
κόστος των λιµενικών εγκαταστάσεων για τη διαχείριση και τελική διάθεση των 
αποβλήτων, καλύπτεται από το πλοίο, το οποίο ορίζεται ως ο «Ρυπαίνων». Τέλος, µέσω 
ηλεκτρονικού συστήµατος µηχανογραφικής εφαρµογής παρακολουθείται η διαδικασία στο 
σύνολό της και ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος τόσο στα πλοία όσο και στην εφαρµογή 
του συστήµατος. 
Κατά την υλοποίηση του συστήµατος, εφαρµόζονται και καινοτόµες περιβαλλοντικές 
τεχνικές. Παραδείγµατα τέτοιων τεχνικών είναι: το σταθερό δίκτυο συλλογής 
βοθρολυµάτων από τα κρουαζιερόπλοια, το µηχανογραφικό σύστηµα ηλεκτρονικής 
καταγραφής δεδοµένων, το πρόγραµµα παρακολούθησης της ποιότητας του θαλασσίου 
περιβάλλοντος της λιµενικής ζώνης του Πειραιά και η αξιολόγηση των στοιχείων που 
προκύπτουν για την εκτίµηση της απόδοσης του συστήµατος. 

 
 



 384

PORT RECEPTION FACILITIES FOR SHIP GENERATED WASTE 
 

Chrisanthi Kontogiorgi, Chemical Engineer NTUA, MSc, Ship Generated Waste 
Reception Facilities Office, PPA SA 

Ioannis Theocharis, Civil Engineer NTUA, Director of Works, PPA SA 
 

Piraeus Port Authority SA (PPA SA) 
Directorate of Works 

10, Akti Miaouli st, 185 38 Piraeus, Greece, tel: ++ 30 210 4550246,++ 30  210 4550242, 
fax ++ 30 210 4550181 

e-mail: olp-ergon@olp.gr, kontogiorgich@olp.gr  
 
 

ABSTRACT 
 
The aim of this paper is the analysis of the system which is applied in the Piraeus Port 
Reception Facilities for ship generated waste. The main purpose is to reduce the discharge 
of the waste into the sea from ships calling the Port of Piraeus, by improving the 
availability and use the Port reception facilities, thereby enhancing the protection of the 
marine environment. 
The legal framework for the handling of the ship generated waste is based on International, 
European and National Legislation and Practice. The fundamental regulations are 
prescribed in the International Convention Marpol 73/78 for the Prevention of the Pollution 
from Ships which is adopted by the Directive EU 2000/59 in European level and placed in 
force in the Greek Law with Decree Law 3418/07/2002. In the waste reception facilities 
system except of the ships, are also involved the Port Authority (Piraeus Port Authority) 
and the Port State Control. 
The Piraeus Port has developed and implements appropriate “Ship generated waste 
Reception and handling plan” which covers all the waste types and the provided services 
are in accordance with this plan. The cost recovery system which is implemented provides 
an important incentive to ships in order to deliver their waste to the port reception facilities 
installation and discourage them from illegal discharges into the sea. In view of the 
“Polluter pays” principle, the costs of the port reception facilities for ship generated waste, 
including the treatment and disposal, are covered by ship which is designated as “Polluter”. 
Finally, through the applied electronic system is monitoring the whole process, the involved 
ships and the system performance. 
In the implementation of the system are applied innovative environmental techniques. 
Examples of such techniques are: the fixed pipe network for sewage delivery in the cruise 
terminal, the electronic recording data system, the marine environment quality monitoring 
program in the Piraeus Port and finally the data evaluation that results to the performance 
estimation of the Port Waste Reception Facilities System. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων πλοίων στον θαλάσσιο χώρο έχει ως 
αποτέλεσµα την επιβάρυνση του θαλασσίου περιβάλλοντος. Με σκοπό τον περιορισµό της 
θαλάσσιας ρύπανσης προβάλει επιτακτική η ανάγκη οργάνωσης κατάλληλων λιµενικών 
εγκαταστάσεων υποδοχής και διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από τα πλοία. Ο 
φορέας διαχείρισης του λιµένα πρέπει να εφαρµόζει ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης 
αποβλήτων πλοίων και να παρέχει κίνητρο σε κάθε πλοίο που προσεγγίζει την λιµενική 
περιοχή ευθύνης του ώστε να παραδίδει τα απόβλητα στις λιµενικές εγκαταστάσεις. Το 
πλοίο έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει τις λιµενικές εγκαταστάσεις και τις Λιµενικές 
Αρχές σχετικά µε το είδος και τις ποσότητες αποβλήτων που έχει προς παράδοση αλλά και 
να παραδίδει υποχρεωτικά τα απόβλητά του στις λιµενικές εγκαταστάσεις. Οι Λιµενικές 
Αρχές πρέπει να εφαρµόζουν κατάλληλο ελεγκτικό µηχανισµό ώστε κάθε πλοίο πριν από 
τον απόπλου να παραδίδει υποχρεωτικά τα απόβλητά του στις λιµενικές εγκαταστάσεις και 
να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
 
2. ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

 
Η ∆ιεθνής Σύµβαση ΜARPOL 73/78 καθορίζει το πλαίσιο οργάνωσης και 

διαχείρισης των αποβλήτων πλοίων. Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η κατηγοριοποίηση 
των αποβλήτων που παράγονται από την λειτουργία και τις δραστηριότητες των πλοίων και 
ο καθορισµός πλαισίου υποχρεώσεων και κανονισµών διαχείρισης για τα εµπλεκόµενα 
µέρη. Τα απόβλητα πλοίων χωρίζονται σε έξι κατηγορίες συνολικά στις οποίες 
αντιστοιχούν και ισάριθµα Παραρτήµατα όπου καθορίζονται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις 
διαχείρισης. Οι κατηγορίες των αποβλήτων παρατίθενται συνοπτικά στον Πίνακα 1. (IMO, 
2002). 
 

Πίνακας 1. Κατηγορίες αποβλήτων πλοίων 
Table 1. Waste Categories 

 

 
Στην Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία, το πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων πλοίων 

καθορίζεται από την Οδηγία 2000/59 σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 

Annex  
MARPOL 73/78 Περιγραφή αποβλήτων 

I Πετρελαιοειδή απόβλητα (sludges, bilge water, tank washings  etc) 
ΙΙ Επιβλαβείς υγρές ουσίες χύδην (cargo residues etc) 
III Eπιβλαβείς ουσίες  που µεταφέρονται συσκευασµένες 
IV Λύµατα-Βοθρολύµατα (sewage, grey waters, drainages etc) 
V Απορρίµµατα (Solid waste: domestic, operational, maintenance etc) 

VI Απόβλητα σχετιζόµενα µε αέριες εκποµπές (ozone depleting  
substances, residues from exhaust gas cleaning systems etc 



 386

αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου. Στηριζόµενη στις αρχές της προφύλαξης και 
προληπτικής δράσης καθώς και στην αρχή ο «ο ρυπαίνων πληρώνει», η εν λόγω Οδηγία, 
αποσκοπεί στον περιορισµό της απόρριψης στη θάλασσα αποβλήτων και καταλοίπων 
φορτίου από πλοία που χρησιµοποιούν τους λιµένες της Κοινότητας. Σκοπός της Οδηγίας 
είναι η εφαρµογή της ∆ιεθνής Σύµβασης ΜARPOL 73/78 και η δηµιουργία κατάλληλου 
συστήµατος κοινοποίησης πληροφοριών και παρακολούθησης της παραγωγής και διάθεσης 
των αποβλήτων πλοίων που προσεγγίζουν Κοινοτικά λιµάνια αλλά και η ανάπτυξη 
κατάλληλων υποδοµών και σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων αυτών από λιµενικές 
εγκαταστάσεις. Στην Ελληνική Νοµοθεσία, η Οδηγία 2000/59 ενσωµατώθηκε µε την ΚΥΑ 
3418/07/2002 όπου καθορίζονται και ειδικότερα θέµατα που αφορούν τους Ελληνικούς 
λιµένες. 
 
