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H παξνύζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία εγθξίζεθε νκόθσλα από ηελ Σξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή 

πνπ νξίζζεθε από ηε ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ πνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο 

ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε 

Ναπηηιία.  
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Πεξίιεςε 

Βαζηθόο ζθνπόο ηεο ελ ιόγσ πηπρηαθήο εξγαζίαο, αλαθέξεηαη ζρεηηθά ε ζπιινγή, παξνπζίαζε 

θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ πνπ νξηνζεηνύληαη ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ηεο δηαρείξηζεο ζαιάζζηνπ 

έξκαηνο από ηα θνξηεγά πινία ζηε λαπηηιία. Έηζη ινηπόλ θαη πξνθεηκέλνπ ε ελ ιόγσ εξγαζία λα 

ζεσξείηαη νξζή θαη αληηπξνζσπεπηηθή σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ εμεηάδεη, δηαρσξίδεηαη ζρεηηθά ζε 

ηξία (3) βαζηθά θεθάιαηα, όπνπ ζην κελ πξώην θεθάιαην αλαθέξεηαη θαη ζπδεηείηαη ε Υξήζε 

Θαιαζζίνπ Έξκαηνο ζηε Ναπηηιία, ζην δεύηεξν θεθάιαην αλαιύνληαη νη Μέζνδνη 

Δπεμεξγαζίαο ηνπ Θαιαζζίνπ Έξκαηνο ζηε Ναπηηιία θαη ζην ηξίην θεθάιαην παξαζέηνληαη 

ζηνηρεία Σέρλν-Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο ησλ Μεζόδσλ Δπεμεξγαζίαο Θαιαζζίνπ Έξκαηνο. 

 

 

 

Summary – Abstract  

The main purpose of this thesis is the collection, presentation and analysis of data defined in the 

study of ballast water management treatment of cargo ships in shipping. So, in order to consider 

this survey appropriate and representative as to the factors that are being examined, the main 

body is separated on three (3) chapters. In the first chapter is analyzed the use of ballast water in 

shipping, in the second chapter is referred to the Treatment methods of ballast water and in the 

third chapter are listed the basic elements of a Techno-Economic Analysis of the methods for 

Processing Marine Ballast. 
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Δηζαγσγή 

Απνηειεί γεγνλόο πσο ζηε λαπζηπινΐα, ην ζαιάζζην έξκα ησλ πινίσλ είλαη ρξήζηκν κε ζθνπό 

λα ππάξρεη επζηάζεηα αιιά θαη ζσζηή πιεύζε (Minchin et al, 2009). Έηζη «γεκίδνληαη» κε λεξό 

από ην ιηκάλη απνρώξεζεο όπνπ θαη ζην ιηκάλη πξννξηζκνύ, απηό αδεηάδεηαη από ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δεμακελέο ησλ πινίσλ. Ωζηόζν ζ πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο εθαηνκκύξηα ηόλνη 

λεξνύ κεηαθέξνληαη θάζε ρξόλν κέζσ ηεο λαπηηιίαο θαη ησλ δεμακελώλ έξκαηνο ζηα πινία.  

πγθεθξηκέλα σο πνζόηεηεο κεηαθνξάο ζαιάζζηνπ έξκαηνο, αλαθέξνληαη πάλσ από ην 70% ησλ 

πιηθώλ αγαζώλ ηα νπνία επίζεο κεηαθέξνληαη από ηηο δεμακελέο ησλ θνξηεγώλ πινίσλ (Matej, 

2015). Παξόια απηά, πξέπεη λ’ ζεκεησζεί όηη ην ζαιάζζην έξκα ζηε θνξηεγό λαπηηιία, αλ θαη 

είλαη ρξήζηκν, παξνπζηάδεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα αθνύ πεξηέρεη κηθξννξγαληζκνύο 

όπσο ην θπηνπιαγθηόλ θαη ην δσνπιαγθηόλ πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ απηνύ θαη ηα νπνία 

πξνθαινύλ ζνβαξόηαηεο «δεκηέο» θαη πξνβιήκαηα ζην θπζηθό πεξηβάιινλ.  

Οπόηε από ηα κεγαιύηεξα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα, είλαη θαη απηό ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζε λέν 

ζαιάζζην νηθνζύζηεκα αθνύ νη κηθξννξγαληζκνί απηνί δελ κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ. Παξ’ όια 

απηά, αλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, είλαη δπλαηό λα θαηαθέξνπλ λα επηβηώζνπλ θαη 

κάιηζηα κε ηξόπν αληαγσληζηηθό απέλαληη ζε άιια είδε θαη ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο 

αιιόρζνλα είδε (Minchin et al, 2009).  

Βέβαηα πνιιά πξνβιήκαηα μεθηλνύλ από απηό ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε 

ηε κεηαθνξά απηώλ ησλ εηδώλ θαη ην πην ζεκαληηθό είλαη ε δηαηάξαμε ηνπ νηθνινγηθνύ 

ζπζηήκαηνο, ε εμαθάληζε ζαιαζζίσλ εηδώλ, ε κεηάδνζε θαη ε εμάπισζε ζαλαηεθόξσλ 

επηδεκηώλ ή ηεο απεηιήο ηεο αλζξώπηλεο πγείαο. Φπζηθά αλαθέξνληαη θαη ηα πξνβιήκαηα γηα 

ηελ αιηεία θαη ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο. Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο ινηπόλ, ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή θαη αληηκεηώπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ. 

εκαληηθή πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε είλαη ε ύπαξμε νξγαληζκώλ, όπσο ν Γηεζλήο Οξγαληζκόο 

Ναπζηπινΐαο (ΗΜΟ) πνπ έρεη σο έξγν ηελ ζέζπηζε θαλόλσλ θαη ζπκβάζεσλ θαζώο θαη ηελ 
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έθδνζε νδεγηώλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο ζαιάζζηνπ έξκαηνο (Hewitt, Gollasch, 

Minchin, 2009).  

Μάιηζηα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ν Γηεζλήο Οξγαληζκόο Ναπζηπινΐαο έρεη ζεζπίζεη θαλόλεο 

πνπ εθαξκόδνληαη από πνιιέο ρώξεο κε ζεκαληηθόηεξε ηε «Γηεζλή ύκβαζε γηα ηνλ έιεγρν θαη 

ηε δηαρείξηζε ηνπ έξκαηνο ησλ πινίσλ» ην 2004, ε νπνία θαζνξίδεη ηηο ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο 

γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζαιαζζίνπ έξκαηνο θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ αιιόρζνλσλ εηδώλ 

θαζώο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη. Δθηόο όκσο από ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο 

πνπ έρνπλ δνζεί θαη ηνπο θαλνληζκνύο, απαξαίηεηε είλαη ζε θάζε πινίν ε κέζνδνη δηαρείξηζεο 

αιιά θαη επεμεξγαζίαο ζαιάζζηνπ έξκαηνο. Οη κέζνδνη απηνί ζηεξίδνληαη ζε λέεο ηερλνινγίεο νη 

νπνίεο ζηόρν έρνπλ ηε αληηκεηώπηζε ησλ όπνησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ (Matej, 2015).  

ε απηέο ηηο κεζόδνπο, αλαθέξνληαη ν ρεκηθόο δηαρσξηζκόο, ν κεραληθόο δηαρσξηζκόο, ν 

θπζηθόο δηαρσξηζκόο θαη ν ζπλδπαζκόο ησλ παξαπάλσ. εκαληηθή είλαη θαη ε κέζνδνο ηεο 

δηαρείξηζεο ζαιάζζηνπ έξκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζε αληαιιαγή απηνύ αλ ιακβάλεη ρώξα ελώ ην 

πινίν είλαη ζην σθεαλό. Πνιιά είλαη ηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζαιάζζηνπ έξκαηνο κέζσ ησλ 

παξαπάλσ κεζόδσλ επίζεο, κε ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα. Από ηε παξνπζία 

ζην έξκα ησλ πινίσλ αξρίδεη ην πξόβιεκα κε ηνπο κε επηζπκεηνύο νξγαληζκνύο.  
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Κεθάιαην 1
ν
:Η Υξήζε Θαιαζζίνπ Έξκαηνο ζηε Ναπηηιία 

1.1 Όξνο θαη Υαξαθηεξηζηηθά Θαιάζζηνπ Έξκαηνο ζηελ Φνξηεγό 

Ναπηηιία 

Ο όξνο ζαιάζζην έξκα αλαθέξεηαη ζε λεξό ην νπνίν εηζάγεηαη ζην πινίν θαη κε ζθνπό ηελ 

επίηεπμε επζηάζεηαο ζε απηό, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ ζηε ζάιαζζα θαη ηνπο 

σθεαλνύο
1
. Ζ ρξήζε ηνπ δειαδή, απνζθνπεί ζε ζηαζεξόηεηα θαη ζε βειηίσζε πιεύζεο αλ δελ 

ππάξρεη θνξηίν ζην πινίν. Παιαηόηεξα βέβαηα θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζσζηή πιεύζε, 

ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηεξεά πιηθά, πέηξα ή άκκν, αλ ην πινίν ήηαλ άδεην. Σα πιηθά απηά όκσο δελ 

ήηαλ αζθαιηζκέλα ζσζηά θαη θάπνηεο θνξέο κεηαθηλνύληαλ αλ ε ζάιαζζα βξίζθνληαλ ππό 

θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Έηζη ππήξρε αζηάζεηα ζην πινίν.  

ηε ζπλέρεηα βέβαηα αλαπηύρζεθαλ λένη ηύπνη πινίσλ όπσο θαη ε πδξαπιηθή ηερλνινγία θαη ην 

ζαιάζζην λεξό, βξήθε ηελ ζέζε ηνπ ζηελ επζηάζεηα πινίσλ. Οη ιόγνη επηινγήο ηνπ, 

ζπλνςίδνληαη θπξίσο ζηελ εύθνιε εηζαγσγή ηνπ λεξνύ κέζσ ησλ δεμακελώλ ηνπ πινίνπ, ζηελ 

απαίηεζε ειάρηζηεο δύλακεο θαη ζηε κε πξόθιεζε πξνβιεκάησλ ζηαζεξόηεηαο. Ζ 

ρξεζηκνπνίεζε ζαιάζζηνπ λεξνύ κε ην νπνίν γίλεηαη ε πιήξσζε εηδηθώλ δεμακελώλ ησλ πινίσλ 

γηα ηελ επίηεπμε επαξθνύο επζηάζεηαο, νλνκάδεηαη εξκαηηζκόο (ballasting). Καηά αληηζηνηρία, ε 

εξγαζία απηή ηεο πιήξσζεο ηνπ πινίνπ νλνκάδεηαη εξκάησζε. Αληίζεηνο όκσο ν όξνο ηνπ 

εξκαηηζκνύ, είλαη ν αθεξκαηηζκόο. 

Πνηνο ν ιόγνο όκσο πνπ ηα πινία κεηαθέξνπλ ζαιάζζην λεξό; Ο ιόγνο είλαη όηη ηα πινία έρνπλ 

ζρεδηαζζεί γηα λα κεηαθέξνπλ πεηξέιαην, θαξπνύο ή αλζξώπνπο σο θνξηία. Αλ δελ έρνπλ 

θαλέλα θνξηίν ή θάπνην κέξνο ηνπ θνξηίνπ έρεη μεθνξησζεί, ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ έξκα γηα λα 

έρνπλ θαιύηεξεο ζπλζήθεο αζθάιεηαο. Πξέπεη λα ππάξρεη ζπγθξόηεζε ηνπ πινίνπ ζε ζσζηό 

βάζνο, εμαζθάιηζε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θαη απνθπγή κεγάισλ θπκάησλ αλ νη ζπλζήθεο ηεο 

ζάιαζζαο είλαη αθξαίεο. Σν λεξό βέβαηα έρεη ηελ ηδηόηεηα λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αλαινγία 

                                                           
1
  Matej, 2015 
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βάζνπο θαη όγθνπ αλ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε μερσξηζηέο δεμακελέο
2
.Δηδηθόηεξα αλ είλαη 

άδεηεο. ηε ζπλέρεηα, μεθνξηώλεηαη ζην επόκελν ιηκάλη.  

εκεηώλεηαη δε πσο ε αζθάιεηα, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε δηαδξνκή είλαη ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο νη νπνίεο νξηνζεηνύλ ην πόζν λεξό ζα πξέπεη λα θνξησζεί ζην πινίν. Έηζη αλ 

θάπνην πινίν βξίζθεηαη ζε λεξά ξερά θαη ζε θαηαηγίδεο ή θάησ από γέθπξεο, ζα ρξεηαζζεί 

πεξηζζόηεξν λεξό. εκαληηθόο είλαη ν αξηζκόο ησλ δεμακελώλ θαζώο θαη ε πνζόηεηα λεξνύ πνπ 

δέρεηαη ην πινίν εμαξηάηαη θαη από ηνλ ηύπν ηνπ πινίνπ πρ πεηξειαηνθόξν, νρεκαηαγσγό θιπ.  

Ζ δηαδηθαζία σζηόζν γηα ηελ εξκάησζε, είλαη ε αθόινπζε
3
. Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε εδώ όηη 

εηεζίσο, κεηαθέξνληαη 3-5 δηο. ηόλνη ζαιαζζηνύ έξκαηνο αξηζκόο πνπ δηθαηνινγείηαη αλ ζθεθηεί 

θαλείο όηη κέζσ ηεο λαπηηιίαο κεηαθέξνληαη   πεξί   ην   80%   ησλ   πιηθώλ αγαζώλ.
4
 

Δηθόλα Νν.1: ζην ιηκάλη αλαρώξεζεο ιακβάλεη ρώξα ε εθθόξησζε ηνπ πινίνπ θαη ε 

πιήξσζε ηνπ κε ζαιαζζηλό λεξό (εξκάησζε) 

 

 

                                                           
2
 Katsanevakis et al, 2014 

3
 Hewitt, Gollasch, Minchin, 2009 

4
 Minchin et al, 2009 



Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ςτη Ναυτιλία 
Ζηγόρησ Φίλιπποσ / ΜΝ 13023 

 

 
 

 

 
 

12 

 

Δηθόλα Νν.2: Καηά ην ηαμίδη ην πινίν είλαη άδεην από θνξηίν θαη γεκάην κε ζαιαζζηλό 

λεξό. 

 

Δηθόλα Νν.3: ζην ιηκάλη πξννξηζκνύ όπνπ ζπκβαίλεη ε θόξησζε ηνπ πινίνπ κε ην 

θνξηίν ιακβάλεη ρώξα ε απόξξηςε ηνπ ζαιάζζηνπ έξκαηνο (αθεξκαηηζκόο) 
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1.2 Οη Δπηπηώζεηο ηνπ Θαιαζζίνπ Έξκαηνο ζην Θαιάζζην 

Οηθνζύζηεκα 

Αλ θαη ηα πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ έξκαηνο ζηε θνξηεγό λαπηηιία, είλαη 

πνιιά, σζηόζν ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα εηδηθόηεξα γηα ηα νηθνζπζηήκαηα ηα 

νπνία επεξεάδνληαη κε αξλεηηθό ηξόπν. Δηδηθόηεξα, ζα ιέγακε πσο αλαθέξνληαη πνιιά πδξόβηα 

είδε ηα νπνία ππάξρνπλ ζην ζαιάζζην έξκα θαη κεηαθέξνληαη όπσο ηα βαθηήξηα θαη θάπνηα 

κηθξννξγαληζκνί αιιά θαη πδξόβηα θπηά. Πεξίπνπ 1m ζαιάζζηνπ έξκαηνο πεξηέρεη 50.000 

θπηηθνύο θαη δσηθνύο νξγαληζκνύο. Κάζε ρξόλν κεηαθέξνληαη 10 δηο. ηόλνη πδάηηλνπ έξκαηνο 

από ηα πινία
5
  

Με πνηό ηξόπν όκσο γίλεηαη ε κεηαθνξά ηνπο; εκεηώλεηαη ινηπόλ πσο θάπνην κέξνο ην λεξνύ 

ζην έξκα ηνπ πινίνπ κπνξεί λα θξηζεί όηη πξέπεη λα μεθνξησζεί. ηε πνζόηεηα ηνπ λεξνύ απηνύ, 

ππάξρνπλ απηόρζνλεο νξγαληζκνί εηδηθά ζε ηαμίδηα δηεπεηξσηηθά. Σν λα θαηαθέξνπλ νη 

κηθξννξγαληζκνί απηνί λα επηβηώζνπλ είλαη πνιύ δύζθνιν.  

