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Στόχοι & Σκοπός της Παρουσίασης 

 Ανάλυση του Νομοθετικού Πλαισίου για Περιορισμό των 

Ρύπων στη Ναυτιλία 

 

 Αναφορά στις διαθέσιμες Πράσινες Τεχνολογίες για την 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των Πλοίων 

 

 Παράθεση αντίστοιχων Καινοτόμων Κατασκευών ήδη σε 

εφαρμογή  

 

 Περιγραφή της προτεινόμενης λύσης για ηλεκτροδότηση του 

επιβατηγού/οχηματαγωγού Fior di Levante (Διασύνδεση 

γραμμής Κυλλήνη-Ζάκυνθος) 
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Νομοθετικό Πλαίσιο για Περιορισμό των Ρύπων στη Ναυτιλία 

 Το Παράρτημα VI της MARPOL (θέτει όρια στις εκπομπές των 

κύριων ρύπων στα καυσαέρια των πλοίων ) 

 Προοδευτική μείωση των εκπομπών SOx, NΟx 

 Εισαγωγή Περιοχών Ελέγχου Εκπομπών (Emission Control 

Areas – ECAs)  Μελλοντική Εισαγωγή της Μεσογείου? 

 Ειδικές περιοχές όπου τα όρια εκπομπών SO2 θα είναι 

αυστηρότερα (SOx Emission Control Areas – SECAs) 

Μείωση του περιεχομένου σε θείο στο 0.5% έως το 2020 

(0.1% από το 2015 για τις περιοχές SECA): 
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Νομοθετικό Πλαίσιο για Περιορισμό των Ρύπων στη Ναυτιλία 

 Σχετική Νομοθεσία που υιοθετήθηκε από τη Πολιτεία της Καλιφόρνια 

(CARB) για περιορισμό των ρύπων από τα ελλιμενισμένα πλοία (At Berth 

Regulation) 

 Υποχρεώσεις που προκύπτουν για τα πλοία από τη συγκεκριμμένη 

Νομοθεσία:  

 

 

 

 Δυνατότητες Προσαρμογής στα Νέα Δεδόμενα:  

    1) Καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο  

    2) Συστήματα καθαρισμού καυσαερίων (π.χ.scrubber) 

    3) Ενέργεια από την ξηρά (shore side electricity) 
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Νομοθετικό Πλαίσιο για Περιορισμό των Ρύπων στη Ναυτιλία 

 O Δείκτης Αποδοτικού Ενεργειακού Σχεδιασμού (EEDI) 

 

 

 

 Το Σχέδιο Διαχείρισης Ενεργειακής Αποδοτικότητας Πλοίου (Ship Energy 

Efficiency Management Plan- SEEMP) 

 

 O Δείκτης Αποδοτικής Ενεργειακά Λειτουργίας του πλοίου (Energy 

Efficiency Operational Indicator – EEOI) 
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Νομοθετικό Πλαίσιο για Περιορισμό των Ρύπων στη Ναυτιλία 

 Ευρωπαική νομοθεσία (Περιοριστικοί κανόνες και δράσεις για τη προαγωγή 

εναλλακτικών μορφών καυσίμων στη ναυτιλία) 

 Οδηγία 2005/33/EC αναφορικά με το όριο του θείου στα καύσιμα για τα 

πλοία  που είναι προσδεμένα ή αγκυροβολημένα σε λιμάνια της ΕΕ 

 Σύσταση 2006/339/EC για την προαγωγή εγκαταστάσεων παροχής 

ενέργειας στα αγκυροβολημένα πλοία από την ξηρά 

 Οδηγία 2003/96/EC για τη φορολόγηση του ηλεκτρισμού 

 Οδηγία 2014/94/EC για την ανάπτυξη δομών εναλλακτικών μορφών 

καυσίμων 

 Ανακοίνωση της Επιτροπής (COM/2013/295) σχετικά με την αξιοποίηση 

των λιμένων ως κινητήρων οικομικής ενίσχυσης 
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Ενέργεια από τη ξηρά 

