ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Αγαπητέ πλοίαρχε,
Όπως γνωρίζεις έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση 3122.3-15/71164/2021, σχετικά με τις
λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία. Περαιτέρω,
έχει εκπονηθεί νέο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων του Λιμένα
Ζακύνθου. Στόχος αυτών είναι αφενός η εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Δίκαιο,
αφετέρου η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η αποτροπή της παράνομης
ρίψης αποβλήτων στη θάλασσα. Η εν λόγω ΥΑ εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία,
συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, ανεξαρτήτως
μεγέθους και σημαίας που φέρουν, τα οποία καταπλέουν ή λειτουργούν στο λιμένα.
Οι υπόχρεοι φορείς - πλοίαρχοι - νόμιμοι εκπρόσωποι οφείλουν να παραδίδουν όλα τα
παραγόμενα απόβλητα με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, να καταβάλλουν τα τέλη για
τη νόμιμη διαχείριση των αποβλήτων, και εν γένει να συμμορφώνονται πλήρως με τις
διατάξεις της ΚΥΑ. Για το σκοπό αυτό, το Λιμενικό Ταμείο ήδη από το 2000 συλλέγει και
ανακυκλώνει με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο τις περισσότερες κατηγορίες αποβλήτων.
Ειδικότερα:

Α. Πετρελαιοειδή απόβλητα, Σεντινόνερα και απόβλητα λιπαντικών ελαίων (AΛΕ)
Τα απόβλητα αυτά χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα και συλλέγονται από το πλοίο ή το
σκάφος με τη βοήθεια ειδικού βυτιοφόρου της Αναδόχου εταιρείας διαχείρισης επικινδύνων
αποβλήτων HEC. Με σκοπό την εξυπηρέτηση των μικρότερων πλοίων και σκαφών, έχουν
τοποθετηθεί στον τραπεζοειδή προβλήτα σύμφωνα με το διάγραμμα τρεις (3) αποκλειστικές
δεξαμενές για την συγκέντρωση των υγρών αποβλήτων, ήτοι πετρελαιοειδή κατάλοιπα,
σεντινόνερα και χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια αντίστοιχα. Σημειώνεται, ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
να ΑΝΑΜΕΙΓΝΥΟΝΤΑΙ τα ορυκτέλαια με πετρελαιοειδή απόβλητα καθώς δεν θα είναι πλέον
εφικτή η ανακύκλωση τους.
Η παραλαβή θα γίνεται εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 – 15:00. Σε περίπτωση ωστόσο που
κάποιο πλοίο χρειαστεί συμπληρωματικές υπηρεσίες, αυτό είναι δυνατόν μετά από
συνεννόηση με την Ανάδοχο εταιρεία.
Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του ΛΤΖ για οδηγίες, πληροφορίες και
προκειμένου ο αρμόδιος υπάλληλος να βρίσκεται μαζί σας κατά την παράδοση στις εν λόγω
δεξαμενές.

Β. Φορητές μπαταρίες, συσσωρευτές, παλαιός ηλεκτρικός – ηλεκτρονικός εξοπλισμός και
λαμπτήρες
Η απόρριψη των αποβλήτων αυτών, λόγω της φύσεώς τους, στους κοινούς κάδους
απορριμμάτων απαγορεύεται. Πανελλαδικά τα απόβλητα συλλέγονται χωριστά και δωρεάν
από Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, τα οποία έχουν τοποθετήσει κάδους και περιέκτες
με ειδική σήμανση στο χώρο του Λιμεναρχείου και δίπλα από το χώρο εστίασης κοινού για
ευκολότερη πρόσβαση.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του ΛΤΖ.
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Γ. Αλιευτικός εξοπλισμός και εργαλεία
Για τα απόβλητα αυτά έχει τοποθετηθεί από το Δήμο Ζακύνθου ειδικός κάδος συλλογής,
ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη στη θάλασσα και η ρύπανση από πλαστικά.

Δ. Απόβλητα που αλιεύονται παθητικά
Οι χρήστες του λιμένα κατά τη διάρκεια του πλού προτρέπονται να συλλέγουν οποιαδήποτε
απόβλητα επιπλέουν στη θάλασσα για σκοπούς αποφυγής της ρύπανσης, π.χ. πλαστικά
μπουκάλια, δίχτυα, σημαδούρες, κλπ. Τα συλλεγέντα απόβλητα μπορούν ακολούθως να
απορρίπτονται στον ειδικό κάδο.

Ε. Συσκευασίες, διάφορα Πλαστικά, Χαρτιά/ χαρτόνια, Αλουμίνια, Γυαλί
Στο γνωστό μπλε κάδο ανακύκλωσης, το προσωπικό των πλοίων/σκαφών και το
εξυπηρετούμενο κοινό του λιμένα μπορούν να απορρίπτουν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά.
Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι στα πλοία και στα σκάφη είναι πλέον υποχρεωτική η χωριστή
συλλογή των ανακυκλωσίμων με ιδιαίτερη σήμανση στους αποκλειστικούς κάδους.