Δμαξηώληαη από ηε ζπκβαηόηεηα θάπνησλ παξαγόλησλ όπσο ε ζεξκνθξαζία, νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο ή ηελ αιαηόηεηα ηνπ λεξνύ. Αλ ε απόξξηςε ησλ ζαιάζζησλ νξγαληζκώλ γίλεη ζην 

ιηκάλη πξννξηζκνύ θαη όρη ζε ζπλζήθεο σθεαλνύ, ε επηβίσζε ησλ νξγαληζκώλ απηώλ, είλαη κηα 

πην εύθνιε ππόζεζε. Πνιιά είδε βέβαηα επηβηώλνπλ θάησ από ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη κ’ 

απηό ην ηξόπν δξνπλ αληαγσληζηηθά ζε άιια ζαιάζζηα είδε
6
.  

Σα είδε απηά είλαη λέα ζην νηθνζύζηεκα θαη απνηεινύλ επεθηαηηθά αιιόρζνλα είδε. Ζ 

εηζαγσγή ηνπο ζην λέν νηθνζύζηεκα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζην αλζξώπηλν νξγαληζκό. 

Σν πξόβιεκα εηζαγσγήο μέλσλ εηδώλ απνηειεί έλα ζνβαξό πξόβιεκα κε πνιιέο αξλεηηθέο 

επηπηώζεηο.  Ζ θπξηόηεξε βέβαηα είλαη ε δηαηάξαμε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ 

                                                           
5
 Katsanevakis et al, 2014 

6
 (Hewitt, Gollasch, Minchin, 2009 
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νηθνζπζηήκαηνο. ε γεληθέο γξακκέο νη επηπηώζεηο ηνπ ζαιάζζηνπ έξκαηνο ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ, ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο βαζηθά ζεκεία
7
: 

 Γηαηάξαμε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ιόγσ ηεο εηζαγσγήο μέλσλ εηδώλ 

πνπ αληαγσλίδνληαη ηα απηόρζνλα είδε γηα ηξνθή θαη πνιιέο θνξέο νδεγνύλ ζηελ 

εμάιεηςε ηνπο από ηελ πεξηνρή. 

 Γηαηάξαμε ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ιόγσ ηεο εμαθάληζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ από κε απηόρζνλα είδε πνπ εηζάγνληαη κα ην έξκα ησλ πινίσλ. 

 Μεηάδνζε θαη εμάπισζε επηθίλδπλσλ ή θαη ζαλαηεθόξσλ επηδεκηώλ κέζσ βαθηεξίσλ, 

κηθξνβίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζαιάζζην έξκα. 

 Μεγάινο θίλδπλνο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία ιόγσ ηεο δειεηεξίαζεο εηδώλ πνπ 

θαηαλαιώλνληαη από ηνλ άλζξσπν 

 εκαληηθό πιήγκα ζηελ αιηεία θαη ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο ιόγσ ηεο εμαθάληζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ 

 Τιηθέο δεκηέο ζηα πινία πνπ έρνπλ κεγάιν νηθνλνκηθό θόζηνο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

γηα ηε λαπηηιία 

 

Ωζηόζν κε ζθνπό λα θαηαλνεζεί θαιύηεξα ην πόζν κεγάιεο είλαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο από ηε 

κεηαθνξά ζαιάζζηνπ έξκαηνο από ηα πινία, αλαθέξνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα. εκαληηθό είλαη ην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε κεηαθνξά ρνιέξαο ε νπνία 

απαζρόιεζε ηε Αξγεληηλή ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Πνιιέο ήηαλ νη επηδεκίεο από ην κηθξόβην ηεο 

ρνιέξαο ε νπνία μεθίλεζε ζε ηξία ιηκάληα ηνπ Πεξνύ ην 1991 θαη εμαπιώζεθε ζ’ όιε ηε Ν. 

Ακεξηθή κε ζύκαηα 1.000.000 άηνκα θαη πεξίπνπ 10.000 ζαλάηνπο.  

ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ζην Μύδη Εέκπξα (Zebra Mussel) ην νπνίν κεηαθέξζεθε 

από ηελ Μαύξε Θάιαζζα θαη ηελ Καζπία ζηε Νόηηα Δπξώπε θαη ζηηο αλαηνιηθέο αθηέο ησλ 

ΖΠΑ θαη θαηόπηλ απηό παξαηεξήζεθε πσο επεθηάζεθε κε αγδαίν ξπζκό ζηηο ζάιαζζεο, 

κπινθάξνληαο έηζη ηηο δηάθνξεο ζσιελώζεηο θαη αθνύ θάιπςε ηα ύθαια ησλ πινίσλ, κε 

                                                           
7
 (Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2010) 
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απνηέιεζκα λα ππάξμεη εθηνπηζκόο ησλ ληόπησλ εηδώλ. ηελ πεξηνρή ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο 

επίζεο, παξαηεξήζεθε κηα επέθηαζε θαη επηξξνή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ζην 40% ησλ 

πδάησλ θαζώο θαη ζηα δηάθνξα βηνκεραληθά ςπθηηθά κεραλήκαηα. Όζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο 

πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο επηζθεπέο θαη ηνπο ειέγρνπο ησλ δεκηώλ, απηέο εθηηκώληαη ζε 500 

εθαηνκκύξηα δνιάξηα γηα κηα καθξά πεξίνδν ησλ δέθα (10) εηώλ.
8
  

Ωο ηδηαίηεξα ζεκείν επίζεο, νξηνζεηείηαη θαη εθείλε ηνπ πξάζηλνπ θάβνπξα θαη ην νπνίν ζαλ 

είδνο κεηαθέξζεθε από ηελ πεξηνρή ησλ αθηώλ ηεο Δπξώπεο ζε εθείλεο ηνπ Αηιαληηθνύ, ηεο 

Νόηηαο Αθξηθήο θαη Απζηξαιίαο θαζώο θαη ηεο Ηαπσλίαο θαη ησλ ΖΠΑ όπσο θαη ζηνλ Παλακά 

θαη ηελ Βξαδηιία. Ζ εκθάληζε απηή, πξνθάιεζε ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο ζηα νηθνζπζηήκαηα 

ησλ ζαιαζζώλ κε απνηέιεζκα λα εμαθαληζηνύλ ηα δηάθνξα ληόπηα είδε ςαξηώλ, πξνθαιώληαο 

αιιαγή ζηηο ηζνξξνπίεο ησλ εηδώλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο βξαρώδεηο πεξηνρέο. 

 

Ζ ηνμηθή άιγε είλαη αθόκα έλα άιιν ζεκαληηθό παξάδεηγκα ε νπνία δηαδόζεθε ζε πνιιέο 

πεξηνρέο ηεο πδξνγείνπ. Έηζη θαηάθεξε λα πνιιαπιαζηαζζεί θάησ από θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

δεκηνπξγώληαο θόθθηλεο παιίξξνηεο. Απηέο ζε πεξίπησζε πνπ απνξξνθεζνύλ από νζηξαθνεηδή 

κεηαθέξνπλ παξάιπζε ή/θαη ζάλαην ζε αλζξώπνπο.  

Αλαθέξεηαη κηα αθόκα πεξίπησζε ηνπ αζηεξία ηνπ Βόξεηνπ Δηξεληθνύ πνπ απνηειεί έλα είδνο 

ην νπνίν βξίζθεηαη ζε αθζνλία ζηελ πεξηνρή ηεο Ρσζίαο, Ηαπσλίαο, Κνξέαο θαη Βόξεηαο Κίλαο. 

Σν είδνο απηό, κεηαθέξζεθε ζηηο πεξηνρέο ηεο Σαζκαλίαο από ηελ Αιάζθα, ηε Νόηηα Απζηξαιία 

θαη ηα δηάθνξα κέξε ηεο Δπξώπεο. Μέρξη θαη ζήκεξα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο, πξνθαιεί ζνβαξέο 

δεκηέο ζηελ βηνκεραλία ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα εμαιεηθζεί. 

Ζ εηζβνιή απηή επίζεο είρε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο, πνπ απνηηκάηαη ζε εηήζηα 

απώιεηα εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη βξίζθεηαη ζηελ ιίζηα κε ηα 100 πην 

ρσξνθαηαθηεηηθά είδε ζηνλ θόζκν. Σέινο αλαθέξεηαη ην ςάξη Round Cob, ην νπνίν 

                                                           
8
 Matej, 2015 
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κεηαθέξζεθε από ηε καύξε ζάιαζζα θαη ηε Καζπία ζηε Βόξεηα Ακεξηθή θαη ηε Βαιηηθή ζηε 

Δπξώπε. Απνηειεί έλα μερσξηζηό είδνο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο νηθνινγηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. Δίλαη έλα ςάξη επηζεηηθό ην νπνίν κπνξεί λα αληαγσληζζεί ηα απηόρζνλα 

είδε ώζηε λα επηβηώζεη. Απνηειεί επίζεο θαη αδεθάγν αξπαθηηθό απγώλ ηζαγελώλ ςαξηώλ.  

Tα παξαπάλσ παξαδείγκαηα ινηπόλ δείρλνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο από ηε κεηαθνξά 

ζαιάζζηνπ έξκαηνο από ηα πινία ζηε θνξηεγό λαπηηιία κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ην 

νηθνζύζηεκα. Ζ ιήςε απαξαίηεησλ κέηξσλ είλαη αλαγθαία ππόζεζε όπσο θαη ν έιεγρνο ησλ 

αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ.
9
  

1.3 Λήςε Μέηξσλ γηα ηελ Αληηκεηώπηζε ησλ Δπηπηώζεσλ ηνπ 

Θαιαζζίνπ Έξκαηνο 

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, είλαη μεθάζαξν όηη ζηε λαπηηιία, ε κεηαθνξά ζαιάζζηνπ 

έξκαηνο είλαη κηα ζνβαξή ππόζεζε κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηα νηθνζπζηήκαηα. Οη επηπηώζεηο 

είλαη αξλεηηθέο θπξίσο γηα ηελ επηβίσζε άιισλ εηδώλ αιιά θαη γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία. Οη 

επηπηώζεηο είλαη θαη νηθνλνκηθέο γηα ηε λαπηηιία από ηε θζνξά ζηα πινία θαη ην νηθνλνκηθό 

πιήγκα ζηε αιηεία.  

Γηα ην ιόγν απηό είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ε ηνλ 

πεξηνξηζκό ησλ παξαπάλσ επηπηώζεσλ. Σα κέηξα απηά ζηνρεύνπλ θπξίσο ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο 

κεηαθνξάο κηθξννξγαληζκώλ κέζσ ηνπ ζαιάζζηνπ έξκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα θάηη ηέηνην 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ απνθπγή πξόζιεςεο λεξνύ από ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαζώο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο ώξεο όπσο ηε λύρηα, θαηά ηελ νπνία ππάξρεη ζπλήζσο κεηαθίλεζε δηαθόξσλ 

νξγαληζκώλ. 
10

  

                                                           
9
 Katsanevakis et al, 2014 

10
 Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2010) 
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εκαληηθό είλαη θαη ην όηη πξέπεη λα θαζαξίδνληαη νη δεμακελέο ησλ πινίσλ ώζηε λα κεηώλνληαη 

νη κηθξννξγαληζκνί νη νπνίνη κεηαθέξνληαη. Κάζε θνξά γηα ηελ απόξξηςε ηνπ ζαιάζζηνπ 

έξκαηνο πξέπεη λα επηιέγεηαη θαη ην ζσζηό πεξηβάιινλ ην νπνίν βξίζθεηαη ζε σθεαλνύο θαη ζε 

κεγάιν βάζνο. εκαληηθνί είλαη θαη νη κέζνδνη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζαιάζζηνπ έξκαηνο πνπ 

είλαη ζε ζέζε λ’ αθαηξνύλ ην λεξό από κηθξννξγαληζκνύο πνπ είλαη βιαβεξνί. Απηέο είλαη νη 

αθόινπζεο. 
11

  

 Ζ κεραληθή επεμεξγαζία (π.ρ. θίιηξν ή θπθισληθό δηαρσξηζκό) 

 Ζ ρεκηθή θαηεξγαζία (π.ρ. ηε ρξήζε απνιπκαληηθώλ ή βηνθηόλα) 

 Ζ βηνινγηθή ζεξαπεία 

 ή ζπλδπαζκόο όισλ ησλ παξαπάλσ 

 

εκεηώλεηαη επίζεο πσο ν θίλδπλνο γηα ηε εηζαγσγή απηώλ ησλ κηθξννξγαληζκώλ από ην 

ζαιάζζην έξκα, ρξεηάδεηαη έλα ζπλδπαζκό πνιιώλ πξνζεγγίζεσλ θαη κηα ζσζηή ζηξαηεγηθή. 

Οη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο είλαη αλαγθαίεο όπσο ε παξαθνινύζεζε, ν έιεγρνο θαη ε 

πηζηνπνίεζε ησλ πινίσλ. Σα λνκηθά θαη ζηξαηεγηθά πιαίζηα είλαη πνιιαπιά. Πνιινί είλαη νη 

δηεζλείο νξγαληζκνί νη νπνίνη αζρνινύληαη κε ηα παξαπάλσ όπσο ν όπσο ν Γηεζλήο 

Ναπηηιηαθόο Οξγαληζκόο (IMO).  

Μάιηζηα ζύκθσλα κε ηνλ ΗΜΟ, απνηειεί κία από ηηο πην ζεκαληηθέο απεηιέο γηα ηα ζαιάζζηα 

θαη σθεάληα νηθνζπζηήκαηα. Ζ πξνζπάζεηα απηή μεθίλεζε από ηε δηνξγάλσζε ηνπ Γηεζλνύο 

πλεδξίνπ κε ζθνπό ηελ δηεμαγσγή έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ησλ δηαθόξσλ κεζόδσλ 

επεμεξγαζίαο έξκαηνο ησλ πινίσλ ζηα πιαίζηα ελόο δηεζλνύο πξνγξάκκαηνο κε ζηόρν ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο εηζβνιήο ησλ κε ηζαγελώλ κηθξννξγαληζκώλ ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζην 

πδάηηλν έξκα ησλ πινίσλ θαη ην νπνίν πξόγξακκα θέξεη ηελ νλνκαζία (GloBallast 

Programme).  
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Σν GloBallast Programme απνηειεί κηα ζύκπξαμε κεηαμύ ησλ Global Environment Facility 

(GEF), United Nations Development Programme (UNDP) θαη ηνπ ΗΜΟ κε ζθνπό ηελ παξνρή 

βνήζεηαο, θπξίσο ζε αλαπηπζζόκελεο ρώξεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα κεηώζνπλ ηε 

κεηαθνξά ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ πνπ βξίζθνληαη ζην ζαιάζζην έξκα.  

ηόρνο ηνπο είλαη δεκηνπξγήζνπλ κηα απμεκέλε ηάζε επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

απεηιή ε νπνία αθνξά ηελ αλζξώπηλε πγεία αιιά θαη ηε λαπηηιία γεληθόηεξα. Σελ ίδηα ζηηγκή 

ζεκαληηθέο είλαη θαη νη θαλνληζκνί θαη νη νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζαιάζζηνπ έξκαηνο 

ώζηε λα κεησζεί ε κεηαθνξά παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ θαη πδξόβησλ. Σν 1997 δε, 

εθδόζεθαλ νη νδεγίεο απηέο θαη αλαθέξνληαη ζε εζεινληηθέο νδεγίεο κε ηηο απαηηνύκελεο 

δηαδηθαζίεο νη νπνίεο πξέπεη λα γίλνληαη ζε ιηκάληα από ην πξνζσπηθό.
12

  

Αληίζηνηρα, oη όπνηεο ελέξγεηεο εθηεινύληαη ζε ρώξεο είλαη ζεκαληηθέο επίζεο. Ζ Αξγεληηλή 

είλαη έλα ζεκαληηθό παξάδεηγκα ε νπνία θάλεη ρξήζε κεζόδσλ δηαρείξηζεο ζαιάζζηνπ 

έξκαηνο θαη ε νπνία κάιηζηα είλαη ππνρξεσηηθή. Σν έξκα επεμεξγάδεηαη κε ρισξίσζε πξηλ 

θηάζεη ζην ιηκάλη. Υώξεο όπσο ε Απζηξαιία έρνπλ Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Έξκαηνο όπσο 

ζην Townsville ε νπνία πόιε ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο κεζόδνπο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

πδάηηλνπ έξκαηνο, όπσο θηιηξάξηζκα, ππεξηώδε αθηηλνβνιία, ρξήζε ρεκηθώλ θαη δηάθνξεο 

ηερλνινγίεο αθαίξεζεο νμπγόλνπ. Δπίζεο ζε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο 

ιόγσ ηνπ έξκαηνο, ηόηε ιακβάλνληαη ηα εμήο κέηξα: 

 Αληαιιαγή λεξνύ ζην ζαιάζζην σθεαλό 

 Απαγόξεπζε εμαγσγήο έξκαηνο ζηα ιηκάληα ή ηα ύδαηα ηεο Απζηξαιίαο  

 Μεηαθνξά έξκαηνο από δεμακελή ζε δεμακελή  

 

Υώξεο βέβαηα όπσο ην Ηζξαήι, ππνρξεώλνπλ ηνλ θαπεηάλην ησλ πινίσλ λα ζπκπιεξώζεη 

αλαθνξά ηελ νπνία θαη ππνβάιιεη γηα αληαιιαγή έξκαηνο. Όζα πινία θηάλνπλ ζε Μεζνγεηαθά 

ιηκάληα ηνπ Ηζξαήι αληαιιάζζνπλ ην έξκα ηνπο ζην Αηιαληηθό σθεαλό. ηε Ακεξηθή πνιιά 
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είλαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ παξζεί θαη εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη ζε κεζόδνπο αθηνθπιαθήο θαη ζε 

εγθαηαζηάζεηο μεξάο. ε θάπνηα ιηκάληα βέβαηα, είλαη ππνρξεσηηθή ε αληαιιαγή έξκαηνο ζε 

πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη καθξύηεξα από 200 λαπηηθά κίιηα από ηε ζηεξηά θαη ζε ύδαηα κε βάζνο 

πάλσ από 2.000m.  

