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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα V του Πρω−
τοκόλλου του 1978 αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση
για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (Ανα−
θεωρημένο Παράρτημα V της Δ.Σ MARPOL 73/78).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του Ν.1269/
1982 “για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «περί προ−
λήψεως της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία» του
1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται σ’
αυτή τη Σύμβαση“ (Α΄ 89), όπως το άρθρο αυτό αντικα−
ταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου δευτέρου
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).
β) Της παραγράφου 1 περ. β΄ του άρθρου έβδομου
του Ν.1269/82 (Α΄ 89).
γ) Της απόφασης της Επιτροπής Προστασίας Θαλασ−
σίου Περιβάλλοντος (MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισμού (ΙΜΟ) αριθ. MEPC.201(62) που υιοθετήθηκε
την 15η Ιουλίου 2011 «Τροποποιήσεις στο Παράρτημα V
του Πρωτοκόλλου του 1978 του σχετικού με την Διεθνή
Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασ−
σας από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα V της
MARPOL 73/78)».

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 άρθρου 5 του ΠΔ 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών»
(Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ
94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του
ΠΔ 98/2012 (Α΄ 160).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθ. 264/12 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών
Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Αποδοχή τροποποιήσεων
1. Γίνεται αποδεκτό το αναθεωρημένο Παράρτημα
V του Πρωτοκόλλου του 1978 σχετικά με την Διεθνή
Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία,
1973, όπως αναφέρεται στην Απόφαση της Επιτροπής
Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος MEPC.201(62)
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) που υιο−
θετήθηκε την 15η Ιουλίου 2011.
2. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του αγγλικού και
του ελληνικού κειμένου, υπερισχύει το αγγλικό.
3. Το κείμενο που αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτω−
ση (1) στην Αγγλική, που παρατίθεται και σε μετάφραση
στην Ελληνική γλώσσα, όπως υιοθετήθηκε με την Από−
φαση MEPC.201(62) της 15ης Ιουλίου 2011, έχει ως εξής:
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RESOLUTIONMEPC.201(62)

Adoptedon15July2011

AMENDMENTSTOTHEANNEXOFTHEPROTOCOLOF1978RELATINGTOTHEINTERNATIONAL
CONVENTIONFORTHEPREVENTIONOFPOLLUTIONFROMSHIPS,1973
(RevisedMARPOLAnnexV)

THEMARINEENVIRONMENTPROTECTIONCOMMITTEE,

RECALLINGarticle38(a)oftheConventionontheInternationalMaritimeOrganizationconcerningthe
functions of the Marine Environment Protection Committee (the Committee) conferred upon it by
internationalconventionsforthepreventionandcontrolofmarinepollution,
NOTING article 1 6 o f  the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973
(hereinafter referred to as the "1973 Convention") and article VI of the Protocol of 1978 relating to the
InternationalConventionforthePreventionofPollutionfromShips,1973(hereinafterreferredtoasthe"1978
Protocol") which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confer upon the
appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973
Convention,asmodifiedbythe1978Protocol(MARPOL73/78),

HAVINGCONSIDEREDdraftamendmentstoAnnexVofMARPOL73/78,
1.
ADOPTS,inaccordancewitharticle16(2)(d)ofthe1973Convention,theamendmentstoAnnexVof
MARPOL73/78,thetextofwhichissetoutatannextothepresentresolution;
2.
DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the amendments
shallbedeemedtohavebeenacceptedon1July2012unless,priortothatdate,notlessthanonethirdofthe
Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50 per cent of the gross
tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the
amendments;
3.
INVITESthePartiestonotethat,inaccordancewitharticle16(2)(g)(ii)ofthe1973Convention,the
said amendments shall enter into force on 1 January 2013 upon their acceptance in accordance with
paragraph2above;
4.
REQUESTS the SecretaryͲGeneral, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to
transmit to all Parties to MARPOL 73/78 certified copies of the present resolution and the text of the
amendmentscontainedintheAnnex;
5.
REQUESTS FURTHER the SecretaryͲGeneral to transmit to the Members of the Organization which
arenotPartiestoMARPOL73/78copiesofthepresentresolutionanditsAnnex.
ANNEX
REVISEDMARPOLANNEXV

REGULATIONSFORTHEPREVENTIONOFPOLLUTIONBYGARBAGEFROMSHIPS

Regulation1
Definitions

ForthepurposesofthisAnnex:
1

Animalcarcassesmeansthebodiesofanyanimalsthatarecarriedonboardascargoandthatdieor
areeuthanizedduringthevoyage.
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2

Cargo residues means the remnants of any cargo which are not covered by other Annexes to the
present Convention and which remain on the deck or in holds following loading or unloading,
includingloadingand unloadingexcessorspillage,whetherinwetordryconditionorentrainedin
wash water but does not include cargo dust remaining on the deck after sweeping or dust on the
externalsurfacesoftheship.

3

Cookingoilmeansanytypeofedibleoiloranimalfatusedorintendedtobeusedforthepreparation
orcookingoffood,butdoesnotincludethefooditselfthatispreparedusingtheseoils.

4

DomesticwastesmeansalltypesofwastesnotcoveredbyotherAnnexesthataregeneratedinthe
accommodationspacesonboardtheship.Domesticwastesdoesnotincludegreywater.

5

Enroutemeansthattheshipisunderwayatseaonacourseorcourses,includingdeviationfromthe
shortestdirectroute,whichasfaraspracticablefornavigationalpurposes,willcauseanydischarge
tobespreadoverasgreatanareaoftheseaasisreasonableandpracticable.

6

Fishinggearmeansanyphysicaldeviceorpartthereoforcombinationofitemsthatmaybeplaced
on or in the water or on the seaͲbed with the intended purpose of capturing, or controlling for
subsequentcaptureorharvesting,marineorfreshwaterorganisms.

7

Fixedorfloatingplatformsmeansfixedorfloatingstructureslocatedatseawhichareengagedinthe
exploration,exploitationorassociatedoffshoreprocessingofseaͲbedmineralresources.

8

Foodwastesmeansanyspoiledorunspoiledfoodsubstancesandincludesfruits,vegetables,dairy
products,poultry,meatproductsandfoodscrapsgeneratedaboardship.

9

Garbagemeansallkindsoffoodwastes,domesticwastesandoperationalwastes,allplastics,cargo
residues, cooking oil, fishing gear, and animal carcasses generated during the normal operation of
theshipandliabletobedisposedofcontinuouslyorperiodicallyexceptthosesubstanceswhichare
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
resultofaquacultureactivitieswhichinvolvethetransportoffishincludingshellfishforplacementin
theaquaculturefacilityandthetransportofharvestedfishincludingshellfishfromsuchfacilitiesto
shoreforprocessing.

ͳͲ

Incinerator ashes means ash and clinkers resulting from shipboard incinerators used for the
incinerationofgarbage.

ͳͳ

Nearestland.Theterm"fromthenearestland"meansfromthebaselinefromwhichtheterritorial
seaoftheterritoryinquestionisestablishedinaccordancewithinternationallaw,except that,for
thepurposesofthepresentAnnex,''fromthenearestland''offthenorthͲeasterncoastofAustralia
shallmeanfromalinedrawnfromapointonthecoastofAustraliain:
latitude11WS,longitude142°08'Etoapointinlatitude10°35'S,longitude141°55'E,thencetoa
point latitude 10W S, longitude 142W E, thence to a point latitude 09°10' S, longitude 143°52' E,
thence to a point latitude 09°00' S, longitude 144°30' E, thence to a point latitude 10°41' S,
longitude145WE,thencetoapointlatitude13WS,longitude145WE,thencetoapointlatitude
15WS,longitude146WE,thencetoapointlatitude17°30'S,longitude147WE,thencetoapoint
latitude21WS,longitude152°55'E,thencetoapointlatitude24°30'S,longitude154WE,thenceto
apointonthecoastofAustraliainlatitude24°42'S,longitude153°15'E.

12

Operationalwastesmeansallsolidwastes(includingslurries)notcoveredbyotherAnnexesthatare
collectedonboardduringnormalmaintenanceoroperationsofaship,orusedforcargostowageand
handling.Operationalwastesalsoincludescleaningagentsandadditivescontainedincargoholdand
externalwashwater.Operationalwastesdoesnotinclude grey water,bilge water,orothersimilar
dischargesessentialtotheoperationofaship,takingintoaccounttheguidelinesdevelopedbythe
Organization.

13

Plasticmeansasolidmaterialwhichcontainsasanessentialingredientoneormorehighmolecular
mass polymers and which is formed (shaped) during either manufacture of the polymer or the
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fabricationintoafinishedproductbyheatand/orpressure.Plasticshavematerialpropertiesranging
from hard and brittle to soft and elastic. For the purposes of this annex, "all plastics" means all
garbage that consists of or includes plastic in any form, including synthetic ropes, synthetic fishing
nets,plasticgarbagebagsandincineratorashesfromplasticproducts.
14

Specialareameansaseaareawhereforrecognizedtechnicalreasonsinrelationtoitsoceanographic
and ecological condition and to the particular character of its traffic the adoption of special
mandatorymethodsforthepreventionofseapollutionbygarbageisrequired.

ForthepurposesofthisAnnexthespecialareasaretheMediterraneanSeaarea,theBalticSeaarea,theBlack
Seaarea,theRedSeaarea,theGulfsarea,theNorthSeaarea,theAntarcticareaandtheWiderCaribbean
Region,whicharedefinedasfollows:
.1TheMediterraneanSeaareameanstheMediterraneanSeaproperincludingthegulfsandseas
thereinwiththeboundarybetweentheMediterraneanandtheBlackSeaconstitutedbythe41°
NparallelandboundedtothewestbytheStraitsofGibraltaratthemeridian5°36'W.

