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ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2017/352 ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. 
 
Η παρούσα πρόταση αφορά στην εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 ως προς 
την λιμενική υπηρεσία «ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ 
ΦΟΡΤΙΟΥ» από Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ν. Δωδεκανήσου (ΔΛΤΝΔ) ΝΠΔΔ, με 
στόχο την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και των 
λοιπών Ευρωπαϊκών, Διεθνών και Εθνικών νομοθετικών κειμένων, διασφαλίζοντας 
για το ΔΛΤΝΔ την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών κινήτρων προς τη βελτίωση της 
διαχείρισης των αποβλήτων, την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και την 
εξυπηρέτηση όλων των χρηστών που προσεγγίζουν τον λιμένα της Ρόδου, ευθύνης 
και αρμοδιότητας του ΔΛΤΝΔ 
 
Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις επί της 
παρούσας Πρότασης μέχρι και την Τρίτη 30/11/2021, στο mail: limenik@yahoo.gr  
  
ΓΕΝΙΚΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΜΕΝΑ 
 
Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου. Το νησί της Ρόδου βρίσκεται 
στο σταυροδρόμι δύο μεγάλων θαλάσσιων διαδρομών της Μεσογείου, ανάμεσα στο 
Αιγαίο πέλαγος και των ακτών της Μέσης Ανατολής. 
Το λιμάνι της Ρόδου λειτουργεί ως λιμάνι προσέγγισης κρουαζιερόπλοιων. Είναι σε 
θέση να φιλοξενήσει ταυτόχρονα έως οκτώ κρουαζιερόπλοια με μέγιστο μήκος μέχρι 
250 μ. 
Το τουριστικό λιμάνι Ρόδου λειτουργεί κάτω από την διαχείριση και εκμετάλλευση 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου. 
Αποτελείται από τρείς διαδοχικές λιμενολεκάνες, Δυτικά το λιμένα Μανδρακίου, 
Νότια τον εμπορικό λιμένα και Ανατολικά  το λιμένα Ακαντιάς και οι τρείς ανοικτές 
προς Βορρά. 
Το λιμάνι της Ρόδου εφαρμόζει εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) στα πλαίσια του «Διεθνούς Κανονισμού Πλοίων και 
Λιμενικών Εγκαταστάσεων» (ISPS) ενώ ο χώρος φυλάσσεται από την Λιμενική 
Αστυνομία και ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας. 
 
Στο χερσαίο χώρο των έργων, πέραν του αρχαιολογικού χώρου, υπάρχουν και 
κτιριακές υποδομές για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των λειτουργιών του 
λιμένα, ενώ η πρόσβαση σε αυτών γίνεται από μία κεντρική και δύο βοηθητικές 
πύλες. 
 
Η κίνηση στο λιμάνι της Ρόδου από τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΙΜΕ τα τελευταία 
χρόνια είναι όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 352/2017 
 
