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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ 

 
 

Η «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν. 2932/01 “Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση 

Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε 

Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 145 Α’/27-06-2001) - Ιδρυτικός Νόμος Ο.Λ.Β. 

Α.Ε. 

2. Τη Διεθνή Σύμβαση MARPOL 73/78, Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V & VI, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 

Φεβρουαρίου 2017 για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 

και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων. 

4. Την Κ.Υ.Α. 3122.3-15/71164/2021 “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 

(EE) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 

σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, 

για την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ” 

(ΦΕΚ 4790 Β’/18-10-2021). 

5. Το εκάστοτε/εφαρμοζόμενο «Σχέδιο Παραλαβής - Διαχείρισης Αποβλήτων & Καταλοίπων 

Φορτίου Πλοίων ΟΛΒ ΑΕ», για τα πλοία που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις 

αρμοδιότητας της ΟΛΒ ΑΕ 

6. Την απ’ αριθμ. 4497/2019 (Πρακτικό Νο 411/21-03-2019) Απόφαση του Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε., 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι  
 

Ενδιαφερόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Παραλαβής – Διαχείρισης Υγρών 

Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων, εγγεγραμμένους στο Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 2 της 4394/4026/2016 (Β΄ 2992) κοινής 

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο αντίστοιχο 

Μητρώο παρόχων της Ο.Λ.Β. Α.Ε., προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στην 

περιοχή ευθύνης της τελευταίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι ατομικές 

επιχειρήσεις και εταιρείες οιασδήποτε μορφής. 

 

I) Κατηγορίες αποβλήτων 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην παραλαβή – διαχείριση υγρών αποβλήτων και 

καταλοίπων φορτίου πλοίων, ανά Παράρτημα της ΔΣ MARPOL 73/78 και Ευρωπαϊκού 

Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ): 

 

• Παράρτημα Ι «Πετρελαιοειδή Απόβλητα» 
 

Τύπος Αποβλήτου ΕΚΑ 

Πετρελαιοκηλίδες 05 01 05* 

Λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες συντήρησης της μονάδας ή του 
εξοπλισμού 

05 01 06* 

Μη χλωριωμένα γαλακτώματα 13 01 05* 

Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 13 02 06* 

Συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 13 03 08* 

Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας 13 04 01* 

Έλαια υδρασυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας 13 04 03* 

Έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού 13 05 06* 

Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού 13 05 07* 

Μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού 13 05 08* 

Καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ 13 07 01* 

Βενζίνη 13 07 02* 

Απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο 16 07 08* 

Πετρέλαιο και συμπυκνώματα από διαχωρισμό 19 02 07* 

 

• Παράρτημα ΙΙ «Υγρές Χύδην Επιβλαβείς Χημικές Ουσίες» 
 

Τύπος Αποβλήτου ΕΚΑ 

Αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 02 01 08* 

Αγροχημικά απόβλητα που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 02 01 09 

Απόβλητα από προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων 
τροφίμων ζωικής προέλευσης, ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 02 03 

Απόβλητα προπαρασκευής κ’ κατεργασίας φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, 
βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού, παραγωγή κονσερβών, 
παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας, 
ακατάλληλα κατανάλωσης ή επεξεργασίας 

02 03 04 

Απόβλητα παραγωγής αλκοολούχων και μη ποτών (εξαιρουμένων των καφέ, κακάο 
και τσαγιού), ακατάλληλα κατανάλωσης ή επεξεργασίας 

02 07 04 
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Τύπος Αποβλήτου ΕΚΑ 

Απόβλητα παραγωγής, διαμόρφωσης, προμήθειας και χρήσης (ΠΔΠΧ) θειικού και 
θειώδους οξέων 

06 01 01* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ υδροχλωρικού οξέος 06 01 02* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ υδροφθορικού οξέος 06 01 03* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ φωσφορικού και φωσφορώδους οξέος 06 01 04* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ νιτρικού και νιτρώδους οξέος 06 01 05* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ άλλων οξέων 06 01 06* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ υδροξειδίου του ασβεστίου 06 02 01* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ υδροξειδίου του νατρίου 06 02 02* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ υδροξειδίου του αμμωνίου 06 02 03* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ υδροξειδίου του νατρίου και του καλίου 06 02 04* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ άλλων βάσεων 06 02 05* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ βασικών οργανικών χημικών ουσιών: οργανικών αλογονούχων 
διαλυτών, υγρών πλυσίματος και μητρικών υγρών 