.2TheBalticSeaareameanstheBalticSeaproperwiththeGulfofBothniaandtheGulfofFinland
andtheentrancetotheBalticSeaboundedbytheparalleloftheSkawintheSkagerrakat57°
44.8'N.

.3TheBlackSeaareameanstheBlackSeaproperwiththeboundarybetweentheMediterranean
andtheBlackSeaconstitutedbytheparallel41°N.

.4TheRedSeaareameanstheRedSeaproperincludingtheGulfsofSuezandAqababoundedat
thesouthbytherhumblinebetweenRassiAne(12°28.5'N,43°19.6'E)andHusnMurad(12°
40.4'N,43°30.2'E).

.5TheGulfsareameanstheseaarealocatednorthͲwestoftherhumblinebetweenRasalHadd
(22°30'N,59°48'E)andRasalFasteh(25°04'N,61°25'E).

.6TheNorthSeaareameanstheNorthSeaproperincludingseasthereinwiththeboundary
between:

.1theNorthSeasouthwardsoflatitude62°Nandeastwardsoflongitude4°W;

.2theSkagerrak,thesouthernlimitofwhichisdeterminedeastoftheSkawbylatitude
57°44.8'N;and

.3theEnglishChannelanditsapproacheseastwardsoflongitude5°Wandnorthwards
oflatitude48°30'N.

.7TheAntarcticareameanstheseaareasouthoflatitude60°S.

.8TheWiderCaribbeanRegionmeanstheGulfofMexicoandCaribbeanSeaproperincludingthe
baysandseasthereinandthatportionoftheAtlanticOceanwithintheboundaryconstitutedbythe
30°NparallelfromFloridaeastwardto77°30'Wmeridian,thencearhumblinetotheintersectionof
20°Nparalleland59°Wmeridian,thencearhumblinetotheintersectionof7°20'Nparalleland50°
Wmeridian,thencearhumblinedrawnsouthwesterlytotheeasternboundaryofFrenchGuiana.

Regulation2
Application
Unlessexpresslyprovidedotherwise,theprovisionsofthisAnnexshallapplytoallships.
Regulation3
Generalprohibitionondischargeofgarbageintothesea
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1
Dischargeofallgarbageintotheseaisprohibited,exceptasprovidedotherwiseinregulations4,5,6
and7ofthisAnnex.
2
Exceptasprovidedinregulation7ofthisAnnex,dischargeintotheseaofallplastics,includingbut
notlimitedtosyntheticropes,syntheticfishingnets,plasticgarbagebagsandincineratorashesfromplastic
productsisprohibited.
3
Except as provided in regulation 7 of this Annex, the discharge into the sea of cooking oil is
prohibited.

Regulation4
Dischargeofgarbageoutsidespecialareas

1
Subjecttotheprovisionsofregulations5,6,and7ofthisAnnex,dischargeofthefollowinggarbage
intotheseaoutsidespecialareasshallonlybepermittedwhiletheshipisenrouteandasfaraspracticable
fromthenearestland,butinanycasenotlessthan:
.13nauticalmilesfromthenearestlandforfoodwasteswhichhavebeenpassedthrougha
comminuterorgrinder.Suchcomminutedorgroundfoodwastesshallbecapableofpassing
throughascreenwithopeningsnogreaterthan25mm.

.212nauticalmilesfromthenearestlandforfoodwastesthathavenotbeentreatedin
accordancewithsubparagraph.1above.

.312nauticalmilesfromthenearestlandforcargoresiduesthatcannotberecoveredusing
commonlyavailablemethodsforunloading.Thesecargoresiduesshallnotcontainany
substancesclassifiedasharmfultothemarineenvironment,takingintoaccountguidelines
developedbytheOrganization.

.4Foranimalcarcasses,dischargeshalloccurasfarfromthenearestlandaspossible,takinginto
accounttheguidelinesdevelopedbytheOrganization.
2
Cleaningagentsoradditivescontainedincargohold,deckandexternalsurfaceswashwatermaybe
discharged into the sea, but these substances must not be harmful to the marine environment, taking into
accountguidelinesdevelopedbytheOrganization.
3
When garbage is mixed with or contaminated by other substances prohibited from discharge or
havingdifferentdischargerequirements,themorestringentrequirementsshallapply.

Regulation5
Specialrequirementsfordischargeofgarbagefromfixedorfloatingplatforms
1
Subjecttotheprovisionsofparagraph2ofthisregulation,thedischargeintotheseaofanygarbage
isprohibitedfromfixedorfloatingplatformsandfromallothershipswhenalongsideorwithin500mofsuch
platforms.
2
Foodwastesmaybedischargedintotheseafromfixedorfloatingplatformslocatedmorethan12
nautical miles from the nearest land and from all other ships when alongside or within 500 m of such
platforms,butonlywhenthewasteshavebeenpassedthroughacomminuterorgrinder.Suchcomminutedor
groundedfoodwastesshallbecapableofpassingthroughascreenwithopeningsnogreaterthan25mm.

Regulation6
Dischargeofgarbagewithinspecialareas

1
Dischargeofthefollowinggarbageintotheseawithinspecialareasshallonlybepermittedwhilethe
shipisenrouteandasfollows:
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.1Dischargeintotheseaoffoodwastesasfaraspracticablefromthenearestland,butnotless
than12nauticalmilesfromthenearestlandorthenearesticeshelf.Foodwastesshallbe
comminutedorgroundandshallbecapableofpassingthroughascreenwithopeningsno
greaterthan25mm.Foodwastesshallnotbecontaminatedbyanyothergarbagetype.
Dischargeofintroducedavianproducts,includingpoultryandpoultryparts,isnotpermittedin
theAntarcticareaunlessithasbeentreatedtobemadesterile.

.2Dischargeofcargoresiduesthatcannotberecoveredusingcommonlyavailablemethodsfor
unloading,whereallthefollowingconditionsaresatisfied:

.1Cargoresidues,cleaningagentsoradditives,containedinholdwashingwaterdonot
includeanysubstancesclassifiedasharmfultothemarineenvironment,takinginto
accountguidelinesdevelopedbytheOrganization;

.2Boththeportofdepartureandthenextportofdestinationarewithinthespecialarea
andtheshipwillnottransitoutsidethespecialareabetweenthoseports;

.3Noadequatereceptionfacilitiesareavailableatthoseportstakingintoaccount
guidelinesdevelopedbytheOrganization;and

.4Wheretheconditionsofsubparagraphs2.1,2.2and2.3ofthisparagraphhavebeen
fulfilled,dischargeofcargoholdwashingwatercontainingresiduesshallbemadeas
faraspracticablefromthenearestlandorthenearesticeshelfandnotlessthan12
nauticalmilesfromthenearestlandorthenearesticeshelf.
2
Cleaningagentsoradditivescontainedindeckandexternalsurfaceswashwatermaybedischarged
into the sea, but only if these substances are not harmful to the marine environment, taking into account
guidelinesdevelopedbytheOrganization.
3
Thefollowingrules(inadditiontotherulesinparagraph1ofthisregulation)applywithrespectto
theAntarcticarea:

.1EachPartyatwhoseportsshipsdepartenroutetoorarrivefromtheAntarcticareaundertakes
toensurethatassoonaspracticableadequatefacilitiesareprovidedforthereceptionofall
garbagefromallships,withoutcausingunduedelay,andaccordingtotheneedsoftheships
usingthem.

.2EachPartyshallensurethatallshipsentitledtoflyitsflag,beforeenteringtheAntarcticarea,
havesufficientcapacityonboardfortheretentionofallgarbage,whileoperatinginthearea
andhaveconcludedarrangementstodischargesuchgarbageatareceptionfacilityafterleaving
thearea.

4
When garbage is mixed with or contaminated by other substances prohibited from discharge or
havingdifferentdischargerequirements,themorestringentrequirementsshallapply.


Regulation7
Exceptions

1
Regulations3,4,5and6ofthisAnnexshallnotapplyto:

.1Thedischargeofgarbagefromashipnecessaryforthepurposeofsecuringthesafetyofaship
andthoseonboardorsavinglifeatsea;or
.2Theaccidentallossofgarbageresultingfromdamagetoashiporitsequipment,providedthat
allreasonableprecautionshavebeentakenbeforeandaftertheoccurrenceofthedamage,to
preventorminimizetheaccidentalloss;or
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.3Theaccidentallossoffishinggearfromashipprovidedthatallreasonableprecautionshave
beentakentopreventsuchloss;or
.4Thedischargeoffishinggearfromashipfortheprotectionofthemarineenvironmentorforthe
safetyofthatshiporitscrew.
2
Exceptionofenroute:

.1Theenrouterequirementsofregulations4and6shallnotapplytothedischargeoffoodwastes
whereitiscleartheretentiononboardofthesefoodwastespresentsanimminenthealthrisktothe
peopleonboard.
Regulation8
Receptionfacilities
Each Party undertakes toensure the provisionof adequate facilities at ports and terminals for the
1
reception of garbage without causing undue delay to ships, and according to the needs of the ships using
them.
2
EachPartyshallnotifytheOrganizationfortransmissiontotheContractingPartiesconcernedofall
caseswherethefacilitiesprovidedunderthisregulationareallegedtobeinadequate.
Receptionfacilitieswithinspecialareas
.1EachParty,thecoastlineofwhichbordersaspecialarea,undertakestoensurethatassoonas
possible, in all ports and terminals within the special area, adequate reception facilities are
provided,takingintoaccounttheneedsofshipsoperatingintheseareas.

