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Θαλάςςια Ρφπανςθ 

1. Θεςμικό πλαίςιο 

Ν. 2252/1994 (ΦΕΚ 192Α) «Κφρωςθ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ “για τθν ετοιμότθτα, ςυνεργαςία 

και αντιμετϊπιςθ τθσ ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ από πετρζλαιο, 1990” και άλλεσ διατάξεισ».  

Ν. 3100/2003 (ΦΕΚ 20Α) «Κφρωςθ του Ρρωτοκόλλου για τθν ετοιμότθτα, ςυνεργαςία και 

αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ από επικίνδυνεσ και επιβλαβείσ 

ουςίεσ, 2000». 

Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α), άρκρο 27, παρ.2 «υκμίςεισ κεμάτων πολιτικισ προςταςίασ» 

ΡΔ 55/1998 (ΦΕΚ 58Α) «Ρροςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ» 

ΡΔ 11/2002 (ΦΕΚ 6Α) «Εκνικό Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν 

ρφπανςθσ από πετρζλαιο και άλλεσ επιβλαβείσ ουςίεσ». 

ΡΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54Α) «Κακοριςμόσ μζτρων και διαδικαςιϊν για τθν ολοκλθρωμζνθ 

προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων ςε ςυμμόρφωςθ…» 

ΚΥΑ 5219/2000 (ΦΕΚ 455Β) «Κακοριςμόσ προδιαγραφϊν και ζλεγχοσ καταλλθλότθτασ των 

χθμικϊν διαςκορπιςτικϊν ουςιϊν εξουδετζρωςθσ τθσ ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ από 

πετρζλαιο». 

ΥΑ 2411.1/07/03/2003 (ΦΕΚ 850Β) «Οδθγίεσ – διαδικαςίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ 

περιςτατικϊν πλοίων που βρίςκονται ςε κατάςταςθ ανάγκθσ ι κινδφνου…» 

ΥΑ 3221/1999 (ΦΕΚ 76Β) «Προι και προχποκζςεισ αποδοχισ πλωτϊν φραγμάτων ςτον 

ελλθνικό καλάςςιο χϊρο για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ από 

πετρελαιοειδι». 

 

2. Βαςικζσ ζννοιεσ 

 Ωσ Αρχή δθλϊνεται κάκε Κεντρικό Λιμεναρχείο, Λιμεναρχείο και Υπολιμεναρχείο τθσ 

Χϊρασ (άρκρο 1, ΡΔ 55/1998). 

 Εγκαταςτάςεισ είναι τα διυλιςτιρια πετρελαίου, οι εταιρίεσ αποκικευςθσ, διακίνθςθσ 

και εμπορίασ πετρελαιοειδϊν και επιβλαβϊν ουςιϊν, τα ναυπθγεία, οι επιςκευαςτικζσ 

βάςεισ πλοίων, οι χερςαίεσ ευκολίεσ υποδοχισ καταλοίπων, τα διαλυτιρια πλοίων, οι 

κάκε είδουσ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ, οι λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ, οι εγκαταςτάςεισ 

ιχκυοκαλλιεργειϊν, τα ξενοδοχεία, τα εςτιατόρια, οι οικίεσ, οι εγκαταςτάςεισ 

αφαλάτωςθσ, οι βιομθχανίεσ και βιοτεχνίεσ και κάκε είδουσ επιχειριςεισ που είναι 

εγκατεςτθμζνεσ ςτθ κάλαςςα, ςε παράκτιουσ χϊρουσ ι ςτθν ενδοχϊρα και 

χρθςιμοποιοφν τθ κάλαςςα και τισ ακτζσ άμεςα ι ζμμεςα για τισ λειτουργικζσ τουσ 
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ανάγκεσ ι ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ δυςμενι επίδραςθ ςτο καλάςςιο περιβάλλον (άρκρο 

1, ΡΔ 55/1998). 

 Οι ευκολίεσ υποδοχήσ είναι οι πάςθσ φφςεωσ, μορφισ και είδουσ χερςαίεσ ι πλωτζσ 

εγκαταςτάςεισ, που προορίηονται ι χρθςιμοποιοφνται για τθν παραλαβι και παραπζρα 

διάκεςθ από τα πλοία και δεξαμενόπλοια, καταλοίπων και πετρελαιοειδϊν μιγμάτων, 

τοξικϊν και δθλθτθριωδϊν ουςιϊν, απορριμμάτων, υπολειμμάτων φορτίου, λυμάτων 

και γενικά κάκε ουςίασ ι αντικειμζνου, θ εκβολι ι θ διαφυγι των οποίων ςτθ κάλαςςα, 

όπωσ κι αν προκαλείται, μπορεί να προκαλζςει ρφπανςθ (άρκρο 1, ΡΔ 55/1998). 

 Ωσ επικίνδυνθ και επιβλαβήσ ουςία νοείται κάκε ουςία διαφορετικι από το πετρζλαιο θ 

οποία, εάν ειςαχκεί ςτο καλάςςιο περιβάλλον, μπορεί να προκαλζςει κινδφνουσ ςτθν 

ανκρϊπινθ υγεία, να βλάψει ζμβιουσ πόρουσ και τθ καλάςςια ηωι, να καταςτρζψει 

υποδομζσ αναψυχισ ι να επθρεάςει άλλεσ νόμιμεσ χριςεισ τθσ κάλαςςασ (άρκρο 2, 

παρ.2, Ν 3100/2003). 

 Χημικζσ διαςκορπιςτικζσ ουςίεσ (ΧΔΟ) είναι οι υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ που 

χρθςιμοποιοφνται για τθ διάςπαςθ πετρελαιοκθλίδων και οι οποίεσ δρουν μειϊνοντασ 

τθν επιφανειακι τάςθ του ςυςτιματοσ πετρελαίου – νεροφ (άρκρο 2, ΚΥΑ 

5219/Φ/2000).  

 Χημικζσ διαςκορπιςτικζσ ουςίεσ 3ησ γενιάσ είναι οι ΧΔΟ των οποίων ο διαλφτθσ περιζχει 

πολικζσ οργανικζσ ενϊςεισ ι μίγματα αυτϊν με υδρογονάνκρακεσ που δεν περιζχουν 

αρωματικά άνω του 3% κ.β (άρκρο 2, ΚΥΑ 5219/Φ/2000). 

 Σο Εθνικό χζδιο Ζκτακτησ Ανάγκησ (NCP) για τθν αντιμετώπιςθ τθσ ρφπανςθσ από 

πετρζλαιο και άλλεσ επιβλαβείσ ουςίεσ καλφπτει το ςφνολο τθσ επικράτειασ (παρ.1.2.1, 

ΡΔ 11/2002) και οριοκετεί τισ λειτουργικζσ αρμοδιότθτεσ των ςυνεργαηόμενων φορζων 

του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα και των Ενόπλων Δυνάμεων, ϊςτε ςε κάκε περίπτωςθ 

ρφπανςθσ ι ενδεχόμενου κινδφνου ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ και των ακτϊν να 

αναλαμβάνονται οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν εξουδετζρωςθ ι τον περιοριςμό των 

δυςμενϊν επιπτϊςεϊν τθσ και να διαςφαλίηονται τα ςυμφζροντα των πολιτϊν ςτισ 

κιγόμενεσ τοπικζσ κοινωνίεσ (παρ. 3.3.2, ΡΔ 11/2002). 

