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Περίληψη 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία καταγράφηκαν οι σημαντικότερες ατυχηματικές διαρροές 

πετρελαίου σε θαλάσσιες διαδρομές, καθώς και τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα και αναλύσεις 

αυτών σχετικά με τις βασικές αιτίες πρόκλησης των ατυχημάτων. Μελετήθηκε, επίσης, η 

συμπεριφορά του διαρρέοντος πετρελαίου και οι επιπτώσεις του στα θαλάσσια και παράκτια 

οικοσυστήματα. Καταγράφηκε το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στις διαρροές πετρελαίου 

και στα κόστη αντιμετώπισης αυτών και διερευνήθηκαν οι αποτελεσματικότερες τεχνικές 

αντιμετώπισης ενός περιστατικού. Βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας και της καταγεγραμμένης 

εμπειρίας συμπεραίνεται ότι ο χρόνος απόκρισης στα περιστατικά καθώς και τα διαθέσιμα μέσα 

αντιμετώπισης των διαρροών δεν μπορεί να αφίεται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο διαχείρισης, 

λόγω των υφιστάμενων διαφοροποιήσεων σε πόρους και τεχνογνωσία. Με σκοπό την ολιστική και 

αξιόπιστη αντιμετώπιση ατυχηματικής διαφυγής υδρογονανθράκων σε θαλάσσιο περιβάλλον, 

σχεδιάστηκε ένα πλαίσιο ίδρυσης ενός νέου συντονιστικού και επιχειρησιακού οργάνου στα πλαίσια 

της Ε.Ε, το οποίο προτείνεται προκειμένου να καλύψει τα επιχειρησιακά και τεχνογνωσιακά κενά τα 

οποία διαγνώστηκαν στα αρχικά στάδια της διπλωματικής εργασίας. Το προτεινόμενο πλαίσιο 

στηρίζεται στη συνεργασία των κρατών μελών της Ε.Ε, αποσκοπώντας στην αποδοτικότερη εφαρμογή 

και εκμετάλλευση του τεχνολογικού και επιστημονικού υπόβαθρου που είναι διαθέσιμο.  

 

ABSTRACT 

This thesis discusses the recorded oil spills at sea routes and the available statistical data on the basic 

causes of accidents. The behavior of leaking oil and its effects on marine and coastal ecosystems is 

also presented, along with the international legal framework and the cost of the most effective 

abatement techniques. Based on international literature and experience, the response time and the 

available means for leakage management cannot be left entirely on national initiatives, given the 

existing differences in resources and expertise. With a view to providing a holistic and reliable oil spill 

management in marine environments, this thesis presents a framework for the establishment of a 

coordination and operational organization within EU, suitable to handle the functional and know-how 

gaps revealed from the management of past incidents. The proposed framework relies heavily on the 

intra-EU states cooperation in order to take advantage of the available technical and scientific  

resources.  
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Κεφάλαιο     
Θαλάσσια περιστατικά που προκάλεσαν μεγάλες διαρροές πετρελαίου 

 

1.1  Θαλάσσιες μεταφορές υδρογονανθράκων 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που χρεώνεται στις μεταφορές διά θαλάσσης, είναι η 

πετρελαϊκή ρύπανση που προέρχεται από θαλάσσια ατυχήματα. Οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν το 

δεύτερο υψηλότερο βαθμό κινδύνου μετά τις αεροπορικές μεταφορές.[1] Ετησίως, καταγράφονται περί 

τις 7.000 μεταφορές δεξαμενόπλοιων ανά τον κόσμο, με την Ευρώπη να αποτελεί τη μεγαλύτερη 

αγορά εισαγωγής αργού πετρελαίου, αντιπροσωπεύοντας το 1/3 του συνόλου της παγκόσμιας αγοράς. 

Το 90% του πετρελαίου και των παραγώγων του, μεταφέρεται από και προς την Ευρώπη, μέσω 

θαλάσσιων διαδρομών.[2] Οι θαλάσσιοι κίνδυνοι μπορεί να προέρχονται από σφοδρούς ανέμους και 

την κίνηση των κυμάτων, τα παλιρροιακά ρεύματα, την ομίχλη, τους υφάλους ιδίως κοντά σε ακτές 

και τα διάφορα αβαθή. 

 
Σχήμα 1 Οι σημαντικότερες εμπορικές κινήσεις πετρελαίου για το 2014 σε εκατομμύρια βαρέλια ανά μέρα.1   

Οι ατυχηματικές απορρίψεις από τάνκερ μπορεί να είναι δύο ειδών. Η πρώτη περίπτωση αφορά στους 

τερματικούς σταθμούς κατά τη διάρκεια φορτώσεων ή εκφορτώσεων. Οι απορρίψεις αυτές μολονότι 

αποτελούν ένα μικρό μέρος της θαλάσσιας ρύπανσης, πιθανόν να προκαλούν σοβαρές συνέπειες διότι 

το πετρέλαιο είναι συνήθως αδιάλυτο και απειλεί τους χώρους των λιμένων. Η δεύτερη περίπτωση 

που είναι και η πιο σοβαρή από τις δύο αφορά στα ατυχήματα των τάνκερ στη θάλασσα. Τα 

περισσότερα ατυχήματα των δεξαμενόπλοιων συμβαίνουν κοντά στις ακτές ή σε περιοχές πυκνής 

κυκλοφορίας.[3] 

                                                             
1 U.S. Energy Information Administration (www.eia.gov) 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.eia.gov%2Fsecurity%2F&ei=GY8AVe-QHoX2UJCKgYgB&psig=AFQjCNEzRDY7oXAocYSat-28JYrjPB-gJg&ust=1426186275077755
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1.2 H ITOPF 

H Διεθνής Ομοσπονδία Πλοιοκτητών Δεξαμενοπλοίων για θέματα Ρύπανσης - ITOPF, ιδρύθηκε ως 

εθελοντική συμφωνία των πλοιοκτητών δεξαμενοπλοίων το 1969, ένα χρόνο μετά τη μεγάλη 

καταστροφή του Torrey Canyon. Η ζημία που προκλήθηκε από την ρύπανση και τη δημοσιότητα μετά 

το περιστατικό του Torrey Canyon, αποτέλεσε τον καταλύτη για τους πλοιοκτήτες δεξαμενοπλοίων 

στον κόσμο στο να δημιουργήσουν ένα εθελοντικό σύστημα, το οποίο θα αποτελούσε εγγυητή των 

διαθέσιμων αποζημιώσεων σε όσους επηρεάζονται από μια διαρροή. Η συμφωνία αυτή έγινε γνωστή 

ως Συμφωνία των Πλοιοκτητών Δεξαμενόπλοιων σχετικά με την Ευθύνη για την Πετρελαϊκή 

Ρύπανση - TOVALOP και ο ITOPF αρχικά ιδρύθηκε για το σκοπό της χορήγησης αυτού του 

συστήματος. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, η ITOPF ανέπτυξε τη λειτουργία των 

τεχνικών υπηρεσιών της και καθιέρωσε μια ομάδα άρτια εκπαιδευμένων επιστημόνων σε θέση να 

προσφέρουν όλο το εικοσιτετράωρο τεχνική υποστήριξη. Η διοίκηση του TOVALOP αποτέλεσε 

αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων της ITOPF για περισσότερα από 25 χρόνια, μέχρι τη λήξη 

του καθεστώτος το 1997. Από τον Φεβρουάριο του 1999, οι ιδιοκτήτες και άλλων τύπων πλοίων εκτός 

από τα δεξαμενόπλοια είχαν το δικαίωμα να καταστούν εταίροι της ITOPF και να έχουν πρόσβαση σε 

τεχνικές υπηρεσίες. 

