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ΠΔΡΙΛΗΨΗ  
Ζ θιηκαηηθή αιιαγή απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα παγθφζκηαο θιίκαθαο πνπ νη 

αξλεηηθέο ηνπ ζπλέπεηεο θαίλνληαη ζηηο κέξεο καο. Σα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ φπσο 

ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) θαη ην φδνλ (O3) πνπ εθπέκπνληαη απφ ηα πινία 

ζπληεινχλ αξλεηηθά ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ Γηεζλή Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (IMO) γηα ηελ 

λαπηηιία είλαη ν πεξηνξηζκφο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2). Γηα ηε 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) απφ ηα πινία έρνπλ ζεζπηζηεί 

θαλνληζκνί ζην Παξάξηεκα VI ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο MARPOL 73/78 νη νπνίνη 

ηξνπνπνηνχληαη ζπλερψο. Οη πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ζην παξάξηεκα VI ηεο 

Γηεζλνχο ζχκβαζεο MARPOL πεξηιακβάλνπλ έλα ζχζηεκα γηα πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ λέσλ πινίσλ κέζσ ηνπ ρεδηαζηηθνχ Γείθηε 

Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο (EEDI). Ο δείθηεο απηφο (attained EEDI) εθθξάδεηαη 

ζε g-CO2/ton mile πνπ εθπέκπνληαη απφ έλα πινίν θαη  πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο 

απφ κηα νξηζκέλε ηηκή (required EEDI) πνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ , ηελ 

ρσξεηηθφηεηα ή ην deadweight ηνπ πινίνπ. Έλαο άιινο δείθηεο πνπ έρεη πηνζεηεζεί 

απφ ηνλ IMO , ν νπνίνο ζηελ παξνχζα θάζε είλαη εζεινληηθήο ρξήζεο , είλαη ν 

Λεηηνπξγηθφο Γείθηεο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο (EEOI). O δείθηεο απηφο 

εθθξάδεηαη ζε g-CO2/ton mile πνπ εθπέκπνληαη απφ έλα πινίν θαη κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνπο πινηνθηήηεο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο πινίσλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ ζηφινπ ηνπο φζνλ αθνξά ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Γεδνκέλνπ φηη ην πνζφ ηνπ CO2 πνπ εθπέκπεηαη απφ έλα ζθάθνο ζπζρεηίδεηαη άκεζα 

κε ηελ θαηαλάισζε ησλ θαπζίκσλ, ν δείθηεο EEOI κπνξεί επίζεο λα παξέρεη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφδνζε ελφο ζθάθνπο φζνλ αθνξά ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ θαπζίκσλ.  

 

 

 

ABSTRACT  

The climatic change constitutes an important problem of world scale that its negative 

consequences appear in our days. The greenhouse gases such as dioxide of coal (CO2) 

and the ozone (O3) that they are emitted by the ships, contribute negatively to the 

phenomenon of greenhouse. Regulations, that are continuously modified, have been 

established for the reduction of ships’ emissions, in the Annex VI of MARPOL 73/78. 

The recent amendments in the annex VI of MARPOL include a system for 

determining the energy efficiency for new ships through the Energy Efficiency Design 

Index - EEDI. This index, which is called attained EEDI, is expressed in g-CO2/ton 

mile which are emitted by each new ship and should be less than a certain value or 

reference line, which is called required EEDI, depending on the type of the ship, its 

capacity or deadweight. One other index which has been adopted by IMO for 

monitoring CO2 emissions is the Energy Efficiency Operational Index (EEOI). This 

index is expressed in g-CO2/ton mile which are emitted by a vessel and can assist 

shipowners and ships’ operators in the evaluation of the performance of their fleet 

with regard to CO2 emissions. As the amount of CO2 emitted from a ship is directly 

related to the consumption of bunker fuel oil, the EEOI can also provide useful 

information on a ship’s performance with regard to fuel efficiency. 
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ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη Ναπηηιία 

 

 

1.1 Γενικά πεπί αεπίων ηος θεπμοκηπίος (Greenhouse Gases) 

 

 Οη θιηκαηηθή αιιαγή απνηειεί πιένλ έλα απφ ηα θπξηφηεξα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα ηεο αλζξσπφηεηαο ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο είλαη νξαηά ζε  

νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε θαη επεξεάδεη ηφζν ηηο ζχγρξνλεο γεληέο αιιά θπξίσο ηηο 

επφκελεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζεκεησζεί απμεκέλεο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ιφγσ ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, εληζρχνληαο ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνζθνπίνπ, ην νπνίν απνηειεί ην βαζηθφ ιφγν εκθάληζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

ήκεξα, νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ηελ παγθφζκηα λαπηηιία απνηεινχλ 

ην 3% ησλ ζπλνιηθψλ αλζξσπνγελψλ εθπνκπψλ ελψ εθθξάδνληαη θφβνη φηη νη 

ζπλνιηθέο εθπνκπέο απφ ηε λαπηηιία κπνξεί λα ηξηπιαζηαζηνχλ κέρξη ην 2050, εάλ 

δελ ιεθζνχλ άκεζα κέηξα.  

 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ην Γηαθπβεξλεηηθφ Πάλει γηα ηελ Κιηκαηηθή 

Αιιαγή ( Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC), ιέγνληαο θιηκαηηθή 

αιιαγή ελλννχκε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή πνπ παξαηεξείηαη ζην θιίκα κε ην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ, είηε νθείιεηαη ζε θπζηθέο επηδξάζεηο, είηε πξνθαιείηαη απφ ηελ 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Απηφο ν νξηζκφο δηαθέξεη απφ απηφλ πνπ δίλεη ε Γηεζλήο 

πλζήθε-Πιαίζην γηα ηελ Αιιαγή ηνπ Κιίκαηνο (United Nations Framework 

Convention on Climate Change, UNFCCC), θαηά ηνλ νπνίν ε Κιηκαηηθή Αιιαγή 

αλαθέξεηαη ζε αιιαγέο ηνπ θιίκαηνο πνπ απνδίδνληαη άκεζα ή έκκεζα ζε 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο κεηαβάιινπλ ηε ζχλζεζε ηεο παγθφζκηαο 

αηκφζθαηξαο θαη παξαηεξνχληαη, φπσο θαη νη θπζηθέο δηαθπκάλζεηο, ζε ζπγθξίζηκα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα . Βαζηθή κνξθή εκθάληζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο απνηειεί ε 

«Θέξκαλζε ηεο Γεο» ( Global Warming ). Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο κε ηε 

ζεηξά ηεο επηθέξεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζηνπο έκβηνπο 

νξγαληζκνχο θαη ηα νηθνζπζηήκαηα αιιά αθφκε θαη ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία θαη 

νηθνλνκία. Ζ θχξηα αηηία εκθάληζεο ηεο ζέξκαλζεο ηεο Γεο θαη γεληθφηεξα ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη ην «Φαηλφκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ» (Greenhouse Effect). Με 

ηνλ φξν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ελλνείηαη ε παξεκπφδηζε ιφγσ απνξξφθεζεο 

ηεο εθπεκπφκελεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο απφ ηε Γε ζην δηάζηεκα εμαηηίαο ηεο 

παξνπζίαο ηεο αηκφζθαηξαο. Αλαιπηηθφηεξα, ε ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ θηάλεη ζηε 

Γε δηεηζδχεη κέζσ ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηκήκα απηήο απνξξνθάηαη απφ ηελ 

αηκφζθαηξα θαη ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Σν ππφινηπν ηκήκα ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο 

επαλεθπέκπεηαη ζην δηάζηεκα κε ηε κνξθή ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο. Όκσο ηα αέξηα 

ηεο αηκφζθαηξαο, γλσζηά θαη σο Αέξηα ηνπ Θεξκνθεπίνπ (Greenhouse Gases, GHG), 

εκπνδίδνπλ ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία λα δηαθχγεη ζην δηάζηεκα θαη ηελ ζπγθξαηνχλ 

εληφο ηεο αηκφζθαηξαο. Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη λα απμάλεηαη ε 

ζεξκνθξαζία ηεο αηκφζθαηξαο αιιά θαη ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο, ζπκβάιινληαο ζηελ 

εκθάληζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.  
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Ζ επίζεκε επηζηεκνληθή ζέζε πάλσ ζηηο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο, φπσο απηή 

εθθξάδεηαη απφ ηελ Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Αιιαγή ηνπ Κιίκαηνο 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ηνπ ΟΖΔ είλαη πσο ε κέζε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε έρεη απμεζεί 0.6 ± 0.2 °C απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 
 

αηψλα θαη 

πσο ε αχμεζε απηή νθείιεηαη ζεκαληηθά ζηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ 50 εηψλ. Ζ ππεξζέξκαλζε ινηπφλ ηνπ πιαλήηε πνπ παξαηεξείηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά: κέζα απφ ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο απειεπζεξψλνληαη θάζε ρξφλν ζηελ αηκφζθαηξα κεγάιεο 

πνζφηεηεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θπξίσο θαη φρη κφλν θαη απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα ζεξκαίλεηαη ν πιαλήηεο. 

 

Λέγνληαο αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ ελλννχκε εθείλα ηα αεξηψδε ζπζηαηηθά ηεο 

αηκφζθαηξαο, ηα νπνία απνξξνθνχλ θαη εθπέκπνπλ ηελ αθηηλνβνιία ζηα 

ζπγθεθξηκέλα κήθε θχκαηνο κέζα ζην θάζκα ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο πνπ 

εθπέκπεηαη απφ ηε γήηλε επηθάλεηα, ηελ αηκφζθαηξα θαη ηα ζχλλεθα.. Σα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ηα νπνία παξάγνληαη κε θπζηθέο θαη βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο είλαη ηα 

αέξηα εθείλα πνπ παξφληα ζηελ αηκφζθαηξα κεηψλνπλ ηελ απψιεηα ζεξκφηεηαο ζην 

δηάζηεκα θαη επνκέλσο ζπκβάιινπλ ζηηο ζθαηξηθέο ζεξκνθξαζίεο κέζσ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ο πδξαηκφο (Ζ2Ο), ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2)   

πνπ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν αέξην , ην ληηξψδεο νμείδην (Ν2Ο), ην κεζάλην (CH4), 

θαη ην φδνλ (O3) είλαη ηα αξρηθά αέξηα ζεξκνθεπίνπ ζηε γήηλε αηκφζθαηξα. Δπηπιένλ 

ππάξρνπλ δηάθνξα εμ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλα απφ ηνλ άλζξσπν αέξηα 

ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα, φπσο αινγφλα (βξψκην, ριψξην) καδί κε άλζξαθα 

(halocarbons), εμαθζνξηνχρν ζείν (Sulphur hexafluoride - SF6), θζνξησκέλνη 

πδξνγνλάλζξαθεο (HydroFluoroCarbons -HFCs) θαη νη ππεξθζνξάλζξαθεο (Per 

FluoroCarbons – PFCs ).  

 

Λέγνληαο ινηπφλ αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ ελλννχκε ηα παξαθάησ:  

• Τδξαηκνί (H2O)  

• δηνμείδην ηνπ άλζξαθα CΟ2
 
(πνπ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν αέξην),  

• κεζάλην CH4  

• φδνλ Ο3
 
 

• ππνμείδην ηνπ αδψηνπ Ν2O 

• πδξνθζνξάλζξαθεο (Hydro fluorocarbons) HFC, 

• πιήξσο θζνξησκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο ή ππεξθζνξάλζξαθεο (Perfluorocarbons) 

PFC 

• εμαθζνξηνχρν ζείν SF6 

 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα 1.1 θαίλεηαη ε κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ πνπ έρνπλ αλζξψπηλε πξνέιεπζε πνπ ζπληεινχλ ζην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Παξαηεξνχκε φηη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα CO2
 
απμάλεηαη κε ηαρείο 

ξπζκνχο απφ ην 1980 θαη χζηεξα θηάλνληαο ην 2003 ζε 370 ppm (parts per million) 

ζπγθέληξσζε αλεζπρεηηθά πςειή αλ αλαινγηζηνχκε φηη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ηα 

πξνεγνχκελα 800.000 ρξφληα ήηαλ 180-300 ppm. ε αλάινγε αχμεζε ζπγθέληξσζεο 

παξαηεξείηαη θαη ζην κεζάλην CH4 
 
αιιά θαη ζην ππνμείδην ηνπ αδψηνπ N2O κε 1750 

ppm θαη 320 ppm αληίζηνηρα.  

 



12 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1 Μεηαβολή ηηρ ζςγκένηπωζηρ ηων αεπίων ηος θεπμοκηπίος μέσπι ηο 2003  

 

 

ΠΖΓΖ : National Oceanic and Atmospheric Administration  (http://www.esrl.noaa.gov/gmd) 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα 1.2 θαίλεηαη φηη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) ζηελ 

αηκφζθαηξα έρεη απμεζεί απφ ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε.  Σν γήηλν θιίκα έρεη 

αιιάμεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο. Μφιηο ηα ηειεπηαία 650.000 ρξφληα, 

ππήξμαλ επηά θχθινη αχμεζεο  (advance) θαη ππνρψξεζεο (retreat) παγεηψλσλ κε ην 

απφηνκν ηέινο ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ παγεηψλσλ (ice age) πεξίπνπ 7.000 ρξφληα 

πξηλ πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή ηεο ζχγρξνλεο επνρήο ηνπ θιίκαηνο - θαη ηνπ 

αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ.  Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο 

απνδίδνληαη ζε πνιχ κηθξέο δηαθπκάλζεηο ζηε γήηλε ηξνρηά πνπ αιιάδνπλ ηελ 

πνζφηεηα ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ηνπ πιαλήηε καο δέρεηαη. Ζ ζεκεξηλή ηάζε αχμεζεο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, επεηδή είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη θαηά 

κεγάιν κέξνο ζε  αλζξψπηλεο επεκβάζεηο θαη κεγαιψλεη κε έλα πνζνζηφ πνπ δελ έρεη 

πξνεγνχκελν ηα ηειεπηαία 1.300 ρξφληα.  Γνξπθφξνη πνπ βξίζθνληαη ζε ηξνρηά πεξί 

ηελ γε θαζψο θαη άιια ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα επέηξεςαλ ζηνπο επηζηήκνλεο λα 

ζπιιέμνπλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ πιαλήηε καο θαη ην 

θιίκα ηνπ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Μειεηψληαο ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα απνθαιχπηνληαη ηα ζεκάδηα ελφο 

κεηαβαιιφκελνπ θιίκαηνο. 

ην αθξηβψο παξαθάησ γξάθεκα 1.3 βιέπνπκε φηη απφ ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε 

αλζξσπνγελή πξνέιεπζε ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) παίδεη ηνλ πην ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε κε πνζνζηφ 60% θαη αθνινπζνχλ ην   κεζάλην 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Oceanic_and_Atmospheric_Administration
http://www.esrl.noaa.gov/gmd)
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.2 Μεηαβολή ηηρ ζςγκένηπωζηρ ηων αεπίων ηος θεπμοκηπίος  

 

 
 
ΠΗΓΗ: http://climate.nasa.gov/evidence 

 

 

(CH4) θαη νη ρισξνθζνξάλζξαθεο CFC κε 15% θαη 12% αληίζηνηρα. Ο εκπινπηηζκφο 

ινηπφλ ηεο αηκφζθαηξαο κε αέξηα φπσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) ή ην κεζάλην 

(CH4), έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, εθφζνλ δελ ζπλνδεχνληαη 

απφ άιιεο κεηαβνιέο ζηελ αηκφζθαηξα. Αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ζπληεινχλ 

ζηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ αεξίσλ ησλ θαηψηεξσλ ζηξσκάησλ ηεο 

αηκφζθαηξαο (δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, πδξαηκνί, ρισξνθζνξάλζξαθεο, φδνλ θιπ.), 

ζπλεηζθέξνληαο κε 450 εθαηνκκχξηα ηφλνπο κεζαλίνπ θάζε ρξφλν
1

. Οη 

ζπγθεληξψζεηο ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη κεζάλην έρνπλ απμεζεί απφ ην 1750 

θαηά 31% θαη 149% αληίζηνηρα, ελψ βξίζθνληαη ζηα πςειφηεξα επίπεδα ησλ 

ηειεπηαίσλ 650.000 εηψλ. Δθηηκάηαη φηη ηα ηξία ηέηαξηα ηεο αλζξσπνγελνχο 

παξαγσγήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, νθείιεηαη ζε ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ, ελψ ην 

ππφινηπν κέξνο πξνέξρεηαη απφ αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην έδαθνο, θπξίσο κέζσ 

ηεο απνδάζσζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1
 4

ε 

έθζεζε ηεο IPCC , Chapter 4 atmospheric chemistry and greenhouse gases 2007 

http://climate.nasa.gov/evidence
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.3 ςμμεηοσή ηων αεπίων ηος θεπμοκηπίος με ανθπωπογενή πποέλεςζη ζηην 

ενίζσςζη ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος. 

 

 
 

 

 

 

1.2 Εκπομπέρ αεπίων ηος θεπμοκηπίος (GHG) από ηην ναςηιλία 

 

H λαπηηιία βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ αθνχ εθηηκάηαη φηη 

ζήκεξα ην 90% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ δηεμάγεηαη δηά ζαιάζζεο, κε ηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο λα αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζεκαληηθά ηελ επφκελε δεθαεηία. 

  

Ζ Δπξψπε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ λαπηηιηαθφ θφζκν, αθνχ νη 

επξσπατθέο εηαηξείεο θαηέρνπλ πεξίπνπ ην 41% ηνπ ζπλφινπ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ 

ζε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα. Πινία κε ζεκαία ηεο Δ.Δ εθπέκπνπλ πέξαλ ησλ 200εθ. 

ηφλσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαζηζηψληαο ηε λαπηηιία ηελ κεγαιχηεξε πεγή 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηελ Δ.Δ θαη ηνλ κφλν ηνκέα ηνπ νπνίνπ νη εθπνκπέο δελ 

ξπζκίδνληαη κε ζρεηηθή νδεγία. 

Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) είλαη ην ζεκαληηθφηεξν απφ ηα αέξηα πνπ 

πξνθαινχλ ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε. 

Οη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηελ λαπηηιία παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 

1.1. Δθπνκπέο εμαθζνξηνχρνπ ζείνπ SF6 θαη πιήξσο θζνξησκέλσλ πδξνγνλάλζξαθσλ 

ή ππεξθζνξάλζξαθσλ PFC είλαη ακειεηέεο θαη δελ πνζνηηθνπνηνχληαη.  
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ΠΙΝΑΚΑ 1.1 Δκπομπέρ αεπίων ηος θεπμοκηπίος (Greenhouse gases)  από ναςηιλία ηο 2007 

 

 International 

shipping (εκαη. 

ηόνοι) 

Σύνολο Ναςηιλία 

(International + Domestic) 

Ανηιζηοισ

ία ζε CO2 

CO2 870 1050 1050 

CH4 Γελ 

θαζνξίζηεθε 

0.24 6 

N2O 0.02 0.03 9 

HFC Γελ 

θαζνξίζηεθε 

0.0004 ≤6 

ΠΗΓΗ : Second IMO GHG study 2009 , Page 3 

 

 

1.2.1 Ναςηιλία και CO2 

 

Ζ ελέξγεηα απνηειεί έλα αλαληηθαηάζηαην αγαζφ πνπ θαιχπηεη ηφζν πξσηαξρηθέο 

αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο (ζέξκαλζε, θίλεζε, θσηηζκφο θιπ) φζν θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

παξαγσγήο. Μέρξη πξφζθαηα, ην επίπεδν ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο κίαο ρψξαο 

εζεσξείην ελδεηθηηθφ ηεο νηθνλνκηθήο ηεο κεγέζπλζεο θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

πνιηηψλ. Ζ ζηελή ζχλδεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα κε ην πεξηβάιινλ γίλεηαη επξχηεξα 

αληηιεπηή ζε παγθφζκην επίπεδν ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 φηαλ ζπλεηδεηνπνηείηαη ην 

πεπεξαζκέλν ησλ απνζεκάησλ ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ θαζψο θαη ην κεγάιν 

κεξίδην επζχλεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηδηαίηεξα ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο.  

Ζ θχξηα εθπνκπή ξχπσλ απφ ηα πινία πξνέξρεηαη απφ ηελ θαχζε ηνπ θαπζίκνπ. Ζ 

θαχζε γεληθά νξίδεηαη σο κηα εμψζεξκε ρεκηθή αληίδξαζε ελφο πιηθνχ θαπζίκνπ κε 

νμπγφλν, ε νπνία ζπληειείηαη κε αξθεηά κεγάιν βαζκφ απφδνζεο ζεξκφηεηαο, έηζη 

ψζηε ε εθπεκπφκελε ππφ κνξθή ζεξκφηεηαο ελέξγεηα, λα είλαη ηερληθά 

εθκεηαιιεχζηκε. Καηά ηελ θαχζε, ε ρεκηθή ελέξγεηα ηνπ θαπζίκνπ, κεηαηξέπεηαη ζε 

ζεξκηθή, ελψ ην νμπγφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο, ιακβάλεηαη ζπλήζσο 

απφ ηνλ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ θαχζε είλαη κηα ρεκηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ 

νπνία ηα ζπζηαηηθά ηνπ θαπζίκνπ νμεηδψλνληαη ηαρχηαηα απφ ην νμπγφλν πνπ 

πεξηέρεη ν αέξαο θαχζεο. Σα πεξηζζφηεξα θαχζηκα πεξηέρνπλ θπξίσο άλζξαθα (C), 

πδξνγφλν (H) θαη ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο ζείν (S). Οη ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα, κπνξνχλ λα απεηθνληζζνχλ κε ηε ρξήζε ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ, νη 

νπνίεο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηηο ζρεηηθέο πνζφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ 

αληηδξνχλ, φζν θαη γηα ηα πξντφληα ηεο θαχζεο. Γηα ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, νη 

«βαζηθέο» ρεκηθέο αληηδξάζεηο νμείδσζεο γηα ηελ πιήξε θαχζε ηνπο έρνπλ σο εμήο:  
 

 

     C + O2
 
→  CO

2 
+ 32.79 MJ / kg (C)  

     2H2
 
+ O2   →   2H

2
O + 142.07 MJ / kg (H)  

                                S + O2  →
   
SO

2 
+ 29.6 MJ / kg (S) 
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Οη εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ηελ λαπηηιία ζπγθξηλφκελεο κε ηηο 

παγθφζκηεο εθπνκπέο CO2 παξνπζηάδνληαη ζην γξάθεκα 1.4. 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1.4 Δκπομπέρ CO2 από ηην ναςηιλία ζςγκπινόμενερ με ηιρ παγκόζμιερ 

εκπομπέρ 

 

ΠΗΓΗ : Second IMO GHG study 2009 , Page 3 

 

 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην γξάθεκα 1.5 ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 θξαηψλ 

κειψλ νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ηελ δηεζλή λαπηηιία έρνπλ απμεζεί 

θαηά 56% απφ ην 1990 έσο ην 2008 κε κία κείσζε 2.1% ην 2008 απφ ην 2007  ελψ ε 

κέζε εηήζηα αχμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ην 1990 έσο ην 2008 είλαη 

2.5%. Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ηηο δηεζλείο αεξνκεηαθνξέο έρεη 

απμεζεί θαηά 110 % απφ ην 1990 έσο ην 2008 ελψ ε κέζε εηήζηα αχμεζε ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ην 1990 έσο ην 2008 είλαη 4.2%. 

ην  γξάθεκα 1.6 θαίλεηαη φηη νη εθπνκπέο απφ ηελ λαπηηιία θαη αεξνκεηαθνξέο καδί 

έρνπλ απμεζεί κε κεγαιχηεξν ξπζκφ απφ απηέο ησλ κεηαθνξψλ. Σν πνζνζηφ ησλ 

εθπνκπψλ απφ ηελ λαπηηιία θαη ηηο αεξνκεηαθνξέο καδί ζπλερίδεη λα απμάλεη. Σν 

2008 απμήζεθαλ απφ 6.9 ζε 7.0% ζην ζχλνιν ησλ εθπνκπψλ θαη απηέο ησλ 

κεηαθνξψλ απφ 24,3 ζε 24.4%. Σν 1990 απηά ηα λνχκεξα ήηαλ 3.8% θαη 18% 

αληίζηνηρα. ην δηάγξακκα 1.7 φκσο θαίλεηαη φηη παξφιν πνπ νη εθπνκπέο απφ ηελ 

λαπηηιία απμάλνπλ νη ζπλνιηθέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ EE27 

κεηψλνληαη. 

