
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ 

 

Σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης και Παραλαβής Αποβλήτων Πλοίων (Waste 
Management Plan), του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, θα πρέπει να συμπληρώσετε 
εγκαίρως την «Αίτηση Εξαίρεσης», (ΦΕΚ 606/7.05.2010 Παραρτ. V), η οποία επισυνάπτεται 
στην παρούσα ιστοσελίδα, πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο. Μαζί με την «Αίτηση», όπως και αναφέρεται αναλυτικά σε αυτή, θα 
πρέπει να επισυναφθούν τα εξής έγγραφα: 

 

1. Βεβαίωση Λιμένα Διακανονισμού (επισυνάπτεται Υπόδειγμα) στην οποία θα δηλώνονται τα 

ακόλουθα:  

− Διαθέτει αναγνωρισμένες Ευκολίες Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων 

− Εφαρμόζει Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων το οποίο είναι εγκεκριμένο σύμφωνα 

με την ΚΥΑ 3418/07/2002 ή την ΚΥΑ 8111.1/41/09 και θα επισυνάπτεται η Απόφαση 

Έγκρισης του Σχεδίου ή θα αναφέρεται ο αριθμός της Απόφασης Έγκρισης του Σχεδίου 

από την οικεία Περιφέρεια ή το ΥΝΑΝΠ  

− Υπάρχει σε ισχύ διακανονισμός ο οποίος εγγυάται ότι το συγκεκριμένο πλοίο πληρώνει 

τέλη και παραδίδει τα απόβλητά του στις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων του λιμένα 

− Χρονική διάρκεια ισχύος του διακανονισμού ή της συγκεκριμένης βεβαίωσης 

 

2. Προγραμματισμένα δρομολόγια θεωρημένα από την αρμόδια αρχή ή όπου αυτό δεν είναι 

εφικτό να προσκομίζει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Η «Αίτηση Εξαίρεσης» παραλαμβάνεται από το ΔΛΤΘ, πρωτοκολλείται με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. Αφού ο φάκελος είναι πλήρης, διαβιβάζεται το αίτημα στο Λιμεναρχείο Θήρας, 

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το αίτημα της εξαίρεσης (ΚΥΑ 8111.1/41/09, ΦΕΚ Β’ 

412/06.03.2009, Άρθρο 9, § 3). Κατόπιν γνωμοδότησης της Λιμενικής Αρχής, ανακοινώνεται 

από το ΔΛΤΘ  και με απόφαση Προέδρου, η εξαίρεση του εκάστοτε πλοίου. 



ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ 
 

 

              Ημερομηνία….……...……………. 
 

Προς:  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 
  ΦΗΡΑ – Τ.Κ. 84700 ΘΗΡΑ 

  ΤΗΛ.: 2286028362 – FAX: 2286025878 

  e-mail: dltthiras@gmail.com 
 

1. Στοιχεία πλοίου:  
ΟΝΟΜΑ:………………………………………………… 

ΙΜΟ:……………………………………………………… 

ΣΗΜΑΙΑ:………………………………………………… 

ΚΟΧ:…………………………………………………….. 

ΝΗΟΛΟΓΙΟ:…………………………………………….. 

ΤΥΠΟΣ:…………………………………………….……. 

 

2. Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου: ………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………  

 

3. Προγραμματισμένο δρομολόγιο: ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Συχνότητα αφίξεων σε λιμένες αρμοδιότητας ΔΛΤΘ: ………………….…..…………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Λιμένας διακανονισμού επί του δρομολογίου & συχνότητα αφίξεων: .................... 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Στοιχεία επικοινωνίας με λιμένα διακανονισμού: ……………………….………...…. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Χρονική διάρκεια αιτήματος εξαίρεσης: Από …./…./201…. έως …./…./201…. ........ 

........…..………………………………………………………………………………….....……… 

 
Δηλώνουμε ανεπιφύλακτα ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή.  
 