 
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 

Οι κύριοι εµπλεκόµενοι φορείς στη διαδικασία παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων πλοίων είναι: το πλοίο, ο φορέας διαχείρισης του λιµανιού και η λιµενική 
Αρχή. Συνοπτικά οι υποχρεώσεις των εµπλεκόµενων φορέων παρουσιάζονται στο Σχ.1 
(IMO, 2002). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 1. Υποχρεώσεις εµπλεκόµενων φορέων  

Figure 1. Obligations of relevant parties 
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ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΛΟΙΟ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΙΜΕΝΑ 
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4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ –  
   ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΛΠ  
 
4.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

O OΛΠ ΑΕ διαθέτει οργανωµένες λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων πλοίων. Οι εγκαταστάσεις αυτές, είναι κατάλληλες ώστε να 
καλύπτουν όλες τις κατηγορίες αποβλήτων και όλους τους τύπους πλοίων που 
προσεγγίζουν το λιµάνι του Πειραιά. Τα κύρια δοµικά στοιχεία της οργάνωσης των 
λιµενικών εγκαταστάσεων  του ΟΛΠ είναι: το Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων πλοίων, οι Λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων 
πλοίων, το σύστηµα χρέωσης τελών και το σύστηµα διαχείρισης των αποβλήτων. Σε 
εφαρµογή των ανωτέρω παρέχονται ολοκληρωµένες και επαρκείς ευκολίες υποδοχής 
αποβλήτων στα πλοία που προσεγγίζουν την λιµενική περιοχή ΟΛΠ, ενώ ταυτόχρονα 
διασφαλίζεται η περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων. (IMO, 2000). 

 
4.2 ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
 

Ο ΟΛΠ ανέπτυξε και εφαρµόζει στις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων πλοίων σχέδιο το οποίο περιλαµβάνει: εκτίµηση της ανάγκης 
λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής µε βάση τις ανάγκες των πλοίων που συνήθως 
καταπλέουν στο λιµένα, περιγραφή του τύπου και της χωρητικότητας των λιµενικών 
εγκαταστάσεων παραλαβής, αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών παραλαβής και 
συλλογής των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, περιγραφή του συστήµατος 
χρέωσης τελών, διαδικασίες για διαρκείς διαβουλεύσεις µε τους χρήστες του λιµένα, τους 
αναδόχους στον τοµέα των αποβλήτων, τους φορείς εκµετάλλευσης σταθµών 
µεταφόρτωσης και τα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη, τύπος και ποσότητες των αποβλήτων 
πλοίου και καταλοίπων φορτίου που αποτελούν αντικείµενο της παραλαβής και 
διακίνησης, περιγραφή εξοπλισµού και διαδικασιών προεπεξεργασίας στο λιµένα, 
διαδικασία κοινοποίησης των απαιτούµενων πληροφοριών από το πλοίο, µέθοδος 
καταγραφής στοιχείων των παραλαµβανόµενων ποσοτήτων αποβλήτων πλοίου και 
καταλοίπων φορτίου, Οι διαδικασίες παραλαβής, συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας 
και διάθεσης των αποβλήτων πλοίων, θέση των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για 
κάθε θέση πρόσδεσης, κατηγορίες αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου που 
παραλαµβάνονται, διαδικασίες για την αναφορά των ανεπαρκειών στις λιµενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής. (Τσελέντης, 2003). 
 
4.3 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
      ΠΛΟΙΩΝ 
 

Οι λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων που 
διαθέτει ο ΟΛΠ είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εξυπηρέτηση όλων των τύπων 
πλοίων που προσεγγίζουν την λιµενική περιοχή ΟΛΠ καθώς και όλες τις κατηγορίες 
αποβλήτων. Πιο συγκεκριµένα, στο σύστηµα διαχείρισης ΟΛΠ τα απόβλητα διαχωρίζονται 
σε δύο κατηγορίες: (α). Υγρά απόβλητα (Αnnex MARPOL 73/78: I: πετρελαιοειδή 
απόβλητα, II: επιβλαβής χηµικές υγρές ουσίες, IV: βοθρολύµατα) & (β). Στερεά απόβλητα 
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(Annex MARPOL 73/78: V: λειτουργικά απορρίµµατα και απόβλητα επισκευής, VI: 
τέφρα, περιέκτες αερίων κλπ). 