 Διεθνώς γνωστή ως: Shore Side Electricity (SSE), On Shore Power Supply, 

Alternative Maritime Power Supply (AMP) ή Cold ironing (Ψυχρή Τροφοδότηση) 

 

 Οφέλη: 1)  Μείωση εκπομπών στους λιμένες και βελτίωση των συνθηκών  

            εργασίας 

                  2)  Οι εκπομπές CO2, SO2, NOx και PM στο λιμάνι μπορούν να  

            περιοριστούν κατά 90% στη διάρκεια του χρόνου πρόσδεσης 

       3)  Εξάλειψη θορύβου και κραδασμών 

                  4)  Διεύκολυνση συντήρησης βοηθητικών ηλεκτρομηχανών 

                  5)  Ουσιαστική απαλλαγή από τις απαιτήσεις του Παρατήματος IV     

            της MARPOL (μηδενισμός του Δείκτη EEDI) 
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Ενέργεια από τη ξηρά 

 Προκλήσεις: 1) Υψηλό κόστος μετασχηματιστών για παροχή ισχύος υψηλής τάσης 

   

                           2) Διαφορές στην τάση ή τη συχνότητα μεταξύ ξηράς-πλοίων   

         αυξημένο κόστος προσαρμογής 

 

    3) Υψηλό υφιστάμενο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (λόγω   

         φορολογίας + σύνδεση με Οδηγία 2003/96/EC ) 

 

                           4) Εξάρτηση συνολικών εκπομπών από το ενεργειακό μίγμα   

         παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα (π.χ. Λιγνιτική ενέργεια) 
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Πλήρως Εξηλεκτρισμένα Πλοία 

 Κάλυψη ηλεκτρικών αναγκών από συστήματα που βασίζονται είτε στην 

αποθήκευση ενέργειας, είτε στην παραγωγή ενέργειας. 

 

 Τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας: 

 

  Κυψέλες Καυσίμων 

  Ηλιακή Ενέργεια (Ηλιακά πάνελ) 

 Αιολική Ενέργεια (Πανιά, Τουρμπίνες, Ρότορες (Flettner)) 

 

 Τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας: 

 

Μπαταρίες λιθίου-ιόντων 

 Υπερσυσσωρευτές 
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Πλήρως Εξηλεκτρισμένα Πλοία 

 Φόρτιση των μπαταριών με τους εξής τρόπους: 

 

 Συνδεόμενες σε δίκτυο παροχής ενέργειας στη στεριά 

 

 Από ανανεώσιμη πηγή ενέργειας επί του πλοίου (ηλιακά πάνελ, αιολικές 

τουρμπίνες κτλ) 

 

Με αλλαγή των αποφορτισμένων με φορτισμένες από κατάλληλες 

εγκαταστάσεις στους λιμένες (το λεγόμενο και ως battery swapping) 
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Υβριδικοί Τύποι Πλοίων 

 Κάλυψη ηλεκτρικών αναγκών με συνδυασμό μηχανικής και ηλεκτρικής ενέργειας 

 

 Σημαντικό εύρος διαθέσιμων τεχνολογιών όπως:  

 

  Προωθητήρες Αζιμουθίου (Azimuth Thrusters) 

 

  Συνδυασμός Ντιζελομηχανής με Συστήματα Ηλεκτροπρόωσης (Diesel-Electric) 

 

  Συνδυασμός Μηχανής Καύσης Φυσικού Αερίου με Συστήματα           

Ηλεκτροπρόωσης (Gas-Electric), η οποία χρήζει ιδιαίτερης εφαρμογής σε 

πλοία LNG & LPG 
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Σύγκριση Πλεονεκτημάτων-Μειονεκτημάτων 