 Το Τοπικό Σχζδιο Έκτακτησ Ανάγκησ ςυντάςςεται με βάςθ το Εκνικό Σχζδιο Ζκτακτθσ 

Ανάγκθσ και αναφζρεται ςτο ςυγκεκριμζνο γεωγραφικό τομζα χωρικισ αρμοδιότθτασ 

τθσ κάκε Λιμενικισ Αρχισ ενϊ περιλαμβάνει και αξιοποιεί τισ δυνατότθτεσ ςε ςτελεχικό 

δυναμικό, τεχνικά μζςα και εξοπλιςμό που διατθροφν ςε ετοιμότθτα, βάςει των 

εγκεκριμζνων ςχεδίων ζκτακτθσ ανάγκθσ, οι υπεφκυνοι φορείσ διοίκθςθσ και 

εκμετάλλευςθσ ςτισ παράκτιεσ εγκαταςτάςεισ διακίνθςθσ πετρελαιοειδϊν, ςτα 
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διυλιςτιρια και ςτισ πλατφόρμεσ εξόρυξθσ αργοφ πετρελαίου, ςτα εμπορικά λιμάνια, 

ςτισ μαρίνεσ και ςτισ κάκε είδουσ καλάςςιεσ εγκαταςτάςεισ (παρ.1.2.1, ΡΔ 11/2002).  

 Τοπικόσ Συντονιςτήσ είναι ο προϊςτάμενοσ τθσ Λιμενικισ Αρχισ ι ο νόμιμοσ 

αναπλθρωτισ του (μζροσ ΙΙ, παρ.1.6, ΡΔ 11/2002) 

 

3. Πεδίο Εφαρμογισ (άρκρο 2, παρ.1, ΠΔ 55/1998) 

Το πεδίο εφαρμογισ του αναφερόμενου κεςμικοφ πλαιςίου (παρ.1 του παρόντοσ) αφορά 

ςε περιπτϊςεισ ρφπανςθσ: 

 Των λιμανιϊν, των ακτϊν τθσ χϊρασ και των Ελλθνικϊν χωρικϊν υδάτων από 

εγκαταςτάςεισ ι πλοία και δεξαμενόπλοια, με Ελλθνικι ι ξζνθ ςθμαία, αλλά και από 

κάκε άλλθ πθγι ρφπανςθσ 

 Τθσ ανοικτισ κάλαςςασ από πλοία και δεξαμενόπλοια, με Ελλθνικι ι ξζνθ ςθμαία, με 

τθν επιφφλαξθ τθσ εφαρμογισ των διατάξεων που ιςχφουν κάκε φορά. 

 

4. Τποχρεώςεισ εγκαταςτάςεων (άρκρο 5, ΠΔ 55/1998) 

 Οι εγκαταςτάςεισ που χρθςιμοποιοφνται για μεταγγίςεισ πετρελαίου ι για επιςκευζσ 

πλοίων, οφείλουν να διακζτουν ευκολίεσ υποδοχισ πετρελαίου, καταλοίπων και 

μιγμάτων πετρελαίου, ακάκαρτου ζρματοσ, ξεπλυμάτων των δεξαμενϊν 

δεξαμενόπλοιων, κακϊσ και λοιπϊν ρυπογόνων ουςιϊν 

 Οι εγκαταςτάςεισ οφείλουν κατά τθ λειτουργία τουσ να παίρνουν όλα τα αναγκαία 

μζτρα για τθν αποφυγι ρφπανςθσ 

 Πςον αφορά τισ μεταγγίςεισ πετρελαίου, με εξαίρεςθ τθ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ 

«λευκϊν» πτθτικϊν προϊόντων πετρελαίου (βενηίνθσ, νάφκασ, καυςίμων 

αεριωκοφμενων, κθροηίνθσ και ελαφροφ diesel), κατά τθ διενζργεια κάκε φόρτωςθσ και 

εκφόρτωςθσ πετρελαίου ι προςζλευςθσ ςε εγκαταςτάςεισ και πλοία, ποςότθτασ 

μεγαλφτερθ των 1000 τόνων, ςφμφωνα με το άρκρο 6, παρ.1, ΡΔ 55/1998, πρζπει θ 

εγκατάςταςθ ι το πλοίο να διακζτει ςε ετοιμότθτα μζςα αντιμετϊπιςθσ τθσ ρφπανςθσ 

τα οποία πρζπει να είναι και εγκεκριμζνα από το Υπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ, 

Αιγαίου & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, και ςυγκεκριμζνα: 

o Ρλωτό φράγμα  

o Μζςα αναρρόφθςθσ και γενικά περιςυλλογισ πετρελαίου 

o Διαςκορπιςτικζσ ουςίεσ 

 Θ ίδρυςθ, επζκταςθ ι τροποποίθςθ καλάςςιων λουτρικϊν εγκαταςτάςεων επιτρζπεται 

μόνο μετά από άδεια που χορθγείται από τθν Αρχι (όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 2 
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του παρόντοσ) με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Υγειονομικισ Υπθρεςίασ τθσ οικείασ 

Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, που δίνεται μετά από προθγοφμενο ζλεγχο των 

καλαςςινϊν νερϊν από τθν Υγειονομικι Υπθρεςία τθσ ΝΑ και εφόςον, με φροντίδα και 

ευκφνθ τθσ εγκατάςταςθσ διατίκενται μζςα για τθν αντιμετώπιςθ περιςτατικών 

ρφπανςθσ μικρισ ζκταςθσ. Ο οικείοσ Νομάρχθσ ορίηει τα αναγκαία μζςα που πρζπει να 

διακζτουν οι παραπάνω εγκαταςτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν ρφπανςθσ 

μικρισ ζκταςθσ. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι εγκαταςτάςεισ του νομοφ Αττικισ για τισ οποίεσ 

τα μζςα αυτά ορίηονται από τον Υπουργό Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου και Νθςιωτικισ 

Ρολιτικισ. 

 

5. Αντιμετώπιςθ τθσ ρφπανςθσ από πετρζλαιο 

Σε ζνα περιςτατικό ρφπανςθσ από πετρζλαιο, θ κατθγοριοποίθςθ του τφπου τθσ 

ακτογραμμισ και των παραλίων ςε ςυνδυαςμό με τθν προεπιλογι των κατάλλθλων μζςων 

καταπολζμθςθσ και τον προκακοριςμό περιοχϊν με αυξθμζνθ ςχετικι προτεραιότθτα 

προςταςίασ, διευκολφνει ςτθ λιψθ απόφαςθσ για τθν ακολουκθτζα μζκοδο αντιμετϊπιςθσ 

του περιςτατικοφ (παρ.1.8, ΡΔ 11/2000). 

5.1. Μζκοδοι περιοριςμοφ ι καταπολζμθςθσ τθσ ρφπανςθσ (παρ. 1.8, ΠΔ 11/2002) 

 Διακοπι ι κατά το δυνατόν ελαχιςτοποίθςθ του ρυκμοφ διαφυγισ του πετρελαίου ςτο 

περιβάλλον 

 Ραρακολοφκθςθ τθσ κίνθςθσ τθσ κθλίδασ, εφόςον δεν ςυντρζχει κίνδυνοσ προςβολισ 

ακτϊν, με πλωτά ι εναζρια μζςα 

 Ανάκτθςθ του πετρελαίου από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ 

 Διαςκορπιςμόσ του πετρελαίου ςτθν ανοιχτι κάλαςςα 

 Ρροςταςία των ευαίςκθτων περιοχϊν (ευπακϊν οικοςυςτθμάτων ι περιοχϊν 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ) 

 Ανάκτθςθ του πετρελαίου από κατάλλθλα ςθμεία τθσ ακτισ και ςτθ ςυνζχεια 

κακαριςμόσ τθσ παραλίασ 

 Βιοαποκατάςταςθ 

 Οποιοςδιποτε πρόςφοροσ ςυνδυαςμόσ των παραπάνω 

5.2. Πλωτά φράγματα για τθν αντιμετώπιςθ περιςτατικών ρφπανςθσ από πετρζλαιο 

Τα πλωτά φράγματα χρθςιμοποιοφνται για τον περιοριςμό τθσ ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ 

από πετρελαιοειδι. Οι αποφάςεισ ζγκριςθσ καταλλθλότθτασ πλωτοφ φράγματοσ εκδίδονται 

από τθ Διεφκυνςθ Ελζγχων Εμπορικϊν Ρλοίων του Υπουργείου Εμπορικισ Ναυτιλίασ, 

Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ. Στισ αποφάςεισ αναφζρεται το είδοσ χριςθσ για το 
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οποίο είναι κατάλλθλο το φράγμα (ιρεμθ – προςτατευμζνθ/ανοικτι κάλαςςα) (άρκρο 2 & 

3, ΥΑ 3221.2/1/99/1999). 