Ζ θαηαλόεζε ινηπόλ ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ είλαη κηα ζεκαληηθή ππόζεζε κε ηε βνήζεηα 

δηεζλώλ θνξέσλ. Πνιινί νξγαληζκνί έρνπλ ιάβεη κέηξα δηεζλώο θαη έρνπλ επηβάιιεη θαλόλεο 

θαη ειέγρνπο. Κάπνηεο ρώξεο όπσο ε Κίλα, ην Ηξάλ, ε Ηλδία, ε Οπθξαλία, ε Νόηηα Αθξηθή θαη ε 

Βξαδηιία, ζπκκεηέρνπλ ζ’ έλα πξόηππν πεηξακαηηθό πξόγξακκα (Global Ballast Programme) κε 

ζηόρν ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ από ηνλ I.M.O θαη ηελ εθπόλεζε κίαο ζύκβαζεο γηα ηελ 

δηαρείξηζε έξκαηνο πινίσλ.  

Πνιιά δε θαη ηα πξνγξάκκαηα ζε ηνπηθό επίπεδν θαη νη πξνζπάζεηεο από θάπνηεο εξεπλεηηθέο 

νκάδεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ ριώξην θαη ραιθό γηα ηα βηνθηόλα είδε πνπ βξίζθνληαη ζε 

έξκα. Έλα ζρεηηθό πξόγξακκα επεμεξγαζίαο έξκαηνο ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δ.Δ. ζε πινία. 

Σα πεηξάκαηα γίλνληαη ζηελ Βξεηαλία ζην παλεπηζηήκην ην Newcastle. Έηζη θάπνηεο ζεκαληηθέο 

πξνηάζεηο είλαη  

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ πινίσλ ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα 

 Απνθπγή παξαιαβήο έξκαηνο από πεξηνρέο όπνπ είλαη γλσζηό όηη είλαη επίθνβεο. 

 Καζαξηζκόο ησλ δεμακελώλ έξκαηνο από ηα ηδήκαηα. 

 Δπεμεξγαζία θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ έξκαηνο πινίνπ. 

 Δθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο 

 

εκαληηθό ξόιν όκσο έρνπλ θαη νη ιηκεληθέο αξρέο κε ζεκαληηθέο ελέξγεηεο όπσο  

 Πξνώζεζε εθζηξαηεηώλ επαηζζεηνπνίεζεο πάλσ ζην ζέκα δηαρείξηζεο έξκαηνο θαη ησλ 

επηπηώζεσλ ηνπ. 

 Απαίηεζε ζύληαμεο έθζεζεο από ηα πινία πνπ πξνζεγγίδνπλ ηνπ ιηκάλη γηα ηελ πεγή 

πξνέιεπζεο ηνπ έξκαηνο. 
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 Δθπόλεζε κειεηώλ επηθηλδπλόηεηαο γηα θάζε ιηκάλη. 

 Δθπόλεζε βηνινγηθώλ κειεηώλ θαη δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο θαζώο θαη 

πξνεηδνπνίεζεο ησλ πινίσλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη θαηά 

ηνλ αθεξκαηηζκό ζηα ζπγθεθξηκέλα ιηκάληα. 

 Οινθιεξσκέλε ελεκέξσζε γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηνπνζέηεζε δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ 

επεμεξγαζίαο πδάηηλνπ έξκαηνο, ηα νπνία θέξνληαη λα πιεξνύλ ηηο ζρεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο κε ζθνπό ηελ νξζή επεμεξγαζία ηνπ αλαιόγσο ηνλ ηύπν, ηελ ηθαλόηεηα 

κεηαθνξάο θαη ηελ ζρεηηθή πνζόηεηα έξκαηνο ζην πινίν. 

 

Δλζαξξπληηθό πάλησο είλαη ην όηη πνιινί έρνπλ επαηζζεηνπνηεζεί ζε δηεζλέο επίπεδν. Οη όπνηεο 

όκσο πξνζπάζεηεο, πξέπεη λα ζπλερηζζνύλ θαη λα ηεξνύληαη νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο θαη 

θαλνληζκνί.  

 

1.4  Οδεγίεο θαη πξόζθαηεο θαλνληζηηθέο εμειίμεηο – Γηεζλήο 

ύκβαζε BWM 

Σε ιςχφ κα τεκεί από τισ 8 Σεπτεμβρίου 2017 θ Διεκνισ Σφμβαςθ για τον Ζλεγχο και τθ Διαχείριςθ του 

ζρματοσ και ιηθμάτων του πλοίου (International Convention for the Control and Management of Ships’ 

Ballast Water and Sediments (BWM Convention) του Διεκνοφσ Ναυτιλιακοφ Οργανιςμοφ (ΙΜΟ), μετά 

τθν επικφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ και από τθ Φινλανδία. 

Παράλλθλα ανοίγει ο δρόμοσ και για τθν ανακεϊρθςθ οριςμζνων διατάξεϊν τθσ, προκειμζνου να 

καταςτεί λειτουργικι και αποτελεςματικι. Η τροποποίθςι τθσ κρίνεται αναγκαία γιατί αφορά 

περιςςότερα από 50.000 πλοία τα οποία καλοφνται μζςα ςτα επόμενα πζντε χρόνια να εγκαταςτιςουν 

ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ καλάςςιου ζρματοσ (Ballast Water Management-BWMS) αξίασ από 1 εκατ. 

δολ. ζωσ 5 εκατ. δολ. Αναμζνεται να επενδυκοφν περιςςότερα από 100 δις. δολ. όλο αυτό το διάςτθμα 

ςε BWMS, χωρίσ όμωσ οι πλοιοκτιτεσ να είναι ςίγουροι ότι το ςφςτθμα που επζλεξαν κα γίνει 
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λειτουργικό, όπωσ επίςθσ και αποδεκτό από όλεσ τισ ρυκμιςτικζσ αρχζσ του πλανιτθ και ειδικότερα 

των ΗΠΑ. 

Η οριοκζτθςθ, πάντωσ, του χρονοδιαγράμματοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, με τθν οποία 

κακορίηονται ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ του καλάςςιου ζρματοσ είναι «ζνα πραγματικά 

ςθμαντικό ορόςθμο για τθν υγεία του πλανιτθ μασ», όπωσ διλωςε γενικόσ γραμματζασ του ΙΜΟ Ki-

tack Lim. Ο κακοριςμόσ τθσ θμερομθνίασ που κα τεκεί ςε ιςχφ θ ςφμβαςθ ζγινε δυνατόσ γιατί 

ικανοποιικθκε ο όροσ του ΙΜΟ, που προβλζπει ότι θ ςφμβαςθ κα τεκεί ςε ιςχφ 12 μινεσ μετά τθν 

επικφρωςι τθσ από τουλάχιςτον 30 κράτθ-μζλθ, που αντιπροςωπεφουν το 35% τθσ παγκόςμιασ 

χωρθτικότθτασ τθσ εμπορικισ ναυτιλίασ. Με τθν προςχϊρθςθ χκεσ τθσ Φινλανδίασ θ χωρθτικότθτα των 

ςυμβαλλομζνων ςτθ ςυνκικθ κρατϊν ζφκαςε το 35,1441% τθσ παγκόςμιασ, ενϊ ο αρικμόσ των κρατϊν 

ανζρχεται ςε 52. 

Σε δθλϊςεισ του ο πρόεδροσ του Διεκνοφσ Ναυτικοφ Επιμελθτθρίου (ICS) Esben Poulsson επιςθμαίνει 

ότι τϊρα είναι πιο επιτακτικι από ποτζ ανάγκθ, τα κράτθ-μζλθ του ΙΜΟ να ολοκλθρϊςουν τθν 

ανακεϊρθςθ των «G8 Type Approval Guidelines» για τα ςυςτιματα επεξεργαςίασ κατά τθν επόμενθ 

ςφνοδο τθσ επιτροπισ προςταςίασ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ του ΙΜΟ τον Οκτϊβριο. 

Πρζπει να διαςφαλίςουμε ότι οι πλοιοκτιτεσ μποροφν να ζχουν απόλυτθ εμπιςτοςφνθ ότι ο ακριβόσ 

εξοπλιςμόσ που ςφντομα κα πρζπει να εγκαταςτιςουν κα είναι αποτελεςματικόσ και πλιρωσ 

ςυμβατόσ κατά τισ επικεωριςεισ ελζγχου του κράτουσ λιμζνα, τόνιςε ο πρόεδροσ του ICS. 

Οι δυςκολίεσ ςτισ ΗΠΑ 

Δυςτυχϊσ, από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νζου κακεςτϊτοσ του ΙΜΟ δεν κα ζχουν επιλυκεί οι ακραίεσ 

δυςκολίεσ που εξακολουκοφν να υπάρχουν ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ, ςθμείωςε ο πρόεδροσ του ICS. 

Σφμφωνα με το ICS υπάρχει μεγάλθ αβεβαιότθτα ςε ςχζςθ με το πιο αυςτθρό κακεςτϊσ ζγκριςθσ του 

εξοπλιςμοφ που ιςχφει ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. Ζνα κακεςτϊσ που άρχιςε να εφαρμόηεται τον 

Ιανουάριο του 2014 κακϊσ οι ΗΠΑ δεν είναι ςυμβαλλόμενο μζροσ ςτθ ςφμβαςθ του ΙΜΟ. Οι 

κανονιςμοί των ΗΠΑ απαιτοφν όλα τα πλοία που απορρίπτουν καλάςςιο ζρμα ςτα νερά των ΗΠΑ να 

χρθςιμοποιοφν ζνα ςφςτθμα εγκεκριμζνο από τθν αμερικανικι ακτοφυλακι (USCG). 



Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ςτη Ναυτιλία 
Ζηγόρησ Φίλιπποσ / ΜΝ 13023 

 

 
 

 

 
 

22 

Ωςτόςο, επειδι μζχρι ςτιγμισ κανζνα ςφςτθμα δεν ζχει εγκρικεί από τισ αμερικανικζσ αρχζσ, τα πλοία 

είτε κα παίρνουν μία παράταςθ για τθν τοποκζτθςθ των απαιτοφμενων ςυςτθμάτων, ι μποροφν να 

εγκαταςτιςουν ζνα εναλλακτικό ςφςτθμα (Alternate Management System-AMS), που είναι αποδεκτό 

από τθν αμερικανικι ακτοφυλακι και ςε ςυμφωνία με τισ τρζχουςεσ οδθγείσ του ΙΜΟ. Όμωσ το AMS 

γίνεται αποδεκτό για μόλισ πζντε χρόνια και μετά κα δίνεται θ οριςτικι ζγκριςθ είτε ςε αυτό είτε για 

άλλο ςφςτθμα. Η USCG όμωσ δεν εγγυάται ότι ζνα AMS κα γίνει πλιρωσ αποδεκτό. Ζτςι μπορεί ο 

πλοιοκτιτθσ να εγκαταςτιςει ζνα ςφςτθμα αξίασ 1-5 εκατ. δολ. και ςε πζντε χρόνια κα πρζπει να το 

απεγκαταςτιςει. 

Απλοποίηςη τησ διαδικαςίασ 

Σφμφωνα, με τθν Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτϊν (ΕΕΕ) είναι κετικι -και γι’ αυτό τθν επικροτεί- θ 

απόφαςθ τθσ αμερικανικισ ακτοφυλακισ να απλοποιιςει τθ διαδικαςία αίτθςθσ με τθν οποία ζνασ 

διαχειριςτισ πλοίου μπορεί να ηθτιςει παράταςθ τθσ θμερομθνίασ ςυμμόρφωςισ του ςχετικά με τθν 

επεξεργαςία του καλάςςιου ζρματοσ, κακϊσ και τθ διευκρίνιςθ του όρου «πρϊτοσ 

προγραμματιςμζνοσ δεξαμενιςμόσ» για τουσ ςκοποφσ του κανόνα επεξεργαςίασ καλάςςιου ζρματοσ. 

Κινθτιρια δφναμθ των εξελίξεων ςτισ ΗΠΑ για τα προςεχι τρία χρόνια κα αποτελζςει θ ςυμμόρφωςθ 

τθσ Υπθρεςίασ Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ (Environmental Protection Agency - EPA) με τθν απόφαςθ 

του Ομοςπονδιακοφ Εφετείου (2015) ςχετικά με τθν ανακεϊρθςθ τθσ Γενικισ Άδειασ Πλοίου (Vessel 

General Permit - VGP), 2013. 

Σφμφωνα με το ανακεωρθμζνο VGP, όπωσ αναφζρει θ ΕΕΕ, είναι εφλογο να προςδοκάται ότι κα 

παραςχεκοφν κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ υποδοχισ καλάςςιου ζρματοσ ςτα ποντοπόρα πλοία όταν 

προςεγγίηουν ςε λιμζνεσ των ΗΠΑ. Τζλοσ, εν όψει του γεγονότοσ ότι θ ανάγκθ μεταςκευισ του 

παγκόςμιου ςτόλου με ςυςτιματα Διαχείριςθσ Θαλάςςιου Ζρματοσ δεν κα επιτευχκεί τα προςεχι 

πζντε χρόνια, θ ΕΕΕ προβλζπει μία παράταςθ τθσ περιόδου προςαρμογισ. 
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Κεθάιαην 2ν – Μέζνδνη Δπεμεξγαζίαο Θαιαζζίνπ Έξκαηνο ζηε 

Ναπηηιία 

2.1 Μέζνδνη επεμεξγαζίαο ζαιάζζηνπ έξκαηνο 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ην πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζαιάζζηνπ έξκαηνο ζε 

θνξηεγά πινία, απνηειεί γεγνλόο πσο ζα πξέπεη λα παξζνύλ ηα απαξαίηεηα κέηξα. εκαληηθή 

είλαη επίζεο θαη ε εύξεζε ηνπ ζσζηνύ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο έξκαηνο. Σα όπνηα ζπζηήκαηα 

ππάξρνπλ ζηεξίδνληαη ζε αλάινγεο πεξηπηώζεηο θαη ζπλζήθεο. Οη πην γλσζηέο κέζνδνη 

επεμεξγαζίεο ζαιάζζηνπ έξκαηνο ζηα πινία κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο, είλαη νη εμήο
13

:  

 Οξζή αληαιιαγή έξκαηνο 

 Υεκηθόο δηαρσξηζκόο 

 Μεραληθόο δηαρσξηζκόο 

 Φπζηθόο δηαρσξηζκόο 

 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί δε, όηη κηα κέζνδνο είλαη θαη ε ζσζηή αλ είλαη: 

 Αζθαιήο γηα ην πινίν θαη ην πιήξσκα 

 Πεξηβαιινληηθά απνδεθηή (λα κελ πξνθαιεί πεξηζζόηεξα ή ζνβαξόηεξα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα από απηά πνπ επηιύεη) 

 πκβαηή κε ηε ζρεδίαζε, ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πινίνπ 

 Οηθνλνκηθά απνδνηηθή 

 Βηνινγηθά απνδνηηθή (λα απνκαθξύλεη ή λα θαζηζηά κε βηώζηκνπο ζε ηθαλνπνηεηηθό 

βαζκό ηνπο επηβιαβείο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο θαη ηα παζνγόλα πνπ βξίζθνληαη ζην 

ζαιάζζην έξκα) 

 

                                                           
13

 (Minchin et al, 2009) 
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2.1.1 Αληαιιαγή ζαιάζζηνπ έξκαηνο  

Έλα από ηα πιένλ απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ κείσζε ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ από ηε 

ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ έξκαηνο από ηε λαπηηιία, πνπ πξνηείλεηαη από ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ηνπ ΗΜΟ, είλαη ε αληαιιαγή έξκαηνο. Ζ κέζνδνο απηή ζπλίζηαηαη ζηελ αληαιιαγή ηνπ 

έξκαηνο ηνπ πινίνπ όηαλ βξίζθεηαη ζηνλ σθεαλό. Σν θπξηόηεξν πιενλέθηεκα έγθεηηαη ζην 

γεγνλόο όηη νη νξγαληζκνί πνπ πεξηέρνληαη ζην έξκα θαη πξνέξρνληαη από ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο 

είλαη πνιιέο θνξέο δύζθνιν ή θαη αδύλαην λα επηβηώζνπλ ζηνλ σθεαλό θαη αληίζηξνθα. H 

αληαιιαγή ηνπ έξκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε ηνπο εμήο ηξόπνπο:
14

: 

 Αληαιιαγή πδάηηλνπ έξκαηνο αδεηάδνληαο πιήξσο αξηζκό δεμακελώλ, θαη 

μαλαγεκίδνληαο κε ζαιάζζην έξκα ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε.  

