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Βηβιία Πιεξνθνξηώλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο
Terminal Information Books.
1. Λεπηνκέξεηεο γηα ην αξκόδην γηα επηθνηλσλία πξνζσπηθό ηεο εγθαηάζηαζεο.
Details of terminal contact personnel
Σηνηρεία επηθνηλσλίαο αξκόδηνπ πξνζσπηθό
εγθαηάζηαζεο γηα θνξηνεθθνξηώζεηο ρύδελ
θνξηίσλ πνπ δηελεξγνύληαη κε γεξαλνύο.
(Contact details of administrative personnel for
loading / unloading with use of shore cranes.)
ΟΝΟΜΑ (ΝΑΜΔ)
Σειέθσλν
VHF
(Telephone)
Ch.
1. Φεύγαο
00302421032975
Παλαγηώηεο
(FEVGAS
PANAGIOTIS)
2. Παπακηραήι
00302421032975
Φξήζηνο
(PAPAMICHAIL
CHRISTOS)
3.Οξγαλόπνπινο
00302421032975
Γεκήηξηνο
(ORGANOPOULOS
DIMITRIOS)
2. Τερληθά ζηνηρεία σο πξνο ηηο ζέζεηο πξνζόξκηζεο θαη εμνπιηζκνύο θόξησζεο ή εθθόξησζεο
Technical data on the berths and loading or unloading equipment
- Γηα θνξηνεθθνξηώζεηο πνπ ζα γίλνληαη κε γεξαλνύο, ηα ηερληθά ζηνηρεία
πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα. (Technical data for shore cranes is described in annex 1.)
3. Βάζνο λεξνύ ζην ζεκείν πξνζόξκηζεο : 10m (βιέπε ζην παξάξηεκα)
Depth of water at berth :10m (see in annex)
4. Ππθλόηεηα λεξνύ ζην ζεκείν πξνζόξκηζεο : 1,025 kgr/liter
Water density at berth : 1,025 Kgr/liter.

5. Γηαηάμεηο πξόζδεζεο θαη παξαθνινύζεζεο κέζσλ πξόζδεζεο
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Mooring arrangements and attendance of mooring lines.
Γελ ππάξρνπλ εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ πξόζδεζε ηνπ πινίνπ ζηνλ ιηκέλα ην Βόινπ. Η
πξόζδεζε ηνπ πινίνπ γίλεηαη ζε ζπλελλόεζε πινηάξρνπ θαη πινεγνύ θαη απνηειεί επζύλε ηνπ
πινηάξρνπ.
There are not special instructions about mooring arrangement. Mooring arrangement is done
in concern Master and Pilot and is responsibility of the Master.

6. Ταρύηεηεο θόξησζεο ή εθθόξησζεο θαη ύςνο ηνπ εμνπιηζκνύ
Loading or unloading rates and equipment clearances.
-

-

Οη ηαρύηεηεο θνξηνεθθόξησζεο γηα ηνπο γεξαλνύο Peiner 2 & 3 είλαη αλάινγεο κε
ην είδνο ηνπ θνξηίνπ, (ελδεηθηηθά γηα ηνπο γεξαλνύο Peiner 2 & 3 είλαη γηα ιίπαζκα
πεξίπνπ 100-120 ηόλνη ηελ ώξα) θαη νη γεξαλνί Rocas 8 & 9 (ελδεηθηηθά γηα
θαιακίλα 200-250 ηόλνη ηελ ώξα). Η ηαρύηεηα θνξηνεθθόξησζεο ηνπ ηιό είλαη
πεξίπνπ 100 ηόλνη ηελ ώξα. Σν ύςνο ηνπ εμνπιηζκνύ πεξηγξάθεηαη από ηα
ζρεδηαγξάκκαηα.
(The average rates of loading / unloading for shore cranes Peiner 2 & 3 is
proportional to the Type of cargo (indicative for the cranes Peiner 2 & 3 are
approximately 100-120 tons of fertilizer per hour) and for shore cranes Rocas 8 & 9
(indicative of calamine 200-250 tons per hour). The average rate loading /
unloading by SILO installation is about 100 tons per hour. The equipments
clearance describes from schedules.)