 

 

 

International 

shipping 

2.7% 

ηδεξφδξνκνο 

0.6% 

Αθηνπινία θαη 

αιηεία 

0.6% 

Βηνκεραλία θαη 

θαηαζθεπέο 

18.2% 

Άιια κέζα 

κεηαθνξάο 

(νδηθέο) 

21.3% 

Παξαγσγή 

ειεθηξηζκνχ θαη 

ζεξκαλζεο 

34.9% 

Γηεζλήο 

αεξνκεηαθνξέο 

1.9% 

Άιιεο 

ελεξγνβφξεο 

βηνκεραλίεο 

4.6% άιιεο πεγέο 

15.3% 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.5 Δκπομπέρ CO2  ζηην EE27 από ηην ναςηιλία και ηιρ αεπομεηαθοπέρ 

 

 

ΠΗΓΗ :  European Federation for Transport and Environment (T&E) 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1.6 Μεπίδιο εκπομπών %  CO2  ζηην EE27 ηων μεηαθοπών και ηηρ 

ναςηιλίαρ και αεπομεηαθοπών 

 

 

ΠΗΓΗ :  European Federation for Transport and Environment (T&E) 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.7  ςνολικέρ εκπομπέρ CO2  ζηην EE27 ζε kt 

 

 

ΠΗΓΗ :  European Federation for Transport and Environment (T&E) 

 

 

 

 

1.3 Θεζμικά μέηπα από ηο IMO για ηον πεπιοπιζμό εκπομπών CO2 από πλοία 

 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2008 ε νκάδα εξγαζίαο ηνπ IMO πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εθπνκπή 

ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηα πινία ζπλαληήζεθε γηα λα πξνζδηνξίζεη ηα 

βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα κέηξα γηα ην CO2. πκθσλήζεθε φηη δηάθνξα 

κέηξα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ άκεζε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ CO2
 
θαη φηη 

πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. αλ επφκελν βήκα ε επφκελε 

ζπλάληεζε έγηλε ζην Όζιν ηνλ Ηνχλην 2008 θαη ε ππνβνιή ηεο έθζεζεο έγηλε ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2008. 

Ζ νκάδα απηή ησλ επηζηεκφλσλ ζηελ έθζεζε απηή ζπκπέξαλε φηη κε βάζε ηελ 

πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε δηεζλή 

ηαμίδηα θαηά ην έηνο 2007, πεξίπνπ 843 εθαηνκκχξηα ηφλνη CO2
 
εθπέκθζεθαλ ζηελ 

αηκφζθαηξα. Ζ πνζφηεηα απηή αληηζηνηρεί ζην 2,7% ησλ παγθνζκίσλ εθπνκπψλ απφ 

φιεο ηηο πεγέο. Αλ επηπξφζζεηα ιακβαλφηαλ ππφςε ε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ πνπ 

εθηεινχλ εζσηεξηθά ηαμίδηα θαη ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, ην πνζνζηφ δελ ζα 

μεπεξλνχζε ην 3,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπνκπψλ (1.019 εθαηνκκχξηα ηφλνη/έηνο). ην 

παξαπάλσ ζρήκα θαίλεηαη ζρεκαηηθά ην πνζνζηφ CO2
 
πνπ αλαινγεί ζηε λαπηηιία.  

Ζ πνζφηεηα ηνπ CO2
 
πνπ παξάγεηαη απφ ηα πινία είλαη αλάινγε ηεο θαηαλάισζεο 

θαπζίκνπ θαη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο άλζξαθα ζηα θαχζηκα. Δλψ ε ηειεπηαία κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα, ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα αθξηβήο ζε 

εθηηκήζεηο κεγάιεο θιίκαθαο. χκθσλα κε ηελ έθζεζε απηή, έλαο ηφλνο Marine 

Diesel Oil παξάγεη κε ηελ θαχζε ηνπ 3,09 ηφλνη CO2, ελψ έλαο ηφλνο Heavy Fuel Oil 

3,02 ηφλνη CO2. ηελ πεξίπησζε ησλ δεμακελφπινησλ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ, ζεσξήζεθε φηη ην 45% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο γηα ην έκθνξην θαη ππφ έξκα 
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ηαμίδη, πξνέξρεηαη απφ ηελ θαχζε ηνπ boil off αεξίνπ. Γειαδή ε παξαγσγή CO2
 
απφ 

ηελ θαχζε ηνπ LNG αληηζηνηρεί ζην 76% ηεο παξαγσγήο CO2
 
απφ ηε ρξήζε Heavy 

Fuel Oil. O ππνινγηζκφο ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ έγηλε ζε δηαθνξεηηθέο ηχπνπο 

θαη κεγέζε πινίσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ, ηε κέζε 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ κεραλψλ, ηηο κέξεο ιεηηνπξγίαο, ηελ 

εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ηε θφξηηζε ησλ κεραλψλ. 

ην παξαθάλσ γξάθεκα 1.8 παξνπζηάδεηαη πφζα γξακκάξηα CO2
 
εθπέκπνληαη αλά 

ηφλν * ρηιηφκεηξν απφ δηάθνξνπο ηχπνπο πινίσλ θαζψο θαη απφ ηηο νδηθέο θαη 

ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο. Παξαηεξνχκε φηη ε λαπηηιία ζε ζρέζε κε ηα άιια κέζα 

κεηαθνξάο παξάγεη ζεκαληηθά ιηγφηεξν CO2
 
γηα ην έξγν πνπ πξαγκαηνπνηεί. ε 

πνζφηεηα εθπνκπψλ θαη κε έηνο αλαθνξάο ην 2005, νη κεγαιχηεξεο εθπνκπέο CO2
 

πξνήιζαλ απφ ηα ληηδεινθίλεηα νρήκαηα (4,7 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνη), αθνινπζνχλ ηα 

πινία δηεζλψλ πιφσλ (774 εθαηνκ. ηφλνη), ηα αεξνζθάθε (735 εθαηνκ. ηφλνη ) θαη ηα 

ηξέλα (133 εθαηνκ.ηφλνη). ην γξάθεκα 1.9 θαίλνληαη απηέο νη εθπνκπέο CO2. Να 

ζεκεηψζνπκε φηη ηα ζηνηρεία γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο, νδηθέο θαη αεξνπνξηθέο 

κεηαθνξέο πάξζεθαλ απφ ηε Γηεζλή Τπεξεζία Δλέξγεηαο (IEA). 

Μηα ζεκαληηθή θαηλνηνκία ηεο κειέηεο είλαη ε αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ απφ δέθηεο 

AIS. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ηνπ δηθηχνπ δεθηψλ AIS Live 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 2.000 ζέζεηο ζε 100 ρψξεο κέζσ ησλ 

νπνίσλ αληρλεχεηαη ε παξνπζία πινίσλ κέρξη πεξίπνπ 100 ρηιηφκεηξα γχξσ απφ 

απηνχο.  

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1.8             ύγκπιζη ηηρ ενεπγειακήρ απόδοζηρ ηος μεηαθοπικού έπγος για 

διάθοπα μέζα μεηαθοπάρ

 
ΠΗΓΗ : Second IMO GHG study 2009 , Page 9 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.9 Δκπομπέρ CO2
 
από διάθοπα μέζα μεηαθοπάρ καηά ηο έηορ 2005 

 

 

ΠΗΓΗ : Second IMO GHG study 2009 , Page 136 

 

 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα γίλεη κία αλαθνξά ζε έθζεζε ηνπ Swedish Network for 

Transport and the Environment πνπ παξνπζηάδεηαη ζην γξάθεκα 1.10 γίλεηαη 

ζχγθξηζε ησλ εθπνκπψλ CO2
 
θνξηεγψλ πινίσλ, αεξνπιάλσλ θαη θνξηεγψλ. Απφ ηελ 

έξεπλα απηή πξνέθπςε φηη ηα θνξηεγά πινία παξάγνπλ ηξεηο έσο πέληε θνξέο 

ιηγφηεξν CO2
 
απφ ηηο νδηθέο θαη ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο θαη κεηαμχ είθνζη κε 

ηξηάληα θνξέο ιηγφηεξν απφ ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο θαηά ηελ κεηαθνξά ελφο 

ηφλνπ θνξηίνπ αλά έλα ρηιηφκεηξν. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1.10 σημαηική παπάζηαζη ζύγκπιζηρ ηων εκπομπών CO2
 
για διάθοποςρ 

ηπόποςρ μεηαθοπάρ 

 

 

 

ΠΖΓΖ: Swedish Network for Transport and the Environment 

 Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηφζν ηνπ Γηεζλή Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ 

φζν θαη ηεο Δ.Δ. γηα ηελ λαπηηιία είλαη ν πεξηνξηζκφο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 
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άλζξαθα. Ζ  επηηξνπή πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ IMO ζηελ 62ε 

ζχλνδν  ηνλ  Ηνχιην ηνπ 2012  ζπκθψλεζε έλα πεξηεθηηθφ παθέην ηερληθψλ θαλνληζκψλ γηα 

ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) απφ ηελ λαπηηιία ην νπνίν ζα 

ηζρχζεη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην παξάξηεκα VI ηεο Γηεζλνχο 

ζχκβαζεο MARPOL πεξηιακβάλνπλ : 

 Σερληθά κέηξα : Έλα ζχζηεκα γηα πξνζδηνξηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ λέσλ πινίσλ κέζσ ηνπ ρεδηαζηηθνχ Γείθηε Δλεξγεηαθήο 

Απνδνηηθφηεηαο (EEDI). Ο δείθηεο απηφο (attained EEDI) εθθξάδεηαη ζε g-

CO2/ton mile πνπ εθπέκπνληαη απφ έλα πινίν θαη  πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο 

απφ κηα νξηζκέλε ηηκή (required EEDI) πνπ εμαξηάηε απφ ηνλ ηχπν ηνπ 

πινίνπ , ηελ ρσξεηηθφηεηα ή ην deadweight ηνπ πινίνπ. Ο EEDI ζα νδεγήζεη 

ζε κείσζε πεξί ηνπ 25 κε 30% κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

κέρξη ην  έηνο 2030. 

 Λεηηνπξγηθά κέηξα :  Σνλ θαλνληζκφ 22 ν νπνίνο νξίδεη φηη θάζε πινίν 

πξέπεη λα θέξεη έλα ζρέδην δηαρείξηζεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο (Ship 

Energy Efficiency Management Plan , SEEMP) ην νπνίν πξέπεη λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλν γηα θάζε πινίν θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη βέιηηζηεο πξαθηηθέο. 

Σν ζρέδην απηφ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ IMO. 

Μέζσ ηνπ  SEEMP νη εηαηξίεο θαη ηα πινία κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ θαη 

λα βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε ζε ζρέζε κε δηάθνξνπο παξάγνληεο νη νπνίνη 

κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Απηνί νη 

παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ ησλ άιισλ βειηησκέλν ζρεδηαζκφ 

ηαμηδηνχ , δηαρείξηζε ηαρχηεηαο πινίνπ , ζρεδηαζκφ ηαμηδηνχ κε βάζε ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο (weather routing) , βειηηζηνπνίεζε ηεο ηζρχο θχξηαο 

κεραλήο ηνπ πεδαιίνπ θαη ηεο πξνπέιαο, ζπληήξεζε γάζηξαο θαζψο θαη 

ρξεζηκνπνίεζε δηάθνξσλ ηχπσλ θαπζίκνπ. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο 1.2 παξνπζηάδεη έλα ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ 

θαλνληζκψλ ηνπ IMO γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ CO2.  

Δπίζεο , ε  επηηξνπή πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ IMO ζηελ 52
ε
 

ζχλνδν ηεο εμέδσζε νδεγίεο γηα εζεινληηθή ρξήζε ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Γείθηε 

Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο ησλ πινίσλ
2
 ην νπνίν είλαη έλα ιεηηνπξγηθφ κέηξν. O 

δείθηεο απηφο εθθξάδεηαη ζε g-CO2/ton mile πνπ εθπέκπνληαη απφ έλα πινίν θαη 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο πινηνθηήηεο, ηνπο δηαρεηξηζηέο πινίσλ θαζψο θαη άιινπο 

ελδηαθεξφκελνπο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζηφινπ ηνπο φζνλ αθνξά ηηο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Γεδνκέλνπ φηη ην πνζφ ηνπ CO2 πνπ εθπέκπεηαη 

απφ έλα ζθάθνο ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θαηαλάισζε ησλ θαπζίκσλ, ν δείθηεο 

EEOI κπνξεί επίζεο λα παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφδνζε ελφο 

ζθάθνπο φζνλ αθνξά ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ θαπζίκσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλ 

θαη πξνο ην παξφλ ν δείθηεο ΔΔΟΗ είλαη εζεινληηθφο, ν ξφινο ηνπ ζηελ λαπηηιία ζην 

κέιινλ κπνξεί λα απμεζεί ζεκαληηθά. Ο EEOI ελδερνκέλσο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο κέηξν επηβνιήο θπξψζεσλ ζε φζνπο ελδερνκέλσο είλαη πάλσ απφ 

ηνλ κέζν φξν γηα θάζε ηχπν πινίνπ.  

Ζ επηηξνπή πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ IMO κειεηά ηψξα ηνπο 

ηξφπνπο ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα βάζε ησλ κεραληζκψλ 

αγνξάο ξχπσλ (Market-based mechanisms-MBMs). ε έλα αξηζκφ δηάθνξσλ  

                                                      
2
 MEPC.1/Circ.684 (17/August/2009) “Guidelines for voluntary use of the ship energy efficiency 

operational indicator (EEOI)”. 
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κεραληζκψλ ξχπσλ πνπ ππνβιήζεθαλ γηα κειέηε , ν Λεηηνπξγηθφο Γείθηεο 

Λεηηνπξγηθήο Απνδνηηθφηεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα ζεκειηψδε θξηηήξην 

γηα έλα πινίν έηζη ψζηε λα απνθαζηζηεί ε αλαγθαηφηεηα γηα αγνξά εθπνκπήο ξχπσλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Έηζη κε βάζε ηα παξαπάλσ ε αθξίβεηα ηεο κεζφδνπο 

εθηίκεζεο ηνπ δείθηε EEOI είλαη δσηηθή.  
 

ΠΙΝΑΚΑ 1.2  Υπονοδιάγπαμμα Δθαπμογήρ Κανονιζμών IMO για μείωζη εκπομπών CO2 

Καλνληζκνί 

ζε ηζρχ γηα 

πάλσ απφ ην 

90% ηνπ 

παγθφζκηνπ 

ζηφινπ 

 

 

 

Σν Ship 

Energy 

Efficiency 

Management 

Plan 

(SEEMP) 

θαζίζηαηαη 

ππνρξεσηηθφ 

γηα φια ηα 

πινία 

Ο Γείθηεο EEDI 

απαηηεί λα λέα 

πινία λα 

ζπκκνξθψλνληαη 

κε 

ζπκθσλεκέλνπο 

ζηφρνπο 

απνδνηηθφηεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα λέα πινία 

πξέπεη λα 

βειηηψζνπλ 

ηελ 

απνδνηηθφηεηα 

ηνπο 10% 

 

 

 

 

 

Ο ζηφρνο  

είλαη λα 

έρνπκε 20% 

κείσζε ζηηο 

εθπνκπέο ηνπ 

CO2 αλά 

ηφλν/km 

Σα λέα πινία 

πξέπεη λα 

βειηηψζνπλ 

ηελ 

απνδνηηθφηεηα 

ηνπο 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα λέα πινία 

πξέπεη λα 

βειηηψζνπλ 

ηελ 

απνδνηηθφηεηα 

ηνπο 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ζηφρνο  είλαη λα 

έρνπκε 50% κείσζε 

ζηηο εθπνκπέο ηνπ CO2 

αλά ηφλν/km 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2015 2020 2025 2030 2050 

ΠΗΓΗ : ICS (ζύμθωνα με MARPOL VI, Κεθάλαιο 4) 

 

1.4  Εςπωπαϊκέρ ζηπαηηγικέρ για ηον πεπιοπιζμό εκπομπών CO2 από πλοία ζηην 

EE27 

 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηνζέηεζε ηεο 28 Μαξηίνπ 2011 αλαιπηηθή ζηξαηεγηθή ( Οη 

κεηαθνξέο ην 2050 - Transport 2050 ) γηα έλα αληαγσληζηηθφ ζχζηεκα κεηαθνξψλ, κε 

ην νπνίν ζα απμεζεί ε θηλεηηθφηεηα, ζα αξζνχλ ηα θχξηα εκπφδηα ζε θαίξηεο πεξηνρέο 

θαη ζα ηξνθνδνηεζεί ε αλάπηπμε θαη ε απαζρφιεζε. Σαπηφρξνλα, κε ηελ πινπνίεζε 

πξνηάζεσλ ζα κεησζεί δξαζηηθά κε πξνηάζεηο ε εμάξηεζε ηεο Δπξψπεο απφ ηηο 

εηζαγσγέο πεηξειαίνπ θαη ζα πεξηθνπνχλ έσο ην 2050 θαηά 60% νη εθπνκπέο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ηηο κεηαθνξέο. Γηα λα επηηεπρζνχλ φζα 

πξναλαθέξζεθαλ, ζα απαηηεζεί αλακφξθσζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο 

κεηαθνξψλ ζηελ Δπξψπε. Έσο ην 2050, ζηνπο θχξηνπο ζηφρνπο πεξηιακβάλεηαη ε 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ  CO2 ζηελ ΔΔ απφ ηα θαχζηκα ησλ πινίσλ. 

 

 

 



23 

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Δπηηπγραλόκελνο ρεδηαζηηθόο Γείθηεο Δλεξγεηαθήο 

Απνδνηηθόηεηαο ( Attained EEDI) 

 

2.1 Γεληθά 

Ζ  επηηξνπή πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ IMO ζηελ 62ε ζχλνδνο 

ηξνπνπνίεζε ηελ Γηεζλή ζχκβαζε γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο 

(MARPOL) κε ηελ απφθαζε MEPC. 203(62) πνπ πηνζεηήζεθε ηεο 15 Ηνπιίνπ 2011 , 

εηζάγνληαο ζην παξάξηεκα VI πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ην λέν 

θεθάιαην 4 πνπ πεξηέρεη θαλνληζκνχο γηα ηελ ελεξγεηαθή επάξθεηα ησλ πινίσλ  ην 

νπνίν ζα ηζρχζεη απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2013. Οη θαλνληζκνί απηνί ηζρχνπλ γηα πινία 

πάλσ απφ 400 θφξνπο νιηθήο  ρσξεηηθφηεηαο θαη δελ εθαξκφδνληαη ζε πινία πνπ 

απαζρνινχληαη κφλν ζε ηαμίδηα ζε χδαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ δηθαηνδνζία ηεο ζεκαίαο 

πνπ θέξεη ην πινίν. Παξφια απηά ηα πινία απηά ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη κε 

ηελ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ κέηξσλ θαηαζθεπάδνληαη κε ηξφπν ν νπνίνο είλαη 

ζχκθσλνο κε ηεο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ 4 φζν είλαη απηφ πξαθηηθά δπλαηφ.  

Οη θαλνληζκνί ηνπ θεθαιαίνπ 4 ηεο MARPOL  δελ ζα ηζρχνπλ γηα πινία κεγαιχηεξα 

ησλ 400 θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηα νπνία : 

 Σν ζπκβφιαην λαππήγεζεο είλαη ππνγεγξακκέλν ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2017 , ή 

 ε πεξίπησζε απνπζίαο ζπκβνιαίνπ λαππήγεζεο, ε ηξφπηδα ηνπ νπνίνπ έρεη 

ηνπνζεηεζεί ή ην νπνίν επξίζθεηαη ζε παξφκνην ζηάδην θαηαζθεπήο ηελ ή 

κεηά ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 2017, ή 

 Ζ παξάδνζε ηνπ νπνίνπ είλαη ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 2019, ή 

 ε πεξηπηψζεηο κείδνλνο κεηαηξνπήο ελφο λένπ ή ππάξρνληνο πινίνπ 

Ο θαλνληζκφο 19 ηνπ θεθαιαίνπ 4 ηνπ παξαξηήκαηνο VI ηεο MARPOL αλαθέξεηαη 

ζηνλ ρεδηαζηηθφ Γείθηε Δλεξγεηαθήο Δπίδνζεο θαη ν θαλνληζκφο 20 αλαθέξεηαη 

ζηνλ Δπηηπγραλφκελν ρεδηαζηηθφο Γείθηεο Δλεξγεηαθήο Δπίδνζεο ( Attained Energy 

Efficiency Design Index –  Attained EEDI). 
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2.2 Δπηηπγραλόκελνο ρεδηαζηηθόο Γείθηεο Δλεξγεηαθήο Δπίδνζεο ( Attained 

Energy Efficiency Design Index –  Attained EEDI) ζύκθωλα κε MEPC 62/5/4 

(8/4/2011). 

 

Ο θαλνληζκφο 20 ηνπ θεθαιαίνπ 4 ηνπ παξαξηήκαηνο VI ηεο MARPOL αλαθέξεηαη 

ζηνλ Δπηηπγραλφκελν ρεδηαζηηθφο Γείθηεο Δλεξγεηαθήο Δπίδνζεο ( Attained Energy 

Efficiency Design Index –  Attained EEDI) ν νπνίνο πξέπεη λα ππνινγίδεηαη : 

 γηα θάζε λέν πινίν
3
 

 γηα θάζε λέν πινίν ην νπνίν έρεη ππνζηεί κείδνλα κεηαηξνπή θαη 

 γηα θάζε λέν ή ππάξρνλ πινίν ην νπνίν έρεη ππνζηεί κηα κείδνλα κεηαηξνπή ε 

νπνία είλαη ηφζν εθηεηακέλε έηζη ψζηε ην πινίν λα ζεσξείηαη σο έλα 

λεφηεπθην πινίν 

Σα πινία πνπ έρεη εθαξκνγή ν EEDI πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο : 

1. Bulk carrier 

2. Gas carrier 

3. Tanker 

4. Container ship 

5. General cargo ship 

6. Refrigerated cargo carrier 

7. Combination carrier 

8. Passenger ship 

9. Ro-ro cargo ship (vehicle carrier) 

10. Ro-ro cargo ship 

11. Ro-ro passenger ship 

O EEDI ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη παίξλνληαο ππφςε ηεο ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ έρεη εθδψζεη 

ν Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (IMO). Ζ  αξκφδηα νκάδα  γηα ηα κέηξα ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηνλ IMO (correspondence group on energy 

efficiency measures for ships) παξνπζίαζε έλα πξνζρέδην -  MEPC 62/5/4 (8 April 

2011) κε νδεγίεο γηα ηελ κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ Δπηηπγραλφκελνπ ρεδηαζηηθνχ 

Γείθηε Δλεξγεηαθήο Δπίδνζεο (ΔΓΔΔ) γηα λέα πινία
4
 κε ζθνπφ λα αληηθαηαζηαζεί  

ην έγγξαθν MEPC.1/Circ.681 ην νπνίν ηζρχ επί ηνπ παξφληνο θαη αλαθέξεη 

                                                      
3  «Νέν πινίν» ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα VI ηεο MARPOL ζεκαίλεη έλα πινίν πνπ :  α) ην ζπκβφιαην 

λαππήγεζεο είλαη ππνγεγξακκέλν ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013, ή β) ζε πεξίπησζε απνπζίαο ζπκβνιαίνπ 

λαππήγεζεο, ε ηξφπηδα ηνπ νπνίνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ή ην νπνίν επξίζθεηαη ζε παξφκνην ζηάδην θαηαζθεπήο ηελ ή 

κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2013, ή γ) ε παξάδνζε ηνπ νπνίνπ είλαη ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2015. 
4 MEPC 62/5/4 (8 Απξηιίνπ 2011) Report of correspondence group submitted by Japan. 
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πξνζσξηλέο νδεγίεο γηα ηελ κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ Δπηηπγραλφκελνπ ρεδηαζηηθνχ 

Γείθηε Δλεξγεηαθήο Δπίδνζεο (ΔΓΔΔ) γηα λέα πινία
5
.  

ην πξνζρέδην απηφ ην νπνίν ζα παξνπζηαζηεί ζηελ ζπλέρεηα κηα πνπ φπσο θαίλεηαη 

ζα αληηθαηαζηήζεη κε ηπρψλ ειάρηζηεο ηξνπνπνηήζεηο ηηο πξνζσξηλέο νδεγίεο 

MEPC.1/Circ.681, νξίδεηαη φηη ν Δπηηπγραλφκελνο ρεδηαζηηθφο Γείθηεο Δλεξγεηαθήο 

Δπίδνζεο γηα λέα πινία είλαη έλα κέηξν ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ πινίσλ 

(g/t*m) θαη ππνινγίδεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε. 