07 01 03* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ βασικών οργανικών χημικών ουσιών: άλλων οργανικών διαλυτών, 
υγρών πλυσίματος και μητρικών υγρών 

07 01 04* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών: οργανικών 
αλογονούχων διαλυτών, υγρών πλυσίματος και μητρικών υγρών 

07 02 03* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών: άλλων 
οργανικών διαλυτών, υγρών πλυσίματος και μητρικών υγρών 

07 02 04* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ οργανικών βαφών και πιγμέντων: οργανικών αλογονούχων 
διαλυτών, υγρών πλυσίματος και μητρικών υγρών 

07 03 03* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ οργανικών βαφών και πιγμέντων: άλλων οργανικών διαλυτών, 
υγρών πλυσίματος και μητρικών υγρών 

07 03 04* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ οργανικών προϊόντων προστασίας φυτών, συντηρητικών υλικών 
ξύλου και άλλων βιοκτόνων: οργανικών αλογονούχων διαλυτών, υγρών πλυσίματος 
και μητρικών υγρών 

07 04 03* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ οργανικών προϊόντων προστασίας φυτών, συντηρητικών υλικών 
ξύλου και άλλων βιοκτόνων: άλλων οργανικών διαλυτών, υγρών πλυσίματος και 
μητρικών υγρών 

07 04 04* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ φαρμακευτικών προϊόντων: οργανικών αλογονούχων διαλυτών, 
υγρών πλυσίματος και μητρικών υγρών 

07 05 03* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ φαρμακευτικών προϊόντων: άλλων οργανικών διαλυτών, υγρών 
πλυσίματος και μητρικών υγρών 

07 05 04* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απορρυπαντικών, απολυμαντικών και 
καλλυντικών: οργανικών αλογονούχων διαλυτών, υγρών πλυσίματος και μητρικών υγρών 

07 06 03* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απορρυπαντικών, απολυμαντικών 
και καλλυντικών: άλλων οργανικών διαλυτών, υγρών πλυσίματος και μητρικών υγρών 

07 06 04* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ ευγενών χημικών ουσιών και προϊόντων μη προδιαγραφόμενων 
άλλως: οργανικών αλογονούχων διαλυτών, υγρών πλυσίματος και μητρικών υγρών 

07 07 03* 

Απόβλητα ΠΔΠΧ ευγενών χημικών ουσιών και προϊόντων μη προδιαγραφόμενων 
άλλως: άλλων οργανικών διαλυτών, υγρών πλυσίματος και μητρικών υγρών 

07 07 04* 

Απόβλητα οργανικών ουσιών χρησιμοποιούμενων ως διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και 
αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά: άλλων (εκτός χλωροφθορανθράκων, HCFC, 
HFC) αλογονομένων διαλυτών και μειγμάτων διαλυτών 

14 06 02* 

Απόβλητα οργανικών ουσιών χρησιμοποιούμενων ως διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και 
αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά: άλλων διαλυτών και μειγμάτων διαλυτών 

14 06 03* 

Ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 16 03 03* 

Οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 16 03 05* 

Οργανικά απόβλητα που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 16 03 06 

Αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόμενες χημικές ουσίες: εργαστηριακά χημικά 
υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τα οποία περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες, περιλαμβανομένων μειγμάτων εργαστηριακών χημικών υλικών 

16 05 06* 

Αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόμενες χημικές ουσίες: απορριπτόμενα ανόργανα 
χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν 

16 05 07* 
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Τύπος Αποβλήτου ΕΚΑ 

Αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόμενες χημικές ουσίες: απορριπτόμενα οργανικά 
χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν 

16 05 08* 

Απόβλητα καθαρισμού δεξαμενών μεταφοράς και αποθήκευσης καθώς και βαρελιών 
(εκτός αποβλήτων διύλισης πετρελαίου, καθαρισμού φυσικού αερίου και 
πυρολυτικής επεξεργασίας άνθρακα και αποβλήτων ελαίων και υγρών καυσίμων): 
απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες (εκτός πετρελαίου) 

