
Μετά από πρόσκληση του Διευθυντή πωλήσεων Πολεμικών
πλοίων και Project management των Ναυτικών προγραμμάτων
κου Ιωάννη Μανωλέμη, τα περιοδικά μας με ιδιαίτερη χαρά
αλλά και τιμή παρουσιάζουν για πρώτη φορά στον Ελληνικό
τύπο ένα μεγάλο αφιέρωμα στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ, Σκα-
ραμαγκά.

Τα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά είναι οι μεγαλύτερες και
παλαιότερες ναυπηγικές εγκαταστάσεις της Ελλάδας και ανή-
κουν από το 2005 στον μεγαλύτερο Όμιλο ναυπηγείων στην
Ευρώπη    (ThyssenKrupp Marine Systems AG). Αποτελώντας
τμήμα των γερμανικών βιομηχανιών ThyssenKrupp κατέχουν
ηγετική θέση στην παγκόσμια Ναυπηγοεπισκευαστική Βιομη-
χανία και στην εφαρμογή τεχνολογιών κατασκευής κάθε τύπου
Πολεμικών σκαφών (Φρεγατών, Κορβετών, Περιπολικών, Υπο-
βρυχίων), Εμπορικών πλοίων (συμπεριλαμβανομένων και
yachts), ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου, κλπ. Τα Ναυπη-
γεία Σκαραμαγκά βρίσκονται στην περιοχή Σκαραμαγκά, δυ-
τικά του νομού Αττικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
Ρεπορτάζ:

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



Hellenic Shipyards S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ



ΙΣΤΟΡΙΑ
Το 1939 ιδρύθηκαν τα Ναυπηγεία από το Ελληνικό
Ναυτικό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την
κατασκευή Πολεμικών Πλοίων. Δυστυχώς όμως η
έλευση του Β’ Παγκοσμίου πολέμου δεν επέτρεψε την
υλοποίηση αυτών των σχεδίων του Πολεμικού Ναυτικού.
Το 1957 ο εφοπλιστής  Σταύρος Νιάρχος αγόρασε τις
εγκαταστάσεις αυτές από το Ελληνικό Δημόσιο και
σύστησε την εταιρεία “Hellenic Shipyard Co” για τη
συντήρηση των πλοίων του, αλλά και τις μετασκευές των
μεταχειρισμένων σκαφών που αγόραζε. 
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 τα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά ξεκινούν τη συνεργασία τους με το
Πολεμικό Ναυτικό με την κατασκευή της κλάσης
παράκτιων περιπολικών "Παναγόπουλος".
Στη συνέχεια, τα Ναυπηγεία γνωρίζουν ιδιαίτερη
ανάπτυξη και αρχίζουν τη ναυπήγηση νέων κατασκευών
εμπορικών και πολεμικών σκαφών. 
Το 1985, με την κάμψη της Ναυπηγοεπισκευαστικής
Βιομηχανίας η τράπεζα ΕΤΒΑ αγοράζει την εταιρία. 
Στα χρόνια που ακολούθησαν τα Ναυπηγεία υπό
κρατικό έλεγχο πλέον πέρασαν από διάφορες φάσεις
ανάπτυξης αλλά και ταραχών.
Από το 1999 και μετά η Ελληνική Κυβέρνηση προσπαθεί
να ιδιωτικοποιήσει την εταιρεία.
Τον Μάιο του 2002 τα ναυπηγεία ιδιωτικοποιούνται με
αγοραστές την κοινοπραξία της Γερμανικής εταιρείας
HDW GmbH και Ferrostaal AG.
Τέλος το 2005 η ανωτέρω κοινοπραξία HDW και
Ferrostaal εξαγοράστηκε από τον Όμιλο της
ThyssenKrupp Marine Systems AG και έτσι τα Ελληνικά
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, καθώς και τα μεγαλύτερα
Γερμανικά Ναυπηγεία της Ευρώπης (Blohm+Voss, HDW,
Nordseewerke) καθώς και τα Σουηδικά Ναυπηγεία
Kockums ανήκουν στο μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό
Ναυπηγοεπισκευαστικό Όμιλο. 
Σήμερα το Ναυπηγείο Σκαραμαγκά είναι το μεγαλύτερο
Ναυπηγείο της Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα
Ναυπηγεία της Ανατολικής Μεσογείου.
Τα Ελληνικά Ναυπηγεία επίσης εκτός από τα
Ναυπηγοεπισκευαστικά έργα από την περίοδο 1985
ανέλαβαν και την κατασκευή βαγονιών συρμών του
ΟΣΕ, ΗΣΑΠ και του Μετρό και άλλων μεγάλων
μεταλλικών κατασκευών διαφόρων εταιρειών στην
Ελλάδα. Από το 2007 η μονάδα αυτή των τραίνων έχει
πωληθεί από την ΕΝΑΕ.