Παρακαλούμε να εξετασθεί το αίτημά μας για εξαίρεση του προαναφερόμενου πλοίου από την:  
1) Καταβολή τελών σύμφωνα με το Σύστημα Χρέωσης Τελών και Τιμολογίων Ευκολιών 
Υποδοχής Αποβλήτων του ΔΛΤΘ 
2) Υποχρέωση Κοινοποίησης στο ΔΛΤΘ  
3) Παράδοση αποβλήτων στις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων του ΔΛΤΘ  

 
Ο ΑΙΤΩΝ  

 
 
 

(Υπογραφή-Σφραγίδα)  



Συνημμένα:  
 
1) Βεβαίωση Λιμένα Διακανονισμού στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα:  

- Διαθέτει αναγνωρισμένες Ευκολίες Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων 
- Εφαρμόζει Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων το οποίο είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 3418/07/2002 ή την ΚΥΑ 8111.1/41/09 και θα επισυνάπτεται η Απόφαση Έγκρισης του 
Σχεδίου ή θα αναφέρεται ο αριθμός της Απόφασης Έγκρισης του Σχεδίου από την οικεία 
Περιφέρεια ή το ΥΕΝΑΝΠ  
- Υπάρχει σε ισχύ διακανονισμός ο οποίος εγγυάται ότι το συγκεκριμένο πλοίο πληρώνει τέλη 
και παραδίδει τα απόβλητά του στις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων του λιμένα 
- Χρονική διάρκεια ισχύος του διακανονισμού ή της συγκεκριμένης βεβαίωσης 
 

2) Προγραμματισμένα δρομολόγια θεωρημένα από την αρμόδια αρχή ή όπου αυτό δεν είναι 

εφικτό να προσκομίζει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 



Υπόδειγμα βεβαίωσης που χορηγείται από το φορέα διαχείρισης του λιμένα 

διακανονισμού για την εξαίρεση πλοίου στο πλαίσιο του άρθρου 9 της ΚΥΑ 

8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 Β΄/06-03-2009). 

 

………………………….. (Στοιχεία Φορέα Διαχείρισης Λιμένα) 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

 

1. Βεβαιώνεται ότι …………………………………..(1) διαθέτει στο πλαίσιο 

εφαρμογής της ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 Β΄/06-03-2009) για 

………..…..………………………(2) εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και 

διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων, το οποίο και εφαρμόζει σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της ………………………(3) εγκριτικής απόφασης ………………….(4) 

και των κείμενων διατάξεων που διέπουν την εκτέλεση των συγκεκριμένων 

εργασιών. 

2. Το πλοίο …………………………………………(5) εκτελεί προγραμματισμένα 

δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς στο λιμένα 

……………………..(2) αρμοδιότητάς μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

άρθρου 9 της ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 Β΄/06-03-2009), και παραδίδει 

……………………………………………(6) καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα 

τέλη. 

3. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα ……………. έως ………………. και 

χορηγείται κατόπιν αίτησης του …………………………(7) προκειμένου να 

κατατεθεί στον …………………………………….(8) για εξαίρεση του ανωτέρω 

πλοίου στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 9 της ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 

Β΄/06-03-2009), 

 

…………….…………………..(9) 

 

Σημειώσεις 

(1) Όνομα φορέα διαχείρισης λιμένα 

(2) Όνομα λιμένα διακανονισμού 

(3) Αριθμός πρωτοκόλλου εγκριτικής απόφασης 

(4) Φορέας που εξέδωσε την εγκριτική απόφαση (Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ή Υπουργός 

Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) 

(5) Στοιχεία πλοίου (Όνομα, Σημαία, Αριθμός αναγνώρισης ΙΜΟ, Αριθμός MMSI, Διεθνές 

Διακριτικό Σήμα) 

(6) Είδος των αποβλήτων που παραδίδονται 

(7) Στοιχεία αιτούντος 

(8) Φορέας διαχείρισης λιμένα από τον οποίο επιθυμεί να εξαιρεθεί 

(9) Υπογραφή και στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα διαχείρισης λιμένα 