7. Γηαδηθαζίεο θόξησζεο ή εθθόξησζεο θαη επηθνηλσλίεο.
Loading or unloading procedure and communications
ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ ΠΛΟΙΩΝ ΜΔ ΓΔΡΑΝΟ. (OPERATION USING SHORE
CRANES)
- Δλεκέξσζε πινηάξρνπ κέζσ Δλεκεξσηηθνύ Βηβιίνπ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
Ληκεληθήο εγθαηάζηαζεο θαζώο θαη ηνλ ηξόπν επηθνηλσλίαο κέζσ VHF θαη
ηειεθώλνπ κεηαμύ πινίνπ θαη ιηκεληθήο Δγθαηάζηαζεο.
(Briefing ship captain through Information Book for terminal installation as well as
communication procedures through VHF and telephone line between ship and
Terminal.)
- πκπιήξσζε ηνπ Καηαιόγνπ Αζθαιείαο Πινίνπ / Ληκέλα, γηα Φόξησζε ή
Δθθόξησζε ηεξεώλ Υύδελ Φνξηίσλ.
(Completion of Ship / Shore Safety Check List for Loading / Unloading Dry Bulk
Cargo.)
-

Μειέηε θαη ζπλελλόεζε κεηαμύ πινηάξρνπ – Forman θαη Τπεπζύλνπ Φόξησζεο
ηνπ Σεξκαηηθνύ ζηαζκνύ ώζηε λα αθνινπζεζεί ην ζρέδην Φνξηνεθθόξησζεο.
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(Communication / Collaboration among Forman, ship captain, cargo terminal
supervisor for successfully execution of Loading unloading Plan.)
-

Άλνηγκα ησλ θπηώλ θαη επηζεώξεζή ηνπο, ώζηε λα ζπκθσλεζνύλ νη ηειηθέο
δηαδηθαζίεο Φνξηνεθθόξησζεο θαη ηπρόλ αιιαγέο ζην ζρέδην Φνξηνεθθόξησζεο.
(Inspection of ships holds in order to validate or adjust Loading / Unloading Plan.)

-

Λακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα ώζηε λα απνθεπρζεί ε ζαιάζζηα ξύπαλζε. (πρ.
ηξώζηκν θαιπκκάησλ κεηαμύ πινίνπ θαη πξνβιήηαο).
(Implementation of all necessary measurers in order to prevent sea pollution.)

-

Σειηθόο έιεγρνο θαη δνθηκέο ηνπ ζπκθσλεζέληνο εμνπιηζκνύ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί. (Γεξαλόο, Υόπεξ, θαη νπνηνζδήπνηε άιινο εμνπιηζκόο ζα
ρξεζηκνπνηεζεί.)
(Final control and testing of technical equipment (cranes, forklift Hopper etc.)

-

Γηεπζέηεζε ηεο θίλεζεο ησλ θνξηεγώλ θαη ηνπ ρώξνπ ηνπνζέηεζεο ηνπ Υόπεξ.
(Traffic arrangements for safe passage of vehicles, and safe installation of Hopper)

-

Ο Forman ειέγρεη ηελ ρξήζεο ΜΑΠ θαη ηελ εμέιημε Φνξηνεθθόξησζεο.
(Forman is checking person, for proper use of safety equipment and for the proper
loading / unloading procedure.)

-

Καζνξηζκόο θαλαιηνύ επηθνηλσλίαο VHF κεηαμύ πινίνπ θαη ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ.
(Synchronization of communication VHF Channels between ship and Terminal.)

ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ ΠΛΟΙΩΝ ΜΔ ΙΛΟ.
8. Πξνζδηνξηζκνί βάξνπο θνξηίνπ κε κεηξεηέο βάξνπο θαη κέηξεζε βπζηζκάησλ
Cargo weight determinations by weight-meter and draught survey
(SILO).
9. Γηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Terminal emergency procedures
Γηα νπνηαδήπνηε έθηαθηε αλάγθε θαιέζηε ηνλ ππεύζπλν Σεξκαηηθνύ ηαζκνύ ζηα
ηειέθσλα 2421032975, ή ηνλ θ. Παλαγηώηε Φεύγα ζην 6984642911, ή ηνλ θ. Υξήζην
Παπακηραήι ζην 6937274162.
(In case of emergency call Cargo Terminal supervisor to Tel. N. 2421032975 or
6984642911 (Mr. Panagiotis Fevgas) or 6937274162 (Mr. Christos Papamichail).
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Ληκελαξρείν (Coast Guard)
Ππξνζβεζηηθή (Fire Brigade)
ΔΚΑΒ (Ambulance)
Ννζνθνκείν (Hospital)