 Ξέπιπκα ησλ δεμακελώλ έξκαηνο κέζσ ζπλερνύο ξνήο “θαζαξνύ” πδάηηλνπ έξκαηνο 

πνπ εηζέξρεηαη κε πίεζε από ηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο, αλαγθάδνληαο ην αθάζαξην 

πδάηηλν έξκα λα απνβιεζεί δηάκεζν ζηνκίσλ. Πξνθεηκέλνπ λα ζεσξείηαη 

απνηειεζκαηηθή ε αληαιιαγή ηνπ έξκαηνο πξέπεη λα αληιεζεί ηνπιάρηζην ηξεηο θνξέο 

ν όγθνο ηνπ αξρηθνύ εθηνπίζκαηνο.
15

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή 2010 

15
 IMO Publication, 2004 
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Δηθόλα Νν.4 – Γηαδηθαζία Αληαιιαγήο Έξκαηνο ζηα Πινία 
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Δηθόλα Νν.5: Πεξηνρέο Αληαιιαγήο Έξκαηνο ζηα πινία 

 

 

 

Σν παξαπάλσ ζρήκα δείρλεη πσο πξαγκαηνπνηείηαη ε αληαιιαγή ζαιάζζηνπ έξκαηνο. Σν 

πινίν μεθηλά από έλα ιηκάλη ζηνλ Ηλδηθό θαη ηαμηδεύεη κέζσ ηεο δηώξπγαο ηνπ νπέδ 

μεθνξηώλεη ζηελ Μεζόγεην θαη αληιεί ζαιάζζην έξκα πξηλ δηαζρίζεη ηνλ Αηιαληηθό Ωθεαλό. 

Ζ αληαιιαγή έξκαηνο κπνξεί λα ζπκβεί ζηνλ Ωθεαλό πξηλ πάεη λα παξαιάβεη θνξηίν.   
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Δηθόλα Νν.6: Ballast Discharging Manifold 

 

 (Πεγή: www.kline.co.jp) 

Δηθόλα Νν.7: Ballast water is forced out an opening at the top of the ship in flow-

through exchange 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πεγή: http://www.serc.si.edu) 

 

http://www.serc.si.edu/


Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ςτη Ναυτιλία 
Ζηγόρησ Φίλιπποσ / ΜΝ 13023 

 

 
 

 

 
 

28 

Εικόνα Νο.8 Αθαίπεζη ηος έπμαηορ καηα ηηρ διάπκεια ηαξιδιού 

 

Πεγή: http://www.green4sea.com 

2.1.2 Υεκηθόο Γηαρσξηζκόο 

Τπάξρνπλ θαη άιινη ηξόπνη δηαρσξηζκνύ έξκαηνο εθηόο από ηελ αληαιιαγή έξκαηνο, κε ζηόρν 

ηε θαηαζηξνθή κηθξννξγαληζκώλ παζνγόλσλ νη νπνίνη ππάξρνπλ ζε απηό. Ο πην γλσζηόο είλαη 

ν ρεκηθόο δηαρσξηζκόο θαη ε ρξήζε ρεκηθώλ βηνθηόλσλ. Σα ρεκηθά απηά ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

εξκαηηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ πινίνπ θαη θαηά ηνλ αθεξκαηηζκό.  

Οη θαηεγνξίεο ηνπο είλαη δπν, ηα νμεηδσηηθά θαη ηα κε νμεηδσηηθά. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα 

επηιεγεί ν ηύπνο ηνπ βηνθηόλνπ ώζηε λα κε έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην άλζξσπν θαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ζπλαληώληαη ζε ζηεξεή ζπκππθλσκέλε κνξθή ή θαη 

πγξή ώζηε λα απνζεθεύνληαη εύθνια ζην πινίν.  

Σα βηνρεκηθά είλαη πνηθίια θαη απνηειεζκαηηθά. Παξ’ όια απηά, δελ έρεη εξεπλεζεί αξθεηά ε 

αληίδξαζε πνπ έρνπλ κε ην ζαιαζζηλό λεξό ή ηα ππνπξντόληα ηνπο. Σελ ίδηα ζηηγκή ηα 

κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη αμηόπηζηα θαη ην κέγεζόο ηνπο δε ρξεηάδεηαη ζεκαληηθή 

http://www.green4sea.com/
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ζπληήξεζε. Αλεζπρία ππάξρεη σζηόζν γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πιεξώκαηνο ζε ζρέζε κε ηα 

ρεκηθά. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο ζηεξίδεηαη ζηε θαηαζηξνθή θπηηαξηθώλ κεκβξάλσλ έηζη ώζηε λα 

ζθνηώλνπλ ην θύηηαξν. Έηζη ιεηηνπξγεί ην ριώξην θαη ηα ππόινηπα νμεηδσηηθά βηνθηόλα. 

Δπίζεο ην ριώξην είλαη ρξήζηκν γηα ηε επεμεξγαζία ηνπ πόζηκνπ λεξνύ. Πνιύ κεγάιε 

πηζαλόηεηα ππάξρεη λα λα ππάξρεη θαη αληίδξαζε κε ην ζαιαζζηλό λεξό κε ε δεκηνπξγία 

ηνμηθώλ ρεκηθώλ
16

. 
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 Minchin et al, 2009 
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Δηθόλα Νν.9: Μεραληζκόο παξαγσγήο όδνληνο πάλσ ζε πινίν 
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Δηθόλα Νν.10: ύζηεκα Ballastage 

 

Όπσο θάζε κέζνδνο επεμεξγαζίαο παξά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο έρεη θαη αξθεηά 

κεηνλεθηήκαηα. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, απηά ζπλδένληαη θπξίσο κε ηνπο θηλδύλνπο πνπ 

εγθπκνλεί ε ρξήζε ρεκηθώλ όπσο ην ριώξην. Οη θίλδπλνη απηνί αθνξνύλ θπξίσο ην πιήξσκα 

ηνπ πινίνπ αιιά θαη ην ζαιάζζην νηθνζύζηεκα πνπ ζα έξζεη ζε επαθή καδί ηνπ θαηά ηελ 

απόξξηςε ηνπ έξκαηνο.  Ζ ζνβαξόηεηα ηνπ θηλδύλνπ γηα ην πιήξσκα εμαξηάηαη από παξάγνληεο 

όπσο δηάξθεηα έθζεζεο ζε θάπνηα ρεκηθή νπζία, ε ζπρλόηεηα θιπ. Σα ζπλήζε ζπκπηώκαηα είλαη 

αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, βήραο, εξεζηζκόο ζηα κάηηα θαη ην δέξκα όπσο θαη δειεηεξίαζε.
17

  

2.1.3 Μεραληθόο Γηαρσξηζκόο 

Μ’ απηό ην ζπγθεθξηκέλν ηξόπν, απνκαθξύλνληαη ηα κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο ζσκαηίδηα 

από ην έξκα. πλήζσο εθαξκόδεηαη ζηελ ππνδνρή αλαξξόθεζεο ηνπ πδάηηλνπ έξκαηνο κε 

                                                           
17

 Hewitt, Gollasch, Minchin, 2009 
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ζθνπό λα κεηώζεη ηνλ αξηζκό ησλ δηάθνξσλ ζαιάζζησλ νξγαληζκώλ θαη ηα πνζνζηά ηδεκάησλ 

πνπ ελδέρεηαη λα εηζέιζνπλ ζηε δεμακελή έξκαηνο. Οη θπξηόηεξεο κέζνδνη κεραληθνύ 

δηαρσξηζκνύ είλαη ην θηιηξάξηζκα θαη ε ρξήζε πδξνθπθιώλσλ.
18

  

Καηά ην θηιηξάξηζκα, ην έξκα αληιείηαη από ηελ ζάιαζζα θαη εηζέξρεηαη από έλα θίιηξν πνπ 

δελ επηηξέπεη νξγαληζκνύο κεγαιύηεξνπο ησλ 50κm λα πεξάζνπλ. Σν ηππηθό κέγεζνο πιέγκαηνο 

ησλ θίιηξσλ δηαρσξηζκνύ θπκαίλεηαη από 25 κε 100 κm (Paesons and Harkins 2002, Parsons 

2003). Σα πεξηζζόηεξα ζπζηήκαηα ηνπ είδνπο, κε έλα ππνζύζηεκα παιηλδξόκεζεο πεηάεη 

απηόκαηα ην βξόκηθν λεξό πίζσ ζηε ζάιαζζα, όηαλ ε πίεζε κεηά ην θίιηξν πέζεη ην 0.6 bar 

ιόγν ζπζζώξεπζεο πνιιώλ αθαζαξζηώλ. 

Δίηε πξηλ ηε είζνδν ζηε δεμακελή ή θαηά ηελ απόξξηςε, κπνξεί ην έξκα λα θηιηξαξίζεη. Σν 

θηιηξάξηζκα κπνξεί λ’ αθήζεη ηνπο κηθξννξγαληζκνύο ζην πεξηβάιινλ θαηά ηελ άληιεζε λεξνύ. 

Μεηνλέθηεκα όκσο είλαη ην γεγνλόο όηη ρξεηάδεηαη εμνπιηζκόο εηδηθόο ν νπνίνο είλαη αθξηβόο. 

Αλαγθαία είλαη ε ρξήζε άιιεο κεζόδνπ επεμεξγαζίαο αλ ηα θίιηξα δε είλαη ηθαλά λα 

απνκαθξύλνπλ κηθξννξγαληζκνύο
19
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 Katsanevakis et al, 2014 
19

 Katsanevakis et al, 2014 
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Δηθόλα Νν.11 – Γηαδηθαζία Μεραληθνύ Γηαρσξηζκνύ ζην Έξκα 

 

 

 

 

 

2.1.4 Φπζηθόο δηαρσξηζκόο 

ην θπζηθό δηαρσξηζκό, ρξεζηκνπνηνύληαη πνιιά κε ρεκηθά κέζα ώζηε λα απνκαθξπλζνύλ νη 

κηθξννξγαληζκνί θαη ε δεκηνπξγία ηνπο. Ζ ρξήζε γίλεηαη θαηά ην εξκαηηζκό ή ελ πισ ή/θαη 

θαηά ηνλ αθεξκαηηζκό. Κάπνηα από απηά, είλαη ε ζεξκηθή επεμεξγαζία, ε ππεξηώδεο 

αθηηλνβνιία θαη νη ππέξερνη. Γηα παξάδεηγκα, ηα απηνθαζαξηδόκελα παξάζπξα ζε νπξαλνμύζηεο 

θαη απηνθίλεηα απνηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε νξγαληζκώλ ράξε ζηελ αλεπηπγκέλε ηερλνινγία 

νμείδσζεο πνπ γίλεηαη όηαλ ην ειηαθό θσο πξνζπίπηεη κε δηνμείδην ηνπ ηηηαλίνπ. Σα ζπζηήκαηα 

απηά πεξηέρνπλ θαηαιύηεο δηνμεηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ πνπ παξάγνπλ ξίδεο όηαλ βξεζνύλ ζηελ 

παξνπζία ειηαθνύ θσηόο, νη νπνίεο αλ θαη έρνπλ δσή κεξηθώλ κηθξό- δεπηεξνιέπησλ, δηαζπνύλ 

ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε κηθξννξγαληζκώλ, ρσξίο ηελ ρξήζε ρεκηθώλ ή ηελ παξαγσγή 

βιαβεξώλ νπζηώλ.
20
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 Matej, 2015 
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Δηθόλα Νν.12 – Γηαδηθαζία Φπζηθνύ Γηαρσξηζκνύ
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Δηθόλα Νν.13: ALFA LAVAL – PUREBALLAST 3.1 
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Δηθόλα Νν.14: Pure Ballast 3.1 on board 
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2.2 Δκπνξηθά πζηήκαηα δηαρείξηζεο Θαιάζζηνπ έξκαηνο 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηα από απηά θαη πεξηγξάθνληαη νη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη. Δπίζεο ηα πεξηζζόηεξα από απηά είλαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ IMO.  

2.2.1 PureBallast System, PureBallast 2.0  

Καηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ ΗΜΟ απνηειεί έλα ζύζηεκα αθαίξεζεο 

ησλ πηζαλώλ εηεξνρζόλσλ επηθίλδπλσλ πδξόβησλ εηδώλ από ην έξκα, ρσξίο ηελ ρξήζε ρεκηθώλ. 

Βαζηζκέλν ζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο νμείδσζεο (Advanced oxidation technology –AOT), 

αθνινπζεί ηνλ ίδην ηξόπν δξάζεο όπσο πρ ν απηόκαηνο θαζαξηζκόο ησλ ηδακηώλ ησλ 

νπξαλνμπζηώλ, όπνπ πεξηνξίδεηαη ε αλάπηπμε νξγαληζκώλ κε αληίδξαζε ΑΟΣ πνπ ζπκβαίλεη 

όηαλ ην θώο ηνπ ήιηνπ ρηππάεη πάλσ ζην δηνμείδην ηνπ ηηηαλίνπ. 

Βαζίδεηαη ζηνλ όγθν έξκαηνο ηνπ πινίνπ, θαη πεξηιακβάλεη κηα ή πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ΑΟΣ, 

πνπ επεμεξγάδνληαη ην λεξό θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εξκαηηζκνύ θαη αθεξκαηηζκνύ. Απηέο νη 

κνλάδεο πεξηιακβάλνπλ θαηαιύηεο δηνμεηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ, πνπ δεκηνπξγνύλ radicals, κε 

δηάξθεηα δσήο κόλν νξηζκέλα milliseconds, ηα νπνία δηαζπνύλ ηελ κεκβξάλε ησλ θπηηάξσλ ησλ 

κηθξννξγαληζκώλ, ρσξίο ηελ ρξήζε ρεκηθώλ ή ηελ δεκηνπξγία επηθίλδπλσλ θαηαινίπσλ, θαη 

θαηαζηξέθνπλ ην DNA ηνπο. 