16 07 09* 

Υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 16 10 01* 

Υδαρή υγρά απόβλητα που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 16 10 02 

Υδαρή συμπυκνώματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 16 10 03* 

 
 

• Παράρτημα IV «Λύματα» 
 

Τύπος Αποβλήτου ΕΚΑ 

Υδαρή υγρά απόβλητα που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 20 03 04 

 
 

II) Τέλη 
Τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017, αντίστοιχα τέλη λιμενικών υπηρεσιών 

& λιμενικών υποδομών (άρθρα 12 & 13) θα βεβαιώνονται/εισπράττονται, κατά τα 

αναφερόμενα παρακάτω: 

• Τα συνολικά τέλη (λιμενικών υπηρεσιών & λιμενικών υποδομών) εισπράττονται από την 

Ο.Λ.Β. Α.Ε., δια ενεργειών των αρμοδίων Υπηρεσιών της, με τους όρους και τις 

διαδικασίες που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία και τις ισχύουσες κανονιστικές 

και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις, που έχουν υιοθετηθεί με Αποφάσεις της Διοίκησής της. 

• Τα σχετικώς καθορισθέντα τέλη, αλλά και οι σχετικές ρυθμίσεις, που 

περιλαμβάνονται στις υπ’ αριθμ. (i) 52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/2007 (ΦΕΚ 2341 Β΄) & (ii) 

3113.11/31087/2016 (ΦΕΚ 1111 Β΄), Κ.Υ.Α., καθώς και η υπ’ αριθμ. 2/2020 (ΦΕΚ 

919 Β΄) δεσμευτική οδηγία της Ρ.Α.Λ., εξακολουθούν να ισχύουν, έως και την 

ολοκλήρωση των προβλεπόμενων, επί του εν λόγω Κανονισμού (άρθρα 13 & 15) και 

της εθνικής νομοθεσίας (Ν.3429/2005), διαδικασιών, δεδομένης της συμβατότητάς 

τους με τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία και της προσήκουσας 

δημοσιοποίησης/δημοσίευσής τους. Τυχόν εγκεκριμένη αρμοδίως, διαφοροποίηση 

των τελών αναφοράς επικαιροποιεί/διαφοροποιεί ανάλογα τα προαναφερόμενα. Σε 

περίπτωση διαφοροποίησης των τελών επί έλαττον σε σχέση με τα υφισταμένως 

ισχύοντα, εγγεγραμμένος στο Μητρώο πάροχος δύναται να ζητήσει τη διαγραφή του 

και να αποχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε εις βάρος του συνέπεια. Επισημαίνουμε ότι 

έχει υποβληθεί αίτημα στο ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ για τροποποίηση των τελών 

(διακριτοποίηση πάγιου τέλους ανάλογα με τη φύση των αποβλήτων) και αναμένεται 

η έγκρισή του. 
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• Στα τέλη αναφοράς περιλαμβάνονται, αφενός τα τέλη λιμενικών υπηρεσιών (άρθρο 

12, του Κανονισμού), αφετέρου τα τέλη λιμενικών υποδομών (άρθρο 13, του 

Κανονισμού), τα οποία θα συνεισπράττονται (άρθρα 12 & 13, του Κανονισμού), με 

την έκδοση κοινού παραστατικού. 

• Επί των εκδοθέντων παραστατικών τα τέλη υποδομών και τα τέλη λιμενικών 

υπηρεσιών αναφέρονται διακριτά επί του ιδίου παραστατικού και με διαφορετικούς 

Κ.Α.Ε. 

• Τα τέλη υποδομών, που βεβαιώνονται/εισπράττονται υπέρ της Ο.Λ.Β. Α.Ε., 

καθορίζονται σε ποσοστό 15% επί των συνεισπραττόμενων συνολικών αντίστοιχων 

τελών, οπότε τα τέλη λιμενικών υπηρεσιών, που βεβαιώνονται/εισπράττονται υπέρ 

του εκάστοτε παρόχου των εν λόγω λιμενικών υπηρεσιών, αποτελούν το υπόλοιπο 

85%. 

