
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                                                                

«ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IΜΟ: GR932-0002) 
 

  
1 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  

ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ» 

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IΜΟ: GR932-0002) 

Εγκεκριμένος με την υπ’ αριθ.  61/15/18-07-2022 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Α. Α.Ε. 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο παρών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ» αφορά στην προσωρινή παραμονή 

στην Λιμενική Εγκατάσταση «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IΜΟ: GR932-0002), επικίνδυνων ειδών λόγω της θαλάσσιας μεταφοράς 

τους από ή προς πλοίο. 

Ο παρών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ» έχει σκοπό να υποστηρίξει την 

Διοίκηση της Ο.Λ.Α. Α.Ε. ώστε, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία, να διευκολύνει με 

ασφάλεια την συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη διακίνησης στρατιωτικού υλικού με εμπορικά 

φορτηγά πλοία από/προς την Λιμενική Εγκατάσταση του Λιμένα της Αλεξ/πολης, στα 

πλαίσια της εξυπηρέτησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) 

μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, καθώς και γενικότερα της παροχής υπηρεσιών φιλοξενούντος 

έθνους (ΥΦΕ) προς λοιπές συμμαχικές χώρες, λόγω της αναβάθμισης του γεωπολιτικού 

ρόλου του λιμένα της Αλεξ/πολης.  

Κατά την ανωτέρω διακίνηση στρατιωτικού υλικού, γίνεται και αυξημένη διακίνηση 

επικίνδυνων συσκευασμένων ειδών, όπως αυτά ορίζονται και ταξινομούνται  στον Διεθνή 

Ναυτιλιακό Κώδικα Επικινδύνων Αγαθών (International Maritime Dangerous Goods Code, 

IMDG Code) και στο Άρθρο 3 «Κατάταξη επικινδύνων ειδών» του Π.Δ.405 (ΦΕΚ272Α/ 

16.12.1996 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ», όπως ισχύει 

σήμερα. 

Ειδικότερα, ο στόχος του παρόντος Κανονισμού είναι να καθαρισθούν πάγιες διαδικασίες 

που πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νοθεία αλλά και τους Διεθνείς 

Κανονισμούς και Οδηγίες για την διακίνηση και παραμονή επικίνδυνων ειδών στην 

Λιμενική Εγκατάσταση «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ»(ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IΜΟ: GR932-0002). 
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2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Π.Δ.  405 ΦΕΚ Α’ 272/16.12.1996 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» 

Ο ανωτέρω Κανονισμός εφαρμόζεται κατά την διακίνηση από την Λιμενική Εγκατάσταση 

του Λιμένα της Αλεξ/πολης επικίνδυνων ειδών με εμπορικά πλοία, ανεξαρτήτως εάν αυτά 

μεταφέρουν στρατιωτικό υλικό για λογαριασμό οποιασδήποτε χώρας, οργανισμού κλπ  

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 Ιnternational Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code): Διεθνής Ναυτιλιακός 

Κώδικας Επικινδύνων Αγαθών  

 Ιnternational Bulk Chemical Code (BCH Code): Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και 

τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα  

 Ιnternational Bulk Gas Carrier Code (GC Code): Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή 

και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα  

 Ιnternational Convention for Safe Containers (CSC Code): Διεθνής Σύμβαση για 

Ασφαλή εμπορευματοκιβώτια  

 International Ship and Port facility Security Code (ΙSPS Code) : Διεθνής Κώδικας για την 

ασφάλεια πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων  

  International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS): Διεθνής Σύμβαση για την 

ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα  

 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 73/78 (ΜARPOL 

73/78): Διεθνής Σύμβαση MARPOL 73/78 για την Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης από 

πλοία όπως κυρώθηκε με το Ν. 57/89 (ΕΕ). 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 ΙΜΟ-International Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BC Code): Διεθνής 

Κώδικας επικινδύνων στερεών φορτίων χύμα 

 ΙΜΟ-International Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing: Διεθνής 

Κώδικας ασφαλούς πρακτικής για την στοιβασία και ασφάλεια φορτίων 

 ΙΜΟ-Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related 

Activities in Port Areas: Ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων φορτίων και σχετικές 