 

 

 

 

 

 



Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ςτη Ναυτιλία 
Ζηγόρησ Φίλιπποσ / ΜΝ 13023 

 

 
 

 

 
 

38 

 

 

 

Δηθόλα Νν.15 – ύζηεκα PureBallast System, PureBallast 2.0 

 

 

 

2.2.2 Ocean Saver® Ballast Water Management System 

Μεηά ην θηιηξάξηζκα ιακβάλεη ρώξα ε δεκηνπξγία παικώλ θαη ε δεκηνπξγία πδξνδπλακηθήο 

ζπειαίσζεο. Απηό πξνθαιεί ηελ θαηαζηξνθή ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο θαη θαη’επέθηαζε ησλ 

κηθξννξγαληζκώλ. ηε ζπλέρεηα ιακβάλεη ρώξα ε απνμπγόλσζε ελώ ζην ηειεπηαίν ζηάδην 

επεμεξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε ειεθηξνιπηηθή δηεξγαζία πνπ βαζίδεηαη ζηελ ειεθηξνρεκηθή 

ηερλνινγία.  
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Δηθόλα Νν.16 – ύζηεκα OceanSaver® Ballast Water Management System 

2.2.3 Venturi Oxygen Stripping
TM 

(VOS) System 

ε απηή ηελ ηερλνινγία αδξαλέο αέξην εηζάγεηαη ζην έξκα κέζσ ελόο ζπζηήκαηνο venturi. Ζ 

ζπειαίσζε πνπ πξνθαιείηαη θαηαζηξέθεη ηνπο κηθξννξγαληζκνύο. ηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε απνμπγόλσζε θαη ε κείσζε ηνπ PH.  
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Δηθόλα Νν.17- ύζηεκα OceanSaver® Ballast Water Management System 

 

 

 

 

 

2.2.4 Hyde GuardianTM Ballast Water Treatment System 

Καηά ηνλ εξκαηηζκό ην λεξό δηέξρεηαη από ην θίιηξν κε ζθνπό ηελ αθαίξεζε ησλ νξγαληζκώλ ή 

ζσκαηηδίσλ κεγαιύηεξσλ από 50micron. ηε ζπλέρεηα δηέξρεηαη κέζα από ηελ επεμεξγαζία ηεο 

νμείδσζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθεξκαηηζκνύ πεξλά εθ λένπ από ην θίιηξν θαη ην λεξό  
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Δηθόλα Νν.19 – ύζηεκα Hyde GuardianTM Ballast Water Treatment System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.2.5 JFE BallastAce System   

Καηά ηνλ αθεξκηηζκό πξαγκαηνπνηείηαη κεραληθόο δηαρσξηζκόο θαη απνκαθξύλνληαη 

νξγαληζκνί κεγαιύηεξν από 35microns. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ρεκηθόο 

δηαρσξηζκόο θαη ζπεαιίσζε κέζσ ησλ ζσιήλσλ venturi.  
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Δηθόλα Νν.20 – ύζηεκα JFE BallastAce System  

 

 

2.2.6 FineBallastTM OZ System 

Δδώ έρνπκε έλα ζηάδην πξνεξγαζίαο νύηνο ώζηε λα απνθεπρζεί ε απόθξαμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ζηε ζπλέρεηα έλαλ κεραληθό δηαρσξηζκό κέζσ κηαο εηδηθήο αληιίαο θαη κε πξνζζήθε 

όδνληνο ζην λεξό. Σν λεξό απηό δηαηεξείηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξνθεηκέλνπ λα 



Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ςτη Ναυτιλία 
Ζηγόρησ Φίλιπποσ / ΜΝ 13023 

 

 
 

 

 
 

43 

θαηαζηνύλ αλελεξγνί νη δηάθνξνη κηθξννξγαληζκνί. Ζ ζπζθεπή παξαγσγήο όδνληνο πεξηέρεη 

πνιιά ειεθηξόδηα πνπ κεηαηξέπνπλ κέξνο ηνπ νμπγόλνπ ζε όδνλ.  

 

 

Δηθόλα Νν.21 – ύζηεκα FineBallastTM OZ System 

 

 

 

 

 

 



Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ςτη Ναυτιλία 
Ζηγόρησ Φίλιπποσ / ΜΝ 13023 

 

 
 

 

 
 

44 

 

Κεθάιαην 3ν: Σερλν-Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ησλ Μεζόδσλ Δπεμεξγαζίαο 

Θαιαζζίνπ Έξκαηνο 

ην πξνεγνύκελν θεθάιαην έγηλε κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ησλ πην ζεκαληηθώλ κεζόδσλ 

δηαρείξηζεο ζαιάζζηνπ έξκαηνο θαζώο θαη θάπνησλ εκπνξηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ηε λαπηηιία θαη θάλνπλ ρξήζε απηώλ ησλ κεζόδσλ.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε θάζε κέζνδνο παξνπζηάδεη θάπνηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα 

πνπ ηελ θαζηζηνύλ πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθή γηα θάζε μερσξηζηή πεξίπησζε 

πινίνπ. Πξνθεηκέλνπ ινηπόλ λα απνθηήζνπκε κηα γεληθόηεξε εηθόλα γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο 

θάζε κεζόδνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ πνπ θάλνπλ ρξήζε απηήο είλαη ζεκαληηθό λα 

επηρεηξήζνπκε κηα αλάιπζε θαη ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ βαζηθόηεξσλ από απηέο.  

ηελ αλάιπζε καο απηή ζα ιάβνπκε σο θξηηήξηα ηόζν ηα δηάθνξα είδε θόζηνπο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ επηινγή ηεο εθάζηνηε κεζόδνπ (εγθαηάζηαζεο, ελέξγεηαο θιπ.) όζν θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε πεξηβαιινληηθή επίπησζε, ε αζθάιεηα, νη πιηθέο επηπηώζεηο ζην πινίν 

θαζώο θαη ε δπλακηθόηεηα ηεο θάζε κεζόδνπ.  

Όζνλ αθνξά ην νηθνλνκηθό θόζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

ζαιάζζηνπ έξκαηνο απηό πξνθύπηεη θπξίσο από ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ην 

θόζηνο θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζώο θαη ην 

δηαρεηξηζηηθό θαη ην θόζηνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ. ε θάζε πεξίπησζε ν ππνινγηζκόο 

ηνπ θόζηνπο εμαξηάηαη θπξίσο από κηα ζεηξά κεηαβιεηώλ όπσο ην είδνο ηνπ πινίνπ, ηε δηάξθεηα 

ηνπ θάζε ηαμηδηνύ, ηελ ηαρύηεηα ηνπ πινίνπ, ηνλ αξηζκό ησλ ηαμηδηώλ αλά έηνο, ηελ 

ρσξεηηθόηεηα ηνπ πινίνπ, ην είδνο ηνπ θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί. πλεπώο πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξνύκε λα ζπγθξίλνπκε ην θόζηνο κεηαμύ ησλ κεζόδσλ είλαη απαξαίηεησλ λα ιακβάλνπκε 

ππόςηλ ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο.  

Ζ ζύγθξηζε θόζηνπο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ηερληθέο επεμεξγαζίαο έξκαηνο δελ κπνξεί λα 

γεληθεπηεί , εμαηηίαο ηεο πνηθηιίαο αλάκεζα ζηνπο ηύπνπο πινίσλ θαη ηνπο δξόκνπο ηνπ 
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εκπνξίνπ. Δπηπιένλ, βαζηδόκελν ζηελ δηαρείξηζε ηεο ηερλνινγίαο, ην θόζηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα έξκαηνο θαη ην κήθνο ηνπ ηαμηδηνύ ή ην κέγεζνο ησλ αληιηώλ έξκαηνο, 

αθνύ θάζε κηα από απηέο δηαθέξεη ζεκαληηθά.  

πλεπώο, ζπγθξίζεηο θόζηνπο κπνξνύλ λα γίλνπλ κόλν κε βάζε ηηο γξακκέο εκπνξίνπ, ην 

επίπεδν ηνπ νξγαληζκνύ πνπ πξέπεη λα αθαηξεζεί θαη ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ πινίνπ. 

Παξαθάησ, γίλεηαη κία ζύγθξηζε θόζηνπο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο κεζόδνπο επεμεξγαζίαο 

έξκαηνο. Από όηη θαίλεηαη, ε πην θζελέο είλαη ε αθαίξεζε νμπγόλνπ θαη ε ρξήζε ππεξηώδνπο 

αθηηλνβνιίαο ελώ ε αθξηβόηεξε είλαη ζε κεγάιν βαζκό ε ζέξκαλζε ηνπ έξκαηνο, αιιά θαη ε 

ρξήζε ππεξήρσλ: 

 

Πίλαθαο 1: ύγθξηζε θόζηνπο κεζόδσλ δηαρείξηζεο ζαιάζζηνπ έξκαηνο 

 

ύζηεκα επεμεξγαζίαο Κόζηνο (euro/m
3
) 

Υξήζε ζεξκόηεηαο 0.53 

Αθαίξεζε νμπγόλνπ 0,10 

Τπεξηώδεο αθηηλνβνιία 0,045 – 0,11 

Τπέξερνη 0,28-0,43 

Ομεηδσηηθά (νδνλ θιπ) 0,20-0,24 

Πεγή : Jorma Rytkonen , VTT , Ballast water management technology,web page 

http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/  

http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/
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Σέινο ζεκαληηθόο παξάγνληαο είλαη επίζεο θαη ε δπλαηόηεηα αιιαγήο ηεο εθάζηνηε κεζόδνπ. 

Έηζη ππάξρνπλ θάπνηεο πνπ είλαη πνιύ εύθνιν λα αιιάμνπλ ρσξίο κεγάιε πξνζπάζεηα θαη 

θόζηνο όπσο ε αληαιιαγή έξκαηνο θαη θάπνηεο άιιεο πνπ πνιύ δύζθνιν θαη απαηηεί λέα 

εγθαηάζηαζε ιόγσ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ όπσο ε ρξήζε 

ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο.  

Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ησλ εθάζηνηε κεζόδσλ δηαρείξηζεο ζαιάζζηνπ έξκαηνο όπσο 

πξνζδηνξίζηεθαλ ζην πξόγξακκα MARTOB (πνπ πξόθεηηαη γηα κηα κειέηε ζύγθξηζεο ησλ 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο έξκαηνο) εζηηάδνπλ θπξίσο ζηα εμήο:  

 Δπίδξαζε από ηελ απόξξηςε ηνπ ζαιάζζηνπ έξκαηνο 

 Απόξξηςε νξγαληζκώλ πνπ έρνπλ επηβηώζεη 

 Απόξξηςε ζηεξεώλ είηε νξγαληζκώλ είηε ππνιεηκκάησλ 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο 

 Πηζαλόηεηα πεξηβαιινληηθήο ξύπαλζεο από ρεκηθά ή πεηξειαηνθειίδεο  

Έηζη γηα παξάδεηγκα ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ έξκαηνο πνπ επηηπγράλεηαη 

κέζσ ηεο ζεξκηθήο δηαρείξηζεο ή ηεο ρξήζεο ππεξήρσλ πξνθαιεί κεηαβνιή ζηελ πνηόηεηα ηνπ 

απνξξηπηόκελνπ έξκαηνο ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε 

κεζόδσλ όπσο ε ρξήζε ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο(UV) δελ έρεη θακηά επίδξαζε ζηελ πνηόηεηα 

ηνπ.  

Όιεο νη κέζνδνη απαηηνύλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα ιόγσ ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ θαη ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ. Σε κηθξόηεξε 

θαηαλάισζε απαηηεί ε κέζνδνο ηεο biological oxygen ελώ ηε κεγαιύηεξε ε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία.  

Όζνλ αθνξά ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θάζε κέζνδν απηνί αθνξνύλ θπξίσο ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πιεξώκαηνο θαη ηνπ πινίνπ από ηε ρξήζε ησλ κεζόδσλ θαη είλαη θπξίσο ε 

ζεξκνθξαζία, ε αθηηλνβνιία, νη ππέξερνη, ηα ρεκηθά  θαη όπνηα άιιε νπζία παξάγεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ρξήζεο ηεο θάζε κεζόδνπ. Κάπνηεο από ηηο κεζόδνπο απαηηνύλ ηελ άληιεζε ηνπ λεξνύ 
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κέζσ ζσιελώζεσλ γεγνλόο πνπ απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα θαηαζηξνθή ησλ ζσιελώζεσλ θαη 

δηαξξνέο ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηνπ πινίνπ.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ζύγθξηζεο ησλ 

βαζηθόηεξσλ κεζόδσλ επεμεξγαζίαο ζαιάζζηνπ έξκαηνο ιακβάλνληαο σο θξηηήξηα όζα 

αλαιύζεθαλ παξαπάλσ.  

 

 

Πίλαθαο 2: πγθξηηηθή αλάιπζε κεζόδσλ δηαρείξηζεο ζαιάζζηνπ έξκαηνο 

Κξηηήξην Αληαιιαγή Φηιηξάξηζκ

α 

UV Οzone Chlorine Nitrogen Biological 

Κόζηνο Μηθξό Τςειό Τςειό Τςειό Μέηξην Μέηξην Οπδέηεξν 

Κίλδπλνο Μέηξην Μέηξην Τςειό Τςειό Τςειό Τςειό Οπδέηεξν 

Δθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνύ 

Υακειό Μέηξηα Τςειό Τςειό Τςειό Τςειό Υακειό 

Δπηπηώζεηο  

ζην πινίν 

Κακία Κακία Κακία Γηάβξσζε Γηάβξσζε   

Πηζαλόηεηα 

αιιαγήο 

Ναη Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη Ναη 

Πεξηβαιινληη

θή επίδξαζε 

? ? - - Αλεπίηξεπηε Δπηηξεπηή Δπηηξεπηή 

(πεγή:   Simard, 2012) 

Με βάζε ινηπόλ απηή ηε ζύγθξηζε ε αληαιιαγή έξκαηνο απνηειεί κηα νηθνλνκηθή θαη ζρεηηθά 

αζθαιή κέζνδν πνπ δελ έρεη θακία επίπησζε ζηνλ θύθιν δσήο ηνπ πινίνπ. Καη’ αληηζηνηρία ε 
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ρξήζε UV απνηειεί κηα ηδηαίηεξα θνζηνβόξα θαη επηθίλδπλε κέζνδν. Δπίζεο ε ρισξίσζε 

απνηειεί αλακθηζβήηεηα ηε κέζνδν εθείλε κε ηε αξλεηηθόηεξε πεξηβαιινληηθή επίδξαζε.  

Αθόκε αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ε κόλε κέζνδνο πνπ έρεη πηζαλόηεηα αιιαγήο είλαη ε 

αληαιιαγή έξκαηνο γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηνλ ηξόπν εθηέιεζεο απηήο ηεο κεζόδνπ αθνύ δελ 

απαηηεί θάπνηνλ εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκό γηα ηελ απόξξηςε θαη ηελ εθ λένπ άληιεζε λεξνύ. 

Σέινο όπσο δηαηππώζεθε θαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ρεκηθνύ δηαρσξηζκνύ απηή ε κέζνδνο 

πξνθαιεί ζεκαληηθή θζνξά ζην πινίν ιόγσ ηεο ρξήζεο ρεκηθώλ νπζηώλ πνπ πξνθαινύλ 

δηάβξσζε ζηα κέξε ηνπ πινίνπ.  

 

 

Σερλν-Οηθνλνκηθή κειέηε εγθαηάζηαζεο Hyde Guardian HG800” 

Ballast Water Treatment System ζε έλα δεμακελόπινην. 

 

ην ζεκείν απηό ζα γίλεη κηα κειέηε εγθαηάζηαζεο ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο Θαιάζζηνπ 

έξκαηνο ζπκβαηό κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνύο  ηνπ “Ballast convention”. Ζ κειέηε 

εγθαηάζηαζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζ’ έλα δεμακελόπινην θαη ην ζύζηεκα πνπ επξόθεηην λα 

εθαξκνζηεί είλαη ην “Hyde Guardian HG800” Ballast Water Treatment System. 

Σν ζύζηεκα ινηπόλ απηό “Hyde Guardian HG800” (BWTS) ελζσκαηώλεη ηνλ ηέιεην ζπλδπαζκό 

απνδνηηθώλ κεζόδσλ θηιηξαξίζκαηνο, ώζηε λα αθαηξεί απνηειεζκαηηθά ηα ηδήκαηα θαη ηνπο 

κεγαιύηεξνπο νξγαληζκνύο. Δπηπιένλ ε ύπαξμε κίαο ηζρπξήο κνλάδαο απνιύκαλζεο κε ηελ 

κέζνδν UV είλαη ηθαλή λα ζθνηώζεη ή λα αδξαλνπνηήζεη νπνηνδήπνηε ίρλνο πιαγθηόλ, 

βαθηεξηδίσλ θαη άιισλ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Έγηλε επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ γηα 

λα είλαη ζπκβαηό κε ηελ ηθαλόηεηα άληιεζεο έξκαηνο λεξνύ 2 x 750m
3
 /h x. 25m T. H., κε ηα 

αθόινπζα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά: 
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 Πξνηείλεηαη εγθαηάζηαζε BWTS κνληέιν: HG800 x 2 κνλάδεο. 

 Ηθαλόηεηα Παξνρήο (Flow Capacity) : 2 x 800 m3/h (abt 2 x 3,520 gpm)  

 Φίιηξα / Μέγεζνο : {12 x 6”} αλα κνλάδα 

 Καλνληθή/ Μέγηζηε UV ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεη (kW): 53 / 75, αλά κνλάδα 

 πλνιηθό βάξνο αλά κνλάδα (Filter, UV, power panel & control cabinet): 3,145 kg 

 

Πίλαθαο 3: Σα ζηνηρεία ηνπ πινίνπ 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ επηιεγκέλνπ ζπζηήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηελ ππάξρνπζα 

πδάηηλε δεμακελή No3 WBTs (P&S). Αλαθνξά γίλεηαη ζην ζρεηηθό ζρέδην θαη παξάξηεκα ζην 

θάησ κέξνο. 

Έθηαζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Ζ ύπαξμε θαη ν ζπλδπαζκόο δηπινύ ππζκέλα θαη θηεξνύ ζην No.3 WBTs (P&S) κπνξεί λα 

δηαρσξηζηεί πεξαηηέξσ ζε δύν δηακεξίζκαηα. 
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Σν πδαηνζηεγέο αλώηεξν ηκήκα πνπ εθηείλεηαη από ηα frames # 59 έσο # 63, No.1 Stringer 

(16,320m ΑΒ) κέρξη ην θύξην επίπεδν ηνπ θαηαζηξώκαηνο, Καη ην πδαηνζηεγέο αλώηεξν ηκήκα 

(κπξνζηά #63-71  θαη πίζσ #55-59) 

 

Θέκαηα ηεο ηξνπνπνίεζεο 

Γνκηθή ηξνπνπνίεζε: Ζ δνκηθή επάξθεηα ηνπ πινίνπ θαη ε ζπλνιηθή δύλακε πνπ αζθείηαη ζε 

απηό απνηεινύλ απζηεξά ζηνηρεία ηεο θιάζεο ηνπ, σο εθ ηνύηνπ όια ηα ηξνπνπνηεκέλα δνκηθά 

ζρέδηα ζα πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα πξνεηνηκαζηνύλ θαηαιιήισο θαη λα ππνβιεζνύλ ζηνλ 

λενγλώκνλα ηνπ πινίνπ γηα έγθξηζε ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο. Ζ έγθξηζε ηεο 

θιάζεο πηζηνπνηεί ηελ πνηόηεηα ησλ εξγαζηώλ, ηηο απαξαίηεηεο εληζρύζεηο ζηα κέηαιια, ηηο 

δηεηζδύζεηο, ηα κεραληθά αλνίγκαηα, ηελ πνηόηεηα ησλ ξαθώλ ζπγθόιιεζεο θαη γεληθά πξνο 

πιήξε ηθαλνπνίεζε ηνπ επηζεσξεηή ηεο θιάζεο. 

 

Σα αθόινπζα ζεκεία ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε: 

 

 Απαηηείηαη δνκηθή ηνπηθή ελίζρπζε ζην No.3 WBT (P&S) γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ πξόζζεηνπ εμνπιηζκνύ BWTS 

 Μόληκν θιείζηκν θαη ησλ δπν απηώλ αλνηγκάησλ 300x600  – θάζε πιεπξάο  - θαη ηεο 

“H3” αλζξσπνζπξίδαο πνπ βξίζθεηαη ζην No.1 Stringer, frames 59 ½, 60 ½ and 61 ½ 

(P&S) 

 Μόληκν θιείζηκν ησλ δώδεθα (12) κηθξώλ ηξππώλ, πνπ βξίζθνληαη ζην No.1 Stringer 

i.w.o. No3 WBT(P), θαη ηα ζπκκεηξηθά απηώλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζην No.1 

Stringer i.w.o. No3 WBT(S). 

 Ζ θιάζε απαηηεί ηελ επαλεμέηαζε ηεο πξόζβαζεο ζηνπο θιεηζηνύο ρώξνπο, πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζαιάζζηνπ 

έξκαηνο θαη ηξνπνπνηνύλ ην No.3 WBTs (P,S) γηα ηελ επηζεώξεζε ηνπ ρώξνπ, ηνλ 

ζσζηό εμαεξηζκό θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ ελ ιόγσ ρώξνπ.  
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 Μεξηθά λέα πδαηνζηεγή δηαθξάγκαηα ζηα πιαίζηα (frames) 59 θαη 63, πνπ 

επεθηείλνληαη από No1 stringer ζηα αλώηεξα επίπεδα ηνπ θαηαζηξώκαηνο. Σα 

ππάξρνληα πιαίζηα ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςνπλ ηελ 

απνδνηηθή εγθαηάζηαζε  ησλ W.B. ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνύ κέζα ζηα λέα 

πδαηνζηεγή δηακεξίζκαηα. Μηα ηέηνηα ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε 

ησλ ελ ιόγσ λέσλ δηαθξαγκάησλ. 

 Απαηηείηαη επηπιένλ δνκηθή ηνπηθή ελίζρπζε γηα ηελ παξνύζα εγθαηάζηαζε, 

απαξαίηεηεο δηεηζδύζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ηνπ πξόζζεηνπ έξκαηνο, ηε θπζηθή 

δηέμνδν θαη ηε δηνρέηεπζε κε ζσιήλεο ύθαισλ. 

 Αλαβάζκηζε ηεο ππάξρνπζαο θαηαζθεπήο/ δνκήο. Νένη θελνί ρώξνη λα έρνπλ ηελ 

απαηηνύκελε ζεξκνκόλσζε θαη εγγελώο αζθαιή πξόηππα ππξαζθάιεηαο. 

 

Πξνζηηζέκελν ζύλνιν βάξνο ράιπβα πεξίπνπ10.80 MTs 

 

Σξνπνπνίεζε σιελώζεσλ:  Οη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζσιελώζεσλ ηνπ πινίνπ απνηεινύλ επίζεο 

ζηνηρεία ηεο θιάζεο ηνπ, σο εθ ηνύηνπ όια ηα ηξνπνπνηεκέλα ζρέδηα ζα πξέπεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ λα πξνεηνηκαζηνύλ θαηαιιήισο θαη λα ππνβιεζνύλ ζηνλ λενγλώκνλα ηνπ πινίνπ γηα 

έγθξηζε ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο. Ζ πνηόηεηα ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη 

νινθιεξώλνληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ επηζεσξεηή ηεο θιάζεο. 

 

Σα αθόινπζα ζεκεία ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε: 

 Σν έξκα ζα δηνρεηεύεηαη κε λέεο ζσιήλεο ND300/Sch.80, πεξίπνπ 140.0-150.0 κ ζην 

κήθνο. Σνπιάρηζηνλ ην πιηθό  θαη ε πνηόηεηα λα είλαη ζύκθσλα κε ην αξρηθό ζρέδην, π.ρ. 

πάρνο 12.7mm) θαη νη βαιβίδεο, νη ζπλαξκνινγήζεηο (abt 12 elbows 90o, four-4 N/R or 

globe check valves, four-4 300x400 expander/reducers, four-4 sleeve expansion joints 

etc). Όια απηά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ Hyde Guardian BWTS κε ηηο 

ππάξρνπζεο θύξηεο γξακκέο αλαξξόθεζεο θαη εθθέλσζεο ζε δηπιό ππζκέλα. 
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 Σν έξκα ζα δηνρεηεύεηαη κε λέεο ζσιήλεο ND150/Sch.80, πεξίπνπ 27.00-30.0 κ ζην 

κήθνο θαη νη βαιβίδεο, νη ζπλαξκνινγήζεηο (abt 6 elbows 90o, two-2 BF or globe check 

valves etc).  Απαηηείηαη επηπιένλ γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ Hyde Guardian BWTS κηα 

αληηζηξέςηκε γξακκή εθθέλσζεο πνπ ζα επηθνηλσλεί  κε ηελ ππάξρνπζα γξακκή εθξνήο 

έξκαηνο ζηε ζάιαζζα. 

 Δμαέξηζκόο: Σόζν νη λένη ρώξνη πνπ δεκηνπξγήζεθαλ (P, S) θαη ην ηξνπνπνηεκέλν No.3 

WBTs (P, S) ζα απαηηείηαη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε επαξθή κέζα ξπζκίζεσλ θπζηθνύ 

εμαεξηζκνύ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θιάζεο. 

o Τπνηίζεηαη όηη νη ππάξρνπζεο ξπζκίζεηο κπνξνύλ επαξθώο λα εμππεξεηήζνπλ ηηο 

απαηηήζεηο εμαεξηζκνύ ηνπ λένπ No.3 WBTs. Ωζηόζν, ν θπζηθόο εμαεξηζκόο ησλ 

λέσλ ρώξσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα δηαζηήκαηα , Fr.#59-63 (P&S), ππόθεηληαη 

έπεηηα ζηελ αλαζεώξεζε θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκό. Πηζαλόηαηα λα γίλεη 

εγθαηάζηαζε δπν ( 2) λέσλ ζσιήλσλ εμαεξηζκνύ. Δλαιιαθηηθέο ιύζεηο κπνξεί 

λα ζεσξεζνύλ βαζηζκέλεο ζηηο πξαγκαηηθέο ελ πισ ξπζκίζεηο. 

o Σα λέα εμαεξίζηεθα κέζα ζα πξέπεη λα ειεγρζνύλ αλαιπηηθά από ηνλ επηζεσξεηή 

γηα ηελ ζπκκόξθσζε κε ηνπο θαλόλεο ηεο θιάζεο. 

 Sounding/Bilge Suction: Οη λένη ρώξνη πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ην ηξνπνπνηεκέλν No.3 

WBTs (Π, S) ζα απαηηεζεί λα εμνπιηζηνύλ κε επαξθήο κέζα γηα ηελ αλαξξόθεζε ζηα 

ύθαια ηνπ πινίνπ θαη ηηο κεηξήζεηο ηεο ζηάζκεο ηνπ πγξνύ. 

o Αλακέλεηαη όηη νη ππάξρνπζεο ξπζκίζεηο κπνξνύλ επαξθώο λα εμππεξεηήζνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ζην sounding ηνπ λένπ No.3 WBTs (P&S). Απαηηείηαη λέα bilge 

suction ε νπνία ζπλδέεηαη ζην ζύζηεκα έξκαηνο θαη sounding measurement pipes 

γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ρώξσλ , ώζηε λα πξνζαξκνζηεί ην λέν ζύζηεκα 

δηαρείξηζεο ζαιάζζηνπ έξκαηνο. 

πλνιηθό βάξνο ζσιελώζεσλ ράιπβα/ εμαξηήκαηα, πεξίπνπ 17.5-19.0 MTs 
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Λεηηνπξγηθέο/ πξόζζεηεο πηπρέο πνπ εμεηάδνληαη: 

Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο ην lightweight ηνπ πινίνπ ζα απμεζεί ειαθξά, θαηά 0.4% 

ηνπ αξρηθνύ (εθηίκεζε 36,0 - 38,5 MTS) εμ νπ θαη ην deadweight ζα κεησζεί αληηζηνίρσο. 

Όια ηα πξόζζεηα απηά βάξε ζα είλαη εύθνια αλαγλσξίζηκα θαη κεηξήζηκα, ηέηνηα κηθξή αιιαγή 

ηνπ lightweight (0,4% < 2% max επηηξέπεηαη) δελ απαηηεί λα γίλεη ην ζρεηηθό πείξακα θιίζεο 

αθνύ νινθιεξσζνύλ νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο. Ωο εθ ηνύηνπ, ε ζηαζεξόηεηα (stability) δελ ζα 

ππόθεηληαη ζε εθ λένπ αμηνιόγεζε, εθηόο εάλ ππάξρεη ζαθήο έλδεημε από θάπνηα αληηθεηκεληθή 

κέηξεζε όηη ην lightship ηνπ βαπνξηνύ είρε αιιάμεη ζεκαληηθά. Άιισζηε ην  lightship ηνπ 

βαπνξηνύ αιιάδεη κε ηνλ ρξόλν γηα παξάδεηγκα από θάπνηεο ινγηθέο απώιεηεο, όπσο 

κεραλήκαηα θηι. 

Μεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ  No3 WBTs (P,S), ε ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα δηαρσξηζκέλνπ 

έξκαηνο ζα πξέπεη λα κεησζεί ζην 2 x 92.4 x 0.985 = 182.03 m3, π.ρ. ζην 0.8% ηνπ ζπλνιηθνύ. 

Δίλαη απίζαλν όηη ε ζπκκόξθσζε κε ηηο ζρεηηθέο MARPOL απαηηήζεηο (min mid-draught, trim, 

propeller immersion, stability, longitudinal strength etc.) γηα ηα ηαμίδηα πνπ γίλνληαη ζε 

θαηάζηαζε έξκαηνο ζα επεξεαζηνύλ ή ζα ζπκβηβαζηνύλ. 

Σα αθόινπζα ζηνηρεία κπνξνύλ λα απαηηεζνύλ από ηελ θιάζε ώζηε λα αλαζεσξεζνύλ. 

 General arrangement Plan 

 Capacity Plan with DWT Scale 

 Sounding Table for affected WBTs 

 Trim and Stability/Loading manual (possibly by means of Addendum or the 

incorporation of one or more endorsed pages) 

 - Loading Instrument (Loadicator) [and re-approval;] 

 - SOPEP / ODM booklet / COW Manual (if applicable) / Procedures and Arrangements 

booklet (if applicable) 

 - Ballast Water pumping and piping Plan 

 - Ballast Water Management Plan 
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 - Air Vent and Sounding Diagram 

 - Dangerous Zones Drawing (if applicable) 

 - Fire and Safety Control Plan 

 - Power Balance Calculation 

 - Certification (DWT changed) 

Γηαλνκή θαη ζπλδέζεηο ειεθηξηθήο δύλακεο/ηξνπνπνηήζεηο: Ζ νλνκαζηηθή πξόζζεηε δύλακε 

πνπ απαηηείηαη γηα ηα δύν ζπζηήκαηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζην κέγηζην θνξηίν ηνπο είλαη 150 

KW/440V/60Hz 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ εθεδξηθνί δηαθόπηεο ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ελέξγεηαο ζην E/R 

κπνξεί λα είλαη αλαγθαίεο λέεο γξακκέο κεηαθνξάο ελέξγεηαο από ην E/R ζην πξνηεηλόκελν 

WBTS. Οη πξνεγνύκελεο εθηηκήζεηο δείρλνπλ όηη ην ζπλνιηθό θόζηνο γηα ηελ ελ ιόγσ λέα 

γξακκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαηεπηηθήο δηνρέηεπζεο κε 

ζσιήλεο κπνξεί λα αλέιζεη ζηηο 25.000 US$. 
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Πίλαθαο 4: Παξνπζίαζε ησλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Hyde 

HG800 BWTS  ζην No.3 WBTs (P&S) / Upper Part & εθηίκεζε θόζηνπο (USD) 

 

ITEM 
 

Added Steel Weight (struct.) 10.80 MT 

New B.W. piping 300A, Sch.80 

Pipe Length 140-150m 

Elbows, Bends etc 12 

NR, BF, Angle, Globe Valves (o/s) 4 

Contract. / Enlarg. 300x400 4 

Expansion/Sleeve Joints 2 

New B.W. piping 150A, Sch.80 

Pipe Length 28-30m 

Elbows, Bends etc 8 

BF, Angle, Globe check Valves (o/s) 2 

Total weight for piping/fittings 17.5-19 MT 

Est. Cost, shown
*1 

items(USD) 130,000 ±5% 

 

εκείσζε*1 Ο πίλαθαο απηόο παξνπζηάδεη ηελ ιίζηα πιηθώλ πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ην θόζηνο απηώλ πξνθύπηεη λα είλαη 130,000 (USD). Υσξίο 

βέβαηα λα πεξηιακβάλεη εμεηδηθεπκέλεο επηζθεπέο θαη γεληθά έμνδα. 
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Δηθόλα Νν. 22 – HYDE B.W.T.S installation inside the No.3 WBTs (P&S) / Upper Part 
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Δηθόλα Νν. 23 –  Σνκή ηνπ ζρεδίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ballast water tank 

 

 

 

Δηθόλα Νν. 24 – Απεηθόληζε ηνπ ζπζηήκαηαηνο ζε 3D δηάζηαζε   
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Δηθόλα Νν. 25 – Απεηθόληζε ησλ frames 59 εσο 63 ζε 3D δηάζηαζε (1) 

 

 

Δηθόλα Νν. 26 – Απεηθόληζε ησλ frames 59 εσο 63 ζε 3D δηάζηαζε (2) 
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Δηθόλα Νν. 26 – Κάηνςε ηνπ ζρεδίνπ ζην ζεκείν πνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο
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Δθαξκνγή πζηήκαηνο ERMA FIRST BWMS κε θνπό ηελ Οξζή 

Γηαρείξηζε Θαιάζζηνπ Έξκαηνο ζηα Πινία 

 Απνηειεί γεγνλόο πσο ην ζύζηεκα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ νλνκαζία ERMA FIRST 

BWMS, εθαξκόδεηαη σο έλα απνηειεζκαηηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο ζαιάζζηνπ έξκαηνο θαη ην 

νπνίν νξίδεηαη σο απηόλνκν θαη αξζξσηό, έρεη αλαπηπρζεί θαη ζρεδηαζηεί κε ζθνπό λα 

αληαπνθξηζεί ζηα επίζεο απζηεξά πξόηππα ηνπ ζεκείνπ D-2 ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο θαη κε 

απώηεξν ζηόρν ηνλ έιεγρν ησλ ηδεκάησλ θαη έξκαηνο ζηα θνξηεγά πινία. 

