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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2263.1-6/84381/2017
Καθιέρωση τύπου Βιβλίου Απορριμμάτων υπόχρεων πλοίων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 46 του ν.δ. 187/1973 «περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α' 216).
β) Του άρθρου τρίτου του ν. 1269/1982 με τον οποίο
κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση «πρόληψη της ρύπανσης
της θάλασσας από πλοία, 1973 και το πρωτόκολλο 1978,
που αναφέρεται σε αυτήν τη σύμβαση» (MARPOL 73/78)
(Α' 89), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του
ν. 3104/2003 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1997 που
τροποποιεί την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε από
το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή» (Α' 28).
γ) Του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(Α' 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
ε) Του π.δ. 8/2013 «Αποδοχή τροποποιήσεων στο
Παράρτημα V του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά
με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης
από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα V της Δ.Σ.
MARPOL 73/78)» (Α' 27), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Του άρθρου 24 παρ. 4.(β) του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α' 170).
ζ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 114).
η) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).
θ) Της αριθμ. 531.5-5/2013/18-02-2013 υπουργική
απόφαση «Καθιέρωση τύπου Βιβλίου Απορριμμάτων
υπόχρεων πλοίων» (Β' 357).

Αρ. Φύλλου 4274

2. Την αριθμ. 2263.1-6/36291/2017 (Β' 1846) κοινή
υπουργική απόφαση «Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη της
ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με το
Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή - Τροποποιήσεις στο Παράρτημα V της Δ.Σ. MARPOL (Επιβλαβείς
Ουσίες για το θαλάσσιο Περιβάλλον και Υπόδειγμα του
Βιβλίου Απορριμμάτων)».
3. Την ανάγκη έκδοσης και εφοδιασμού των υπόχρεων πλοίων με Βιβλίο Απορριμμάτων σύμφωνα με τον
τύπο που καθορίζεται στο Προσάρτημα II του Παραρτήματος V της Δ.Σ. MARPOL, ως αυτό τροποποιήθηκε με
την απόφαση MEPC.277(70) της Επιτροπής Προστασίας
θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), η οποία έγινε αποδεκτή με την
αριθμ. 2263.1-6/36291/2017 (Β' 1846) κοινή υπουργική
απόφαση.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
Τύπος Βιβλίου Απορριμμάτων
1. Καθορίζουμε νέο τύπο «Βιβλίου Απορριμμάτων»,
όπως το παράρτημα που συνοδεύει την απόφαση αυτή.
Το βιβλίο αυτό θα εκδίδεται σε δύο μέρη, σε χωριστό
έντυπο διαφορετικού χρώματος το κάθε μέρος. Με το
βιβλίο αυτό εφοδιάζεται υποχρεωτικά κάθε πλοίο ολικής
χωρητικότητας 400 (gt) και άνω και κάθε πλοίο το οποίο
πιστοποιείται να μεταφέρει 15 άτομα ή περισσότερα,
που πραγματοποιεί ταξίδια σε λιμάνια ή υπεράκτιους
τερματικούς σταθμούς στη δικαιοδοσία άλλων Μερών
της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL, καθώς και κάθε μόνιμη
και πλωτή εξέδρα που απασχολείται στην εξερεύνηση
και εκμετάλλευση του πυθμένα της θάλασσας.
Το «ΜΕΡΟΣ Ι» αφορά όλα τα πλοία και το «ΜΕΡΟΣ ΙΙ»
αφορά τα πλοία που μεταφέρουν χύδην στερεά φορτία.
2. Το Βιβλίο Απορριμμάτων Μέρος Ι και ΙΙ είναι διαστάσεων 0,29 Χ 0,21 μέτρων, αποτελείται έκαστο από
(100) σελίδες στις οποίες περιλαμβάνονται κατά σειρά:
α) τα στοιχεία πλοίου και θεώρησης της Λιμενικής Αρχής (σελίδα 1),
β) κενή σελίδα (σελίδα 2),
γ) οδηγίες (σελίδες 3-6),
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δ) σελίδα με τίτλο «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (σελίδα 7),
ε) κενή σελίδα (σελίδα 8),
στ) σελίδες εγγραφών (σελίδες 9-100).
3. Στο Βιβλίο καταχωρείται κάθε εργασία απόρριψης,
διάθεσης, ή ολοκληρωμένης αποτέφρωσης των απορριμμάτων που παράγονται κατά τη λειτουργία του πλοίου. Ειδικότερα στο «ΜΕΡΟΣ Ι» του Βιβλίου Απορριμμάτων γίνονται εγγραφές που σχετίζονται με τη διαχείριση
των απορριμμάτων των πλοίων εκτός των καταλοίπων
φορτίου, ενώ στο «ΜΕΡΟΣ ΙΙ», γίνονται εγγραφές που
σχετίζονται αποκλειστικά με τη διαχείριση των κατά-