< Eργαλειομηχανές > Tεύχος 78

54
p a g e



ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Τα Ελληνικά Ναυπηγεία, στα 50 χρόνια λειτουργίας 
τους έχουν: 
• Κατασκευάσει πάνω από 60 Πολεμικά πλοία  για το
Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα όπως:
ταχύπλοα περιπολίας, πετρελαιοφόρα, Πυραυλακάτους,
Περιπολικά, Φρεγάτες, Υποβρύχια (της πλέον σύγχρονης
τεχνολογίας) κλπ.
• Κατασκευάσει πάνω από 100 νέου τύπου εμπορικά
σκάφη, φορτηγά πλοία, μεταφοράς προϊόντων χύδην,
Yachts κ.α.
• Επισκευάσει και μετασκευάσει πάνω από 9.800
Εμπορικά και Πολεμικά σκάφη όλων των τύπων και
μεγεθών, όπως και πλοία του 6ου Αμερικανικού Στόλου
• Κατασκευάσει υποβρύχια τύπου 214 και έχουν
εκτελέσει εργασίες μετασκευής και εκσυγχρονισμού σε
υποβρύχια τύπου 209
Τα Ελληνικά Ναυπηγεία είναι πιστοποιημένα με ISO
9001:2000, ISO 14001:2004 και ISO OHSAS:
18001:2004 (περιβαλλοντολογικοί όροι).
Επίσης έχουν κάνουν επενδύσεις πάνω από 160
εκατομμύρια Ευρώ τα τελευταία 7 χρόνια.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Τα Ελληνικά Ναυπηγεία εκτείνονται σε χώρο
832.000m², με 65.000m² από αυτά να είναι
στεγασμένα. Διαθέτουν δύο (2) μόνιμες δεξαμενές 500
και 250 χιλιάδων τόνων (η δεξαμενή των 500 χιλιάδων
τόνων είναι η μεγαλύτερη αυτού του είδους στη
Μεσόγειο) καθώς και δυο (2)  μικρότερες πλωτές
δεξαμενές (72 χιλιάδες τόνους DWT, και 60 χιλιάδες
τόνους DWT). Επίσης, κεκλιμένη ναυπηγική κλίνη για
την καθέλκυση πλοίων ή τμημάτων αυτών.

Tεύχος 78 < Eργαλειομηχανές >

55
p a g e

Στις επόμενες σελίδες μας σας παρουσιάζουμε
φωτογραφικό ρεπορτάζ στα ακόλουθα τμήματα:
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ, ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΒΑΡΥ
ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΕΙΟ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΟ, ΤΜΗΜΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ, καθώς και για πρώτη φορά
φωτογραφίες από τα ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ που ναυπηγούνται
αυτή τη στιγμή στα Ναυπηγεία. 
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ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
Η αναβάθμιση και «εκμοντερνισμός» του

τμήματος των Μηχανουργείων των Ελληνικών

Ναυπηγείων είναι μέρος μιας μεγάλης

βιομηχανικής επένδυσης που ξεκίνησε παράλληλα

με τα projects των υποβρυχίων.

