ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΜΕΡΟ ΙI
GARBAGE RECORD BOOK PART II
Όνομα πλοίου:…………………………………………………………………………………………………………………..……

Name of ship:………………………………………………………………………………………………………………………….

Λιμάνι και Αρικμόσ Νθολογίου: ……………………………………………………………………………………………..

Port of Registry and Official Number:………………………………………………………………………………………

Διακριτικόσ Αρικμόσ ι Γράμματα/Distinctive No. or Letters: …..……………………………………………

Αρικμόσ IMO/ΙΜΟ Number:……………………………………………………………………………………………………

Ολικι Χωρθτικότθτα/Gross Tonnage:…………………………………………………………………………………….

Αρικμόσ επιβατϊν που πιςτοποιείται να μεταφζρει/Number of persons which is certified to carry
aboard:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Περίοδοσ/Period: από/from……………………….…..……….. μζχρι/to……………………………………………..

Θεϊρθςθ
Σο βιβλίο αυτό είναι διατιμθμζνο ζντυπο και διατίκεται αποκλειςτικά από το ΝΑΣ και τουσ υπολόγουσ
του. Αφοφ αρικμικθκε, βρζκθκε ότι ζχει 100 ςελίδεσ. Πρόκειται δε να χρθςιμεφςει ωσ Βιβλίο Απορριμμάτων
Μζροσ ΙΙ του πλοίου με τα ανωτζρω ςτοιχεία.
………. / ………. / 20…..
H Λιμενικι Αρχι
(ςφραγίδα - υπογραφι)
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1.

Ειςαγωγι

φμφωνα με τον Κανονιςμό 10 του Παραρτιματοσ V τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ για τθν Πρόλθψθ
Ρφπανςθσ από πλοία, 1973, όπωσ τροποποιικθκε από το Πρωτόκολλο 1978 (ΜARPOL 73/78) πρζπει να
γίνεται μια εγγραφι για κάκε εργαςία απόρριψθσ, διάκεςθσ ι πλιρουσ αποτζφρωςθσ. Αυτι περιλαμβάνει
απορρίψεισ ςτθ κάλαςςα, διακζςεισ ςε ευκολίεσ υποδοχισ ι ςε άλλα πλοία, κακϊσ και τυχαία απϊλεια
απορριμμάτων.
2.

Απορρίμματα και διαχείριςθ απορριμμάτων

Απορρίμματα είναι όλα τα είδθ από κατάλοιπα τροφϊν, οικιακϊν και λειτουργικϊν αποβλιτων, όλα τα
πλαςτικά, κατάλοιπα φορτίου, μαγειρικά λάδια, αλιευτικόσ εξοπλιςμόσ και πτϊματα νεκρϊν ηϊων που
παράγονται κατά τθ διάρκεια τθσ κανονικισ λειτουργίασ του πλοίου και κα διατίκενται ςυνεχϊσ ι περιοδικά
εκτόσ εκείνων των ουςιϊν οι οποίεσ ορίηονται ι είναι ςτον κατάλογο άλλων Παραρτθμάτων τθσ παροφςασ
φμβαςθσ. τα απορρίμματα δεν περιλαμβάνονται τα φρζςκα ψάρια και τμιματα αυτϊν που παράγονται
από αλιευτικζσ δραςτθριότθτεσ κατά τθ διάρκεια του πλου ι ωσ αποτζλεςμα δραςτθριοτιτων
υδατοκαλλιζργειασ που περιλαμβάνουν τθ μεταφορά ψαριϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των οςτρακοειδϊν,
για τθν τοποκζτθςθ τουσ ςε εγκαταςτάςεισ υδατοκαλλιζργειασ και τθ μεταφορά ψαριϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνων των οςτρακοειδϊν, από τζτοιεσ εγκαταςτάςεισ ςτθν ακτι για επεξεργαςία.
Οι οδθγίεσ για τθν εφαρμογι του Παραρτιματοσ V τθσ MARPOL 73/781 κα πρζπει επίςθσ να
αναφζρονται για ςχετικι πλθροφόρθςθ.
3.