 

(∏   
 
   ) (∑    ( )

   
        ( )       ( ))  (              )

                   
 

  
((∏   

 
    ∑     ( )  ∑     ( )

    
   

    
          ( ))          )  (∑     ( )      ( )            

    
   )

                   
 

 

*. Δάλ κέξνο απφ ην θαλνληθφ κέγηζην θνξηίν ελ πισ (normal maximum sea load) 

εθνδηάδεηαη απφ αμνληθέο γελλήηξηεο,  ή SFC  κπνξεί – γη’ απηφ ην κέξνο ηεο ηζρχο- 

λα ρξεζηκνπνηεζεί αληί ηεο SFCAE. 

εκείωζε :  Ζ παξαπάλσ ζρέζε κπνξεί λα κελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

ληεδεινειεθηξηθή πξφσζε , πξφσζε κε ηνπξκπίλα ή πβξηδηθά ζπζηήκαηα πξφσζεο.  

 

Ζ αλαηνκία ηνπ ζρεδηαζηηθνχ δείθηε ιεηηνπξγηθήο επίδνζεο θαίλεηαη δηαγξακκαηηθά 

ζην παξαθάησ δηάγξακκα 2.1 

 

Όπνπ : 

1. CF είλαη έλαο αδηάζηαηνο παξάγνληαο κεηαηξνπήο αλάκεζα ζηελ θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ κεηξνχκελε ζε γξακκάξηα θαη ζηελ αληίζηνηρε εθπνκπή δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα κεηξνχκελε επίζεο ζε γξακκάξηα.  Οη δείθηεο MEi θαη AEi   

αλαθέξνληαη ζηελ θχξηα θαη ηηο βνεζεηηθέο κεραλέο αληίζηνηρα. Ζ ηηκή ηνπ 

CF είλαη σο αθνινχζσο. 

                                                      
5
 MEPC.1/Circ.681 (17 August 2011) Interim guidelines on the method of calculation of the energy 

efficiency design index for new ships. 
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ΠΖΓΖ : ICCT (THE INTERNATIONAL TRANSPORT COUNCIL OF CLEAN TRANSPORTATION) 
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ΠΙΝΑΚΑ 2.2  Σιμέρ παπάγονηα CF ανά καηηγοπία καςζίμος 

Καύζηκν Πξνδηαγξαθή θαπζίκνπ Πεξηερόκε

λν ζε 

άλζξαθα 

CF  (t-CO2/t-Fuel) 

Diesel/Gas oil ISO 8217 Grades DMX  

έσο DMB 

0.8744 3.206 

Light Fuel Oil (LFO) ISO 8217 Grades RMA 

έσο RMD 

0.8594 3.151 

Heavy Fuel Oil (HFO) ISO 8217 Grades RME 

έσο RMK 

0.8493 3.114 

Liquefied Petroleum Gas 

(LPG) 

πξνπάλην 0.8182 3.000 

βνπηάλην 0.8264 3.030 

Liquefied Natural Gas (LNG)  0.7500 2.750 

 

2. Vref  είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ, κεηξνχκελε ζε λαπηηθά κίιηα αλά ψξα 

(knots) , ζε βαζηά λεξά ζε θαηάζηαζε πνπ αληηζηνηρεί ζε ρσξεηηθφηεηα πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ ακέζσο επφκελε παξάγξαθν 3 ( γηα ηα επηβαηεγά θαη ηα ro-

ro επηβαηεγά πινία ε θαηάζηαζε απηή ζα είλαη ζην βχζηζκα ζέξνπο ηνπ 

πινίνπ –summer load draft) ζε ηζρχ άμνλα ηεο κεραλήο (shaft power) φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ παξαθάησ παξάγξαθν 5 κε ηελ ππφζεζε φηη ν θαηξφο είλαη 

ήξεκνο ρσξίο θχκαηα θαη άλεκν. 

 

3. Capacity – ρωξεηηθόηεηα-  νξίδεηαη σο αθνινχζσο : 

 Γηα ηα πινία bulk carrier , δεμακελφπινηα , πγξαεξηνθφξα , ro-ro cargo 

, γεληθνχ θνξηίνπ, ςπγεία θαη combination carriers ην λεθξφ βάξνο ηνπ 

πινίνπ (deadweight) ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ Capacity. 

 Γηα ηα επηβαηεγά θαη ηα ro-ro επηβαηεγά πινία ζα ρξεζηκνπνηείηαη ή 

νιηθή ρσξεηηθφηεηα ( Gross tonnage ) φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηεο Γηεζλήο χκβαζεο γηα ηελ κέηξεζε ρσξεηηθφηεηαο 

ησλ πινίσλ ηνπ 1969
6
 ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο ρσξεηηθφηεηα (capacity). 

 Γηα ηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην 

65% ηνπ deadweight σο capacity. 

4. Deadweight (Νεθξό βάξνο) είλαη ή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εθηνπίζκαηνο ηνπ 

πινίνπ ζην βχζηζκα ζέξνπο ζε λεξφ ζρεηηθήο ππθλφηεηαο 1,025 θαη ηνπ 

lightship ηνπ πινίνπ. 

 

5. P είλαη ε ηζρχο ηεο θχξηαο θαη ησλ βνεζεηηθψλ κεραλψλ ηνπ πινίνπ 

κεηξνχκελε ζε KW. Οη δείθηεο ΜΔ θαη ΑΔ αλαθέξνληαη ζηελ θχξηα θαη ζηηο 

βνεζεηηθέο κεραλέο αληίζηνηρα. Ο αζξνηζηήο ζην i είλαη γηα φιεο ηηο κεραλέο 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεραλψλ (
nME

).(βιέπε δηάγξακκα ζηνλ παξάξηεκα Η). 

                                                      
6
 International Convention of Tonnage Measurement of Ships, 1969.  χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ 

παξαξηήκαηνο Η ηεο ζχκβαζεο απηήο ην Gross Tonnage νξίδεηαη απφ ηελ ζρέζε GT=K1*V , φπνπ V 

είλαη ν νιηθφο φγθνο ησλ θιεηζηψλ ρψξσλ ηνπ πινίνπ ζε θπβηθά κέηξα, ελψ ν ζπληειεζηήο Κ1 

επξίζθεηαη απφ ηελ ζρέζε Κ1=0.2 + 0.02*log10V. 
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1. PMEi είλαη ην 75% ηνπ κέγηζηνπ θνξηίνπ ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο 

(MCR
7
) γηα θάζε θχξηα κεραλή (i) εθφζνλ αθαηξέζνπκε ηπρφλ 

εγθαηαζηεκέλε αμνληθή γελλήηξηα (shaft generator). 

 

PMei = 0.75 * (MCRMei – PPTOi) 

 

(αλεμάξηεηα απφ ηελ κέγηζηε απφδνζε κηαο αμνληθήο 

γελλήηξηαο, ε κέγηζηε επηηξεπφκελε κείσζε ηνπ 75% ζην PPTOi  

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ PMei δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ην PAE φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.5.6.  

Δάλ κέξνο ηεο ηζρχο ηεο αμνληθήο γελλήηξηαο ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα θνξηία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην θνξηίν (cargo loads) ελ πισ 

φπσο π.ρ. γηα ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ είλαη θαη ςπγεία , 

ηφηε απηά δελ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ.  

ε εηδηθέο θαηαζθεπέο φπνπ ε εγθαηεζηεκέλε κεραλή έρεη 

κεγαιχηεξε απφδνζε απφ φηη ή αμνληθή γελλήηξηα θαη ε 

πξνπέια καδί κπνξνχλ λα παξαδψζνπλ, ηφηε ε ηηκή ηνπ PMei 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ EEDI ζα είλαη ην 

75% ηεο ηζρχο φπνπ ην ζχζηεκα πξφσζεο κπνξεί λα 

παξαδψζεη δηακέζνπ ηεο κεραληθήο ζπζθεπήο πνπ δίλεη ηελ 

πξφσζε (π.ρ. έιηθα , voith Schneider , azimuth thruster, θ.α.)
8
 

 

Σν παξαθάησ γξάθεκα 2.2 δείρλεη πσο θαζνξίδεηαη ε PMei. 

 

2. PPTO(i) είλαη ην 75% ηεο ηζρχο (output) θάζε εγθαηαζηεκέλεο 

αμνληθήο γελλήηξηαο
9

 δηαηξεκέλεο κε ηελ αληίζηνηρε 

απνδνηηθφηεηα (efficiency) απηήο ηεο αμνληθήο γελλήηξηα. 

 

3. PPTI(i) είλαη ην 75% ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο πνπ 

θαηαλαιψλεηαη απφ θάζε αμνληθφ κνηέξ
10

 δηαηξνχκελν απφ ηελ 

κέζε ζηαζκηθή απνδνηηθφηεηα ηεο γελλήηξηαο. Δάλ ππάξρεη 

                                                      
7
 Ζ ηηκή ηνπ MCR (Maximum Continuous Running) πνπ νξίδεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ EIAPP πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ππνινγηζκφ. Δάλ νη θχξηεο κεραλέο δελ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

EIAPP ηφηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην MCR πνπ αλαγξάθεηαη ζην nameplate ηεο κεραλήο. 
8
 Ζ BIMCO έρεη πξνηείλεη λα αληηθαηαζηαζεί ην θείκελν ηεο παξέλζεζεο κε ην αθφινπζν : «Δάλ κέξνο 

ηεο ηζρχο ηεο αμνληθήο γελλήηξηαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα θνξηία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην θνξηίν (cargo 

loads) ελ πισ φπσο π.ρ. γηα ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ είλαη θαη ςπγεία , ηφηε απηά δελ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε PMei δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε 

απφ ην 75% ηεο ηζρχο φπνπ ην ζχζηεκα πξφσζεο κπνξεί λα παξαδψζεη δηακέζνπ ηεο κεραληθήο 

ζπζθεπήο πνπ δίλεη ηελ πξφσζε (π.ρ. έιηθα , voith Schneider , azimuth thruster, θ.α» Ο ICS πξνηείλεη 

λα δηαηεξεζεί ην θείκελν ηνπ πξνζρεδίνπ ελψ ε Κίλα πξφηεηλε λα δηαγξαθεί ε ηειεπηαία παξάγξαθνο 

«ε εηδηθέο θαηαζθεπέο................πνπ δίλεη ηελ πξφσζε».   

9
 Δίλαη γελλήηξηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε ζηνλ πξνσζηήξην άμνλα. 

10
 Δίλαη θηλεηήξαο ν νπνίνο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην πξνσζηήξην άμνλα. 
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ζπλδπαζκέλν PTI/PTO  ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ελ πισ 

(operational mode at sea) ζα είλαη απηφο πνπ ζα θαζνξίζεη πνην 

απφ ηα δχν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ππνινγηζκφ. 
 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.3  Καθοπιζμόρ ηηρ ιζσύρ PMei 

 

  

 

 

 

 

 

            ≈ 

 

 

 

4. Peff(i)  είλαη  ε ηζρχο (output) ηεο θαηλνηφκνπ ηερλνινγίαο 

εμνηθνλφκεζεο κεραληθήο ελέξγεηαο πξφσζεο ζην 75% ηεο 

ηζρχο ηεο θχξηαο κεραλήο. Ζ κεραληθψο αλαθηψκελε 

απνιεζζείζα ελέξγεηα (waste energy) ε νπνία είλαη απεπζείαο 

ζπλδεδεκέλε ζηνλ πξνσζηήξην άμνλα  δελ ρξεηάδεηαη λα 

πξνζκεηξεζεί , αθνχ ην απνηέιεζκα απηήο ηεο ηερλνινγίαο 

αλαθιάηαη άκεζα ζηελ ηαρχηεηα Vref.. ε πεξίπησζε πινίνπ 

πνπ είλαη εμνπιηζκέλν κε κεραλή δηπινχ θαπζίκνπ (dual-fuel 

engine) ή κε πεξηζζφηεξεο απφ κία θχξηεο κεραλέο, νη 

ζπληειεζηέο CFME  θαη SFCME πξέπεη λα είλαη ν ζηαζκηζκέλνο 

κέζνο ηεο ηζρχο φισλ ησλ θχξησλ κεραλψλ. 

 

5. PΑΔeff(i)  είλαη ε κείσζε ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο (ηζρχο ησλ 

βνεζεηηθψλ κεραλψλ) εμαηηίαο θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ 

ειεθηξηθήο εμνηθνλφκεζεο κνπ πξνζκεηξνχληαη ζην PME(I). 

 

 

6. PAE  είλαη ε απαηηνχκελε ηζρχ ησλ βνεζεηηθψλ κεραλψλ γηα 

ηελ παξνρή ηνπ θαλνληθνχ κέγηζηνπ θνξηίνπ πνπ ρξεηάδεηαη  

Vver Speed 

MCRME (ζρεδηαζκέλε κε Shaft Generator) = MCRMEO+PPTO 

MCRMEO (ζρεδηαζκέλε ρσξίο Shaft Generator) 

75% ηνπ MCRME = 0.75* (MCRME -PPTO 

Power 

Βήκα 1
ν
 

Βήκα 2
ν
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ην πινίν ελ πισ  πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαγθαίαο ηζρχο  πνπ 

ρξεηάδνληαη ηα κεραλήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα πξφσζεο θαη 

ελδηαίηεζεο, π.ρ. αληιίεο θχξηαο κεραλήο, λαπηηιηαθφο 

εμνπιηζκφο θαη ζπζηήκαηα, αιιά κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ηζρχο πνπ δελ είλαη γηα ηα κεραλήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα 

πξφσζεο φπσο αληιίεο θνξηίνπ, thrusters, κέζα ρεηξηζκνχ 

θνξηίνπ (γεξαλνί, θ.α.), αληιίεο ρεηξηζκνχ έξκαηνο (ballast 

pumps), κέζα δηαηήξεζεο θνξηίνπ (π.ρ. ςπγεία, κεραληθνχο 

εμαεξηζηήξεο θπηψλ), ζε θαηάζηαζε ηαμηδηνχ ελ πισ κε 

ηαρχηεηα (Vref) ζηελ ζρεδηαζκέλε έκθνξηε θαηάζηαζε ηνπ 

πινίνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαπάλσ θαζνξηζκφ ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο (capacity). 

1. Γηα ηα πινία πνπ ε κεραλή ηνπο έρεη ηζρχ πάλσ απφ 10,000 

KW, ε PAE νξίδεηαη σο θάησζη : 

      (               )  (      ∑       

   

   

)       

2. Γηα ηα πινία πνπ ε κεραλή ηνπο έρεη ηζρχ κηθξφηεξε απφ 

10,000 KW, ε PAE νξίδεηαη σο θάησζη : 

      (               )       ∑       

   

   

 

3. Γηα ηα πινία πνπ ε ηηκή PAE ππνινγίδεηαη κε ηηο δπν 

αλσηέξσ ζρέζεηο θαη ε νπνία έρεη κεγάιε απφθιηζε απφ 

ηελ νιηθή ηζρχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην πινίν είλαη ελ 

πισ ζε θαλνληθή θαηάζηαζε (normal seagoing) π.ρ. ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ επηβαηεγψλ πινίσλ (βιέπε ζεκείσζε 

θάησ απφ ηελ ζρέζε ππνινγηζκνχ ηνπ EEDI) , ε ηηκή PAE 

ζα εθηηκάηε απφ ηελ δαπαλσκέλε ειεθηξηθή ηζρχ 

(εμαηξνπκέλεο ηεο ηζρχο γηα ηελ πξφσζε) φηαλ ην πινίν 

είλαη ζε ηαμίδη ελ πισ κε ηαρχηεηα Vref φπσο δίδεηαη ζηνλ 

πίλαθα ειεθηξηθήο ηζρχο (Electric Power Table)
11

, 

δηαηξνχκελε απφ ηελ κέζε απφδνζε ηεο/ησλ γελλήηξηαο/ψλ, 

ζηαζκηζκέλε κε ηελ ηζρχ. 

 

6. Οη ζπληειεζηέο , Vref ,Capacity θαη P πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη ν έλαο κε 

ηνλ άιινλ. 

                                                      
11

 Ο πίλαθαο ειεθηξηθήο ηζρχο πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη λα εγθξίλεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ θξάηνπο 

(administration). Όηαλ νη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο (ambient conditions) επεξεάδνπλ νπνηνδήπνηε  

ειεθηξηθφ θνξηίν ηνπ πίλαθα ηζρχο (power table) , πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη  ζπκβαηηθέο 

(contractual) εμσηεξηθέο ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ ζην κέγηζην ζρεδηαζηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν ηνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο. 
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7. SFC είλαη ε πηζηνπνηεκέλε εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ ησλ κεραλψλ 

κεηξνχκελε ζε g/kWh. Οη δείθηεο ME(i) θαη AE(i) αλαθέξνληαη ζηηο θχξηεο θαη 

βνεζεηηθέο κεραλέο αληίζηνηρα. Γηα κεραλέο πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλεο ζε 

θχθιν εξγαζίαο (duty cycle) Δ2 ε Δ3 ηνπ ηερληθνχ θψδηθα NOx 2008, ε 

SFCME(i) ηεο κεραλήο είλαη εθείλε πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ αλαθνξά ειέγρνπ 

(test report) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ηερληθφ αξρείν ΝΟx ηεο κεραλήο ζην 

75% ηεο ηζρχο MCR ή ηεο νλνκαζηηθήο ηεο ξνπήο. Γηα ηηο κεραλέο πνπ είλαη 

πηζηνπνηεκέλεο ζε D2 ε C1 θχθιν εξγαζίαο ηνπ ηερληθνχ θψδηθα NOx 2008, 

ε SFCΑE(i) είλαη εθείλε πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ αλαθνξά ειέγρνπ (test report) 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ηερληθφ αξρείν ΝΟx ηεο κεραλήο ζην 50% ηεο ηζρχο 

MCR ή ηεο νλνκαζηηθήο ηεο ξνπήο. 

Ζ SFC  πξέπεη λα δηνξζψλεηαη ζηελ ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πξφηππεο 

ζπλζήθεο αλαθνξάο ηνπ ISO
12

 ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξφηππε ρακειφηεξε 

ζεξκαληηθή ηθαλφηεηα ηνπ fuel oil (42,700 Kj/Kg) πνπ αλαθέξεηαη ζηα 

πξφηππα ISO 15550:2002 θαη 3046-1:2002
13

. 

Γηα πινία φπνπ ε ηηκή PAE πνπ ππνινγίδεηαη κε ηνπο ηχπνπο ησλ παξαπάλσ 

παξαγξάθσλ 2.2.6.1 θαη  2.2.6.2 είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ ηελ νιηθή ηζρχ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαλνληθά φηαλ ην πινίν είλαη ελ πισ (normal seagoing) , 

π.ρ. ζπκβαηηθά επηβαηεγά πινία ,  ηφηε ε SFCAE ησλ ειεθηξνκεραλψλ είλαη 

απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ δνθηκή ειέγρνπ (test report) πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζην ηερληθφ αξρείν NOx γηα ηελ κεραλή ζην 75% ηεο ηζρχο MCR ή ηεο 

νλνκαζηηθή ηεο ξνπήο. 

Ζ ηηκή SFCAE είλαη ν ζηαζκηθφο κέζνο ηεο ηζρχο αλάκεζα ζηηο SFCAE(i) ησλ 

αληίζηνηρσλ κεραλψλ. 

Γηα ηηο κεραλέο νη νπνίεο δελ έρνπλ δνθηκή ειέγρνπ ελζσκαησκέλε ζην 

ηερληθφ αξρείν NOx δηφηη νη κεραλέο ηνπο είλαη κηθξφηεξεο ησλ 130 kw , 

θαζψο επίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δηαζέζηκε δνθηκή ειέγρνπ ζην 

αξρείν NOx  ζην ζηάδην θαηαζθεπήο, ηφηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη  ε ηηκή  

SFC πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο κεραλήο θαη επηβεβαηψλεηαη απφ 

αξκφδηα θξαηηθή αξρή. 

Γηα ηα πινία πνπ θηλνχληαη νη κεραλέο ηνπο κε LNG ζηηο νπνίεο ε SFC 

κεηξείηαη ζε kJ/kwh , ε ηηκή SFC πξέπεη λα δηνξζψλεηαη ζε g/kWh 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξφηππε ρακειφηεξε ζεξκαληηθή ηθαλφηεηα ηνπ LNG 

(48,000 Kj/Kg) πνπ αλαθέξεηαη ζηηο νδεγίεο IPCC  ηνπ 2006
14

. 

 

8. fj είλαη έλαο ζπληειεζηήο δηφξζσζεο πνπ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλεο 

ζρεδηαζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πινίνπ. 

                                                      
12

 ISO 15550:2002.Internal combustion engines-Determination and method for the measurement of 

engine power-General requirements. 
13

 ISO 3046-1:2002. “Reciprocating internal combustion engines-Performance-Part 1: Declarations of 

power, fuel and lubricating oil consumptions, and test methods – Additional requirements for engines 

for general use”. 
14

 Intergovernmental Panel on Climate Change. “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventory” 
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1.  Ο ζπληειεζηήο δηφξζσζεο ηζρχο , fj , πνπ πξέπεη λα παίξλεηαη γηα πινία 

πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ιεηηνπξγία ζε πάγν (iced-class ships) είλαη ε 

κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ fj0 fj,min φπσο ππνινγίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

2.3 , αιιά φρη κεγαιχηεξε απφ fj,max = 1.0. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ  2.4    ςνηελεζηήρ διόπθωζηρ ιζσύρ (fj) για πλοία ice-class
15

 

Σχπνο πινίνπ fj0 fj,min Δμαξηψκελν απφ ηελ ηαμηλφκεζε ice class 

IC IB IA IA Super 

Γεμακελφπινην             

∑      ( )
   
   

 
                                                

Bulk Carrier             

∑      ( )
   
   

 
                                                

Πινίν γεληθνχ 

θνξηίνπ 
            

∑      ( )
   
   

 
                                                

 

 

2. Ο ζπληειεζηήο fj γηα δεμακελφπινηα ζπλερψλ δξνκνινγίσλ (shuttle 

tankers) ηα νπνία έρνπλ εθεδξηθή πξφσζε (propulsion redundancy) ζα 

είλαη 0.77. Απηφο ν ζπληειεζηήο δηφξζσζεο έρεη εθαξκνγή γηα πινία κε 

deadweight αλάκεζα 80,000 θαη 160,000. Σα δεμακελφπινηα ζπλερψλ 

δξνκνινγίσλ κε εθεδξηθή πξφσζε είλαη δεμακελφπινηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θφξησζε αξγνχ πεηξειαίνπ απφ εγθαηαζηάζεηο 

offshore θαη είλαη εθνδηαζκέλα κε δηπιέο κεραλέο (dual-engines) θαη 

δηπιέο πξνπέιεο θαη ηθαλνπνηνχλ απαηηήζεηο δπλακηθήο ζέζεο (dynamic 

positioning) θαη  έρνπλ ζπκβνιηζκφ θιάζεο (class notation) γηα εθεδξηθή 

πξφσζε. 

3. Γηα άιινπο ηχπνπο πινίσλ ν ζπληειεζηήο fj ζα είλαη 1.0. 

 

9. fw είλαη έλαο αδηάζηαηνο ζπληειεζηήο ν νπνίνο δείρλεη ηελ κείσζε ηεο 

ηαρχηεηαο ζε αληηπξνζσπεπηηθέο ζπλζήθεο ζάιαζζαο , χςνπο θχκαηνο , 

ζπρλφηεηαο θχκαηνο θαη ηαρχηεηαο αλέκνπ (π.ρ. δχλακε ζαιάζζεο 6  ηεο 

θιίκαθαο beau ford) θαη θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο. 

 

1.  fw  πξέπεη λα έρεη ηηκή έλα (1.0) έσο φηνπ λα γίλνπλ δηαζέζηκεο νη νδεγίεο 

γηα ηελ πξνζνκνίσζε ζπγθεθξηκέλνπ πινίνπ (ship-specific) ή ν 

πίλαθαο/θακπχιε fw. 

  

                                                      
15

 ηελ «HELCOM Recommendation 25/7» κπνξνχκε λα βξνχκε αληηζηνηρία ζηηο θιάζεηο ice-class 

φπσο δίδνληαη απφ ηνπο δηάθνξνπο λενγλψκνλεο (http://www.helcom.fi).. 
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2. Ο ζπληειεζηήο fw  κπνξεί λα θαζνξηζηεί εθφζνλ εθηειεζηεί πξνζνκνίσζε 

ηεο απφδνζεο (performance) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πινίνπ (ship-specific) ζε 

αληηπξνζσπεπηηθέο θαηάζηαζεο ζάιαζζαο. Ζ κεζνδνινγία  

πξνζνκνίσζεο πξέπεη λα πξνδηαγξάθεηαη ζε νδεγίεο (guidelines) πνπ ζα 

αλαπηπρηνχλ απφ ηνλ IMO θαη ε κέζνδνο θαη ηα απνηειέζκαηα γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν πινίν πξέπεη λα πηζηνπνηεζνχλ απφ ηελ αξρή ηεο ζεκαίαο ή 

απφ έλαλ νξγαληζκφ αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ ζεκαία. 