Το εντυπωσιακό φάσμα των μηχανών που εξοπλίζουν το μηχανουργείο έχει «προσφέρει»

και συμβάλλει στην υλοποίηση για μια μεγάλη γκάμα ναυτικών, εμπορικών και

βιομηχανικών έργων. Μιλώντας με τους υπεύθυνους του μηχανουργικού τμήματος μας

εξηγούν ότι η κύρια επένδυση στις μηχανές έγινε με βάση την τεχνολογία των CNC

Εργαλειομηχανών, των σύγχρονων προγραμμάτων CAD CAM και μετρητικών μηχανών. Η

επένδυση όμως δεν σταματάει στις μηχανές, καθώς ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην

πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού μέσω συνεχών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Μερικές μηχανές από τον εξοπλισμό των μηχανουργείων:

HELLENIC SHIPYARDS S.A.

Machine Shop

List of main machine tools available 

A/A Description Make Year of Technology Workpiece

built size or movements

1 3-axis CNC Lathe MAZAK 2003 CNC D250 XL1000

2 4-axis CNC Lathe MAZAK 2003 CNC D305XL1500

3 2-axis CNC Lathe MAZAK 1999 CNC D305XL1500

4 2-axis CNC Lathe POREBA 2004 CNC D700XL3000

5 3-axis CNC Lathe MAZAK 2001 CNC D250XL500

6 3-axis CNC Milling Machine (portable) IRLE 2004 CNC 6100X2000X1000

7 3-axis CNC Milling Machine MAZAK 2003 CNC 1050X510X570

8 3-axis CNC Milling Machine MAZAK 2003 CNC 1740X760X660

9 CNC Radial Drilling Machine (2 pcs) DONAU 2003 CNC 1200X600X200

10 CNC Grinding Machine (Cylindrical) JUNKER 2004 CNC D160XL700

11 4-AXIS CNC Table Boring Machine UNION 2004 CNC 3200X2000X1500

12 4-AXIS CNC Floor Boring Machine UNION 2004 CNC 6000X3500X1550

13 Vertical Lathe (with milling) WMW 2007 CNC D2200xY1850

14 Lathe (Shaftlathe) Mauser Conventional D1600 x L12000

15 Balancing Machine Schenk NC

16 Balancing Machine Schenk Conventional

17 Wide spectrum of conventional Horizontal lathes and Boring machines

18 Milling machines, Shape machines, Metal band saws

19 Full spectrum of portable machinery for in situ machining works of any kind and size (boring, milling, drilling, honing, etc.)

20 Big collection of certified tools for alignment and measurements (inside shop and at working sites)
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ΒΑΡΥ & ΕΛΑΦΡΥ
ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΕΙΟ 
Οι κύριες εργασίες του Βαρέως Ελασματουργείου των ΕΝΑΕ

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως

• Κοπή ελασμάτων με οξυγόνο ή πλάσμα πάχους <150mm.

• Διαμόρφωση ελασμάτων (Τρόχισμα, Διαμόρφωση Ακμών,

Ρολάρισμα, κάμψη) <60mm.

• Κοπή και Διαμόρφωση μορφοσιδήρων όλων των διατομών.

• Χάραξη ελασμάτων και μορφοσιδήρων (Χειροκίνητα ή με

χρήση Ρομποτικής Μηχανής).

• Διάτρηση ελασμάτων και μορφοσιδήρων.

• Κατασκευή πάνελ (12x18m) (με χρήση του Panel line).   

Για την κάλυψη των προαναφερθέντων αναγκών της κοπής

ελασμάτων στο χώρο του Βαρύ Ελασματουργείου των ΕΝΑΕ,

είναι εγκατεστημένες οι κάτωθι μηχανές:

• ESAB TELEREX 9200 TBX: Αυτόματη μηχανή κοπής μετάλλων

ελεγχόμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δυνατότητα

ταυτόχρονης κοπής με δύο κεφαλές με χρήση πλάσματος.