Πλήρως Εξηλεκτρισμένα Πλοία Υβριδικά Πλοία  

Χαμηλές έως μηδαμινές εκπομπές 
αερίων ρύπων 

Σημαντικό κόστος αρχικής επένδυσης 
 

Υποβοηθούμενη πρόωση και 
συνδυαστική κάλυψη ενεργειακών 
αναγκών 

Σημαντικό κόστος αρχικής 
επένδυσης/μετατροπής 
 

Μειωμένο κόστος λειτουργίας σε 
σχέση με ένα συμβατικού τύπου πλοίο 

Μειωμένη διάρκεια ζωής και ανάγκη 
συχνής επαναφόρτισης μπαταριών 

Μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία 
 

Αδυναμία πλήρους κάλυψης των 
ενεργειακών αναγκών 

Μικρότερες απαιτήσεις χώρου για 
εγκατάσταση των συστημάτων 

Σημαντικός χρόνος επαναφόρτισης Χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου 
και συνεπαγόμενη μείωση των 
εκπεμπόμενων αέριων ρύπων 

Μικρότερη απόδοση συγκριτικά με 
συμβατικά συστήματα 
 

Βελτιωμένη ελικτικότητα και αυξημένη 
ενεργειακή εφεδρεία 

Μικρότερη απόδοση συγκριτικά με 
συμβατικά συστήματα 

Δυνατότητα πλήρους κάλυψης των 
ενεργειακών αναγκών μόνο με χρήση 
μπαταριών για μικρής διάρκειας πλόες 

Έλλειψη εμπιστοσύνης από την αγορά 
(Κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους 
και το μικρό εύρος εφαρμογών) 

Εξάλειψη θορύβου και κραδασμών Υψηλα ποσοστά απόδοσης σε χαμηλά 
φορτία 

Περιπλοκότητα συστήματος 

Μείωση του κόστους συντήρησης σε 
σχέση με τη χρήση ηλεκτρομηχανών 
στα συμβατικά 

Δυνατότητα προσαρμογή σε 
αυξομειώσεις που αφορούν το 
απαιτούμενο ενεργειακό φορτίο 

Insert your 
organisation 
logo here 



Συμπεράσματα Σύγκρισης Εξηλεκτρισμένων-Υβριδικών Πλοίων 

 Πλήρως Εξηλεκτρισμένα πλοία: 

 

 Προτείνονται για χρήση σε στάνταρ δρομολογία όπου ο χρόνος παραμονής 

στο λιμάνι είναι περίπου στο 1/3 του χρόνου ταξιδιού (π.χ 30 λεπτά στο λιμάνι, 

90 λεπτά χρόνος πλεύσης) 

 

 Υβριδικά πλοία: 

 

 Προτείνονται για χρήση σε πλοία όπου ο χρόνος παραμονής είναι αρκετά 

μικρότερης σε σχέση με τη συνολική διάρκεια ταξιδιού ενώ απαραίτητη είναι και 

η πρόσβαση σε ηλεκτρική παροχή στους λιμένες που επιχειρούν.  
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Ampere (Electric-Powered Ferry) 
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 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:   Μήκος = 80 m / Πλάτος = 21 m  

 
 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:   120 Οχήματα & 336 Επιβάτες 
 
  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  2 Ηλεκτρομηχανές των 450 kW 

 

                                                     Χρήση μπαταριών λίθιου παροχής 1000 kWh 
 
                                                    Χρόνος επαναφόρτισης μπαταριών = 10 λεπτά 
  
                                                    Ύπαρξη εφεδρικής μπαταρίας στο λιμάνι για την  
    κάλυψη των λειτουργικών αναγκών κατά τη διάρκεια 

    επαναφόρτισης 
 



Copenhagen (Hybrid Ferry) 
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 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:   Μήκος = 143 m / Πλάτος = 25.4 m  
 

 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:   460 Οχήματα, 96 Φορτηγά & 1300 Επιβάτες 

 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  Μήκος Γραμμής = 45 km 

 

           Διάρκεια Ταξιδιού = 105 λεπτά 
 
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  Χρήση μπαταριών λίθιου παροχής 4500 kW 

 