3

.2   Each Party concerned shall notify the Organization of the measures taken pursuant to
subparagraph3.1ofthisregulation.UponreceiptofsufficientnotificationstheOrganizationshall
establishadatefromwhichtherequirementsofregulation6ofthisAnnexinrespectofthearea
inquestionaretotakeeffect.TheOrganizationshallnotifyallPartiesofthedatesoestablished
nolessthantwelvemonthsinadvanceofthatdate.Untilthedatesoestablished,shipsthatare
navigatinginaspecialareashallcomplywiththerequirementsofregulation 4ofthis Annexas
regardsdischargesoutsidespecialareas.
Regulation9
PortStatecontrolonoperationalrequirements1
1
AshipwheninaportoranoffshoreterminalofanotherPartyissubjecttoinspectionbyofficersduly
authorized by such Party concerning operational requirements under this Annex, where there are clear
groundsforbelievingthatthemasterorcrewarenotfamiliarwithessentialshipboardproceduresrelatingto
thepreventionofpollutionbygarbage.
2
In the circumstances given in paragraph 1 of this regulation, the Party shall take such steps as will
ensure that the ship shall not sail until the situation has been brought to order in accordance with the
requirementsofthisAnnex.
3
ProceduresrelatingtotheportStatecontrolprescribedinarticle5ofthepresentConventionshall
applytothisregulation.
4
NothinginthisregulationshallbeconstruedtolimittherightsandobligationsofaPartycarryingout
controloveroperationalrequirementsspecificallyprovidedforinthepresentConvention.
Regulation10
Placards,garbagemanagementplans2andgarbagerecordͲkeeping
1

Refer to the Procedures for port State control adopted by the Organization by resolution A.787(19) and amended by A.882(21); see IMO sales
publication IA650E.
2

RefertotheGuidelinesforthedevelopmentofgarbagemanagementplansadoptedbytheMarineEnvironmentProtectionCommitteeof
theOrganizationbyresolutionMEPC.71(38);seeMEPC/Circ.317andIMOsalespublicationIA656E.
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1
.1Everyshipof12mormoreinlengthoverallandfixedorfloatingplatformsshalldisplay
placardswhichnotifythecrewandpassengersofthedischargerequirementsofregulations3,4,5and6of
thisAnnex,asapplicable.
.2Theplacardsshallbewrittenintheworkinglanguageoftheship'screwand,forshipsengaged
invoyagestoportsoroffshoreterminalsunderthejurisdictionofotherPartiestothe
Convention,shallalsobeinEnglish,FrenchorSpanish.
2
Every ship of 100 gross tonnage and above, and every ship which is certified to carry 15 or more
persons,andfixedorfloatingplatformsshallcarryagarbagemanagementplanwhichthecrewshallfollow.
This plan shall provide written procedures for minimizing, collecting, storing, processing and disposing of
garbage,includingtheuseoftheequipmentonboard.Itshallalsodesignatethepersonorpersonsincharge
of carrying out the plan. Such a plan shall be based on the guidelines developed by the Organization2 and
writtenintheworkinglanguageofthecrew.
3
Every ship of 400 gross tonnage and above and every ship which is certified to carry 15 or more
persons engaged in voyages to ports or offshore terminals under the jurisdiction of another Party to the
ConventionandeveryfixedorfloatingplatformshallbeprovidedwithaGarbageRecordBook.TheGarbage
RecordBook,whetherasapartoftheship'sofficiallogͲbookorotherwise,shallbeintheformspecifiedinthe
appendixtothisAnnex:

4

.1 Each discharge into the sea or to a reception facility, or a completed incineration, shall be
promptly recorded in the Garbage Record Book and signed for on the date of the discharge or
incinerationbytheofficerincharge.EachcompletedpageoftheGarbageRecordBookshallbe
signed by the master of the ship. The entries in the Garbage Record Book shall be at least in
English,FrenchorSpanish.WheretheentriesarealsomadeinanofficiallanguageoftheState
whoseflagtheshipisentitledtofly,theentriesinthatlanguageshallprevailincaseofadispute
ordiscrepancy;
.2  The entry for each discharge or incineration shall include date and time, position of the ship,
categoryofthegarbageandtheestimatedamountdischargedorincinerated;
.3TheGarbageRecordBookshallbekeptonboardtheshiporthefixedorfloatingplatform,andin
suchaplaceastobereadilyavailableforinspectionatallreasonabletimes.Thisdocumentshall
bepreservedforaperiodofatleasttwoyearsfromthedateofthelastentrymadeinit;
.4Intheeventofanydischargeoraccidentallossreferredtoinregulation7ofthisAnnexanentry
shall be made in the Garbage Record Book, or in the case of any ship of less than 400 gross
tonnage,anentryshallbemadeintheship'sofficiallogͲbook,ofthelocation,circumstancesof,
and the reasons for the discharge or loss, details of the items discharged or lost, and the
reasonableprecautionstakentopreventorminimizesuchdischargeoraccidentalloss.
TheAdministrationmaywaivetherequirementsforGarbageRecordBooksfor:
.1Anyshipengagedonvoyagesofone(1)hourorlessindurationwhichiscertifiedtocarry15or
morepersons;or
.2Fixedorfloatingplatforms.

5
ThecompetentauthorityoftheGovernmentofaPartytotheConventionmayinspecttheGarbage
RecordBooksorship'sofficiallogͲbookonboardanyshiptowhichthisregulationapplieswhiletheshipisin
itsportsoroffshoreterminalsandmaymakeacopyofanyentryinthosebooks,andmayrequirethemaster
oftheshiptocertifythatthecopyisatruecopyofsuchanentry.Anycopysomade,whichhasbeencertified
bythemasteroftheshipasatruecopyofanentryintheship'sGarbageRecordBookorship'sofficiallogͲ
book,shallbeadmissibleinanyjudicialproceedingsasevidenceofthefactsstatedintheentry.Theinspection
of a Garbage Record Book or ship's official logͲbook and the taking of a certified copy by the competent
authorityunderthisparagraphshallbeperformedasexpeditiouslyaspossiblewithoutcausingtheshiptobe
undulydelayed.
6
Theaccidentallossordischargeoffishinggearasprovidedforinregulations7.1.3and7.1.3biswhich
posesasignificantthreattothemarineenvironmentornavigationshallbereportedtotheStatewhoseflag
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theshipisentitledtofly,and,wherethelossordischargeoccurswithinwaterssubjecttothejurisdictionofa
coastalState,alsotothatcoastalState. 
APPENDIX
FORMOFGARBAGERECORDBOOK

Nameofship:_______________________________________
Distinctivenumberorletters: __________________________ 
IMONo.:___________________________________________
Period:____________From:__________________ To:_________

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
dischargeoperationorcompletedincineration.Thisincludesdischargesintothesea,toreceptionfacilities,or
tootherships,aswellastheaccidentallossofgarbage.

2
Garbageandgarbagemanagement

Garbage means all kinds of food wastes, domestic wastes and operational wastes, all plastics, cargo
residues,cookingoil,fishinggear,andanimalcarcassesgeneratedduringthenormaloperationoftheshipand
liable to be disposed of continuously or periodically except those substances which are defined or listed in
otherAnnexestothepresentConvention.Garbagedoesnotincludefreshfishandpartsthereofgeneratedas
aresultoffishingactivitiesundertakenduringthevoyage,orasaresultofaquacultureactivitieswhichinvolve
thetransportoffishincludingshellfishforplacementintheaquaculturefacilityandthetransportofharvested
fishincludingshellfishfromsuchfacilitiestoshoreforprocessing.

TheGuidelinesfortheImplementationofAnnexVofMARPOL3shouldalsobereferredtoforrelevant
information.

3
Descriptionofthegarbage
Garbage is to be grouped into categories for the purposes of the Garbage Record Book (or ship's
officiallogͲbook)asfollows:
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Plastics
Foodwastes
DomesticWastes
CookingOil
Incineratorashes
Operationalwastes
Cargoresidues
AnimalCarcass(es)
FishingGear4

3

RefertotheGuidelinesfortheImplementationofAnnexVofMARPOL73/78,asamendedbyresolutions.

4

RefertoGuidelinestobedevelopedbytheOrganization.
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4EntriesintheGarbageRecordBook
4.1EntriesintheGarbageRecordBookshallbemadeoneachofthefollowingoccasions:
4.1.1Whengarbageisdischargedtoareceptionfacility5ashoreortoother
ships:
.1Dateandtimeofdischarge
.2Portorfacility,ornameofship
.3Categoriesofgarbagedischarged
.4Estimatedamountdischargedforeachcategoryincubicmeters
.5Signatureofofficerinchargeoftheoperation.

4.1.2Whengarbageisincinerated:
.1Dateandtimeofstartandstopofincineration
.2Positionoftheship(latitudeandlongitude)atthestartandstopof
incineration
.3Categoriesofgarbageincinerated
.4Estimatedamountincineratedincubicmeters
.5Signatureoftheofficerinchargeoftheoperation.

4.1.3 Whengarbageisdischargedintotheseainaccordancewithregulations4,5
or6ofAnnexVofMARPOL:
.1Dateandtimeofdischarge
.2Positionoftheship(latitudeandlongitude).Note:forcargo
residuedischarges,includedischargestartandstoppositions.
.3Categoryofgarbagedischarged
.4Estimatedamountdischargedforeachcategoryincubicmeters
.5Signatureoftheofficerinchargeoftheoperation.

4.1.4 Accidentalorotherexceptionaldischargesorlossofgarbageintothesea,
includinginaccordancewithregulation7ofAnnexVofMARPOL:

.1Dateandtimeofoccurrence
.2Portorpositionoftheshipattimeofoccurrence(latitude,longitudeandwater
depthifknown)
.3Categoriesofgarbagedischargedorlost
.4Estimatedamountforeachcategoryincubicmetres
.5Thereasonforthedischargeorlossandgeneralremarks.

4.2Amountofgarbage

Theamountofgarbageonboardshouldbeestimatedincubicmetres,ifpossibleseparatelyaccording
to category. The Garbage Record Book contains many references to estimated amount of garbage. It is
recognizedthattheaccuracyofestimatingamountsofgarbageislefttointerpretation.Volumeestimateswill
differ before and after processing. Some processing procedures may not allow for a usable estimate of
volume,e.g.,thecontinuousprocessingoffoodwaste.Suchfactorsshouldbetakenintoconsiderationwhen
makingandinterpretingentriesmadeinarecord.