Περιγραφι των απορριμμάτων

Σα απορρίμματα πρζπει να ομαδοποιοφνται ςε κατθγορίεσ για τουσ ςκοποφσ τθσ καταχϊρθςθσ ςτα
μζρθ Ι και ΙΙ του Βιβλίου Απορριμμάτων (ι ςτο επίςθμο θμερολόγιο του πλοίου) ωσ εξισ:
Μζροσ Ι
Α
Β
C
D
E
F
G
H
I

Πλαςτικά
Απόβλθτα τροφϊν
Οικιακά Απόβλθτα
Μαγειρικό λάδι
τάχτεσ αποτζφρωςθσ
Λειτουργικά απόβλθτα
φάγια ηϊων
Αλιευτικόσ εξοπλιςμόσ
Ηλεκτρονικά απόβλθτα

Μζροσ ΙΙ
J

Κατάλοιπα φορτίου (όχι επιβλαβι για το καλάςςιο περιβάλλον-non HME)

K

Κατάλοιπα φορτίου (επιβλαβι για το καλάςςιο περιβάλλον-HME)
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Αναφζρεται ςτισ οδθγίεσ για τθν εφαρμογι του Παραρτιματοσ V τθσ MARPOL 73/78 όπωσ τροποποιικθκε με αποφάςεισ
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4.

Εγγραφζσ ςτο Ημερολόγιο Καταγραφισ Απορριμμάτων

4.1 Εγγραφζσ ςτο Ημερολόγιο
παρακάτω περιπτϊςεισ:

Καταγραφισ Απορριμμάτων πρζπει να γίνονται ςε κάκε μία από τισ

4.1.1 Όταν απορρίμματα διατίκενται ςε εγκατάςταςθ υποδοχισ2 ςτθ ξθρά ι ςε άλλα πλοία:
.1 Ημερομθνία και ϊρα διάκεςθσ
.2 Λιμάνι ι εγκατάςταςθ ι όνομα πλοίου.
.3 Κατθγορία απορριμμάτων που διατζκθκαν.
.4 Εκτιμϊμενθ ποςότθτα που διατζκθκε για κάκε κατθγορία ςε κυβικά μζτρα.
.5 Τπογραφι αξιωματικοφ υπεφκυνου για τθν εργαςία.
4.1.2 Όταν τα απορρίμματα αποτεφρϊνονται:
.1 Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ και διακοπισ αποτζφρωςθσ.
.2 τίγμα πλοίου (γεωγραφικό μικοσ και πλάτοσ) κατά τθν ζναρξθ και διακοπι τθσ αποτζφρωςθσ.
.3 Κατθγορία απορριμμάτων που αποτεφρϊκθκαν.
.4 Εκτιμϊμενθ ποςότθτα που αποτεφρϊκθκε ςε κυβικά μζτρα.
.5 Τπογραφι αξιωματοφχου υπεφκυνου εργαςίασ.
4.1.3 Όταν τα απορρίμματα απορρίπτονται ςτθ κάλαςςα ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ 4,5 ι 6 του
Παραρτιματοσ V MARPOL :
.1 Ημερομθνία και ϊρα απόρριψθσ.
.2 τίγμα πλοίου (γεωγραφικό μικοσ και γεωγραφικό πλάτοσ) θμείωςθ: για εκφορτϊςεισ κατάλοιπων
τροφϊν, ςυμπεριλαμβάνονται κζςεισ ζναρξθσ και διακοπισ απόρριψθσ.
.3 Κατθγορία απορριμμάτων που απορρίφκθκαν.
.4 Εκτιμϊμενθ ποςότθτα που απορρίφκθκε για κάκε κατθγορία ςε κυβικά μζτρα.
.5 Τπογραφι αξιωματοφχου υπεφκυνου τθσ εργαςίασ.
4.1.4 Συχαίεσ ι άλλεσ εξαιρετικζσ εκφορτϊςεισ ι απϊλεια απορριμμάτων ςτθ κάλαςςα που
περιλαμβάνονται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 7 του Παραρτιματοσ V MARPOL:
.1 Ημερομθνία και ϊρα ςυμβάντοσ.
.2 Λιμζνασ ι κζςθ πλοίου τθν ϊρα του ςυμβάντοσ (γεωγραφικό πλάτοσ και γεωγραφικό μικοσ και βάκοσ
υδάτων εάν αυτό είναι γνωςτό).
.3 Κατθγορίεσ απορριμμάτων που απορρίφκθκαν ι απωλζςκθςαν.
.4 Εκτιμϊμενθ ποςότθτα κάκε κατθγορίασ ςε κυβικά μζτρα.
.5 Λόγοσ απόρριψθσ ι απϊλειασ και γενικζσ παρατθριςεισ.
4.2

