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Συμμετοχή του ΟΛΠ στο ευρωπαϊκό έργο Poseidon
Med II, με στόχο την ανάδειξή του σε λιμάνι
ανεφοδιασμού ΥΦΑ
2016/11/16 23:24 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2016, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Poseidon Med II
πραγματοποίησε τεχνική συνάντηση εργασίας στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος
Πειραιώς (ΟΛΠ), με αντικείμενο τη μελέτη των λειτουργιών ανεφοδιασμού των
πλοίων, με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ).
Η συνάντηση αυτή είναι η τελευταία του κύκλου τεχνικών συναντήσεων που
οργανώθηκαν από το Poseidon Med II.
Στόχους τους ήταν η διαμόρφωση εφικτών σεναρίων και ο εντοπισμός κατάλληλων
χώρων για την εγκατάσταση υποδομών ανεφοδιασμού ΥΦΑ εντός των λιμένων που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τα οποία αποτελούν μέρος των υπό ανάπτυξη τεχνικών
μελετών.
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Η συνάντηση στον Πειραιά ξεκίνησε με μια ανασκόπηση των κύριων σημείων των
μελετών που εκπονήθηκαν κατά την πρώτη φάση του προγράμματος (Poseidon Med I).
Στη

συνέχεια,

οι

32

συμμετέχοντες

στη

συνάντηση

είχαν

την

ευκαιρία

να

επισκεφθούν δια θαλάσσης τους επιβατικούς σταθμούς ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας,
καθώς και τους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων και διακίνησης αυτοκινήτων.
O Πειραιάς κομβικό λιμάνι για τον ανεφοδιασμό ΥΦΑ
Ο Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος, Διευθυντής, ΥΑΛΕ/ΥΑΛ του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά
(ΟΛΠ), τόνισε: «Το πρόγραμμα Poseidon Med II αποτελεί σημείο εκκίνησης για τον
Πειραιά να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ως
κομβικό λιμάνι για τον ανεφοδιασμό ΥΦΑ.
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμένα καθώς και η βελτίωση της
προστασίας του περιβάλλοντος είναι από τα βασικά πλεονεκτήματα που θα
αποκομίσει η τοπική κοινωνία, μέσω της ανάπτυξης αυτού του πρωτοποριακού
προγράμματος στην περιοχή μας».
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Κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης, οι συμμετέχοντες συνέβαλαν στον
υπολογισμό

εκτιμήσεων

για

την

απαιτούμενη

ποσότητα

ΥΦΑ

ως

καυσίμου,

λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές συναλλαγές στο
λιμάνι του Πειραιά.
«Οι τεχνικές συναντήσεις εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από το Poseidon Med II,
όρισαν τα απαραίτητα βήματα για την ανάπτυξη λειτουργιών ανεφοδιασμού
με ΥΦΑ για όλα τα λιμάνια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θέτοντας
εχέγγυα για την ασφάλεια του λιμένα, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και την
εκπαίδευση του προσωπικού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο να βοηθηθούν τα λιμάνια
να αναπτύξουν τη στρατηγική τους, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες και
προβλέψεις ως προς τη ζήτηση υπηρεσιών ανεφοδιασμού με ΥΦΑ», πρόσθεσε η Άννα
Αποστολοπούλου, Project Manager του προγράμματος Poseidon Med II εκ μέρους του
Lloyd’s Register.
Από τον Μάιο 2016, το πρόγραμμα Poseidon Med II πραγματοποίησε πέντε
τεχνικές συναντήσεις στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, των Πατρών, του
Ηρακλείου, της Λεμεσού και του Πειραιά.
Κατά τις συναντήσεις αυτές εφαρμόστηκε μια εμπεριστατωμένη μεθοδολογία
εκτίμησης

των

κινδύνων,

προκειμένου

να

προσδιοριστούν

πιθανοί

κίνδυνοι,

λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές της λειτουργίας ανεφοδιασμού με ΥΦΑ από την
πλευρά του πλοίου, του λιμανιού και την αλληλεπίδρασή τους.
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Με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αναπτύχθηκαν σενάρια
για τον ανεφοδιασμό του ΥΦΑ -όπως ανεφοδιασμός από πλοίο σε πλοίο ή από φορτηγό
σε πλοίο, καθορίστηκαν μια σειρά από προτεινόμενες τοποθεσίες σε κάθε λιμάνι,
διαμορφώθηκαν ειδικές διασφαλίσεις, καθώς και εκπονήθηκαν πλάνα με σημεία για
περαιτέρω δράση και αξιολόγηση, τα οποία θα εξεταστούν ενδελεχώς από τους
εταίρους του προγράμματος.
Το πρόγραμμα Ρoseidon Med II
Το πρόγραμμα Poseidon Med II αποτελεί έναν οδικό χάρτη που αποσκοπεί στην ευρεία
υιοθέτηση του ΥΦΑ ως ασφαλούς, περιβαλλοντικά φιλικού και βιώσιμου εναλλακτικού
καυσίμου για τη ναυτιλία, προωθώντας τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ανατολική
Μεσόγειο προς ένα πιο πράσινο μέλλον.

Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιείται σ
ε τρεις χώρες –Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο- και περιλαμβάνει έξι ευρωπαϊκά
λιμάνια (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός και Βενετία),
καθώς και τον τερματικό σταθμό ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα.
Το πρόγραμμα συγκεντρώνει κορυφαίους ειδικούς από τον κλάδο της ναυτιλίας, της
ενέργειας και των χρηματοοικονομικών, οι οποίοι αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν μια
ολοκληρωμένη αλυσίδα ανεφοδιασμού με ΥΦΑ και να εγκαταστήσουν μια εύρυθμη και
βιώσιμη αγορά για ΥΦΑ.