5

Ship'smastersshouldobtainfromtheoperatorofthereceptionfacilities,whichincludesbargesandtrucks,areceiptor
certificatespecifyingtheestimatedamountofgarbagetransferred.Thereceiptsorcertificatesmustbekepttogetherwiththe
GarbageRecordBook.
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RECORDOFGARBAGEDISCHARGES
Ship'sname:______________________________
DistinctiveNo.,orletters: ____________________ 
IMONo.:__________________________________
Garbagecategories:
A.
Plastics
B.
Foodwastes
C.
Domesticwastes(e.g.,paperproducts,rags,glass,metal,bottles,crockery,etc.)
D.
Cookingoil
E.
IncineratorAshes
F.
Operationalwastes
G.
Cargoresidues
H.
AnimalCarcass(es)
I.
Fishinggear

NEWTABLELAYOUTASBELOW:
To
Incineration Certification/
Date/
Positionofthe Category Estimated
To
Reception
Time
Ship/Remarks
Amount
Sea
Signature
Facility
(e.g.,accidental
Dischargedor
loss)
Incinerated


































Master'ssignature: _________ Date: _______________________ 
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AΠΟΦΑΣΗ ΜΕPC.201 (62)
Υιοθετήθηκε την 15η Ιουλίου 2011

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛ−
ΛΟΥ ΤΟΥ 1978 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕ−
ΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ
ΠΛΟΙΑ, 1973
(Αναθεωρημένο Παράρτημα V της ΜΑRΡΟL 73/78)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ−
ΝΤΟΣ,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το άρθρο 38(α) της Σύμβασης
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού αναφορικά
με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Προστασίας
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (η Επιτροπή) οι οποί−
ες της έχουν εκχωρηθεί βάσει διεθνών συμβάσεων
για την πρόληψη και τον έλεγχο της θαλάσσιας
ρύπανσης,
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμ−
βασης για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία, του
1973 (αναφερόμενη εφεξής ως η «Συνθήκη του 1973»)
και το άρθρο VI του Πρωτοκόλλου του 1978 το οποίο
έχει σχέση με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη
Ρύπανσης από Πλοία, του 1973 (αναφερόμενο εφεξής
ως το «Πρωτόκολλο του 1978») τα οποία από κοινού
προσδιορίζουν την διαδικασία τροποποίησης του
Πρωτοκόλλου του 1978 και εκχωρούν στο αρμόδιο
σώμα του Οργανισμού την αρμοδιότητα της εξέτασης
και υιοθέτησης τροποποιήσεων στην Σύμβαση του
1973, όπως έχει τροποποιηθεί από το Πρωτόκολλο
του 1978 (ΜΑRPOL 73/78),
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ το σχέδιο τροποποιήσεων στο
Παράρτημα V της ΜΑRPOL 73/78,
1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(δ) της Σύμ−
βασης του 1973, τις τροποποιήσεις στο Προσάρτημα V
της ΜΑRPOL 73/78, το κείμενο των οποίων παρατίθεται
σε παράρτημα στην παρούσα απόφαση.
2. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(στ)(iii) της
Σύμβασης του 1973, ότι οι τροποποιήσεις θεωρούνται
ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 1η Ιουλίου 2012 εκτός
εάν, πριν την ημερομηνία αυτή, όχι ολιγότερα από
το ένα τρίτο των Μερών ή από τα Μέρη οι συνδυα−
σμένοι εμπορικοί στόλοι των οποίων αποτελούν όχι
ολιγότερο από το 50 τοις εκατό της χωρητικότητας
του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν κοινοποι−
ήσει στον Οργανισμό τις αντιρρήσεις τους περί των
τροποποιήσεων.
3. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα Μέρη της ΜΑRΡΟL 73/78 να σημειώ−
σουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(ζ)(ii) της Σύμβασης
του 1973, οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ την
1η Ιανουαρίου 2013 μετά την αποδοχή τους σύμφωνα
με την παράγραφο 2 ανωτέρω.
4. ZHTA από τον Γενικό Γραμματέα, σε συμμόρφωση
με το άρθρο 16(2)(ε) της Σύμβασης του 1973, να διαβι−
βάσει σε όλα τα Μέρη της ΜΑRΡΟL 73/78 επικυρωμένα
αντίγραφα της παρούσας απόφασης αυτής και του κει−
μένου των τροποποιήσεων οι οποίες περιλαμβάνονται
στο προσάρτημα.
5. ZHTA ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ από τον Γενικό Γραμματέα να
διαβιβάσει αντίγραφα της απόφασης αυτής και του πα−
ραρτήματος της στα Μέλη του Οργανισμού τα οποία
δεν είναι Μέρη της ΜΑRΡΟL 73/78.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V MARPOL 73/78
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΚ ΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Κανονισμός 1 − Ορισμοί
Για την εφαρμογή αυτού του Παραρτήματος:
1. Σφάγια ζώων είναι τα σώματα οποιωνδήποτε ζώων
τα οποία μεταφέρονται ως φορτίο πάνω στο πλοίο και
πέθαναν ή θανατώθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
2. Κατάλοιπα φορτίου είναι τα υπολείμματα οποιου−
δήποτε φορτίου που δεν καλύπτονται από άλλα Πα−
ραρτήματα αυτής της Σύμβασης και που παραμένουν
στο κατάστρωμα ή στα αμπάρια μετά τη φόρτωση ή
την εκφόρτωση, καθώς και τα περίσσεια φόρτωσης και
εκφόρτωσης ή αυτά που έχουν χυθεί και παραμένουν
στο κατάστρωμα, είτε σε συνθήκες υγρές ή ξηρές ή πα−
ρασύρονται σε απόνερα αλλά δεν περιλαμβάνουν σκόνη
φορτίου που παραμένει στο κατάστρωμα μετά από τη
διαδικασία σκουπίσματος ή την σκόνη στις εξωτερικές
επιφάνειες του πλοίου.
3. Μαγειρικό λάδι είναι οποιοδήποτε είδος βρώσιμου
λαδιού ή ζωικού λίπους, που χρησιμοποιείται ή πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί, για την παρασκευή ή το μαγείρεμα
φαγητού, ωστόσο δεν περιλαμβάνεται το φαγητό κα−
θεαυτό το οποίο παρασκευάζεται από αυτά τα λάδια.
4. Εσωτερικά λύματα είναι όλα τα είδη λυμάτων που
δεν καλύπτονται από άλλα Παραρτήματα και τα οποία
παράγονται στους χώρους καταλυμάτων του πλοίου.
Τα εσωτερικά λύματα δεν περιλαμβάνουν τα φαιόχροα
ύδατα
5. Εν πλω είναι ότι το πλοίο βρίσκεται σε πορεία ή
πορείες στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της από−
κλισης από την κοντινότερη ευθεία διαδρομή και το
οποίο κατά τη συνήθη πρακτική για τους σκοπούς της
ναυσιπλοΐας, θα προκαλέσει εξάπλωση της απόρριψης
στη θάλασσα σε έκταση τόσο μεγάλη, όσο είναι λογικό
και πρακτικό.
6. Αλιευτικός μηχανισμός είναι οποιοσδήποτε φυσικός
μηχανισμός ή μέρος αυτού ή συνδυασμός αντικειμένων
που μπορεί να τοποθετηθεί πάνω ή μέσα στο θαλασσινό
νερό ή στο βυθό της θάλασσας με σκοπό την αιχμα−
λωσία ή τον έλεγχο για μεταγενέστερη αιχμαλωσία ή
την συλλογή θαλάσσιων οργανισμών ή οργανισμών του
γλυκού νερού.
7. Μόνιμες ή πλωτές εξέδρες είναι μόνιμες ή πλω−
τές κατασκευές στη θάλασσα που ασχολούνται με την
εξερεύνηση, εκμετάλλευση ή με συναφείς κατεργασίες,
πέρα από την ακτή, ορυκτών πόρων από τον πυθμένα
της θάλασσας.
8. Απόβλητα τροφών είναι κάθε αλλοιωμένη τροφή ή
συστατικά μη αλλοιωμένων τροφών και περιλαμβάνουν
φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, πουλερικά,
προϊόντα κρέατος και υπολείμματα τροφών που παρά−
γονται στο πλοίο.
9. Απορρίμματα είναι όλα τα είδη αποβλήτων τρο−
φών, οικιακά και λειτουργικά απόβλητα, όλα τα πλα−
στικά, κατάλοιπα φορτίου, μαγειρικά λάδια, αλιευτικός
μηχανισμός και σφάγια ζώων που παράγονται κατά
τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του πλοίου
προοριζόμενα να απορριφθούν συνεχώς ή περιοδι−
κώς, πλην των ουσιών εκείνων που καθορίζονται ή
αναφέρονται σε άλλα Παραρτήματα της παρούσης
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Συμβάσεως. Στα απορρίμματα δεν περιλαμβάνονται
τα φρέσκα ψάρια ή τμήματα αυτών, τα οποία παρά−
γονται ως αποτέλεσμα αλιευτικών δραστηριοτήτων
που γίνονται κατά τη διάρκεια του πλου ή ως απο−
τέλεσμα δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, που
περιλαμβάνουν τη μεταφορά ψαριών, συμπεριλαμ−
βανομένων των οστρακοειδών, για την τοποθέτηση
τους σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας και τη
μεταφορά ψαριών, συμπεριλαμβανομένων των οστρα−
κοειδών, από τέτοιες εγκαταστάσεις στην ακτή για
επεξεργασία.
10. Στάχτες αποτεφρωτήρα είναι οι στάχτες και σκω−
ρίες αποτέφρωσης, οι οποίες προέρχονται από τους
αποτεφρωτήρες του πλοίου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται
για την αποτέφρωση των απορριμμάτων.
11. Πλησιέστερη ξηρά. Ο όρος «από την πλησιέστερη
ξηρά» σημαίνει από την γραμμή της βάσης, από την