Η ITOPF από το 1969 και μέχρι σήμερα έχει ανταποκριθεί σε πάνω από 700 περιστατικά σε 100 

χώρες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ορόσημο, όπως το Amoco Cadiz, το Exxon Valdez, 

το Braer, το Sea Empress, το Erika, και τo Hebei Spirit, στα οποία εμπλέκεται διαρροή πετρελαίου ή 

χημικών, και ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός έχει αφιερώσει τις προσπάθειες της στην ανάπτυξη 

ενός ευρύ φάσματος τεχνικών υπηρεσιών για την προώθηση της αποτελεσματικής ανταπόκρισης στο 

θαλάσσιο περιβάλλον. Οι πέντε βασικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει αφορούν την 

αντιμετώπιση διαρροών, την ανάλυση και εκτίμηση των ζημιών, τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης, 

την κατάρτιση και πληροφόρηση και την υποστήριξη. Οι υπηρεσίες της ομοσπονδίας παρέχονται σε 

όλα τα μέλη της, σε συνεργάτες (άλλοι εφοπλιστές), σε ασφαλιστές πετρελαϊκής ρύπανσης (P&I 

Clubs) και σε κυβερνήσεις και διακυβερνητικούς οργανισμούς κατόπιν αιτήματος.2 

 

1.3 Ιστορικό δεδομένα των θαλάσσιων περιστατικών που προκάλεσαν μεγάλες 

διαρροές 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα σημαντικότερα διεθνή περιστατικά ατυχηματικής πετρελαϊκής 

ρύπανσης. Η επιλογή των πιο σημαντικών περιστατικών  βασίστηκε, όχι μόνο στην ποσότητα του 

διαφεύγοντος πετρελαίου στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και στη σημασία και σπουδαιότητα της 

περιοχής, όπου παρουσιάστηκε η πετρελαιοκηλίδα. Τα σημαντικότερα περιστατικά χρονολογούνται  

στις αρχές της δεκαετίας του '90, ενώ σύμφωνα με την Διεθνής Ομοσπονδία Πλοιοκτητών 

Δεξαμενοπλοίων για θέματα Ρύπανσης - ITOPF, εκτιμάται ότι από το 1990 καταγράφεται κάθε δύο 

περίπου χρόνια ένα μείζον θαλάσσιο ατύχημα, το οποίο συνεπάγεται τη διαρροή στη θάλασσα 

περισσότερων από 10.000 τόνων πετρελαίου. 

                                                             
2 ITOPF (www.itopf.com) 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1969
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Πίνακας 1 Περιλαμβάνονται τα σημαντικότερα περιστατικά που αφορούν δεξαμενόπλοια, πλατφόρμες, διυλιστήρια και 

αγωγούς πετρελαίου, τα οποία οδήγησαν σε μεγάλες διαρροές πετρελαίου στην θάλασσα όπως και σημαντικά στοιχεία για το 

κάθε περιστατικό.3 

Όνομα Ημερομηνία Ποσότητα(Μαζούτ) Τοποθεσία Τύπος Αιτία 

Πετρελαιοκηλίδα 

πόλεμος  κόλπου  

21-Ιαν-1991 - 

Μάιο-1991  

546.000 - 1.500.000 

τόνοι 
Περσικό Κόλπο  Πετρελαιοπηγές Πόλεμος 

Ixtoc I  3-Ιουνίου-1979 - 

23-Μάρ-1980  

454.000 - 480.000 

τόνους  
Κόλπος του Μεξικού  

Διερευνητική για 

πετρέλαιο  
Σφάλμα διάτρησης 

Atlantic Empress 

/ Aegean Captain 

19-Ιούλ-1979 - 2-

Αυγ-1979  

276.000 - 287.000 

τόνους  
Τρινιδάδ &Τομπάγκο  Πετρελαιοφόρο Σύγκρουση πλοίων 

Κοιλάδα 

Φεργκάνα  

2-Μάρ-1992 - 

Μάιο-1992  

259.000 - 285.000 

τόνους  
Ουζμπεκιστάν Πετρελαιοπηγή Έκρηξη 

BP Deepwater 

Horizon 

20-Aπρ-2010 - 15-

Ιουλ-2010  

400.000 - 700.000 

τόνους  
Κόλπος του Μεξικού  Πετρελαιοπηγή Έκρηξη 

ABT Summer  28-Μαΐου-1991  260.000 τόνοι  
700  μίλια  ανοικτά 

της Αγκόλας  
Πετρελαιοφόρο Έκρηξη 

 Nowruz 4-Φεβρ-1983 - 

Μάη-1985  

250.000 - 260.000 

τόνους  
Περσικός Κόλπος Πετρελαιοπηγές Πόλεμος 

Castillo de 

Bellver 
5-Αυγ-83 254.000 τόνοι  

Κόλπος Σαλντάνα, 

Νότια Αφρική  
Πετρελαιοφόρο 

Παγιδευμένη 

φωτιά 

Amoco Cadiz 16-Μάρ-1978  223.000 - 229.000 

τόνους  

Portsall Rocks, 

Βρετάνη, Γαλλία  
Πετρελαιοφόρο 

Προσάραξε σε 

κακοκαιρία 

Wafra 27-Φεβ-71 27.000 - 40.000 

τόνους  
 Νότια Αφρική  Πετρελαιοφόρο Προσάραξη  

Haven 11-Απρ-91 141.000 - 144.000 

τόνους  
Γένοβα, Ιταλία  Πετρελαιοφόρο  

Παγιδευμένη 

φωτιά 

Odyssey 
10-Νοέμ-1988  

132.000 τόνοι  
700 μίλια ανοικτά της 

Νέας Σκωτίας 
Πετρελαιοφόρο  

Κακές καιρικές 

συνθήκες 

Libya D-103 oil 

well 1-Αυγ-1980 - 1981  

127.000 - 136.500 

τόνους  
 Λιβύη  Πετρελαιοπηγές Έκρηξη 

Torrey Canyon 18-Μαρ-67 119.000 - 122.000 

τόνους  
Νησιά Σίλι, Αγγλία  Πετρελαιοφόρο 

Σφάλμα 

πλοήγησης 

Sea Star 19-Δεκ-72 115.000 - 121.000 

τόνους  
Κόλπος του Ομάν  Πετρελαιοφόρο Σύγκρουση πλοίων 

Shuaiba 

Πετρελαίου 

Tank 

20-Αυγ-81 106.000 τόνοι  Σουέμπα, Κουβέιτ  
Δεξαμενή 

αποθήκευσης  
Άγνωστη 

Texaco Denmark 7-Δεκ-71 102.000 - 107.000 

τόνους  

Βέλγιο, Βόρεια 

Θάλασσα  
Πετρελαιοφόρο  Άγνωστη 

Irenes Serenade 23-Φεβ-80 100.000 - 103.000 

τόνους  

Κόλπος Ναβαρίνου, 

Ελλάδα  
Πετρελαιοφόρο  Έκρηξη  

Urquiola 12-Μαϊ-76 96.000 - 101.000 

τόνους  
Λα Κορούνια, Ισπανία  Πετρελαιοφόρο  Προσάραξη  

Hawaiian Patriot 23-Φλεβ-1977  95.000 - 101.000 

τόνους  

300  μίλια ανοικτά από 

Χονολουλού 
Πετρελαιοφόρο  Έκρηξη  

                                                             
3 ITOPF (www.itopf.com) - earth.tryse.net 
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Independenta 15-Νοεμ-1979 - 14-

