
 
 
 

Γενικές πληροφορίες (rev .1 Mar 19) 
Παράρτημα I 

 
 
1. Τοποθεσία 

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις Θίσβης αποτελούν τμήμα της θεσμοθετημένης βιομηχανικής 
περιοχής Θίσβης Βοιωτίας (συνολικής έκτασης 3.987στρεμμάτων) και εξυπηρετεί τις 
εγκατεστημένες, σε αυτήν, επιχειρήσεις. Βρίσκεται στον όρμο Νούσας γεωγραφικό μήκος 22 57΄ 
06’’ ανατολικό γεωγραφικό μήκος 38 13’ 30’’, βόρειο ανατολικό σε απόσταση 16 ναυτικά μίλια 
βόρεια από το λιμάνι της Κορίνθου. Επωνυμία λιμενικών εγκαταστάσεων: DIA.VI.PE.THI.V. S.A.,  
Αριθμός λιμενικών εγκαταστάσεων IMO: GRATK-0004. 
 
2. Προβλήτες 

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις της βιομηχανικής περιοχής Θίσβης διαθέτουν τέσσερις προβλήτες: 
Α, Β, Γ και Δ και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Προβλήτα Α: βάθος 12,00 μέτρα και 200 μέτρα μήκος. 
Προβλήτα Β: βάθος 06,90 μέτρα και 150 μέτρα μήκος. 
Προβλήτα Γ: βάθος 10 μέτρα και 90 μέτρα μήκος. 
Προβλήτα Δ (σκαφών υποστήριξης πλοίων ): βάθος 05,90 μέτρα και 38 μέτρα μήκος. 

Δεν υπάρχου περιορισμοί σχετικά με το πλάτος και το ύψος των εξάλων των πλοίων. 
 
3. Χάρτες πλοήγησης  

 Χάρτης Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας αριθμ. 232 Κορινθιακός κόλπος, ακρωτήρι 
Ψαρομύτα μέχρι τη Διώρυγα της Κορίνθου. 

 Βρετανικό Ναυαρχείο ΒΑ 1600. 
 
4. Πρόγνωση καιρού 

Η τελευταία πρόγνωση καιρού χορηγείται από την τοπική Λιμενική Αρχή μέσω τηλεφώνου 
ή μέσω VHF καναλιού 12, 24 ώρες την ημέρα. 

 
5. Ζώνη ώρας 

GMT +2 ώρες, GMT +3ώρες για την θερινή περίοδο. 
 
6. Γραμμή φορτίου: Θερινή ζώνη. 
 
7. Πυκνότητα νερού: 1.025 
 
 



 
 
 
 
8. Κατανάλωση καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο 

Σύμφωνα με την οδηγία 2005/33 / ΕΚ της ΕΕ, δύο (2) ώρες μετά την άφιξη / αγκυροβόληση / 
αποβίβαση, το πλοίο πρέπει να μεταφέρει και να καίει τα αποθέματα χαμηλής περιεκτικότητας 
σε θείο (λιγότερο από 0,1 θείο). 

 
 

9. Πλοήγηση 

Η πλοήγηση είναι υποχρεωτική, ο δε πλοηγός ορίζεται από τον πράκτορα του πλοίου.  
A. Επιβίβαση – αποβίβαση πιλότου 

Οι σκάλες πιλότου πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και σωστά εξοπλισμένες. 
Ενδέχεται ο πιλότος να αρνηθεί την επιβίβασή του εάν διαπιστωθεί ότι η σκάλα είναι 
ελαττωματική ή δεν είναι σωστά τοποθετημένη. Η σκάλα πιλότου πρέπει να 
τοποθετηθεί, 1,5 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας με 2 μπαρούμες και ένα 
σχοινί ανύψωσης. Το σημείο επιβίβασης του πιλότου στο κατάστρωμα πρέπει να 
διατηρείται καθαρό, πριν την άφιξη και την αναχώρηση του πλοίου. Κάθε τροποποίηση 
της παρούσας ή συγκεκριμένη απαίτηση θα κοινοποιείται μέσω του πράκτορα του 
πλοίου. 

B. Θέση επιβίβασης πιλότου 
Ανατολικό σημείο (κόκκινο φως) της νήσου «Φονιάς», μεταξύ των νήσων Φονιάς και 
Γκλομπολούρα. 
Θέση: Γεωγραφικό πλάτος: 38 10 50 Β, Γεωγραφικό μήκος: 22 58 50 Α 

C. Προτεινόμενη περιοχή αγκυροβόλησης 
Όρμος Βαθύ. Γεωγραφικό πλάτος: 38 12 59 Β, Γεωγραφικό μήκος : 22 55 48 Α. Δεν 
απαιτείται πιλότος για την προσέγγιση στην περιοχή αγκυροβόλησης. Το πλοίο μπορεί 
να αγκυροβολήσει στην προτεινόμενη θέση ή νότια από αυτή. 
 