5.3. Χθμικζσ Διαςκορπιςτικζσ Ουςίεσ (ΧΔΟ) 

Οι ΧΔΟ 3θσ γενιάσ επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται για τθ διάςπαςθ πετρελαιοκθλίδων 

εφόςον πλθροφν τουσ όρουσ τθσ ΚΥΑ 5219/Φ11/4/2000/2000. Οι ΧΔΟ 1θσ και 2θσ γενιάσ 

απαγορεφεται να χρθςιμοποιοφνται για τθ διάςπαςθ πετρελαιοκθλίδων (άρκρο 3, ΚΥΑ 

5219/Φ11/4/2000/2000). Οι ΧΔΟ, για να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ μζςο 

απορρφπανςθσ, εγκρίνονται από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ (άρκρο 4, παρ.1, ΚΥΑ 

5219/Φ.11/4/2000/2000). Κάκε ζγκριςθ που χορθγείται κοινοποιείται ςτο Υπουργείο 

Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και το Ελλθνικό Κζντρο Θαλάςςιων 

Ερευνϊν. Οι δειγματολθπτικοί ζλεγχοι ςτισ χθμικζσ διαςκορπιςτικζσ ουςίεσ, όταν κρίνεται 

ςκόπιμο, διενεργοφνται από τισ Λιμενικζσ Αρχζσ ι τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Γενικοφ 

Χθμείου του Κράτουσ (άρκρο 7, παρ.2, ΚΥΑ 5219/Φ.11/4/2000) και οι φυςικοχθμικζσ 

ιδιότθτεσ, τα αποδεκτά όρια και οι μζκοδοι ελζγχου αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ ΚΥΑ 

5219/Φ11/4/2000/2000. 

Μόνο όταν ο εγκλωβιςμόσ τθσ κθλίδασ και θ περιςυλλογι του επιπλζοντοσ πετρελαίου 

είναι αδφνατθ, εξετάηεται θ δυνατότθτα χριςθσ ΧΔΟ με κατάλλθλα μζςα, αφοφ λθφκοφν 

υπόψθ οι γενικότερεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ και οι ςχετικζσ μόνιμεσ διαταγζσ 

(Ραράρτθμα ΙΙ, παρ. 6.30, ΡΔ 11/2002). 

5.4. Αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ 

Ο επικυμθτόσ βακμόσ αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ ςτισ καλάςςιεσ περιοχζσ και τισ 

ακτζσ που επθρεάςτθκαν από το ςυμβάν, προςδιορίηεται ςε ςυνεργαςία με το ΕΚΘΕ και 

τουσ εμπλεκόμενουσ ΟΤΑ, με ςυνεκτίμθςθ τυχόν ςυςτάςεων και οδθγιϊν του ΥΡΕΧΩΔΕ 

(Τομζασ Τουριςμοφ ι Βιομθχανίασ κατά περίπτωςθ) και του Υπουργείου Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (Τομζασ Αλιείασ). Θ αποκατάςταςθ περιλαμβάνει και επεμβάςεισ 

αντικατάςταςθσ υλικϊν τθσ ακτογραμμισ ανάλογα με τον τφπο και το είδοσ χριςθσ τθσ 

(παρ.3.15.1, ΡΔ 11/2002). 

5.5. Κακαριςμόσ των ακτών (Μζροσ ΙΙ, παρ.6.35, 6.36, 6.37, 6.40, ΠΔ 11/2002) 

Σφμφωνα με το υπόδειγμα Τοπικοφ Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ που παρατίκεται ςτο ΡΔ 

11/2002, ςτθν περίπτωςθ κακαριςμοφ των ακτϊν ο Τοπικόσ Συντονιςτισ (όπωσ ορίηεται 

ςτθν παράγραφο 2 του παρόντοσ) αποφαςίηει για τθ μζκοδο που κα εφαρμοςτεί και τθν 

ζκταςθ του κακαριςμοφ που κα εκτελεςτεί. 

Ρριν αποφαςίςει τθ μζκοδο που κα εφαρμοςτεί, ο Τοπικόσ Συντονιςτισ ςυνεκτιμά: 

 Το είδοσ και τθν ποςότθτα του πετρελαίου που βρίςκεται ςτθν ακτι 
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 Το είδοσ και τισ χριςεισ τθσ ακτισ 

 Το βάκοσ που ζχει ειςχωριςει το πετρζλαιο 

 Τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν περιοχι από ξθρά και κάλαςςα 

 Τθν πικανι επίπτωςθ ςτο ευρφτερο οικοςφςτθμα τθσ ακτογραμμισ 

Θ μζκοδοσ που κα χρθςιμοποιθκεί επιλζγεται αφοφ λθφκοφν υπόψθ ιςχφουςεσ οδθγίεσ 

του Διεκνοφσ Ναυτιλιακοφ Οργανιςμοφ (ΙΜΟ), του Ρεριφερειακοφ Κζντρου 

Καταπολζμθςθσ τθσ φπανςθσ ςτθ Μεςόγειο Θάλαςςα (REMPEC) κακϊσ και οι ςυςτάςεισ 

άλλων διεκνϊν κζντρων που αςχολοφνται με ςυναφι κζματα. 

Ο κακαριςμόσ των ακτϊν εκτελείται κυρίωσ από τουσ ςυναρμόδιουσ ΟΤΑ και τα Λιμενικά 

Ταμεία τθσ περιοχισ του ςυμβάντοσ.  

 

6. Ζλεγχοι και παρακολοφκθςθ 

Τθν ευκφνθ τθσ επιτιρθςθσ του καλάςςιου χϊρου με πλωτά και χερςαία μζςα ζχουν οι 

κατά τόπουσ Ρεριφερειακοί Στακμοί Καταπολζμθςθσ τθσ φπανςθσ (ΡΣΚ), οι οποίοι 

διενεργοφν παράλλθλα και επικεωριςεισ ςτα πλοία κατά τισ διενεργοφμενεσ 

φορτοεκφορτϊςεισ πετρελαίου, τον ζλεγχο παράδοςθσ των καταλοίπων πετρελαίων, 

πετρελαιοειδϊν μιγμάτων και άλλων ρυπογόνων ουςιϊν ςτισ ευκολίεσ υποδοχισ που 

διατίκενται γι’ αυτό (άρκρο 15, παρ.2, ΡΔ 55/1998). Οι υφιςτάμενοι Ρεριφερειακοί Στακμοί 

Καταπολζμθςθσ τθσ φπανςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Εμπορικισ 

Ναυτιλίασ, Αιγαίου & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ιςτοςελίδα Υπουργείου Εμπορικισ Ναυτιλίασ, 

Αιγαίου & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, www.yen.gr, Ιανουάριοσ 2008), βρίςκονται ςτα εξισ 