οποία τα χωρικά ύδατα της υπό εξέτασης περιοχής ορί−
ζονται, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, με την εξαίρεση
ότι, για το σκοπό του παρόντος Παραρτήματος ,«από
την πλησιέστερη ξηρά» πέραν της βορειοανατολικής
ακτής της Αυστραλίας θα σημαίνει από τη γραμμή που
ξεκινάει από το σημείο της ακτής της Αυστραλίας σε
Γεωγραφικό πλάτος 11ο 00’ Ν., Γεωγραφικό μήκος 142ο
08’ Α.
σε σημείο στίγματος Γεωγραφικού Πλάτους 10ο 35’ Ν.
Γεωγραφικού Μήκους 141ο 55’ Α.
εκείθεν σε σημείο στίγματος Πλάτους 10ο 00’ Ν. Μή−
κους 142ο 00’ Α.
εκείθεν σε σημείο στίγματος Πλάτους 09ο 00’ Ν. Μή−
κους 143ο 52’ Α.
εκείθεν σε σημείο στίγματος Πλάτους 09ο 00’ Ν. Μή−
κους 144ο 30’ Α.
εκείθεν σε σημείο στίγματος Πλάτους 10ο 41’ Ν. Μή−
κους 145ο 00’ Α.
εκείθεν σε σημείο στίγματος Πλάτους 13ο 00’ Ν. Μή−
κους 145ο 00’ Α.
εκείθεν σε σημείο στίγματος Πλάτους 15ο 00’ Ν. Μή−
κους 146ο 00’ Α.
εκείθεν σε σημείο στίγματος Πλάτους 17ο 30’ Ν. Μή−
κους 147ο 00’ Α.
εκείθεν σε σημείο στίγματος Πλάτους 21ο 00’ Ν. Μή−
κους 152ο 55’ Α.
εκείθεν σε σημείο στίγματος Πλάτους 24ο 30’ Ν. Μή−
κους 154ο 00’ Α.
εκείθεν σε σημείο επί της ακτής της Αυστραλίας σε
στίγμα
Γεωγραφικού Πλάτους 24ο 42’ Ν. Γεωγραφικού Μήκους
153ο 15’ Α.
12. Λειτουργικά απόβλητα είναι όλα τα στερεά από−
βλητα (συμπεριλαμβανομένης της λάσπης), τα οποία
δεν καλύπτονται από άλλα Παραρτήματα και τα οποία
συλλέγονται στο πλοίο κατά τη διάρκεια της κανονι−
κής συντήρησης ή λειτουργίας του πλοίου ή χρησιμο−
ποιούνται για αποθήκευση και χειρισμό του φορτίου.
Τα λειτουργικά απόβλητα περιλαμβάνουν επίσης τα
προϊόντα και πρόσθετα καθαρισμού που περιέχονται
στις αποθήκες φορτίου (αμπάρια) και το νερό εξω−
τερικού πλυσίματος. Τα λειτουργικά απόβλητα δεν
περιλαμβάνουν τα φαιόχροα ύδατα, σεντινόνερα ή
άλλες παρόμοιες εκφορτώσεις βασικές για τη λει−
τουργία του πλοίου, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες
του Οργανισμού.
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13. Πλαστικό είναι το στερεό υλικό, το οποίο περιέ−
χει ως βασικό συστατικό ένα ή περισσότερα πολυμερή
υψηλής μοριακής μάζας και το οποίο διαμορφώνεται
(σχηματίζεται) κατά την παραγωγή πολυμερών ή την κα−
τασκευή ενός ολοκληρωμένου προϊόντος με θερμότητα
και/ή πίεση. Τα πλαστικά έχουν ιδιότητες ως υλικά που
κυμαίνονται από σκληρά και εύθραυστα σε μαλακά και
ελαστικά. Για τους σκοπούς αυτού του Παραρτήματος ο
όρος «όλα τα πλαστικά» σημαίνει όλα τα απορρίμματα
που περιέχουν ή περιλαμβάνουν οποιασδήποτε μορ−
φής πλαστικά, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών
σχοινιών, συνθετικών διχτυών αλιείας, πλαστικών σα−
κουλών απορριμμάτων και σταχτών από αποτέφρωση
πλαστικών προϊόντων.
14. Ειδική περιοχή είναι η θαλάσσια περιοχή όπου,
για αναγνωρισμένους τεχνικούς λόγους σχετικούς με
τις ωκεανογραφικές και οικολογικές συνθήκες και του
ιδιαίτερου χαρακτήρα της θαλάσσιας κυκλοφορίας της,
απαιτείται η υιοθέτηση ειδικών υποχρεωτικών μεθόδων
για την πρόληψη ρύπανσης της θάλασσας από απορ−
ρίμματα.
Για τους σκοπούς αυτού Παραρτήματος ειδικές περιο−
χές είναι η Μεσόγειος Θάλασσα, η περιοχή της Βαλτικής
Θάλασσας, η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, η περιοχή
της Ερυθράς Θάλασσας, η περιοχή των «Κόλπων», η
περιοχή της Βορείου Θάλασσας, η περιοχή της Ανταρ−
κτικής και η ευρύτερη περιοχή της Καραϊβικής, οι οποίες
προσδιορίζονται ως εξής:
1. Η περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας σημαίνει την
Μεσόγειο Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των κόλ−
πων και θαλασσών εντός αυτής με σύνορο μεταξύ της
Μεσογείου Θάλασσας και της Μαύρης Θάλασσας στον
παράλληλο 41ο Β. και οριοθετούμενης δυτικά από τα
στενά του Γιβραλτάρ σε μεσημβρινό 50ο 36’ Δ.
2. Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας σημαίνει την
Βαλτική Θάλασσα με τον Κόλπο της Bοθνίας, τον Κόλπο
της Φινλανδίας και την είσοδο στην Βαλτική Θάλασ−
σα, περικλειόμενη από τον παράλληλο του SKAW στο
SKAGERRAK στις 57ο 44.8’ Β.
3. Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας Πόντου σημαίνει
τη Μαύρη Θάλασσα με σύνορα μεταξύ της Μεσογείου
και της Μαύρης Θάλασσας, αποτελούμενη από τον πα−
ράλληλο 41ο Β.
4. Η περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας σημαίνει την
Ερυθρά Θάλασσα που περιλαμβάνει τους Κόλπους του
SUEZ και της AQΑBA Νοτίως της σπειροειδούς καμπύ−
λης μεταξύ του RAS SI ANE (12ο 28,5’ Β – 43ο 19,6’ Α) και
HUSM MURAD (12ο 40.4’ Β – 43ο 30.2’ Α).
5. Η περιοχή των «Κόλπων» σημαίνει την θαλάσσια
περιοχή που κείται Βορειοδυτικώς της σπειροειδούς
καμπύλης μεταξύ του RAS AL HADD (22ο 30’ Β, 59ο 48’
Α) και του RAS AL FASTEH (25ο 04’ Β −61ο 25’ Α).
6. Η περιοχή της Βορείου Θάλασσας σημαίνει τη Βό−
ρεια Θάλασσα συμπεριλαμβανομένων των θαλασσών
εντός αυτής με σύνορα μεταξύ:
1) τη Βόρεια Θάλασσα νοτίως γεωγραφικού πλάτους
62ο Β και ανατολικώς γεωγραφικού μήκους 4ο Δ.
2) το SKAGERRAK, το νότιο όριο του οποίου είναι
ορισμένο Ανατολικά του SKAW με γεωγραφικό πλάτος
57ο 44,8’ Β. και
3) το Αγγλικό Κανάλι και τις προεκτάσεις του προς
τα ανατολικά γεωγραφικού μήκους 5ο Δ και προς τα
Βόρεια γεωγραφικού πλάτους 48ο 30’ Β.
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7. Η περιοχή της Ανταρκτικής σημαίνει τη θαλάσσια
περιοχή νοτίως γεωγραφικού πλάτους 60ο Ν.
8. Η Ευρύτερη περιοχή της Καραϊβικής σημαίνει τον
Κόλπο του Μεξικού και τη Θάλασσα της Καραϊβικής
κατάλληλα περιλαμβανομένων των κόλπων και των
θαλασσών αυτής και το τμήμα εκείνο του Ατλαντικού
Ωκεανού εντός των ορίων που αποτελούνται από τον
παράλληλο 30ο Β ανατολικά της Φλώριδας έως το με−
σημβρινό 77ο 30’ Δ και εκείθεν επί της σπειροειδούς
καμπύλης στην τομή του παραλλήλου 7ο 20’Β και του
μεσημβρινού 59ο Δ και εκείθεν επί της σπειροειδούς
γραμμής στη τομή του παραλλήλου 7ο 20’ Β και του
μεσημβρινού 50ο Δ, εκείθεν επί της σπειροειδούς κα−
μπύλης που διέρχεται νοτιοδυτικά στο ανατολικό όριο
της Γαλλικής Γουιάνας.
Κανονισμός 2
Εφαρμογή
Εκτός και αν ρητά προβλέπεται αλλού, οι διατάξεις
αυτού του Παραρτήματος εφαρμόζονται σε όλα τα
πλοία.
Κανονισμός 3
Γενική απαγόρευση απόρριψης απορριμμάτων στη
Θάλασσα.
1. Η απόρριψη στη θάλασσα απορριμμάτων απαγο−
ρεύεται, με την εξαίρεση των οριζομένων στους Κανο−
νισμούς 4, 5, 6 και 7 αυτού του Παραρτήματος.
2. Με την εξαίρεση των οριζομένων στον Κανονισμό
7 αυτού του Παραρτήματος, η απόρριψη στη θάλασσα
όλων των πλαστικών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να
αποκλείονται και άλλα, των συνθετικών σχοινιών, συν−
θετικών διχτυών αλιείας, πλαστικών σακουλών απορ−
ριμμάτων και σταχτών από αποτέφρωση πλαστικών
προϊόντων απαγορεύεται.
3. Με την εξαίρεση των οριζομένων στον κανονισμό
7 αυτού του Παραρτήματος, η απόρριψη στη θάλασσα
μαγειρικού λαδιού απαγορεύεται.
Κανονισμός 4
Απόρριψη απορριμμάτων εκτός ειδικών περιοχών
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 5, 6 και
7 αυτού του Παραρτήματος, η απόρριψη των παρακάτω
απορριμμάτων στη θάλασσα εκτός ειδικών περιοχών
επιτρέπεται μόνο όταν το πλοίο βρίσκεται εν πλω και
κατά το δυνατόν μακρύτερα από την πλησιέστερη ξηρά,
αλλά σε κάθε περίπτωση σε απόσταση όχι μικρότερη
από:
1) 3 ν.μ. από την πλησιέστερη ξηρά για απόβλη−
τα τροφών τα οποία έχουν επεξεργαστεί από συ−
σκευή πολτοποιήσεως ή άλεσης. Τέτοια απόβλητα
που έχουν πολτοποιηθεί ή αλεσθεί θα δύνανται να
διέλθουν μέσω πλέγματος με οπές όχι μεγαλύτερες
των 25 χιλιοστών.
2) 12 ν.μ. από την πλησιέστερη ξηρά για απόβλητα
τροφών που δεν έχουν επεξεργαστεί σύμφωνα με τη
ανωτέρω υποπαράγραφο 1).
3) 12 ν.μ. από την πλησιέστερη ξηρά για κατάλοιπα
φορτίου, τα οποία δε μπορούν να ανακτηθούν με συ−
νήθεις διαθέσιμες μεθόδους απόρριψης. Αυτά τα κα−
τάλοιπα φορτίου δε θα περιέχουν ουσίες, οι οποίες
χαρακτηρίζονται επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλ−
λον, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Οργανισμού.
4) Όσον αφορά στα σφάγια ζώων, η απόρριψη γίνεται
όσο το δυνατόν πιο μακριά από την πλησιέστερη ξηρά,
λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Οργανισμού.