Ποςότθτα απορριμμάτων

Η ποςότθτα απορριμμάτων ςτο πλοίο κα υπολογίηεται ςε κυβικά μζτρα, εάν είναι δυνατόν ξεχωριςτά
ανάλογα με τθν κατθγορία των απορριμμάτων. Σο Ημερολόγιο Καταγραφισ Απορριμμάτων περιλαμβάνει
πολλζσ αναφορζσ ςτθν εκτιμϊμενθ ποςότθτα απορριμμάτων. Αναγνωρίηεται ότι θ ακρίβεια εκτιμϊμενων
ποςοτιτων απορριμμάτων επιδζχεται ερμθνείασ. Οι εκτιμιςεισ όγκου κα διαφζρουν πριν και μετά τθν
επεξεργαςία. Κάποιεσ διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ μπορεί να μθν επιτρζπουν χρθςιμοποιοφμενθ εκτίμθςθ
όγκου, π.χ. ςυνεχισ επεξεργαςία αποβλιτων τροφϊν. Σζτοιοι παράγοντεσ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ
όταν γίνονται οι καταχωριςεισ και οι ερμθνείεσ τουσ ςτισ εγγραφζσ που ζγιναν.
2

Οι πλοίαρχοι κα πρζπει να λαμβάνουν από τον διαχειριςτι τθσ εγκατάςταςθσ υποδοχισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των γερανϊν και των φορτθγϊν,
απόδειξθ ι πιςτοποιθτικό κακορίηοντασ τθν ποςότθτα απορριμμάτων που υπολογίηεται ότι μεταφζρκθκε. Οι αποδείξεισ ι τα πιςτοποιθτικά πρζπει να
φυλάςςονται μαηί με το Ημερολόγιο Καταγραφισ Απορριμμάτων.
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1

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.
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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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ΕΓΓΡΑΦΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ
(RECORD OF GARBAGE DISCHARGES)
ΜΕΡΟ ΙI/ PART II
Για όλα τα κατάλοιπα φορτίου όπωσ ορίηονται
ςτον κανονιςμό 1.2 (Οριςμοί)
For all cargo residues as defined in regulation 1.2 (Definitions)

(Πλοία που μεταφζρουν χφδθν ςτερεά φορτία)
(Ships that carry solid bulk cargoes)
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Όνομα πλοίου/Ship's name

Διακριτικόσ αρικμόσ ι γράμματα/Distinctive number or letters

Αρικμόσ ΙΜΟ/IMO number

Κατθγορίεσ απορριμμάτων/Garbage categories
J-Κατάλοιπα φορτίου (non-HME)/Cargo residues (non-HME)

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

Απορρίψεισ ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ 4 (Απόρριψθ απορριμμάτων εκτόσ ειδικϊν περιοχϊν) και 6 (Απόρριψθ απορριμμάτων εντόσ ειδικϊν περιοχϊν)/
Discharges under regulations 4 (Discharge of garbage outside special areas) and 6 (Discharge of garbage within special areas)
Ημερομθνία/ϊρα /
Date/Time

τίγμα του πλοίου
(γεωγραφικό
μικοσ/πλάτοσ) ι λιμάνι για
παράκτια διάκεςθ /
Position of the ship
(latitude/longitude) or port
if discharged ashore

Κατθγορία/
Category

Εκτιμϊμενθ ποςότθτα
που απορρίφκθκε/
Estimated amount discharged
τθ κάλαςςα (m3)/
Into sea (m3)

ε ευκολία
υποδοχισ ι ςε
άλλο πλοίο (m3)/
To reception
facilities or to
another ship (m3)

Τπογραφι πλοιάρχου/Master's signature:……………………………......…………………………………………………
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τίγμα του πλοίου για ζναρξθ και
λιξθ απορρίψεων ςτθ κάλαςςα/
Start and stop positions of the ship
for discharges into the sea

Πιςτοποίθςθ/
Τπογραφι /
Certification/
Signature

Ημερομθνία/Date:………………………………………………………………………….