Τεύχος Β’ 4274/07.12.2017

λοιπων φορτίου των πλοίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της Σύμβασης.
4. Το Βιβλίο Απορριμμάτων Μέρος Ι και ΙΙ είναι διατιμημένα έντυπα του ΝΑΤ που εκτυπώνονται με μέριμνα
και δαπάνες του.
5. Εκατό (100) αντίτυπα του Βιβλίου Απορριμμάτων
(Μέρος Ι και ΙΙ) διατίθενται αδιατίμητα, ύστερα από αίτηση της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής, για χρήση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι
GARBAGE RECORD BOOK PART I

Όνομα πλοίου: …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
Name of ship:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Λιμάνι και Αριθμός Νηολογίου: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Port of Registry and Official Number:………………………………………………………………………………………………………………….

Διακριτικός Αριθμός ή Γράμματα/Distinctive No. or Letters: …..…………………………………………………………………………

Αριθμός IMO/ΙΜΟ Number:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ολική Χωρητικότητα/Gross Tonnage:………………………………………………………………………………………………………………….

Αριθμός επιβατών που πιστοποιείται να μεταφέρει/Number of persons which is certified to carry
aboard:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Περίοδος/Period: από/from……………………….…..…………………… μέχρι/to……………………………………………………………….

Θεώρηση
Το βιβλίο αυτό είναι διατιμημένο έντυπο και διατίθεται αποκλειστικά από το ΝΑΤ και τους υπολόγους του.
Αφού αριθμήθηκε, βρέθηκε ότι έχει 100 σελίδες. Πρόκειται δε να χρησιμεύσει ως Βιβλίο Απορριμμάτων
Μέρος Ι του πλοίου με τα ανωτέρω στοιχεία.
………. / ………. / 20…..
H Λιμενική Αρχή
(σφραγίδα - υπογραφή)
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1.
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Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 του Παραρτήματος V της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη Ρύπανσης από
πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο 1978 (ΜARPOL 73/78) πρέπει να γίνεται μια εγγραφή
για κάθε εργασία απόρριψης, διάθεσης ή πλήρους αποτέφρωσης. Αυτή περιλαμβάνει απορρίψεις στη
θάλασσα, διαθέσεις σε ευκολίες υποδοχής ή σε άλλα πλοία, καθώς και τυχαία απώλεια απορριμμάτων.
2.

Απορρίμματα και διαχείριση απορριμμάτων

Απορρίμματα είναι όλα τα είδη από κατάλοιπα τροφών, οικιακών και λειτουργικών αποβλήτων, όλα τα
πλαστικά, κατάλοιπα φορτίου, μαγειρικά λάδια, αλιευτικός εξοπλισμός και πτώματα νεκρών ζώων που
παράγονται κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του πλοίου και θα διατίθενται συνεχώς ή περιοδικά
εκτός εκείνων των ουσιών οι οποίες ορίζονται ή είναι στον κατάλογο άλλων Παραρτημάτων της παρούσας
Σύμβασης. Στα απορρίμματα δεν περιλαμβάνονται τα φρέσκα ψάρια και τμήματα αυτών που παράγονται
από αλιευτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του πλου ή ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων
υδατοκαλλιέργειας που περιλαμβάνουν τη μεταφορά ψαριών, συμπεριλαμβανομένων των οστρακοειδών,
για την τοποθέτηση τους σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας και τη μεταφορά ψαριών,
συμπεριλαμβανομένων των οστρακοειδών, από τέτοιες εγκαταστάσεις στην ακτή για επεξεργασία.
Οι οδηγίες για την εφαρμογή του Παραρτήματος V της MARPOL 73/781 θα πρέπει επίσης να αναφέρονται για
σχετική πληροφόρηση.
3.

Περιγραφή των απορριμμάτων

Τα απορρίμματα πρέπει να ομαδοποιούνται σε κατηγορίες για τους σκοπούς της καταχώρησης στα μέρη Ι και
ΙΙ του Βιβλίου Απορριμμάτων (ή στο επίσημο ημερολόγιο του πλοίου) ως εξής:
Μέρος Ι
Α
Β
C
D
E
F
G
H
I

Πλαστικά
Απόβλητα τροφών
Οικιακά Απόβλητα
Μαγειρικό λάδι
Στάχτες αποτέφρωσης
Λειτουργικά απόβλητα
Σφάγια ζώων
Αλιευτικός εξοπλισμός
Ηλεκτρονικά απόβλητα

