Ε/ΕΔΑΛ 7.1-4/00

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ / ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ
CAPTAIN'S / SKIPPER'S DECLARATION
Στο πλάισιο της εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ 8111.1/41.09 (ΦΕΚ 412 Β'/06-03-2009)
ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΠΟΠΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ
BEFORE SHIP'S DEPARTURE FROM THE PORT OF
Όνομα Πλοίου
Ship's Name
Τύπος Πλοίου
Ship's Type
Κράτος σημαίας
Flag State
Νηολόγιο
Registry

Αλιευτικό / Σκάφος αναψυχής με άδεια μεταφορά (12) επιβατών το πολύ
Fishing vessel/Recreational craft authorized to carry no more than(12) passengers

Παραδόθηκαν απόβλητα σε ευκολίες υποδοχής:
Were ship-generated waste delivered to port facilities:

Τύπος / Type

Παραδόθηκαν
Delivered.
(m3)

ΝΑΙ/YES

Ευκολία Υποδοχής - Ανάδοχος
Reception facility - Provider

ΟΧΙ/NO

Παραμένουν
επί του πλοίου
Retained on
board (m3)

Τελευταίος Λιμένας που
παραδόθηκαν απόβλητα.
Last port of delivery

Κατάλοιπα πετρελαίου
Sludge
Ύδατα υδροσυλλεκτών
Blidge water
Χρησιμοποιημένα
Ορυκτέλαια / Used Oils
Απορρίματα / Garbage
Λύματα / Sewages(1)
Λοιπά (να καθοριστούν)
Others (specify)

Συνολική χωρητικότητα / Total capacity of:
Δεξαμενής βαρέων καταλοίπων (εφόσον υπάρχει)
Sludge holding tank (if exists)
Δεξαμενής σεντίνων/συγκράτησης (εφόσον υπάρχει)
Bilge holding tank (if exists)
Δεξαμενής συγκέντρωσης λυμάτων (εφόσον υπάρχει)
Sewage holding tank (if exists)

m3

Επόμενος Λιμένας κατάπλου
Next port of call

Δηλώνω υπεύθυνα, ότι τα πάσης φύσεως απόβλητα που παράγονται κατά τη λειτουργία του πλοίου παραδίδονται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 8111.1/41.09 (ΦΕΚ 412Β'/06-03-2009), στις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων που
διατίθενται σους λιμένες κατάπλου. Η παράδοση των αποβλήτων γίνεται σε συνεννόηση με τον οικείο φορέα διαχείρισης λιμένα
και τη Λιμενική Αρχή. Σε κάθε περίπτωση παράδοσης αποβλήτων-απορριμάτων πραγματοποιείται σχετική εγγραφή στο
ημερολόγιο του πλοίου και λαμβάνεται σχετική απόδειξη.
I declare that all ship generated waste produced are delivered at port reception facilities according to the Common Ministerial
Decision 8111.1/41.09 (Official Gazette 412 B'/06-03-2009). Waste delivery is made in communication with Port Authority and
Port Office. Every waste-garbage delivery is recorded at the log-book and waste delivery receipt is given.
Υποβάλλω συνημμένα φωτοαντίγραφα αποδείξεων της πιο πρόσφατης παράδοσης αποβήτων-απορριμάτων
I attach waste delivery receipt(s) from the last waste-garbage delivery
Ημερομηνία / Date
________________________________________________
Ο Πλοίαρχος / Κυβερνήτης - The Captain / Skipper