Δεκ-1979  
95.000 τόνοι  Βόσπορο,  Τουρκία  Πετρελαιοφόρο  Σύγκρουση πλοίων 

Jakob Maersk 29-Ιαν-75 85.000 - 88.000 

τόνους  
Λεϊσόες, Πορτογαλία  Πετρελαιοφόρο  Προσάραξε  

Braer  5-Ιαν-93  84.700 - 86.200 

τόνους  

Νησιά Σέτλαντ, 

Ηνωμένο Βασίλειο 
Πετρελαιοφόρο  

 Βλάβη κινητήρα, 

προσάραξη  

Shell δεξαμενή 

αποθήκευσης  
6-Ιουλ-79 77.600 - 79.000 

τόνους  
Φορκάντος, Νιγηρία  

Δεξαμενή 

αποθήκευσης  
Διαρροή 

Newtown Creek 

Oil Spill 
15-Νοεμ-1979 - 14-

Δεκ-1979  

55.000 - 97.000 

τόνους  

Μπρούκλιν, Νέα 

Υόρκη  

Διυλιστήρια 

πετρελαίου  
Έκρηξη δεξαμενής 

Katina P 16-Απρ-92 72.600 τόνοι  Μαπούτο, Μοζαμβίκη  Πετρελαιοφόρο  
Καταστροφές από 

καταιγίδα 

Sea Empress 15-Φεβ-96 72.400 τόνοι  
Κόλπος Milford 

Haven, Ουαλία  
Πετρελαιοφόρο Προσάραξη  

Khark 5 19-Δεκ-89 
62.000 - 80.000 

τόνους  

400 μίλια βόρεια  

Καναρίων Νήσων  
Πετρελαιοφόρο Πυρκαγιά, έκρηξη 

Aegean Sea 3-Δεκ-92 
67.000 - 74.600 

τόνους  
Λα Κορούνια, Ισπανία  Πετρελαιοφόρο 

Κακές καιρικές 

συνθήκες 

Nova 6-Δεκ-85 
68.000 - 73.000 

τόνους  

140 χλμ από Νησί 

Χαργκ, Κόλπος Ιραν  
Πετρελαιοφόρο Σύγκρουση πλοίων 

Prestige 
13-Νοεμ-2002 - 19-

Νοέμ-2002  

63.000 - 77.000 

τόνους  

Βισκαϊκός Κόλπος, 

Γαλικία - Ισπανία  
Πετρελαιοφόρο  Ζημία στο κύτος 

Yuyo Maru 10 9-Νοέμ-1974  68.000 τόνοι  Κόλπος του Τόκιο  Πετρελαιοφόρο  Σύγκρουση πλοίων 

Sinclair 

Petrolore 
6-Δεκ-60 

51.000 - 59.000 

τόνους  
Βραζιλία  Πετρελαιοφόρο  Άγνωστη 

Assimi 7-Ιαν-83 51.600 τόνοι  Κόλπος του Ομάν  Πετρελαιοφόρο  Πυρκαγιά, έκρηξη 

Metula 9-Αυγ-74 
50.000 - 53.000 

τόνους  

Στενό του 

Μαγγελάνου, Χιλή  
Πετρελαιοφόρο  Προσάραξη  

Andros Patria 31-Δεκ-78 50.000 τόνοι  
Βισκαϊκός Κόλπος, 

Γαλλία  
Πετρελαιοφόρο  Πυρκαγιά, έκρηξη 

Ennerdale 1-Ιουν-70 
44.800 - 47.000 

τόνους  
Σεϋχέλλες Πετρελαιοφόρο  

Σύγκρουση σε 

βράχο 

World Glory 13-Ιουν-68 45.500 τόνοι  Νότια Αφρική  Πετρελαιοφόρο 
Κακές καιρικές 

συνθήκες 

Pericles GC 9-Δεκ-83 
39.000 - 47.000 

τόνους  

Περσικού / Αραβικού 

Κόλπου  
Πετρελαιοφόρο  Πυρκαγιά, έκρηξη 

Funiwa No. 5 

Well 

17-Ιαν-1980 - 1-

Φεβ-1980 
27.000 - 57.400 τόνοι  

Δέλτα του Νίγηρα,  

Νιγηρία  
Πετρελαιοπηγή Έκρηξη 

Mandoil II 28-Φλεβ-1968  
40.000 - 43.300 

τόνους  

550 χιλιόμετρα δυτικά  

Όρεγκον  
Πετρελαιοφόρο  Σύγκρουση πλοίων 

British 

Ambassador 
10-Ιαν-75 40.000 τόνοι  Βόρειος Ειρηνικός  Πετρελαιοφόρο  

Διαρροή στο 

μηχανοστάσιο 

Betelgeuse 8-Γεν-1979  40.000 τόνοι  
Κόλπος Μπάντρι, 

Ιρλανδία  
Πετρελαιοφόρο  

Έκρηξη κατά την 

εκφόρτωση 

Tadotsu 7-Δεκ-78 40.000 τόνοι  Ντουμάι, Σουμάτρα  Πετρελαιοφόρο  Άγνωστη 
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St. Peter 4-Φεβ-76 38.000 τόνοι  
Cabo Mangalares, 