                                                    Παροχή κύριων ηλεκτρομηχανών της τάξης των 18000 kW 
 
                                                    Σε συνδυασμό με χρήση scrubber επιτυγχάνεται μειώση σε 
    εκπομπές SOx κατά 90% 
 



Hallaig (Hybrid Ferry) 
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 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:   Μήκος = 43.5 m / Πλάτος = 12.2 m  
 

 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:   23 Οχήματα, 2 Φορτηγά & 150 Επιβάτες 

 
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  2 Συστοιχίες μπαταριών λιθίου των 350 kW 

 
                                                     2 Ντιζελογεννήτριες συνολικής παροχής 450 kW 
 

                                                    20% μείωση στις εκπομπές CO2 σε συγκρίση με   
    αντίστοιχα συμβατικά 
  
                                                    Συνολική κατανάλωση καυσίμου = 548 l/day 

 



Prinsesse Benedikte (Hybrid Ferry) 
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 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:   Μήκος = 143 m / Πλάτος = 25.4 m  
 

 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:   364 Οχήματα & 1140 Επιβάτες 

 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  Μήκος Γραμμής = 18 km 

 

           Διάρκεια Ταξιδιού = 45 λεπτά 
 

           Διάρκεια παραμονής στο λιμάνι = 15 λεπτά 

 
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  Χρήση μπαταριών λίθιου παροχής 2600 kWh ( 399 

    μπαταρίες τω 6.5 kWh έκαστη) 
 

                                                    Χρόνος επαναφόρτισης μπαταριών = 30 λεπτά 
  

                                                    Δυνατότητα λειτουργίας για 30 λέπτα μόνο με χρήση 
    των μπαταριών 
             Κατανάλωση Καυσίμου = 14.16 tons/day 
 



Viking Lady (Offshore Supply Hybrid Vessel) 
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 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:   Μήκος = 92.2 m / Πλάτος = 21 m /  Νεκρό Βάρος 5,900 τόνοι 

 
 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:   25 Μέλη Πλήρωμα 
 
  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  2 Ηλεκτρομηχανές των 2,010 kW 

 

                                                     Χρήση κυψελών καυσίμου συνολικής παροχής  
                                                        442 kWh 
 
                                                     Κάλυψη συνολικών αναγκών από συνδυασμένη  
     χρήση των κυψελών και καυσίμου LNG 
  

                                                     Μείωση εκπομπών Sox, Nox και CO2 κατά 100%, 85% 
    και 20% αντίστοιχα. 



Επιβατηγού Fiore di Levante 

 Χαρακτηριστικά Πλοίου: 

 Μήκος: 118.80 m 

 Πλάτος: 20.00 m 

 Κοίλο: 11.05 m 

 Βύθισμα: 4.75 m 

 Ταχύτητα: 19.8 / 18.0 κόμβοι 

 Επιβάτες: 1,140 

 Φορτηγά: 450 

 Αυτοκίνητα: 300 

 Ενεργειακές Απαιτήσεις στο λιμάνι: 250 kWh 

 Κατανάλωση Καυσίμου στο λιμάνι: 80 Lt/hour 

 

 



Επιβατηγού Fiore di Levante 

Πρόταση για σύνδεση με δίκτυο παροχής λιμένα Κυλλήνης: 

 

Η προταση αφορά την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών κατά την διανυκτέρευση 
του πλοίου στο λιμάνι, οι οποίες υπολογίστηκαν και επιβεβαιώθηκαν επί του 
πλοίου στα 350kW ή 440kVA. 

 

Οι ενεργειακές ανάγκες αυτές καλύπτουν πλήρως την λειτουργία των αναγκαίων 
βοηθητικών μηχανημάτων του μηχανοστασίου, την λειτουργία του κλιματισμού 
και εξαερισμού στους χώρους χρήσης, τον εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό του 
πλοίου καθώς και την λειτουργία βοηθητικού εξοπλισμού όπως οι ψυκτικοί 
θάλαμοι του πλοίου. 