λιμάνια, ανά Ρεριφζρεια:  

 Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ: Καβάλασ, Αλεξανδροφπολθσ 

 Κεντρικι Μακεδονία: Θεςςαλονίκθσ  

 Θπείρου: Ρρεβζηθσ, Θγουμενίτςασ  

 Θεςςαλίασ: Βόλου  

 Δυτικισ Ελλάδοσ: Ράτρασ  

 Αττικισ: Ρειραιά, Ελευςίνασ, Λαυρίου  

 Ρελοποννιςου: Νεάπολθσ Βοΐων, Ρφλου, Ιςκμίων 

 Κριτθσ: Χανίων, Θρακλείου 

 Βορείου Αιγαίου: Λιμνου, Χίου, Μυτιλινθσ, Σάμου  

 Νοτίου Αιγαίου: όδου, Θιρασ, Σφρου 

 Ιονίων Νιςων: Ηακφνκου, Κερκφρασ 

http://www.yen.gr/
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Οι ζλεγχοι λειτουργίασ των ευκολιϊν υποδοχισ διενεργοφνται από τθν αρμόδια Αρχι, όπωσ 

αυτι ορίηεται ςτθν παράγραφο 2 του παρόντοσ, πλθν τθσ περίπτωςθσ όπου θ εγκατάςταςθ 

υποδζχεται λφματα και απορρίμματα, οπότε ο ζλεγχοσ διενεργείται από τθν Αρχι ςε 

ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Υγειονομικζσ Υπθρεςίεσ και το ΥΡΕΧΩΔΕ (άρκρο 9, παρ.2, ΡΔ 

55/1998).  

 

7. χζδια Αντιμετώπιςθσ τθσ Ρφπανςθσ 

Για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ από πετρζλαιο υιοκετείται 

κλιμακωτι ενεργοποίθςθ μθχανιςμϊν αντιμετϊπιςθσ, βάςει του εκνικοφ ςυςτιματοσ που 

περιλαμβάνει τρία επίπεδα κινθτοποίθςθσ (παρ.1.2.5, ΡΔ 11/2002) και παρατίκεται ςτον 

Ρίνακα 1 ςτο παράρτθμα του παρόντοσ. Ο Ρίνακασ 2 ςτο παράρτθμα του παρόντοσ 

παρουςιάηει ςυςχζτιςθ του μεγζκουσ του δεξαμενόπλοιου και τθσ εκτιμϊμενθσ ποςότθτασ 

κθλίδασ. Τα ςχζδια που προβλζπονται ςτθν παρ. 1.2.5 του ΡΔ 11/2002, είναι τα εξισ: 

 Το Εθνικό Σχζδιο Έκτακτησ Ανάγκησ για την αντιμετώπιςη περιςτατικών ρφπανςησ από 

πετρζλαιο και άλλεσ επιβλαβείσ ουςίεσ (NCP), το οποίο τζκθκε ςε ιςχφ με το ΡΔ 

11/2002. 

 Το Τοπικό Σχζδιο Έκτακτησ Ανάγκησ για την αντιμετώπιςη περιςτατικών ρφπανςησ από 

πετρζλαιο και άλλεσ επιβλαβείσ ουςίεσ (LCP), το οποίο καταρτίηεται με ευκφνθ των 

τοπικϊν Λιμενικϊν Αρχϊν ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ του Εκνικοφ Σχεδίου Ζκτακτθσ 

Ανάγκθσ για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν ρφπανςθσ από πετρζλαιο και άλλεσ 

επιβλαβείσ ουςίεσ. Θ ΔΡΘΡ μεριμνά για τον ζλεγχο, τθν ζγκριςθ, τθν ενθμζρωςθ και 

τθν τροποποίθςθ των ςχεδίων ζκτακτθσ ανάγκθσ των Λιμενικϊν Αρχϊν τθσ Χϊρασ 

(παρ.3.20, ΡΔ 11/2002). 

 Το Σχζδιο ζκτακτησ ανάγκησ του φορζα διοίκηςησ ή εκμετάλλευςησ του λιμζνα (PCP) 

 Το Σχζδιο ζκτακτησ ανάγκησ τησ παράκτιασ ή υπεράκτιασ εγκατάςταςησ διακίνηςησ 

πετρελαιοειδών ή εξόρυξησ πετρελαίου αντίςτοιχα (FCP) 

 Το Περιφερειακό Σχζδιο ζκτακτησ ανάγκησ (RCP) 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τθν παρ. 1.2.3. του ΡΔ 11/2002, ςχζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ 

για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ από πετρζλαιο, οφείλουν να 

ζχουν: 

o Τα εμπορικά λιμάνια 

o Οι παράκτιεσ εγκαταςτάςεισ διακίνθςθσ πετρελαιοειδϊν  

o Οι εγκαταςτάςεισ εξόρυξθσ αργοφ πετρελαίου μακριά από τισ ακτζσ  
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Τα παραπάνω ςχζδια ςφμφωνα με τθν ίδια παράγραφο του ΡΔ 11/2002, πρζπει να είναι 

εναρμονιςμζνα με το τοπικό ςχζδιο τθσ οικείασ Λιμενικισ Αρχισ και κατ’ επζκταςθ με το 

εκνικό ςχζδιο. 

Σφμφωνα με τθν παρ. 3.19 του ΡΔ 11/2002 οφείλουν να ζχουν ςχζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ για 

τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ από πετρζλαιο και οι εξισ: 

o Τα ελλθνικά πλοία που υπάγονται ςτθ Δ.Σ. MARPOL 73/78 (παρ.3.19, ΡΔ 11/2002) 

o Ρλωτά ναυπθγιματα που λειτουργοφν ωσ πλωτζσ ευκολίεσ παραλαβισ, 

αποκικευςθσ, επεξεργαςίασ πετρελαιοειδϊν καταλοίπων ςε ελλθνικά λιμάνια 

(παρ.3.19, ΡΔ 11/2002) 

o Ρλωτζσ δεξαμενζσ ι δεξαμενόπλοια που λειτουργοφν ωσ αποκικεσ υγρϊν 

καυςίμων (παρ.3.19, ΡΔ 11/2002) 

Πλα τα παραπάνω ςχζδια εγκρίνονται από τθ Διεφκυνςθ Μελετϊν Καταςκευϊν του 

Υπουργείου Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι τουσ 

αναγνωριςμζνουσ από το ΥΕΝΑΝΡ νθογνϊμονεσ (παρ.3.19, ΡΔ 11/2002). 

Πλεσ οι ανακεωριςεισ και ενθμερϊςεισ των εγκεκριμζνων ςχεδίων ζκτακτθσ ανάγκθσ 

γνωςτοποιοφνται ςτθν αρμόδια Λιμενικι Αρχι, θ οποία υποβάλει ςτθ ΔΡΘΡ ετιςια 

ςυγκεντρωτικι ενθμζρωςθ των μεταβολϊν των ςτοιχείων του τοπικοφ κατά περίπτωςθ 

ςχεδίου. Ειδικά οι παράκτιεσ εγκαταςτάςεισ διακίνθςθσ υδρογονανκράκων και οι 

καλάςςιεσ εγκαταςτάςεισ εξόρυξθσ πετρελαίου μακριά από τισ ακτζσ υποβάλλουν κατ’ ζτοσ 

αντίγραφο του ιςχφοντοσ ςχεδίου ζκτακτθσ ανάγκθσ και ςτθ ΔΡΘΡ μζςω τθσ αρμόδιασ 

Λιμενικισ Αρχισ (παρ.3.19, ΡΔ 11/2002). 