Κολομβία  
Πετρελαιοφόρο  Φωτιά 

Exxon Valdez 24-Μάρ-1989  
37.000 - 38.800 

τόνους  

Prince William Sound, 

Αλάσκα  
Πετρελαιοφόρο  Προσάραξη  

Juan Lavalleja 28-Δεκ-80 
28.000 - 45.200 

τόνους  
Αρζεού, Αλγερία  Πετρελαιοφόρο  Γείωση 

Corinthos 31-Ιαν-75 35,700 - 36,200 τόνοι  
Delaware River,  

Πενσυλβανία  
Πετρελαιοφόρο  Σύγκρουση πλοίων 

Thanassis A 21-Οκτ-94 35.400 τόνοι  
Νότια Θάλασσα της 

Κίνας  
Πετρελαιοφόρο  

Kακές καιρικές 

συνθήκες 

Napier 10 Ιούν 1973  35.300 τόνοι  Νησί Γκόμπλιν, Χιλή  Πετρελαιοφόρο  Προσάραξη  

Athenian 

Venture 
22 Απρίλη 1988  34.300 τόνοι  

600 χλμ από Cape 

Race, Νέα γη 
Πετρελαιοφόρο  Έκρηξη 

Tasman Spirit 28-Ιουλ-03 
27.000 - 30.000 

τόνους  

Πορτ Καράτσι, 

Πακιστάν  
Πετρελαιοφόρο  Προσάραξη  

Evoikos 15-Οκτ-97 
25.000 - 29.000 

τόνους  
Σιγκαπούρη  Πετρελαιοφόρο  Σύγκρουση πλοίων 

Argo Merchant 
15-Δεκ-1976 - 22-

Δεκ-1976  

25.000 - 28.000 

τόνους  

Νησί Ναντάκετ, 

Μασαχουσέτη  
Πετρελαιοφόρο Προσάραξη  

Texaco 

Oklahoma 
27-Μαρ-71 25.700 τόνοι  

Βόρειο-ανατολικά της 

Χατέρας 
Πετρελαιοφόρο 

Κακές καιρικές 

συνθήκες 

Erika 12-Δεκ-99 
19.000 - 28.000 

τόνους  

Βισκαϊκός Κόλπο, 

Γαλλία  
Πετρελαιοφόρο  

Κακές καιρικές 

συνθήκες 

Burmah Agate 
1-Νοέμ-1979 - 8-

Ιαν-1980  

8.440 - 34.700 

τόνους  

Κόλπος Galveston, 

Τέξας  
Πετρελαιοφόρο  Σύγκρουση πλοίων 

Ekofisk Bravo  22-Απρ-77 
15.000 - 27.600 

τόνους 
Βόρεια Θάλασσα  Πετρελαιοπηγή  Έκρηξη 

Nakhodka 2-Ιαν-97 
17.000 - 19.000 

τόνους  

Θάλασσα της 

Ιαπωνίας  
Πετρελαιοφόρο  

Κακές καιρικές 

συνθήκες 

Tanio 7-Μαρ-80 
13.500 - 21.000 

τόνους  
Βρετάνη, Γαλλία  Πετρελαιοφόρο 

Κακές καιρικές 

συνθήκες 

Montara 
21-Aυγ-09 - 3-

Νοεμ-09  

4.000 - 30.000 

τόνους  
Θάλασσα του Τιμόρ  Πετρελαιοπηγή Διαρροή κεφαλής 

Gunvor Maersk 27-Οκτ-79 

16.000 - 17.000 

τόνους  Μανάους, Βραζιλία  Πετρελαιοφόρο   Έκρηξη 

Seki και 

Baynuna 
31-Μαρ-94 

15.260 - 16.000 

τόνους  

Κόλπος του Ομάν, 

κοντά στην Φουτζέιρα 
Πετρελαιοφόρο Σύγκρουση πλοίων 

Megaborg 8-Ιουν-90 
13.600 - 16.500 

τόνους  

Κόλπος του Μεξικού,  

Τέξας  
Πετρελαιοφόρο  Σύγκρουση πλοίων 

Santa Barbara 

oil spill 

28-Ιαν-1969 - 7-

Φεβ-1969  

11.000 - 13.600 

τόνους  
Σάντα Μπάρμπαρα Πετρελαιοπηγή Έκρηξη 

Hebei Spirit 8-Δεκ-07 
9.000 - 10.800 

τόνους  

10 χλμ ανοικτά  της 

Νότιας Κορέας  
Πετρελαιοφόρο Σύγκρουση πλοίων 

M/V Alvenus 30-Ιουλ-84 8.930 τόνοι  Κάμερον, Λουιζιάνα  Πετρελαιοφόρο Ρήξη διαρροής 

Julius Schindler 11-Φεβ-69 8.200 τόνοι  
Πόντα Ντελγάδο, 

Αζόρες  
Πετρελαιοφόρο Άγνωστη 
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Barge Cibro 

Savannah 
6-Μάρτη-1990  2.300 τόνοι  Λίντεν, Νιού Τζέρσεϊ  Φορτηγό πλοίο  Έκρηξη 

Bunga Kelana 3 25-Μάη-2010  2.000 - 2.500 τόνους  Σιγκαπούρη  Πετρελαιοφόρο Σύγκρουση πλοίων 

MS Olivia 16-Μαρ-11 1.400 - 1.500 τόνους  
Nightingale Island, 

Νότιος Ατλαντικός 
Φορτηγό πλοίο  Προσάραξη  

Volgoneft-139 11-Νοέμ-2007  1.200 - 1.300 τόνους  
Στενό του Κερτς, 

Ουκρανία/Ρωσία  
Πετρελαιοφόρο  

Κακές καιρικές 

συνθήκες 

Barge Bouchard 

155 
10-Αυγ-93 1.090 τόνοι  

Κόλπος της Τάμπα, 

Φλόριντα, ΗΠΑ  
Φορτηγό πλοίο  Σύγκρουση πλοίων 

Solar I 11-Αυγ-06 172 - 1.540 τόνοι  
Νησί Γκουιμάρας, 

Φιλιππίνες  
Πετρελαιοφόρο  

Κακές καιρικές 

συνθήκες 

Prudhoe Bay  2-Μαρ-06 690-867 τόνους  
 Κόλπος Prudhoe, 

Αλάσκα  

Αγωγός 

πετρελαίου 
Διαρροή 

Jessica 16-Ιαν-01 568 - 686 τόνοι  
Σαν Κριστόμπαλ, 

νησιά Γκαλαπάγκος  
Πετρελαιοφόρο Προσάραξη  

Othello 20-Μαρ-70 200 - 300 τόνοι  
Κόλπος Trälhavet, 

Σουηδία 
Πετρελαιοφόρο  Σύγκρουση πλοίων 

Cosco Busan 7-Νοέμ-2007  188 τόνοι  
Κόλπος Σαν 

Φραντσίσκο 
Φορτηγό πλοίο 

Σύγκρουση σε 

γέφυρα 

ALFA 1 4-Μάρ-2012  100 τόνοι Ελευσίνα, Ελλάδα Δεξαμενόπλοιο 
Πρόσκρουση σε 

βυθισμένο πλοίο 

Aragon 28-Απρ-89 25.000 τόνων  Μαδέρα, Πορτογαλία Δεξαμενόπλοιο 
Κακές καιρικές 

συνθήκες 

Silver 23-Δεκ-13 Άγνωστο Νότιο Μαρόκο Δεξαμενόπλοιο 
Κακές καιρικές 

συνθήκες 

ΤΚ Bremen 16-Δεκ-11 70 τόνους  
Kerminihy, Erdeven, 

Γαλλία 
Φορτηγό πλοίο  Γείωση 

Αgios Dimitrios 1 15-Σεπ-09 859 τόνους  Guangdong, Κίνα Φορτηγό πλοίο  
Κακές καιρικές 

συνθήκες 

Selendang Ayu 7-Δεκ-04 1.326 τόνους 
Κόλπος Σκαν, Νησί 

Ουναλάσκα, Αλάσκα 
Φορτηγό πλοίο  Προσάραξη  

ECE 31-Ιαν-06 107 τόνοι 
Νησία Τσάνελ, 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Δεξαμενόπλοιο  

Χημικών 
Σύγκρουση πλοίων 

Rokia Delmas 24-Οκτ-06 48,6 τόνους  Ile de Re, Γαλλία Φορτηγό πλοίο  
Βλάβη κινητήρα-

Προσάραξη 

Golden Trader 10-Σεπ-11 205 τόνοι  
Δυτική ακτή της  

Δανίας  
Φορτηγό πλοίο  Σύγκρουση πλοίων 

Stolt Valor 15-Μαρ-12 Άγνωστο 
Ρας Τανούρα, 

Σαουδική Αραβία 
Δεξαμενόπλοιο  Έκρηξη 

Samho Brother 10-Οκτ-05 3216 τόνοι Hsinchu, Ταϊβάν 
Δεξαμενόπλοιο  

Χημικών 
Σύγκρουση πλοίων 

Rockens 19-Ιαν-04 200 τόνοι  Μπέργκεν, Νορβηγία  Φορτηγό πλοίο  
Ανατροπή λόγω 

φορτίου 

Baltic Carrier 29-Μαρ-01 2.700 τόνους  Βαλτική Θάλασσα  
Δεξαμενόπλοιο  

Χημικών 
Σύγκρουση πλοίων 

Ushuaia 4-Δεκ-08 440 τόνους  
Δυτική ακτή  της 

Ανταρκτικής 
Κρουαζιερόπλοιο Γείωση 
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Fu Ping Yuan 15-Ιουν-10 Άγνωστο 
Δημοκρατία της 

