
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
Περιορισμοί Λιμένα / Κανονισμοί 

 
Το πλοίο σας συμφωνεί να συμμορφωθεί με τους ακόλουθους όρους προκειμένου να 
διασφαλίσει την ασφαλή εκφόρτωση / φόρτωση των αγαθών. 
 

1. Η υπερχείλιση του έρματος απαγορεύεται αυστηρά. 

2. Η φωτογράφιση και βιντεοσκόπιση του λιμένα απαγορεύεται αυστηρά|(Mar 19). 

3. Η ακινητοποίηση απαγορεύεται αυστηρά. 

4. Αποφεύγεται τη μόλυνση της θάλασσας, καθώς και της γύρω περιοχής. 

5. Όλα τα μπούνια του καταστρώματος να βρίσκονται στη θέση τους. 

6. Όλα τα πώματα του καταστρώματος να ασφαλιστούν. 

7. Η ρίψη σεντινών αμπαριού απαγορεύεται αυστηρά. 

8. Ο καθαρισμός, το πλύσιμο ή η συντήρηση στο κατάστρωμα ή στους χώρους διαμονής 
απαγορεύεται αυστηρά. 

9. Οι επισκευές μηχανών απαγορεύονται αυστηρά.  

10. Η απόρριψη υγρών αστικών λυμάτων απαγορεύεται αυστηρά. 

11. ΘΕΡΜΕΣ – ΨΥΧΡΕΣ εργασίες απαγορεύονται αυστηρά εκτός εάν ο Υπεύθυνος Λιμένα 
αποφασίσει διαφορετικά με σχετική άδεια από το Β Λ/Τα Θίσβης. 

12. Απαγορεύεται αυστηρά το ψάρεμα. 

13. Το περπάτημα στην ακτή-προβλήτες απαγορεύεται αυστηρά καθ’ όλη τη διάρκεια 
παραμονής του πλοίου στο λιμάνι. Εξαιρούνται οι αξιωματικοί της γέφυρας του 
πλοίου για έλεγχο βυθισμάτων και υποχρεωτικά   θα φορούν ευδιάκριτα ενδύματα, 
κράνος και παπούτσια ασφαλείας.  

14. Η πετρέλευση  απαγορεύεται αυστηρά. 

15. Η παράδοση λιπαντικών με βυτίο απαγορεύεται αυστηρά. 

16. Λιπαντικά σε βαρέλια, χρώματα και άλλα χημικά μπορούν να παραδοθούν στο πλοίο 
μόνο με τη χρήση δίχτυ φορτίου. Διαφορετικά η προμήθεια των παραπάνω είναι 
δυνατή μόνο στην περίπτωση που μεταφερθούν στο πλοίο από το πλήρωμά με τα 
χέρια |(Mar 19). 

17. Η εκκένωση κρατημένου ή χρησιμοποιημένων σεντινόνερων απαγορεύεται εντός των ορίων 
του Λιμένα. 



 
 

 

 

 

 

18. Οι παγίδες για τους αρουραίους πρέπει να τοποθετούνται σε όλους τους κάβους 
πρόσδεσης . 

19. Επειδή ο Λιμένας δεν είναι καθορισμένο σημείο της Συνθήκης Σένγκεν, οι άδειες 
εξόδου του πληρώματος δεν θα είναι διαθέσιμες, ενώ η έξοδος από το πλοίο 
απαγορεύεται. Επίσης και για τον ίδιο λόγο, η αλλαγή του πληρώματος σε αυτό το 
λιμάνι δεν είναι δυνατή. 

20. Οι ασκήσεις ετοιμότητας μπορούν να εκτελούνται μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας του 
Λιμένα, και μόνο μετά από άδεια του Υπεύθυνου Λιμένα. 

21. Η διάθεση απορριμμάτων στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις παραλαβής του Λιμένα 
επιτρέπεται μόνο για τις κατηγορίες Α, Β, Γ (πλαστικά, οικιακά και υπολείμματα 
τροφίμων) κατόπιν άδειας του Υπεύθυνου Λιμένα. 

22. Η κατανάλωση καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο πρέπει να 
πραγματοποιείται το αργότερο δύο ώρες, σύμφωνα με την οδηγία 2005/33 / ΕΚ της 
ΕΕ για το θείο. 

23. Όταν όλα τα παραπάνω ελεγχθούν, πιστεύουμε ότι δεν θα προκύψουν προβλήματα 
σχετικά με την ασφάλεια ζωής, τη ρύπανση, τη ζημία στα μηχανήματα φόρτωσης / 
εκφόρτωσης του Λιμένα, τη μεταβολή της προκαθορισμένης ποσότητας φορτίου ή τη 
ζημία στο πλοίο. 

 