Τζλοσ υπάρχει και το Σχζδιο «Οδθγίεσ – Διαδικαςίεσ για αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν πλοίων 

που βρίςκονται ςε κατάςταςθ ανάγκθσ ι κινδφνου – Οριςμόσ περιοχϊν καταφυγισ» (ΥΑ 

2411.1/07/03/2003), ςτο οποίο αναφζρεται ότι ςε περίπτωςθ πλοίου ευριςκόμενου ςε 

κατάςταςθ ανάγκθσ ι κινδφνου εξαιτίασ καλαςςοταραχισ, ςφγκρουςθσ, πραςάραξθσ, 

διαρροισ, βφκιςθσ κλπ, από τθν οποία προκαλείται ι ενδζχεται να προκλθκεί ρφπανςθ τθσ 

κάλαςςασ, τθν ευκφνθ για τθν αποτροπι, περιοριςμό ι εξουδετζρωςι τθσ και τθν 

καταβολι των ςχετικϊν δαπανϊν φζρουν οι υπεφκυνοι του πλοίου ι τθσ εγκατάςταςθσ. 

Ραράλλθλα όμωσ απαιτείται ανάλογθ κινθτοποίθςθ τθσ ΔΡΘΡ. Ππωσ είναι φυςικό το ΕΚΣΕΔ 

δίνει προτεραιότθτα ςτθν αςφάλεια και τυχόν ανάγκθ διάςωςθσ των επιβαινόντων ςτο 

πλοίο. 
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8. Δράςεισ αντιμετώπιςθσ ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ και των ακτών 

 Σε περίπτωςθ περιςτατικοφ ρφπανςθσ ι πικανοφ κινδφνου πρόκλθςθσ, ο πλοίαρχοσ και 

εκπρόςωποσ του πλοίου ι ο προϊςτάμενοσ ι διευκυντισ τθσ εγκατάςταςθσ, ενθμερϊνει 

τθν αρμόδια Λιμενικι Αρχι ι το Υπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου και 

Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (άρκρο 11, παρ.1, ΡΔ 55/1998).  

 Στθν αντιμετϊπιςθ μεγάλθσ ζκταςθσ ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ και των ακτϊν από 

πετρζλαιο και άλλεσ επιβλαβείσ ουςίεσ μποροφν να ςυνδράμουν και εξειδικευμζνεσ 

επιχειριςεισ αντιμετϊπιςθσ τθσ ρφπανςθσ είτε αναλαμβάνοντασ τθν καταπολζμθςθ τθσ 

ρφπανςθσ ςτθ κάλαςςα και ςτισ ακτζσ είτε ςυνδράμοντασ τισ Λιμενικζσ Αρχζσ και τουσ 

κατά περίπτωςθ αρμόδιουσ ΟΤΑ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ρφπανςθσ (παρ.3.5.19, ΡΔ 

11/2002). Οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ άδειασ και οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςε 

οργάνωςθ, επιςτθμονικό και τεχνικό προςωπικό, εξοπλιςμό, υλικά, μζςα και ουςίεσ 

που πρζπει να διακζτουν οι επιχειριςεισ αυτζσ, κακϊσ και κάκε άλλθ λεπτομζρεια 

προκειμζνου να τουσ χορθγθκεί θ άδεια λειτουργίασ ωσ αναγνωριςμζνεσ επιχειριςεισ 

καταπολζμθςθσ τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ, κακορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (άρκρο 11, παρ.6, ΡΔ 55/1998). 

 Σε περίπτωςθ μεγάλθσ ζκταςθσ ςοβαροφ περιςτατικοφ επιπζδου 3, ςφμφωνα με τον 

πίνακα 1 του παραρτιματοσ του παρόντοσ, για τθν αντιμετϊπιςθ του οποίου απαιτείται 

διεκνισ βοικεια, ενθμερϊνονται από τθ ΔΡΘΡ τα Κζντρα Διεκνοφσ Συνεργαςίασ. Σε 

περίπτωςθ που κρικεί αναγκαίο αιτείται θ διεκνισ ςυνδρομι, είτε μζςω του  

Ρεριφερειακοφ Κζντρου Άμεςθσ Επζμβαςθσ για τθν Αντιμετϊπιςθ τθσ φπανςθσ τθσ 

Μεςογείου Θαλάςςθσ, ςτο πλαίςιο του περιφερειακοφ ςυςτιματοσ προςταςίασ τθσ 

Μεςογείου που ζχει κακιερωκεί από το Ρρόγραμμα Ρεριβάλλοντοσ των Θνωμζνων 

Εκνϊν, είτε μζςω του Τμιματοσ Επείγουςασ Επζμβαςθσ για φπανςθ Βρυξελλϊν ςτο 

πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθ ςυνεργαςία των Κρατϊν – 

Μελϊν ςε περιπτϊςεισ καταπολζμθςθσ τθσ ατυχθματικισ ρφπανςθσ (Κεφάλαιο 1, 

παρ.1.2.5, ΡΔ 11/2002). Το αίτθμα διαβιβάηεται μζςω του ΚΕΡΡ τθσ ΓΓΡΡ (άρκρο 27, 

παρ.2, Ν 3536/2007).  

 Σε περίπτωςθ περιςτατικοφ ρφπανςθσ εξαιρετικά μεγάλθσ ζκταςθσ, το Ενιαίο Κζντρο 

Συντονιςμοφ, Ζρευνασ & Διάςωςθσ (ΕΚΣΕΔ) ενθμερϊνει τθ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ (Κεφάλαιο 3, παρ.3.5.4, ΡΔ 11/2002).  

 Οι αναγκαίεσ εργαςίεσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ρφπανςθσ εκτελοφνται από τθν Ομάδα 

Καταπολζμθςθσ τθσ οποίασ προΐςταται ο Αξιωματικόσ Συντονιςτισ Επιχειριςεων που 

ορίηεται από τον Τοπικό Συντονιςτι (μζροσ ΙΙ, παρ.4.12, ΡΔ 11/2002). Θ Ομάδα 



 

Υπουργείο Εςωτερικϊν/Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 
Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν 
Τμιμα Σχεδιαςμοφ, Ρρόλθψθσ & Αντιμετϊπιςθσ Τεχνολογικϊν & Λοιπϊν Καταςτροφϊν                                                                                                                       

Σελίδα 12 από 16 

Καταπολζμθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ.4.13 του μζρουσ ΙΙ του ΡΔ 11/2002, αποτελείται 

από: 

 Επιχειρθςιακζσ ομάδεσ επζμβαςθσ των οποίων οι λειτουργίεσ, ςφμφωνα με τθν 

παρ.4.14 του μζρουσ ΙΙ του ΡΔ 11/2002, περιλαμβάνουν τα ακόλουκα: 

o Εγκλωβιςμό τθσ κθλίδασ 

o Ανάκτθςθ πετρελαίου 

o Χριςθ ΧΔΟ (χθμικϊν διαςκορπιςτικϊν ουςιϊν πετρελαίου) 

o Κακαριςμό ακτϊν 

o Ρροςωρινι εναπόκεςθ περιςυλλεγμζνων πετρελαιοειδϊν καταλοίπων και 

ρυπανκζντων υλικϊν 

o Τελικι διάκεςθ καταλοίπων 

o Καταδυτικζσ εργαςίεσ 

 Ομάδεσ Υποςτιριξθσ των οποίων οι λειτουργίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ.4.15 του 