Οι εργασίες συλλογής και µεταφοράς των αποβλήτων από τα πλοία προς χώρους 
τελικής διάθεσης πραγµατοποιείται από αδειοδοτηµένες εταιρείες που έχουν επιλεγεί και 
εξουσιοδοτηθεί από τον ΟΛΠ. Τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την συλλογή και 
µεταφορά των αποβλήτων είναι κυρίως: Πλωτά δεξαµενόπλοια και φορτηγίδες, και 
χερσαία βυτιοφόρα και απορριµµατοφόρα οχήµατα, καθώς και βοηθητικός εξοπλισµός 
όπως κάδοι, αντλητικά µέσα, κάδοι container, press container, φορητές δεξαµενές 
συλλογής κλπ. Όσον αφορά στη διαχείριση των πετρελαιοειδών αποβλήτων, στις λιµενικές 
εγκαταστάσεις ΟΛΠ λειτουργεί πλωτός διαχωριστήρας όπου πραγµατοποιείται 
προεπεξεργασία και διαχωρισµός του νερού από το πετρελαιοειδές κατάλοιπο. (Τσελέντης, 
2003). 
 
4.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ 
 

Κάθε πλοίο που προσεγγίζει το λιµάνι του Πειραιά υποχρεούται στην καταβολή 
τέλους για τις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων πλοίων ανεξάρτητα από την χρήση τους ή 
όχι. Τα πλοία διαχωρίζονται ανάλογα µε την τακτικότητα και συχνότητα αφίξεων στο 
λιµάνι του Πειραιά, σε τακτικά πλοία (Επιβατικά, βοηθητικά σκάφη λιµένα κλπ) και  σε 
έκτακτα πλοία (φορτηγά, κρουαζιερόπλοια κλπ). Τα τακτικά πλοία καταβάλλουν σε 
µηνιαία βάση πάγιο ανταποδοτικό τέλος στο οποίο περιλαµβάνεται και παράδοση 
συγκεκριµένης ποσότητας αποβλήτων, ενώ τα έκτακτα καταβάλλουν προκαταβαλλόµενο 
τέλος σε κάθε άφιξη και στην περίπτωση παράδοσης αποβλήτων επιστρέφεται στο πλοίο το 
µεγαλύτερο ποσοστό του προκαταβαλλόµενου τέλους. 

Το συγκεκριµένο σύστηµα χρέωσης παρέχει κίνητρο στα πλοία για την παράδοση 
των αποβλήτων τους στις λιµενικές εγκαταστάσεις δεδοµένου ότι προκαταβάλλουν τα τέλη 
και για να τους επιστραφούν πρέπει να παραδώσουν απόβλητα. (Τσελέντης, 2003). 

 
4.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
 

Η οργάνωση, παρακολούθηση και συντονισµός των παρεχόµενων υπηρεσιών 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων γίνεται µέσω Γραφείου Ευκολιών 
Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων και µηχανογραφικής εφαρµογής του ΟΛΠ. Κάθε πλοίο που 
προσεγγίζει το λιµάνι του Πειραιά αποστέλλει συµπληρωµένη φόρµα εντύπου 
κοινοποίησης µε πληροφορίες σχετικά µε τα απόβλητα που έχουν παραχθεί κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού. Πιο αναλυτικά, στο έντυπο κοινοποίησης αναφέρονται στοιχεία 
σχετικά µε το ταξίδι του πλοίου, τις ποσότητες ανά τύπο αποβλήτου που έχουν παραχθεί, 
τις ποσότητες ανά τύπο αποβλήτου προς παράδοση στις λιµενικές εγκαταστάσεις και την 
αποθηκευτική ικανότητα ως προς τα απόβλητα. Με την κοινοποίηση των πληροφοριών 
αυτών, ενεργοποιείται η διαδικασία παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. Το πλοίο 
µπορεί να µη χρησιµοποιήσει τις λιµενικές εγκαταστάσεις για την παράδοση των 
αποβλήτων µόνο στην περίπτωση που έχει επαρκή αποθηκευτική ικανότητα έως τον 
επόµενο λιµένα κατάπλου και σ’αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται από την 
Λιµενική αρχή η αποθηκευτική ικανότητα. Το συνολικό διάγραµµα ροής εργασιών για τη 
διαδικασία που ακολουθείται παρουσιάζεται στο  Σχ.2. (Τσελέντης, 2003). 
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Σχήµα 2. ∆ιάγραµµα ροής συστήµατος διαχείρισης αποβλήτων πλοίων 

