
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ 

ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

Το Τερματικό Εμπορευματοκιβωτίων Λεμεσού (Container Terminal Li-

massol), έχει ως στόχο την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία. Για τον 

σκοπό αυτό, το παρόν εγχειρίδιο έχει ετοιμαστεί. 

Μελετήστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο ώστε να ενημερωθείτε για 

τον καινούριο τρόπο λειτουργίας. 

 
 
 

Eurogate Container Terminal Limassol Ltd 
New Port of Limassol 
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Το όριο ταχύτητας είναι 30km/h 

Απαγορεύεται το προσπέρασμα 

Τα φώτα ημέρας πρέπει να είναι πάντα 

αναμμένα 

Εντός του τερματικού, όταν βρίσκεστε 

εκτός του οχήματος σας, πρέπει να 

φοράτε γιλέκα ασφάλειας 

Οι οδηγοί και οι συνεπιβάτες μπορούν να 

βγαίνουν απο τα οχήματα τους μόνο στα σημεία 

φορτοεκφόρτωσης των Περιοχών Μεταφοράς 

Το περπάτημα απαγορεύεται εντός 

του Τερματικού 

Ο εθνικός Κ.Ο.Κ. ισχύει εντός του 

Τερματικού 

Η στάθμευση επιτρέπεται μόνο στις 

θέσεις των Περιοχών Μεταφοράς, ή σε 

ενδεδειγμέμενα και σηματοδοτημένα 

σημεία 

Το κάπνισμα και οι ανοικτές 

φλόγες απαγορεύονται εντός 

του Τερματικού 

Τα φορτηγά πρέπει να βρίσκονται σε 

ασφαλή κατάσταση 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ (SECURITY) 

 Ο  οδηγός και οι επιβάτες πρέπει να 

κατέχουν και να επιδεικνύουν στην 

Πύλη ISPS το Δελτίο Εισόδου Οδηγού 

Φορτηγού (το οποίο εκδίδεται από την 

Αρχή Λιμένων Κύπρου).  

 Το πολιτικό Δελτίο Ταυτότητας ή 

οποιοδήποτε άλλο επίσημο 

αναγνωριστικό έγγραφο θα πρέπει να 

είναι διαθέσιμο όταν ζητηθεί. 

 Όλο το Τερματικό 

Εμπορευματοκιβωτίων Λεμεσού, 

υπόκειται στις πρόνοιες του κώδικα 

ISPS. Οι πρόνοιες αυτές 

περιλαμβάνουν ελέγχους ασφάλειας 

και πιθανοί περιορισμοί μπορεί να 

μεταβάλλονται κατά καιρούς. 

 Η φωτογράφιση / βιντεογράφιση 

απαγορεύεται. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (SAFETY) 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Για να εισέλθει ο οδηγός στο Τερματικό, 

πρέπει να παρουσιάσει Δελτίο Εισόδου του 

Έγγραφα για παραλαβή φορτίου 

1. Αναφορά απελευθέρωσης για 
εμπορευματοκιβώτια (ε/κ) εισαγωγής 
(release reference) 

2. Αναφορά απελευθέρωσης για άδεια ε/
κ (release reference)  

Έγγραφα για παράδοση φορτίου  

1. Booking number για εξαγωγές 

2. Liner code για τα άδεια ε/κ 

3. Turn-in reference 

4. Επιπρόσθετη πληροφόρηση π.χ. 
ειδικές άδειες 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Τα παρακάτω έγγραφα μπορεί να 

απαιτηθούν απο τον Οδηγό οποιαδήποτε 

στιγμή:  

 Ασφάλεια μηχανοκίνητου οχήματος 

 Τεχνικός Έλεγχος Οχήματος(MOT) 

 Άδεια οδήγησης 

 Άδεια κυκλοφορίας  

 Άδεια ADR Οδηγού (όπου 

εφαρμόζεται) 

 Άδεια ADR Οχήματος (όπου 

εφαρμόζεται) 

Αδυναμία παρουσίασης οποιουδήποτε από 

τα πιο πάνω έγγραφα, δύναται να οδηγήσει 

σε άρνηση εξυπηρέτησης ή άμεση έξοδο 

από το Τερματικό. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 

1. Το φορτηγό εισέρχεται στο Τερματικό 

μέσω της Πύλης ISPS (Lady’s Mile) και 

προχωρά στην Πύλη Εισόδου ε/κ  

(Container In-Gate) μέσω της Οδού 

Φορτηγών. 

2. Υπάρχουν τρείς Περιοχές Μεταφοράς 

(Transfer Areas—TA) όπου γίνονται οι 

φορτοεκφορτώσεις. 