 

 

 

10. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζνκνίσζε δελ δηεμαρζεί ηφηε ε ηηκή fw  πξέπεη λα 

παίξλεηαη απφ ηνλ  ζηάληαξλη  πίλαθα/θακπχιε fw (standard fw table/curve). Ο 

ζηάληαξλη πίλαθαο/θακπχιε  fw  , ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζηηο νδεγίεο , 

δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ (ην ίδην πινίν φπσο ε γξακκή αλαθνξάο 

παξαθάησ) θαη εθθξάδεηαη ζε ζπλάξηεζε ηεο παξακέηξνπ ηεο ρσξεηηθφηεηαο 

ηνπ πινίνπ (π.ρ. DWT). Ο ζηάληαξλη πίλαθαο/θακπχιε  fw   πξέπεη λα 

θαζνξίδεηαη κε  ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε π.ρ. βάζε δεδνκέλσλ πξαγκαηηθήο 

κείσζεο ηαρχηεηαο φζν πεξηζζφηεξσλ πινίσλ είλαη δπλαηφ θάησ απφ 

αληηπξνζσπεπηηθέο θαηαζηάζεηο ζαιάζζεο. 

 

 

11. feff(i)  , είλαη ν ζπληειεζηήο (factor) δηαζεζηκφηεηαο θάζε θαηλνηφκνπ 

ηερλνινγίαο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. Ο ζπληειεζηήο feff(i)  γηα ζπζηήκαηα 

αλάθηεζεο απνιεζζείζαο  ελέξγεηαο (waste energy recovery system) πξέπεη λα 

είλαη (1.0)
16

. 

 

 

12. fi , είλαη ν παξάγνληαο (factor) ρσξεηηθφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε 

ηερληθφ/ξπζκηζηηθφ πεξηνξηζκφ ζηελ ρσξεηηθφηεηα ελψ πξέπεη λα ζεσξεζεί  

ίζνο κε ηελ κνλάδα (1.0) έλα δελ ππάξρεη θακία αλαγθαηφηεηα γηα ηελ ρξήζε 

ηνπ ζπληειεζηή. 

 

1. αλ ζπληειεζηή ρσξεηηθφηεηαο fi , γηα πινία θιάζεο (ice-classed) πξέπεη 

λα παίξλεηαη σο ε κηθξφηεξε ηηκή ηνπ fi0  θαη fi,max φπσο ππνινγίδεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα  2.4  αιιά φρη κηθξφηεξε απφ fi,min =  1.0. 

 

 

 

 

                                                      
16

 Ο ππνινγηζκφο ηνπ EEDI πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη βάζε θαλνληθήο θαηάζηαζεο πινίνπ ελ πισ 

(normal sea-going condition) θαη  λα είλαη εθηφο ησλ πεξηνρψλ ειέγρνπ εθπνκπψλ (SECA) φπσο 

νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ θαλνληζκνχ 13 ηνπ παξαξηήκαηνο VI ηεο MARPOL. 
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ΠΙΝΑΚΑ 2.5  ςνηελεζηήρ διόπθωζηρ σωπηηικόηηηαρ fi για πλοία Ice-Class 

Σχπνο πινίνπ fio fi,min Δμαξηψκελν απφ ηελ ice class 

IC IB IA IA Super 

Γεμακελφπινην               

        
 

                                                    

Bulk Carrier                

        
 
                                                    

Πινίν γεληθνχ 

θνξηίνπ 
               

        
 

1.0 1.08 1.12 1.25 

Πινίν 

Container 

             

        
 

1.0                                        
 

Τγξαεξηνθφξν              

        
 

                                       1.0 

 

2. fi γηα ζπγθεθξηκέλεο εζεινληηθέο θαηαζθεπαζηηθέο βειηηψζεηο ηνπ πινίνπ  

είλαη ίζνο κε ηνλ ιφγν (DWT  πξηλ ηελ βειηίσζε /  DWT κεηά ηελ 

βειηίσζε). Απηφο ν  ζπληειεζηήο δηφξζσζεο πξέπεη λα παίξλεηαη ίζνο κε 

ηελ κνλάδα (1.0) κέρξη λα αλαπηπρζνχλ θαηάιιειεο νδεγίεο (Guidelines) 

απφ ηνλ IMO. 

 

1. Σν  DWT  πξηλ ηελ βειηίσζε είλαη ην  deadweight ηνπ πινίνπ πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο θαηαζθεπαζηηθήο βειηίσζεο. Σν  DWT  κεηά ηελ 

βειηίσζε είλαη ην  deadweight ηνπ πινίνπ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξφζζεηνπ βάξνπο ηνπ κεηάιινπ. 

 

2. ηελ πεξίπησζε πνπ ην DWT πξηλ ηελ βειηίσζε δελ είλαη εχθνια 

δηαζέζηκν , ηφηε κπνξεί λα ππνινγηζηεί  εάλ πξνζζέζνπκε ην βάξνο 

ηνπ κεηάιινπ  ηεο θαηαζθεπαζηηθήο βειηίσζεο ζην DWT κεηά ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή βειηίσζε. 

 

3. Μφλν ην επηπξφζζεην βάξνο κεηάιινπ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο 

βειηίσζεο ην νπνίν εθαξκφδεηαη σο επηπιένλ ησλ standard  

εθαξκνζηέσλ θαλνληζκψλ γηα ην ηχπν ηνπ πινίνπ θαη ησλ 

πξνηηζέκελσλ πεξηνρψλ εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πινίνπ φπσο 

απμεκέλε δηακήθεο ελδπλάκσζε , απμαλφκελε ελδπλάκσζε ζηελ 

πεξηνρή ηεο πιψξεο γηα πξνζηαζία έλαληη ηνπ slamming, θαιιίηεξν 

θαηαζθεπαζηηθφ ζπκβνιηζκφ θιάζεο (class notation). 

 

 

3. Γηα άιινπο ηχπνπο πινίσλ ην πξέπεη λα παίξλεηαη σο έλα (1.0). 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.6 -   Γενικό και απλοςζηεςμένο πλάνο μησανοζηαζίος 

 

εκείσζε 1. ε πεξίπησζε ζπλδπαζκνχ PTI/PTO ,  ν ζπλήζεο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ πινίνπ ζηε ζάιαζζα είλαη απηφο πνπ ζα θαζνξίζεη πνηνο απφ ηνπο δχν ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ππνινγηζκφ.  

εκείσζε 2. Ζ κεραληθψο αλαθηψκελε  απνιεζζείζα ελέξγεηα (waste energy) πνπ 

επηηπγράλεηαη κέζσ απεπζείαο ζχλδεζεο ζηνλ άμνλα ηνπ πινίνπ δε είλαη απαξαίηεην 

λα κεηξεζεί αθνχ ην απνηέιεζκα ηεο ηερλνινγίαο απηήο αλαθιάηαη ζηελ ηαρχηεηα 

Vref. 
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ΣΡΙΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Απαηηνύκελνο ρεδηαζηηθόο Γείθηεο Δλεξγεηαθήο 

Απνδνηηθόηεηαο ( Required EEDI) 

 

3.1 Γεληθά 

Ο θαλνληζκφο 21 ηνπ θεθαιαίνπ 4 ηνπ παξαξηήκαηνο VI ηεο MARPOL αλαθέξεηαη 

ζηνλ Απαηηνχκελν ρεδηαζηηθφ Γείθηε Δλεξγεηαθήο Δπίδνζεο - ΑΓΔΔ ( Required 

Energy Efficiency Design Index –  Attained EEDI) ν νπνίνο ππνινγίδεηαη γηα θάζε 

θαηεγνξία πινίσλ ζπλαξηήζεη ηνπ DWT ηνπ πινίσλ θαη θάπνησλ ζπληειεζηψλ πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηελ θαηεγνξία πνπ εκπίπηεη ην πινίν  θαη ζπγθξίλεηαη κε ηελ ηηκή 

ηνπ Δπηηπγραλφκελνπ ρεδηαζηηθνχ Γείθηε Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο-ΔΓΔΑ 

(attained EEDI) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πινίνπ. Δάλ ε ηηκή ηνπ ΔΓΔΑ είλαη κηθξφηεξε 

απφ ηελ ηηκή ηνπ ΑΓΔΔ ηφηε ην πινίν πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο 

VI ηεο ζχκβαζεο MARPOL. 

ηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ΑΓΔΔ  

φπσο νξίδεη ην αλαζεσξεκέλν παξάξηεκα VI ηεο ζχκβαζεο MARPOL ελψ ζην 

επφκελν θεθάιαην 4 ζα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ  ΔΓΔΑ). 

 

3.2 Τπνινγηζκόο Απαηηνύκελνπ ρεδηαζηηθνύ Γείθηε Δλεξγεηαθήο Δπίδνζεο 

ζύκθωλα κε ην Παξάξηεκα VI ηεο ζύκβαζεο MARPOL. 

 

Ο θαλνληζκφο 21 ηνπ θεθαιαίνπ 4 ηνπ αλαζεσξεκέλνπ παξαξηήκαηνο VI ηεο 

MARPOL αλαθέξεηαη ζηνλ Απαηηνχκελν ρεδηαζηηθφ Γείθηε Δλεξγεηαθήο Δπίδνζεο 

( Required Energy Efficiency Design Index –  Attained EEDI) ν νπνίνο πξέπεη λα 

ππνινγίδεηαη : 

 γηα θάζε λέν πινίν 

 γηα θάζε λέν πινίν ην νπνίν έρεη ππνζηεί κείδνλα κεηαηξνπή θαη 
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 γηα θάζε λέν ή ππάξρνλ πινίν ην νπνίν έρεη ππνζηεί κηα κείδνλα κεηαηξνπή ε 

νπνία είλαη ηφζν εθηεηακέλε έηζη ψζηε ην πινίν λα ζεσξείηαη σο έλα 

λενθαηαζθεπαζζέλ πινίν. 

Σα πινία πνπ έρεη εθαξκνγή ν Απαηηνχκελνο ρεδηαζηηθφ Γείθηε Δλεξγεηαθήο 

Δπίδνζεο πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πινίσλ. 

1. Bulk carrier 

2. Gas carrier 

3. Tanker 

4. Container ship 

5. General cargo ship 

6. Refrigerated cargo carrier 

7. Combination carrier 

8. Passenger ship 

9. Ro-ro cargo ship (vehicle carrier) 

10. Ro-ro cargo ship 

11. Ro-ro passenger ship 

Ο Απαηηνχκελνο ρεδηαζηηθφο Γείθηεο Δλεξγεηαθήο Δπίδνζεο ζα ππνινγίδεηαη κε ηελ 

θάησζη ζρέζε. 

 

                             (  
 

   
)                        

 

Όπνπ Υ είλαη ν ζπληειεζηήο κείσζεο (reduction factor) πνπ δίδεηαη απφ ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα 1 γηα ηνλ ρεδηαζηηθφο Γείθηε Δλεξγεηαθήο Δπίδνζεο 

ζπγθξηλφκελνο κε ηελ γξακκή αλαθνξάο ηνπ ρεδηαζηηθνχ Γείθηε Δλεξγεηαθήο 

Δπίδνζεο. 
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ΠΙΝΑΚΑ 3.1. ςνηελεζηέρ μείωζηρ (επί ηοιρ εκαηό) για ηον σεδιαζηικό Γείκηη 

Δνεπγειακήρ Δπίδοζηρ ζςγκπινόμενορ με ηην γπαμμή αναθοπάρ ηος σεδιαζηικού 

Γείκηη Δνεπγειακήρ Δπίδοζηρ. 

Σχπνο πινίνπ Μέγεζνο Φάζε 0 

1 Ηαλ 2013 - 

31Γεθ 2014 

Φάζε 1 

1 Ηαλ 2015 

31Γεθ 2019 

Φάζε 2 

1 Ηαλ 2020 - 

31Γεθ 2024 

Φάζε 3 

1 Ηαλ 2025 

θαη κεηά 

Φνξηεγφ (bulk 

carrier) 

20,000 

dwt θαη 

άλσ 

0 10 20 30 

10,000 -

20,000 

dwt 

n/a 0-10* 0-20* 0-30* 

Τγξαεξηνθφξν 10,000 

dwt θαη 

άλσ 

0 10 20 30 

2,000 -

10,000 

dwt 

n/a 0-10* 0-20* 0-30* 

Γεμακελφπινην 20,000 

dwt θαη 

άλσ 

0 10 20 30 

4,000 -

10,000 

dwt 

n/a 0-10* 0-20* 0-30* 

Πινίν κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

15,000 

dwt θαη 

άλσ 

0 10 20 30 

10,000 -

15,000 

dwt 

n/a 0-10* 0-20* 0-30* 

Πινία γεληθνχ 

θνξηίνπ 

15,000 

dwt θαη 

άλσ 

0 10 15 30 

3,000 -

15,000 

dwt 

n/a 0-10* 0-15* 0-30* 

Πινία Φπγεία 5,000 dwt 

θαη άλσ 

0 10 15 30 

3,000 -

5,000 dwt 

n/a 0-10* 0-15* 0-30* 

Combination carriers 20,000 

dwt θαη 

άλσ 

0 10 20 30 

4,000 -

20,000 

dwt 

n/a 0-10* 0-20* 0-30* 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα φπνπ : 
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*    :  Οη ζπληειεζηέο κείσζεο πξέπεη λα παξεκβάιινληαη γξακκηθά κεηαμχ ησλ δχν 

ηηκψλ ζχκθσλα κε ην κέγεζνο ηνπ πινίνπ. 

n/a  :    εκαίλεη φηη δε εθαξκφδεηαη ν Απαηηνχκελνο ρεδηαζηηθφ Γείθηε Δλεξγεηαθήο 

Δπίδνζεο. 

 

Οη ηηκέο ηεο γξακκήο αλαθνξάο (Reference line value) ζα ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηελ παξαθάησ ζρέζε. 

                             

 

Οη παξάκεηξνη a,b θαη c δίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.2. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3.2. Παπάμεηποι για ηον καθοπιζμό ηων ηιμών αναθοπάρ για  διαθοπεηικούρ 

ηύποςρ πλοίων. 

 a b c 

Bulk carrier 961.79 Σν DWT ηνπ πινίνπ 0.447 

Τγξαεξηνθφξν 1120.00 Σν DWT ηνπ πινίνπ 0.456 

Γεμακελφπινην 1218.80 Σν DWT ηνπ πινίνπ 0.488 

Πινίν κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

174.22 Σν DWT ηνπ πινίνπ 0.201 

Πινίν γεληθνχ θνξηίνπ 107.48 Σν DWT ηνπ πινίνπ 0.216 

Πινίν ςπγείν 227.01 Σν DWT ηνπ πινίνπ 0.244 

Combination carrier 1219.00 Σν DWT ηνπ πινίνπ 0.488 

 

Δάλ θαηαζθεπαζηηθά ην πινίν εκπίπηεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο πινίσλ ν  Απαηηνχκελνο ρεδηαζηηθφο Γείθηε Δλεξγεηαθήο Δπίδνζεο ζα 

ιακβάλεηαη απηφο ν νπνίνο έρεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 

Γηα θάζε πινίν πνπ έρεη εθαξκνγή ην θεθάιαην 4 ηνπ παξαξηήκαηνο VI ηεο 

MARPOL ε ηζρχο πξφσζεο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ απηή πνπ ρξεηάδεηαη 

γηα λα δηαηεξεζεί ή ηθαλφηεηα ρεηξηζκψλ ηνπ πινίνπ θάησ απφ άζρεκεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο φπσο νξίδεηαη ζηηο νδεγίεο πνπ ζα εθδνζνχλ απφ ηνλ IMO. 
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ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Σερληθφ αξρείν EEDI (EEDI Technical file) θαη Γηεζλέο 

Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (International 

Energy Efficiency Certificate) 

 

4.1  Σερληθό Αξρείν EEDI ( EEDI technical file). 

Ο θαλνληζκφο 20 ηνπ παξαξηήκαηνο VI ηεο ζχκβαζεο MARPOL  αλαθέξεη φηη  o 

attained EEDI πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνο γηα θάζε πινίν  θαη ζα δείρλεη ηελ 

εθηηκψκελε επίδνζε ηνπ πινίνπ απφ άπνςε ελεξγεηαθήο επίδνζεο θαη ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ έλα ηερληθφ αξρείν EEDI ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηηο αλαγθαίεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ attained EEDI  θαη ζα δεηθλχεηαη ε δηαδηθαζία 

ππνινγηζκνχ. Ο attained EEDI ζα πηζηνπνηείηαη βάζεη ηνπ ηερληθνχ αξρείνπ EEDI 

είηε απφ ηελ αξρή είηε απφ νξγαληζκφ εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηή. Τπφδεηγκα 

ηερληθνχ αξρείνπ EEDI δίδεηαη  παξαθάησ 

 

4.2  Τπόδεηγκα ηερληθνύ αξρείνπ EEDI  (EEDI Technical file) 

 

1. Data 

1.1. General information 

Shipbuilder JAPAN Shipbuilding Company 

Hull No. 12345 

IMO No 94111XX 

Kind of Ship Bulk Carrier 

 

1.2. Principal particulars 

Length overall 250,0 m 

LBP 240,0 m 

Breadth, molded 40,0 m 

Depth , molded 20,0 m 

Summer load line draft , molded 14,0 m 

Deadweight at summer load line draft 150,000 tons 

 

1.3. Main engine 
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Manufacturer JAPAN Heavy Industries Ltd. 

Type 6J70A 

MCR 15,000 Kw  @ 80 rpm 

SFC @ 75% MCR 165.0 g/kWh 

Number of set 1 

 

1.4. Auxiliary engine 

Manufacturer JAPAN Diesel Ltd. 

Type 5J-200 

MCR 600 Kw @ 900 rpm 

SFC @ 50% MCR 220.0 g/kWh 

Number of set 3 

 

 

1.5. Ship Speed 

Ship speed in deep water at summer 

load line draft at 75% of MCR 

14.25 

 

2. Power Curves 

Οη θακπχιεο ηζρχο πνπ εθηηκψληαη ζην ζηάδην θαηαζθεπήο θαη ηξνπνπνηνχληαη ζηηο 

δνθηκέο sea trials δείρλνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα. 
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3. Overview of Propulsion System and Electric Power Supply System 

3.1 Propulsion system 

3.1.1 Main engine 

            Refer to subparagraph 1.3 

 

3.1.2 Propeller 

Type Fixed pitch propeller 

Diameter 7.0 m 

Number of blades 4 

Number of set 1 

 

3.2 Electric power supply system 

3.2.1 Auxiliary engines 

Refer to subparagraph 1.4 

 

3.2.2 Main generators 
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Manufacturer JAPAN Electric 

Rated output 560 Kw (700 Kva) @ 900 rpm 

Voltage AC 450 V 

Number of set 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρεκαηηθφ δηάγξακκα ησλ ζπζηεκάησλ πξφσζεο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 

 

4. Estimation Process of Power curves at Design Stage 

 

Οη θακπχιεο ηζρχο εθηηκψληαη βάζε απνηειεζκάησλ   . Σν δηάγξακκα ξνήο ηεο 

δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο δείρλεηαη παξαθάησ. 

 

AUXILIARY ENGINES 

SWITCHBOARD 

MAIN ENGINE 

M/E PUMPS 

BALLAST PUMPS 

ACCOMMODATION 



44 

 

 
 

5. Description of Energy Saving Equipment 

 

5.1 Energy saving equipment of which effects are expressed as PAEeff(i) and/or 

Peff(i) in the EEDI formula 

 

N/A 

 

5.2 Other energy saving equipment 

 

(Example) 

5.2.1 Rudder fins 

5.2.2 Propeller boss cap fins 

……………………. 

(Πξνδηαγξαθέο, ζρεκαηηθέο εηθφλεο θαη/νη θσηνγξαθίεο, θιπ γηα θάζε κέξνο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ή ζπζθεπήο πξέπεη λα επηδεηθλχνληαη. Δλαιιαθηηθά , πξνζαξηήκαηα απφ 

ηνλ εκπνξηθφ θαηάινγν ηνπ θαηαζθεπαζηή κπνξεί λα είλαη απνδεθηά.) 

 

6. Calculated Value of Attained EEDI 

6.1 Basic data 
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Type of Ship Capacity DWT Speed Vref (knots) 

Bulk Carrier 150,000 14.25 

 

6.2 Main engine 

MCRME 

(kW) 

Shaft Gen. PME (kW) Type of 

Fuel 

CFME SCFME 

(g/kWh) 

15,000 N/A 11,250 HFO 3.1144 165.0 

 

6.3 Auxiliary engines 

PAE(Kw) Type of Fuel CFAE SCFME (g/kWh) 

625 HFO 3.1144 220.0 

 

6.4 Ice Class 

N/A 

6.5 Innovative electrical energy efficient technology 

N/A 

6.6 Innovative mechanical energy efficient technology 

N/A 

6.7 Calculated value of Attained EEDI 

 

     
(∏   

 
   ) (∑    ( )

   
        ( )       ( ))  (              )

                   
 

  
((∏   

 
    ∑     ( )  ∑     ( )

    
   

    
          ( ))          )  (∑     ( )      ( )            

    
   )

                   
 

 

   
  (                  ) (              )    

                
       (               ) 

 

Attained EEDI     :    2.905      g-CO2/ton mile 
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4.3   Γηεζλέο Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (International Energy 

Efficiency Certificate) 

 

Ο θαλνληζκφο 6 ηνπ αλαζεσξεκέλνπ παξαξηήκαηνο VI ηεο ζχκβαζεο MARPOL  

αλαθέξεη φηη  γηα θάζε πινίν 400 θ.ν.ρ. θαη άλσ ζα εθδίδεηαη έλα Γηεζλέο 

Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο κεηά απφ κία επηζεψξεζε πξηλ ην πινίν 

εθηειέζεη ηαμίδηα ζε ιηκέλεο ή ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο offshore ηα νπνία είλαη ζηελ 

δηθαηνδνζία κειψλ ζηεο ζχκβαζεο MARPOL. ΄ 

Σν πηζηνπνηεηηθφ ζα εθδίδεηαη ή πξνζππνγξάθεηαη απφ ηελ αξρή ή νξγαληζκφ 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηή. ε θάζε πεξίπησζε ε αξρή αλαιακβάλεη πιήξεο επζχλε 

γηα ην πηζηνπνηεηηθφ. 

 

4.4  Τπόδεηγκα Γηεζλνύο Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο  

 

Σύπνο ηνπ Γηεζλνύο Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Δπάξθεηαο  

 
INTERNATIONAL ENERGY EFFICIENCY CERTIFICATE  

 
Issued under the provisions of the Protocol of 1997, as amended by resolution 

MEPC.203(62), to amend the International Convention for the Prevention of Pollution 

by Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 related thereto (hereinafter 

referred to as "the Convention") under the authority of the Government of:  

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

                                             (Full designation of the Party)  

                                                                                                                                       

by..................................................................................................................................      

  (Full designation of the competent person or organization authorized under the 

provisions of the Convention)  

 

Particulars of ship
17

 

 

Name of ship ……….......................................................................................................   

Distinctive number or letters  ..................................................................................... 

Port of registry …………………………………………………………………………. 

Gross tonnage…………………………………………………...………………………     

IMO Number
18

 

                                                      
17

 Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes. 
18

 In accordance with IMO ship identification number scheme, adopted by the Organization by resolution  

A.600(15). 
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………………………………………………………………………….. 

 

THIS IS TO CERTIFY 

 

1  That the ship has been surveyed in accordance with regulation 5.4 of Annex 

VI of the Convention; and  

 

2  That the survey shows that the ship complies with the applicable requirements 

in regulation 20, regulation 21 and regulation 22.  

 

Completion date of survey on which this Certificate is based: ...............  

(dd/mm/yyyy)  

 

Issued at …….................................................................................................................   

                                                (Place of issue of certificate)  

 

(dd/mm/yyyy):  ..............................                 ………………………………………… 

                            (Date of issue)                        (Signature of duly authorized official  

                                                                                       issuing the certificate)      

 

Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
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πκπιήξωκα ηνπ Γηεζλνύο Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Δπάξθεηαο (IEE 

Cerificate) 

 

 

RECORD OF CONSTRUCTION RELATING TO ENERGY EFFICIENCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1       Particulars of ship  

 

1.1. Name of ship  ……………..………………..…………....…….………………… 

1.2. IMO number  ……..…………………………………...………………………… 

1.3. Date of building contract  ……………………........…………………………….. 

1.4. Gross tonnage  ……………………………...…………………………………… 

1.5. Deadweight  ……………………………….……………………………………. 

1.6. Type of ship
19

  ……………………………………………..………………….….         