δραστηριότητες σε λιμενικές περιοχές 
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 ILO - Recommendations for Safety and health in Ports: Ασφάλεια και Υγεία σε λιμάνι 

 

3. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ως επικίνδυνα φορτία για την θαλασσιά διακίνηση τους μέσω της Λιμενικής 

Εγκατάστασης του Λιμένα της Αλεξ/πολης ορίζονται : 

 Πετρελαιοειδή σύμφωνα με τον Annex I της Διεθνούς Σύμβασης Marpol 73/78 

 Αέρια όπως ορίζονται στον GC Code 

 Επιβλαβείς υγρές ουσίες/χημικά, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων, όπως 

ορίζονται στον BCH Code και στο Annex II της Διεθνής Σύμβασης MARPOL 73/78 

 Στερεά χύμα φορτία που εμφανίζουν χημικό κίνδυνο σύμφωνα με τον BC Code 

 Επιβλαβείς ουσίες εντός συσκευασίας που καλύπτονται από τον Annex III της Διεθνούς 

Σύμβασης MARPOL 73/78 και 

 Συσκευασμένα επικίνδυνα εμπορεύματα: ουσίες, υλικά και είδη που όπως ορίζονται 

στον IMDG Code 

 Οι κενές ακαθάριστες συσκευασίες που περιείχαν επικίνδυνα φορτία διαχειρίζονται 

σαν να ήταν γεμάτες με επικίνδυνα φορτία. Για να χαρακτηρισθεί μια κενή συσκευασία 

ως μη επικίνδυνη θα πρέπει να έχει καθαρισθεί επαρκώς από υπολείμματα των 

επικινδύνων φορτίων και να έχει εκκενωθεί από ατμούς έτσι ώστε να εκμηδενίζεται κάθε 

κίνδυνος ή εναλλακτικά θα πρέπει να έχει πληρωθεί με μη επικίνδυνες ουσίες. 

 

 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗ 

Όλα τα επικίνδυνα είδη που θα διακινούνται με θαλάσσια μεταφορά και θα 

αποθηκεύονται προσωρινά στη Λιμενική Εγκατάστασης του Λιμένα της Αλεξ/πολης, 

οφείλουν να φέρουν σήμανση για την κατηγορία επικινδυνότητας  σύμφωνα με το ΠΔ 

405/1996 & IMDG Code. 

Ενδεικτικά, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, παρατίθεται οι βασικές κατηγορίες της κύριας κατάταξης 

των επικινδύνων ειδών, καθώς και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την σήμανση σύμφωνα 

με την ανωτέρω νομοθεσία.  

Οι ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται για την κατηγοριοποίηση  - κατάταξη των 

επικίνδυνων ειδών  καθώς και για την επικινδυνότητα της συσκευασίας  τους είναι οι 

παρακάτω : 

 Τεχνική ονομασία (Proper shipping name) 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                                                                

«ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IΜΟ: GR932-0002) 
 

  
4 

 

 Κλάση ή υποκλάση επικινδυνότητας(Dangerous Class or division) 

 Δευτερεύων κίνδυνος (Subsidiary risk) 

 Τετραψήφιος αριθμός: μοναδικός για κάθε φορτίο (Un Number) 

 Ομάδα συσκευασίας (Packing Group) ανάλογα με την επικινδυνότητα: 

o PG I: Πολύ επικίνδυνες ουσίες 

o PG II: Ουσίες που εμφανίζουν μέτριο κίνδυνο 

o PG III: Ουσίες που εμφανίζουν χαμηλό κίνδυνο 

 Συμπληρωματικές πληροφορίες όπου απαιτούνται: Marine Pollutant, elevated 

temperature, waste, empty uncleaned packages κλπ 

Επίσης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, φαίνεται ενδεικτικό παράδειγμα της σήμανσης της 

επικινδυνότητας σύμφωνα με τις ανωτέρω πληροφορίες 

 

5. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η διακίνηση επικίνδυνων ειδών δια μέσω της Λιμενικής Εγκατάστασης «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IΜΟ: GR932-0002), προς 

θαλάσσια μεταφορά, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Ο.Λ.Α. Α.Ε., όπου θα 

ορίζονται οι προβλήτες πρόσδεσης των πλοίων που θα μεταφέρουν επικίνδυνα είδη κατά 

την αγκυροβολία τους, οι περιοχές προσωρινής εναπόθεσης του φορτίου των 

επικίνδυνων ειδών,  η λήψη ειδικών μέτρων ασφάλειας κατά την φόρτωση, την εκφόρτωση 

και την προσωρινή παραμονή τους εντος της λιμενικής εγκατάστασης καθώς  και η 

ρύθμιση λεπτομερειών που απαιτείται  για τα ανωτέρω θέματα.  