• ESAB ERGOREX NCE 5000: Αυτόματη μηχανή κοπής

μετάλλων, ελεγχόμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Δυνατότητα ταυτόχρονης κοπής με δύο κεφαλές με χρήση

πλάσματος  ή οξυγόνου.

• MESSER OMNIMAT L MG12 SE 30: Αυτόματη μηχανή κοπής

μετάλλων, ελεγχόμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Δυνατότητα ταυτόχρονης κοπής με δύο κεφαλές με χρήση

πλάσματος  ή οξυγόνου.

• MESSER: Παράλληλη κοπή δύο ελασμάτων με δυνατότητα

ταυτόχρονης δημιουργίας φρέζας.

• KOIKE: Μηχανή κοπής μετάλλων με οξυγόνο. Δυνατότητα

κοπής μέσω μοντέλου σε 1:1 ή και σε κλίμακα.
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• BURNY 10 (High Definition Plasma): Αυτόματη μηχανή

κοπής μετάλλων ελεγχόμενη από ηλεκτρονικό

υπολογιστή. Επιτυγχάνει υψηλή ποιότητα κοπής

χάρη στην τεχνολογία High Definition Plasma.

Όσον αφορά τη διαμόρφωση και κατεργασία

ελασμάτων και μορφοσιδήρων το Βαρύ

Ελασματουργείο των ΕΝΑΕ έχει στη διάθεσή του τα

εξής εγκατεστημένα μηχανήματα:

• WAGNER Ναυπηγικός Ρόλλος: Υδραυλικός ρόλλος

1500tn για πλάτος ελασμάτων έως 12m (με σημαντικό

πλεονέκτημα τη διαμόρφωση δίχως προετοιμασία των

άκρων του ελάσματος).

• WAGNER Ναυπηγικός Ρόλλος: Μηχανικός ρόλλος 600tn

για πλάτος ελασμάτων έως 10m.

• DAVI PROMAU MCO 5050: Βιομηχανικός ρόλλος 600tn

για πλάτος ελασμάτων έως 5m.

• TTS PROFILE AND BEAM CUTTING LINE: Ρομποτική γραμμή

παραγωγής για κοπή, διαμόρφωση και χάραξη μορφοσιδήρων

ελεγχόμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

• SCHIESS: Πρέσα για εύθυνση μορφοσιδήρων.

• HUGH SMITH: Δύο υδραυλικές πρέσες 1000 και 500tn

αντίστοιχα.

• GUNOT: Μηχανική πριονοκορδέλα για κοπή ελασμάτων.

• NIELAND SBK 275: Μηχανή κάμψης και ευθυγράμμισης

μορφοσιδήρων.

• STIERLI BIEGER: Υδραυλική πρέσα χαμηλής ισχύος για

διαμόρφωση ελασμάτων και μορφοσιδήρων μικρών

διαστάσεων.

• SMITH: Κοπτική πρέσα για δημιουργία εγκοπών σε

μορφοσίδηρα.

• GULLICO GBM 15: Φρεζοκόπτης για υλικά όπως χάλυβα,

αλουμίνιο και ανοξείδωτο.

• PEDDINGHAUS: Ψαλίδι μορφοσιδήρων για κοπή μικρών

διατομών.
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΟ
Οι εργασίες του Σωληνουργείου αφορούν στην

κατασκευή και τοποθέτηση των σωληνώσεων που είναι

απαραίτητες για τις λειτουργίες όλων των συστημάτων

του πλοίου. Οι σωληνώσεις αυτές μπορεί να είναι από

απλά υλικά όπως χάλυβας ή χαλκός, αλλά και

εξειδικευμένα υλικά όπως ανοξείδωτο ή CuNiFe.