ΣΤ. Βιοαπόβλητα
Στο Δ. Ζακύνθου υπάρχει πλέον η δυνατότητα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, ήτοι
απόβλητα κουζίνας και υπολείμματα τροφών, στον καφέ κάδο πλησίον του Λιμεναρχείου χώρου εστίασης κοινού. Αυτά οδηγούνται σε ειδική μονάδα κομποστοποίησης όπου
παράγεται χρήσιμο εδαφοβελτιωτικό υλικό καλλιεργειών. Τονίζεται ξανά, ότι στα πλοία και
στα σκάφη είναι πλέον υποχρεωτική η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων με ιδιαίτερη
σήμανση στους αποκλειστικούς κάδους.

Ζ. Κοινά απορρίμματα
Τα κοινά απορρίμματα απορρίπτονται στους γκρι κάδους. Τονίζεται ξανά, ότι πρέπει να
προηγείται η χωριστή συλλογή όλων των χρήσιμων υλικών ώστε αυτά να οδηγούνται προς
ανακύκλωση, τα δε κοινά απορρίμματα που απομένουν προς υγειονομική ταφή.

Η. Απόβλητα συντήρησης
Τα απόβλητα αυτά αφορούν ενδεικτικά απορροφητικά υλικά ρυπασμένα με λάδια – χημικά,
χρησιμοποιημένα ρυπασμένα φίλτρα, άλλα χημικά. άδεια δοχεία πετρελαιοειδών,
λιπαντικών, χρωμάτων, κλπ. Τα απόβλητα θεωρούνται επικίνδυνα και απαγορεύεται να
απορρίπτονται στους γκρι κάδους.
Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Δ. Ζακύνθου ή με τα γραφεία του ΛΤΖ.

Θ. Λύματα
Η απόρριψη λυμάτων στη θάλασσα επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση που το πλοίο/
σκάφος είναι εφοδιασμένο με εγκεκριμένο βιολογικό επεξεργαστή, με «Πιστοποιητικό
Πρόληψης της Ρύπανσης από Λύματα» σε ισχύ.
Σε διαφορετική περίπτωση, η παραλαβή των λυμάτων γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με την
εταιρεία «Κόκλας - Βενέτικος Παναγιώτης» και με αδειοδοτημένο βυτιοφόρο όχημα. Η
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μεταφορά θα γίνεται προς το ΒΙΟ.ΚΑ. Ζακύνθου, την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχει η
Δ.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου. Η παραλαβή θα γίνεται Δευτέρα - Σάββατο και ώρες 07:00 – 20:00.

Οι θέσεις των κάδων παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί. Σας παρακαλούμε για
τη συνεργασία σας και την πιστή τήρηση των ανωτέρω, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την εφαρμογή
της χωριστής συλλογής των υλικών (ανακυκλώσιμα, βιοαπόβλητα, κλπ) στα πλοία - σκάφη.
Σας υπενθυμίζουμε ότι με σκοπό την προστασία της θάλασσας, οι Λιμενικές Αρχές διεξάγουν
αιφνίδιες επιθεωρήσεις, ενώ είναι δυνατόν να απαγορευτεί ο απόπλους των πλοίων που δεν
συμμορφώνονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις, ταυτόχρονα με την εφαρμογή των κυρώσεων
στους παραβάτες που προβλέπει η ΚΥΑ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
Για τις ανωτέρω υπηρεσίες παραλαβής, μεταφοράς, ανακύκλωσης και τελικής διάθεσης
στερεών και υγρών αποβλήτων, εφαρμόζεται έμμεσο τέλος, δηλαδή ανεξαρτήτως της
παράδοσης αποβλήτων στη λιμενική εγκατάσταση παραλαβής. Με την εφαρμογή τελών
παρέχονται στα πλοία / σκάφη ανταποδοτικές υπηρεσίες. Η χρέωση είναι ανάλογη με την
κατηγοριοποίησή του πλοίου/ σκάφους (βάση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»).

Είδος αποβλήτων

Χρέωση

Κατάλοιπα
και
υπολείμματα καυσίμου
Σεντινόνερα

Α. Ε/Γ – Ο/Γ
1.700 €/ δίμηνο για τη χειμερινή
περίοδο και 1.700 €/ μήνα για τη
θερινή περίοδο
Β. Τουριστικά ημερόπλοια
57 €/ μήνα για την περίοδο
δραστηριοποίησης
Γ. Σκάφη > 12 επιβάτες
28,5 €/άφιξη ή 28,5 €/μήνα
Δ. Σκάφη < 12 επιβάτες
25 €/ άφιξη ή 25 €/ μήνα

Χρησιμοποιημένα
ορυκτέλαια (ΑΛΕ)