 



Επιβατηγού Fiore di Levante 

Πρόταση για σύνδεση με δίκτυο παροχής λιμένα Κυλλήνης: 

 

Η σύνδεση αφορά την μεταφορά του καλωδίου παροχής από επί του πλοίου μέσω 
του συστήματος διαχείρισης του καλωδίου. 

Το σύστημα διαχείρισης του καλωδίου είναι εναρμονισμένο με το διεθνές 
πρότυπο ΙΕC 80005-3 για τα καλώδια και IEC 60309-5 για τα βύσματα. Το σύστημα 
είναι πακτωμένο επί της προβλήτας του λιμένος σε χώρο πλησίον του χώρου 
εξυπηρέτησης του πλοίου. 



Επιβατηγού Fiore di Levante 

Πρόταση για σύνδεση με δίκτυο παροχής λιμένα Κυλλήνης: 

 

Eπί του πλοίου απαιτείται η τοποθέτηση: 

- ηλεκτρικού πίνακα υποδοχής με τον απαραίτητο εξοπλισμό και αυτοματισμό 
ασφάλειας και ελέγχου 

- καλωδίων παροχής και ελέγχου από τον πίνακα υποδοχής μέχρι των κεντρικό 
ηλεκτρικό πίνακα διανομής του πλοίου στο χώρο του μηχανοστασίου 

- συστήματος ανακτήσεως του καλωδίου παροχής με χρήση ηλεκτρικού 
βαρούλκου και πτησώμενων οδηγών στήριξης και οδήγησης του καλωδίου  



Επιβατηγού Fiore di Levante 

Πρόταση για σύνδεση με δίκτυο παροχής λιμένα Κυλλήνης: 

 

Εξετάστηκαν δύο πιθανές διατάξεις τοποθέτησης του εξοπλισμού: 

- Η πρώτη αφορά είσοδου του καλωδίου παροχής από την κεντρική θύρα 
εξυπηρέτησης τροχοφόρων και τοποθέτηση του πίνακα υποδοχής επί του 
κυρίου καταστρώματος του πλοίου 



Επιβατηγού Fiore di Levante 

Πρόταση για σύνδεση με δίκτυο παροχής λιμένα Κυλλήνης: 

 

Εξετάστηκαν δύο πιθανές διατάξεις τοποθέτησης του εξοπλισμού: 

- Η δεύτερη αφορά είσοδου του καλωδίου παροχής από της αριστερής θύρας 
εξυπηρέτησης τροχοφόρων και τοποθέτηση του πίνακα υποδοχής επί του 
δεύτερου καταστρώματος του πλοίου (Deck-3) 



Επιβατηγού Fiore di Levante 

Πρόταση για σύνδεση με δίκτυο παροχής λιμένα Κυλλήνης: 

 

Eκ των δύο πιθανών διατάξεων για τους εξής λόγους: 

- Αποφυγή κατάλυψης θέσεων στάθμευσης τροχοφόρων από της εγκατάσταση 
του ηλεκτρικού πίνακα υποδοχής 

- Ασφαλέστερη ανάκτηση του καλωδίου παροχής με αποφυγή της καθ’ύψος 
ανάρτησης αυτού 

- Ευνοϊκότερο σημείο εγκατάστασης του ηλεκτρικού πίνακα υποδοχής ακριβώς 
πάνω από το μηχανοστάσιο και κατ’επέκταση απαίτηση για μικρότερης 
έκτασης επέμβαση επί του πλοίου για την τοποθέτηση των απαιτούμενων 
καλωδίων παροχής και ελέγχου στο δίκτυου διανομής του πλοίου 

 



Επιβατηγού Fiore di Levante 

Πρόταση για σύνδεση με δίκτυο παροχής λιμένα Κυλλήνης: 

 

Χώρος εγκατάστασης του ηλεκτρικού πίνακα υποδοχής επί του πλοίου: 

 



 

Dimitrios N. Vlachos 
Naval Architect & Marine 

Engineer,  

vlachos@hydrus-group.gr 

 

 

 

 

Thank you 
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