Figure 2. Waste Reception facilities system flowchart  
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5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

Η οργάνωση και διαχείριση των αποβλήτων πλοίων στις λιµενικές εγκαταστάσεις του 
ΟΛΠ ΑΕ στηρίζεται σε µηχανογραφικό σύστηµα ηλεκτρονικής καταγραφής και 
επεξεργασίας δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα καταγράφονται και επεξεργάζονται τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

• Κοινοποίηση άφιξης 
• Κοινοποίηση πληροφοριών αποβλήτων 
• Χρέωση τελών και έκδοση βεβαίωσης 
• Αίτηµα παράδοσης αποβλήτων 
• Απόδειξη παράδοσης αποβλήτων 
• Οικονοµικά και λογιστικά στοιχεία διαδικασιών 
Μέσω της µηχανογραφικής εφαρµογής εξασφαλίζεται η πλήρης παρακολούθηση 

όλων των σταδίων της διαδικασίας, από την άφιξη έως τον απόπλου ενός πλοίου και 
διασφαλίζεται η παροχή κινήτρου στα πλοία για την χρήση των λιµενικών εγκαταστάσεων 
ευκολιών υποδοχής αποβλήτων ΟΛΠ. 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων πλοίων 
πλαισιώνονται από ένα συνολικότερο περιβαλλοντικό σύστηµα διαχείρισης του ΟΛΠ ΑΕ 
στα πλαίσια του οποίου εφαρµόζονται καινοτόµες τεχνικές. (Palatzas 2005). Η χρήση 
σταθερού δικτύου συλλογής λυµάτων πλοίων (Annex ΙV) για την εξυπηρέτηση των 
κρουαζιεροπλοίων (Cruise Terminal) αποτελεί µια καινοτόµο τεχνική. Το σταθερό 
συνδέεται µε το κεντρικό δίκτυο αστικών λυµάτων της πόλης του Πειραιά, µέσω του 
οποίου οδηγούνται προς τελική επεξεργασία σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων.  

Το σταθερό δίκτυο λυµάτων εκτείνεται σε µήκος 3 km του Cruise Terminal και έχει 
κατασκευασθεί ώστε να µπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες πλοίων συνολικής 
χωρητικότητας έως και 25.000 ατόµων και µε µέγιστη παροχή στο κεντρικό δίκτυο 
αποχέτευσης 250 κµ/ώρα. Η σύνδεση των πλοίων γίνεται σε συγκεκριµένα σηµεία 
σύνδεσης στον χερσαίο χώρο µε χρήση σωληνώσεων οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις 
προδιαγραφές ΜΑRPOL 73/78. Τα σταθερά σηµεία σύνδεσης στον χερσαίο χώρο 
βρίσκονται εντός φρεατίων και δεν είναι ορατά ώστε να µην προκαλείται αισθητική 
όχληση. Το σταθερό δίκτυο αποχέτευσης αποτελεί µια καινοτόµο και καλή πρακτική για τη 
διαχείριση λυµάτων πλοίων όπως αποδείχθηκε και από την λειτουργία του κατά τη 
διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 όπου λειτούργησε στην µέγιστη δυναµικότητά 
του για την εξυπηρέτηση των κρουζιεροπλοίων-πλωτών ξενοδοχείων. (Naniopoulos, 2004) 
Τα πλεονεκτήµατα χρήσης του σταθερού δικτύου αποχέτευσης είναι τα ακόλουθα: 

• Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πλοίων κατά 50% (χρήση σωληνώσεων 
µεγαλύτερης διαµέτρου). 

• Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οσµές, θόρυβος, αισθητική υποβάθµιση 
κλπ)από τη διαδικασία παράδοσης λυµάτων δεδοµένου ότι µειώνεται ο χρόνος 
παράδοσης και δεν παραµένουν για πολλές ώρες βοηθητικά σκάφη ή οχήµατα συλλογής 
λυµάτων εντός της περιοχής των κρουαζιερόπλοιων. 