Η ανωτέρω εγκριτική απόφαση της Ο.Λ.Α. ΑΕ. λαμβάνει υπόψη και είναι σύμφωνη με την 

ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα με το Π.Δ.405/1996, τον IMDG Code και τους λοιπούς 

κατά περίπτωση Διεθνείς Κανονισμούς 

 

5.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η προσωρινή εναπόθεση εντος της Λιμενικής Εγκατάστασης συσκευασμένων 

επικίνδυνων ειδών προς θαλάσσια μεταφορά, ως φορτίο πλοίου, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται μόνον όταν :  

(α) Εκδοθεί ΑΠΟΦΑΣΗ από τα εντεταλμένα όργανα της Ο.Λ.Α. Α.Ε., μετά από ΑΙΤΗΣΗ του 

ενδιαφερομένου, με την οποία θα εγκρίνεται : 

1. Η διακίνηση μέσω του Λιμένα της Αλεξανδρούπολης, του είδους και της ποσότητας 

των επικίνδυνων ειδών και  
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2. Η προσωρινή εναπόθεση προς εξυπηρέτηση της θαλασσιάς μεταφοράς των 

ανωτέρω επικίνδυνων ειδών  εντος της Λιμενικής Εγκατάστασης . 

(β)  Εκδοθεί ΑΠΟΦΑΣΗ του Υ.Α.Λ.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 16.25.5 του ΜΕΡΟΥΣ Β 

του Κώδικα ISPS, με την οποία θα ορίζονται οι περιοχές περιορισμένης πρόσβασης, 

εντος της Λιμενικής Εγκατάστασης, για την αιτούμενη προσωρινή εναπόθεση των 

επικίνδυνων ειδών, στην οποία θα αναγράφονται τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει 

να τηρούνται καθώς και οι υποχρεώσεις εκ μέρους του υπευθύνου φόρτωσης. 

 

Η ΑΙΤΗΣΗ του ενδιαφερομένου για την προσωρινή  εναπόθεση εντος της Λιμενικής 

Εγκατάστασης συσκευασμένων επικίνδυνων ειδών προς θαλάσσια μεταφορά, ως φορτίο 

πλοίου πρέπει :  

1) Να ορίζει την περιοχή ή τις περιοχές περιορισμένης πρόσβασης, που αιτεί προς 

προσωρινή εναπόθεση και φύλαξη συσκευασμένων επικίνδυνων ειδών, εντος της 

Λιμενικής Εγκατάστασης. 

2) Να ορίζει το χρονικό διάστημα εναπόθεσης και φύλαξης των συσκευασμένων 

επικίνδυνων ειδών προς θαλάσσια μεταφορά, εντος της Λιμενικής Εγκατάστασης. 

3) Να αναφέρει αναλυτικά την τρόπο τήρησης των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ της παρ.5.2 του 

παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ». 

4) Να ορίζεται ο υπεύθυνος της προσωρινής παραμονής και φύλαξης των 

επικίνδυνων ειδών εκ μέρους του ενδιαφερομένου, ο οποίος θα πρέπει να έχει κατά 

περίπτωση τα ιδιαίτερα προσόντα που απαιτούνται από τους ισχύοντες 

κανονισμούς.   

Η ΑΠΟΦΑΣΗ του  Υ.Α.Λ.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 16.25.5 του ΜΕΡΟΥΣ Β του 

Κώδικα ISPS, είναι δυνατόν να τροποποιεί τα προτεινόμενα μέτρα που θα περιέχονται στην 

ΑΙΤΗΣΗ του ενδιαφερομένου, καθώς επίσης να υποδεικνύει νέα πρόσθετα μέτρα, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της κάθε 

περίπτωσης. 