μζρουσ ΙΙ του ΡΔ 11/2002, περιλαμβάνουν τα ακόλουκα: 

o Μεταφορά πετρελαιοειδϊν καταλοίπων 

o Ρρομικεια – μεταφορά ΧΔΟ 

o Ρρομικεια – μεταφορά καυςίμων 

o Ρρομικεια – μεταφορά εξοπλιςμοφ 

o Εξαςφάλιςθ ενδιαιτθμάτων ςτα ςυνεργεία 

o Μεταφορά ανκρϊπινου δυναμικοφ 

o Συντιρθςθ αντιρρυπαντικοφ εξοπλιςμοφ – ςκαφϊν και μθχανθμάτων 

 

9. Δράςεισ ςυναρμόδιων φορζων για τθν αντιμετώπιςθ τθσ ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ και 

των ακτών (παρ.3.5, ΠΔ 11/2002) 

Σε περιπτϊςεισ περιςτατικϊν ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ και των ακτϊν ο γενικόσ 

ςυντονιςμόσ, όπωσ προαναφζρκθκε, αναλαμβάνεται από το Ενιαίο Κζντρο Συντονιςμοφ, 

Ζρευνασ & Διάςωςθσ (ΕΚΣΕΔ) και όλοι οι ςυναρμόδιοι φορείσ οφείλουν να ενθμερϊνουν το 

ΕΚΣΕΔ για τισ ςχετικζσ δράςεισ τουσ. Το ΕΚΣΕΔ ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ ωσ άνω αναφορζσ 

κακϊσ και τισ καταγγελίεσ οποιαςδιποτε προζλευςθσ και τισ διαβιβάηει περαιτζρω ςτθ 

ΔΡΘΡ και τισ εμπλεκόμενεσ Λιμενικζσ Αρχζσ (παρ.3.6, ΡΔ 11/2002). 

9.1. Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ 

9.1.1. Γενικό Επιτελείο τρατοφ 

 Ενθμερϊνουν το ΕΚΣΕΔ για κάκε περιςτατικό ρφπανςθσ που υποπίπτει ςτθν αντίλθψθ 

των κυβερνθτϊν αεροςκαφϊν ι ελικοπτζρων τθσ αεροπορίασ ςτρατοφ. 
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 Εφαρμόηει κατάλλθλο ςχεδιαςμό αποτροπισ ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ από παράκτιεσ 

ςτρατιωτικζσ εγκαταςτάςεισ. 

 Διακζτει μθχανιματα ζργου κατάλλθλα για τθ διενζργεια κακαριςμοφ ακτϊν ι 

μεταφοράσ καταλοίπων και απορριμμάτων. 

 Σε περίπτωςθ που ςυντρζχει λόγοσ και υπάρχει θ δυνατότθτα διακζτει ςτο Εκνικό 

Συντονιςτικό Κζντρο Καταπολζμθςθσ φπανςθσ προςωπικό για τθν ενίςχυςθ των 

ομάδων αντιμετϊπιςθσ τθσ ρφπανςθσ των ακτϊν. 

9.1.2. Γενικό Επιτελείο Ναυτικοφ 

 Εφαρμόηει κατάλλθλο ςχεδιαςμό αποτροπισ ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ από παράκτιεσ 

ςτρατιωτικζσ εγκαταςτάςεισ και ναφςτακμουσ. 

 Μεριμνά για τθ ςυγκρότθςθ και τθν εκπαίδευςθ αγιματοσ αντιμετϊπιςθσ 

περιςτατικϊν ρφπανςθσ που προκαλοφνται από πολεμικά πλοία και ναυτικζσ 

υπθρεςίεσ ι εγκαταςτάςεισ. 

 Συμμετζχει με πολεμικά πλοία, αεροςκάφθ και ελικόπτερα ςτο μθχανιςμό επιτιρθςθσ 

των Ελλθνικϊν καλαςςϊν για τον ζγκαιρο εντοπιςμό περιςτατικϊν ρφπανςθσ από 

πετρζλαιο. 

 Διακζτει, εφόςον απαιτείται, ςτο Εκνικό Συντονιςτικό Κζντρο Καταπολζμθςθσ 

φπανςθσ κατάλλθλα ςκάφθ, τεχνικά μζςα και προςωπικό για τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ 

περιςτατικοφ μεγάλθσ ζκταςθσ. 

9.1.3. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίασ 

 Συμμετζχει με ειδικό κλιμάκιο ςτο ΕΚΣΕΔ. 

 Συνδράμει ςτον εντοπιςμό και τθν παρακολοφκθςθ τθσ κίνθςθσ πετρελαιοκθλίδων 

ςτον Ελλθνικό καλάςςιο χϊρο και ςτθν ανοιχτι κάλαςςα. 

 Διακζτει κατάλλθλα μεταγωγικά αεροςκάφθ και ελικόπτερα για τθν ταχεία αποςτολι 

υλικϊν και μζςων ςε πλθγείςεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, όπωσ επίςθσ και προσ τρίτεσ 

χϊρεσ ςτο πλαίςιο παροχισ διεκνοφσ βοικειασ. 

 Αναλαμβάνει, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, τθν καταςτροφι με πολεμικά αεροςκάφθ 

πλοίων ι πλωτϊν ναυπθγθμάτων που τελοφν ςε διαρκι ακυβερνθςία και ζχουν 

εγκαταλειφκεί από το πλιρωμά τουσ και τα οποία ςυνιςτοφν άμεςθ απειλι 

καταςτροφισ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ, κατόπιν ειδικισ απόφαςθσ του ΕΚΣΕΔ. 

 Ραρζχει διευκολφνςεισ ςε ςτρατιωτικά αεροδρόμια για τισ αφίξεισ αεροςκαφϊν τρίτων 

χωρϊν που μεταφζρουν υλικά απορρφπανςθσ ςτισ Λιμενικζσ Αρχζσ ςτο πλαίςιο 

διεκνοφσ βοικειασ. 
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9.1.4. Εκνικι Μετεωρολογικι Τπθρεςία 

 Εκδίδει τακτικζσ και ειδικζσ προγνϊςεισ μετεωρολογικϊν και ωκεανογραφικϊν 

ςτοιχείων που αφοροφν ςε περιοχζσ ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ για τθν ευρφτερθ 

λεκάνθ τθσ Ανατολικισ Μεςογείου ςτο πλαίςιο του ιςχφοντοσ επιχειρθςιακοφ ςχεδίου 

ενεργειϊν ςε περίπτωςθ ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ από πετρελαιοκθλίδα. 

9.1.5. Τδρογραφικι Τπθρεςία  

 Εκδίδει ειδικζσ οδθγίεσ προσ τουσ ναυτιλλόμενουσ για τισ καλάςςιεσ περιοχζσ όπου 

αντιμετωπίηεται περιςτατικό ρφπανςθσ.  

9.2. Τπουργείο Εξωτερικών 

 Ενθμερϊνει τισ διπλωματικζσ Αρχζσ ξζνων κρατϊν εφόςον υπικοοί τουσ εμπλζκονται 

ςτο περιςτατικό με οποιονδιποτε τρόπο. 

 Ενθμερϊνει δια των Ελλθνικϊν διπλωματικϊν Αρχϊν άλλεσ χϊρεσ και Οργανιςμοφσ για 

παροχι βοικειασ ι από κοινοφ αντιμετϊπιςθ ςυμβάντοσ που επθρεάηει και τισ δφο 

χϊρεσ. 

9.3. Τπουργείο Εςωτερικών 

9.3.1. Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ 

 Σε περιπτϊςεισ περιςτατικοφ ρφπανςθσ εξαιρετικά μεγάλθσ ζκταςθσ το ΕΚΣΕΔ 

ενθμερϊνει τθ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. 

9.3.2. Ελλθνικι Αςτυνομία 

 Σε περίπτωςθ ανάγκθσ παρζχει βοικεια με τισ κατά τόπουσ υπθρεςίεσ τθσ. 