 

2. Propulsion systemDiesel propulsion 

……………………………….……………………………..  

2.2. Date -electric propulsion ....................................................................................  

2.3. Turbine propulsion…………………….………..…………………...………….  

2.4. Hybrid propulsion …………………………………..….……………..…….….  

2.5. Propulsion system other than any of the above………………………………...  

 

3. Attained Energy Efficiency Design Index (EEDI) 

6.8 The Attained EEDI in accordance with regulation 20.1 is calculated based on   

                                                      
19 Insert ship type in accordance with definitions specified in regulation 2. Ships falling into more than 

one of the ship types defined in regulation 2 should be considered as being the ship type with the most 

stringent (the lowest) required EEDI.  If ship does not fall into the ship types defined in regulation 2, 

insert "Ship other than any of the ship type defined in regulation 2".  

 

Notes:  
1  This Record shall be permanently attached to the IEE Certificate.  The IEE 
Certificate shall be available on board the ship at all times.  

 
2  The Record shall be at least in English, French or Spanish.  If an official 
language of the issuing Party is also used, this shall prevail in case of a dispute or 
discrepancy.  

 
3  Entries in boxes shall be made by inserting either: a cross (x) for the 
answers "yes" and "applicable"; or a dash (-) for the answers "no" and "not 
applicable", as appropriate.  

 
 
4  Unless otherwise stated, regulations mentioned in this Record refer to 
regulations in Annex VI of the Convention, and resolutions or circulars refer to 
those adopted by the International Maritime Organization.  
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the information contained in the EEDI technical file which also shows the 

process of calculating the Attained EEDI. ……………………………………   

 

         The Attained EEDI is: ................. grams-CO2/tonne-mile  

 

6.9 The Attained EEDI is not calculated as: 

 

6.9.1 the ship is exempt under regulation 20.1 as it is not a new ship as defined in   

regulation 2.23  ..................................................................................................  

 

6.9.2 the type of propulsion system is exempt in accordance with regulation 19.3...   
 

6.9.3 the requirement of regulation 20 is waived by the ship's Administration in 

accordance with regulation 19.4  .......................................................................   
 

6.9.4 the type of ship is exempt in accordance with regulation 20.1 ..........................  
 

 
4. Required EEDI 

 

4.1     Required EEDI is : ………………………….grams-CO2/tonne-mile 

 

4.2     The required EEDI is not applicable as : 

 

4.2.1 the ship is exempt under regulation 21.1 as it is not a new ship as defined in 

regulation 2.23 …………………………......………………………………..…  

 

4.2.2  the type of propulsion system is exempt in accordance with regulation 19.3….  

 

4.2.3 the requirements of regulation 21 is waived by the ship's Administration in 

accordance with regulation 19.4  .......................................................................  

 
4.2.4   the type of ship is exempt in accordance with regulation 21.1 ….....................  

 

4.2.5  the ship's capacity is below the minimum capacity threshold in Table 1 of 

regulation 21.2 …. .............................................................................................  

 


5. Ship Energy Efficiency Management Plan 

 
12.1 The ship is provided with a Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) 

in compliance with regulation 22  .....................................................................  

 

 

13. EEDI technical file 
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6.1 The IEE Certificate is accompanied by the EEDI technical file in compliance 

with regulation 20.1  ..........................................................................................  

6.2 The EEDI technical file identification/verification number ..…………………… 

6.3 The EEDI technical file verification date ……………………….……………… 

 

 

 

 

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects. 

 

 

Issued at 

………………………………………………………………………………………… 

                                             (Place of issue of the Record) 

 

 

 

 

(dd/mm/yyyy………………………….              …,….………………………………. 

                              (date of issue)                       (Signature of duly authorized official 

                                                                                         Issuing the Record) 

 

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
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ΠΔΜΠΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Τπνινγηζκόο Παξακέηξωλ γηα ηνλ Καζνξηζκό ηεο 

Σηκήο ηεο Γξακκήο Αλαθνξάο (Reference value) 

 

5.1 Γεληθά 

 

Ζ επηηξνπή πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ IMO ζηελ 61
ε
 ζχλνδν ηεο 

δήηεζε απφ ηελ γξακκαηεία ηνπ IMO (secretariat) λα ππνινγίζεη ηηο παξακέηξνπο a 

θαη c ηεο γξακκήο αλαθνξάο γηα θάζε ηχπν πινίνπ έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζηνλ πίλαθα 2 ηνπ λένπ θαλνληζκνχ 21 ηνπ παξαξηήκαηνο VI ηεο MARPOL. Ζ 

γξακκαηεία ρξεζηκνπνίεζε ηελ βάζε δεδνκέλσλ HIS Fairplay γηα λα ππνινγίζεη ηηο 

παξακέηξνπο ηεο γξακκήο αλαθνξάο γηα πινία πάλσ απφ 400 GT πνπ παξαδφζεθαλ 

(delivered)  ηελ πεξίνδν απφ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1999 έσο θαη 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2009.Απφ 

απηά ηα πινία δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο γξακκήο αλαθνξάο 296 

πινία επεηδή δελ είρα ζπκβαηηθέο κεραλέο θαη κέζα πξφσζεο, 108 πινία επεηδή δελ 

είραλ ιάζνο ηηκή ηαρχηεηα; Καη 1260 πινία επεηδή δελ είραλ δηαζέζηκα δεδνκέλα 

ηζρχο , ρσξεηηθφηεηαο θαη/ε ηαρχηεηα.  Οη παξάκεηξνη πνπ  ππνινγίζηεθαλ είλαη 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 5.1. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ  5.1 -  Παπάμεηποι για καθοπιζμό ηηρ Γπαμμήρ Αναθοπάρ για πλοία πάνω 

από 400 GT
* 

 

 
*      Υξεζηκνπνηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ HIS Fairplay , www.ihsfairplay.com 

**   Ζ νκάδα εξγαζίαο (working group) ζηελ 61 ζχλνδν ηεο επηηξνπήο πξνζηαζίαο 

ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο
20

 ζπκθψλεζε φηη ηα combination carriers ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα γξακκή αλαθνξάο θαη ηα πνζνζηά κείσζεο (reduction rates) 

φπσο θαη ηα δεμακελφπινηα. Σα έμη combination carriers πξνζηέζεθαλ ζηα 3655 

δεμακελφπινηα δίλνληαο ζπλνιηθφ αξηζκφ 3661 πινίσλ θαη ππνινγίζηεθε ε γξακκή 

αλαθνξάο. 

***   Δίλαη ν αξηζκφο ησλ πινίσλ πνπ δελ  ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηνλ ππνινγηζκφ γηαηί 

ν δείθηεο EEDI πνπ είραλ  είρε πεξηζζφηεξν απφ δχν ηππηθέο απνθιίζεηο απφ ηελ 

                                                      
20

 MEPC 61/WP.10, παξάγξαθνο 4.11 

http://www.ihsfairplay.com/
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γξακκή παιηλδξφκεζεο. 

 

 

 

 

5.2 Πίλαθεο δηαζπνξάο δεδνκέλωλ γηα θάζε θαηεγνξίαο πινίνπ 

 

 

Οη πίλαθεο δηαζπνξάο δεδνκέλσλ γηα θάζε θαηεγνξίαο πινίνπ πνπ ππνινγίζηεθαλ 

δίλνληαη  παξαθάησ. 

 

 

 

 

1. ΠΛΟΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΥΤΓΖΝ ΞΖΡΧΝ ΦΟΡΣΗΧΝ 
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2. ΤΓΡΑΔΡΗΟΦΟΡΑ 

 

 
 

 

 

 

3. ΓΔΞΑΜΔΝΟΠΛΟΗΑ 
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4. ΠΛΟΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ  ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΚΗΒΧΣΗΧΝ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. ΠΛΟΗΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ 
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6. ΠΛΟΗΑ ΦΤΓΔΗΑ 

 

 
 

 

 

 

 

 

7. ΠΛΟΗΑ ΤΝΓΤΑΜΔΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
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ΔΚΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Πξνηάζεηο Βειηηζηνπνίεζεο ηεο Μεζόδνπ 

Τπνινγηζκνύ ηνπ EEDI 

 

 

6.1  Δηζαγωγή 

 

Γηάθνξεο πξνηάζεηο έρνπλ πξνηαζεί απφ ελδηαθεξφκελα κέξε γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο 

κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ηνπ EEDI θαη ζε απηφ ην ζηάδην βξίζθνληαη ππφ ζεψξεζε απφ 

ηνλ IMO.ηελ παξαθάησ παξάγξαθν ζα παξνπζηαζηεί ε πξφηαζε απφ ηελ Γηεζλή 

Έλσζε δεμακελνπινίσλ κεηαθνξάο Υεκηθψλ πξντφλησλ (IPTA) γηα ηελ εηζαγσγή 

ελφο ζπληειεζηή δηφξζσζεο θπβηθήο ρσξεηηθφηεηαο ζηελ ζρέζε ππνινγηζκνχ ηνπ 

EEDI γηα ηα  δεμακελφπινηα κεηαθνξάο ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη παξαγψγσλ 

πεηξειαίνπ (chemical and parcel tankers). 

 

 

 

6.2  MEPC 62/6/13 - International Parcel Tanker Association (IPTA) 

 

Ζ Γηεζλή Έλσζε δεμακελνπινίσλ κεηαθνξάο Υεκηθψλ πξντφλησλ θαη παξαγψγσλ 

πεηξειαίνπ (IPTA) κε ηελ πξφηαζε ηεο MEPC 62/6/13 (5 Μαΐνπ 2011) πξνηείλεη ηελ 

εηζαγσγή ελφο ζπληειεζηή δηφξζσζεο θπβηθήο ρσξεηηθφηεηαο ζηελ ζρέζε 

ππνινγηζκνχ ηνπ EEDI γηα ηα  δεμακελφπινηα κεηαθνξάο ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη 

παξαγψγσλ πεηξειαίνπ (chemical and parcel tankers).  

O IPTA ππνζηεξίδεη φηη παξφιν πνπ ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία εθκεηάιιεπζεο 

δεμακελνπινίσλ κεηαθνξάο Υεκηθψλ πξντφλησλ θαη παξαγψγσλ πεηξειαίνπ είλαη 

απνηειεζκαηηθή (efficient) εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ηαμίδηα ππφ έξκα είλαη 

ζπάληα ζε απηά ηα πινία, εληνχηνηο ηα ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνχ ηνπο πνπ ηα θάλεη 

ηφζν απνηειεζκαηηθά είλαη θαη ε γελεζηνπξγφο αηηία λα έρνπλ πςειφ δείθηε EEDI . O 

IPTA αλαθέξεη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα πινία θαηαζθεπαζηηθά έρνπλ πνιιά ακπάξηα γηα 

λα κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά θνξηία θαη σο εθ ηνχηνπ ε αλαινγία 

lightship πξνο deadweight είλαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηα άιια πινία εθφζνλ έρνπλ 

πεξηζζφηεξν ζρεηηθά βάξνο lightship εμαηηίαο ηεο πξφζζεηεο κάδαο ζηδήξνπ πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ακπαξηψλ. Δπηπξφζζεηα ηα πινία απηά είλαη 

ζρεδηαζκέλα λα κεηαθέξνπλ θνξηία φπσο νμέα πνπ έρνπλ ζρεηηθά κεγάιν εηδηθφ 

βάξνο πνπ κεξηθέο θνξέο θζάλεη ζην 2.0 θαη έηζη θαηά αλάγθε έρνπλ εληζρπκέλε 

θαηαζθεπή θαη κεγάιν ζρεηηθά lightship. Ζ πξφζζεηε απηή κάδα ζηδήξνπ πνπ έρνπλ 

απηά ηα πινία έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ρξεηάδνληαη κεγαιχηεξε ηππνδχλακε  ζε 

ζρέζε κε άιια πινία γηα λα κεηαθέξνπλ ηελ ίδηα πνζφηεηα θνξηίνπ. 

Ο IPTA ζπγθέληξσζε δεδνκέλα απφ 259 chemical/parcel δεμακελφπινηα κε κέζε 

ειηθία 7 εηψλ κε κεγέζε απφ 1,500 DWT ζε 49,000 DWT κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ 

πινίν λα εκπίπηεη αλάκεζα ζηηο 10,000 DWT κε 20,000 DWT. Ζ ειηθία θαη ηα 

κεγέζε ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ ζηφινπ πνπ  είλαη εγγεγξακκέλα ζηνλ IPTA 

θαζψο θαη ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ πνπ κεηαθέξνπλ θνξηία ππνθείκελα ζην 

παξάξηεκα ΗΗ ηεο MARPOL θαη ηνπ IBC code. Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

βξέζεθαλ 132 πινία (51%) λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο 
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VI ηεο MARPOL ελψ 127 πινία (49%) βξέζεθαλ λα κελ ζπκκνξθψλνληαη. Δπίζεο 

βξέζεθε φηη ελψ ην πνζνζηφ ζπκκφξθσζεο απμάλεη φπσο απμάλεη ην κέγεζνο ησλ 

πινίσλ , ππάξρεη παξφια απηά πςειφ πνζνζηφ κε ζπκκφξθσζεο  ζηα κεγάια κεγέζε 

πινίσλ. Παξνκνίσο, ελψ ππάξρεη πςειφ πνζνζηφ ζπκκφξθσζεο ζηα λέα πινία είλαη 

αμηνζεκείσην φηη 44% απηψλ ησλ πινίσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ηα ηειεπηαία πέληε 

ρξφληα δελ ζπκκνξθψλνληαη.  

Ο IPTA πξνηείλεη ηελ εηζαγσγή ελφο ζπληειεζηή δηφξζσζε θπβηθήο ρσξεηηθφηεηαο 

(“fc”) ζηελ ππάξρνπζα ζρέζε ππνινγηζκνχ ηνπ EEDI γηα ηα  ρεκηθά δεμακελφπινηα 

θαη έηζη ε ζρέζε λα ηξνπνπνηεζεί σο θάησζη : 

 

 
(∏   

 
   ) (∑    ( )

   
        ( )       ( ))  (              )

                   
 

  
((∏   

 
    ∑     ( )  ∑     ( )

    
   

    
          ( ))          )  (∑     ( )      ( )            

    
   )

                      
 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ  6.1 Καμπύλη αναθοπάρ (baseline curve) ηος IMO και  ηιμέρ EEDI για ηα 

Υημικά Γεξαμενόπλοια 

 

 
ΠΖΓΖ : MEPC 62/6/13 
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ΠΙΝΑΚΑ  6.2 Καηανομή EEDI  για σημικά δεξαμενόπλοια με βάζη ηο μέγεθορ ηος 

πλοίος  

 
ΠΖΓΖ : MEPC 62/6/13 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ  6.3 Καηανομή EEDI  για σημικά δεξαμενόπλοια με βάζη ηο έηορ 

καηαζκεςήρ ηος πλοίος 

 
ΠΖΓΖ : MEPC 62/6/13 

 

Γηα ην ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή δηφξζσζεο “fc” ρξεηάδεηαη λα εθηηκεζεί  ε 

αλαινγία ζρεδηαζκνχ – design ratio (R),  πνπ είλαη ν ιφγνο ηνπ summer deadweight 

πξνο ηελ νιηθή θπβηθή ρσξεηηθφηεηα θάζε πινίνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο κειέηεο ν 

IPTA ππνιφγηζε ηελ αλαινγία R γηα 381 πινία απφ ηα δεδνκέλα 273 πινίσλ κειψλ 

ηνπ IPTA θαη 180 άιισλ πινίσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία chemical/parcel 

tankers κεγέζνπο απφ 3,500 DWT κέρξη 51,800 DWT πνπ φπσο πηζηεχεη ν IPTA ην 

δείγκα απηφ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο αγνξάο απηή εθφζνλ πεξηιακβάλεη φινπο 

ηνπ γλσζηνχο θαηαζθεπαζηηθνχο ζρεδηαζκνχο ησλ πινίσλ απηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαινγίαο R δείρλνπλ φηη ην θάησ φξην 

είλαη 0.71 ελψ ην άλσ φξην είλαη 1 (γηα πινία πνπ ε θπβηθή ρσξεηηθφηεηα είλαη ίζε ε 

ρακειφηεξε απφ ην deadweight). Σα πινία πνπ βξίζθνληαη ζην ρακειφηεξν φξην ηεο 

αλαινγίαο R ζα έρνπλ ηελ κέγηζηε «έθπησζε» κε ηνλ ζπληειεζηή δηφξζσζεο “fc” ελψ 

ε «έθπησζε» ειαηηψλεηαη φζν  ν δείθηεο R πξνζεγγίδεη ην 1. Ο παξαθάησ πίλαθαο 

6.4 δίλεη ηνλ ζπληειεζηή δηφξζσζεο fc γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ R. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ  6.4 Αναλογίερ ζσεδιαζμού (R),και ανηίζηοισορ ζςνηελεζηήρ διόπθωζηρ  “fc” 

 

 
 

Ο IPTA εθάξκνζε ηελ δηνξζσκέλε ζρέζε ππνινγηζκνχ ηνπ EEDI ζηα πινία ηνπ 

δείγκαηνο θαη βξέζεθε φηη ην πνζνζηφ ζπκκφξθσζεο αλέβεθε απφ 51% ζην 71% 

(Γξάθεκα 6.5). Ζ αχμεζε ζπκκφξθσζεο ζπκβαίλεη ζε φια ηα κεγέζε πινίσλ κε ηελ 
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πςειφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο κε-ζπκκφξθσζεο λα παξακέλεη ζηα πινία θάησ 

απφ 10,000 DWT (πίλαθαο 5.6).  

 

ΓΡΑΦΗΜΑ  6.5 Καμπύλη αναθοπάρ (baseline curve) ηος IMO και  ηιμέρ EEDI πος 

πεπιλαμβάνοςν ηον ζςνηελεζηή διόπθωζηρ “fc”για ηα Υημικά Γεξαμενόπλοια 

 

 
ΠΖΓΖ : MEPC 62/6/13 

 

ΠΙΝΑΚΑ 6.6 Καηανομή EEDI βάζη μεγέθοςρ πλοίων με ηην εθαπμογή ηος ζςνηελεζηή 

διόπθωζηρ “fc” 

 

 
ΠΖΓΖ : MEPC 62/6/13 

 

Ζ νκάδα εξγαζίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηα κέηξα ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηαο ζηα πινία 

(working group on energy efficiency measures for ships) ζηελ αλαθνξά ηεο MEPC 

62/WP.15 ηεο 14 Ηνπιίνπ 2011 ζπκθψλεζε φηη  ν ζπληειεζηήο δηφξζσζεο fc πνπ 

πξνηείλεη ν IPTA  κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ θφξκνπια ππνινγηζκνχ ηνπ EEDI 

γηα λα βειηησζεί ε αμηνπηζηία ηνπ αιιά ζεψξεζε φηη ρξεηάδεηαη επηπξφζζεηε κειέηε 

θαη γη’ απηφ απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηελ επηηξνπή πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ IMO λα δψζεη εληνιή ζηελ νκάδα εξγαζίαο λα κειεηήζεη 

πεξαηηέξσ ην ζέκα απηφ ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο  κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιήθζε ν 

ζπληειεζηήο δηφξζσζεο fc γηα ηα ρεκηθά δεμακελφπινηα ζηελ θφξκνπια ηνπ EEDI  

πξηλ ηελ πηνζέηεζε ηεο ζηελ 63
ε
  ζχλνδν ηεο επηηξνπή πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο.  
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ΔΒΓΟΜΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Δπηζεώξεζε θαη Πηζηνπνίεζε ηνπ ρεδηαζηηθνύ 

Γείθηε Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθόηεηαο 

 

 

 

 

 

 

7.1 Δηζαγωγή 

 

 Ζ  επηηξνπή πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ IMO ζηελ 59
ε
 ζχλνδν κε 

ηελ εγθχθιην MEPC.1/Circ.682 (17 August 2009) εμέδσζε πξνζσξηλέο νδεγίεο γηα 

ηελ εζεινληηθή πηζηνπνίεζε ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Γείθηε Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο 

ησλ πινίσλ
21

 κε ζθνπφ λα πξνάγεη κηα νκνηφκνξθε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πξνζσξηλψλ 

νδεγηψλ γηα ηελ κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ EEDI γηα λέα πινία (MEPC.1/Circ.681)
22

. 

Ζ Οκάδα εξγαζίαο ζε ζέκαηα κέηξσλ ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο γηα πινία ηεο 

επηηξνπή πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ IMO (Working group on 

energy efficiency measures for ships) κε ην έγγξαθν ηεο
23

 MEPC 61/WP.10 ηεο 30 

επηεκβξίνπ 2010 εμέδσζε ζρέδην νδεγηψλ γηα ηελ επηζεψξεζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ 

EEDI
24

 κε ζθνπφ λα αλαζεσξήζεη ηηο πξνζσξηλέο νδεγίεο γηα ηελ εζεινληηθή 

πηζηνπνίεζε ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Γείθηε Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο ησλ πινίσλ 

(MEPC.1/Circ.682).  

 

 

 

7.2 Πξνζρέδην νδεγηώλ γηα ηελ επηζεώξεζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ EEDI (MEPC 

61/WP.10) 

 

Σν ζρέδην απηφ ησλ νδεγηψλ γηα ηελ επηζεψξεζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ EEDI (MEPC 

61/WP.10 ηεο 30 επηεκβξίνπ 2010) αλακέλεηαη λα εγθξηζεί απφ ηελ επηηξνπή 

πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ IMO ζηελ 63
ε
 ζχλνδν πνπ ζα γίλεη 

ηνλ Μάξηην ηνπ 2012. ηελ ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ζα παξνπζηάζνπκε ην 

πξνζρέδην απηφ ησλ νδεγηψλ κηαο πνπ κε ηπρφλ ειάρηζηεο ηξνπνπνηήζεηο ζα 

αληηθαηαζηήζεη ηηο πξνζσξηλέο νδεγίεο MEPC.1/Circ.681.  

 

                                                      
21

 MEPC.1/Circ.682 “Interim guidelines for voluntary verification of the energy efficiency design 

index” 
22

 MEPC.1/Circ.682(17 August 2009) “Interim guidelines on the method of calculation of the energy 

efficiency design index for new ships”. 
23

 MEPC 61/WP.10 “Report of the working group on energy efficiency measures for ships” 
24

 Guidelines on survey and certification of the energy efficiency design index. 
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7.2.1 Δθαξκνγή 

 

ην ζρέδην απηφ αλαθέξεηαη φηη ν ζθνπφο ησλ νδεγηψλ απηψλ είλαη λα βνεζήζεη ηελ 

αξρή (administration) ή ην αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ πνπ πηζηνπνηνχλ ηνλ δείθηε 

EEDI ησλ πινίσλ λα δηεμάγνπλ ηελ επηζεψξεζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ EEDI ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλνληζκνχο 6 θαη 7 ηνπ παξαξηήκαηνο VI ηεο MARPOL  θαη λα βνεζήζεη 

ηνπο πινηνθηήηεο, λαππεγεία θαη θαηαζθεπαζηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα ησλ πινίσλ θαζψο θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε ζην λα 

θαηαλνήζνπλ ηηε δηαδηθαζίεο επηζεψξεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ EEDI.  

Οη νδεγίεο ζα εθαξκφδνληαη ζε λέα πινία γηα ηα νπνία έρεη ππνβιεζεί αίηεζε ζηελ 

αξρή ή ηνλ αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ αξρή νξγαληζκφ γηα δηεμαγσγή αξρηθήο 

επηζεψξεζεο ή κηαο επηπξφζζεηεο επηζεψξεζεο φπσο νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ 6 ηνπ 

παξαξηήκαηνο VI ηεο MARPOL.   

 

 

 

7.2.2 Γηαδηθαζίεο γηα επηζεώξεζε θαη πηζηνπνίεζε 

 

7.2.2.1 Γεληθά 

 

Ο Δπηηπγραλφκελνο EEDI ζα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 20 ηνπ 

παξαξηήκαηνο VI ηεο MARPOL θαη ηηο νδεγίεο γηα ηελ κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ 

δείθηε EEDI γηα ηα λέα πινία
25

. Ζ επηζεψξεζε θαη πηζηνπνίεζε ζα δηεμαρζεί ζε δχν 

ζηάδηα : πξνθαηαξηηθή επηζεψξεζε (preliminary survey) ζην ζηάδην θαηαζθεπήο , θαη 

ηειηθή επηζεψξεζε θαηά ηηο δνθηκέο ηνπ πινίνπ (sea trials). H βαζηθή ξνή ηεο 

δηαδηθαζίαο επηζεψξεζεο θαη πηζηνπνίεζεο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα 

7.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
25

 “Guidelines on the method of calculation of the EEDI for new ships”. Οη νδεγίεο απηέο είλαη ππφ 

ζεψξεζε απφ ηελ αξκφδηα νκάδα εξγαζίαο ηνπ IMO θαη πξφθεηηαη λα εγθξηζνχλ απφ ηελ επηηξνπή 

πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ IMO ζηελ 63
ε
 ζχλνδν πνπ ζα γίλεη ηνλ Μάξηην ηνπ 

2011. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 7.1 -  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tank test ζεκαίλεη δνθηκέο ξπκνχιθεζεο κνληέινπ , δνθηκέο κνληέινπ κε 

απηνδχλακε πξφσζε θαη δνθηκέο αλνηρηήο ζάιαζζαο κνληέινπ πξνπέιαο. 