Η έκδοση της ΑΠΟΦΑΣΗΣ εκ μέρους των εντεταλμένων οργάνων της Ο.Λ.Α. Α.Ε. και του  

Υ.Α.Λ.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 16.25.5 του ΜΕΡΟΥΣ Β απαιτεί : 

 Την έκδοση των απαιτούμενων αδειών από τις Αρχές, εφόσον προβλέπονται στην 

κείμενη νομοθεσία, για την προσωρινή εναπόθεση και φύλαξη επικίνδυνων ειδών εντος 

της Λιμενικής Εγκατάστασης 

 Την αποδοχή του ενδιαφερομένου, με Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) περί 

αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί εκ μέρους της Ο.Λ.Α. ΑΕ  
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Η ΕΝΑΡΞΗ εναπόθεσης και φύλαξης επικίνδυνων ειδών εντος της ζώνης περιορισμένης 

πρόσβασης, προϋποθέτει την τελική επιθεώρηση από πλευράς του Υ.Α.Λ.Ε. των χώρων 

περιορισμένης πρόσβασης, προσωρινής εναπόθεσης και φύλαξης επικίνδυνων ειδών και 

τήρησης εκ μέρους του ενδιαφερομένου των μέτρων ασφάλειας που έχουν υποδειχτεί.  

 

5.2 ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

Για την προσωρινή εναπόθεση και φύλαξη επικίνδυνων ειδών εντος της Λιμενικής 

Εγκατάστασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα το 

Π.Δ.405 /1996 και τον IMDG Code, καθώς και οι παρακάτω ειδικοί όροι: 

 Οριοθέτηση περιμετρικά της ζώνης περιορισμένης πρόσβασης με σταθερά μέσα και 

τοποθέτηση σημάτων (απαγόρευσης, προειδοποίησης, υποχρέωσης, κλπ), που 

προβλέπονται από τον κανονισμό αυτό και το Π.Δ 105/95 (Α` 67/95), που αφορά σε 

ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας ή/και υγείας στην εργασία σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ, όπως ισχύει κάθε φορά. 

Ενδεικτικά η σήμανση που  θα πρέπει να τοποθετηθεί στην ζώνη περιορισμένης 

πρόσβασης εντος της Λιμενικής Εγκατάστασης για την προσωρινή εναπόθεση 

επικίνδυνου είδους κατά περίπτωση,  ως απόσπασμα του ΠΔ 405/1996, αναφέρεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του παρόντος κανονισμού. 

 Η συσκευασία των επικινδύνων ειδών που διακινούνται ως ενιαίες μεταφορές προς και 

από την Λιμενική Εγκατάσταση θα πληροί τις διατάξεις που αναφέρονται στους 

κανονισμούς μεταφοράς των ειδών αυτών με πλοία (ΠΔ 405/1996 & IMDG Code). 

 Σε περίπτωση που στους χώρους φόρτωσης ή εκφόρτωσης επικινδύνων ειδών, 

διαπιστωθούν ελλείψεις ή αντικανονικότητες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την 

ανθρώπινη ζωή, περιουσία ή περιβάλλον, διακόπτονται οι εργασίες με μέριμνα και 

ευθύνη της Ο.Λ.Α. ΑΕ, μέχρις ότου αποκατασταθούν. 

 Σε περίπτωση που στους χώρους περιορισμένης πρόσβασης, διαπιστωθεί προσωρινή 

εναπόθεση επικίνδυνων ειδών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, 

περιουσία ή περιβάλλον και της μη τήρησης των μέτρων ασφάλειας που θα ορισθούν,  

τότε ο υπεύθυνος της διακίνησης του φορτίου είναι υποχρεωμένος για την άμεση 

απομάκρυνση όλων των σταθμευμένων επικίνδυνων ειδών εκτός ζώνης λιμένα. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη των σχετικών Αποφάσεων από την Ο.Λ.Α. Α.Ε. 