2. Προϊόντα ή πρόσθετα καθαρισμού που περιέχονται
στις αποθήκες φορτίου, απόνερα πλύσης καταστρώ−
ματος και εξωτερικών επιφανειών θα ρίπτονται στη
θάλασσα ,αλλά αυτές οι ουσίες δεν πρέπει να είναι
επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον, λαμβάνοντας
υπόψη τις οδηγίες του Οργανισμού.
3. Όταν τα απόβλητα είναι αναμεμιγμένα με ή μολυ−
σμένα από άλλες ουσίες, για τις οποίες απαγορεύεται η
ρίψη τους ή έχουν διαφορετικές απαιτήσεις απόρριψης,
εφαρμόζονται οι πλέον αυστηρές απαιτήσεις.
Κανονισμός 5
Ειδικές διατάξεις απόρριψης απορριμμάτων από μό−
νιμες ή πλωτές εξέδρες
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού
του κανονισμού απαγορεύεται η απόρριψη οποιουδήπο−
τε απορρίμματος στη θάλασσα από μόνιμες ή πλωτές
εξέδρες και από όλα τα άλλα πλοία, που είναι παραβε−
βλημένα κατά μήκος αυτών ή σε ακτίνα 500 μ. από τις
εξέδρες αυτού του τύπου.
2. Απόβλητα τροφών μπορούν να απορρίπτονται στη
θάλασσα από μόνιμες ή πλωτές εξέδρες, οι οποίες βρί−
σκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 12 ν.μ. από την
πλησιέστερη ξηρά και από όλα τα αλλά πλοία που είναι
παραβεβλημένα κατά μήκος ή σε ακτίνα 500 μέτρων από
τις εξέδρες αυτές, αλλά μόνο όταν τα απόβλητα αυτά
έχουν διέλθει από συσκευή πολτοποιήσεως ή αλέσεως.
Τα απόβλητα τροφών, τα οποία έχουν πολτοποιηθεί ή
αλεσθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, δύνανται να διέλθουν μέσω
πλέγματος με οπές όχι μεγαλύτερες των 25 χιλιοστών.
Κανονισμός 6
Απόρριψη απορριμμάτων εντός ειδικών περιοχών
1. Η απόρριψη των ακόλουθων απορριμμάτων στη θά−
λασσα εντός ειδικών περιοχών επιτρέπεται μόνο όταν
το πλοίο είναι εν πλω και ως εξής:
1) Απόρριψη στη θάλασσα αποβλήτων τροφών όσο το
δυνατόν πιο μακριά από την πλησιέστερη ξηρά, αλλά
όχι σε απόσταση μικρότερη από 12 ν.μ. από την πλη−
σιέστερη ξηρά η τον πλησιέστερο ύφαλο πάγου. Τα
απόβλητα τροφών θα είναι πολτοποιημένα ή αλεσμένα
και θα δύνανται να διέλθουν μέσω πλέγματος με οπές
όχι μεγαλύτερες των 25 χιλιοστών. Τα λύματα τροφών
δε θα περιέχουν άλλα είδη απορριμμάτων. Η απόρριψη
εισαγομένων προϊόντων πτηνών, συμπεριλαμβανόμενων
των πουλερικών και τμημάτων πουλερικών απαγορεύ−
εται στην περιοχή της Ανταρκτικής, εκτός εάν έχουν
υποστεί επεξεργασία και είναι αποστειρωμένα.
2) Απόρριψη στη θάλασσα κατάλοιπων φορτίου, τα
οποία δε μπορούν να ανακτηθούν με τις συνήθεις δι−
αθέσιμες μεθόδους εκφόρτωσης, όταν ικανοποιούνται
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) τα κατάλοιπα φορτίου, προϊόντα ή προσθετικά κα−
θαρισμού, που περιέχονται στο νερό πλυσίματος των
αποθηκών φορτίου (αμπαριών), δε θα περιέχουν ουσίες
οι οποίες χαρακτηρίζονται επιβλαβείς για το θαλάσ−
σιο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του
Οργανισμού,
2) ο λιμένας απόπλου και ο επόμενος λιμένας προο−
ρισμού βρίσκονται εντός ειδικής περιοχής και το πλοίο
δεν περνά εκτός ειδικής περιοχής μεταξύ των λιμένων
αυτών,
3) δεν υπάρχουν επαρκείς ευκολίες υποδοχής σε αυ−
τούς τους λιμένες, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του
Οργανισμού,
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4) όταν οι προϋποθέσεις των υποπαραγράφων 2.1, 2.2
και 2.3 αυτής της παραγράφου πληρούνται, η απόρριψη
νερού πλυσίματος αποθήκης φορτίου, η οποία περιέχει
κατάλοιπα θα πραγματοποιείται όσο το δυνατόν πιο
μακριά από την πλησιέστερη ξηρά ή πλησιέστερο ύφαλο
πάγου και όχι σε απόσταση μικρότερη από 12 ν.μ. από
την πλησιέστερη ξηρά ή τον πλησιέστερο ύφαλο πάγου.
2. Καθαριστικά ή προσθετικά που περιέχονται στο
νερό πλυσίματος του καταστρώματος και των εξωτερι−
κών επιφανειών μπορεί να απορρίπτονται στη θάλασσα,
αλλά μόνο όταν οι ουσίες αυτές δεν είναι επιβλαβείς
για το θαλάσσιο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις
οδηγίες του Οργανισμού.
3. Οι παρακάτω κανόνες (πλέον των κανόνων της πα−
ραγράφου 1 αυτού του Κανονισμού), εφαρμόζονται στη
περιοχή της Ανταρκτικής:
1) Κάθε Μέρος από τα λιμάνια του οποίου αποπλέουν
πλοία για να ταξιδεύσουν προς ή καταπλέουν από την
περιοχή της Ανταρκτικής αναλαμβάνει να εξασφαλίσει
ότι διατίθενται το ταχύτερο επαρκείς ευκολίες υποδο−
χής όλων των απορριμμάτων όλων των πλοίων, χωρίς να
προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σύμφωνα
με τις ανάγκες των πλοίων που χρησιμοποιούν αυτές.
2) Κάθε Μέρος εξασφαλίζει ότι όλα τα πλοία που
φέρουν τη σημαία του Κράτους του, προτού εισέλθουν
στην περιοχή της Ανταρκτικής, έχουν στο πλοίο επαρκή
χωρητικότητα για τη συγκέντρωση όλων των απορριμ−
μάτων, όταν επιχειρούν στην περιοχή και έχουν ολο−
κληρώσει όλες τις ρυθμίσεις διάθεσης τέτοιων απορ−
ριμμάτων σε ευκολίες υποδοχής, αφού εξέλθουν από
την περιοχή.
4. Όταν τα απορρίμματα είναι αναμεμιγμένα με ή
μολυσμένα από άλλες ουσίες για τις οποίες απαγο−
ρεύεται η απόρριψή τους ή έχουν διαφορετικές απαι−
τήσεις απόρριψης, εφαρμόζονται οι πλέον αυστηρές
απαιτήσεις.
Κανονισμός 7
Εξαιρέσεις
1. Οι Κανονισμοί 3, 4, 5 και 6 αυτού του Παραρτήματος
δεν εφαρμόζονται όταν:
1) η απόρριψη απορριμμάτων από πλοίο είναι αναγκαία
για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια του πλοίου και των
επιβαινόντων ή για τη διάσωση ανθρώπινης ζωής στην
θάλασσα, ή
2) η απώλεια απορριμμάτων είναι συνέπεια ζημιών
του πλοίου ή του εξοπλισμού του, εφόσον όλες τα εύ−
λογα μέτρα προστασίας ελήφθησαν πριν και μετά την
ζημία, με σκοπό την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση
της διαφυγής, ή
3) η απώλεια αλιευτικού εξοπλισμού από το πλοίο
οφείλεται σε ατύχημα, με την προϋπόθεση ότι έχουν
ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα για την πρόληψη μιας
τέτοιας απώλειας
4) η απόρριψη αλιευτικού εξοπλισμού από το πλοίο
αποσκοπεί στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλο−
ντος και την ασφάλεια του πλοίου ή του πληρώματός
του.
2. Εξαίρεση για τα πλοία εν πλω:
1) Οι απαιτήσεις για τα πλοία εν πλω των Κανονισμών
4 και 6 δεν εφαρμόζονται για απορρίψεις αποβλήτων
τροφών, όταν είναι σαφές ότι η παραμονή αυτών των
αποβλήτων στο πλοίο αποτελεί επικείμενο κίνδυνο υγεί−
ας για τους επιβαίνοντες στο πλοίο.
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Κανονισμός 8
Ευκολίες Υποδοχής
1. Κάθε Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να δια−
θέτει σε όλους τους λιμένες και τερματικούς σταθμούς
του ευκολίες υποδοχής, επαρκούς δυναμικότητας, για
την παραλαβή των απορριμμάτων χωρίς να προκαλείται
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία και σύμφωνα
με τις ανάγκες του πλοίου.
2. Κάθε Μέρος πρέπει να γνωστοποιεί στον Οργανι−
σμό για ενημέρωση των Συμβαλλομένων Μερών σχε−
τικά με όλες τις περιπτώσεις, όπου οι ευκολίες που
προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό θεωρούνται
ανεπαρκείς.
3. Ευκολίες υποδοχής εντός ειδικών περιοχών
1) Κάθε Μέρος η ακτογραμμή του οποίου συνορεύει με
ειδική περιοχή, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφα−
λίσει ότι το ταχύτερο δυνατό όλοι οι λιμένες εντός της
ειδικής περιοχής θα εφοδιαστούν με επαρκείς ευκολίες
υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πλοίων
που επιχειρούν σε αυτές τις περιοχές.
2) Κάθε ενδιαφερόμενο Μέρος γνωστοποιεί στον Ορ−
γανισμό όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με
την υποπαράγραφο 3.1 αυτού του κανονισμού. Όταν
λάβει επαρκείς γνωστοποιήσεις ο Οργανισμός καθορίζει
ημερομηνία από την οποία θα ισχύουν οι απαιτήσεις
τού Κανονισμού 6 αυτού του Παραρτήματος για την εν
λόγω περιοχή. Ο Οργανισμός θα γνωστοποιεί σε όλα τα
Μέρη την ημερομηνία που ορίσθηκε με τον τρόπο αυτό,
τουλάχιστον 12 μήνες προ της ημερομηνία αυτής. Μέχρι
να καθορισθεί η ημερομηνία, τα πλοία που πλέουν σε
μια ειδική περιοχή πρέπει να συμμορφώνονται με τις
απαιτήσεις του κανονισμού 4 όσον αφορά απορρίψεις
εκτός ειδικών περιοχών.
Κανονισμός 9
Έλεγχος Κράτους λιμένα στις λειτουργικές απαιτή−
σεις6
1. Ένα πλοίο όταν βρίσκεται σε ένα λιμάνι ή έναν
υπεράκτιο τερματικό σταθμό άλλου Μέρους, υπόκειται
σε επιθεωρήσεις από αξιωματούχους δεόντως εξου−
σιοδοτημένους από αυτό το Μέρος, όσον αφορά στις
λειτουργικές απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος.
Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται όταν υπάρχουν ευκρι−
νείς ενδείξεις που να δημιουργούν την πεποίθηση ότι
ο πλοίαρχος ή το πλήρωμα δεν είναι εξοικειωμένοι με
ουσιαστικές διαδικασίες επί του πλοίου σε σχέση με
την πρόληψη ρύπανσης από απορρίμματα.
2. Αν συντρέχουν οι περιστάσεις που περιγράφο−
νται στην παρ. 1 αυτού του Κανονισμού, το Μέρος
λαμβάνει τέτοια μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι το
πλοίο δε θα αποπλεύσει μέχρι η κατάσταση να έχει
τεθεί σε έλεγχο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού
του Παραρτήματος.
3. Οι διαδικασίες αναφορικά με τον έλεγχο Κράτους
Λιμένα που περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας
Σύμβασης εφαρμόζονται σε αυτό τον Κανονισμό.
4. Σε αυτόν τον Κανονισμό τίποτα δε θα ερμηνεύεται
ότι περιορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός
Μέρους που εκτελεί έλεγχο για λειτουργικές απαιτήσεις
που ειδικότερα προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση.
6
Αναφέρεται στις διαδικασίες για τον έλεγχο Κράτους Λι−
μένα που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την Απόφαση
Α.787(19) και τροποποιήθηκε με την Απόφαση Α. 882(21), βλ.
έκδοση ΙΜΟ ΙΑ650Ε.
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Κανονισμός 10
Πινακίδες, σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων7 και τή−
ρησης αρχείων απορριμμάτων
1. 1) Σε κάθε πλοίο με ολικό μήκος 12 μέτρα ή μεγα−
λύτερο και σε μόνιμες ή πλωτές εξέδρες πρέπει να
αναρτώνται πινακίδες, οι οποίες θα επισημαίνουν σε
πλήρωμα και επιβάτες τις απαιτήσεις των Κανονισμών
απόρριψης 3,4,5 και 6 αυτού του Παραρτήματος, όπως
εφαρμόζονται.
2) Οι πινακίδες πρέπει να είναι γραμμένες στη γλώσσα
εργασίας του πληρώματος του πλοίου και, για τα πλοία
που εκτελούν πλόες σε λιμάνια ή σε υπεράκτιους τερ−
ματικούς σταθμούς υπό τη δικαιοδοσία άλλων Κρατών
Μερών της Σύμβασης, πρέπει επίσης να είναι γραμμένες
στην Αγγλική, Γαλλική ή Ισπανική γλώσσα.
2. Κάθε πλοίο ολικής χωρητικότητας 100 (gt) και
άνω και κάθε πλοίο το οποίο είναι πιστοποιημένο
να μεταφέρει 15 άτομα ή περισσότερα και μόνιμες
ή πλωτές εξέδρες, πρέπει να φέρει ένα σχέδιο δια−
χείρισης απορριμμάτων, το οποίο και πρόκειται να
ακολουθεί το πλήρωμα. Αυτό το σχέδιο παρέχει γρα−
πτές διαδικασίες για περιορισμό, συλλογή, αποθή−
κευση, επεξεργασία και διάθεση των απορριμμάτων,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του εξοπλισμού επί
του πλοίου. Καθορίζει επίσης το άτομo ή τα άτομα
που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση του σχεδίου.
Ένα τέτοιο σχέδιο είναι σύμφωνο με τις οδηγίες που
αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό και γραμμένο στη
γλώσσα εργασίας του πληρώματος.
3. Κάθε πλοίο ολικής χωρητικότητας 400 (gt) και άνω
και κάθε πλοίο το οποίο είναι πιστοποιημένο να μετα−
φέρει 15 άτομα ή περισσότερα το οποίο πλέει σε λιμά−
νια ή υπεράκτιους τερματικούς σταθμούς δικαιοδοσίας
άλλου Μέρους της Σύμβασης και κάθε μόνιμη ή πλωτή
εξέδρα είναι εφοδιασμένα με Βιβλίο Απορριμμάτων.
Το Βιβλίο Απορριμμάτων είτε ως μέρος του επίσημου
ημερολογίου γέφυρας του πλοίου είτε διαφορετικά, έχει
τη μορφή που καθορίζεται στο Προσάρτημα αυτού του
Παραρτήματος:
1) Κάθε εργασία απόρριψης στη θάλασσα ή διάθεσης
σε εγκατάσταση υποδοχής, ή μια ολοκληρωμένη αποτέ−
φρωση θα αναγράφεται στο Βιβλίο Απορριμμάτων και
θα υπογράφεται την ημέρα της αποτέφρωσης, απόρρι−
ψης ή διάθεσης από τον εξουσιοδοτημένο αξιωματικό.
Κάθε συμπληρωμένη σελίδα του Βιβλίου Απορριμμάτων
υπογράφεται από τον πλοίαρχο του πλοίου. Οι καταχω−
ρήσεις στο Βιβλίο Απορριμμάτων θα γίνονται τουλάχι−
στον στην Αγγλική, Γαλλική ή Ισπανική γλώσσα. Όπου
οι καταχωρήσεις γίνονται και στην επίσημη γλώσσα της
σημαίας του πλοίου, αυτές οι καταχωρήσεις θα υπε−
ρισχύουν σε περίπτωση αμφισβήτησης ή ασυμφωνίας.
2) Η εγγραφή για κάθε αποτέφρωση, απόρριψη ή διά−
θεση θα περιλαμβάνει ημερομηνία και ώρα, στίγμα του
πλοίου, κατηγορία των απορριμμάτων και την ποσότητα
που υπολογίζεται ότι αποτεφρώθηκε, απορρίφθηκε ή
παραδόθηκε,
3) Το Βιβλίο Απορριμμάτων φυλάσσεται επί του πλοί−
ου ή επί της μόνιμης ή πλωτής εξέδρας και σε τέτοια
θέση ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο για επιθεώρηση
7
Αναφέρεται στις Οδηγίες για τη διαμόρφωση σχεδίων δι−
αχείρισης απορριμμάτων που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή
Προστασίας Θαλασσίου περιβάλλοντος του Οργανισμού με
την Απόφαση ΜΕPC.71(38) βλ.MEPC/Εγκ.317 και εκδόσεις ΙΜΟ
ΙΑ656Ε.

