ΣΙΣΛΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ:
“SHIP’S STABILITY IN DAMAGED CONDITION
WATERTIGHT SUBDIVISION REGULATIONS AND
DAMAGE STABILITY VERIFICATION FOR OIL
TANKERS, LNG & LPG SHIPS”

27 & 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΩΡΕΣ 12:00 – 17:00

θνπόο:
Τν ζεκηλάξην έρεη ζηόρν λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλόεζε θαη ζηελ εμνηθείωζε ηωλ
Πινηάξρωλ (πάζεο ηάμεωο) κε ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ ζηε ζηεγαλή
ππνδηαίξεζε θαη ηελ επζηάζεηα κεηά από βιάβε.
Βαζηθή επηδίωμε ηνπ ζεκηλαξίνπ, είλαη λα ππελζπκίζεη βαζηθέο έλλνηεο ηεο
επζηάζεηαο θαη λα επεμεγήζεη κε απιό θαη θαηαλνεηό ηξόπν, ηνπο θαλνληζκνύο, ηε
δηεζλώο ρξεζηκνπνηνύκελε ζπκβνινγξαθία θαη ην ζθεπηηθό ηωλ θαλνληζκώλ πνπ
δηέπνπλ ην ζέκα: subdivision regulations & damage stability.
Τειηθή επηδίωμε είλαη ν Πινίαξρνο θαη νη ππεύζπλνη Αμηωκαηηθνί ηωλ πινίωλ λα
κπνξνύλ λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηηο όπνηεο πιεξνθνξίεο ηνπο
παξέρνληαη, από ηα damage stability Booklets θαη damage stability software.
Γηα ηελ επίηεπμε απηνύ, ην ζεκηλάξην γίλεηαη επάλω ζε Damage Stability Booklet
πξαγκαηηθνύ ζύγρξνλνπ Γεμακελνπινίνπ, θαζώο θαη ζην αληίζηνηρν Loading Damage Stability Software όπνπ αλαιύεηαη ε δνκή θαη ε ζπκβνινγξαθία πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηά.
ην πέξαο ηνπ ζεκηλαξίνπ έρνπλ επεμεγεζεί πιήξωο ηόζν ην DAMAGE
STABILITY BOOKLET θαη ε ρξήζε ηωλ STABILITY SOFTWARES έηζη ώζηε νη
Αμηωκαηηθνί λα γλωξίδνπλ πωο γίλεηαη ην DAMAGE STABILITY
VERIFICATION.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ, αλαιύνληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ
κειέηε επζηάζεηαο ηωλ πινίωλ, επεμεγνύληαη νξηζκνί θαη πεξηνξηζκνί πνπ
ππάξρνπλ ζηνλ ππνινγηζκό ηεο θαη επηιύνληαη ηπρόλ απνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ επί
ηωλ ζεκάηωλ ηνπ ζεκηλαξίνπ.
Δπίζεο αλαιύεηαη ν ξόινο θαη ε ιεηηνπξγία ηωλ E.R.S. (Emergency Response
Systems) θαη γίλεηαη επεμήγεζε θαζώο θαη ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ζπκπιήξωζεο
ηωλ ζρεηηθώλ αλαθνξώλ (REPORTS) πνπ απαηηνύληαη ζε θαηαζηάζεηο βιάβεο.
Δίλαη έλα πιήξωο εμεηδηθεπκέλν ζεκηλάξην ην νπνίν έρεη ζηόρν όρη κόλν ηελ
επεμήγεζε ηωλ θαλνληζκώλ πνπ δηέπνπλ ηε ζηεγαλή ππνδηαίξεζε θαη επζηάζεηα ζε
θαηάζηαζε βιάβεο. Απώηεξνο ζθνπόο είλαη ε βαζύηεξε γλώζε ηωλ Αμηωκαηηθώλ
ζηα ζέκαηα απηά, ε απόθηεζε ηερλνγλωζίαο πνπ ζα νδεγήζεη ζε βειηίωζε θαη ηωλ
αληίζηνηρωλ γπκλαζίωλ πνπ γίλνληαη ζηα πινία.
ε πνηνπο απεπζύλεηαη:
Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε Πινηάξρνπο Α΄ θαη Β΄, νη νπνίνη έρνπλ δηδαρζεί ην
κάζεκα ηεο επζηάζεηαο, ην νπνίν απνηειεί πξναπαηηνύκελν ώζηε λα κπνξέζνπλ λα
ην παξαθνινπζήζνπλ απνδνηηθά, θαζώο θαη ζε ζηειέρε γξαθείνπ λαπηηιηαθώλ
εηαηξεηώλ.
Εηζεγεηέο:
Δηζεγεηέο ζα είλαη ν Γηεπζπληήο ηνπ ΚΔΣΔΝ/Πινηάξρωλ, ν Πινίαξρνο
Ακαξηώηεο ηέθαλνο θαη ν Πινίαξρνο αββόπνπινο Παύινο Καζεγεηήο ζην
ΚΔΣΔΝ/Πινηάξρωλ πνπ είλαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ ζεκηλαξίνπ.
Σόπνο δηεμαγωγήο:
Ακθηζέαηξν ΚΔΣΔΝ.