για την διακίνηση και εναπόθεση κατά περίπτωση επικίνδυνων ειδών από την Λιμενική 

Εγκατάσταση, είναι ο φορτωτής, ως υπεύθυνος του φορτίου, ή οι ναυτικοί πράκτορες 

να ενημερώσουν εγκαίρως και εγγράφως την Ο.Λ.Α. Α.Ε., πριν τη διακίνηση 
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επικίνδυνων ειδών προς και από την  Λιμενική Εγκατάσταση (ενιαίες μεταφορές), για το 

είδος, τους κινδύνους, τις ποσότητες και τη στοιβασία των επικινδύνων ειδών. 

Οι  πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες  για την έγκριση από την Ο.Λ.Α. Α.Ε. της 

διακίνησης και κατά περίπτωση της προσωρινής εναπόθεσης επικίνδυνων ειδών προς 

και από την  Λιμενική Εγκατάσταση που μεταφέρονται είναι οι παρακάτω:  

 Τεχνική ονομασία (Proper shipping name) 

 Κλάση και δευτερεύων κίνδυνος 

 UN Number 

 Ομάδα συσκευασίας (Packing Group) ανάλογα με την επικινδυνότητα  

 Αριθμός και είδος συσκευασιών 

 Συνολική ποσότητα των επικίνδυνων φορτίων 

 Επικουρικοί χαρακτηρισμοί όπως: Marine pollutant, elevated temperature, 

 Ειδικές πληροφορίες για τις κατηγορίες: 1, 6.2 και 7, για ορισμένα φορτία των 

κατηγοριών 4.1 και 5.2 και για τις υποκαπνισμένες μονάδες (under fumigation units) 

 Ελάχιστο σημείο ανάφλεξης, αν το Σ.Α. του φορτίου είναι ≤61οC 

 Ειδική αναφορά αν πρόκειται για κενές ακαθάριστες συσκευασίες που 

περιείχαν επικίνδυνα φορτία: uncleaned package 

 Οποιαδήποτε πληροφορία είναι απαραίτητη για την ασφαλή διαχείριση των 

φορτίων στη λιμενική περιοχή 

 Οι ακόλουθες κατηγορίες φορτίων επικίνδυνων ειδών, εφόσον η Ο.Λ.Α. Α.Ε. 

αποφασίσει  την διακίνηση τους από την Λιμενική Εγκατάσταση,  θα πρέπει να γίνονται 

αποδεκτά μόνο για άμεση παράδοση/παραλαβή και απομάκρυνσης από την περιοχή 

της λιμενικής εγκατάστασης, αλλά και από την ζώνη του λιμανιού: 

- Εκρηκτικές ύλες και είδη (κλάση 1) 

- Ραδιενεργά είδη (κλάση 7) 

- Μολυσματικά είδη (κλάση 6.2) 

- Oυσίες αυτόματης ανάφλεξης (κλάση 4.1) 

- Οργανικά Υπεροξείδια (κλάση 5.2) 

 Κατ` εξαίρεση, τα επικίνδυνα είδη των κλάσεων 4.1, 4.2, 4.3, 8 και 9 τα οποία στον IMDG-

IMO-CODE κατατάσσονται στην ομάδα συσκευασίας ΙΙΙ ή δεν κατατάσσονται σε ομάδα 

συσκευασίας, λόγω του ότι παρουσιάζουν μικρό βαθμό επικινδυνότητας και δεν 

απαιτούν σήμανση, καθώς και ο φθαλικός ανυδρίτης, μπορούν να φορτώνονται, να 
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εκφορτώνονται και να παραμένουν σε περιοχές λιμένα που δεν προορίζονται για 

διακίνηση επικινδύνων ειδών. 

 Κατά την προσωρινή εναπόθεση των επικίνδυνων ειδών εντός  των ορισμένων από τον 

Υ.Α.Λ.Ε. ζωνών περιορισμένης πρόσβασης, ανάλογα με την κλάση και υποκλάση 

επικινδυνότητας τους, ισχύουν οι αποστάσεις που προβλέπονται στον ΠΙΝΑΚΑ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ του  Άρθρου 27 «Διαχωρισμός των επικινδύνων φορτίων» του Π.Δ.405/ 

1996, για τη μεταφορά τους σε ανοικτά καταστρώματα εμπορικών πλοίων.  

 Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει η προσωρινή εναπόθεση των επικίνδυνων ειδών εντος 

των ζωνών περιορισμένης πρόσβασης, να είναι τέτοια ώστε να διαπιστώνεται από το 

υπεύθυνο προσωπικό του φορτωτή καθώς και από το προσωπικό ασφαλείας της 

Ο.Λ.Α. Α.Ε. ότι : 

(α)  αυτά δεν παρουσιάζουν διαρροές από τη συσκευασία. 

(β)  η τοποθέτηση των παρτίδων των επικίνδυνων  ειδών είναι τέτοια εντος της Λιμενικής 

Εγκατάστασης ώστε να επιτρέπει παρακολούθηση της κατάστασης της 

συσκευασίας τους και να είναι εύκολη η γρήγορη απομάκρυνση εκείνων που τυχόν 

παρουσιάζουν διαρροή. 

 Να υπάρχει επαρκής φωτισμός των ζωνών περιορισμένης πρόσβασης, στις οποίες 

είναι προσωρινά εναποτιθέμενα τα επικίνδυνα είδη προς θαλάσσια μεταφορά. 

 Το προσωπικό του φορτωτή το οποίο απασχολείται με την διακίνηση επικινδύνων ειδών, 

πρέπει να είναι επαρκές και κατάλληλα ενημερωμένο από τον υπεύθυνο φόρτωσης- 

εκφόρτωσης και κατά περίπτωση να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. Απαγορεύεται η απασχόληση στις εργασίες χειρισμού ή 

φύλαξης επικινδύνων ειδών, ατόμων που βρίσκονται υπό την επήρεια ναρκωτικών 

ουσιών ή οινοπνευματωδών ποτών. 

 Να διατίθενται και να γίνεται αυστηρά η χρήση μέσων ατομικής προστασίας από το 

προσωπικό που ασχολείται με την διακίνηση και φύλαξη των επικίνδυνων ειδών κατά 

περίπτωση ανάλογα με το είδος και τον βαθμό επικινδυνότητας 

 Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση και διακίνηση 

επικινδύνων ειδών πρέπει να είναι κατάλληλα και ασφαλή για το σκοπό αυτό και κατά 

περίπτωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Απαγορεύεται στην περιοχή και σε ικανή απόσταση ή όπως διαφορετικά ορίζουν οι 

ισχύοντες κανονισμοί: 

(α)  Η εκτέλεση θερμών εργασιών 

(β)  Το κάπνισμα 
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(γ)  Η χρήση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων και 

(δ)  Η παραμονή ατόμων μη σχετιζομένων με το πλοίο και το φορτίο. 

 Ο ενδιαφερόμενος,  εκτός των άλλων υποχρεώσεών του που ορίζονται στα επιμέρους 

άρθρα του Κανονισμού αυτού, πρέπει να διαθέτει σχέδιο έκτακτης ανάγκης 

αντιμετώπισης ατυχήματος, το οποίο μεταξύ των άλλων θα πρέπει να προβλέπει:  

 Να εξασφαλίζεται ότι υπάρχει τρόπος για απομόνωση κάποιου επικίνδυνου είδους 

που τυχόν δημιουργήσει κίνδυνο. 

 Να εξασφαλίσει τις εγκαταστάσεις παροχής απαιτούμενου νερού και άλλων 

πυροσβεστικών υλικών σύμφωνα με τις υποδείξεις. 

 Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με αρμόδιους φορείς για αντιμετώπιση 

έκτακτης ανάγκης.  

 Να έχει εξασφαλιστεί η αντικεραυνική προστασία του φορτίου. 

 Να εξασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση εξοπλισμού αντιμετώπισης εκτάκτων 

περιστατικών: ασθενοφόρο, πυροσβεστικό όχημα κλπ. Κατά περίπτωση και ανάλογα 

με την επικινδυνότητα του φορτίου είναι δυνατόν να απαιτηθεί συνεχή παρουσία 

πυροσβεστικού οχήματος ή δικτύου πυρκαγιάς.  

 Να διαθέτει σχέδιο προστασίας από πλημμύρες και απόρριψη στον θαλάσσιο χώρο. 

 Να εξασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση και επιτήρηση του χώρου με χρήση 

εποπτών. 

 

Αλεξανδρούπολη, Ιούλιος 2022 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι
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