• Μείωση της πιθανότητας πρόκληση ρύπανσης.  
O ΟΛΠ στο γενικότερο πλαίσιο της περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφαρµόζει 

πρόγραµµα παρακολούθησης της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος εξετάζοντας 
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µεταξύ άλλων και παράγοντες όπως coliforms, ecoli και enterococci οι οποίοι συνδέονται 
µε την παρουσία λυµάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Στο Σχ.3 παρουσιάζεται η ετήσια 
µεταβολή (σταθερότητα/βελτίωση/υποβάθµιση) των παραµέτρων coliforms, ecoli και 
enterococci για τα έτη 2004, 2005 και 2006 επί του αντίστοιχου ποσοστού των θέσεων που 
εξετάσθηκαν.  

 
 

Σχήµα 3. Ετήσιες µεταβολές coliforms, e coli, enterococci επί ποσοστού των θέσεων  
Figure 3. Annual changes in the percentage of sites in the number of Coliforms, ecoli, 

enterococci present 
 
Παρατηρώντας το Σχ.3 διαπιστώνεται ετήσια αύξηση του ποσοστού των 

εξεταζόµενων θέσεων που εµφανίζουν βελτιωµένη εικόνα και για τις τρεις παραµέτρους  
(coliforms, ecoli και enterococci). (Wooldridge & Tselentis, 2006). 
 
 
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η ποσότητα των αποβλήτων που παραδίδονται στις λιµενικές εγκαταστάσεις του 
ΟΛΠ αποτελεί παράµετρο εκτίµησης της απόδοσης του συστήµατος διαχείρισης 
αποβλήτων πλοίων που εφαρµόζεται, δεδοµένου ότι το πλοίο επιλέγει το λιµάνι παράδοσης 
των αποβλήτων στη διάρκεια του ταξιδιού του. Το σύστηµα που εφαρµόζει ο ΟΛΠ παρέχει 
κίνητρο σε κάθε πλοίο που προσεγγίζει την λιµενική περιοχή του, να παραδώσει τα 
απόβλητά του δεδοµένου ότι θα του επιστραφεί ένα µεγάλο ποσοστό του τέλους που έχει 
προκαταβάλει αν πρόκειται για έκτακτο πλοίο ή ότι του παρέχονται υπηρεσίες παράδοσης 
χωρίς επιπλέον χρέωση στην περίπτωση τακτικών πλοίων. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται 
οι ποσότητες αποβλήτων για τις κυριότερες κατηγορίες αποβλήτων Annex I, IV & V που 
παραδόθηκαν στις λιµενικές εγκαταστάσεις ΟΛΠ ΑΕ κατά τα έτη 2006 και 2007. (IMO, 
1999). 

 
 

Πίνακας 2. Ποσότητες αποβλήτων που παραδόθηκαν στις λιµενικές εγκαταστάσεις  
Table 2. Amount of delivered waste in Piraeus Port Reception Facilities 
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Κατηγορία αποβλήτου  
Ποσότητες 

(m3) 
2006 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ  

(%) 

Annex I:Πετρελαιοειδή 131.230 231.375 76,31 
Annex IV: λύµατα 3.589,71 2.891,85 -19,5 
Annex V: Οικιακού τύπου  21.273 57.320 170 
ΣΥΝΟΛΟ 156.093 291.587 87 

 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα 2 παρατηρείται αύξηση στην 

παράδοση των αποβλήτων συνολικά και επιµέρους για τα Πετρελαιοειδή (Αnnex I) και 
Στερεά Οικιακού τύπου απόβλητα (Annex V), ενώ παρατηρείται µείωση στην παράδοση 
λυµάτων (Annex IV). H µείωση αυτή αποδίδεται ως ένα βαθµό στο ότι για την παράδοση 
των λυµάτων δεν προκαταβάλλονται τέλη αλλά χρεώνονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες. Η 
αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων που παραδόθηκαν στις λιµενικές εγκαταστάσεις 
ΟΛΠ αποδίδεται τόσο στην παροχή κινήτρου για την παράδοση των αποβλήτων, όσο και 
στην µηχανογραφική οργάνωση και τη δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων και 
συνεπώς στον αποτελεσµατικότερο έλεγχο των πλοίων αλλά και στην υψηλή ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών χωρίς να δηµιουργούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στον 
προγραµµατισµό των  πλοίων. Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του Σχ. 3 
διαπιστώνεται ότι η βελτίωση της απόδοσης του συστήµατος έχει ως αποτέλεσµα τη 
βελτίωση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος. 
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