
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΡΙΤΩΝ 

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. 
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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 

Το περπάτημα επιτρέπεται μόνο εντός 

της Αποθήκης 4 και από το Λεωφορείο 

της Eurogate προς το κρηπίδωμα 

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) 

 Όλο το προσωπικό πρέπει να κατέχει 

και να επιδεικνύει στην Πύλη ISPS το 

Δελτίο Εισόδου(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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ΟΔΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

Το προσωπικό εισέρχεται στο Τερματικό 

επιδεικνύοντας το Δελτίο Ταυτότητάς του 

στην Πύλη ISPS. 

Οδηγώντας στο Τερματικό 

Εντός του Τερματικού, η οδήγηση με το 

όχημά σας επιτρέπεται μόνο για τον δρόμο 

μεταξύ της Πύλης ISPS και της Αποθήκης 4 

(πράσινη οδός), όπου βρίσκεται ο χώρος 

στάθμευσης επισκεπτών. 

Διακίνηση προσωπικού στο 

κρηπίδωμα 

Η διακίνηση από και πρός τα κρηπιδώματα 

εξυπηρετείται από την υπηρεσία 

λεωφορείου της Eurogate. Αυτό 

περιλαμβάνει (χωρίς να περιορίζεται σε): 

1. Λιμενεργάτες 
2. Ναυτικούς πράκτορες 
3. Αλλαγές πληρώματος 
4. Επισκέπτες του πλοίου 
5. Εξωτερική παροχή υπηρεσιών (εκτός 

μεταφοράς εξοπλισμού) 
6. Κυβερνητικές υπηρεσίες 

Άδειες Εργασίας 

Για εργασίες πέραν  της προμήθειας υλικών 

στα πλοία όπως: 

 Θερμές εργασίες (στο κρηπίδωμα) 

 Χρήση ιδιωτικών γερανών 

 Τοποθέτηση εξολπισμού στο 
κρηπίδωμα 

 Άλλα, 

θα εφαρμόζεται σύστημα έκδοσης Άδειας 

Εργασίας. Όλες τις εργασίες θα πρέπει να 

υποβάλλονται για έγκριση εκ των 

προτέρων. 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ 

 Εξαιρέσεις για οδήγηση στα 

κρηπιδώματα 

Εξαιρέσεις για πρόσβαση στα κρηπιδώματα 

εκδίδονται για τις πιο κάτω εργασίες: 

1. Μεταφορά προμηθειών 
2. Μεταφορά εξοπλισμού 
3. Τοποθέτηση εξοπλισμού εργασίας στο 

κρηπίδωμα για εξυπηρετήσεις που 
αφορούν το πλοίο. 

Το προσωπικό το οποίο επιτρέπεται να 

οδηγεί με τα οχήματά του στο κρηπίδωμα, 

λαμβάνει Μπλέ Δελτίο, από την Πύλη ISPS. 

 Το Μπλέ Δελτίο πρέπει να 
επιδεικνύεται στο ταμπλό του 
οχήματός σας καθόλη τη διάρκεια 
παραμονής στο Τερματικό. 

 Εφαρμόζονται οι κανόνες 
κυκλοφορίας. 

 Εφαρμόζονται οι κανόνες 
στάθμευσης. 

 Δύναται να ζητηθεί από τον Οδηγό 
να μετακινήσει το όχημά του ανά 
πάσα στιγμή. 

 Το προσωπικό το οποίο διακινείται 
στο κρηπίδωμα πρέπει να φορά 
κατ’ελάχιστο: 

Γιλέκο εργασίας (φωσφορούχο) 

Κράνος ασφάλειας 

Παπούτσια ασφάλειας 
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ΧΑΡΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 
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ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ 

Λωρίδες κυκλοφορίας 

Σε ολόκληρο το Τερματικό, υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας για κάθε κατεύθυνση.  

Σημεία επαναστροφής 

Η επαναστροφή στο κρηπίδωμα επιτρέπεται μόνο στα σημεία επαναστροφής (κυκλικούς 

κόμβους, όπως φαίνονται στο χάρτη). 

Οδηγώντας κάτω από την Γερανογέφυρα 

Στα κρηπιδώματα, μόνο η λωρίδα από την πλευρά της θάλασσας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

κάτω από Γερανογέφυρα που βρίσκεται σε λειτουργία. 

Εν ώρα λειτουργίας της Γερανογέφυρας, η διέλευση κάτω από την Γερανογέφυρα δεν 

επιτρέπεται, χωρίς οδηγίες από το  προσωπικό της Eurogate. Προτεραιότητα έχουν τα 

οχήματα που οδεύονται προς την έξοδο (με την φορά του ρολογιού). 
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 Στάθμευση στο κρηπίδωμα 

Η στάθμευση στο κρηπίδωμα επιτρέπεται μόνο για το προσωπικό που κατέχει το Μπλέ 

Δελτίο, το οποίο εκδίδεται από την Πύλη ISPS. Τα Οχήματα για προμηθευτές, παρόχους 

υπηρεσιών κλπ θα σταθεύουν στο κρηπίδωμα από την εσωτερική πλευρά της λωρίδας 

κυκλοφορίας από την πλευρά της ξηράς, εκτός των ορίων του πλοίου: 

Στάθμευση δίπλα από το πλοίο 

Η στάθμευση δίπλα από το πλοίο (από την πλευρά της θάλασσας), επιτρέπεται μόνο στα 

οχήματα  για τα οποία η εγγύτητα στο πλοίο είναι απαραίτητη, όπως οχήματα πετρέλευσης, 

συλλογής αποβλήτων, οχήματα από τα οποία φορτώνονται απευθείας προμήθειες. Στην 

περίπτωση που στο πλοίο βρίσκεται σε λειτουργία Γερανογέφυρα, η στάθμευση γίνεται σε 

συντονισμό με τον Καταγραφέα (Tally): 
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ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

 Στην περίπτωση οποιονδήποτε προβλημάτων εντός του Τερματικού, το Προσωπικό  

μπορεί να καλέσει το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης για βοήθεια: 

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

Προσωπικό θα πρέπει να προσέλθει 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 (MA-001-FM) 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. 


