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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ ΣΕ ΠΛΟΙΟ

Ο ι µεταφορτώσεις πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο (STS) αναµένεται να εξετάζονται µε 
άλλη οπτική γωνία τόσο από τους ναυλωτές όσο και από τους πλοιοκτήτες µετά την 
εφαρµογή τού κανονισµού του ΙΜΟ, MEPC 186(59), την 1η Απριλίου 2012.

Στην ουσιαστική λειτουργική διαδικασία των επιχειρήσεων λίγες αλλαγές θα πραγµατοποιη-
θούν στα πλαίσια του κανονισµού γιατί στο επιχειρησιακό επίπεδο δεν εισήχθησαν αλλαγές. 
Η ουσιαστική αλλαγή είναι σε επίπεδο αξιολόγησης και θέσπιση κριτηρίων και πολιτικών από τις 
ναυτιλιακές εταιρείες για όλους τους εµπλεκοµένους φορείς στις επιχειρήσεις STS. Η αξιολόγηση 
σαν έννοια σε πρακτικό επίπεδο είναι συνδεδεµένη µε τη στατιστική επεξεργασία δεδοµένων.

Πρόσφατα εισήχθη στη ναυτιλιακή κοινότητα η βάση δεδοµένων OSIS (Online STS Information 
System) η οποία είναι αποκλειστική για επιχειρήσεις STS. Αποτελέσει ένα «εργαλείο» για τους 
πλοιοκτήτες, σε εθελοντική βάση και χωρίς κόστος, έτσι ώστε να αξιολογούν τους εµπλεκό-
µενους φορείς στις επιχειρήσεις STS (συµµετέχοντα πλοία, STS Service Providers, Mooring 
Masters) ενώ ταυτόχρονα παρέχεται και η δυνατότητα δηµιουργίας στατιστικών και δεικτών 
αξιολόγησης. Η χρήση στατιστικών αποτελεσµάτων από τις επιχειρήσεις STS παρέχει τη δυ-
νατότητα ανάλυσης επιδόσεων από τις ναυτιλιακές εταιρείες έτσι ώστε να αποδίδεται η κα-
τάλληλη ερµηνεία στις κατηγορίες ατυχηµάτων που παρουσιάζονται και κατά συνέπεια στην 
αξιολόγηση του ρίσκου τής εκάστοτε επιχείρησης.

Με βάση τα συ-
νολικά στατιστικά 
στοιχεία της OSIS, 
τα οποία µεταβάλ-
λονται δυναµικά, 
οι επιχειρήσεις 
STS διεξάγονται σε 
ποσοστό περίπου 
94% (σχήµα1), 
χωρίς κανένα ατύ-
χηµα όπως αυτά 
παρουσιάζονται 
στον πίνακα του 
σχήµατος 4. Από 
το 5% περίπου των 

επιχειρήσεων STS, µε παρουσία κάποιου συµβάντος (incident), στις 7 από τις 10 των περιπτώσεων 
παρουσιάζεται αστοχία των µέσων πρόσδεσης των πλοίων ενώ περίπου 1 στα 10 συµβάντα σχετίζο-
νται µε περιστατικό ήπιας σύγκρουσης των δύο πλοίων.
Η αξιολόγηση των συνολικών στατιστικών των επιχειρήσεων STS παρέχει επίσης την δυνατό-
τητα καθιέρωσης δεικτών απόδοσης (KPI’s) όπως φαίνεται στο σχήµα 3. Οι δείκτες απόδοσης 
µπορούν να αντιπροσωπεύουν µεµονωµένα ή σύνολα πλοίων για κατηγορίες που αποτελούν 
τη διαδικασία τής επιχείρησης όπως αντιπροσωπευτικά είναι οι διαδικασίες ελιγµών προσέγγι-
σης (maneuvering) και η απόδοση του πληρώµατος (crew performance). Σαν παράδειγµα σε 
σχέση µε τον πίνακα του σχήµατος 3 αναφέρεται ότι η εν λόγω εταιρεία εµφανίζει ένα δείκτη 
απόδοσης STS για όλο τον στόλο της ίσο µε 81,25%. Στους επιµέρους δείκτες, η απόδοση των 
πλοίων συνολικά κυµαίνεται από 50% µέχρι 100%.
Η καινοτοµία των δεικτών απόδοσης σε συνδυασµό µε τη βάση OSIS είναι το γεγονός ότι οι δείκτες 
διαµορφώνονται από το σύνολο των αξιολογήσεων των χρηστών, εποµένως µε αυτόν τον τρόπο 
εξασφαλίζεται η αντικειµενικότητα της διαδικασίας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και επίσης η 
θετική αποδοχή από τις επιθεωρήσεις Vetting από τους Oil Majors στα πλαίσια του TMSA.
Οι διαδικασίες µεταφόρτωσης πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο βασίζονται σε µεγάλο ποσοστό 
στη συνετή επίδειξη προσήκουσας επιµέλειας από τους πλοιοκτήτες. Η 1η Απριλίου 2012 θα 
αποτελέσει ορόσηµο στις διαδικασίες STS γιατί η εφαρµογή του νέου κανονισµού του ΙΜΟ θα 
εισάγει έµµεσα νέες διαδικασίες αξιολόγησης που θα στηρίζουν εµπεριστατωµένα τις αποφά-
σεις και τα κριτήρια συνεργασίας των πλοιοκτητών µε τους εµπλεκοµένους φορείς. 
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