
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
Κανονισμοί Ασφάλειας Λιμένα 

 

• Οποιαδήποτε θραύση κάβου πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον Υπεύθυνο του Λιμένα 
μέσω του πράκτορα του πλοίου. 

• Τα πλοία πρέπει να έχουν προσδεθεί με ασφάλεια και σε κάθε περίπτωση έχοντας όλα τα 
σχοινιά τους σφιχτά. 

• Τα πλοία θα πρέπει να ακολουθούν πάντα τους κανόνες και τους κανονισμούς σχετικά 
με τον μπλε κώδικα, τον ISPS και την παράδοση αποβλήτων. 

• Ο πράκτορας του πλοίου θα πρέπει να ενημερώνει τα στελέχη του Λιμένα για πιθανή 
επίσκεψη, 24 ώρες πριν την επίσκεψη,  προκείμενου να λάβει τη σχετική έγκριση. 

• Η παράδοση των υγρών αποβλήτων του πλοίου πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, ενώ ο πλοίαρχος πρέπει να επικοινωνήσει με τον αντιπρόσωπο 
τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την άφιξη του πλοίου, έτσι ώστε ο τελευταίος να μπορεί να 
ειδοποιήσει αμέσως τη λιμενική εγκατάσταση. Η παράδοση όλων των υγρών καταλοίπων 
υπολειμμάτων ROB του πλοίου είναι υποχρεωτική για όλα τα πλοία που ταξιδεύουν σε 
λιμένες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για παραγγελίες. 

• Τα πλοία δεν επιτρέπεται να παραμείνουν στις αποβάθρες για χρονικό διάστημα που 
υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκφόρτωσης / φόρτωσης 
ή μετά την αναστολή της εργασίας για λόγους ανεξάρτητους από τις εργασίες του Λιμένα.  
Προκειμένου το πλοίο να παραμείνει στο λιμάνι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (2) 
ωρών, πρέπει να το ζητήσει εγγράφως από το ενδιαφερόμενο μέρος στο λιμάνι για να 
εγκριθεί. Η δε η αποδοχή του σχετικού κόστους πρέπει επιβεβαιωθεί γραπτώς από τον 
πλοίαρχο / ιδιοκτήτη. 

• Ο Πλοίαρχος είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση για την ασφαλή φόρτωση / 
εκφόρτωση του πλοίου σύμφωνα με την απόφαση  A 862.20 του ΙΜΟ. 

• Η χρήση των γερανών του λιμένα, εκτός αν αποφασιστεί από το συμβαλλόμενο μέρος 
ναύλωσης, πρέπει να ζητηθεί εγγράφως από τον αιτούντα στο Λιμάνι ώστε αυτή να 
εγκριθεί από τα στελέχη του Λιμένα. Η δε η αποδοχή του σχετικού κόστους πρέπει 
επιβεβαιωθεί γραπτώς από τον πλοίαρχο / ιδιοκτήτη. 

  



 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (1) 
Κανονισμοί Ασφάλειας Λιμένα για ρυμουλκά και βοηθητικά σκάφη 

 

• Τα σκάφη παροχής υπηρεσιών (π.χ. ρυμουλκά, πλοηγίδες) πρέπει να βρίσκονται στο 
Λιμάνι τουλάχιστον 2ω πριν από την άφιξη ή την αναχώρηση του πλοίου. 

• Τα σκάφη παροχής υπηρεσιών (π.χ. ρυμουλκά, πλοηγίδες) μπορούν να παραμείνουν 
στις προβλήτες μέχρι την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίους και ανά πάσα 
στιγμή θα πρέπει να είναι επανδρωμένα με ασφάλεια. Απαγορεύεται η παραμονή στο 
λιμάνι εκτός εάν είναι επανδρωμέναμ ε ασφάλεια 

• Τα σκάφη παροχής υπηρεσιών (π.χ. ρυμουλκά) Τα σκάφη ρυμούλκησης μπορούν να 
παραμείνουν στο λιμάνι μόνο κατά τη διάρκεια ρυμούλκησης. Ωστόσο και σε περίπτωση 
κακοκαιρίας, μπορούν να παραμείνουν στο λιμάνι μετά από άδεια του Υπεύθυνου 
Λιμένα. 

• Τα σκάφη που παρέχουν υπηρεσίες ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνονται με τα Παραρτήματα 
Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (2) σε κάθε περίπτωση. 

  



 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (2) 
Κανονισμοί Ασφάλειας Λιμένα για εκπροσώπους – επισκέπτες -προμηθευτές 

 

• Ο ναυτιλικός πρακτορας πρέπει να ενημερώσει τα στελέχη του Λιμένα για πιθανή 
επίσκεψη, 24 ώρες πριν από την επίσκεψη, προκειμένου να λάβει τη σχετική άδεια. 

• Η ενημέρωση για τον επισκέπτη πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επίθετο, έγκυρη 
ταυτότητα / έγκυρο διαβατήριο, αριθμός πινακίδας αυτοκινήτου, καθώς και τον σκοπό 
της επίσκεψης. 

• Όλα τα αυτοκίνητα των επισκεπτών θα παραμένουν σε προκαθορισμένο χώρο 
στάθμευσης χωρίς εξαιρέσεις. 

• Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό ασφάλειας λιμένα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και ρουχισμός. Ενδύματα υψηλής ορατότητας, κράνος ασφαλείας. 

• Όλοι οι επισκέπτες θα πρέπει να ακολουθούν τον υποδεικνυόμενο διάδρομο από το 
χώρο στάθμευσης στις προβλήτες. 

• Οι παραλαβές προμηθειών του πλοίου πραγματοποιούνται τις εργάσιμες ώρες, εκτός 
εάν και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δοθεί άδεια από τον Υπεύθυνο Λιμένα. 

 