Κορέας 
Φορτηγό πλοίο  Σύγκρουση πλοίων 

Usinsk Pipeline 

Spill  
25-Οκτ-94 100.000 τόνοι  Ουσισκ, Ρωσία  Γραμμή σωλήνων 

Διαρροή λόγω  

εξοπλισμού 

Pipeline 126 25-Μαϊ-78 94.500 τόνοι  Αχβάζ, Ιράν  Γραμμή σωλήνων Ρήξη 

Σταθμός 

ρεύματος Jiyyeh 
13-Ιουλ-2006 - 15-

Ιουλ-2006  

20.000 - 30.000 

τόνους  
Λίβανος  Σταθμός ρεύματος Πόλεμος 

 

 
Σχήμα 2 Γεωγραφική κατανομή των σημαντικότερων ναυτικών ατυχημάτων που προκάλεσαν σημαντικές διαρροές 

πετρελαίου.4   

 

Σχήμα 3 Γεωγραφική κατανομή των σημαντικότερων ναυτικών ατυχημάτων που προκάλεσαν σημαντικές διαρροές πετρελαίου 

και οι ροές  κυκλοφορίας των φορτωμένων δεξαμενόπλοιων για τα έτη 2001, 2005 και 2011. 5 

                                                             
4 ITOPF (www.itopf.com) 
5 ITOPF (www.itopf.com) 
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Πίνακας 2 Ετήσιος αριθμός πετρελαιοκηλίδων από το 1970 έως το 2014.6   

Χρονιά 
7–700 

Τόνους 

>700 

Τόνους 
Χρονιά 

7–700 

Τόνους 

>700 

Τόνους 
Χρονιά 

7–700 

Τόνους 

>700 

Τόνους 

1970 7 29 1990 50 14 2010 5 4 

1971 18 14 1991 30 7 2011 5 1 

1972 48 27 1992 31 10 2012 7 0 

1973 28 31 1993 31 11 2013 5 3 

1974 90 27 1994 26 9 2014 4 1 

1975 96 20 1995 20 3 Σύνολο 26 9 

1976 67 26 1996 20 3 Μ.ο 5.2 1.8 

1977 70 16 1997 28 10 

   
1978 59 23 1998 25 5 

   
1979 60 32 1999 20 5 

   
Σύνολο 543 245 Σύνολο 281 77 

   
Μ.ο 54.3 24.5 Μ.ο 28.1 7.7 

   
Χρονιά 

7–700 

Τόνους 

>700 

Τόνους 
Χρονιά 

7–700 

Τόνους 

>700 

Τόνους 

   
1980 52 13 2000 21 4 

   
1981 54 7 2001 18 3 

   
1982 46 4 2002 11 3 

   
1983 52 13 2003 18 4 

   
1984 26 8 2004 19 5 

   
1985 33 8 2005 21 4 

   
1986 27 7 2006 11 5 

   
1987 27 11 2007 12 3 

   
1988 11 10 2008 7 1 

   
1989 32 13 2009 7 2 

   
Σύνολο 360 94 Σύνολο 145 34 

   Μ.ο 36 9.4 Μ.ο 14.5 3.4 

   

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2, ο αριθμός των μεγάλων πετρελαιοκηλίδων έχει μειωθεί σημαντικά 

τα τελευταία 44 χρόνια όπου τηρούνται καταγραφές. Ο μέσος αριθμός των μεγάλων διαρροών για τη 

δεκαετία 2000-2009 είναι 3,4, το ένα έβδομο του μέσου όρου της δεκαετίας του 1970. Κοιτάζοντας 

αυτή την καθοδική τάση από μια άλλη σκοπιά όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 4, το 54% από τις 

μεγάλες διαρροές που καταγράφονται συνέβησαν στη δεκαετία του 1970, με το ποσοστό αυτό 

ακολουθεί μια πτωτική τάση ανά δεκαετία, φτάνοντας στο 8% στη δεκαετία του 2000.  

                                                                                                                                                                              
 
6 Oil Tanker Spill Statistics, The International Tanker  Owners Pollution Federation Limited, 2014. available online at https: 

www.itopf.com 
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Σχήμα 4 Κατανομή ατυχημάτων ανά δεκαετία από το 1970 έως το 2000.7  

Επίσης σύμφωνα με το Σχήμα 5 και τον Πίνακα 2, η μείωση μπορεί να παρατηρηθεί και σε μεσαίου 

μεγέθους διαρροές (7-700 τόνους). Ο μέσος αριθμός των πετρελαιοκηλίδων στη δεκαετία του 2000 

ήταν κοντά στις 15, ενώ στη δεκαετία του 1990 ο μέσος αριθμός των πετρελαιοκηλίδων ήταν σχεδόν 

διπλάσιος. 

Μία πετρελαιοκηλίδα μεγαλύτερη των 700 τόνων συνέβηκε πέρυσι. Επιπλέον καταγράφηκαν τέσσερις 

μεσαίες διαρροές διαφόρων τύπων ελαίου, καταλήγοντας σε ένα σύνολο από πέντε διαρροές συνολικά 

άνω των 4 τόνων. Το ποσοστό αυτό είναι ακόμη πολύ κάτω από τον μέσο όρο των προηγούμενων 

δεκαετιών και είναι σύμφωνο με την τάση των τελευταίων τριών ετών όπως βλέπουμε και από το 

Σχήμα 6. 

 

Σχήμα 5 Αριθμός μεσαίων (7-700 τόνους) και μεγάλων (> 700 τόνοι) διαρροών ανά δεκαετία 1970-2014.8   

                                                             
7 Oil Tanker Spill Statistics, The International Tanker  Owners Pollution Federation Limited, 2014. available online at https: 

www.itopf.com 
8 Oil Tanker Spill Statistics, The International Tanker  Owners Pollution Federation Limited, 2014. available online at https: 
www.itopf.com 
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Σχήμα 6 Αριθμός μεγάλων διαρροών από το 1970 έως το 2014.9 

 

Πίνακας 3 Ετήσια ποσότητα πετρελαίου που διέρρευσε από το 1970 έως το 2014.10   

Χρονιά 
Ποσότητα 

(τόνοι) 
Χρονιά 

Ποσότητα 

(τόνοι) 
Χρονιά 

Ποσότητα 

(τόνοι) 
Χρονιά 

Ποσότητα 

(τόνοι) 
Χρονιά 

Ποσότητα 

(τόνοι) 

1970 386.000 1980 206.000 1990 61.000 2000 14.000 2010 12.000 

1971 144.000 1981 48.000 1991 431.000 2001 9.000 2011 2.000 

1972 313.000 1982 12.000 1992 167.000 2002 66.000 2012 1.000 

1973 159.000 1983 384.000 1993 140.000 2003 43.000 2013 7.000 

1974 173.000 1984 29.000 1994 130.000 2004 16.000 2014 4.000 

1975 351.000 1985 85.000 1995 12.000 2005 18.000 Σύνολο 26.000 

1976 364.000 1986 19.000 1996 80.000 2006 22.000 

  1977 276.000 1987 38.000 1997 72.000 2007 15.000 

  1978 393.000 1988 190.000 1998 13.000 2008 2.000 

  1979 636.000 1989 164.000 1999 28.000 2009 3.000 

  Σύνολο 3.195.000 Σύνολο 1.133.000 Σύνολο 1.174.000 Σύνολο 208.000 

  
Η συντριπτική πλειοψηφία των διαρροών είναι μικρές (δηλαδή μικρότερες από 7 τόνους) αλλά τα 

στοιχεία για τον αριθμό των περιστατικών και την ποσότητα του πετρελαίου που διέρρευσε είναι 

ελλιπής, λόγω της ασυνεπής αναφοράς μικρότερών περιστατικών σε όλο τον κόσμο.  