Αξηζκεηηθέο δνθηκέο (numerical tests) κπνξεί λα είλαη απνδεθηέο σο ηζνδχλακα ησλ 

δνθηκψλ αλνηρηήο ζάιαζζαο κνληέινπ πξνπέιαο ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηηο δηεμαγφκελεο δνθηκέο κνληέινπ  (π.ρ. λα εθηηκεζεί ην απνηέιεζκα 

ζηελ απφδνζε ηνπ πινίνπ ησλ επηπξφζζεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ-ηκεκάησλ ζηελ 

γάζηξα φπσο πηεξπγίσλ) κε έγθξηζε ηεο αξρήο ή ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ 

πηζηνπνίεζεο. Σν tank test δηεμάγεηαη απφ έλαλ νξγαληζκφ δνθηκψλ ή απφ ην ίδην ην 

λαππεγείν. 

 

 

Πινηνθηήηεο Ναππεγείν Αξρή ε ν αλαγλσξηζκέλνο 

νξγαληζκφο πηζηνπνίεζεο 

Βαζηθφο 

ζρεδηαζκφο, Tank 

test*, Τπνινγηζκφο 

EEDI  

Καηάξηηζε ηνπ ηερληθνχ αξρείνπ ηνπ EEDI 

Πηζηνπνίεζε :                         

-Σερληθφ αξρείν EEDI            

-Δπηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 

 
Έθδνζε αλαθνξάο πξν-

πηζηνπνίεζεο                      

(pre-verification) 

Τπνβνιή 

επηπξφζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ 

Έλαξμε θαηαζθεπήο πινίνπ 
 

Γνθηκέο πινίνπ 
Πηζηνπνίεζε :                        

- Καηάζηαζε sea trial                             

- Σαρχηεηα πινίνπ                          

- Αλαζεσξεκέλν ηερληθφ 

αξρείν EEDI 

 
Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ 

Σξνπνπνίεζε θαη  επαλάιεςε ππνβνιήο  ηνπ 

ηερληθνχ αξρείνπ ηνπ EEDI 

Παξάδνζε πινίνπ 
 

P
re
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7.2.2.2 Πξνθαηαξηηθή πηζηνπνίεζε ζην ζηάδην θαηαζθεπήο 

 

Γηα ηελ πξνθαηαξηηθή πηζηνπνίεζε ζην ζηάδην θαηαζθεπήο πξέπεη λα ππνβιεζεί 

αίηεζε γηα αξρηθή επηζεψξεζε ζηελ αξρή πηζηνπνίεζεο ή ην αλαγλσξηζκέλν 

νξγαληζκφ απφ απηή θαζψο  επίζεο θαη ην ηερληθφ αξρείν ηνπ EEDI πνπ λα πεξηέρεη 

φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Σν ηερληθφ αξρείν EEDI πξέπεη λα είλαη γξακκέλν ηνπιάρηζηνλ ζηα αγγιηθά θαη 

πξέπεη λα πεξηέρεη, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη , ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα : 

 

1. Νεθξφ βάξνο (DWT) ή νιηθή ρσξεηηθφηεηα (GT) γηα ηα επηβαηεγά θαη 

επηβαηεγά-νρεκαηαγσγά πινία. 

2. Μέγηζηε ζπλερήο ιεηηνπξγία (MCR) ησλ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ κεραλψλ. 

3. Σαρχηεηα πινίνπ ζε βαζηά λεξά ζην βχζηζκα ζέξνπο ζην 75% ηεο κέγηζηεο 

ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηεο θχξηαο κεραλήο. 

4. Σχπνο θαπζίκνπ. 

5. Δηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ (SFC) ηεο θχξηαο κεραλήο ζην 75% ηεο ηζρχο 

ηεο κέγηζηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο (MCR). 

6. Δηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ (SFC) ησλ βνεζεηηθψλ κεραλψλ ζην 50% ηεο 

ηζρχο ηεο κέγηζηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο (MCR). 

7. Πίλαθαο ειεθηξηθήο ηζρχο γηα νξηζκέλνπο ηχπνπο πινίσλ. Ο πίλαθαο απηφο 

πξέπεη λα εγθξίλεηαη μερσξηζηά παίξλνληαο ππφςε ηηο νδεγίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 3  ηνπ ζρεδίνπ ησλ νδεγηψλ « Guidelines on 

survey and certification of the energy efficiency design index ». 

8. Κακπχιεο ηζρχο - Power Curves (Kw-knots) πνπ ππνινγίδνληαη ζην ζηάδην 

θαηαζθεπήο γηα ην πξνηηζέκελν βχζηζκα ζέξνπο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ελ 

πισ δνθηκέο ηνπ πινίνπ (sea trials) εθηειεζηνχλ ζε θαηάζηαζε πνπ δηαθέξεη 

απφ ηελ πιήξσο έκθνξηε θαηάζηαζε ηφηε κηα θακπχιε ηζρχο πνπ λα είλαη 

ππνινγηζκέλε ζηελ θαηάζηαζε ηνπ sea trial. 

9. Κχξηεο πιεξνθνξίεο-ραξαθηεξηζηηθά (principal particulars) ηνπ πινίνπ , ηχπνο 

πινίνπ θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ πινίνπ ζε απηφ ηνλ 

ηχπν , ζπκβνιηζκνχο ηαμηλφκεζεο (classification notations) θαη επηζθφπεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο πξφσζεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζην πινίν. 

10. Γηαδηθαζία εθηίκεζεο θαη κεζνδνινγία ησλ θακπχισλ ηζρχο ζην ζηάδην 

θαηαζθεπήο. 

11. Πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

12. Τπνινγηζκέλε ηηκή ηνπ Δπηηπγραλφκελνπ EEDI πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πεξίιεςεο ηνπ ππνινγηζκνχ ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ θάζε 

ηηκή ησλ παξακέηξσλ ππνινγηζκνχ θαη ηελ δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξηζηεί ν Δπηηπγραλφκελνο EEDI. 

 

Τπφδεηγκα ηερληθνχ αξρείνπ EEDI δίδεηαη ζην  ηέηαξην θεθάιαην. 
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Δάλ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλε κεραλή δηπινχ θαπζίκνπ (dual fuel engine
26

) ζην πινίν 

ηφηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ζπληειεζηήο CF  θαη ε SFC (Δηδηθή Καηαλάισζε 

Καπζίκνπ)  ηνπ αεξίνπ θαπζίκνπ εθφζνλ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη πξψηηζηα ζαλ 

θαχζηκν ζην πινίν θαη γηα λα πηζηνπνηεζεί απηφ πξέπεη λα παξέρνληαη νη αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο : 

 

 Υσξεηηθφηεηεο ησλ δεμακελψλ απνζήθεπζεο ηνπ αεξίνπ θαπζίκνπ (gas fuel) 

θαζψο θαη νη ρσξεηηθφηεηεο ησλ δεμακελψλ απνζήθεπζεο ηνπ θαπζίκνπ 

πεηξειαίνπ. 

 Γηαηάμεηο ησλ επθνιηψλ πεηξέιεπζεο ηνπ αεξίνπ θαπζίκνπ επάλσ ζην πινίν. 

 

Ζ SFC ησλ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ κεραλψλ ζα παξαζέηεηαη απφ ην εγθεθξηκέλν 

ηερληθφ αξρείν NOx  (NOx technical file
27

) θαη πξέπεη λα δηνξζψλεηαη ζηελ ηηκή πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο πξφηππεο ζπλζήθεο αλαθνξάο ηνπ ISO ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

ζηάληαξλη ρακειφηεξε ζεξκαληηθή ηθαλφηεηα ηνπ fuel oil (42,700 Kj/Kg) πνπ 

αλαθέξεηαη ζηα πξφηππα ISO 15550:2002
28

 θαη 3046-1:2002
29

. Γηα ηελ επηβεβαίσζε 

ηνπ SFC έλα αληίγξαθν ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηερληθνχ αξρείνπ NOx θαη ζπλνπηηθή 

έγγξαθε ηεθκεξίσζε ησλ ππνινγηζκψλ δηφξζσζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηελ αξρή 

ή ηνλ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ  ην ηερληθφ 

αξρείν ΝΟx δελ έρεη εγθξηζεί θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο γηα αξρηθή επηζεψξεζε , ηφηε 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη αλαθνξέο δνθηκψλ (test reports) απφ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε , θαηά ηνλ ρξφλν πηζηνπνίεζεο ζηα sea 

trials, έλα αληίγξαθν ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηερληθνχ αξρείνπ NOx θαζψο θαη κηα 

ζπλνπηηθή έγγξαθε ηεθκεξίσζε ησλ ππνινγηζκψλ δηφξζσζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη 

ζηελ αξρή ή ηνλ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο. 

Οη θακπχιεο ηζρχνο (power curves) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνθαηαξηηθή 

πηζηνπνίεζε ζην ζηάδην ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλεο ζε αμηφπηζηα 

απνηειέζκαηα ηνπ tank test
30

. Σν tank test γηα έλα πινίν κπνξεί λα παξαιεηθζεί εάλ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα απνηειέζκαηα δνθηκψλ tank tests γηα πινία ίδηνπ ή παξεκθεξή 

                                                      
26

 Οη κεραλέο δχν θαπζίκσλ είλαη κεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθά είηε θπζηθφ αέξην είηε 

πεηξέιαην (HFO/LFO/MGO). Οη ζπγθεθξηκέλεο κεραλέο βξίζθνπλ κεγάιε εθαξκνγή ζε πινία 

κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) θαζψο ην κεηαθεξφκελν θπζηθφ αέξην κπνξεί λα 

ηξνθνδνηήζεη ηηο κεραλέο ηνπ πινίνπ. 
2727

 Ζ SFC ζην ηερληθφ αξρείν NOx είλαη νη ηηκέο ελφο κεηξηθνχ θηλεηήξα (parent engine) θαη ε ρξήζε 

απηψλ ησλ ηηκψλ SFC γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ EEDI γηα ηηο κεραλέο κέιε (member engines) ίζσο έρεη 

ηα παξαθάησ ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ κειέηε : α) ν νξηζκφο «member engine» 

πνπ δίδεηαη ζηνλ ηερληθφ θψδηθα NOx είλαη επξχο θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ κεραλψλ πνπ αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα νκάδα/νηθνγέλεηα ίζσο πνηθίινπλ θαη β) ε ηηκή ηεο εθπνκπήο NOx ηνπ κεηξηθνχ θηλεηήξα 

είλαη ε πςειφηεξε ζηελ νκάδα/νηθνγέλεηα. Έηζη γηα member engines πνπ νη πξνδηαγξαθέο ηνπο είλαη 

δηαθνξεηηθέο απφ ηνλ κεηξηθφ θηλεηήξα πξέπεη λα κειεηεζεί πεξαηηέξσ πσο ζα θαζνξηζηεί ε ηηκή ηνπ 

SFC. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη κεηξνχκελεο ηηκέο ηεο SFC ζηα βάζξα δνθηκψλ 

ησλ θαηαζθεπαζηψλ.  
28

 ISO 15550:2002.Internal combustion engines-Determination and method for the measurement of 

engine power-General requirements. 
29

 ISO 3046-1:2002. “Reciprocating internal combustion engines-Performance-Part 1: Declarations of 

power, fuel and lubricating oil consumptions, and test methods – Additional requirements for engines 

for general use”. 
30

 Βιέπε νξηζκφ ηνπ tank test παξαπάλσ. 
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ηχπνπ. Δπηπξφζζεηα, είλαη απνδεθηή ε παξάιεηςε ηνπ tank test γηα έλα πινίν εάλ 

πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ sea trials ζην πξνηηζέκελν βχζηζκα ζέξνπο , έλα 

ππάξρεη ζπκθσλία πινηνθηήηε θαη λαππεγείνπ θαη έγθξηζε απφ ηελ Αξρή ε ηνλ 

αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο (verifier)
31

. 

H αξρή ή o αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην 

λαππεγείν, φπνπ απαηηείηαη, επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πέξα απφ απηέο πνπ 

πεξηέρνληαη ζην ηερληθφ αξρείν γηα λα εμεηάζεη ηελ δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηνπ 

EEDI. O ππνινγηζκφο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ πινίνπ ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο 

εμαξηάηαη θαηά ην πιείζηνλ απφ ηελ εκπεηξία ηνπ λαππεγείνπ θαη κπνξεί λα κελ είλαη 

πξαθηηθφ γηα θαλέλα πξφζσπν ή νξγαληζκφ εθηφο απφ ην λαππεγείν λα εμεηάζεη 

πιήξσο ηηο ηερληθέο πιεπξέο ησλ παξακέηξσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία φπσο ν 

ζπληειεζηήο ηξαρχηεηαο ηεο γάζηξαο (roughness coefficient).Γη’ απηφ, ε 

πξνθαηαξηηθή πηζηνπνίεζε πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηνπ 

Δπηηπγραλφκελνπ ρεδηαζηηθνχ Γείθηε Δλεξγεηαθήο Δπίδνζεο γηα λα επηβεβαηψζεη 

φηη είλαη ηερληθά έγθπξνο θαη νξζφο θαη φηη αθνινπζεί ηνλ θαλνληζκφ 3 ηνπ 

παξαξηήκαηνο VI κέξνο 2 ηεο ζχκβαζεο MARPOL θαζψο θαη ηηο νδεγίεο γηα ηνλ 

ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ EEDI
32

. 

Οη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ε αξρή ή o αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο 

πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην λαππεγείν -πνπ δελ πεξηέρνληαη ζην ηερληθφ 

αξρείν- πεξηιακβάλνπλ ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζε : 

1. Πεξηγξαθέο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ ζα δηεμαρζεί ην tank test.Απηφ ζα 

πεξηιακβάλεη ην φλνκα ηεο εγθαηάζηαζεο, ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ κνληέινπ θαη 

ηνπ εμνπιηζκνχ ξπκνχιθεζεο θαζψο θαη ηηο εγγξαθέο δηαθξίβσζεο 

(calibration) θάζε εμνπιηζκνχ παξαθνινχζεζεο (monitoring). 

2. ρεδηαζηηθέο γξακκέο ηνπ κνληέινπ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ πινίνπ γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ tank test. Οη ζρεδηαζηηθέο γξακκέο 

(ζρέδην δηακεθψλ ηνκψλ, ζρέδην ηζάισλ, ζρέδην εγθαξζίσλ ηνκψλ) πξέπεη λα 

είλαη αξθεηά ιεπηνκεξείο  γηα λα εθθξαζηεί ε νκνηφηεηα ηνπ κνληέινπ κε ην 

πξαγκαηηθφ πινίν. 

3. Σν βάξνο ηνπ lightship ηνπ πινίνπ θαη ν πίλαθαο εθηνπίζκαηνο γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ηνπ deadweight. 

                                                      
31

 Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ tank test πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ηεο 

ITTC ( International Towing Tank Conference).  Κάζε δνθηκή ηνπ tank test πξέπεη λα παξίζηαηαη ε 

αξρή ή ν αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ IMO. Θα ήηαλ 

επηζπκεηφ ζην κέιινλ λα ππάξρεη έλαο νξγαληζκφο εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ tank test. 
32

 Έλαο πηζαλφο ηξφπνο γηα πην ηζρπξή πηζηνπνίεζε είλαη λα πηνζεηεζεί κία πξφηππε κεζνδνινγία γηα 

λα εμάγεηαη ε ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ tank test  κε ηνλ νξηζκφ 

πξφηππσλ(standard)  ηηκψλ γηα ηνπο ζπληειεζηέο δηφξζσζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία φπσο ν 

ζπληειεζηήο ηξαρχηεηαο ηεο γάζηξαο (roughness coefficient). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ζχγθξηζε ηεο 

επίδνζεο θάζε πινίνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί πην αληηθεηκεληθά δηφηη απνθιείεηαη  ε πηζαλφηεηα γηα ηνλ 

απζαίξεην νξηζκφ παξακέηξσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία.  
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4. Λεπηνκεξήο αλαθνξά ηεο κεζφδνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ tank test. 

Απηφ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ tank test 

ζηελ θαηάζηαζε sea trials θαη ηνπ πξνηηζέκελνπ βπζίζκαηνο ζέξνπο. 

5. Λεπηνκεξήο δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ πινίνπ ε νπνία 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε βάζε ησλ παξακέηξσλ πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ εκπεηξία φπσο ν ζπληειεζηήο ηξαρχηεηαο ηεο γάζηξαο (roughness 

coefficient). 

6. Λφγνπο γηα απαιιαγή απφ ηελ δηεμαγσγή ηνπ tank test.Απηφ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ζρεδηαζηηθέο γξακκέο θαη απνηειέζκαηα tank test πινίσλ ηδίνπ 

ή παξεκθεξή ηχπνπ θαη ζχγθξηζε ησλ θπξίσλ ζηνηρείσλ απηψλ ησλ πινίσλ 

θαη ηνπ πινίνπ ππφ εμέηαζε. Πξέπεη λα δνζνχλ θαηάιιειεο ηερληθέο 

αηηηνινγίεο πνπ λα εμεγνχλ ηνλ ιφγν πνπ ην tank test δελ είλαη αλαγθαίν. 

Οη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ 

λαππεγείνπ, έηζη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ε αξρή ή o αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο 

πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη φιεο νη κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ ζην 

λαππεγείν εθφζνλ ηεο δεηήζεη.  

H αξρή ή o αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο πηζηνπνίεζεο ζα εθδψζεη ηελ αλαθνξά 

πξνθαηαξηηθήο πηζηνπνίεζεο ηνπ EEDI εθφζνλ πξψηα έρεη πηζηνπνηήζεη ηνλ 

Δπηηπγραλφκελν Γείθηε Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπ πινίνπ (design stage). 

 

 

7.2.2.3    Σειηθή πηζηνπνίεζε ηνπ Δπηηπγραλόκελνπ Καηαζθεπαζηηθνύ  

Γείθηε Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθόηεηαο. 

 

ηελ δνθηκή sea trial ην πινίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην βχζηζκα ζέξνπο εάλ απηφ 

είλαη δπλαηφ. ε νξηζκέλα πινία ην βχζηζκα ηνπ πινίνπ κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζην 

95% ηνπ DWT εάλ απηφ είλαη εθηθηφ. 

Πξηλ απφ ηελ δνθηκή sea trials ηα αθφινπζα έγγξαθα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ 

αξρή ή ηoλ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο : 

 Μία πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ sea trials. 

 Ο ηειηθφο πίλαθαο εθηνπίζκαηνο θαη ην κεηξνχκελν βάξνο lightship ηνπ 

πινίνπ ή έλα αληίγξαθν ηεο αλαθνξάο επηζεψξεζεο ηνπ εθηνπίζκαηνο. 

 Αληίγξαθν ηνπ ηερληθνχ αξρείνπ NOx. 

 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ (test procedure) πξέπεη λα πεξηέρεη θαη’ ειάρηζηνλ ηηο 

πεξηγξαθέο φισλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ πνπ πξφθεηηαη λα κεηξεζνχλ κε ηηο 

αληίζηνηρεο κεζφδνπο κέηξεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

θακπχισλ ηζρχνο (power curves) θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ sea trials. 



67 

 

 

H αξρή ή o αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα επνπηεχεη ηελ 

δνθηκή sea trials θαη λα επηβεβαηψζεη ηα αθφινπζα: 

 

 χζηεκα πξφσζεο θαη ειεθηξηθήο ηζρχο , ζηνηρεία κεραλψλ θαη άιια 

ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην ηερληθφ αξρείν ηνπ EEDI. 

 Βχζηζκα θαη δηαγσγή (trim). 

 Καηάζηαζε ζάιαζζαο. 

 Σαρχηεηα πινίνπ. 

 Ηζρχ άμνλα θαη ζηξνθέο αλά ιεπηφ ηεο θχξηαο κεραλήο. 

 

Σν βχζηζκα θαη ε δηαγσγή ζα επηβεβαηψλνληαη κε κεηξήζεηο βπζηζκάησλ πνπ ζα 

παίξλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ sea trials. Οη ηηκέο ηνπ βπζίζκαηνο θαη ηεο δηαγσγήο 

πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην θνληά ζηηο ηηκέο ηεο θαηάζηαζεο πινίνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θακπχισλ ηζρχνο. 

Οη θαηαζηάζεηο ζάιαζζαο ζα πξέπεη λα κεηξεζνχλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 

15016:2002
33

 ή αληίζηνηρν. 

Ζ ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ πξέπεη λα κεηξεζεί ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 15016:2002 

ε αληίζηνηρν θαη ζε πεξηζζφηεξν απφ δχν ζεκεία ησλ νπνίσλ ην εχξνο πεξηιακβάλεη 

ην 75% ηεο ηζρχνο MCR. 

Ζ απφδνζε ηεο κεραλήο πξέπεη λα κεηξεζεί απφ κεηξεηή ηζρχνο άμνλα ή άιιε 

κέζνδν ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο ηεο κεραλήο ζπληζηά θαη ε αξρή ή o 

αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο πηζηνπνίεζεο εγθξίλεη. Άιιεο κέζνδνη κπνξεί λα είλαη 

απνδεθηνί κεηά ηελ ζπκθσλία πινηνθηήηε θαη λαππεγείνπ θαη κε ηελ έγθξηζε ηεο 

αξρήο ή ηoπ αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο. 

Σν λαππεγείν πξέπεη λα αλαπηχμεη ηεο θακπχιεο ηζρχνο βάζε ηελ κεηξνχκελε 

ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ θαη ηελ κεηξνχκελε απφδνζε (output) ηεο θχξηαο κεραλήο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ sea trials. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θακπχισλ ηζρχνο, ην λαππεγείν 

πξέπεη λα δηνξζψζεη ηελ κεηξνχκελε ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ εάλ απαηηείηαη παίξλνληαο 

ππφςε ηελ επίδξαζε ηνπ αλέκνπ, παιίξξνηαο , θπκάησλ θαη ξερψλ πδάησλ ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν ISO 15016:2002 ή αληίζηνηρν ην νπνίν κπνξεί λα είλαη απνδεθηφ 

εθφζνλ ε κέζνδνο είλαη δηαθαλή γηα ηελ αξρή ή ηoλ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο θαη δηαζέζηκε θαη πξνζηηή δεκνζίσο. Με ηελ ζπκθσλία ηνπ 

πινηνθηήηε ην λαππεγείν ζα πξέπεη  λα ππνβάιεη κία αλαθνξά γηα ηελ δνθηκή ησλ sea 

trials, πνπ λα πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο ηεο αλάπηπμεο ησλ θακπχισλ ηζρχνο, ζηελ 

αξρή ή o αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο πηζηνπνίεζεο γηα πηζηνπνίεζε. 

Σν λαππεγείν ζα πξέπεη λα ζπγθξίλεη ηηο θακπχιεο ηζρχο πνπ ππνινγίζηεθαλ απφ ηελ 

εθηέιεζε ησλ sea trials κε ηηο εθηηκψκελεο θακπχιεο ηζρχο ζην ζηάδην θαηαζθεπήο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνχλ δηαθνξέο ν επηηπγραλφκελνο θαηαζθεπαζηηθφο 

δείθηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο πξέπεη λα ππνινγηζηεί πάιη ζχκθσλα κε ηα 

αθφινπζα : 

                                                      
33

 ISO 15016:2002.   Ships and marine technology-Guidelines for the assessment of speed and power 

performance by analysis of speed trial data. 
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1. Γηα ηα πινία πνπ νη δνθηκέο ησλ sea trial δηεμάρζεθαλ ζην βχζηζκα ζέξνπο  ν 

επηηπγραλφκελνο θαηαζθεπαζηηθφο δείθηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 

πξέπεη λα ππνινγηζηεί πάιη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κεηξνχκελε ηαρχηεηα ηνπ 

πινίνπ ζην 75% ηηο ηζρχο MCR. 