• Σε μηνιαία βάση διενεργείται αντίστοιχη εκκαθάριση και απόδοση μόνον των 

εισπραχθέντων τελών λιμενικών υπηρεσιών, στους δικαιούχους παρόχους των 

εν λόγω λιμενικών υπηρεσιών, ενώ, επίσης σε μηνιαία βάση, εκκαθαρίζονται 

διακριτά και συγκεντρωτικά και αποδίδονται τυχόν πραγματοποιηθείσες εισπράξεις 

παρελθουσών βεβαιωμένων αντίστοιχων οφειλών, έναντι των δικαιούχων παρόχων 

των εν λόγω λιμενικών υπηρεσιών. Στην τελευταία περίπτωση η εκκαθάριση γίνεται 

βάσει των πραγματικών εισπράξεων, απαλλαγμένη από τυχόν σχετικά τέλη, 

δικαιώματα κ.λ.π. φορέων που αναλαμβάνουν την είσπραξη των εν λόγω 

οφειλών/ποσών, για λογαριασμό της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Διευκρινίζεται ότι για τα 

ανείσπραχτα τέλη εφαρμόζεται η διαδικασία είσπραξής τους μέσω Δ.Ο.Υ., 

σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 1113562/6644/0016/19-12-01 

(ΦΕΚ 1811 Β΄). 

• Στις περιπτώσεις πλοίων που δεν παρέχονται υπηρεσίες, οπότε καταβάλλεται μόνο 

το πάγιο τέλος, τα αντίστοιχα ποσά, σε εξαμηνιαία βάση, θα αποδίδονται στους 

παρόχους ανάλογα με τη δραστηριοποίησή τους στο υπόψη χρονικό διάστημα (π.χ. 

στον πάροχο που εκτέλεσε το 30% των εργασιών το προηγούμενο εξάμηνο θα 

αποδοθεί το 30% του ποσού των παγίων τελών που εισπράχθηκαν από μη 

εξυπηρετούμενα πλοία στο ίδιο χρονικό διάστημα). 

• Η διασφάλιση της ύπαρξης ανταγωνιστικής σχέσης μεταξύ των παρόχων των εν 

λόγω λιμενικών υπηρεσιών καθίσταται εφικτή με τη χορήγηση έκπτωσης στους 

αντίστοιχους χρήστες, η οποία θα υπολογίζεται επί των τελών λιμενικών υπηρεσιών 

και μόνον, ενώ διαδικαστικά θα πρέπει, στην περίπτωση αυτή, να ακολουθούνται τα 

σχετικώς οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί συναλλαγών. 
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Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να δηλώσει ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως το σύνολο των αναφερομένων στην ενότητα ΙΙ (Τέλη), της παρούσας 

πρόσκλησης και ότι θα συμμορφώνεται διαρκώς με αυτά, όπως αυτά θα 

διαφοροποιηθούν/επικαιροποιηθούν. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των τελών επί 

έλαττον σε σχέση με τα υφισταμένως ισχύοντα, εγγεγραμμένος στο Μητρώο πάροχος 

δύναται να ζητήσει τη διαγραφή του και να αποχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε εις βάρος του 

συνέπεια. 

 

III) Αίτηση & προσκομιζόμενα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά/συμβόλαια 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο παρόχων της Ο.Λ.Β. Α.Ε., 

θα πρέπει προηγουμένως να προσκομίσουν απαραίτητα τα ακόλουθα: 

• Αίτηση (πρωτότυπη) εγγραφής, περιέχουσα τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, με 

επισυναπτόμενα τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, όπως έχουν 

δηλωθεί/καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 

αυτής. 

• Υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη) του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης περί 

ρητής, πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των αναφερομένων στην 

ενότητα ΙΙ (Τέλη), της παρούσας πρόσκλησης, προβλέψεων και ότι θα 

συμμορφώνεται διαρκώς με αυτά, όπως αυτά θα 

διαφοροποιηθούν/επικαιροποιηθούν εκάστοτε. 

• Υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη) του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης περί 

πλήρους συμμόρφωσής της με το εκάστοτε εγκεκριμένο/ισχύον σχέδιο παραλαβής 

αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων της Ο.Λ.Β. Α.Ε., καθώς και τα 

σχετικώς αναφερόμενα (ως επισυναπτόμενα της υπεύθυνης δήλωσης) επί της παρ. 

VI, της παρούσας. 

• Υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη) του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, περί 

συμμόρφωσής του, με τις απαιτήσεις της παρ. X, της παρούσας, καθώς και 

φωτοτυπίες των αποδεικτικών εγγράφων της επαγγελματικής του επάρκειας και της 

κατοχής του εξοπλισμού, όπως αυτά αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο. 

• Υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη) του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, περί 

ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθμ. 

4497/2019 (Πρακτικό Νο 411/21-03-2019, ΑΔΑ: 63ΩΥ469ΗΞ3-9Β9), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει πλέον, καθώς και της υπ’ αριθμ. 5183/2020 (Πρακτικό Νο 

469/09-12-2020, ΑΔΑ: 9ΡΕΗ469ΗΞ3-ΘΧΦ) Απόφασης του ιδίου συλλογικού 

οργάνου διοίκησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε., όπως ισχύει. 

• Υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη) του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, περί 

αναγνώρισης του ανεύθυνου της Ο.Λ.Β. Α.Ε. έναντι αστικής φύσεως απαιτήσεων 
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οιουδήποτε, που δυνητικά θα προκύψουν, ως απόρροια της παροχής των εν λόγω 

υπηρεσιών από την πρώτη στους χώρους ευθύνης της δεύτερης. 

• Τις Άδειες που αναφέρονται στην παρ. VIII, της παρούσας, σε φωτοαντίγραφα. 

• Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρ. IX, της παρούσας, σε 

φωτοαντίγραφα. 

• Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης και υπεύθυνη δήλωση του 

νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης περί απαλλαγής της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και των 

εργαζομένων της από οιαδήποτε αστική ευθύνη, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 

VII, της παρούσας. 

• Την εγγυητική επιστολή που αναφέρεται στην παρ. IV, της παρούσας. 

 

IV) Εγγυήσεις 

Οι επιχειρήσεις που θα εγγραφούν στο Μητρώο παρόχων της Ο.Λ.Β. Α.Ε., θα πρέπει 

προηγουμένως να προσκομίσουν απαραίτητα εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου, για τη 

νόμιμη λειτουργία του στην Ελλάδα, τραπεζικού ιδρύματος, ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ 

(30.000€), η οποία θα λειτουργεί ως εγγύηση ορθής εκτέλεσης του συνόλου των σχετικών 

υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία. Η εν λόγω εγγύηση θα 

καταπίπτει μερικά ή συνολικά, έπειτα από οιαδήποτε διαπιστωμένη αρμοδίως, σχετική 

παραβίαση (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε περίπτωση άρνησης εξυπηρέτησης ή 

πλημμελούς εξυπηρέτησης πλοίου) και με Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Η εν λόγω 

εγγύηση θα επιστρέφεται στις επιχειρήσεις που διαγράφονται από το Μητρώο παρόχων 

της Ο.Λ.Β. Α.Ε. εν όλω ή εν μέρει, εφόσον δεν έχουν καταπέσει ολικά, ένα εξάμηνο έπειτα 

από την ημερομηνία διαγραφής. 

 

V) Aστική ευθύνη 

Οι επιχειρήσεις που θα εγγραφούν στο Μητρώο παρόχων της Ο.Λ.Β. Α.Ε., θα κατέχουν 

την αποκλειστική αστική ευθύνη για την ορθή παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και 

για οιαδήποτε ζημία επέλθει από πράξεις ή παραλείψεις εντεταλμένου 

υπαλλήλου/οργάνου αυτών, έναντι οιουδήποτε υφίσταται βλάβη, μεταξύ των οποίων και 

της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

 
VI) Τήρηση σχεδίου παραλαβής–διαχείρισης αποβλήτων & καταλοίπων φορτίου πλοίων 

Οι επιχειρήσεις που θα εγγραφούν στο Μητρώο παρόχων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. αναλαμβάνουν 