                                                             
9 Oil Tanker Spill Statistics, The International Tanker  Owners Pollution Federation Limited, 2014. available online at https: 
www.itopf.com 
10 Oil Tanker Spill Statistics, The International Tanker  Owners Pollution Federation Limited, 2014. available online at https: 
www.itopf.com 
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Εκθέσεις σχετικά με τις διαρροές των 7 τόνων και άνω τείνουν να είναι πιο αξιόπιστες και 

προσφέρουν επαρκής πληροφορίες από τις η βάσεις δεδομένων για να δοθεί μια σειρά από ετήσιες 

εκτιμήσεις της συνολικής ποσότητας που διέρρευσε για τα έτη 1970-2014. Οι ποσότητες αυτές 

στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα. Μπορεί να προκύψουν ασυνέπειες μεταξύ των ποσών 

κάθε έτους και τα σύνολα, ωστόσο, όλα τα ποσοστά και οι μέσοι όροι έχουν υπολογιστεί με βάση μη 

στρογγυλεμένα αριθμητικά δεδομένα. 

Περίπου 5.744.000 τόνοι πετρελαίου χάθηκαν ως αποτέλεσμα των περιστατικών διαρροής από 

δεξαμενόπλοια από το 1970 έως το 2015, ωστόσο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7, ο όγκος του 

πετρελαίου που διέρρευσε από δεξαμενόπλοια δείχνει μια σημαντική βελτίωση μέσα στις δεκαετίες. 

Συνεπής με τη μείωση του αριθμού των πετρελαιοκηλίδων από δεξαμενόπλοια, ο όγκος του 

πετρελαίου που διέρρευσε δείχνει επίσης μια αξιοσημείωτη μείωση. Για παράδειγμα, από τον Πίνακα 

3, είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι ένα ποσό μεγαλύτερο από τη συνολική ποσότητα 

πετρελαίου που διέρρευσε κατά τη δεκαετία 2000-2009 (208.000 τόνοι), διέρρευσε αρκετές 

μεμονωμένες χρονιές σε προηγούμενες δεκαετίες. Η συνολική ποσότητα του πετρελαίου που χάνεται 

στο περιβάλλον το 2014 ήταν 4.000 τόνοι, όπου η συντριπτική πλειοψηφία μπορεί να αποδοθεί στην 

μεγάλη διαρροή (> 700 τόνοι) που σημειώθηκε τον Ιανουάριο στην θάλασσα της νότιας Κίνας. 

 

Σχήμα 7 Ποσότητες πετρελαίου 7 τόνων και άνω (με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη χιλιάδα) που διέρρευσαν από το 

1970 έως το 2014. 11 

                                                             
11 Oil Tanker Spill Statistics, The International Tanker  Owners Pollution Federation Limited, 2014. available online at https: 
www.itopf.com 
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Σχήμα 8 Διαρροές 7 τόνων και άνω ανά δεκαετία, που δείχνει την επίδραση ενός σχετικά μικρού αριθμού συγκριτικά μεγάλων 

διαρροών σε σχέση με τη συνολική εικόνα.12 

Παρατηρώντας στα Σχήματα 7 και 8 την συχνότητα και την ποσότητα του πετρελαίου που διέρρευσε, 

συμπεραίνουμε ότι λίγες πολύ μεγάλες διαρροές είναι υπεύθυνες για ένα μεγάλο ποσοστό του 

πετρελαίου που διέρρευσε και ως εκ τούτου τα στοιχεία ενός έτος μπορεί να παραμορφωθούν σοβαρά 

από ένα μεγάλο ατύχημα. Για παράδειγμα, σε πιο πρόσφατες δεκαετίες μπορούμε να δούμε τα 

ακόλουθα: 

 Στη δεκαετία του 1990 υπήρχαν 358 διαρροές των 7 τόνων και άνω, με αποτέλεσμα την 

συνολική διαρροή 1.133.000 τόνων πετρελαίου, με το 73% του ποσού αυτού να προέρχεται 

από 10 περιστατικά.  

 Στη δεκαετία του 2000 υπήρχαν 182 διαρροές των 7 τόνων και άνω, με αποτέλεσμα την 

συνολική διαρροή 213.000 τόνων πετρελαίου, με το  53% του ποσού αυτού ποσού αυτού να 

προέρχεται μόνο από 5 περιστατικά.                                                                                                    

 Κατά την πενταετία 2010-2014 υπήρξαν 35 διαρροές των 7 τόνων και άνω, με αποτέλεσμα 

την συνολική διαρροή 26.000 τόνων, με το 90% του ποσού αυτού να προέρχεται μόλις από 

9 περιστατικά.  

                                                             
12 Oil Tanker Spill Statistics, The International Tanker  Owners Pollution Federation Limited, 2014. available online at 
https: www.itopf.com 
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Σχήμα 9 Το θαλάσσιο εμπόριο και ο αριθμός των διαρροών πετρελαίου από δεξαμενόπλοια 7 τόνων και άνω για το διάστημα 

1970-2014.13 

Από το Σχήμα 9 βλέπουμε ότι εκτός από μια πτώση στις αρχές της δεκαετίας του 1980, το θαλάσσιο 

εμπόριο πετρελαίου έχει αυξηθεί σταθερά από το 1970 και μετά. Και ενώ οι αυξημένες μετακινήσεις 

ενδέχεται να συνεπάγονται αυξημένο κίνδυνο, είναι ενθαρρυντικό να παρατηρηθεί, ότι οι πτωτικές 

τάσεις στις διαρροές πετρελαίου συνεχίζουν παρά τη συνολική αύξηση της εμπορίας του.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Oil Tanker Spill Statistics, The International Tanker  Owners Pollution Federation Limited, 2014. available online at https: 

www.itopf.com 

14 Oil Tanker Spill Statistics, The International Tanker  Owners Pollution Federation Limited, 2014. available online at https: 

www.itopf.com 
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1.4 Τα σημαντικότερα περιστατικά ατυχηματικής διαρροής από πλοία 

Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε τα σημαντικότερα θαλάσσια ατυχήματα πλοίων τόσο ως προς 

την ποσότητα του διαφεύγοντος πετρελαίου στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και ως προς την 

σπουδαιότητα της περιοχής όπου παρουσιάστηκε η πετρελαιοκηλίδα και τις επιπτώσεις που 

προκάλεσε.  