2. Γηα ηα πινία πνπ νη δνθηκέο ησλ sea trial δελ κπνξνχζαλ λα δηεμαρζνχλ ζην 

βχζηζκα ζέξνπο εάλ ε κεηξνχκελε ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ ζηελ ηζρχ ηνπ 75% 

MCR ηεο θχξηαο κεραλήο ζηελ θαηάζηαζε δνθηκψλ sea trials είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ αλακελφκελε ηαρχηεηα ηεο θακπχιεο ηζρχνο ζηελ 

αληίζηνηρε θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ ηφηε ην λαππεγείν πξέπεη λα ππνινγίζεη 

πάιη ηνλ Δπηηπγραλφκελν Καηαζθεπαζηηθφ Γείθηεο Δλεξγεηαθήο 

Απνδνηηθφηεηαο  κε ην λα πξνζαξκφζεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ ζην βχζηζκα 

ζέξνπο κε κηα θαηάιιειε κέζνδν δηφξζσζεο  πνπ ηελ απνδέρεηαη ε αξρή ή o 

αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο πηζηνπνίεζεο . 

 

Σν παξαθάησ γξάθεκα δείρλεη παξάδεηγκα ησλ εθηθηψλ κεζφδσλ γηα πξνζαξκνγή 

ηεο ηαρχηεηαο. 

 

 

 

ΓΡΑΦΖΜΑ 7.1 Παξάδεηγκα πξνζαξκνγήο ηαρχηεηαο πινίνπ 

 

 

 

 
 

ΠΖΓΖ :  MEPC.1/Circ.682 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην ηειηθφ deadweight/Gross tonnage δηαθέξεη απφ ην 

deadweight/Gross tonnage ζρεδηαζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

EEDI ζηελ δηάξθεηα ηεο πξνθαηαξηηθήο επηβεβαίσζεο (preliminary verification), ν 

πινηνθηήηεο ή ην λαππεγείν ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη πάιη ηνλ Δπηηπγραλφκελν 

Καηαζθεπαζηηθφ δείθηε Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ην ηειηθά 

πξνζδηνξηζκέλν deadweight/Gross tonnage. Σν ηειηθά πξνζδηνξηζκέλν 

deadweight/Gross tonnage πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη ζην Πηζηνπνηεηηθφ 

θαηακέηξεζεο ηνπ πινίνπ (Tonnage certificate). 

Output 

Speed 

VFull,S = VFull,P X (VBallast,S / VBallast,P)  

 
VBallast,P : Δθηηκψκελε ηαρχηεηα ζε 

θαηάζηαζε sea trial ζηελ θακπχιε 

ηζρχο πνπ εθηηκήζεθε ζην ζηάδην 

θαηαζθεπήο. 

 VBallast,S : Σαρχηεηα πνπ βξέζεθε 

σο απνηέιεζκα ησλ δνθηκψλ sea 

trial. 

FFull,S : Πξνζαξκνζκέλε ηαρχηεηα 

σο απνηέιεζκα ησλ δνθηκψλ sea 

trial ζε έκθνξηε θαηάζηαζε. 

 FFull,P :Δθηηκψκελε ηαρχηεηα ζε  

έκθνξηε θαηάζηαζε ζην ζηάδην 

θαηαζθεπήο. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ν Δπηηπγραλφκελνο Καηαζθεπαζηηθφο δείθηεο Δλεξγεηαθήο 

Απνδνηηθφηεηαο ππνινγηζηεί ζηελ πξνθαηαξηηθή πηζηνπνίεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ (SFC) βάζε ηεο αλαθνξάο δνθηκψλ (test report) ηνπ 

θαηαζθεπαζηή εμαηηίαο ηεο κε δηαζεζηκφηεηαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηερληθνχ αξρείνπ 

NOx ηελ πεξίνδν εθείλε ηφηε ν Δπηηπγραλφκελνο Καηαζθεπαζηηθφο δείθηεο 

Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο πξέπεη λα ππνινγηζζεί πάιη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηερληθνχ αξρείνπ NOx. 

 

Σν ηερληθφ αξρείν EEDI ζα πξέπεη λα αλαζεσξείηαη φπσο ρξεηάδεηαη παίξλνληαο 

ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ sea trials. Απηή ε αλαζεψξεζε ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνζαξκνζκέλε θακπχιε ηζρχνο βάζε ησλ απνηειεζκάησλ 

δνθηκψλ sea trials ( δειαδή πξνζαξκνζκέλε ηαρχηεηα πινίνπ ζην 75% ηεο ηζρχο 

MCR ηεο θχξηαο κεραλήο ζην βχζηζκα ζέξνπο ) , ην ηειηθά θαζνξηζκέλν 

deadweight/gross tonnage, ηελ εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 

εγθεθξηκέλν ηερληθφ αξρείν NOx  θαη  ηνλ επαλππνινγηζκέλν Δπηηπγραλφκελν 

Καηαζθεπαζηηθφ δείθηε Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο βάζε απηψλ ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ. 

Σν ηερληθφ αξρείν EEDI εάλ αλαζεσξεζεί  ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ αξρή ή ηoλ 

αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο γηα ηελ επηβεβαίσζε φηη ν αλαζεσξεκέλνο 

Δπηηπγραλφκελνο Καηαζθεπαζηηθφο δείθηεο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο είλαη 

ππνινγηζκέλνο  ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα VI ηεο ζχκβαζεο MARPOL θαη ηηο 

νδεγίεο ππνινγηζκνχ EEDI. 

  

 

7.2.2.4 Πηζηνπνίεζε ηνπ Δπηηπγραλόκελνπ Καηαζθεπαζηηθνύ δείθηε 

Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθόηεηαο ζηελ πεξίπηωζε κείδνλνο κεηαηξνπήο. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζεί κείδνλα κεηαηξνπή ζην πινίν ν πινηνθηήηεο 

ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ αξρή ή ηoλ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο 

αίηεζε γηα κία επηπξφζζεηε επηζεψξεζε καδί κε ην ηερληθφ αξρείν EEDI ην νπνίν 

πξέπεη λα είλαη πιήξσο αλαζεσξεκέλν βάζε ηεο κεηαηξνπήο πνπ έγηλε θαζψο θαη  

άιια ζρεηηθά έγγξαθα. 

Σα ζρεηηθά έγγξαθα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα : 

 

1. Έγγξαθα πνπ λα εμεγνχλ ιεπηνκέξεηεο ηεο κεηαηξνπήο. 

2. Παξακέηξνπο EEDI πνπ ηξνπνπνηήζεθαλ κεηά ηελ κεηαηξνπή θαη ηελ 

ηερληθή αηηηνινγία γηα θάζε αληίζηνηρε παξάκεηξνο. 

3. Αηηίεο γηα άιιεο ηξνπνπνηήζεηο, εάλ ππάξρνπλ, πνπ έγηλαλ ζην ηερληθφ 

αξρείν EEDI. 

4. Τπνινγηζκέλε ηηκή ηνπ Δπηηπγραλφκελνπ Καηαζθεπαζηηθνχ δείθηε 

Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο κε ηελ πεξίιεςε ππνινγηζκνχ ε νπνία 

ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ θάζε ηηκή ησλ παξακέηξσλ 

ππνινγηζκνχ θαζψο θαη ηελ δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα θαζνξηζηεί ν Δπηηπγραλφκελνο 

Καηαζθεπαζηηθφο δείθηεο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο κεηά ηελ 

κεηαηξνπή. 

 

Ζ αξρή ή ν αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζεη ην 

αλαζεσξεκέλν ηερληθφ αξρείν EEDI θαη άιια ππνβαιιφκελα έγγξαθα θαη λα 

επηβεβαηψζεη ηελ δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηνπ ΔΚΓΔΑ γηα αλ δηαζθαιίζεη φηη είλαη 

ηερληθά έγθπξε θαη νξζή θαη φηη ζχκθσλε κε ην παξάξηεκα VI ηεο ζχκβαζεο 

MARPOL θαη ηηο νδεγίεο ππνινγηζκνχ EEDI. 

 

Γηα πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΚΓΔΑ κεηά απφ κηα κεηαηξνπή απαηηνχληαη δνθηκέο sea trial 

αλάινγα κε ηελ αλάγθε. 
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ΟΓΓΟΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Λεηηνπξγηθόο Γείθηεο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθόηεηαο 

(Energy Efficiency Operational Indicator-EEOI) 

 

 

8.1 Γεληθά 

 

Ζ  επηηξνπή πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ IMO ζηελ 52
ε
 ζχλνδν ηεο 

εμέδσζε νδεγίεο γηα εζεινληηθή ρξήζε ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Γείθηε Δλεξγεηαθήο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ πινίσλ
34

.  

Απηέο νη νδεγίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαζηεξψζνπλ κηα ζπλεπή 

πξνζέγγηζε γηα ηελ εζεινληηθή ρξήζε ελφο δείθηε EEOI, ν νπνίνο ζα βνεζήζεη ηνπο 

πινηνθηήηεο, ηνπο δηαρεηξηζηέο πινίσλ θαζψο θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζηφινπ ηνπο φζνλ αθνξά ηηο εθπνκπέο  δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. Γεδνκέλνπ φηη ην πνζφ ηνπ CO2 πνπ εθπέκπεηαη απφ έλα ζθάθνο 

ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θαηαλάισζε ησλ θαπζίκσλ, ν δείθηεο EEOI κπνξεί 

επίζεο λα παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφδνζε ελφο ζθάθνπο φζνλ αθνξά 

ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ θαπζίκσλ.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλ θαη πξνο ην παξφλ ν δείθηεο ΔΔΟΗ είλαη εζεινληηθφο, ν 

ξφινο ηνπ ζηελ λαπηηιία ζην κέιινλ κπνξεί λα απμεζεί ζεκαληηθά. Ζ επηηξνπή 

πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ IMO κειεηά ηψξα ηνπο ηξφπνπο ηεο 

κείσζεο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα βάζε ησλ κεραληζκψλ αγνξάο ξχπσλ 

(Market-based mechanisms-MBMs). ε έλα αξηζκφ δηάθνξσλ  κεραληζκψλ ξχπσλ 

πνπ ππνβιήζεθαλ γηα κειέηε , ν Λεηηνπξγηθφο Γείθηεο Λεηηνπξγηθήο 

Απνδνηηθφηεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα ζεκειηψδε θξηηήξην γηα έλα πινίν 

έηζη ψζηε λα απνθαζηζηεί ε αλαγθαηφηεηα γηα αγνξά εθπνκπήο ξχπσλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. Έηζη κε βάζε ηα παξαπάλσ ε αθξίβεηα ηεο κεζφδνπο εθηίκεζεο ηνπ δείθηε 

EEOI είλαη δσηηθή.  

 

 

8.2  Οδεγίεο IMO MEPC.1/Circ.684 

 

 

8.2.1 θνπόο 

 

Ο ζθνπφο ησλ νδεγηψλ απηψλ είλαη λα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο βνήζεηα ζην ζηάδην 

ηεο θαζηέξσζεο ελφο κεραληζκνχ έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ πεξηνξηζκφ ή κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ αεξίνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ.   

Απηέο νη νδεγίεο παξνπζηάδνπλ ηελ έλλνηα ελφο δείθηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ελφο πινίνπ, σο έθθξαζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο πνπ εθθξάδεηαη ππφ κνξθή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθπέκπεηαη 

αλά κνλάδα κεηαθνξηθνχ έξγνπ ηνπ πινίνπ. Οη νδεγίεο πξννξίδνληαη γηα λα 

παξέρνπλ παξάδεηγκα κηαο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

                                                      
34

 MEPC.1/Circ.684 (17/August/2009) “Guidelines for voluntary use of the ship energy efficiency 

operational indicator (EEOI)”. 
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ρξεζηκνπνηεζεί σο αληηθεηκεληθή, βαζηζκέλε-ζηελ-απνδνηηθφηεηα πξνζέγγηζε γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο πινίνπ.   

Απηέο νη νδεγίεο είλαη εηζεγεηηθήο (recommendatory) θχζεο θαη παξνπζηάδνπλ κηα 

πηζαλή ρξήζε ελφο ιεηηνπξγηθνχ δείθηε. Δληνχηνηο, νη πινηνθηήηεο, νη δηαρεηξηζηέο 

πινίσλ θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ζηα πεξηβαιινληηθά 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζήο ηνπο είηε απηέο ηηο νδεγίεο είηε κηα ηζνδχλακε κέζνδν θαη λα 

ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηελ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ  πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νδεγίεο 

απηέο  φηαλ αλαπηχζζνπλ ζρέδηα γηα έιεγρν απνδνηηθφηεηαο.   

 
 

8.2.2 Οξηζκνί 

 

 

8.2.2.1 Οξηζκόο Γείθηε ΔΔΟΙ 

 

ηελ πην απιή ηνπ κνξθή ν Λεηηνπξγηθφο Γείθηεο Λεηηνπξγηθήο Απνδνηηθφηεηαο 

νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο κάδαο (M) ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) πνπ εθπέκπεηαη 

αλά κνλάδα κεηαθνξηθνχ έξγνπ. 

 

  ί      
    

(         ό έ   )
 

 

 

8.2.2.2 Καηαλάιωζε Καπζίκνπ 

 

Καηαλάισζε θαπζίκνπ, FC, νξίδεηαη σο ε νιηθή πνζφηεηα θαπζίκσλ πνπ 

θαηαλαιψζεθαλ ελ πισ ή ζε ιηκέλα ζε έλα ηαμίδη ή κηα πεξίνδν αλαθνξάο (π.ρ. θαηά 

ηελ δηάξθεηα κηαο εκέξαο , απφ ηηο θχξηεο θαη βνεζεηηθέο κεραλέο ηνπ πινίνπ 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαλαιψζεσλ ιεβήησλ θαη απνηεθξσηήξσλ (incinerators). 

 

 

8.2.2.3 Γηαλπόκελε Απόζηαζε 

 

Γηαλπφκελε απφζηαζε είλαη ε πξαγκαηηθή απφζηαζε πνπ δηαλχζεθε ζε λαπηηθά κίιηα 

(φπσο αλαγξάθεηαη ζην εκεξνιφγην γέθπξαο ηνπ πινίνπ) ζε έλα ηαμίδη ή κηα 

πεξίνδνο αλαθνξάο. 

 

 

8.2.2.4  Σύπνη πινίωλ θαη θνξηίνπ  

 

Οη νδεγίεο απηέο κπνξεί λα εθαξκνζζνχλ ζε φια ηα πινία πνπ εθηεινχλ κεηαθνξηθφ 

έξγν φπσο : 

 Πινία  κεηαθνξάο  ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ. 

 Γεμακελφπινηα 

 Τγξαεξηνθφξα (LNG/LPG) 

 Πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

 Πινία κεηαθνξάο γεληθνχ θνξηίνπ 

 Ορεκαηαγσγά πινία 

 Δπηβαηεγά πινία πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πινίσλ επηβαηεγψλ-
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νρεκαηαγσγψλ 

 

Σν κεηαθεξφκελν θνξηίν πεξηιακβάλεη , ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη , ζηα θάησζη : 

 

 Τγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην(LNG) θαη πγξνπνηεκέλν πεηξειατθφ αέξην 

(LPG). 

 Τγξά θαη ζηεξεά ρχδελ θνξηία 

 Γεληθφ θνξηίν 

 Φνξηίν ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηα (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ άδεησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνπ ηαμηδηνχ επηζηξνθήο) 

 Με κνλαδνπνηεκέλν γεληθφ θνξηίν (break bulk) 

 Βαξηά θνξηία (heavy lifts) 

 Ξπιεία θαη πξντφληα ηνπ δάζνπο (π.ρ. θνξκνί δέλδξσλ) 

 Καηεςπγκέλα (frozen) φπσο π.ρ. θξέαο θαη ςάξηα θαη παγσκέλα (chilled) 

πξντφληα, φπσο π.ρ. ηα γαιαθηνθνκηθά θαη άιια θαγψζηκα 

 Φνξηίν πνπ κεηαθέξεηαη ζε νρήκαηα , απηνθίλεηα θαη νρήκαηα 

θνξησκέλα πνπ κεηαθέξνληαη ζε νρεκαηαγσγά πινία θαη επηβάηεο πνπ 

κεηαθέξνληαη κε πινία επηβαηεγά θαη επηβαηεγά/νρεκαηαγσγά πινία. 

 

 

8.2.2.5  Μεηαθεξόκελε Πνζόηεηα Φνξηίνπ ή Μεηαθνξηθό Έξγν 

 

Γεληθά , ε κεηαθεξφκελε πνζφηεηα θνξηίνπ ή ην κεηαθνξηθφ έξγν εθθξάδεηαη σο 

αθνινχζσο. 

 

1. Γηα πινία ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ, δεμακελφπινηα , πγξαεξηνθφξα , 

νρεκαηαγσγά θαη πινία γεληθνχ θνξηίνπ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

κεηξηθνί ηφλνη (t) ηνπ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεηαη. 

2. Γηα πινία πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ κεηαθνξά 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ν αξηζκφο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ 

κεηαθέξνληαη (TEU) ή νη κεηξηθνί ηφλνη (t) ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ηνπ 

θνξηίνπ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. 

3. Γηα πινία πνπ κεηαθέξνπλ ζπλδπαζκφ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη άιισλ 

θνξηίσλ  ηφηε πξέπεη λα ππνινγίδεηαη 10 ηφλνη γηα θάζε γεκάην 

εκπνξεπκαηνθηβψηην (TEU) θαη 2 ηφλνη γηα θάζε άδεην εκπνξεπκαηνθηβψηην 

(TEU). 

4. Γηα επηβαηεγά πινία πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηβαηεγψλ-νρεκαηαγσγψλ 

(ro-ro passenger) πινίσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν αξηζκφο ησλ 

επηβαηψλ ή ε νιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ πινίνπ. 

 

ε κεξηθέο εηδηθέο πεξηπηψζεηο ην κεηαθνξηθφ έξγν κπνξεί λα εθθξαζηεί σο 

αθνινχζσο : 

 

5. Γηα πινία κεηαθνξάο απηνθηλήησλ (car carriers) θαη πινία πνξζκεία γηα 

κεηαθνξά  έκθνξησλ απηνθηλήησλ (car ferries) , σο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

απηνθηλήησλ ή ην ζπλνιηθφ κήθνο ζε κέηξα ησλ δηαδξφκσλ πνπ 

θαηαιακβάλνπλ (lanes in meters, LIMs). 

6. Γηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ν αξηζκφο ησλ TEU (άδεηα ή 

γεκάηα). 

7. Γηα νρεκαηαγσγά πινία κε δπλαηφηεηα θνξηνεθθφξησζεο ηξνρνθφξσλ 
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νρεκάησλ εηδηθά θαηαζθεπαζκέλσλ γηα λα θηλνχληαη επί ζηδεξνηξνρηψλ 

(railway and ro-ro vessels), σο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ νρεκάησλ ή ην 

ζπλνιηθφ κήθνο ησλ δηαδξφκσλ πνπ θαηαιακβάλεηαη απφ ηα ηξνρνθφξα 

 

Γηα πινία , φπσο γηα παξάδεηγκα , νξηζκέλα πινία ro-ro πνπ κεηαθέξνπλ ζπλδπαζκφ , 

απηνθηλήησλ κε επηβάηεο , επηβάηεο θαη θνξηίν , νη δηαρεηξηζηέο  απηψλ ησλ πινίσλ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ζηαζκηζκέλν κέζν βαζηδφκελν ζηελ ζρεηηθή 

ζεκαζία ηεο θάζε κνξθή κεηαθνξάο (απηνθίλεηα, επηβάηεο, θνξηίν) ζην 

ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην  ή ηελ ρξήζε άιισλ παξακέηξσλ θαη δεηθηψλ. 

 

 

8.2.2.6  Σαμίδη ( Voyage) 

 

Σαξίδι γεληθά ζεκαίλεη ή πεξίνδνο αλάκεζα απφ ηελ αλαρψξεζε ηνπ πινίνπ απφ έλα 

ιηκάλη έσο ηελ αλαρψξεζε ηνπ απφ ην επφκελν ιηκάλη. Δλαιιαθηηθνί νξηζκνί κπνξεί 

λα είλαη απνδεθηνί. 

 

 

 

8.2.3 Καηάξηηζε ηνπ Λεηηνπξγηθνύ Γείθηε Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθόηεηαο 

(EEOI) 

 

O Λεηηνπξγηθφο Γείθηεο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο πξέπεη λα είλαη έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ κέηξν ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ 

θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε 

(trading pattern) ηνπ πινίνπ. 

Γηα λα θαζηεξψζνπκε ηνλ δείθηε EEOI ρξεηάδνληαη λα αθνινπζήζνπκε γεληθά ηα 

παξαθάησ βήκαηα : 

 Καζνξηζκφο ηεο πεξηφδνπ πνπ ν ΔΔΟΗ ππνινγίδεηαη. Σα ηαμίδηα ππφ έξκα 

(ballast voyages) θαζψο επίζεο θαη ηα ηαμίδηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

κεηαθνξά θνξηίνπ φπσο ηαμίδηα γηα δεμακεληζκφ ή επηζθεπέο, πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη απηά. Σαμίδηα φκσο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πινίνπ ή γηα ηελ δηάζσζε αλζξψπηλεο δσήο ζηελ ζάιαζζα 

πξέπεη λα κελ ζπκπεξηιακβάλνληαη. 

 Καζνξηζκφο ηεο πεγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ ζπιινγή ηνπο. 

 πιινγή  δεδνκέλσλ. 

 Καηάιιειε κνξθνπνίεζε δεδνκέλσλ. 

 Τπνινγηζκφο EEOI. 

 

 

 

 

8.2.4 Καηαγξαθή γεληθώλ δεδνκέλωλ θαη δηαδηθαζίεο ηεθκεξίωζεο 

 

Γηα θαιιίηεξα απνηειέζκαηα, ε κέζνδνο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθε έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ 

εχθνια πιεξνθνξίεο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε εμαγσγή  ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ. 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα πινία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ δηαλπφκελε 

απφζηαζε , ηελ πνζφηεηα θαη ηνλ ηχπν ηνπ θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζψο 

θαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαπζίκνπ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ 
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δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθπέκπεηαη
35

. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπιιέγνληαη επαξθείο πιεξνθνξίεο ζην πινίν ζρεηηθά κε ηελ 

πνζφηεηα θαη ην είδνο ηνπ θαπζίκνπ , δηαλπφκελε απφζηαζε θαη είδνο θνξηίνπ έηζη 

ψζηε  λα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα ξεαιηζηηθή εθηίκεζε. 

Ζ δηαλπφκελε απφζηαζε ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί απφ ηελ πξαγκαηηθή δηαλπφκελε 

απφζηαζε φπσο αλαγξάθεηαη ζην εκεξνιφγην ηνπ πινίνπ (ship’s log). 

Σν είδνο θαη ε πνζφηεηα ηνπ θαπζίκνπ απφ ηα δειηία παξάδνζεο θαπζίκνπ θαη ε 

δηαλπφκελε απφζηαζε απφ ην εκεξνιφγην ηνπ πινίνπ πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη απφ 

ην πξνζσπηθφ ηνπ πινίνπ ζχκθσλα κε είηε ην παξάδεηγκα 1 ή κε έλα άιιν ηζνδχλακν 

ηξφπν πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε εηαηξία. 

 

 

8.2.5 Παξαθνινύζεζε θαη Δπηβεβαίωζε (Monitoring and verification) 

 

Πξέπεη λα ππάξρνπλ ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε 

ζε ηαθηηθή βάζε ηνπ EEOI.  

 

 

 

 

8.2.6 Τπνινγηζκόο ηνπ EEOI  
 

Ο ιεηηνπξγηθφο δείθηε ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο γηα έλα ηαμίδη ππνινγίδεηαη απφ 

ηελ ζρέζε : 

 

     
∑         
 
   

        
 

 
 Όηαλ ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε ηελ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα κία πεξίνδν ή γηα έλα αξηζκφ 

ηαμηδηψλ ηφηε ππνινγίδεηαη κε ηελ θάησζη ζρέζε : 

 

             
∑ ∑ (         )

 
   

 
   

∑ (            )
 
   

 

Όπνπ : 

 j , είλαη ν ηχπνο ηνπ πεηξειαίνπ 

 i , είλαη ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ ηαμηδηνχ 

 FCij, είλαη ή κάδα ηνπ θαηαλαισκέλνπ θαπζίκνπ j ζην ηαμίδη i ζε ηφλνπο 

 Mcargo είλαη ε πνζφηεηα ηνπ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεηαη ζε ηφλνπο ή ην κεηαθνξηθφ 

έξγν (αξηζκφο TEU ή επηβαηψλ) ή ε νιηθή ρσξεηηθφηεηα (GRT) γηα ηα επηβαηεγά 

πινία 

 D , είλαη ε δηαλπφκελε απφζηαζε ζε λαπηηθά κίιηα πνπ αληηζηνηρεί ζην θνξηίν πνπ 

κεηαθέξζεθε ή ζην κεηαθνξηθφ έξγν. 