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 εφαρμόζεται σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Σύμφωνα με το Παράρτημα II του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1315/2013 στο Κεντρικό Δίκτυο περιλαμβάνονται πέντε ελληνικοί λιμένες: 
Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Πειραιάς, ενώ στο εκτεταμένο 
Δίκτυο είκοσι: Βόλος, Ελευσίνα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κατάκολο, Κέρκυρα, Κυλλήνη, 
Λαύριο (Σούνιο), Μύκονος, Μυτιλήνη, Νάξος, Πάρος, Ραφήνα, Ρόδος, Σαντορίνη, 
Σκιάθος, Σύρος, Χαλκίδα, Χανιά και Χίος. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στην παροχή 
επτά (7) κατηγοριών λιμενικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της «συλλογής 
αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου». 
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του Κανονισμού (Οργάνωση λιμενικών υπηρεσιών) 
«Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η πρόσβαση στην αγορά για την παροχή 
λιμενικών υπηρεσιών σε θαλάσσιους λιμένες μπορεί να υπόκειται σε: α) ελάχιστες 
απαιτήσεις για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών· β) περιορισμούς στον αριθμό των 
παρόχων· γ) υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας· δ) περιορισμούς σχετικά με 
τους εγχώριους φορείς». 
Ο εκάστοτε Φορέας Διαχείρισης Λιμένα (ΦΔΛ) μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των 
παρόχων λιμενικών υπηρεσιών για δεδομένη λιμενική υπηρεσία για τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού, μεταξύ δε αυτών λόγω σπανιότητας ή 
αποκλειστικής χρήσης της γης ή της παράκτιας ζώνης, λόγω της ανάγκης εκπλήρωσης 
υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, λόγω ανάγκης εξασφάλισης της 
ασφάλειας, της προστασίας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των λιμενικών 
υπηρεσιών ή λόγω των χαρακτηριστικών των λιμενικών υποδομών ή του είδους της 
κυκλοφορίας στον λιμένα. Όπως υπογραμμίζεται και στη σκέψη 19 του προοιμίου 
του Κανονισμού «Οι λιμένες αποτελούνται από περιορισμένες γεωγραφικές 
περιοχές, ο αριθμός των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών θα μπορούσε, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να υπόκειται σε περιορισμούς που σχετίζονται με τη σπανιότητα της 
γης ή της παράκτιας ζώνης, τα χαρακτηριστικά των λιμενικών υποδομών ή τη φύση 
της λιμενικής κυκλοφορίας ή την ανάγκη να εξασφαλίζονται η ασφάλεια, η 
προστασία και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των λιμενικών εργασιών». Κάθε 
πρόθεση του ΦΔΛ να περιορίσει τον αριθμό των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών θα 
πρέπει να δημοσιεύεται εκ των προτέρων από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα 
και να δικαιολογείται πλήρως, προκειμένου να παρέχεται στα ενδιαφερόμενα μέρη 
η δυνατότητα να διατυπώσουν παρατηρήσεις. 
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Από την άλλη πλευρά, η Οδηγία 2008/98/ΕΚ, σε συνδυασμό με άλλες νομοθετικές 
πράξεις που αφορούν στη διαχείριση των λυμάτων, θέτει τις κύριες αρχές 
διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» και της ιεράρχησης των αποβλήτων, με την οποία δίνεται προτεραιότητα 
στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση των αποβλήτων ως προς άλλες 
μορφές ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων και απαιτείται η καθιέρωση 
συστημάτων χωριστής συλλογής των αποβλήτων Επιπλέον, η έννοια της διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού αποτελεί κατευθυντήρια αρχή της ενωσιακής νομοθεσίας 
για τα απόβλητα, βάσει της οποίας οι παραγωγοί είναι υπεύθυνοι για τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων τους καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής των προϊόντων αυτών. Οι υποχρεώσεις αυτές εφαρμόζονται επίσης στη 
διαχείριση των αποβλήτων από πλοία. Έτσι καθίσταται υποχρεωτική η χωριστή 
συλλογή αποβλήτων από τα πλοία προκειμένου να διασφαλίζεται η περαιτέρω 
ανάκτησή τους ώστε να καταστεί δυνατή η προετοιμασία τους για 
επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση στα επόμενα στάδια της αλυσίδας διαχείρισης 
των αποβλήτων και προκειμένου να αποτρέπεται η πρόκληση ζημίας στη θαλάσσια 
άγρια πανίδα και στα θαλάσσια περιβάλλοντα. Με δεδομένο ότι τα απορρίμματα 
διαχωρίζονται συχνά επί του πλοίου σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τα διεθνή 
πρότυπα, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι αυτές οι προσπάθειες διαχωρισμού των 
αποβλήτων επί του πλοίου δεν υπονομεύονται από την έλλειψη ρυθμίσεων για 
χωριστή συλλογή στην ξηρά. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  
 
Το Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. στο Λιμένα της Ρόδου, διαθέτει περιορισμένο χερσαίο χώρο, εξαιτίας 
του ότι διαθέτει εκτεταμένο αρχαιολογικό χώρο και για την εξυπηρέτηση των πλοίων 
οφείλει να παρέχει στους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών, ικανό χώρο για τον 
εξοπλισμό και τα μέσα (απορριμματοφόρα, βυτία, containers κ.ά.) καθώς και 
θαλάσσιο χώρο για τον ελλιμενισμό των πλωτών εξυπηρετήσεως. 
Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ., 
προκειμένου να μην υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στους χρήστες και να 
αποφεύγεται η δημιουργία προβλημάτων λειτουργίας στους 3 λιμένες αρμοδιότητας 
του. 
 