10. Ρυμούλκηση 

Η ρυμούλκηση είναι υποχρεωτική για πλοία άνω των 1000 κ.ο.χ. Το ρυμουλκό ορίζεται από τον 
πράκτορα του πλοίου. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται ο προτεινόμενος αριθμός ρυμουλκών 
ανάλογα την ολική χωρητικότητα του πλοίου. 

 

Ολική χωρητικότητα πλοίου Αριθμός ρυμουλκών 

1.000-10.000 κατάπλους 1 απόπλους 1 

10.000-20.000 κατάπλους 2 απόπλους 1 

20.000 και άνω κατάπλους 2 απόπλους 2 



 
 
 
 
(α) Τα πλοία με κ.ο.χ. μεταξύ 10.000 έως 20.000, που είναι εξοπλισμένα με πρωραίο προπελάκι σε κατάσταση 
λειτουργίας, μπορούν να παραβάλουν με ένα ρυμουλκό σκάφος εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και 
υπό την προϋπόθεση ότι το ρυμουλκό σκάφος διαθέτει επαρκή ισχύ. 
(β) Ο αριθμός των ρυμουλκών μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με της καιρικές συνθήκες που επικρατούν και την 
κατάσταση του πλοίου, καθώς και τα χαρακτηριστικά του πλοίου και του φορτίου. 

 
11. Καβοδεσία πλοίων 

Το ελάχιστο προσωπικό που απαιτείται για την καβοδεσία των πλοίων εξαρτάται από το ολικό 
μήκους τους: 

 

Ολικό μήκος Κατάπλους Απόπλους 

Μέχρι 150 μέτρα 2 άτομα 2 άτομα 

Από 170 έως 200 μέτρα 4 άτομα 4 άτομα 

 
12. Ώρες εργασίας 

i. Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:00-15:00 τοπική ώρα και 15:00-19:00 (υπερωριακή 
απασχόληση). 

ii. Δεν προβλέπεται η νυχτερινή λειτουργία. 
 
13. Διαλείμματα εργαζομένων λιμένος Θίσβης 

i. Πρώτο διάλειμμα: 11:30 - 12:00. 
ii. Δεύτερο διάλειμμα: 15:00 - 15:30. 

 
14. Εξοπλισμός λιμένα 

Ο εξοπλισμός φορτοεκφόρτωσης του λιμένα αποτελείται από: 
 Κινητό γερανό GOTTWALD HMK 26069, 40Τ σε προβολή 28 μ. 
 Κινητό γερανό επί πυλώνων PEINER KRAW VWA 1250 40Τ σε προβολή 24μ. και 

εξυπηρετεί μόνο την προβλήτα Α. 
 Πετρελαιοκίνητο περονοφόρο KONECRANES SMV45-1200B 40T, 1000mm Χ2. 
 Πετρελαιοκίνητο περονοφόρο VALMET TDC 42 38T. 
 Πετρελαιοκίνητο περονοφόρο LMV KALMAR 25D 25T, 1200mm. 
 Πετρελαιοκίνητο περονοφόρο KALMAR DC 42-1200 33T, 1200mm. 

 
 
 
 



 
 
 
 
15. Φορτία 

Επί της αρχής, τα φορτία που μπορούν να εκφορτωθούν ή να φορτωθούν στο λιμάνι Θίσβης θα 
πρέπει να είναι είτε πρώτες ύλες είτε τελικά προϊόντα που σχετίζονται με τις εταιρίες που 
λειτουργούν στη βιομηχανική περιοχή Θίσβης. 
 
16. Επικοινωνία 

 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης πρέπει να διακόπτονται 
αμέσως και το γραφείο του Υπεύθυνου Λιμένα πλοίου να ειδοποιείται: (α) τηλεφωνικά στο 
(+30) 6974400040 (εργασίας) ή (β) AOH (+30) 6976261623.  

 Όλα τα πλοία πρέπει να διαθέτουν αντίγραφο του σχεδίου πυρασφάλειας / ασφάλειας 
άμεσα προσβάσιμο στο διάδρομο του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε αυτό που 
απαιτεί βοήθεια από τη ξηρά. 

 Λιμεναρχείο Δομβραίνας: (+30) 2264022466. 

 Αστυνομία: (+30) 2262061507.  

 Νοσοκομείο Θήβας: (+30) 2262350100. 

 Πυροσβεστική Θήβας: (+30) 2262023775  

 Υπεύθυνος Λιμένα Θίσβης: Βασίλης Παπαδογεωργάκης: (+30) 6974400040. 

 Εργοδηγός Λιμένα Θίσβης: Χρήστος Μιχάλης: (+30) 6974402090. 
 

 