Μέρος ΙΙ
J

Κατάλοιπα φορτίου (όχι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον-non HME)

K

Κατάλοιπα φορτίου (επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον-HME)

1

Αναφέρεται στις οδηγίες για την εφαρμογή του Παραρτήματος V της MARPOL 73/78 όπως τροποποιήθηκε με αποφάσεις
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Εγγραφές στο Ημερολόγιο Καταγραφής Απορριμμάτων

4.1 Εγγραφές στο Ημερολόγιο
παρακάτω περιπτώσεις:

Καταγραφής Απορριμμάτων πρέπει να γίνονται σε κάθε μία από τις

4.1.1 Όταν απορρίμματα διατίθενται σε εγκατάσταση υποδοχής2 στη ξηρά ή σε άλλα πλοία:
.1 Ημερομηνία και ώρα διάθεσης
.2 Λιμάνι ή εγκατάσταση ή όνομα πλοίου.
.3 Κατηγορία απορριμμάτων που διατέθηκαν.
.4 Εκτιμώμενη ποσότητα που διατέθηκε για κάθε κατηγορία σε κυβικά μέτρα.
.5 Υπογραφή αξιωματικού υπεύθυνου για την εργασία.
4.1.2 Όταν τα απορρίμματα αποτεφρώνονται:
.1 Ημερομηνία και ώρα έναρξης και διακοπής αποτέφρωσης.
.2 Στίγμα πλοίου (γεωγραφικό μήκος και πλάτος) κατά την έναρξη και διακοπή της αποτέφρωσης.
.3 Κατηγορία απορριμμάτων που αποτεφρώθηκαν.
.4 Εκτιμώμενη ποσότητα που αποτεφρώθηκε σε κυβικά μέτρα.
.5 Υπογραφή αξιωματούχου υπεύθυνου εργασίας.
4.1.3 Όταν τα απορρίμματα απορρίπτονται στη θάλασσα σύμφωνα με τους κανονισμούς 4,5 ή 6 του
Παραρτήματος V MARPOL :
.1 Ημερομηνία και ώρα απόρριψης.
.2 Στίγμα πλοίου (γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος) Σημείωση: για εκφορτώσεις κατάλοιπων
τροφών, συμπεριλαμβάνονται θέσεις έναρξης και διακοπής απόρριψης.
.3 Κατηγορία απορριμμάτων που απορρίφθηκαν.
.4 Εκτιμώμενη ποσότητα που απορρίφθηκε για κάθε κατηγορία σε κυβικά μέτρα.
.5 Υπογραφή αξιωματούχου υπεύθυνου της εργασίας.
4.1.4 Τυχαίες ή άλλες εξαιρετικές εκφορτώσεις ή απώλεια απορριμμάτων στη θάλασσα που
περιλαμβάνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 7 του Παραρτήματος V MARPOL:
.1 Ημερομηνία και ώρα συμβάντος.
.2 Λιμένας ή θέση πλοίου την ώρα του συμβάντος (γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος και βάθος
υδάτων εάν αυτό είναι γνωστό).
.3 Κατηγορίες απορριμμάτων που απορρίφθηκαν ή απωλέσθησαν.
.4 Εκτιμώμενη ποσότητα κάθε κατηγορίας σε κυβικά μέτρα.
.5 Λόγος απόρριψης ή απώλειας και γενικές παρατηρήσεις.
4.2

Ποσότητα απορριμμάτων

Η ποσότητα απορριμμάτων στο πλοίο θα υπολογίζεται σε κυβικά μέτρα, εάν είναι δυνατόν ξεχωριστά
ανάλογα με την κατηγορία των απορριμμάτων. Το Ημερολόγιο Καταγραφής Απορριμμάτων περιλαμβάνει
πολλές αναφορές στην εκτιμώμενη ποσότητα απορριμμάτων. Αναγνωρίζεται ότι η ακρίβεια εκτιμώμενων
ποσοτήτων απορριμμάτων επιδέχεται ερμηνείας. Οι εκτιμήσεις όγκου θα διαφέρουν πριν και μετά την
επεξεργασία. Κάποιες διαδικασίες επεξεργασίας μπορεί να μην επιτρέπουν χρησιμοποιούμενη εκτίμηση
όγκου, π.χ. συνεχής επεξεργασία αποβλήτων τροφών. Τέτοιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
όταν γίνονται οι καταχωρήσεις και οι ερμηνείες τους στις εγγραφές που έγιναν.
2