Ο κανονισμός 352/2017, εφαρμόζεται, εκτός από την συλλογή των αποβλήτων 
πλοίου και καταλοίπων φορτίου και στην παροχή των ακόλουθων κατηγοριών: 
εφοδιασμός με καύσιμο, διακίνηση φορτίων, πρόσδεση, υπηρεσίες επιβατών, 
πλοήγηση και ρυμούλκηση. Για την εκτέλεση και των ανωτέρω λιμενικών υπηρεσιών, 
οι εκάστοτε πάροχοι δεσμεύουν και ανάλογο χώρο. Συνεπώς η γεωμορφολογία και 
η έκταση του λιμένα Ρόδου, είναι τέτοια, που δεν επιτρέπουν την διάθεση 
περαιτέρω χώρου για μεγάλο αριθμό αναδόχων. 
Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος γ): «Η απουσία τέτοιου περιορισμού, 
αντιβαίνει στην ανάγκη να εξασφαλισθούν η ασφάλεια, η προστασία και η 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα των λιμενικών υπηρεσιών». 
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Η ασφάλεια και προστασία του λιμένα είναι υψίστης σημασίας για το Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. που 
δέχεται κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό κρουαζιεροπλοιων. Το λιμάνι εφαρμόζει 
εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Σ.Α.Λ.Ε.) στα πλαίσια του 
«Διεθνούς Κανονισμού Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων» I.S.P.S.( (International 
Ship and Port Facility Security Code), ενώ ο χώρος φυλάσσεται από την Λιμενική 
Αστυνομία και από ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας, προκειμένου να τηρήσουν τις 
απαιτήσεις του I.S.P.S. και να ανταπεξέλθουν σε ενδεχόμενες απειλές, φυσικές ή 
συνδυασμένες ασύμμετρες απειλές για τις επιβατικές πρωτίστως αλλά και τις 
εμπορευματικές και ναυτιλιακές τους δραστηριότητες για την ασφάλεια των 
εργαζομένων, των επισκεπτών, των επιβατών  και των πολιτών της περιοχής. 
Οι υπηρεσίες ασφάλειας συμπεριλαμβάνουν τα εξής: 
• Σύστημα CCTV με όλους τους απαραίτητους αισθητήρες (κάμερες ημέρας, 
θερμικές κάμερες κλπ) διαδικτυακή υποδομή και κατάλληλο λογισμικό πρόσβασης, 
επικοινωνίας και καταγραφής 
• Σύστημα Access Control με κατάλληλους αναγνώστες τελευταίας τεχνολογίας, 
συστήματα ανίχνευσης και λογισμικό υψίστης ασφαλείας 
• Εξοπλισμό ασφαλείας, αποτελούμενο από διάφορα συστήματα, όπως 
φορητούς μεταφερόμενους οικίσκους με κατάλληλο εξοπλισμό ελέγχου (X-Ray, Bar-
code κλπ), φυλάκια – σκοπιές σε διάφορα σημεία εισόδου, φράχτες, φορητό 
εξοπλισμό ασφαλείας κ.ά. 
• 24ωρη παρακολούθηση των λιμενικών εγκαταστάσεων στην ξηρά και τη 
θάλασσα, καθώς και των πλοίων που ελλιμενίζονται, αδιαλείπτως, με κάθε καιρό και 
ορατότητα και, αφετέρου, με τον έλεγχο της πρόσβασης προσώπων,  (επιβατών, 
προσωπικού λιμένα και πλοίων κλπ) και κάθε οχήματος εντός των εγκαταστάσεων, 
ώστε να είναι σε πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις του Κώδικα I.S.P.S. 
Η σωστή παρακολούθηση της παροχής ευκολιών υποδοχής (διαχωρισμός ειδικών 
ρευμάτων, σωστή χρήση αποθηκευτικών μέσων, έγκαιρη άφιξη και αναχώρηση από 
το πλοίο) και η ιχνηλασιμότητα των παραδιδόμενων ρευμάτων αποβλήτων, έχει ως 
αποτέλεσμα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των λιμενικών υπηρεσιών. Οι 
περιβαλλοντικοί στόχοι του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. επιτυγχάνονται όταν ο ίδιος επιβλέπει, ελέγχει 
και παρακολουθεί την όλη διαδικασία. Η ταυτόχρονη δραστηριοποίηση πολλών 