Αξηζκόο (Number)
108 ή 2421038888
199
166
2421094200

11. Γηαηάμεηο (δηεπζεηήζεηο) γηα δεκηέο θαη απνδεκηώζεηο
Damage and indemnity arrangements
- Καιέζηε ηνλ Τπεύζπλν Σεξκαηηθό ηαζκνύ.
(Call cargo Terminal Supervisor)
-πλελλόεζε κε Forman – Τπεύζπλν Φόξησζεο Σεξκαηηθνύ ηαζκνύ θαη ρεηξηζηή
γεξαλνύ γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο δεκηάο θαη ζπκπιήξσζε ηεο θόξκαο Damage Report
(Annex 2 / Παξάξηεκα 2).
(Contact with Forman, Cargo Terminal supervisor, Crane operator for damage
Condition and fill the damage report Form)
- Λήςε θσηνγξαθηώλ.
(Take photos)
- Δλεκέξσζε Πξάθηνξα θαη ινηπώλ ελδηαθεξνκέλσλ.
(Inform ship agent and any other parties involved).
- Δλέξγεηεο ΟΛΒ ΑΔ θαη Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο πνπ απαηηνύληαη.
(O.L.V. S.A and Contracted Insurance Company actions.)
12. Πιεξνθνξίεο γηα ύπαξμε επθνιηώλ ππνδνρήο ιπκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε
Information on waste reception facilities at the terminal
-

Υπάξρνπλ επθνιίεο ππνδνρήο Λπκάησλ από ηελ ΟΛΒ ΑΔ. Τειέθσλν επαθήο
2421029245, FAX 2421029467, γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην site : www.portvolos.gr.
( For waste reception services call to Tel. 2421029245, Fax 2421029467 for more
information visit the site : www.port-volos.gr.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 / ANNEX 2
STEVEDORE DAMAGE REPORT
1. Vessel …………………………….Voyage No…………………Report No……………
2. Port / Place where incident occurred ……………………………………………………
3. Date incident occurred …………………………………..Time…………………………
4. Name of Stevedoring Company …………………………Address …………………… .
5. Name of stevedore Forman to whom reported……………………………………………
6. Was the P&I representative notified, and if so : …………………………………………
7. Was the damage surveyed, and if so: ……………………………………………………
8. Please state the nature and extent of the damage…………………………………...........
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
9. Please state how the incident happened…………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
10. Please list all witnesses with their title/rating and have them sign below next to their
name.
Name
Signature

6

11. Was the damage repaired by the stevedores, and if not, why?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

Date of this report………………………

RESPONSIBILITY HEREBY ACKNOWLEDGED

Master

……………………………………………………….

Name………………………………….....

Stevedoring Company

Signature……………………………......

Stevedoring Forman
Name…………………………………………………
Signature…………………………………………….
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Καηάλογος Ελέγτοσ Αζθάλειας Πλοίοσ/Λιμένα
για ηη Φόρηωζη ή Εκθόρηωζη Σηερεών Χύδην Φορηίων

Ship/Shore Safety Checklist
for Loading or Unloading Dry Bulk Cargo
Ημεπομηνία
Date

...........................................................................................

Λιμάνι
Port

...........................................................................................

Τεπμαηικόρ Σηαθμόρ
Terminal
...........................................................................................
Βάθορ νεπού ζηο ζημείο πποζόπμιζηρ
Available depth of water in berth

........................................................

Δλάσιζηο ελεύθεπο ύτορ πλοίος
Minimum air draught

........................................................

Όνομα πλοίος
Ship's name

...........................................................................................

Βύθιζμα άθιξηρ*
Arrival draught ..............................

Δλεύθεπο ύτορ πλοίος
Arrival air draught .........................

Βύθιζμα ανασώπηζηρ**
Departure draught .....................

Δλεύθεπο ύτορ πλοίος ανασώπηζηρ**
Departure air draught.....................

*

Αναγνυζμένο/ Βάζει ςπολογιζμών
Read/Calculated

** Βάζει ςπολογιζμών
Calculated

Ο πλοίαπσορ και ο εκππόζυπορ ηος ηεπμαηικού ζηαθμού, ή οι ανηιππόζυποι ηοςρ, θα
ππέπει να ζςμπληπώζοςν ηον καηάλογο από κοινού. Γιεςκπινίζειρ δίδονηαι ζηιρ
επιζςναπηόμενερ καηεςθςνηήπιερ γπαμμέρ. Για ηην αζθάλεια ηυν διαδικαζιών
απαιηείηαι να απανηηθούν καηαθαηικά όλα ηα επυηήμαηα και να ηζεκαπιζηούν ηα
ανηίζηοισα ηεηπάγυνα. Δάν αςηό δεν είναι δςναηό, ππέπει να αναγπαθούν οι λόγοι,
και να ζςναθθεί ζςμθυνία ζσεηικά με ηα μέηπα πποθύλαξηρ μεηαξύ ηος πλοιάπσος
και ηος εκπποζώπος ηος ηεπμαηικού ζηαθμού. Δάν κάποιο επώηημα θευπείηαι μη
εθαπμόζιμο ζημειώζηε "Χ/Α", εξηγώνηαρ ηο λόγο.