σε εύλογο χρόνο. Το έγγραφο αυτό διατηρείται για μια
περίοδο δύο ετών μετά την τελευταία εγγραφή.
4) Στη περίπτωση απόρριψης ή απώλειας που αναφέ−
ρεται στον Κανονισμό 7 αυτού του Παραρτήματος γίνε−
ται εγγραφή στο Βιβλίο Απορριμμάτων ή σε περίπτωση
πλοίου ολικής χωρητικότητας μικρότερης από 400, κατα−
χωρείται στο επίσημο ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου
εγγραφή στίγματος, συνθηκών και λόγων απόρριψης ή
απώλειας, στοιχείων για τα προϊόντα που απερρίφθησαν
ή απωλέσθησαν και τα εύλογα μέτρα που ελήφθησαν για
την πρόληψη ή τον περιορισμό της απόρριψης ή απώλειας.
4. Η Διοίκηση μπορεί να μην απαιτεί Βιβλία Απορριμ−
μάτων για:
1) Κάθε πλοίο που πραγματοποιεί πλόες διάρκειας
μιας ώρας ή λιγότερο πιστοποιημένο να μεταφέρει 15
άτομα ή περισσότερα, ή
2) Μόνιμες ή πλωτές εξέδρες.
5. Η αρμόδια Αρχή της κυβέρνησης ενός Μέρους στη
Σύμβαση μπορεί να επιθεωρεί το Βιβλίο Απορριμμά−
των ή το επίσημο ημερολόγιο γέφυρας, οποιουδήποτε
πλοίου στο οποίο ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται,
όταν το πλοίο βρίσκεται σε λιμάνια δικαιοδοσίας του
ή σε υπεράκτιους τερματικούς σταθμούς και μπορεί να
κρατά αντίγραφο οποιασδήποτε εγγραφής από αυτά
τα Βιβλία και να ζητά από τον πλοίαρχο του πλοίου
να επικυρώσει ότι το αντίγραφο αυτό είναι ακριβές
αντίγραφο μιας τέτοιας εγγραφής. Κάθε αντίγραφο
που εκδίδεται με τον τρόπο αυτό, το οποίο έχει επι−
κυρωθεί από τον πλοίαρχο του πλοίου ως ακριβές
αντίγραφο μια εγγραφής στο Βιβλίο Απορριμμάτων ή
στο επίσημο ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου, γίνεται
αποδεκτό σε κάθε δικαστική διαδικασία ως απόδειξη
των γεγονότων που είναι καταχωρημένα στην εγγρα−
φή. Η επιθεώρηση του Βιβλίου Απορριμμάτων ή του
επίσημου ημερολογίου γέφυρας του πλοίου και η λήψη
ενός επικυρωμένου αντιγράφου από την αρμόδια αρχή
σύμφωνα με αυτή τη παράγραφο εκτελείται όσο το
δυνατόν ταχύτερα χωρίς να προκαλείται αδικαιολό−
γητη καθυστέρηση στο πλοίο.
6. Η τυχαία απώλεια ή απώλεια αλιευτικού εξοπλισμού
όπως αναφέρεται στους κανονισμούς 7.1.3 και 7.1.3 δις,
η οποία αποτελεί σοβαρή απειλή για το θαλάσσιο πε−
ριβάλλον ή τη ναυσιπλοΐα, αναφέρεται στο Κράτος του
οποίου το πλοίο έχει δικαίωμα να φέρει τη σημαία και
όπου η απώλεια ή η απόρριψη έλαβε χώρα σε χωρικά
ύδατα δικαιοδοσίας ενός παράκτιου κράτους και στο
παράκτιο κράτος.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΥΠΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Όνομα του πλοίου:………………………….....…..
Διεθνές διακριτικό σήμα:…………………….
ΙΜΟ Νο:……………………………………………...............…
Περίοδος:……. Από:…………. Έως:………....….
1. 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 αποτέ−
φρωσης. Αυτή περιλαμβάνει απορρίψεις στη θάλασσα,
διαθέσεις σε ευκολίες υποδοχής ή σε άλλα πλοία, κα−
θώς και τυχαία απώλεια απορριμμάτων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
2. Απορρίμματα και διαχείριση απορριμμάτων
Απορρίμματα είναι όλα τα είδη από κατάλοιπα τρο−
φών, οικιακών και λειτουργικών αποβλήτων, όλα τα
πλαστικά, κατάλοιπα φορτίου, μαγειρικά λάδια, αλιευ−
τικός εξοπλισμός και πτώματα νεκρών ζώων που πα−
ράγονται 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 υδατοκαλ−
λιέργειας που περιλαμβάνουν τη μεταφορά ψαριών,
συμπεριλαμβανομένων των οστρακοειδών, για την το−
ποθέτηση 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 73/788 πρέπει επίσης να αναφέρονται για
σχετική πληροφόρηση.
3. Περιγραφή των απορριμμάτων
Τα απορρίμματα πρέπει να ομαδοποιούνται σε κατη−
γορίες για τους σκοπούς του Βιβλίου Απορριμμάτων
(ή του επίσημου ημερολογίου γέφυρας του πλοίου) ως
ακολούθως:
Α Πλαστικά
Β Κατάλοιπα τροφών
C Οικιακά Απόβλητα
D Μαγειρικά λάδια
E Στάχτες αποτεφρωτήρα
F Λειτουργικά απόβλητα
G Κατάλοιπα φορτίου
H Σφάγια ζώων
I Αλιευτικός εξοπλισμός9
4. Εγγραφές στο Βιβλίο Απορριμμάτων
4.1 Εγγραφές στο Ημερολόγιο Καταγραφής Απορριμ−
μάτων πρέπει να γίνονται σε κάθε μία από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
4.1.1 Όταν απορρίμματα διατίθενται σε εγκατάσταση
υποδοχής10 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 κα−
τηγορία σε κυβικά μέτρα.
.5 Υπογραφή αξιωματικού υπεύθυνου για την εργασία.
4.1.2 Όταν τα απορρίμματα αποτεφρώνονται:
.1 Ημερομηνία και ώρα έναρξης και διακοπής αποτέ−
φρωσης.
.2 Στίγμα πλοίου (γεωγραφικό μήκος και πλάτος) κατά
την έναρξη και διακοπή της αποτέφρωσης.
8
Αναφέρεται στις οδηγίες για την εφαρμογή του Παραρτή−
ματος V της MARPOL 73/78 όπως τροποποιήθηκε με αποφάσεις
9