3. Ο αριθμός της Περιοχής Μεταφοράς 

(TA) δίνεται στην Πύλη Εισόδου ε/κ (In

-Gate). Υπάρχει διαθέσιμος αριθμός 

θέσεων αναμονής σε κάθε TA. Το 

φορτηγό θα προχωρήσει στον αριθμό 

ΤΑ που δίνεται στην πύλη In-Gate. 

 Η διαδικασία για τα TA1 και  TA2 είναι 

η ίδια. Τα TA1 και TA2 εξυπηρετούν 

άδεια και γεμάτα ε/κ με χρήση Strad-

dle Carriers. 

 Η διαδικασία για το TA3 είναι 

διαφορετική. Το TA3 εξυπηρετεί ε/κ 

με χρήση μόνο Empty Stackers. 

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 

 Το φορτηγό εξέρχεται από την πύλη 

Εξόδου ε/κ (Out-Gate), 

παραλαμβάνοντας απόδειξη 

(Interchange Receipt) και προχωρά 

για έξοδο από την Πύλη ISPS (Lady’s 

Mile). 
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ΧΑΡΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 

TA1 & TA2: Λειτουργία Straddle Carrier 

TA3: Λειτουργία Empty Stacker 
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (TRANSFER AREAS—TA) 

TA1 & TA2— Straddle Carriers 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Το Φορτηγό Α εισέρχεται στην 

λωρίδα αναμονής 1 

Το Φορτηγό Β εξέρχεται της 

λωρίδας εξυπηρέτησης 2 

Το Φορτηγό Α εισέρχεται στη 

λωρίδα εξυπηρέτησης 3 

Το Φορτηγό Α εξυπηρετείται στη 

λωρίδα αφότου ο οδηγός σταθεί 

δίπλα από το όχημά του 
4 

Το Φορτηγό Α εξέρχεται της 

λωρίδας εξυπηρέτησης 5 

Λωρίδα αναμονής 

Λωρίδα εξυπηρέτησης 
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TA3— Empty Stackers 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 Οι φορτοεκφορτώσεις στους Χώρους Μεταφοράς θα εξυπηρετούνται μόνο όταν ο 

οδηγός σταθεί έξω από την πόρτα οδηγού του οχήματός του, στο ενδεδειγμένο 

σημείο. 

 Ο Οδηγός έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι το εμπορευματοκιβώτιό του έχει 

ξεκλειδωθεί πρίν την εκφόρτωση και κλειδωθεί μετά την φόρτωση. Όποιες ζημιές 

προκύψουν από τον μη ασφαλή χειρισμό των κλειδιών ένωσης (twist locks) 

θεωρούνται αποκλειστική ευθύνη του Οδηγού. 

Ο Οδηγός καταφθάνει στο TA3 

και σταθμεύει κοντά σε ένα Emp-

ty Stacker 
1 

Ο Οδηγός στέκεται έξω  από την 

πόρτα του οδηγού 2 

Όταν εξυπηρετηθεί, το φορτηγό 

εξέρχεται του ΤΑ3 3 
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ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

 Στην περίπτωση οποιονδήποτε προβλημάτων εντός του Τερματικού, ο Οδηγός μπορεί να 

καλέσει το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης για βοήθεια: 

00357 25 858 899 
 Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, δύναται να δωθούν οδηγίες για εκκένωση. Οι 

Οδηγοί θα πρέπει να εκκενώσουν το Τερματικό με τάξη και ηρεμία, με τα οχήματά τους, 

δηλώνοντας τα στοιχεία τους στην Πύλη ISPS.  

 Στην περίπτωση που η εκκένωση με χρήση των οχημάτων τους δεν είναι δυνατή, τότε οι 

Οδηγοί και οι Επιβάτες τους θα πρέπει να προσέλθουν στα πλησιέστερα σημεία 

συγκέντρωσης, που σημειώνονται στον χάρτη του Τερματικού, με αυτό το σύμβολο: 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

 Προκειμένου το Δελτίο Εισόδου σας να είναι έγκυρο, θα πρέπει να παραδώσετε στην 

Eurogate ένα υπογραμμένο Έντυπο Συγκατάθεσης, δηλώνοντας ότι έχετε διαβάσει και 

κατανοήσει το παρόν εγχειρίδιο. 

 Μπορείτε να προμηθευτείτε το Έντυπο Συγκατάθεσης (TR-003-LF) από την ιστοσελίδα 

της Eurogate (www.eurogate.eu) ή από τον εργοδότη σας. 

 Η όποια παραβίαση των παρόντων κανονισμών δύναται να οδηγήσει στην άμεση 

αφαίρεση του δικαιώματος πρόσβασης στο Τερματικό Εμπορευματοκιβωτίων της Euro-

gate Λεμεσού. 