 Ωο πξνο ηεο εθαξκνγή ινηπόλ θαη ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιόγσ ζπζηήκαηνο ζε θνξηεγό 

πινίν, ζα ιέγακε πσο ρξεζηκνπνηείηαη θπθισληθό ζύζηεκα δηαρσξηζκνύ θαη κηα πξνεγκέλε  

ηερλνινγία δηήζεζεο, ζηελ δηάξθεηα ηεο πξόζιεςεο θαη κε ζθνπό ηελ όπνηα απνηειεζκαηηθή 

απνκάθξπλζε ησλ κεγάισλ ζε κέγεζνο ηδεκάησλ θαη ινηπώλ νξγαληζκώλ. ε έλα θνξηεγό πινίν 

ινηπόλ, ην έξκα ηνπ αιιά θαη ηα δηάθνξα ηδήκαηα, κπνξνύλ λα θαηεπζπλζνύλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ειεθηξόιπζεο όπνπ εθεί παξάγεηαη ην ειεύζεξν ριώξην  θαη σο κηα 

δξαζηηθή νπζία κε ζθνπό ηελ απνιύκαλζε ησλ δηαθόξσλ άιισλ νξγαληζκώλ. 

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί βέβαηα πσο ζηα κηθξόηεξα ζε δηάξθεηα δξνκνιόγηα, δειαδή γηα 

δξνκνιόγηα κηθξόηεξα ησλ 5-7 εκεξώλ, ε δξαζηηθή νπζία TRO θαη ε νπνία ππνιείπεηαη ζην 

λεξό έξκαηνο θαη ην νπνίν έρεη ππνζηεί επεμεξγαζία, κπνξεί λα εμνπδεηεξσζεί πξηλ ηελ 

απνξξηςή ηνπ θαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ελόο παξάγνληα εμνπδεηέξσζεο όπσο ην όμηλν ζεηώδεο 

λάηξην.  

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ινηπόλ πσο ην ζύζηεκα ERMA FIRST BWMS ζηα θνξηεγά 

πινία θαη κε ζθνπό ηελ νξζή δηαρείξηζε έξκαηνο, εθαξκόδεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηα πινία κε ηηο 

αθόινπζεο κνλάδεο ιεηηνπξγίαο σο εμήο 

 Σε κνλάδα πξν-θηιηξαξίζκαηνο 

 Σελ θπθισληθή κνλάδα δηαρσξηζκνύ 
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 Σελ εγθαηάζηαζε ειεθηξόιπζεο 

 Σελ κνλάδα ειέγρνπ θαη παξαθνινύζεζεο 

 Σελ κνλάδα εμνπδεηέξσζεο 

 

- Λεηηνπξγία Μνλάδαο Φηιηξαξίζκαηνο 

Με ζθνπό ελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο θηιηξαξίζκαηνο ζην πινίν γηα ηελ δηαρείξηζε 

ηνπ ζαιάζζηνπ έξκαηνο, ζα ιέγακε πσο γίλεηαη ρξήζε ελόο απηνθαζνξηδόκελνπ θίιηξνπ κε 

ρξεζηκνπνίεζε πόξσλ ζε κέγεζνο 200κm. Οη ζρεηηθέο δπλαηόηεηεο ησλ θίιηξσλ βέβαηα πνπ 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ ελ ιόγσ πεξίπησζε, αλαθέξεηαη από 50m
3 

έσο 3.000m
3
 m/h.  

 

Δηθόλα Νν.27 – Μνλάδα Φηιηξαξίζκαηνο 

- Κπθισληθή Μνλάδα Γηαρσξηζκνύ 

 Με ζθνπό ηελ νξζή απνκάθξπλζε ησλ δηαθόξσλ ηδεκάησλ αιιά θαη κεγαιύηεξσλ 

κεξώλ ησλ νξγαληζκώλ κε κηα ειάρηζηε δηάκεηξν ζηα 20κm ε νπνία αλαθέξεηαη σο κηα 
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πξνεγκέλε κνλάδα πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ζπκπαγή κε θπθισληθό δηαρσξηζηή θαη ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζρεηηθά. Ζ νλνκαζηηθή ρσξεηηθόηεηα ηνπ θάζε θπθισληθνύ δηαρείξηζηε 

αλαθέξεηαη ζηα 120 m
3
/h κε ηελ κέγηζηε ηαρύηεηα ηεο ξνήο ησλ εξγαζηώλ λα αλέξρεηαη ζηα 100 

m
3
/h. Θα πξέπεη λα απνηειείηαη από έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκό θπθισληθώλ δηαρσξηζηώλ θαη νη 

νπνίνη θέξνληαη ζπλδεδεκέλνη ζε παξάιιειε ζέζε κε ηελ ραξαθηεξηδόκελε σο πνιιαπιή έμνδν 

δύλακεο ξνήο.  

 Αλαθέξεηαη επίζεο έλαο αξηζκόο ησλ θπθισληθώλ δηαρσξηζηώλ απαξηίδνπλ ηελ 

θπθισληθή κνλάδα δηαρσξηζκνύ, ε νπνία εμαξηάηαη από ην κέγεζνο ηνπ πινίνπ θαη ζεσξείηαη 

αλάινγνο ηεο ρσξεηηθόηεηαο κηαο αληιίαο έξκαηνο λεξνύ ζην θνξηεγό πινίν. εκεηώλεηαη 

επίζεο πσο ε αξζξσηή δηάηαμε ησλ ζρεηηθώλ θπθισληθώλ δηαρσξηζηώλ, είλαη δπλαηόλ λα είλαη 

δηαθνξεηηθή ζε γεσκεηξηθό κέγεζνο θαη αλάινγα κε ηνλ όπνην δηαζέζηκν ρώξν ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ. 

 

Δηθόλα Νν.28 – Κπθισληθή Μνλάδα Γηαρσξηζκνύ 
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- Δγθαηάζηαζε Ηιεθηξόιπζεο 

 ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, αλαθέξνληαη δηάθνξα ηερλνινγηθά πξνεγκέλα θύηηαξα 

ειεθηξνιπζκνύ θαη ηα νπνία κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ζθνπό ηελ 

παξαγσγή ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ζην θνξηεγό πινίν. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πσο ππάξρνπλ εηδηθέο επηθαιπκκέλεο άλνδνη πνπ επηηξέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε κηα ρακειή αικπξόηεηα ηνπ λεξνύ, γηα παξάδεηγκα ζε έλα επίπεδν 0,5PSU κε 

κηα ειάρηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο.  

ην θνξηεγό πινίν θαη κε ζθνπό ηελ νξζή δηαρείξηζε ζαιάζζηνπ έξκαηνο, ζα ιέγακε 

πσο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πέληε (5) δηαθνξεηηθά κνληέια ειεθηξνιπηηθώλ θειηώλ θαη 

ηα νπνία βξίζθνληαη δηαζέζηκα θαη ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε 

απαηηήζεσλ παξνρήο ζε θιίκαθεο 50, 100, 250, 500 θαη 1000m
3
. Σν είδνο βέβαηα θαη ν αξηζκόο 

ησλ θπηηάξσλ θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ Υξήζε ησλ κνλάδσλ ειεθηξόιπζεο, θέξεη άκεζε 

εμάξηεζε από ην πινίν ηεο πεξηπησζήο καο θαη ην νπνίν επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

ζύζηεκα ERMA FIRST BWMS ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή θαη ρξήζε ηεο αληιίαο ηνπ 

έξκαηνο. 
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Δηθόλα Νν.29 –Μνλάδα Ηιεθηξόιπζεο 

 

 

 

- Μνλάδα Διέγρνπ θαη Παξαθνινύζεζεο 

 Ζ ζρεηηθή κνλάδα ειέγρνπ θαη παξαθνινύζεζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε έλα θνξηεγό 

πινίν θαη κε ζθνπό ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ ζαιάζζηνπ έξκαηνο, κε κηα ζεηξά δηαθνξεηηθώλ 

αηζζεηήξσλ θαη νη νπνίνη ειέγρνπλ ηνπο παξακέηξνπο ηεο πίεζεο, ξνήο, ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο 

TRO. Γηα κηα πην εύθνιε ιεηηνπξγία θαη δηαδηθαζία εθαξκνγήο ζην πινίν, ρξεζηκνπνηείηαη κηα 

νζόλε αθήο. Οη ζρεηηθέο παξάκεηξνη θξηζηκόηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη άιισλ 

δεδνκέλσλ, κπνξνύλ λα θαηαγξάθνληαη γηα ηνπιάρηζηνλ 24 κήλεο θαη ε θαηάζηαζε ηνπ ελ ιόγσ 

ζπζηήκαηνο κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη θαη λα ειέγρεηαη από ζρεηηθή απόζηαζε. 
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Δηθόλα Νν.30 – Μνλάδα Διέγρνπ θαη Παξαθνινύζεζεο 

- Μνλάδα Δμνπδεηέξσζεο 

 Ζ κνλάδα ηεο εμνπδεηέξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ERMA FIRST BWMS πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην θνξηεγό πινίν κε ζθνπό ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζαιάζζηνπ έξκαηνο, κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθεξκαηηζκνύ ζηα δηάθνξα ηαμίδηα ηνπ ζαιάζζηνπ 

έξκαηνο θαη ηα νπνία έρνπλ δηάξθεηα κεγαιύηεξε ησλ 5-7 εκεξώλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζηάδην 

απνηειείηαη από δύν νζόλεο TRO θαη κε κηα αληιία δνζνινγίαο ρεκηθώλ κε ηελ θαηάιιειε 

δεμακελή απνζήθεπζεο ρεκηθώλ. εκεηώλεηαη επίζεο πσο αλαιόγσο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

TRO ζην λεξό έξκαηνο θαη ην νπνίν έρεη ππνζηεί επεμεξγαζία θαη ν ξπζκόο ηεο αληιίαο λα 

ξπζκίδεηαη αλαιόγσο. Φπζηθά απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γεγνλόο πσο έλαο αθόκα 

αηζζεηήξαο TRO λα έρεη εγθαηαζηαζεί ζην ζεκείν εθθόξησζεο κε ζθνπό λα επηβεβηασζεί όηη 

έρεη επηηεπρζεί κηα ζπγθέληξσζε κέγηζηνπ επηηξεπόκελνπ βαζκνύ ζηελ θάζε ηεο απαιιαγήο ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζην βαζκό MADC 0,2mg/L. 
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Δηθόλα Νν.31– Μνλάδα Δμνπδεηέξσζεο 

 Ωζηόζν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο πξόζιεςεο, ην λεξό 

ζαιάζζηνπ έξκαηνο ζην πινίν, κπνξεί λα αληιεζεί από ηελ ζάιαζζα θαη κε ηελ ρξήζε ηεο 

αληιίαο πξνο ην όπνην απηνθαζνξηδόκελν θίιηξν ην νπνίν πεξηέρεη νξγαληθά θαη αλόξγαλα 

πιηθά κε κηα κεγαιύηεξε δηάκεηξν θαη κε κηθξόηεξα κέξε λα απνκαθξύλνληαη ζρεηηθά.  

 Αλαθέξεηαη επίζεο πσο ηα δηάθνξα ππνιείκκαηα από ην ζρεηηθό πξν-θηιηξάξηζκα, 

θαηαιήγνπλ ζην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθισληθνύ δηαρεηξηζηή. Ζ θπθισληθή πίεζε ζηελ 

είζνδν ζην ζηάδην ηνπ δηαρσξηζκνύ, κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη κε έλα ζρεηηθό δείθηε πίεζεο 

θαζώο θαη λα θαηαγξαθεί ζηνλ θαηαγξαθέα ησλ δηαθόξσλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 Σν πνζνζηό ηεο ππεξρείιηζεο ζε ζρεηηθή απνξξνή ηνπ θπθισληθνύ δηαρσξηζηήξα, 

αλαθέξεηαη ζε πνζνζηό 95 / 5%. Απηή ε ζπγθεθξηκέλε αλαινγία ε νπνία αλαθέξεηαη σο 

ζηαζεξή, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα αλελόριεηε δηήζεζε ηνπ ζαιάζζηνπ έξκαηνο, αθόκα θαη 

όηαλ ην πινίν ηαμηδεύεη ζηηο αλνηθηέο ζάιαζζεο θαη όπνπ ην ζρεηηθό θνξηίν ηδεκάησλ 

αλαθέξεηαη ζε κεγάιν πνζνζηό θαη πνζόηεηεο. Με ην ηξόπν απηό, ε ζρεηηθή ππεξρείιηζε ηνπ ελ 

ιόγσ θπθισληθνύ δηαρσξηζηή κπνξεί λα δηνρεηεύεηαη επίζεο ζηε ζάιαζζα θαη ζην ζεκείν πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ν εξκαηηζκόο. Βάζεη ηεο ζρεηηθήο ιεηηνπξγίαο ινηπόλ, δελ ζα απαηηεζεί θακία 

επηπιένλ επεμεξγαζία ζην ζαιάζζην έξκα θα ε ππεξρείιηζε ηνπ θπθισληθνύ δηαρεηξηζηή, κπνξεί 
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λα θαηεπζπλζεί πξνο ηελ κνλάδα ειεθηξόιπζεο θαη κε ζθνπό ηελ παξαγσγή ζρεηηθήο δξαζηηθήο 

νπζίαο. 

 Αλαθέξεηαη επίζεο ηα ζρεηηθά πξντόληα ηεο ζρεηηθήο ξνήο δηαδηθαζηώλ επεμεξγαζίαο 

ηνπ BWTS, θαηαιήγνπλ από ηηο ζρεηηθέο έμνδνη ηνπ BWTS ζηηο ελ ιόγσ δεμακελέο λεξνύ 

έξκαηνο ηνπ πινίνπ θαη κε ζθνπό λα απνιπκαίλεηαη θάζε επηβιαβήο νξγαληζκόο ή έξκα από ηα 

θαηάινηπα ησλ νμεηδσηηθώλ ζην ζαιάζζην έξκα ηνπ πινίνπ. Ζ ζρεηηθή ππνιεηκκαηηθή δξάζε 

ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ζηηο δεμακελέο έξκαηνο ηνπ πινίνπ, κπνξεί λα εμαζθαιίδεη ηα πξόηππα D-

2 θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζρεηηθά από ηηο Γηεζλήο πλζήθεο, δηαηαξάζζνληαο ηελ όπνηα 

αλάπηπμε ησλ κηθξν-νξγαληζκώλ.  

 Με ην ζθνπό απηό, ζεκεηώλεηαη πσο ε ζρεηηθή ρακειή ζπγθέληξσζε ηεο ελ ιόγσ 

δξαζηηθήο νπζίαο ζηηο δεμακελέο έξκαηνο ζην πινίν, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ εμάιεηςε ηνπ 

θηλδύλνπ δηάβξσζεο. Ζ ιεηηνπξγία απηή κπνξεί λα ζπκβαίλεη ιόγσ ηνπ θπζηθνύ ξπζκνύ 

απνζύλζεζεο ηεο ζρεηηθήο δξαζηηθήο νπζίαο, κε ηελ ζπγθέληξσζε λα ζεκεηώλεηαη ρακειόηεξα 

από ην 0,2mg/L θαη κεηά από έλα ηαμίδη έξκαηνο ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο 5-7 εκέξεο θαη όπνπ 

ην ζύζηεκα παξαθάκπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθεξκαηηζκνύ. 

 ην ζεκείν απηό επέξρεηαη θαη ε ρξήζε ηεο νζόλεο TRO ε νπνία βξίζθεηαη 

εγθαηεζηεκέλε απέλαληη από ην ζεκείν δνζνιόγεζεο θαη κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ όπνηα 

ππνιεηκκαηηθή ζπγθέληξσζε ηεο ζρεηηθήο δξαζηηθήο νπζίαο θαη κε ζθνπό λα ππάξρεη ξύζκηζε 

ζε αλαινγία κε ηελ δνζνκεηξηθή αληιία. Ζ δεύηεξε ρξήζε ηεο νζόλεο TRO αληίζηνηρα, ζα 

εγθαηαζηαζεί ζην ζεκείν απαιιαγήο θαη κε ζθνπό λα εμαζθαιηζζεί όηη ε MADC 0,2mg/L ηνπ 

ειεύζεξνπ ρισξίνπ, κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. 