Οι φάσεις που περιλαμβάνονται στις εργασίες αυτές

είναι:

• Κοπή

• Διαμόρφωση

• Συγκόλληση

• Τοποθέτηση-Εφαρμογή επί πλοίου

• Υδραυλική δοκιμή των δικτύων

Εκτός από το εξειδικευμένο προσωπικό του

Σωληνουργείου των ΕΝΑΕ, χρησιμοποιούμε 

σύγχρονες μηχανές κοπής, κουρμπαδόρους CNC,

θάλαμο υπερπίεσης για ειδικά συστήματα σωληνώσεων

(fuel cell systems κτλ.), 3D piping scanner και αυτόματη

συγκόλληση (Orbital Welding). 

Όλες οι φάσεις των εργασιών υπόκεινται σε

λεπτομερείς ελέγχους που σκοπό έχουν την εξασφάλιση

της καλύτερης δυνατής ποιότητας που πρέπει να είναι

σύμφωνη με τα υψηλά πρότυπα που έχουν θέσει τα

ΕΝΑΕ.
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΟ





ΤΜΗΜΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 
Η υποδιεύθυνση Μηχανικής Συγκολλήσεων και ΜΚΕ (Μη
Καταστροφικών Ελέγχων)  υπάγεται στη Διεύθυνση
Παραγωγής των ΕΝΑΕ και έχει ως κύρια ευθύνη να
διασφαλίσει την εναρμονισμένη με τα πρότυπα και τις
παραγωγικές απαιτήσεις, εκτέλεση όλων των εργασιών
συγκόλλησης και των απαιτούμενων ΜΚΕ.
Στελεχώνεται από:
• μηχανικούς συγκολλήσεων πιστοποιημένους από το
IIW/EWF
• επιθεωρητές ΜΚΕ κατά ΕΝ 473 και ISO 9712
• εκπαιδευτές και εργοδηγούς συγκολλητών
Έχει εξασφαλίσει και διατηρεί, για τα ΕΝΑΕ, πιστοποίηση για
εργασίες συγκόλλησης από τον Γερμανικό Νηογνώμονα –
Germanischer  Lloyd, για όλο το φάσμα εργασιών του
Ναυπηγείου (νέες κατασκευές πολεμικών πλοίων επιφανείας
και υποβρυχίων, εμπορικών πλοίων και επισκευές πλοίων).
Το τμήμα διαθέτει σχολή ηλεκτροσυγκολλητών 25 σταθμών
εργασίας στην οποία πραγματοποιούνται οι απαραίτητες
δοκιμές για την έγκριση των μεθόδων συγκόλλησης, αλλά
και διασφαλίζεται η τεχνική κατάρτιση και καταλληλότητα
του συνόλου του παραγωγικού δυναμικού σχετικά με την
εκτέλεση των συγκολλήσεων, τόσο σε θεωρητικό όσο και,
κυρίως, σε πρακτικό επίπεδο.
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις μεθόδους που έχουν
χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή των υποβρυχίων:
• 111 (SMAW), 135 (GMAW), 136 (FCAW), 78 (Stud Bolts
Welding) σε υψηλής αντοχής βαμμένο και επαναφερμένο
λεπτόκοκκο χάλυβα, μεταξύ ομοίων αλλά και με άλλα υλικά
όπως: ναυπηγικοί χάλυβες (high tensile), ανοξείδωτοι
χάλυβες ωστενιτικής φάσης, φερριτικοί-ωστενιτικοί (duplex)
ανοξείδωτοι χάλυβες, κράματα χαλκού-νικελίου, κράματα
αλουμινίου κ.λ.π.
• 141 (TIG manual και orbital) σε ωστενιτικούς, duplex
χάλυβες και κράματα χαλκού-νικελίου 
Επιπλέον, τα ΕΝΑΕ, διαθέτουν γραμμή παραγωγής αυτόματης
συγκόλλησης ενισχυμένων ελασμάτων (panel line), η οποία
είναι εφοδιασμένη με αυτόματες μηχανές συγκόλλησης
βυθισμένου τόξου – 121 (SAW).
Τέλος, εκτελούνται και όλες οι συνήθεις μη καταστρεπτικές
δοκιμές (X-Rays, Ultrasonic Testing, Magnetic Particles
Inspection, Dye Penetrants Testing) τόσο επί πλοίου όσο και
στα δύο εργαστήρια βιομηχανικής ραδιογραφίας που
διαθέτουν τα ΕΝΑΕ.
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Μετά από ειδική άδεια που λάβαμε παρουσιάζουμε