 Μεριμνά για τθ λιψθ μζτρων τάξθσ και αςφάλειασ ςτθν ευρφτερθ χερςαία περιοχι 

του ατυχιματοσ εξαςφαλίηοντασ τθν απρόςκοπτθ διακίνθςθ των οχθμάτων και των 

ομάδων καταπολζμθςθσ του περιςτατικοφ και των αςκενοφόρων μεταφοράσ 

ατυχθματιϊν και εκκενϊνει, εφόςον απαιτείται, τισ κατοικθμζνεσ παρακείμενεσ 

περιοχζσ.  

9.3.3. Πυροςβεςτικό ώμα 

 Σε περίπτωςθ ανάγκθσ παρζχει βοικεια με τισ κατά τόπουσ υπθρεςίεσ του. 

 Μεριμνά για τθν πυραςφάλεια ςτισ περιπτϊςεισ διαρροισ πετρελαίου και παραγϊγων 

του ςτθν ξθρά και διαςφαλίηει όρουσ προςταςίασ των παρακείμενων χερςαίων 

εγκαταςτάςεων και κατοικιϊν ςε περιπτϊςεισ διαρροισ εφφλεκτων προϊόντων, 

κινθτοποιϊντασ τθν ΕΜΑΚ όπου απαιτείται. 
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9.4. Τπουργείο Οικονομικών 

9.4.1. Σελωνειακζσ Τπθρεςίεσ 

 Μεριμνοφν για τθν ταχεία διεκπεραίωςθ των διατυπϊςεων που ςχετίηονται αφενόσ με 

τθ διακίνθςθ ειδϊν και εξοπλιςμοφ διεκνοφσ τεχνικισ βοικειασ, αφετζρου με τθ 

διάκεςθ ςε χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ του πετρελαίου που περιςυλλζγεται από τθν 

επιφάνεια τθσ κάλαςςασ ι τισ δεξαμενζσ κινδυνεφοντοσ πλοίου ι ναυαγίου κατά τθν 

αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

9.4.2. Γενικό Χθμείο του Κράτουσ 

 Ρροβαίνει ςε χθμικζσ αναλφςεισ επείγοντοσ χαρακτιρα που του ηθτοφνται από το 

ΕΚΣΕΔ. 

 Ρροβαίνει ςε αναλφςεισ για τθν ταυτοποίθςθ των πετρελαϊκϊν ρφπων, 

διευκολφνοντασ το ζργο των Λιμενικϊν Αρχϊν ςτον εντοπιςμό των υπαιτίων ρφπανςθσ. 

 Ρροβαίνει ςε ειδικζσ αναλφςεισ για τον προςδιοριςμό των επιτρεπόμενων τφπων ΧΔΟ. 

9.5. Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων 

 Σε περίπτωςθ ςοβαροφ περιςτατικοφ ρφπανςθσ ειςθγείται μζτρα που αφοροφν ςε 

κζματα αλιείασ, υδατοκαλλιζργειασ, προςταςίασ αλιευτικϊν πόρων και 

βιοποικιλότθτασ. 

9.6. Τπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ 

 Συνδράμει με αναφορζσ των χειριςτϊν τθσ Ρολιτικισ Αεροπορίασ το ΕΚΣΕΔ ςτισ 

προβλζψεισ μετακίνθςθσ των πετρελαιοκθλίδων για καλφτερθ ςχεδίαςθ και 

προγραμματιςμό αντιμετϊπιςθσ του περιςτατικοφ. 

9.7. Ελλθνικό Κζντρο Θαλάςςιων Ερευνών 

 Ραρζχει πλθροφορίεσ για τθν τοξικότθτα των χρθςιμοποιοφμενων διαςκορπιςτικϊν 

ουςιϊν. 

 Υποδεικνφει περιοχζσ ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ από πλευράσ ιχκυοπαραγωγισ και 

προτείνει όρουσ καλφτερθσ προςταςίασ τουσ. 

 Ραρζχει επιςτθμονικι υποςτιριξθ για τον τρόπο/μζκοδο αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν 

ρφπανςθσ ανάλογα με το είδοσ των φυςικϊν οικοςυςτθμάτων των περιοχϊν που 

επθρεάηονται από το περιςτατικό ρφπανςθσ. 

 Ραρζχει πλθροφορίεσ για τθ ςυμπεριφορά των διαφόρων τφπων πετρελαίου ςτθ 

κάλαςςα. 

 Ραρακολουκεί με επιςτθμονικό προςωπικό τισ επιχειριςεισ εξουδετζρωςθσ 

περιςτατικϊν ρφπανςθσ κακϊσ και τισ βραχυπρόκεςμεσ και μεςοπρόκεςμεσ 
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επιπτϊςεισ ςτθ καλάςςια πανίδα και χλωρίδα προςβεβλθμζνων περιοχϊν και 

αποφαίνεται για τθν ποιότθτα αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ. 

 Συμμετζχει με εκπρόςωπό του ςτθν Κεντρικι Συμβουλευτικι Επιτροπι. 

9.8. Ελλθνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ – Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ Φυςικών 

Επιςτθμών «Δθμόκριτοσ» 

 Ραρζχει ςτο ΕΚΣΕΔ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθ λιψθ των ενδεικνυόμενων μζτρων 

προςταςίασ και τθ μεκοδολογία αντιμετϊπιςθσ περιςτατικοφ κατά το οποίο 

ραδιενεργά απόβλθτα ι κατάλοιπα καταλιγουν ςτο καλάςςιο αποδζκτθ και 

ςυμμετζχει δυνθτικά ςτθν Κεντρικι Συμβουλευτικι Επιτροπι. 

9.9. Τπουργεία Εςωτερικών, Ανάπτυξθσ, ΠΕΧΩΔΕ, Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ μαηί 

με τισ κατά τόπουσ Τπθρεςίεσ των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομαρχιακών, 

Δθμοτικών και Κοινοτικών Αρχών 

 Μεριμνοφν ςτο πλαίςιο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και των υφιςτάμενων υγειονομικϊν 

κανονιςμϊν για τθν αποφυγι διάκεςθσ, απόρριψθσ ι εκβολισ πετρελαιοειδϊν ουςιϊν 

από χερςαίεσ πθγζσ ρφπανςθσ. Στο ςθμείο αυτό ςθμειϊνουμε ότι με βάςθ το άρκρο 

12, παρ. 7 του ΡΔ 51/2007, οι Διευκφνςεισ Υδάτων των Ρεριφερειϊν λαμβάνουν όλα 

τα αναγκαία μζτρα για να μθν αυξθκεί θ ρφπανςθ των καλάςςιων υδάτων ενϊ με 

βάςθ το άρκρο 5, παρ.6 του ΡΔ 55/1998, οι Υγειονομικζσ Υπθρεςίεσ των Νομαρχιακϊν 

Αυτοδιοικιςεων διενεργοφν ελζγχουσ ςτα καλάςςια φδατα των λουτρικϊν 

εγκαταςτάςεων. 

  Συνδράμουν μζςω των αποκεντρωμζνων Υπθρεςιϊν τουσ το ζργο των Λιμενικϊν 

Αρχϊν με τεχνικά μζςα, επιςτθμονικά ςτελζχθ και προςωπικό ςτθν καταπολζμθςθ τθσ 

ρφπανςθσ των ακτϊν και παρζχουν οικονομικά ςτοιχεία για πραγματοποιθκζντα ζξοδα 

αντιμετϊπιςθσ του περιςτατικοφ και τισ ακόλουκεσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ του ςτθν 

τοπικι οικονομικι ηωι. 