Δωρεάν

Λύματα

Σύμμεικτα απορρίμματα
Συσκευασίες
&
ανακυκλώσιμα
Βιοαπόβλητα
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Α. Ε/Γ – Ο/Γ
απευθείας χρέωση από τον ανάδοχο B.
Τουριστικά ημερόπλοια
400 €/ μήνα για την περίοδο
δραστηριοποίησης
Γ. Σκάφη > 12 επιβάτες
απευθείας χρέωση από τον ανάδοχο
Α. Ε/Γ – Ο/Γ
27 €/άφιξη
Β. Τουριστικά ημερόπλοια
105 €/μήνα
Γ. Σκάφη > 12 επιβάτες
11 €/άφιξη ή 11 €/μήνα

Σημειώσεις
Α. Ε/Γ – Ο/Γ 1
Αφορά μία παράδοση στο
βυτιοφόρο του Αναδόχου
Β. Ημερόπλοια
Αφορά παράδοση έως 200l με
ίδια μέσα στις σταθερές
δεξαμενές
Γ. Σκάφη > 12 επιβάτες
Αφορά παράδοση έως 100l με
ίδια μέσα στις σταθερές
δεξαμενές
Δ. Σκάφη < 12 επιβάτες
Ενιαία χρέωση για όλα τα
απόβλητα
Καθαρά ΑΛΕ άνευ προσμίξεων

Β. Ημερόπλοια
Αφορά παράδοση λυμάτων έως
5m3, 2 φορές το μήνα

Α. Ε/Γ – Ο/Γ
Αφορά παράδοση έως 2000 l
απορριμμάτων/ άφιξη
Β. Τουριστικά ημερόπλοια
Αφορά παράδοση έως 600 kg
απορριμμάτων/ φορά
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Φορητές μπαταρίες
Συσσωρευτές

Δωρεάν
Δωρεάν

ΑΗΗΕ και λαμπτήρες

Δωρεάν

Αλιευτικός εξοπλισμός

Δωρεάν

Απόβλητα
που
αλιεύονται παθητικά

Δωρεάν

Γ. Σκάφη > 12 επιβάτες
Αφορά παράδοση έως 50 l
απορριμμάτων/ άφιξη ή μήνα
Παραλαβή από ΣΕΔ ΑΦΗΣ
Παραλαβή από ΣΕΔ ΣΥΔΕΣΗΣ
Παραλαβή
από
ΣΕΔ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Παραλαβή από Δ. Ζακύνθου και
ΣΕΔ (πρόβλεψη)
Δ. Ζακύνθου
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Περιοδικά θα γίνεται για κάθε πλοίο από το ΛΤΖ έλεγχος και εκκαθάριση του τέλους με τα παραστατικά
παράδοσης αποβλήτων και εξόφλησης του Αναδόχου. Σε περίπτωση που η αξία των τιμολογίων του Αναδόχου
υπολείπεται του τέλους, θα επιστρέφεται από το ΛΤΖ το 90% του ποσού του τιμολογίου. Σε περίπτωση που η αξία
των τιμολογίων του Αναδόχου υπερβαίνει το τέλος, θα επιστρέφεται από το ΛΤΖ το 90% του τέλους.

Τα στοιχεία των υπευθύνων για την παραλαβή των αποβλήτων έχουν ως ακολούθως:
Ανάδοχος Παραλαβής Πετρελαιοειδών και ΑΛΕ:
HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER SA, ακτή Κονδύλη 10, Πειραιάς
Τηλ: +30 210 4290 280
E-mail: info@hec.gr
Ανάδοχος Παραλαβής Λυμάτων:
Κόκλας Βενέτικος Παναγιώτης, Αργάσι Ζακύνθου
Τηλ: +30 6944894278
Υπηρεσία Αποκομιδής Απορριμμάτων:
Δήμος Ζακύνθου, Τμήμα Καθαριότητας & Πρασίνου
Τηλ: +30 26950 41182
Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου:
Πλέσσας Αναστάσιος και Ρουμαντζάς Πέτρος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 26950 48157
E-mail: limtamza@otenet.gr
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ
Εφόσον ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την παράδοση των αποβλήτων και την
καταβολή τελών σε άλλο λιμένα επί της διαδρομής, ένα πλοίο θα μπορεί να υποβάλει σχετική
αίτηση στο ΛΤΖ, να εξαιρείται και να απαλλάσσεται από το τέλος.
Προκειμένου να μειωθεί το τέλος ενός πλοίου, θα πρέπει να κατατεθεί σχετική αίτηση στο
Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου, στην οποία θα επισυνάπτονται όλα τα στοιχεία που τεκμαίρουν
την παραγωγή μειωμένων ποσοτήτων αποβλήτων.
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Δεξαμενές ΑΛΕ &
Πετρελαιοειδών

Κάδοι Στερεών
αποβλήτων

Κάδοι Ανακύκλωσης ΣΕΔ
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