παρόχων θα δημιουργούσε ένα επιπλέον φορτίο στην ήδη επιβαρυμένη 
λειτουργία του λιμένα Ρόδου και θα δυσχέραινε και το έργο της επόπτευσης και 
του ελέγχου της όλης διαδικασίας. Θα πρέπει κατ’ επέκταση, να προσληφθεί 
επιπλέον απαιτούμενο προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να εκπαιδευτεί στο 
αντικείμενο και τις διαδικασίες των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων έτσι ώστε να 
διεκπεραιώνει αποτελεσματικά την συμφωνία μηνιαίων εκκαθαρίσεων των τελών 
και τιμολογίων ανά πάροχο, να ελέγχει τα εκδιδόμενα τιμολόγια των παρόχων ότι δεν 
είναι υψηλότερα από τα εγκεκριμένα του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ., να ελέγχει ότι οι πάροχοι 
συμμορφώνονται απόλυτα με το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ 
και βρίσκονται σε ισχύ όλες οι άδειες και τα πιστοποιητικά των συλλεκτικών τους 
μέσων, να ελέγχει αν γίνεται νόμιμα η τελική διάθεση των αποβλήτων, να υποβάλλει 
αναφορές προς Υπουργεία και Αρχές κ.ά. αυξάνοντας τον όγκο των υποχρεώσεων του 
Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. για κάθε επιπλέον πάροχο. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Το Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. υποχρεούται να τηρήσει τον 352/2017 και να εναρμονιστεί πλήρως με 
το άρθρο 6 και την παράγραφο 1: «Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια 
αρχή δύναται να περιορίσει τον αριθμό των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών για 
δεδομένη λιμενική υπηρεσία για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
λόγους: α) σπανιότητα ή αποκλειστική χρήση της γης ή της παράκτιας ζώνης υπό την 
προϋπόθεση ότι ο περιορισμός είναι σύμφωνος με τις αποφάσεις ή τα σχέδια που 
συμφωνήθηκαν από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα και, κατά περίπτωση, από 
κάθε άλλη δημόσια αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο», καθώς 
επίσης και με την παράγραφο 19 του Κανονισμού: «Επειδή οι λιμένες αποτελούνται 
από περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές, ο αριθμός των παρόχων λιμενικών 
υπηρεσιών θα μπορούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να υπόκειται σε 
περιορισμούς…» 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις προσφυγής στην 
επιλογή της μεθοδολογίας του περιορισμού των παρόχων της λιμενικής υπηρεσίας 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που 
προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού ΕΕ352/2017. 
 
Σημειώνεται ότι για την εξεύρεση των κατάλληλων παρόχων θα διενεργηθεί 
διαγωνισμός, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατά πλήρη σεβασμό των 
αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού. Με αυτό το 
διαγωνισμό θα τεθούν τα τεκμήρια καταλληλόλητας ήτοι οι απαραίτητες ελάχιστες 
προϋποθέσεις τεχνικής κι οικονομικής επάρκειας στη διαδικασία επιλογής, σε μία 
ανοιχτή αγορά που δίνει το δικαίωμα συμμετοχής.  
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, το Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. προτίθεται να προβεί σε περιορισμό του 
αριθμού παρόχων σε τουλάχιστον δύο (2) σύμφωνα με το Άρθρο 6 παράγραφος 6 
του Κανονισμού ΕΕ2017/352. 
 