The Master and terminal manager, or their representatives, should complete the
checklist jointly. Advice on points to be considered is given in the accompanying
guidelines. The safety of operations requires that all questions should be answered
affirmatively and the boxes ticked. If this is not possible, the reason should be given,
and agreement reached upon precautions to be taken between ship and terminal. If
a question is considered to be not applicable write "N/A", explaining why if
appropriate.

Καηάλογος Ελέγτοσ Αζθάλειας Πλοίοσ/Λιμένα
για ηη Φόρηωζη ή Εκθόρηωζη Σηερεών Χύδην Φορηίων

Ship/Shore Safety Checklist
for Loading or Unloading Dry Bulk Cargo

Πλοίο
Ship
1. Είναι ηο βάθορ ηος νεπού ζηο ζημείο
πποζόπμιζηρ, και ηο ελεύθεπο ύτορ
πλοίος επαπκέρ για να ολοκληπυθούν οι
σειπιζμοί ηος θοπηίος;
Is the depth of water at the berth, and the
air draught, adequate for the cargo
operation?

2. Είναι επαπκείρ οι διαηάξειρ ππόζδεζηρ για
όλερ ηιρ ηοπικέρ επιδπάζειρ παλιπποιών,
πεςμάηυν, καιπού, κςκλοθοπίαρ και
παπαπλεόνηυν ζκαθών;
Are mooring arrangements adequate for
all local effects of tide, current, weather,
traffic and craft alongside?
3. Σε καηάζηαζη ανάγκηρ, είναι ηο πλοίο ικανό
να αθήζει ηο ζημείο πποζόπμιζηρ ανά
πόζα ζηιγμή;
In emergency, is the ship able to leave the
berth at any time?
4. Υπάπσει αζθαλήρ διάβαζη μεηαξύ ηος
πλοίος και ηηρ πποβλήηαρ;
Is there safe access between the ship and
the wharf?
Tended by Ship/Terminal (cross out the appropriate)

5. Είναι ηο ζςμθυνηθέν ζύζηημα επικοινυνιών
μεηαξύ πλοίος και ηεπμαηικού ζηαθμού
λειηοςπγικό;
Μέθοδορ επικοινυνίαρ ……………Γλώζζα………………
Δίαςλοι επικοινυνίαρ/ηηλέθυνο……………………...…

Is the agreed ship/terminal communications
system operative?
Communication method………….Language…………….
Radio channels/phone numbers………………………….

Τερμαηικός
Terminal

Καηάλογος Ελέγτοσ Αζθάλειας Πλοίοσ/Λιμένα
για ηη Φόρηωζη ή Εκθόρηωζη Σηερεών Χύδην Φορηίων

Ship/Shore Safety Checklist
for Loading or Unloading Dry Bulk Cargo

Πλοίο
Ship
6. Έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζαθώο νη ππεύζπλνη
επηθνηλωλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ
δηαδηθαζηώλ;
Υπεύζπλνη πινίνπ πνπ επηθνηλωλνύλ………………………..
Υπεύζπλνη μεξάο πνπ επηθνηλωλνύλ………………………..
Θέζε…………………………………………………………….

Are the liaison contact persons during
operations positively identified?
Ship contact persons ……………………………………...
Shore contact persons………………………………………
Location…………………………………………………….

7. Υπάξρεη επάξθεηα πιεξώκαηνο ζην πινίν
θαη πξνζωπηθνύ ζηνλ ηεξκαηηθό ζηαζκό,
ζε πεξίπηωζε έθηαθηεο αλάγθεο;
Are adequate crew on board, and adequate
staff in the terminal, for emergency?

8. Έρνπλ γλωζηνπνηεζεί θαη ζπκθωλεζεί
ηπρόλ ιεηηνπξγίεο παξαιαβήο θαπζίκνπ;
Have any bunkering operations been advised
and agreed?
9. Έρνπλ γλωζηνπνηεζεί θαη ζπκθωλεζεί
ηπρόλ πξνηηζέκελεο επηζθεπέο ζην
ζθάθνο ή ζηνλ πξνβιήηα;
Have any intended repairs to wharf or ship
whilst alongside been advised and agreed?
10. Έρεη ζπκθωλεζεί ε δηαδηθαζία αλαθνξάο
θαη θαηαγξαθήο δεκηώλ πνπ πξνθαινύληαη
από ηηο δηαδηθαζίεο θόξηωζεο;
Has a procedure for reporting and recording
damage from cargo operations been agreed?