 

Σχήμα 10 Γεωγραφική κατανομή των 26 σημαντικότερων θαλάσσιων περιστατικών που αφορούν πλοία και θα 

παρουσιαστούν στην ενότητα αυτή. 

 

1.4.1 Torrey Canyon 

 Ποσότητα πετρελαίου: 119.000 - 122.000 τόνους - 36.652.000 - 37.576.000 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 18 Μαρτίου του 1967  

 Τοποθεσία: Νησιά Σίλι, Αγγλία  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Σφάλμα πλοήγησης, προσάραξη 

Στις 18 Μαρτίου του 1967, το Λιβεριανό πετρελαιοφόρο Torrey Canyon, φορτωμένο με 121.000 

τόνους αργού πετρελαίου, προσάραξε μεταξύ των νήσων Σίλι και της βρετανικής ακτής. Χιλιάδες 

τόνοι πετρελαίου διέρρευσαν σύντομα από ρήξη στις  δεξαμενές του πλοίου που επλήγησαν και κατά 

τις επόμενες 12 ημέρες το σύνολο του φορτίου χάθηκε. 

Μια ευρεία ποικιλία των μεθόδων για τον περιορισμό της διαρροής διερευνήθηκαν και τελικά η 

βρετανική κυβέρνηση έδωσε εντολή το Torrey Canyon να καταστραφεί από βομβαρδισμούς, με την 
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ελπίδα ότι όλο το πετρέλαιο που εξακολουθούσε να παραμένει επί του σκάφους θα καιγότανε. Η 

επιχείρηση αυτή ήταν εν μέρει επιτυχημένη, αλλά τελικώς δεν εμπόδισε τη διαφυγή πετρελαίου σε 

πολλά μέρη της νοτιοδυτικής Αγγλίας, προκαλώντας το θάνατο σε χιλιάδες θαλασσοπούλια και 

θαλάσσιους οργανισμούς, και απειλώντας τα μέσα διαβίωσης πολλών ντόπιων στην προσεχή θερινή 

τουριστική περίοδο, καθώς μολυσμένο πετρέλαιο παρασύρθηκε σε παραλίες και λιμάνια της γύρω 

περιοχής. 

 

Σχήμα 11 Το προσαραγμένο Torrey Canyon.15 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των προσπαθειών αντιμετώπισης της μόλυνσης από το Torrey Canyon 

ήταν η υπερβολική και αδιάκριτη χρήση μέσων διασποράς και διαλύτη με καθαριστική βάση, τα οποία 

προκάλεσαν σημαντικές περιβαλλοντικές ζημίες. Οι προσπάθειες ήταν γενικά επιτυχής όσον αφορά 

την μείωση της ποσότητας του πετρελαίου που θα έφθανε στην ξηρά, αλλά ήταν πολύ πιο τοξικές από 

ότι εκείνες που χρησιμοποιούνται σήμερα, ενώ εφαρμόστηκαν και σε πολύ μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις πετρελαίου. Πολλές από τις επιζήμιες επιπτώσεις της διαρροής σε μεταγενέστερο 

στάδιο σχετίζονται με την υψηλή ένταση, υψηλή συγκέντρωση και υψηλή τοξικότητα της διασποράς 

και των απορρυπαντικών που χρησιμοποιήθηκαν. 

Το Torrey Canyon ήταν η πρώτη μεγάλη καταστροφή δεξαμενόπλοιου που έγινε γνωστή στο ευρύ 

κοινό μέσω της τεράστιας κάλυψης από τα ΜΜΕ, και επέστησε την παγκόσμια προσοχή για τους 

κινδύνους της διασποράς. Η διαρροή προκάλεσε τις διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση 

για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις διαρροές δεξαμενόπλοιων, και 

ενδιάμεσες εθελοντικές συμφωνίες για τη γεφύρωση του χάσματος πριν εισέλθουν οι συμβάσεις σε 

ισχύ και γίνουν ευρέως αποδεκτές.16  

 

 

                                                             
15 ITOPF (www.itopf.com) 
16 ITOPF (www.itopf.com) - CEDRE (www.cedre.fr) - Google Earth files (earth.tryse.net) - Oil Spill Solutions (www.oilspillsolutions.org) 
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1.4.2 Sea Star 

 Ποσότητα πετρελαίου: 115.000 - 121.000 τόνους - 35.420.000 - 37.268.000 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 19 Δεκεμβρίου του 1972  

 Τοποθεσία: Κόλπος του Ομάν  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Σύγκρουση πλοίων 

Στις 19 Δεκεμβρίου του 1972, το Sea Star μεταφέροντας ένα φορτίο αργού πετρελαίου από τη 

Σαουδική Αραβία στο Ρίο ντε Τζανέιρο, συγκρούστηκε στον Κόλπο του Ομάν με το βραζιλιάνικο 

πλοίο Horta Barbosa. Και τα δύο σκάφη πήραν φωτιά, αλλά ενώ το Horta Barbosa έσβησε μέσα σε μια 

ημέρα, το Sea Star συνέχισε να καίγεται. Μετά από μια σειρά από εκρήξεις, το Sea Star βυθίστηκε 5 

ημέρες μετά τη σύγκρουση. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή περίπου 115.000 τόνων 

αργού πετρελαίου, ενώ δεν λήφθηκαν δράσεις απόκρισης για το περιστατικό.17 

 

1.4.3 Metula 

 Ποσότητα πετρελαίου: 50.000 - 53.000 τόνους - 15.400.000 - 16.324.000 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 9 Αυγούστου του 1974  

 Τοποθεσία: Ανατολικό στενό του Μαγγελάνου, Χιλή  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Προσάραξη 

Στις 9 Αυγούστου του 1974 το πετρελαιοφόρο Metula προσάραξε στο ανατολικό στενό του 

Μαγγελάνου στην Χιλή, με 47.000 τόνους αργού πετρελαίου και 3.000 έως 4.000 τόνους βαρέως 

μαζούτ, να διαρρέουν στην θάλασσα σε συνθήκες θαλασσοταραχής, δημιουργώντας ένα γαλάκτωμα 

ελαίου-νερού, το οποίο κατέληξε στις βόρειες  ακτές της Tierra del Fuego. 

Περίπου 4.000 πουλιά είναι γνωστό ότι βρέθηκαν νεκρά, συμπεριλαμβανομένων κορμοράνων και 

πιγκουΐνων. Λειτουργίες απάντησης δεν υπήρξαν, εξαιτίας της απόστασης της περιοχής και πολλές 

ακτές επλήγησαν από ένα λαδωμένο μείγμα άμμου και χαλικιών. Ύπαρξη αυτού του λαδωμένου 

μείγματος εντοπιζόταν σε ακτές μέχρι και το 1998, αποτελώντας τις μεγαλύτερες σε διάρκεια 

προσμείξεις που έχουν καταγραφεί μετά από μια πετρελαιοκηλίδα, ακόμα κι αν δεν οδήγησαν σε 

σημαντικές επιπτώσεις για την αλιεία ή τη βιολογία των παράκτιων υδάτων.18 

 

1.4.4 Jakob Maersk 

 Ποσότητα πετρελαίου: 85.000 - 88.000 τόνους - : 26.180.000 - 27.104.000 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 29 Ιανουαρίου του 1975  

 Τοποθεσία: Λεϊσόες, Πορτογαλία  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