 Εκπρόςωποι των ανωτζρω Υπουργείων ςτελεχϊνουν τθν Κεντρικι Συμβουλευτικι 

Επιτροπι (ΚΣΕ) που λειτουργεί ωσ μόνιμθ επιτελικι ομάδα ςυνδζςμων/ 

εμπειρογνωμόνων του ΕΚΣΕΔ και διαςφαλίηει διυπουργικό ςυντονιςμό των 

διοικθτικϊν δράςεων κατά τισ φάςεισ αντιμετϊπιςθσ των ςοβαρϊν περιςτατικϊν, 

ειςθγοφμενοι ζκτακτα μζτρα περιοριςμοφ των οχλθρϊν επιπτϊςεων του περιςτατικοφ 

ρφπανςθσ ςτθ δθμόςια υγεία και το περιβάλλον. 

9.10. Φορείσ Διοίκθςθσ των Ελλθνικών Λιμζνων 

 Σε περιπτϊςεισ ρφπανςθσ λιμζνων και αγκυροβολίων επεμβαίνουν για τθν 

αντιμετϊπιςι τουσ ςτο πλαίςιο του κατά περίπτωςθ εγκεκριμζνου ςχεδίου (PCP) υπό 
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τθ ςυντονιςτικι κακοδιγθςθ τθσ αρμόδιασ Λιμενικισ Αρχισ ι/και του ΕΚΣΕΔ κατά 

περίπτωςθ, ανάλογα ,με τθ βαρφτθτα του περιςτατικοφ. 

 Υποχρεοφνται να εξαςφαλίηουν κατάλλθλουσ χϊρουσ για τθν εγκατάςταςθ των 

Στακμϊν Ρρόλθψθσ και Καταπολζμθςθσ φπανςθσ, τθν αποκικευςθ του μθχανικοφ 

εξοπλιςμοφ και τον ελλιμενιςμό των πλωτϊν επιχειρθςιακϊν μζςων Λιμενικοφ 

Σϊματοσ. 

 Υποχρεοφνται να διαςφαλίηουν τθν φπαρξθ επαρκϊν και κατάλλθλων ευκολιϊν 

υποδοχισ πετρελαιοειδϊν καταλοίπων και απορριμμάτων για τθν εξυπθρζτθςθ των 

πλοίων που προςεγγίηουν ςτα ςυγκεκριμζνα λιμάνια κατά περίπτωςθ. 

9.11. Παράλιοι Οργανιςμοί Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΣΑ) 

 Μεριμνοφν για τον κακαριςμό των παραλίων, ςε περιπτϊςεισ προςβολισ των ακτϊν, 

υπό τθ ςυντονιςτικι κακοδιγθςθ τθσ αρμόδιασ Λιμενικισ Αρχισ ι/και του ΕΚΣΕΔ ςτο 

πλαίςιο του εγκεκριμζνου τοπικοφ ςχεδίου ζκτακτθσ ανάγκθσ (LCP) ι του εκνικοφ 

ςχεδίου (NCP) κατά περίπτωςθ, ανάλογα με τθ βαρφτθτα του περιςτατικοφ. Σφμφωνα, 

με τθν παρ.5.4 του ΡΔ 11/2002 τα ζξοδα των ΟΤΑ για τουσ κακαριςμοφσ των ακτϊν 

ςτισ περιοχζσ τουσ περιλαμβάνονται ςε αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ αρμόδιασ 

Λιμενικισ Αρχισ και καταλογίηονται κατά των υπαιτίων πρόκλθςθσ τθσ ρφπανςθσ. 

9.12. Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ & ΟΣΑ 

 Διακζτουν το διακζςιμο εξοπλιςμό και προςωπικό για τθν καταπολζμθςθ του 

περιςτατικοφ ςφμφωνα με τα τοπικά ςχζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

 

Στον Ρίνακα 3 του Ραραρτιματοσ του παρόντοσ δίνονται ςυνοπτικά οι κφριεσ δράςεισ για 

τθν ποιότθτα του καλάςςιου περιβάλλοντοσ ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
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Παράρτθμα  

Πίνακασ 1. Εφαρμοηόμενα ςχζδια ανάλογα με τθν ποςότθτα διαφυγόντοσ πετρελαίου 

ςτο περιβάλλον (ΠΔ 11/2002) 

Βακμίδα κινθτοποίθςθσ Εφαρμοηόμενο χζδιο 
Ποςότθτα διαφυγόντοσ 

πετρελαίου ςτο περιβάλλον 

Επίπεδο 1 PCP/FCP/LCP Ζωσ και 7 τόνουσ* 

Επίπεδο 2 LCP/RCP/NCP 
Άνω των 7 τόνων και μικρότερθ 
των 700 τόνων 

Επίπεδο 3 NCP Από 700 τόνουσ και άνω 

   
PCP (Port Contingency Plan): Εγκεκριμζνο ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ του φορζα διοίκθςθσ ι 
εκμετάλλευςθσ του λιμζνα 

FCP (Facility Contingency Plan): Εγκεκριμζνο ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ τθσ παράκτιασ ι υπεράκτιασ 
εγκατάςταςθσ διακίνθςθσ πετρελαιοειδϊν ι εξόρυξθσ πετρελαίου αντίςτοιχα 

LCP (Local Contingency Plan): Εγκεκριμζνο τοπικό ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ τθσ Λιμενικισ Αρχισ 

RCP (Regional Contingency Plan): Ρεριφερειακό ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ που αποτελεί 
ςυνδυαςμό των τοπικϊν ςχεδίων των εμπλεκόμενων Λιμενικϊν Αρχϊν υπό το γενικό ςυντονιςμό 
του ιεραρχικά ανϊτερου Τοπικοφ Συντονιςτι 

NCP (National Contingency Plan): Εκνικό ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν ρφπανςθσ τθσ 
κάλαςςασ από πετρζλαιο και άλλεσ επιβλαβείσ ουςίεσ 

   
*Οι φορείσ διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ των εμπορικϊν λιμζνων εκνικισ ςθμαςίασ, τα διυλιςτιρια και οι 
κάκε είδουσ παράκτιεσ εγκαταςτάςεισ διακίνθςθσ πετρελαιοειδϊν απαιτείται όπωσ διακζτουν ςχεδιαςμό, 
προςωπικό, εξοπλιςμό, μζςα και οργάνωςθ για τθν αντιμετϊπιςθ ρφπανςθσ που κα προζρχεται από 
ενδεχόμενθ διαφκγι επιβλαβϊν οκςιϊν ςτο περιβάλλον ςυνεπεία ναυτικοφ ατυχιματοσ ι άλλθσ αιτίασ και 
υποχρεοφνται να είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίηουν άμεςα με μζςα που διακζτουν αποκλειςτικά για το ςκοπό 
αυτό οποιοδιποτε παρόμοιο περιςτατικό από διαφυγι υδρογονανκράκων ςτθ κάλαςςα ςε ποςότθτα 
ανάλογθ προσ το ωφζλιμο φορτίο των προςεγγιηόντων δεξαμενοπλοίων ςφμφωνα με τον πίνακα 2 που 
ακολουκεί. 

 

 

Πίνακασ 2. υςχζτιςθ μεγζκουσ Δ/Ξ-πλοίου και εκτιμώμενθσ ποςότθτασ κθλίδασ (ΠΔ 

11/2002) 

Ωφζλιμο φορτίο 
(Dead Weight 
Tons: DWT) 

30.000 50.000 70.000 100.000 200.000 240.000 

Ποςότθτα 
διαρρεφςαντοσ 
πετρελαίου (τόνοι) 

700 1100 3.000 5.500 10.500 15.000 

 

 