τη σαφή και απαρέγκλιτη υποχρέωση να πληρούν και να συμμορφώνονται απολύτως και 

διαρκώς με τις απαιτήσεις του εκάστοτε ισχύοντος/εγκεκριμένου σχεδίου παραλαβής και 

διαχείρισης αποβλήτων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Επισημαίνεται ότι από την πλευρά της ΟΛΒ ΑΕ, 

έγκαιρα – πριν την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος Σχεδίου, έχει κατατεθεί νέο Σχέδιο σε 
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ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ και αναμένεται η έγκρισή του. Για το σκοπό αυτό θα υποβάλλουν 

Τεχνική Έκθεση περιγραφής των εργασιών παραλαβής – διαχείρισης όλων των υγρών 

αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων (που περιλαμβάνονται στην παρ. Ι, της 

παρούσας), θα αναφέρεται λεπτομερώς ο ρόλος του επιστημονικού και συντονιστικού 

προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αυτών, απ’ 

όπου θα δικαιολογείται ο αριθμός, ο ρόλος ανά ειδικότητα και θα τεκμηριώνεται η επάρκειά 

του. Προς τούτο θα υπάρχει συνημμένο και οργανόγραμμα και για όσους αναφέρονται 

παραπάνω, βιογραφικό σημείωμα. Στην Τεχνική Έκθεση επίσης θα αναφέρονται και θα 

επισυνάπτονται οι συμβάσεις του υποψηφίου για νόμιμη διάθεση των αποβλήτων-

καταλοίπων σε τελικούς αποδέκτες, οι συμβάσεις ή δηλώσεις συνεργασίας με τα συλλογικά 

συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και οι κατά περίπτωση απαραίτητες άδειες του τελικού 

αποδέκτη, λαμβανομένων υπόψη και των οριζόμενων στο Ν. 2939/2001 (Α΄ 179). 

 

VII) Ασφαλιστήρια συμβόλαια 

Οι επιχειρήσεις που θα εγγραφούν στο Μητρώο παρόχων, υποχρεούνται στην προηγούμενη 

προσκόμιση και διατήρηση σε ισχύ εφεξής και για όσο διατηρούν την ιδιότητα της 

εγγεγραμμένης στο εν λόγω Μητρώο παρόχων, επιχείρησης, ασφαλιστηρίου συμβολαίου 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3β, 3.ε και 3.στ του άρθρου 52 του Ν. 4819/2021. 

 
VIII) Άδειες συλλογής–μεταφοράς υγρών αποβλήτων 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι οι ίδιοι κάτοχοι των παρακάτω: 

1. Άδεια λειτουργίας και έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης επεξεργασίας-

διαχωρισμού και διάθεσης πετρελαιοειδών αποβλήτων ή έγγραφη σύμβαση ή 

συμφωνία με χερσαία ευκολία υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων ή πλωτό 

διαχωριστήρα. 

2. Άδεια λειτουργίας πλωτής ευκολίας υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων 

(συμπεριλαμβανομένου ΠΓΕ, εγγράφου εθνικότητας και πιστοποιητικού 

καταμέτρησης). 

3. Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων. Ο Πάροχος θα δηλώνει για 

ποιους κωδικούς ΕΚΑ διατίθεται κάθε όχημα και θα καλύπτονται τουλάχιστον οι 

κωδικοί ΕΚΑ της § Ι. 

4. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων λιπαντικών 

ελαίων. 

5. Αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). 

6. Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, τουλάχιστον για τους 

κωδικούς ΕΚΑ της § Ι. 

7. Πιστοποίηση κατά ISPS code, για τα πλωτά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, όπου 

έχει εφαρμογή. 
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8. Πιστοποίηση κατά ADR όλων των συλλεκτικών οχημάτων καθώς και των χειριστών 

αυτών, όπου έχει εφαρμογή.  

9. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος συλλογής και μεταφοράς λυμάτων. 

 

IX) Πιστοποιήσεις Συμμόρφωσης με Πρότυπα 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:  

1. Πιστοποίηση κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015 για εργασίες παραλαβής 

– διαχείρισης υγρών αποβλήτων. 

2. Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 

14001:2015, στο οποίο να αναγράφεται το ειδικό αντικείμενο εργασιών. 