 ην ζεκείν απηό, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο όια ηα ζηνηρεία ησλ νζνλώλ TRO θαη ησλ 

επηρεηξεζηαθώλ δεδνκέλσλ ηεο αληιίαο δνζνινγίαο, παξαθνινπζνύληαη ζε ζπλερή βάζε θαη 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ θαηαγξαθέα δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Μηα δεηγκαηνιεςία ζε 

ηζνθηλεηηθό επίπεδν (G2), ζύκθσλε κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΗΜΟ - G2, κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζεί ιίγν πξηλ ην ζεκείν πνπ γίλεηαη ε απόξξηςε. Σα δείγκαηα ηνπ λεξνύ έξκαηνο, 
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δύλαηαη λα ιεθζνύλ από ην ιηκελαξρείν ηνπ ιηκαληνύ πνπ ζα πξνζεγγίζεη ην πινίν θαη κε ζθνπό 

λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο BWTS θαζώο θαη ε όπνηα ζπκκόξθσζε ηνπ 

πινίνπ κε ηα πξόηππα ηεο δηεζλνύο ζύκβαζεο D-2.  

 

Δηθόλα Νν.32 – Σν ύζηεκα ηεο ERMA FIRST 

 Βέβαηα ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο, ην ζύζηεκα 

ηνπνζεηείηαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο. Με απηό ηνλ ηξόπν, ην BWTS κπνξεί λα 

παξαθακθζεί νινθιεξσηηθά κέζσ κηαο εηδηθήο by-pass βαιβίδαο όπνπ ε ελεξγνπνίεζε ηεο 

βαιβίδαο απηήο κπνξεί λα θαηαγξαθεί ζηνλ ζρεηηθό θαηαγξαθέα δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Δθαξκνγή πζηήκαηνο Ocean Saver BWTS Mark II κε θνπό ηελ 

Οξζή Γηαρείξηζε Θαιάζζηνπ Έξκαηνο ζηα Πινία 

 Σν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα θαη κε ζθνπό ηελ εθαξκνγή ηνπ ζην θνξηεγό πινίν κε 

απώηεξν ζηόρν ηελ επεμεξγαζία λεξνύ έξκαηνο, βαζίδεηαη ζρεηηθά ζηηο αξρέο ηεο απνιύκαλζεο 

θαη πξν-δηήζεζεο κε κηα πξναηξεηηθή επηινγή, εθείλε ηνπ ηεο ρξήζεο ηνπ ππεξθνξεζκνύ ηνπ 

αδώηνπ ηνπ πδάηηλνπ έξκαηνο γηα ηελ πξόιεςε ηεο νμείδσζεο ησλ δηαθόξσλ δεμακελώλ 

έξκαηνο.  

 

 

1
ν
 Βήκα – Γηαδηθαζία Φηιηξαξίζκαηνο 

 Σν ζαιάζζην λεξό έξκαηνο κπνξεί λα αληιείηαη ζην πινίν πάλσ, από ηηο ζρεηηθέο αληιίεο 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπ έξκαηνο θαη λα θηιηξαξηζηεί από ηνλ Α’ κεραληθό ηνπ πινίνπ κε έλα 

νινθιεξσκέλν θαη απηόκαην θίιηξν ηεο επηζηξνθήο λεξνύ θαη μεπιύκαηνο. Σν ζρεηηθό θίιηξν 

αλαθέξεηαη σο απηόκαην, εμνπιηζκέλν κε κηα νζόλε 40 κηθξνκέηξσλ θαη σο απηνθαζνξηδόκελν. 

Σν θίιηξν ζα κπνξεί λα αθαηξέζεη 60-80% ηνπ νξγαληθνύ θνξηίνπ άλσ ησλ 40 κηθξνκέηξσλ. Σν 

ελ ιόγσ θίιηξν, ρξεζηκνπνηείηαη ζρεηηθά ζηελ πξόζιεςε ηνπ λεξνύ θαη όηαλ βξίζθεηαη ζε 

ιεηηνπξγία, κπνξεί κε απηόκαην ηξόπν λα θαζαξίδεη όια εθείλα ηα νξγαληθά πιηθά ζην λεξό θαη 

ην νπνίν έρεη παξαιεθζεί από ηηο αληιίεο έξκαηνο. 
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Δηθόλα Νν.33 – Σν ύζηεκα Φηιηξαξίζκαηνο 

2
ν
 Βήκα – Ηιεθηξνδηαιπηηθή Απνιύκαλζε 

 ηε δηαδηθαζία απηή, ζην ζηάδην ηεο ειεθηξνδηαιπηηθήο απνιύκαλζεο, ην λεξό κπνξεί 

θαη εθηίζεηαη ζε κηα βαζηθή έγρπζε κηαο ελ ζεηξά πνπ παξάγνληαη απνιπκαληηθό πγξό (C2E
tm

). 

Σν απνιπκαληηθό κπνξεί θαη παξάγεηαη κέζσ κηαο βαζηθήο δηαδηθαζίαο ειεθηξνδηάιπζεο  θαη ε 

νπνία είλαη γλσζηή σο ελεξγνπνίεζε ηνπ λεξνύ. Ζ δηαδηθαζία απηή επηηπγράλεηαη από κηα 

κνλάδα ε νπνία νξηνζεηείηαη ζην πινίν σο C2E
tm 

θαη όπνπ κόλν ην 1,5% ηεο ζπλνιηθήο ξνήο 

ηνπ ζαιάζζηνπ λεξνύ έξκαηνο κπνξεί λα ηξνθνδνηείηαη κέζσ ηεο ζρεηηθήο κνλάδαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα εγρέεηαη εληόο ηεο θύξηαο γξακκήο ξνήο.  

 Ζ ελ ιόγσ κνλάδα C2E
tm

 κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη από απόζηαζε από ηελ ζρεηηθή 

γξακκή έξκαηνο κε ζρεηηθή ζύλδεζε ζσιελώζεσλ κηθξήο δηακέηξνπ θαη ελόο ειεθηξηθνύ 

θαισδίνπ. Σν απνηύπσκα απηό, αλαθέξεηαη σο νξηαθό.  

Δπίζεο ζεκεηώλεηαη πσο κηα ειεθηξνδηαιπηηθή δηαδηθαζία δύλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε 

θάπνηα ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα αιαηόηεηαο, όπνπ βέβαηα γίλεηαη ιόγνο γηα πεξηπηώζεηο όπνπ 

ην πινίν κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε λεξά πθάικπξα ή κε ζρεηηθή ρακειή αιαηόηεηα ην 

νπνίν κπνξεί λα δηεπζεηείηαη κε ηε ρξήζε ηεο δεμακελήο ηνπ πξπκλαίνπ δηαζηήκαηνο θαη ε 

νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δεμακελή απνζήθεπζεο γηα έλα θαλνληθό ζαιαζζηλό λεξό ην 
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νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηξνθνδνηήζεη κηα κνλάδα ιεηηνπξγίαο C2E
tm 

επηηπγράλνληαο ηελ 

δηαηήξεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε ρακειά επίπεδα. 

 
Δηθόλα Νν.34 – Δγθαηάζηαζε πζηήκαηνο Ηιεθηξνδηαιπηηθήο Απνιύκαλζεο 
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Δηθόλα Νν.35 – Δγθαηάζηαζε πζηήκαηνο Ηιεθηξνδηαιπηηθήο Απνιύκαλζεο 

3
ν
 Βήκα – Τπεξθνξεζκόο ηνπ Αδώηνπ 

 Ζ ελ ιόγσ κνλάδα ππεξθνξεζκνύ ηνπ αδώηνπ, δύλαηαη λα πξνζηεζεί ζην ζύζηεκα 

επεμεξγαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ έξκαηνο. Ο ππεξθνξεζκόο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ 

ζρεηηθή ηερλνινγία πνπ εθαξκόδεηαη ζην θνξηεγό πινίν. Ωζηόζν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ν 

ππεξθνξεζκόο ηνπ αδώηνπ δελ είλαη απαξαίηεηνο σο βαζηθό κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο 

επεμεξγαζίαο ζαιάζζηνπ έξκαηνο, αιιά γηα ηνπο πινηνθηήηεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό, αθνύ 

κε απηό ην ηξόπν κπνξνύλ λα έρνπλ κηα θαιύηεξε πξόιεςε ηεο δηάβξσζεο ζηα πινία, ιόγσ ησλ 

ζρεηηθώλ βιαβεξώλ νπζηώλ.  

  

 Σν άδσην γηα ην ζθνπό απηό, παξάγεηαη επί ηνπ ζθάθνπο κε ηελ ζρεηηθή βνήζεηα ηεο 

γελλήηξηαο ηνπ αδώηνπ θαη ε νπνία θηλείηαη από έλα ζπκπηεζηή αέξα. Καη νη δύν από ηηο ελ ιόγσ 
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κνλάδεο, δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε ζρεηηθή απόζηαζε από ηελ όπνηα γξακκή έξκαηνο 

δηακνξθώλεηαη ζρεηηθά θαη κε ηελ ζύλδεζε κηθξήο δηακέηξνπ ζσιελώζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζπκπηεζηήο κπνξεί λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο σο ζπκπηεζηήο αέξα κηαο γεληθήο ρξήζεο θαζώο θαη ηελ γελλήηξηαο 

παξαγσγήο αδώηνπ όηαλ απαηηεζεί ζρεηηθά. 

 

 

Δηθόλα Νν.36 

Ωζηόζν ζα πξέπεη λα ζεκεσζεί πσο ην αλσηέξσ ζύζηεκα, κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ηνμηθώλ κεηάιισλ θαη νπζηώλ ηα νπνία εληνπίδνληαη 

ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, όπνπ ηα κέηαιια απηά εηζέξρνληαη ζην έδαθνο θαη ζην λεξό, είηε 

κέζσ θπζηθώλ δηαδηθαζηώλ, όπσο ε απνζάζξσζε πεηξσκάησλ θαη επνκέλσο έρνπλ γεσινγηθή 

πξνέιεπζε, είηε εμαηηίαο ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο όπσο ε κεηαιινπξγεία, ε παξαγσγή 

ρεκηθώλ θαη ε εμόξπμε νξπθηώλ.  

Σα ηνμηθά κέηαιια – νπζίεο, είλαη κηα όρη νξαηή αιιά πνιύ ζεκαληηθή κνξθή ξύπαλζεο γηα ην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ θαη ηνπο πδάηηλνπο ηόπνπο εμαηηίαο ηεο ηνμηθόηεηάο ηνπο. Σα κέηαιια απηά όκσο δελ είλαη 

όια, ζε κεγάιν βαζκό επηθίλδπλα. Αληηζέησο, ηα πεξηζζόηεξα από απηά είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ, είηε ζε κηθξέο (ηρλνζηνηρεία) είηε ζε κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο. 

Γεληθόηεξα, ηνμηθά ζεσξνύληαη ηα κέηαιια ηα νπνία αθόκα θαη ζε ειάρηζηεο πνζόηεηεο 

κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ βξαρπρξόληα ή καθξνρξόληα ηδηαίηεξν πξόβιεκα ζην ζαιάζζην 

ζύζηεκα.  
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Μπνξεί επίζεο ην αλσηέξσ ζύζηεκα λα αληηκεησπίζεη βαξέα κέηαιια, όπνπ ελλννύκε εθείλα ηα 

κέηαιια πνπ έρνπλ εηδηθό βάξνο κεγαιύηεξν ηνπ ζηδήξνπ (Fe). Παξόι’ απηά, αθόκα θαη ηα 

θεξόκελα σο αθίλδπλα κέηαιια, κπνξνύλ ζε κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο λα είλαη ηνμηθά γηα ηνλ 

άλζξσπν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ςτη Ναυτιλία 
Ζηγόρησ Φίλιπποσ / ΜΝ 13023 

 

 
 

 

 
 

75 

Πξνηάζεηο – πκπεξάζκαηα 

Απνηειεί γεγνλόο πσο πνιιά πξνβιήκαηα μεθηλνύλ από απηό ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηα νπνία 

έρνπλ ζρέζε κε ηε κεηαθνξά απηώλ ησλ εηδώλ θαη ην πην ζεκαληηθό είλαη ε δηαηάξαμε ηνπ 

νηθνινγηθνύ ζπζηήκαηνο, ε εμαθάληζε ζαιαζζίσλ εηδώλ, ε κεηάδνζε θαη ε εμάπισζε 

ζαλαηεθόξσλ επηδεκηώλ ή ηεο απεηιήο ηεο αλζξώπηλεο πγείαο. Φπζηθά αλαθέξνληαη θαη ηα 

πξνβιήκαηα γηα ηελ αιηεία θαη ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο. 

Ο όξνο ζαιάζζην έξκα αλαθέξεηαη ζε λεξό ην νπνίν εηζάγεηαη ζην πινίν θαη κε ζθνπό ηελ 

επίηεπμε επζηάζεηαο ζε απηό, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ ζηε ζάιαζζα θαη ηνπο 

σθεαλνύο (Matej, 2015). Έλα από ηα πιένλ απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ κείσζε ησλ 

αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ από ηε ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ έξκαηνο από ηε λαπηηιία, πνπ πξνηείλεηαη 

από ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΗΜΟ, είλαη ε αληαιιαγή έξκαηνο.  

ύκθσλα κε όζα ζεκεηώζεθαλ παξαπάλσ, ζα ιέγακε πσο έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηε 

ξύπαλζε ηεο ζάιαζζαο, είλαη ηα πινία ιόγσ ησλ ζθνππηδηώλ θαη ησλ θαηαινίπσλ από ηα 

θαύζηκα. Ζ ρξήζε ζαιάζζηνπ έξκαηνο έρεη επίζεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο γηα ην ζαιάζζην 

νηθνζύζηεκα. Ζ ιήςε κέηξσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή αληηκεηώπηζε. Οη επεμεξγαζίεο 

ζαιάζζηνπ έξκαηνο είλαη πνιιέο θαη απνηειεζκαηηθέο θαη δίλνπλ ηθαλνπνηεηηθέο ιύζεηο. 

Παξόια απηά έρνπλ κεηνλεθηήκαηα θαη πξέπεη λα εξεπλεζνύλ θαη άιινη παξάγνληεο  νη νπνίνη 

έρνπλ ζρέζε κε ην πινίν θαη ηηο απαηηήζεηο ηαμηδηνύ.  

Δίλαη ινηπόλ ζεκαληηθό νη παξαπάλσ παξάγνληεο λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο νύησο ώζηε λα επηιέγεηαη απηό πνπ είλαη όρη κόλν ην πιένλ 

απνηειεζκαηηθό αιιά θαη ην πην ζπκθέξνλ ώζηε λα κελ απαηηείηαη ππεξβνιηθά κεγάιν θόζηνο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη κεγάιε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γεγνλόο πνπ κπνξεί λα εληείλεη ηα ήδε 

ππάξρνληα πξνβιήκαηα. 

πλνςίδνληαο είλαη ζεκαληηθό λα επηζεκάλνπκε όηη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελόο ηέηνηνπ 

ζύλζεηνπ πξνβιήκαηνο ε ρξήζε κόλν ελόο ηξόπνπ αληηκεηώπηζεο όπσο ην θαηάιιειν ζύζηεκα 



Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ςτη Ναυτιλία 
Ζηγόρησ Φίλιπποσ / ΜΝ 13023 

 

 
 

 

 
 

76 

επεμεξγαζίαο δελ απνηειεί νξηζηηθή ιύζε αιιά απαηηείηαη ζηνρεπκέλε δξάζε πνπ πεξηιακβάλεη 

ηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ θαλνληζκώλ όπσο ηεο Γηεζλνύο ύκβαζε γηα ηνλ Έιεγρν 

θαη ηε Γηαρείξηζε έξκαηνο θαη ηδεκάησλ ηνπ πινίνπ (International Convention for the Control 

and Management of Ships' Ballast Water and Sediments (BWM Convention) ηνπ Γηεζλνύο 

Ναπηηιηαθνύ Οξγαληζκνύ (ΗΜΟ) πνπ ζα ηεζεί ζε ηζρύ, από 8 επηεκβξίνπ 2017, ύζηεξα από ηελ 

επηθύξσζε ηεο ζύκβαζεο θαη από ηε Φηλιαλδία. 
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