το μαγικό και γοητευτικό σε όλους χώρο των

υποβρυχίων. Ήταν μοναδικές οι στιγμές, να

εισέρχεσαι σε ένα χώρο που μόνο από ταινία έχεις

γευτεί. Οι φωτογραφίες που ακολουθούν έχουν

μεγάλη εθνική σημασία, γι’ αυτό και απαγορεύεται

ρητά η οποιαδήποτε χρήση τους.

Το τμήμα υποβρυχίων των Ελληνικών Ναυπηγείων

έχει αναλάβει την προμήθεια και κατασκευή 4 νέων

υποβρυχίων κλάσης 214. Το πρώτο

κατασκευάστηκε στο Κίελο της Γερμανίας και τα

άλλα τρία στα Σκαραμαγκά.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
SUBMARINES DIVISION
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Επίσης τον εκσυγχρονισμό και την επισκευή 3

υποβρυχίων τύπου 209 (Πρόγραμμα «NEPTUNE

II»). Ολόκληρο το πρόγραμμα πραγματοποιείται στα

Ελληνικά Ναυπηγεία. Αξίζει να πούμε ότι στην

υλοποίηση του προγράμματος  αυτού συμμετέχουν

επίσης οι εξής Ελληνικές εταιρείες: ΜΕΤΚΑ ,

SUNLIGHT, MOTOMARINE και ELFON. 

Το τμήμα υποβρυχίων των Ελληνικών Ναυπηγείων

έχει λάβει πιστοποιητικό για τις ειδικές

συγκολλήσεις Workshop Approval for Welding of

Military Structures κατά DVS 2718/2719 και BV

1050-2. Ακολουθεί φωτογραφικό ρεπορτάζ
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Αριστερά  ο κος Παν. Μωϋσιάδης,

δεξιά ο κος Αντώνης Πρελορέντζος
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Εκ μέρους των περιοδικών μας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κο
Μανωλέμη, τον κο Μαμμά (Διευθυντή Παραγωγής), τον κο Αντώνη
Πρελορέντζο (τμήμα κατασκευής υποβρυχίων), τον κο Καλομοίρη Ηλία
(manager Μηχανουργείου), τις κυρίες Καραδήμα (υπεύθυνη Δημοσίων
Σχέσεων) και Σαουντά (διαχείριση Πωλήσεων), για την πρόσκλησή
τους και την ευκαιρία που έδωσαν σε εμάς αλλά και στους χιλιάδες
αναγνώστες σε όλη την Ελλάδα που διαβάζουν τα περιοδικά μας να
δουν το έργο που επιτελείται στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
Σκαραμαγκά.

Καθέλκυση του υποβρυχίου “PIPINOS”
στα Ελληνικά Ναυπηγεία τον Φεβρουάριο του 2007Υποβρύχια τύπου 214 Submarines

(τα πιο σύγχρονα συμβατικά ΥΒ παγκοσμίως)

Πρόγραμμα NEPTUNE-II:
ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ του «OKEANOS» (Φεβρουάριος 2009)
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Από αριστερά  διακρίνονται: Μανωλέμης Ιωάννης, Παν. Μωϋσιάδης, Μαμμάς Νικόλαος.