3. Πιστοποίηση κατά το πρότυπο υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία OHSAS 

18001:2007 / ISO 45001:2018, στο οποίο να αναγράφεται το ειδικό αντικείμενο 

εργασιών. 

4. Πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 16304:2013 «Διαχείριση Λιμενικών 

Εγκαταστάσεων Παραλαβής Αποβλήτων» 

 

X) Απαιτήσεις 

Προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλής ποιότητας παρεχόμενες αντίστοιχες λιμενικές 

υπηρεσίες, οι εγγραφόμενοι στο σχετικό Μητρώο παρόχων της Ο.Λ.Β. Α.Ε., θα πρέπει, 

για όσο διάστημα διατηρούν την ιδιότητα του εγγεγραμμένου παρόχου, να 

ανταποκρίνονται – ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 

• Επαγγελματικά επάρκεια 

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει, ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό 

σε εργασίες παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων σε ευκολίες υποδοχής 

λιμένων. 

Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει στο εν λόγω προσωπικό να περιλαμβάνεται: 

(α) Επιστημονικό και Συντονιστικό Προσωπικό 

➢ Ένας (1) Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος 

➢ Ένας (1) Τεχνικός Ασφαλείας 
Για το επιστημονικό και συντονιστικό προσωπικό εφόσον δεν έχει υπαλληλική σχέση 

με τον πάροχο, θα πρέπει να υποβληθούν και υπεύθυνες δηλώσεις του περί 

αποδοχής των καθηκόντων του. 

 
(β) Προσωπικό υποστήριξης 

➢ Πληρώματα και χειριστές πλωτών μέσων (όπως προβλέπει η οργανική τους 

σύνθεση). 

➢ Οδηγοί οχημάτων (βυτιοφόρων), τουλάχιστον δύο (2). 
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➢ Βοηθητικό προσωπικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάτες ή όσοι προβλέπονται για την 

εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης της Επιχείρησης (όπως περιγράφεται 

στο ακόλουθο εδάφιο «Συμμόρφωση με Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις»). 

 

• Εξοπλισμός 

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τον ακόλουθο 

εξοπλισμό: 

➢ Μία (1) αυτοκινούμενη πλωτή ευκολία που θα ασχολείται με τη συλλογή από τα πλοία 

πετρελαιοειδών καταλοίπων, ελάχιστης χωρητικότητας 300 m3. Το πλωτό μέσο θα είναι 

εφοδιασμένο με ΠΓΕ σε ισχύ και άδειες παραλαβής και μεταφοράς πετρελαιοειδών 

καταλοίπων σύμφωνα με τον Γ.Κ. Λιμένα αρ. 34 (Υ.Α. 2122/03/03). 

➢ Δύο (2) κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ελάχιστης χωρητικότητας 15 m3, που θα 

ασχολούνται με την περισυλλογή και μεταφορά υγρών καταλοίπων από ξηράς, 

εφοδιασμένα με άδειες παραλαβής και μεταφοράς πετρελαιοειδών αποβλήτων και με 

πιστοποίηση κατά ADR. 

➢ Ένα (1) κατάλληλο βυτιοφόρο αυτοκίνητο ελάχιστης χωρητικότητας 15 m3, που θα 

ασχολείται με την περισυλλογή και μεταφορά αποβλήτων λιπαντικών ελαίων από 

ξηράς, εφοδιασμένο με άδεια παραλαβής και μεταφοράς ΑΛΕ. 

➢ Δύο (2) κατάλληλα βυτιοφόρα αυτοκίνητα ελάχιστης χωρητικότητας 10 m3, για την 

παραλαβή από ξηράς των βοθρολυμάτων των πλοίων, εφοδιασμένα με τις κατά νόμο 

απαραίτητες άδειες. 

➢ Δεκαπέντε (15) φορητές δεξαμενές χωρητικότητας 5 m3 για την απόρριψη 

πετρελαιοειδών αποβλήτων στους περιφερειακούς λιμένες, που έχουν ενταχθεί στο 

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων της ΟΛΒ ΑΕ. 

➢ Δεκαπέντε (15) φορητές δεξαμενές χωρητικότητας 1 m3 για την απόρριψη ΑΛΕ στους 

περιφερειακούς λιμένες που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο της ΟΛΒ ΑΕ. 