Οι πλοίαρχοι θα πρέπει να λαμβάνουν από τον διαχειριστή της εγκατάστασης υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των γερανών και των φορτηγών,
απόδειξη ή πιστοποιητικό καθορίζοντας την ποσότητα απορριμμάτων που υπολογίζεται ότι μεταφέρθηκε. Οι αποδείξεις ή τα πιστοποιητικά πρέπει να
φυλάσσονται μαζί με το Ημερολόγιο Καταγραφής Απορριμμάτων.
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Introduction

In accordance with regulation 10 of Annex V of the International Convention for the Prevention of Pollution
from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL), a record is to be kept of each discharge
operation or completed incineration. This includes discharges into the sea, to reception facilities, or to other
ships, as well as the accidental loss of garbage.
2

Garbage and garbage management

Garbage means all kinds of food wastes, domestic wastes and operational wastes, all plastics, cargo residues,
cooking oil, fishing gear, and animal carcasses generated during the normal operation of the ship and liable to
be disposed of continuously or periodically except those substances which are defined or listed in other
Annexes to the present Convention. Garbage does not include fresh fish and parts thereof generated as a
result of fishing activities undertaken during the voyage, or as a result of aquaculture activities which involve
the transport of fish including shellfish for placement in the aquaculture facility and the transport of harvested
fish including shellfish from such facilities to shore for processing.
The Guidelines for the Implementation of Annex V of MARPOL3 should also be referred to for relevant
information.
3

Description of the garbage

Garbage is to be grouped into categories for the purposes of recording in parts I and II of the Garbage Record
Book (or ship's official log-book) as follows:
Part I
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Plastics
Food wastes
Domestic wastes
Cooking oil
Incinerator ashes
Operational wastes
Animal carcasses
Fishing gear
E-waste

Part II
J
Cargo residues (non-HME)
K
Cargo residues (HME)

3

Refer to the Guidelines for the Implementation of Annex V of MARPOL 73/78, as amended by resolutions.
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4

Entries in the Garbage Record Book

4.1

Entries in the Garbage Record Book shall be made on each of the following occasions:

4.1.1 When garbage is discharged to a reception facility4 ashore or to other ships:
.1 Date and time of discharge
.2 Port or facility, or name of ship
.3 Categories of garbage discharged
.4 Estimated amount discharged for each category in cubic metres
.5 Signature of officer in charge of the operation.
4.1.2 When garbage is incinerated:
.1 Date and time of start and stop of incineration
.2 Position of the ship (latitude and longitude) at the start and stop of incineration
.3 Categories of garbage incinerated
.4 Estimated amount incinerated in cubic metres
.5 Signature of the officer in charge of the operation.
4.1.3 When garbage is discharged into the sea in accordance with regulations 4,5 or 6 of MARPOL Annex V or
chapter 5 of part II-A of the Polar Code:
.1 Date and time of discharge
.2 Position of the ship (latitude and longitude). Note: for cargo residue discharges, include discharge
start and stop positions.
.3 Category of garbage discharged
.4 Estimated amount discharged for each category in cubic metres
.5 Signature of the officer in charge of the operation.
4.1.4 Accidental or other exceptional discharges or
including in accordance with regulation 7 of Annex V of MARPOL:

loss

of

garbage

into

the

sea,

.1 Date and time of occurrence
.2 Port or position of the ship at time of occurrence (latitude, longitude and water depth if known)
.3 Categories of garbage discharged or lost
.4 Estimated amount for each category in cubic metres
.5 The reason for the discharge or loss and general remarks.
4.2

Amount of garbage

The amount of garbage on board should be estimated in cubic metres, if possible separately according to
category. The Garbage Record Book contains many references to estimated amount of garbage. It is
recognized that the accuracy of estimating amounts of garbage is left to interpretation. Volume estimates will
differ before and after processing. Some processing procedures may not allow for a usable estimate of
volume, e.g., the continuous processing of food waste. Such factors should be taken into consideration when
making and interpreting entries made in a record.

4

Ship's masters should obtain from the operator of the reception facilities, which includes barges and trucks, a receipt or certificate specifying the
estimated amount of garbage transferred. The receipts or certificates must be kept together with the Garbage Record Book.
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(RECORD OF GARBAGE DISCHARGES)
ΜΕΡΟΣ Ι/ PART I

Για όλα τα απορρίμματα πλην των καταλοίπων φορτίου όπως ορίζεται στον κανονισμό 1.2 (Ορισμοί)
For all garbage other than cargo residues as defined in regulation 1.2 (Definitions)

(Όλα τα πλοία)
(All ships)

Β-Κατάλοιπα τροφών/
Food wastes
F-Λειτουργικά απόβλητα/
Operational wastes

C-Οικιακά απόβλητα/
Domestic wastes
G-Σφάγια ζώων/
Animal carcasses

Αριθμός ΙΜΟ/IMO number

D-Μαγειρικό λάδι/
Cooking oil
H-Αλιευτικός Εξοπλισμός/
Ι-Ηλεκτονικά απόβλητα/
Fishing gear
E-waste