                                                      
35

 Πιεξνθνξίεο γηα ην θαχζηκν πεξηέρνληαη ζηα δειηία παξάδνζεο θαπζίκνπ (bunker delivery notes) 

πνπ απαηηνχληαη απφ ην άξζξν 18 ηνπ παξαξηήκαηνο VI ηεο ζχκβαζεο MARPOL. 
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 CFj είλαη έλαο αδηάζηαηνο παξάγνληαο κεηαηξνπήο αλάκεζα ζηελ θαηαλάισζε 

κεηξνχκελε ζε γξακκάξηα θαη ζηελ αληίζηνηρε εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

κεηξνχκελε επίζεο ζε γξακκάξηα γηα ην θαχζηκν j. Ζ ηηκή ηνπ CF βξίζθεηαη απφ ηνλ 

αθφινπζν πίλαθα. 

 

Καύζηκν Πξνδηαγξαθή θαπζίκνπ Πεξηερόκε

λν ζε 

άλζξαθα 

CF  (t-CO2/t-Fuel) 

Diesel/Gas oil ISO 8217 Grades DMX  

έσο DMB 

0.8744 3.206000 

Light Fuel Oil (LFO) ISO 8217 Grades RMA 

έσο RMD 

0.8594 3.151040 

Heavy Fuel Oil (HFO) ISO 8217 Grades RME 

έσο RMK 

0.8493 3.114400 

Liquefied Petroleum Gas 

(LPG) 

πξνπάλην 0.8182 3.000000 

βνπηάλην 0.8264 3.030000 

Liquefied Natural Gas (LNG)  0.7500 2.750000 

 

Ζ κνλάδα κέηξεζεο ηνπ EEOI εμαξηάηαη απφ ηελ κνλάδα κέηξεζεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ 

θνξηίνπ ή ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ, π.ρ. ηφλνη CO2/ ηνλνκίιηα , ηφλνη CO2 / (TEU * λαπηηθά 

κίιηα), ηφλνη CO2/ ( επηβάηεο * λαπηηθά κίιηα ) , θιπ. 

 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 1 

NAME AND TYPE OF SHIP :  M/T ALIAKMON 

Voyage or 

day (i) 

Fuel consumption (FC) at sea and in port in tonnes    Voyage or time period 

data 

Fuel type 

(HFO) 

Fuel type 

(LFO) 

Fuel type 

(       ) 

 Cargo (m) 

(tonnes or 

units) 

Distance 

(D) (NM) 

1 20 5   25000 300 

2 20 5   0 300 

3 50 10   25000 750 

4 10 3   15000 150 

 

 

      
(         )   (        )

(         )  (     )  (         )  (         )
                      

 

             =          0,00001347  tonnes CO2  / (tons * nautical mile) 

 

            Or            13,47   grams CO2 / (tons * nautical mile) 
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ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 2
ν
 

NAME AND TYPE OF SHIP : M.T ALIAKMON

VOYAGE : FROM ROTTERDAM TO HOUSTON (USA)

CF Gas Oil :

CF HFO :

CF LFO :

Day (i)

HFO LFO MGO

CARGO 

(m) in 

MT

Distance 

(D) in 

nm

Tonne-mile 

(mcargo * Dist)

Voyage CO2   

(grammes) EEOI

1 35 38200 336 12835200 110264000.0 8.6

2 32 2 38200 340 12988000 105961600.0 8.2

3 32 38200 332 12682400 99660800.0 7.9

4 34 38200 330 12606000 105889600.0 8.4

5 31 38200 335 12797000 96546400.0 7.5

6 32 38200 330 12606000 99660800.0 7.9

7 33 38200 324 12376800 102775200.0 8.3

8 34 38200 326 12453200 105889600.0 8.5

9 35 38200 322 12300400 109004000.0 8.9

10 34 38200 329 12567800 105889600.0 8.4

11 35 38200 328 12529600 109004000.0 8.7

12 32 20000 330 6600000 99660800.0 15.1

13 31 20000 332 6640000 96546400.0 14.5

14 30 20000 335 6700000 93432000.0 13.9

15 29 20000 336 6720000 90317600.0 13.4

16 33 20000 319 6380000 102775200.0 16.1

487 37 5284 171782400 1633277600.0

Voyage EEOI : 9.5  gram CO2 / tonne*n.m

3.2060

3.1144

3.1504

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

EE
O

I 

Day 

EEOI (grams CO2 / ton*miles 

EEOI (grams CO2 /
ton*miles
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ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ν ΔΔΟΗ  γηα ην ζπλνιηθφ ηαμίδη βξίζθεηαη έλα δηαηξέζνπκε ηελ 

ζπλνιηθή πνζφηεηα εθπνκπήο CO2  κε ηα ζπλνιηθά ηνλνκίιηα ηνπ ηαμηδηνχ, δειαδή  : 

 

            
                          

                        
 
          

         
                            

 

8.2.6.1 Τπνινγηζκόο  ΔΔΟΙ  γηα ζεηξά ηαμηδηώλ 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 3
ν
  

 

8.2.6.2 Τπνινγηζκόο ROLLING AVERAGE 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 4
ν
  

NAME AND TYPE OF SHIP : M.T ALIAKMON

CF Gas Oil :

CF HFO :

CF LFO :

3.2060

3.1144

3.1504

V
oy

ag
e N

o

HFO LFO MGO

CARGO 

(m) in 

MT

Distance 

(D) in 

nm

Tonne-mile 

(mcargo * Dist)

Voyage CO2   

(grammes)

Voyage 

EEOI

1 35 38200 336 12835200 109004000.0 8.5

2 73 0 750 0 227351200.0

3 160 41500 1345 55817500 498304000.0 8.9

4 34 0 3360 0 105889600.0

5 432 35 37100 3888 144244800 1455684800.0 10.1

6 32 0 330 0 99660800.0

7 238 39000 2436 95004000 741227200.0 7.8

8 264 0 2688 0 822201600.0

9 142 41000 1320 54120000 442244800.0 8.2

10 228 0 2184 0 710083200.0

11 182 34000 1887 64158000 566820800.0 8.8

12 58 0 600 0 180635200.0

13 348 32000 3032 97024000 1083811200.0 11.2

14 30 0 335 0 93432000.0

15 29 40500 336 13608000 90317600.0 6.6

16 100 0 998 0 311440000.0

17 280 37550 2980 111899000 872032000.0 7.8

18 250 0 2950 0 778600000.0

19 290 35 38500 3310 127435000 1013440000.0 8.0

20 148 0 1525 0 460931200.0

3318 70 36590 776145500 10663111200.0

Average  EEOI : 13.7  gram CO2 / tonne*n.m
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NAME AND TYPE OF SHIP : M.T ALIAKMON

CF Gas Oil :

CF HFO :

CF LFO :

3.2060

3.1144

3.1504

V
oy

ag
e 

N
o

HFO LFO MGO

CARGO 

(m) in 

MT

Distance 

(D) in 

nm

Tonne-mile 

(mcargo * Dist)

Voyage CO2   

(grammes)

Voyage 

EEOI

Rolling 

Average

1 35 38200 336 12835200 109004000.0 8.5

2 73 0 750 0 227351200.0

3 160 41500 1345 55817500 498304000.0 8.9

4 34 0 3360 0 105889600.0

5 432 35 37100 3888 144244800 1455684800.0 10.1

6 32 0 330 0 99660800.0

7 238 39000 2436 95004000 741227200.0 7.8

8 264 0 2688 0 822201600.0

9 142 41000 1320 54120000 442244800.0 8.2

10 228 0 2184 0 710083200.0 14.4

11 182 34000 1887 64158000 566820800.0 8.8 13.7

12 58 0 600 0 180635200.0 13.6

13 348 32000 3032 97024000 1083811200.0 11.2 13.7

14 30 0 335 0 93432000.0 13.6

15 29 40500 336 13608000 90317600.0 6.6 14.9

16 100 0 998 0 311440000.0 15.6

17 280 37550 2980 111899000 872032000.0 7.8 15.2

18 250 0 2950 0 778600000.0 15.1

19 290 35 38500 3310 127435000 1013440000.0 8.0 13.8

20 148 0 1525 0 460931200.0 13.2

3318 70 36590 776145500 10663111200.0

Average  EEOI : 13.7  gram CO2 / tonne*n.m
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ΔΝΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Πξνηάζεηο Βειηίωζεο Τπνινγηζκνύ ηνπ 

Λεηηνπξγηθνύ Γείθηε Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθόηεηαο 

(EEOI) 

 

 

9.1 Γεληθά 

Ζ επηηξνπή πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ IMO  ζηελ 62ε ζχλνδνο 

ηεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 ζπκθψλεζε φηη δπν πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ 

IMO απφ ηελ Κνξέα (MEPC 61/5/29 , 6 August 2010) θαη ηελ Ρσζία (MEPC 62/5/11 , 6 

May 2011) γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ EEOI ζα πξνσζεζνχλ ζηελ 

αξκφδηα νκάδα εξγαζίαο (working group) γηα  ζεψξεζε κε ζθνπφ λα βειηησζνχλ εάλ 

είλαη απαξαίηεην νη παξνχζεο νδεγίεο ηνπ IMO MEPC.1/Circ.684.  Οη δχν απηέο πξνηάζεηο 

εμεηάδνληαη παξαθάησ. 

 

9.2 Πξόηαζε γηα δηόξζωζε ηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ Λεηηνπξγηθνύ Γείθηε Λεηηνπξγηθήο 

Απνδνηηθόηεηαο πνπ ππνβιήζεθε από ηελ Ρωζία (MEPC 62/5/11 , 6 May 2011). 

 

Ζ Ρσζία κε ηελ πξφηαζε πνπ ππνβιήζεθε ηεο 6 Μαΐνπ 2011 κε ηελ MEPC 62/5/11 ζέηεη κηα 

δηαθνξεηηθή βάζε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε EEOI. Ζ Ρσζία ππνιφγηζε ηνλ δείθηε EEOI 

ζε  30 πινία δηαθφξσλ ηχπσλ θαη κεγεζψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πινίσλ ραξαθηεξηζκέλσλ 

σο ice class. Ο ππνινγηζκφο βαζίζηεθε ζε δεδνκέλα πνπ εδφζεζαλ απφ ηνπο πινηνθηήηεο ησλ 

πινίσλ γηα ηαμίδηα πνπ εθηειέζηεθαλ ην 2009. Όηαλ έλα πινίν θαη ζπγθεθξηκέλα 

δεμακελφπινην εθηειεί ηαμίδη ππφ έξκα κεηά ην έκθνξην ηαμίδη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζην 

ηαμίδη ππφ έξκα ζπκπεξηιακβάλεηαη γηα ην έκθνξην ηαμίδη θαη πξνθαιείηαη κηα ζεκαληηθή 

ζηξέβισζε ζηελ πξαγκαηηθή ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ηνπ πινίνπ. Δπηπξφζζεηα, εάλ έλαο 

πινηνθηήηεο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 

ηνπ πινίνπ ηνπ δελ κπνξεί λα ππνινγίζεη ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ηνπ πινίνπ γηα θάζε 

ηαμίδη κε βάζε ηελ ππάξρνπζα θφξκνπια ππνινγηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εγθχθιην 

MEPC.1/Circ.684 ηνπ IMO, επεηδή ζην ηαμίδη ππφ έξκα ε πνζφηεηα ηνπ θνξηίνπ πνπ 

κεηαθέξεηαη είλαη κεδέλ θαη έηζη ν δείθηεο EEOI γίλεηαη ίζνο κε ην άπεηξν. Έηζη ε πξφηαζε 

ηεο Ρσζίαο αλαθέξεη φηη ην ηαμίδη ππφ έξκα ηνπ πινίνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο 

ππνινγηζκνχο ηνπ δείθηε EEOI κε δχν ηξφπνπο. χκθσλα κε ηνλ πξψην ηξφπν  επηζέηνπκε 

ην εθηφπηζκα ππφ έξκα ηνπ πινίνπ ζηελ ζρέζε ππνινγηζκνχ ηνπ EEOI , ελψ θαηά ηνλ 

δεχηεξν ηξφπν ζεσξνχκε ην ηαμίδη ππφ έξκα σο έλα αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εκθφξηνπ 

ηαμηδηνχ θαη έηζη ην ηαμίδη ππφ έξκα θαη ην έκθνξην ηαμίδη ζα ζεσξνχληαη καδί σο έλα ηαμίδη. 

ηελ πξφηαζε ηεο δηεμήγαγε δχν ππνινγηζκνχο : ν πξψηνο ππνινγηζκφο έγηλε ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηεο εγθπθιίνπ MEPC.1/Circ.684 φπνπ ην ηαμίδη ππφ έξκα ζεσξείηαη σο έλα 
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μερσξηζηφ ηαμίδη θαη ην θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηφ ζα πεξηιακβάλεηαη ζην 

έκθνξην ηαμίδη (ππνινγηζκφο 1
νο

). Ο δεχηεξνο ππνινγηζκφο είλαη βαζηζκέλνο ζηελ ππφζεζε 

φηη ην ηαμίδη ππφ έξκα είλαη κέξνο ηνπ εκθφξηνπ ηαμηδηνχ θαη  έηζη θαη ηα δχν απηά ηαμίδηα 

ζεσξνχληαη σο έλα ηαμίδη (ππνινγηζκφο 2
νο

). Ο επφκελνο πίλαθαο εκπεξηέρεη ηα βαζηθά 

δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο. 

 

Name and Type of ship : 

Passage 

Number 

Fuel consumption in port and at sea 

in tonnes 

Cargo carried, in 

tonnes 

Distance 

travelled in 

miles Heavy fuel Light fuel 

1 20 5 20000 300 

2 20 5 0 297 

3 30 10 20000 500 

4 30 10 0 500 

 

Ο ππνινγηζκφο βαζίζηεθε ζηελ  παξαθάησ ζρέζε : 

             
∑ ∑ (         )

 
   

 
   

∑ (            )
 
   

 

Όπνπ : 

 j , είλαη ν ηχπνο ηνπ πεηξειαίνπ 

 i , είλαη ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ ηαμηδηνχ 

 FCij, είλαη ή κάδα ηνπ θαηαλαισκέλνπ θαπζίκνπ j ζην ηαμίδη i (ζε ηφλνπο) 

 Mcargo είλαη ε πνζφηεηα ηνπ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεηαη ζε  

 D , είλαη ε δηαλπφκελε απφζηαζε ζε λαπηηθά κίιηα πνπ αληηζηνηρεί ζην θνξηίν πνπ 

κεηαθέξζεθε. 

 CFj είλαη ν παξάγνληαο κεηαηξνπήο αλάκεζα ζηελ θαηαλάισζε κεηξνχκελε ζε 

γξακκάξηα θαη ζηελ αληίζηνηρε εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κεηξνχκελε επίζεο 

ζε γξακκάξηα γηα ην θαχζηκν j.  

 

Τπολογιζμόρ 1
ορ 

ζύμθωνα με ηιρ ζςζηάζειρ ηηρ MEPC.1/Circ.684 

 

        
                      

                               
      

 

Τπολογιζμόρ 2
ορ 

ζύμθωνα με  ηην 2
η
 ππόηαζη ηηρ Ρωζίαρ 

 

        
                      

(       )  (       )  (       )  (       )
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Τπολογιζμόρ 3
ορ 

ζύμθωνα με  ηην 1
η
 ππόηαζη ηηρ Ρωζίαρ 

ηνλ ππνινγηζκφ απηφ επηζέηνπκε ην εθηφπηζκα ππφ έξκα ηνπ πινίνπ ζηελ ζρέζε 

ππνινγηζκνχ ηνπ EEOI. Έηζη εάλ επηζέζνπκε ηελ ηηκή 31000 ηφλνπο σο εθηφπηζκα 

ππφ έξκα παίξλνπκε ηνλ δείθηε EEOI σο θάησζη : 

        
                      

                                       
     

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ θαηαξηίζηεθε απφ ηελ Ρσζηθή Οκνζπνλδία θαη δείρλεη 

απνηειέζκαηα ππνινγηζκνχ ΔΔΟΗ γηα δηάθνξα πνληνπφξα ππφ Ρσζηθή ζεκαία 

θαίλεηαη φηη νη ππνινγηζκέλεο ηηκέο ηνπ δείθηε ΔΔΟΗ δηαθέξνπλ πνιχ φηαλ 

ππνινγηζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο εγθπθιίνπ MEPC.1/Circ.684 ηνπ ΗΜΟ 

θαη ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηεο Ρσζίαο πνπ ζεσξείηαη φηη ην ηαμίδη ππφ έξκα είλαη 

κέξνο ηνπ εκθφξηνπ ηαμηδηνχ θαη  έηζη θαη ηα δχν απηά ηαμίδηα ζεσξνχληαη σο έλα 

ηαμίδη. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 8.1. Αποηελέζμαηα ςπολογιζμού ΔΔΟΙ για διάθοπα πονηοπόπα πλοία ςπό Ρώζικη 

ζημαία  

№  Type of ship  Deadweight, 
thousand 
tonnes  

Year of 
constructio
n  

Russian 
Register 
ice class  

EEOI under 
MEPC.1/ 
Circ.684  

EEOI 
under the 
proposal  

1  Tanker  143386  1993  - 8,05  4,02  

2  Tanker  143386  1993  - 8,52  4,28  

3  Tanker  23050  1987  
Ice3  

28,82  22,51  

4  Tanker  13030  2008  Ice1  45,1  22,56  

6  Tanker  5600  2004  Ice1  61,7  30,31  

7  Tanker  5600  2005  Ice1  113,3  56,55  

8  Tanker  5600  2005  Ice  68,0  33,27  

9  Tanker  5600  2005  Ice1  51,1  23,53  

10  General cargo 
transport  

18486  2006  Arc7  59,84  59,84  

11  General cargo 
transport  

5464  2007  Ice2  33,9  33,9  

12  General cargo 
transport  

5506  2007  Ice2  22,2  22,2  
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ΠΗΓΗ : MEPC 62/5/11 

 

9.3 Πξόηαζε γηα ππνινγηζκό ηνπ Λεηηνπξγηθνύ Γείθηε Λεηηνπξγηθήο Απνδνηηθόηεηαο 

(EEOI) ζηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβωηίωλ πνπ ππνβιήζεθε από ηελ 

Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο (MEPC 61/5/29 , 6 August 2010). 

 

Ζ Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο αλάιπζε 22 πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα 

λα επηβεβαηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε ΔΔΟΗ 

ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην MEPC.1/Circ.684 ηνπ ΗΜΟ βαζηζκέλε ζηελ αλάιπζε 

δεδνκέλσλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ (2007-2009) κε ηελ βνήζεηα ησλ 

πινηνθηεηξηψλ εηαηξηψλ απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο έδεημε φηη ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ 

ηνπ δείθηε ΔΔΟΗ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηψξα ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ε 

πξαγκαηηθή (actual) πνζφηεηα ηνπ θνξηίνπ δελ απεηθνλίδεη θαηάιιεια ηελ 

πξαγκαηηθή ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ηνπ πινίνπ θαη έηζη πξνηείλεη κηα 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε EEOI  γηα ηα πινία κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. ην παξαθάησ γξάθεκα 9.2 πνπ δείρλεη ην απνηέιεζκα ηεο 

αλάιπζεο θαίλεηαη ε ηάζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ ζηελ δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ αλάιπζεο. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 9.2  Αποηέλεζμα ανάλςζηρ 

 

13  General cargo 
transport  

5495  2009  Ice2  28,4  28,4  

14  Container ship  18112  2009  Arc7  56,58  56,58  

15  Container ship  18339  2008  Arc7  69,39  69,39  

16  Container ship  18339  2008  Arc7  50,52  50,52  
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ην παξαπάλσ γξάθεκα ε έλλνηα ηνπ θάζε γξαθήκαηνο είλαη : 

Γξάθεκα Α : Μέζε θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζε ηφλνπο γηα φια ηα πινία 

Γξάθεκα Β : Μέζνο πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ 

κεηαθέξνληαη απφ φια ηα πινία (TEU) 

Γξάθεκα Γ : Μέζε ηηκή ηνπ δείθηε ΔΔΟΗ γηα φια ηα πινία ππνινγηζκέλνο βάζε ηεο 

νλνκαζηηθήο δπλαηφηεηαο ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηα (TEU) ελφο πινίνπ αληί ηνπ 

πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ κεηαθέξεη έλα πινίν (g/TEU*nm)  

Γξάθεκα Γ : Μέζε ηηκή ηνπ δείθηε ΔΔΟΗ γηα φια ηα πινία ππνινγηζκέλε βάζε ησλ 

νδεγηψλ ηεο εγθπθιίνπ MEPC.1/Circ.684 ηνπ ΗΜΟ φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν 

πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ κεηαθέξεηαη (g/TEU*nm) θαη 

Γξάθεκα Δ : Καηαλάισζε θαπζίκνπ αλά δηαλπφκελε απφζηαζε (tonne/nm) 

Όπσο θαίλεηαη ζηα γξαθήκαηα Α θαη Δ , επηβεβαηψλεηαη φηη ε ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα ησλ πινίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αλάιπζε βειηηψλεηαη 

ζπλερψο παξά ηελ ρεηξνηέξεπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο  πνπ δηαλχεη ε 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία ζήκεξα. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη εθαξκφδνληαη 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο (best practices) φπσο κείσζε ηαρχηεηαο , ζρεδηαζκφο ηαμηδηνχ , 

ζρεδηαδφκελεο πνξείεο ηαμηδηνχ κε γλψκνλα ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο (weather 

routing) θ.α. κε ζθνπφ λα κεησζεί ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζηα πινία. Χζηφζν, ην 

γξάθεκα D πνπ παξνπζηάδεη ηελ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε ΔΔΟΗ γηα φια ηα πινία 

ππνινγηζκέλνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΗΜΟ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πξαγκαηηθφ 

αξηζκφ ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ κεηαθέξεηαη, δελ αλαθιά ηελ ηάζε βειηίσζεο 

ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ. Δπηπιένλ είλαη πάγηα πξαθηηθή φηη ηα 

πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ φηαλ ηαμηδεχνπλ έρνπλ παξφκνην βχζηζκα κε 

απηφ ηνπ εκθφξηνπ βπζίζκαηνο (design draft) άζρεηα κε ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ κεηαθέξνπλ κε ζθνπφ λα κεηψζνπλ ηελ αληίζηαζε ηεο 

γάζηξαο (hull). Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζην deadweight  

ε/θαη ην βχζηζκα ηνπ πινίνπ κεηαμχ ηνπ εκθφξηνπ θαη ηνπ κεξηθψο εκθφξηνπ 

ηαμηδηνχ ζπγθξηλφκελν κε άιινπο ηχπνπο πινίσλ. Έηζη ε ηηκή ηνπ δείθηε ΔΔΟΗ πνπ 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ 

κεηαθέξεη ην πινίν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΗΜΟ κπνξεί λα επεξεαζηεί εχθνια 

απφ ην εμσηεξηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ε/θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηθαλφηεηα. 

Δπνκέλσο ή κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ ΔΔΟΗ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηψξα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ κεηαθέξεηαη δελ 

κπνξεί λα είλαη έλα θαηάιιειν εξγαιείν παξαθνινχζεζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα ηνπ πινίνπ. Απηφ κπνξεί λα επηιπζεί εάλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ 

νλνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα ζε TEU (nominal capacity) αληί ηνπ πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ 

ησλ TEU ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε ΔΔΟΗ.  Όπσο παξνπζηάδεη ην γξάθεκα C πνπ 

είλαη ππνινγηζκέλν ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νλνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα ζε TEU αληί ηνπ 

πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ κεηαθέξνληαη, έρεη ηελ ίδηα 

ηάζε βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζε αληηζηνηρία κε ην γξάθεκα Δ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

Τπνινγηζηήο δείθηε EEDI ηεο BIMCO – EEDI 

calculator 

 

 

 

H BIMCO έρεη δεκηνπξγήζεη έλα θχιιν εξγαζίαο ζην excel γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

δείθηε EEDI ηφζν ηνπ απαηηνχκελνπ (required EEDI) φζν θαη ηνπ επηηπγραλφκελνπ 

(attained EEDI) , ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν γηα νπνηνδήπνηε ρξήζηε ζηνλ δηθηπαθφ 

ηφπν «https://www.bimco.org/en/Products/EEDI.aspx». Ζ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ 

EEDI calculator είλαη ε 1.30 θαη είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνζρέδηνπ πνπ 

πεξηέρεηαη ζηελ αλαθνξά ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ IMO  EE-WG 2/WP.1.  

ην θχιιν απηφ εξγαζίαο (EEDI calculator) έρνπλ εηζαρζεί ηα ζηνηρεία ελφο 

ππνζεηηθνχ πινίνπ (Γεμακελφπινηνπ) θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηηο 

αθφινπζεο ζειίδεο.  
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