➢ Δεξαμενές (IBC) και βαρέλια πιστοποιημένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές UN (σύμφωνα 

με τις διατάξεις του IMDG και ADR Code), κατάλληλα για τη συσκευασία επικίνδυνων 

αποβλήτων. 

Για το σύνολο του παραπάνω εξοπλισμού θα υποβληθούν στοιχεία που θα αποδεικνύουν 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις προβλεπόμενες άδειες κ.λ.π. Στην περίπτωση που τα 

προαναφερόμενα συλλεκτικά μέσα δεν βρίσκονται στην κυριότητα του υποψηφίου θα 

υποβληθούν συμφωνητικά χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που θα αποδεικνύουν ότι τα 

υπόψη μέσα είναι στη διάθεση του παρόχου για αποκλειστική χρήση. 
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• Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών 
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει ότι η εγγραφή της στο σχετικό 

Μητρώο παρόχων επισείει την υποχρέωση – χωρίς δικαίωμα άρνησης από πλευράς του 

παρόχου, αδιάλειπτης (7/24) διαθεσιμότητας της υπηρεσίας σε όλους τους χρήστες-πλοία, 

σε κάθε θέση εξυπηρέτησης (αγκυροβόλιο, κρηπίδωμα) και χωρίς διακοπές, νυχθημερόν 

και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Επισημαίνεται ότι σε κάθε Πάροχο που εγγραφεί στο Μητρώο μπορεί να διατεθεί 

ακάλυπτος αδιαμόρφωτος λιμενικός χώρος στον Προβλήτα Νο 3 για τις ανάγκες του 

(εγκατάσταση γραφείων, μέσων, εξοπλισμού). Οι προαναφερόμενοι χώροι διατίθενται με 

τα ισχύοντα τιμολόγια παραχώρησης λιμενικών χώρων της ΟΛΒ ΑΕ. 
 

• Συμμόρφωση με Κανονισμούς Ασφάλειας 

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει ότι η εγγραφή της στο σχετικό 

Μητρώο παρόχων επισείει την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους ισχύοντες 

Κανονισμούς Λιμένα, καθώς και την απαρέγκλιτη τήρηση των Κανονισμών Ασφαλείας της 

Ο.Λ.Β. Α.Ε. (Κώδικας ISPS, Κανονισμοί Εργασίας, υποδείξεις Επιθεώρησης Εργασίας και 

Τεχνικού Ασφαλείας της Ο.Λ.Β. Α.Ε. κ.λ.π.). 
 

• Συμμόρφωση με Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις 

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει ότι η εγγραφή της στο σχετικό Μητρώο 

παρόχων επισείει την υποχρέωση συνεχούς συμμόρφωσης με τις τοπικές, εθνικές, 

ενωσιακές και διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Ειδικότερα υποχρεούνται στην τήρηση 

των όρων της Α.Ε.Π.Ο. λειτουργίας του λιμένα Βόλου.  

Επιπρόσθετα θα πρέπει να συνυποβάλεται με την αίτησή τους Σχέδιο Αντιμετώπισης 

Περιστατικών Ρύπανσης, προερχόμενων από τη δραστηριότητά τους, όπου θα περιγράφουν 

μνημόνια ενεργειών, απαιτούμενο προσωπικό και μέσα για την αντιμετώπισή τους. 

 
 

XI) Παράρτημα – Στατιστικά Στοιχεία 

Παρατίθενται στατιστικά στοιχεία για την κίνηση (κατάπλοι) και παραδόσεις (αριθμός πλοίων 
/ ποσότητες αποβλήτων) για την τελευταία τριετία (2017-19) 
 

Έτος Κατάπλοι 
Παράρτημα I Παράρτημα IV 

Εξυπηρετούμενα Πλοία Ποσότητα [m3] Εξυπηρετούμενα Πλοία Ποσότητα [m3] 

2017 1.050 306 1.674,36 1 8,30 

2018 1.346 286 1.689,73 1 12,00 

2019 1.406 287 1.558,50 11 231,00 
 
 

Βόλος  07-12-2021 
Για την ΟΛΒ ΑΕ 

ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 

 

Αναγνώστου Σωκράτης 