Κατηγορίες απορριμμάτων/Garbage categories

Διακριτικός αριθμός ή γράμματα/Distinctive number or letters

Κατηγορία/
Category
Στη θάλασσα
(m3)/
Into sea (m3)

Σε ευκολία
υποδοχής ή σε
άλλο πλοίο (m3)/
To reception
facilities or to
another ship (m3)

Εκτιμώμενη ποσότητα που
απορρίφθηκε/
Estimated amount discharged

Εκτιμώμενη
ποσότητα που
αποτεφρώθηκε
(m3)/
Estimated
amount
incinerated (m3)
Σχόλια:
(π.χ. ώρα έναρξης/λήξης και στίγμα της
αποτέφρωσης - γενικά σχόλια)/
Remarks: (e.g.start/stop time and position
of incineratiοn; general remarks)

Λιμάνι ή στίγμα του πλοίου
Κατηγορία/
(γεωγραφικό μήκος/πλάτος και βάθος
Category
θαλάσσης εάν είναι γνωστό)/
Port or position of the ship (latitude/
longitude and water depth if known)

Εκτιμώμενη ποσότητα
απώλειας ή απόρριψης (m3)/
Estimated amount lost or
discharged (m3)

Πιστοποίηση/
Υπογραφή /
Certification/
Signature

Πιστοποίηση/
Υπογραφή /
Certification/
Signature

Ημερομηνία/Date:…………………………………………………………………………..

Σχόλια για τους λόγους της απόρριψης ή απώλειας και γενικά σχόλια (π.χ. εύλογα μέτρα
που ελήφθησαν για την πρόληψη ή τον περιορισμό αυτής της απόρριψης ή τυχαίας
απώλειας και γενικά σχόλια)/ Remarks on the reason for the discharge or loss and general
remarks (e.g. reasonable precautions taken to prevent or minimize such discharge or
accidental loss and general remarks

Ατυχηματική απόρριψη ή απώλεια απορριμμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό 7 (Εξαιρέσεις)/Exceptional discharge or loss of garbage under regulation 7 (Exceptions)

Στίγμα του πλοίου (γεωγραφικό
μήκος/πλάτος)
ή λιμένας για παράκτια διάθεση ή
όνομα του πλοίου για απόρριψη σε
άλλο πλοίο/
Position of the ship
(latitude/longitude) or port if
discharged ashore or name of ship if
discharged to another ship

Υπογραφή πλοιάρχου/Master's signature:……………………………......…………………………………………………

Ημερομηνία/ώρα /
Date/Time

Ημερομηνία/ώρα /
Date/Time

Απορρίψεις σύμφωνα με τους κανονισμούς 4 (Απόρριψη απορριμμάτων εκτός ειδικών περιοχών), 5 (Ειδικές διατάξεις για απόρριψη απορριμμάτων από μόνιμες ή πλωτές εξέδρες) ή 6 (Απόρριψη
απορριμμάτων εντός ειδικών περιοχών) του Παραρτήματος V της MARPOL ή το κεφάλαιο 5 του μέρους ΙΙ-Α του Πολικού Κώδικα/ Discharges under MARPOL Annex V regulations 4 (Discharge of garbage outside
special areas), 5 (Special requirements for discharge of garbage from fixed or floating platforms) or 6 (Discharge of garbage within special areas) or chapter 5 of part II-A of the Polar Code

A-Πλαστικά/
Plastics
Ε-Στάχτες αποτέφρωσης/
Incinerator ashes

Όνομα πλοίου/Ship's name
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ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI
GARBAGE RECORD BOOK PART II

Όνομα πλοίου:………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..……
Name of ship:………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….

Λιμάνι και Αριθμός Νηολογίου: ………………………………………………….……………………………………………………………………..
Port of Registry and Official Number:…………………………………………………………….……………………………………………………

Διακριτικός Αριθμός ή Γράμματα/Distinctive No. or Letters: ………………………………..……………………………………………

Αριθμός IMO/ΙΜΟ Number:……………………………………………………………..…………………………………………………………………

Ολική Χωρητικότητα/Gross Tonnage:………………………………………………………………………………………………………………….

Αριθμός επιβατών που πιστοποιείται να μεταφέρει/Number of persons which is certified to carry
aboard:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Περίοδος/Period: από/from……………………….…..……………………... μέχρι/to…………………………………………………………...