Αναφέρεται σε οδηγίες που θα αναπτυχθούν από τον Ορ−
γανισμό
10
Οι πλοίαρχοι πρέπει θα πρέπει να λαμβάνουν από τον δια−
χειριστή 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 Απορ−
ριμμάτων.
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.3 Κατηγορία απορριμμάτων που αποτεφρώθηκαν.
.4 Εκτιμώμενη ποσότητα που αποτεφρώθηκε σε κυ−
βικά μέτρα.
.5 Υπογραφή αξιωματούχου υπεύθυνου εργασίας.
4.1.3 Όταν τα απορρίμματα απορρίπτονται στη θά−
λασσα σύμφωνα με τους κανονισμούς 4,5 ή 6 του Πα−
ραρτήματος V MARPOL :
1. Ημερομηνία και ώρα απόρριψης.
2. Στίγμα πλοίου (γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό
πλάτος) Σημείωση: για εκφορτώσεις κατάλοιπων τρο−
φών, 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 απώ−
λεια 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 παρα−
τηρήσεις.
4.2 Ποσότητα απορριμμάτων
Η ποσότητα απορριμμάτων στο πλοίο υπολογίζε−
ται σε κυβικά μέτρα, εάν είναι δυνατόν ξεχωριστά
ανάλογα με την κατηγορία των απορριμμάτων. Το
Βιβλίο Απορριμμάτων περιλαμβάνει πολλές αναφο−
ρές στην εκτιμώμενη ποσότητα απορριμμάτων. Ανα−
γνωρίζεται ότι η ακρίβεια εκτιμώμενων ποσοτήτων
απορριμμάτων επιδέχεται ερμηνείας. Οι εκτιμήσεις
όγκου 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 γί−
νονται οι καταχωρήσεις και οι ερμηνείες τους στις
εγγραφές που έγιναν.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Η’ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Όνομα πλοίου: ………………………………............................…………..
Διεθνές διακριτικό σήμα: ………………………………...………….
No IMO: …………………………………………….......................................……
Κατηγορία Απορριμμάτων: …………………………………………
Α. Πλαστικά
Β. Απόβλητα τροφών
Γ. Οικιακά απόβλητα ( π.χ προϊόντα χάρτου, στουπιά,
γυαλί, μέταλλο, μπουκάλια, πήλινα σκεύη και άλλα)
Δ. Μαγειρικό λάδι
Ε. Στάχτες Αποτεφρωτήρα
ΣΤ. Λειτουργικά απόβλητα
Ζ. Κατάλοιπα φορτίου
Η. Σφάγια ζώων
Θ. Αλιευτικός εξοπλισμός
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ɲʋʉʌʌʀʔɽɻʃɸ/ ToSea
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Facility
ɷɿɲʏɹɽɻʃɸɼ
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loss)
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(ʋ.ʖʏʐʖɲʀɲ
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ɉʋʉɶʌɲʔɼʋʄʉʀɲʌʖʉʐ/Master’ssignature:……………………………………ȸʅ/ʆɿɲ/Date:…………………………………..

Άρθρο δεύτερο
1. Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013, ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή
των τροποποιήσεων του Αναθεωρημένου Παραρτήματος V της Δ.Σ MARPOL 73/78, οι οποίες περιλαμβάνονται
στην απόφαση MEPC.201 (62).
2. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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