Τερμαηικός
Terminal

Καηάλογος Ελέγτοσ Αζθάλειας Πλοίοσ/Λιμένα
για ηη Φόρηωζη ή Εκθόρηωζη Σηερεών Χύδην Φορηίων

Ship/Shore Safety Checklist
for Loading or Unloading Dry Bulk Cargo

Πλoίο
Ship
15. Έτεη εθπολεζεί ζτέδηο θόρηωζες ή

εθθόρηωζες γηα όια ηα ζηάδηα
θόρηωζες/αθερκαηηζκού ή
Εθθόρηωζες/ηερκαηηζκού;
Has a cargo loading or unloading plan
been calculated for all stages of
loading/deballasting or
unloading/ballasting?
16. Έτοσλ

προζδηορηζηεί ζαθώς ζηο
ζτέδηο θόρηωζες ή εθθόρηωζες ηα
θύηε ποσ ζα τρεζηκοποηεζούλ,
δείτλοληας ηελ αθοιοσζία ηωλ εργαζηώλ,
ηελ θαηεγορία θαη ηο βάρος ηοσ θορηίοσ
ποσ πρέπεη λα κεηαθερζεί θάζε θορά;
Have the holds to be worked been clearly
identified in the loading or unloading plan,
showing the sequence of work, and the
grade and tonnage of cargo to be
transferred each time the hold is worked?

17. Έτεη ζσδεηεζεί ε αλάγθε ταπηαρίζκαηος

ηοσ θορηίοσ, θαη έτεη ζσκθωλεζεί ε
κέζοδος θαη ε έθηαζε;
Has the need for trimming of cargo in the
holds been discussed, and the method and
extent been agreed?
18. Είλαη ζαθές θαη αποδεθηό, ηόζο ζηολ

σπεύζσλο ηοσ πιοίοσ , όζο θαη ζηολ
σπεύζσλο ηοσ ηερκαηηθού ζηαζκού όηη εάλ
ε δηαδηθαζία ερκαηηζκού
αποζσγτροληοηεί από ηε δηαδηθαζία
θόρηωζες, ζα πρέπεη λα αλαβιεζεί
ε δηαδηθαζία θόρηωζες ωζόηοσ
ζσγτροληζηεί κε ασηήλ ε δηαδηθαζία
ερκαηηζκού;
Do both ship and terminal understand and
accept that if the ballast programme
becomes out of step with the cargo
operation, it will be necessary to suspend
cargo operation until the ballast operation
has caught up?

Τερμαηικός
Terminal

Καηάλογος Ελέγτοσ Αζθάλειας Πλοίοσ/Λιμένα
για ηη Φόρηωζη ή Εκθόρηωζη Σηερεών Χύδην Φορηίων

Ship/Shore Safety Checklist
for Loading or Unloading Dry Bulk Cargo

Πλοίο
Ship

Τερμαηικός
Terminal

19. Είναι ζαθείς και αποδεκηές από ηον

σπεύθσνο ηοσ πλοίοσ, οι προηιθέμενες
διαδικαζίες απομάκρσνζης σπολοίπων ηοσ
θορηίοσ ποσ παραμένοσν ζηα κύηη καηά
ηη διαδικαζία εκθόρηωζης;
Have the intended procedures for removing
cargo residues lodged in the holds while
unloading, been explained to the ship and
accepted?
20. Έτοσν αποθαζιζηεί και ζσμθωνηθεί οι

διαδικαζίες ρύθμιζης ηοσ ηελικού
ταπιαρίζμαηος ηοσ σπό θόρηωζη πλοίοσ;
Have the procedures to adjust the final trim
of the loading ship been decided and
agreed?
21. Έτει ενημερωθεί ο σπεύθσνος ηοσ

ηερμαηικού ζηαθμού για ηον απαιηούμενο
τρόνο προεηοιμαζίας για ηον απόπλοσ
ηοσ πλοίοσ, μεηά ηην ολοκλήρωζη ηης
διαδικαζίας θόρηωζης;
Has the terminal been advised of the time
required for the ship to prepare for sea, on
completion of cargo work?

Τα ανωηέρω ζσμθωνήθηκαν:
The above has been agreed:
Ώρα/Time……………………

Ημερομηνία/Date…………………

Για ηο πλοίο / For ship………………….

Για ηον ηερμαηικό / For terminal………………

Βαθμός/Rank……………………

Θέζη-Τίηλος/ Position-Title…………………