Θεώρηση
Το βιβλίο αυτό είναι διατιμημένο έντυπο και διατίθεται αποκλειστικά από το ΝΑΤ και τους υπολόγους του.
Αφού αριθμήθηκε, βρέθηκε ότι έχει 100 σελίδες. Πρόκειται δε να χρησιμεύσει ως Βιβλίο Απορριμμάτων
Μέρος ΙΙ του πλοίου με τα ανωτέρω στοιχεία.
………. / ………. / 20…..
H Λιμενική Αρχή
(σφραγίδα - υπογραφή)
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Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 του Παραρτήματος V της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη Ρύπανσης από
πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο 1978 (ΜARPOL 73/78) πρέπει να γίνεται μια εγγραφή
για κάθε εργασία απόρριψης, διάθεσης ή πλήρους αποτέφρωσης. Αυτή περιλαμβάνει απορρίψεις στη
θάλασσα, διαθέσεις σε ευκολίες υποδοχής ή σε άλλα πλοία, καθώς και τυχαία απώλεια απορριμμάτων.
2.

Απορρίμματα και διαχείριση απορριμμάτων

Απορρίμματα είναι όλα τα είδη από κατάλοιπα τροφών, οικιακών και λειτουργικών αποβλήτων, όλα τα
πλαστικά, κατάλοιπα φορτίου, μαγειρικά λάδια, αλιευτικός εξοπλισμός και πτώματα νεκρών ζώων που
παράγονται κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του πλοίου και θα διατίθενται συνεχώς ή περιοδικά
εκτός εκείνων των ουσιών οι οποίες ορίζονται ή είναι στον κατάλογο άλλων Παραρτημάτων της παρούσας
Σύμβασης. Στα απορρίμματα δεν περιλαμβάνονται τα φρέσκα ψάρια και τμήματα αυτών που παράγονται
από αλιευτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του πλου ή ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων
υδατοκαλλιέργειας που περιλαμβάνουν τη μεταφορά ψαριών, συμπεριλαμβανομένων των οστρακοειδών,
για την τοποθέτηση τους σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας και τη μεταφορά ψαριών,
συμπεριλαμβανομένων των οστρακοειδών, από τέτοιες εγκαταστάσεις στην ακτή για επεξεργασία.
Οι οδηγίες για την εφαρμογή του Παραρτήματος V της MARPOL 73/785 θα πρέπει επίσης να αναφέρονται για
σχετική πληροφόρηση.
3.

Περιγραφή των απορριμμάτων

Τα απορρίμματα πρέπει να ομαδοποιούνται σε κατηγορίες για τους σκοπούς της καταχώρησης στα μέρη Ι και
ΙΙ του Βιβλίου Απορριμμάτων (ή στο επίσημο ημερολόγιο του πλοίου) ως εξής:
Μέρος Ι
Α
Β
C
D
E
F
G
H
I

Πλαστικά
Απόβλητα τροφών
Οικιακά Απόβλητα
Μαγειρικό λάδι
Στάχτες αποτέφρωσης
Λειτουργικά απόβλητα
Σφάγια ζώων
Αλιευτικός εξοπλισμός
Ηλεκτρονικά απόβλητα

Μέρος ΙΙ
J

Κατάλοιπα φορτίου (όχι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον-non HME)

K

Κατάλοιπα φορτίου (επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον-HME)

5

Αναφέρεται στις οδηγίες για την εφαρμογή του Παραρτήματος V της MARPOL 73/78 όπως τροποποιήθηκε με αποφάσεις
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Εγγραφές στο Ημερολόγιο Καταγραφής Απορριμμάτων

4.1 Εγγραφές στο Ημερολόγιο
παρακάτω περιπτώσεις:

Καταγραφής Απορριμμάτων πρέπει να γίνονται σε κάθε μία από τις

4.1.1 Όταν απορρίμματα διατίθενται σε εγκατάσταση υποδοχής6 στη ξηρά ή σε άλλα πλοία:
.1 Ημερομηνία και ώρα διάθεσης
.2 Λιμάνι ή εγκατάσταση ή όνομα πλοίου.
.3 Κατηγορία απορριμμάτων που διατέθηκαν.
.4 Εκτιμώμενη ποσότητα που διατέθηκε για κάθε κατηγορία σε κυβικά μέτρα.
.5 Υπογραφή αξιωματικού υπεύθυνου για την εργασία.
4.1.2 Όταν τα απορρίμματα αποτεφρώνονται:
.1 Ημερομηνία και ώρα έναρξης και διακοπής αποτέφρωσης.
.2 Στίγμα πλοίου (γεωγραφικό μήκος και πλάτος) κατά την έναρξη και διακοπή της αποτέφρωσης.
.3 Κατηγορία απορριμμάτων που αποτεφρώθηκαν.
.4 Εκτιμώμενη ποσότητα που αποτεφρώθηκε σε κυβικά μέτρα.
.5 Υπογραφή αξιωματούχου υπεύθυνου εργασίας.
4.1.3 Όταν τα απορρίμματα απορρίπτονται στη θάλασσα σύμφωνα με τους κανονισμούς 4,5 ή 6 του
Παραρτήματος V MARPOL :
.1 Ημερομηνία και ώρα απόρριψης.
.2 Στίγμα πλοίου (γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος) Σημείωση: για εκφορτώσεις κατάλοιπων
τροφών, συμπεριλαμβάνονται θέσεις έναρξης και διακοπής απόρριψης.
.3 Κατηγορία απορριμμάτων που απορρίφθηκαν.
.4 Εκτιμώμενη ποσότητα που απορρίφθηκε για κάθε κατηγορία σε κυβικά μέτρα.
.5 Υπογραφή αξιωματούχου υπεύθυνου της εργασίας.
4.1.4 Τυχαίες ή άλλες εξαιρετικές εκφορτώσεις ή απώλεια απορριμμάτων στη θάλασσα που
περιλαμβάνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 7 του Παραρτήματος V MARPOL:
.1 Ημερομηνία και ώρα συμβάντος.
.2 Λιμένας ή θέση πλοίου την ώρα του συμβάντος (γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος και βάθος
υδάτων εάν αυτό είναι γνωστό).
.3 Κατηγορίες απορριμμάτων που απορρίφθηκαν ή απωλέσθησαν.
.4 Εκτιμώμενη ποσότητα κάθε κατηγορίας σε κυβικά μέτρα.
.5 Λόγος απόρριψης ή απώλειας και γενικές παρατηρήσεις.
4.2

Ποσότητα απορριμμάτων

Η ποσότητα απορριμμάτων στο πλοίο θα υπολογίζεται σε κυβικά μέτρα, εάν είναι δυνατόν ξεχωριστά
ανάλογα με την κατηγορία των απορριμμάτων. Το Ημερολόγιο Καταγραφής Απορριμμάτων περιλαμβάνει
πολλές αναφορές στην εκτιμώμενη ποσότητα απορριμμάτων. Αναγνωρίζεται ότι η ακρίβεια εκτιμώμενων
ποσοτήτων απορριμμάτων επιδέχεται ερμηνείας. Οι εκτιμήσεις όγκου θα διαφέρουν πριν και μετά την
επεξεργασία. Κάποιες διαδικασίες επεξεργασίας μπορεί να μην επιτρέπουν χρησιμοποιούμενη εκτίμηση
όγκου, π.χ. συνεχής επεξεργασία αποβλήτων τροφών. Τέτοιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
όταν γίνονται οι καταχωρήσεις και οι ερμηνείες τους στις εγγραφές που έγιναν.

6

Οι πλοίαρχοι θα πρέπει να λαμβάνουν από τον διαχειριστή της εγκατάστασης υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των γερανών και των φορτηγών,
απόδειξη ή πιστοποιητικό καθορίζοντας την ποσότητα απορριμμάτων που υπολογίζεται ότι μεταφέρθηκε. Οι αποδείξεις ή τα πιστοποιητικά πρέπει να
φυλάσσονται μαζί με το Ημερολόγιο Καταγραφής Απορριμμάτων.
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Introduction

In accordance with regulation 10 of Annex V of the International Convention for the Prevention of Pollution
from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL), a record is to be kept of each discharge
operation or completed incineration. This includes discharges into the sea, to reception facilities, or to other
ships, as well as the accidental loss of garbage.
2

Garbage and garbage management

Garbage means all kinds of food wastes, domestic wastes and operational wastes, all plastics, cargo residues,
cooking oil, fishing gear, and animal carcasses generated during the normal operation of the ship and liable to
be disposed of continuously or periodically except those substances which are defined or listed in other
Annexes to the present Convention. Garbage does not include fresh fish and parts thereof generated as a
result of fishing activities undertaken during the voyage, or as a result of aquaculture activities which involve
the transport of fish including shellfish for placement in the aquaculture facility and the transport of harvested
fish including shellfish from such facilities to shore for processing.
The Guidelines for the Implementation of Annex V of MARPOL7 should also be referred to for relevant
information.
3

Description of the garbage

Garbage is to be grouped into categories for the purposes of recording in parts I and II of the Garbage Record
Book (or ship's official log-book) as follows:
Part I
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Plastics
Food wastes
Domestic wastes
Cooking oil
Incinerator ashes
Operational wastes
Animal carcasses
Fishing gear
E-waste

Part II
J
Cargo residues (non-HME)
K
Cargo residues (HME)

7

Refer to the Guidelines for the Implementation of Annex V of MARPOL 73/78, as amended by resolutions.
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4

Entries in the Garbage Record Book

4.1

Entries in the Garbage Record Book shall be made on each of the following occasions:

4.1.1 When garbage is discharged to a reception facility8 ashore or to other ships:
.1 Date and time of discharge
.2 Port or facility, or name of ship
.3 Categories of garbage discharged
.4 Estimated amount discharged for each category in cubic metres
.5 Signature of officer in charge of the operation.
4.1.2 When garbage is incinerated:
.1 Date and time of start and stop of incineration
.2 Position of the ship (latitude and longitude) at the start and stop of incineration
.3 Categories of garbage incinerated
.4 Estimated amount incinerated in cubic metres
.5 Signature of the officer in charge of the operation.
4.1.3 When garbage is discharged into the sea in accordance with regulations 4,5 or 6 of MARPOL Annex V or
chapter 5 of part II-A of the Polar Code:
.1 Date and time of discharge
.2 Position of the ship (latitude and longitude). Note: for cargo residue discharges, include
discharge start and stop positions.
.3 Category of garbage discharged
.4 Estimated amount discharged for each category in cubic metres
.5 Signature of the officer in charge of the operation.
4.1.4 Accidental or other exceptional discharges or loss of garbage into the sea,
including in accordance with regulation 7 of Annex V of MARPOL:
.1 Date and time of occurrence
.2 Port or position of the ship at time of occurrence (latitude, longitude and water depth if known)
.3 Categories of garbage discharged or lost
.4 Estimated amount for each category in cubic metres
.5 The reason for the discharge or loss and general remarks.
4.2

Amount of garbage

The amount of garbage on board should be estimated in cubic metres, if possible separately according to
category. The Garbage Record Book contains many references to estimated amount of garbage. It is
recognized that the accuracy of estimating amounts of garbage is left to interpretation. Volume estimates will
differ before and after processing. Some processing procedures may not allow for a usable estimate of
volume, e.g., the continuous processing of food waste. Such factors should be taken into consideration when
making and interpreting entries made in a record.
8

Ship's masters should obtain from the operator of the reception facilities, which includes barges and trucks, a receipt or certificate specifying the
estimated amount of garbage transferred. The receipts or certificates must be kept together with the Garbage Record Book.
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(RECORD OF GARBAGE DISCHARGES)
ΜΕΡΟΣ ΙI/ PART II

Για όλα τα κατάλοιπα φορτίου όπως ορίζονται στον κανονισμό 1.2 (Ορισμοί)
For all cargo residues as defined in regulation 1.2 (Definitions)

(Πλοία που μεταφέρουν χύδην στερεά φορτία)
(Ships that carry solid bulk cargoes)
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Αριθμός ΙΜΟ/IMO number

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η Μαρτίου 2018, καταργούμενης της υπουργικής απόφασης
Αριθμ. Φ.531.5-5/2013/18-02-2013 (Β' 357).
Στίγμα του πλοίου
(γεωγραφικό
μήκος/πλάτος) ή λιμάνι για
παράκτια διάθεση /
Position of the ship
(latitude/longitude) or port
if discharged ashore

Κατηγορία/
Category
Στη θάλασσα (m3)/
Into sea (m3)
Σε ευκολία
υποδοχής ή σε
άλλο πλοίο (m3)/
To reception
facilities or to
another ship (m3)

Εκτιμώμενη ποσότητα
που απορρίφθηκε/
Estimated amount discharged

Υπογραφή πλοιάρχου/Master's signature:……………………………......…………………………………………………

Ημερομηνία/ώρα /
Date/Time

Πιστοποίηση/
Υπογραφή /
Certification/
Signature

Ημερομηνία/Date:…………………………………………………………………………

Στίγμα του πλοίου για έναρξη και
λήξη απορρίψεων στη θάλασσα/
Start and stop positions of the ship
for discharges into the sea

Απορρίψεις σύμφωνα με τους κανονισμούς 4 (Απόρριψη απορριμμάτων εκτός ειδικών περιοχών) και 6 (Απόρριψη απορριμμάτων εντός ειδικών περιοχών)/
Discharges under regulations 4 (Discharge of garbage outside special areas) and 6 (Discharge of garbage within special areas)

Κ-Κατάλοιπα φορτίου (ΗΜΕ)/Cargo residues (HME)

Κατηγορίες απορριμμάτων/Garbage categories

Διακριτικός αριθμός ή γράμματα/Distinctive number or letters

J-Κατάλοιπα φορτίου (non-HME)/Cargo residues (non-HME)

Όνομα πλοίου/Ship's name
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 23 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

*02042740712170016*