                                                             
17 ITOPF (www.itopf.com) - Google Earth files (earth.tryse.net) 
18 ITOPF (www.itopf.com) - Google Earth files (earth.tryse.net) 
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 Αιτία: Προσάραξη 

Στις 29 Ιανουαρίου του 1975, το πετρελαιοφόρο Jakob Maersk, το οποίο μετέφερε 88.000 τόνους 

πετρελαίου προσάραξε σε μια αμμουδιά, ενώ προσπαθούσε να εισέλθει στο λιμάνι στο λιμάνι Λεϊσόες 

στην Βόρεια Πορτογαλία. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, υπήρξε μια έκρηξη στο μηχανοστάσιο και το 

πετρελαιοφόρο έπιασε φωτιά και έσπασε σε τρία μέρη. Το κεντρικό μέρος και το μέρος της πρύμνης 

βυθίστηκαν, ενώ το τμήμα τόξο προσάραξε στην παραλία μερικές μέρες αργότερα. Οι εκρήξεις 

κατέστρεψαν όλες τις κύριες δεξαμενές του πετρελαιοφόρου και σημαντικές ποσότητες αργού 

πετρελαίου διέρρευσαν από το ναυάγιο. Μια ορισμένη ποσότητα κάηκε εν μέρει από τη φωτιά και ένα 

άλλο μέρος του πετρελαίου διαχύθηκε στη θάλασσα ή ξεβράστηκε στις ακτές. 

 

Σχήμα 12 Το φλεγόμενο Jakob Maersk.19  

Ο ουρανός πάνω από το Πόρτο σκοτείνιασε από ένα παχύ μαύρο καπνό για αρκετές ημέρες, σχολεία 

και πανεπιστήμια έκλεισαν και πολλοί κάτοικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο υποφέροντας από την 

εισπνοή καπνού. 

Συνεργασία μεταξύ του υπουργείου αλιείας, του στρατού, του ναυτικού, των πλοιοκτητών και ενός 

μεγάλου μέρους του τοπικού πληθυσμού επέτρεψε τη γρήγορη δράση που έπρεπε να ληφθεί για να 

περιοριστεί η ζημιά. Λειτουργία παρακολούθησης συστάθηκε με εναέριες περιπολίες επιτήρησης, ένα 

μεγάλο πλωτό φράγμα εγκαταστάθηκε στην είσοδο του λιμανιού για την πρόληψη των 

πετρελαιοκηλίδων και ένα αυτοσχέδιο προσροφητικό δίχτυ από άχυρο χρησιμοποιήθηκε για να 

περικυκλώσει το ναυάγιο, με επιτυχής αρχικά εφαρμογή στην απορρόφηση του πετρελαίου και την 

πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης, που στην συνέχεια όμως λόγω βάρους χώρισε, προκαλώντας 

δευτερογενής μόλυνση. Διασκορπιστικό, το οποίο ψεκάστηκε από τα πλοία, θεωρήθηκε ότι είναι σε 

μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικό λόγω της ελάχιστης ανάμειξης, ως αποτέλεσμα της ήρεμης 

θάλασσας. Όσον αφορά την απάντηση στην ακτή, βαριά λαδωμένη άμμος αφαιρέθηκε 

χρησιμοποιώντας μπουλντόζες, πιο ελαφρά λαδωμένη άμμος ωθήθηκε μέσα στη θάλασσα και 

υποβλήθηκε σε επεξεργασία με παράγοντες διασποράς ενώ καθαρισμός από τα κύματα (surfwashing) 

διευκόλυνε την εξάλειψη του πετρελαίου από τα βράχια.. Η ITOPF παρείχε επί τόπου συμβουλές τις 

πορτογαλικές αρχές για την απάντηση και βοήθησε τον πλοιοκτήτη να φέρει πρόσθετο εξοπλισμό και 

υλικό από το Ηνωμένο Βασίλειο.  

                                                             
19 Marine Sight (www.marineinsight.com) 
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Πολύ λίγα πουλιά επηρεάστηκαν ως αποτέλεσμα της διαρροής, όπως χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις 

παρέμεινε και η τοπική αλιεία παρά την προσωρινή αλλοίωση στην γεύση των αλιευτικών προϊόντων. Η 

πλειοψηφία της οικολογικής βλάβης παρατηρήθηκε στον αιγιαλό, ενώ σε βραχώδεις περιοχές, φύκια 

και μαλάκια βρέθηκαν νεκρά.20 

 

1.4.5 Argo Merchant 

 Ποσότητα πετρελαίου: 25.000 - 28.000 τόνους - 7.700.000 - 8.624.000 

 Ημερομηνία: 15 Δεκεμβρίου του 1976  

 Τοποθεσία: Νοτιοανατολικά από το νησί Ναντάκετ, Μασαχουσέτη  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Προσάραξη 

Στις 15 Δεκεμβρίου του 1976, τo Λιβεριανό δεξαμενόπλοιο Argo Merchant προσάραξε εξαιτίας 

σφοδρών ανέμων 29 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά από το νησί Ναντάκετ στην Μασαχουσέτη. Ο 

καπετάνιος ζήτησε άδεια για να πετάξει το φορτίο σε μια προσπάθεια να ξανά-επιπλεύσει το πλοίο, 

αλλά δεν την έλαβε. Την επόμενη ημέρα το πλήρωμα εκκένωσε το πλοίο και στις 21 Δεκεμβρίου, το 

πλοίο έσπασε στα δύο και άρχισε να διαρρέει το φορτίο του. Το τμήμα τόξο ανατράπηκε στις 22 

Δεκεμβρίου, αφού προηγουμένως απέρριψε το υπόλοιπο λάδι πριν βυθιστεί. Το πρυμναίο τμήμα 

παρέμεινε προσαραγμένο.  

Όπως προέκυψε από μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 1977, από το Γραφείο 

Θαλασσίων Υποθέσεων της Λιβερίας ότι το δεξαμενόπλοιο είχε υπερβεί κατά έξι μήνες την 

ημερομηνία της ετήσιας επιθεώρησης του από τον νηογνώμονα, η πυξίδα του πλοίου ήταν παλιά και 

δεν λειτούργησε καλά και το πλήρωμα αποτελούνταν από έναν μεγάλο αριθμό διαφορετικών 

εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων δύο ανειδίκευτοι πηδαλιούχοι.  

Τα ρηχά νερά και οι καιρικές συνθήκες κατέστησαν αδύνατη την λειτουργία απόκρισης. Παρ 'όλα 

αυτά εξαιτίας των ωκεάνιων ρευμάτων και του βόρειο δυτικού ανέμου το μεγαλύτερο μέρος του 

ελαίου παρασύρθηκε μακριά από την ακτογραμμή, ενώ η χαμηλή πυκνότητα του πετρελαίου το 

βοήθησε ώστε να μην βυθιστεί και να μολύνει τον πυθμένα. Η μόλυνση από υδρογονάνθρακες στα 

ιζήματα του βυθού περιορίστηκε σε μια περιοχή αμέσως γύρω από το ναυάγιο, και προφανώς ήταν 

βραχύβια. 

                                                             
20 ITOPF (www.itopf.com) - CEDRE (www.cedre.fr) - Oil Spill Solutions (www.oilspillsolutions.org) 
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Σχήμα 13 Το Argo Merchant σπασμένο στα δύο.21 

Παρά την σχετικά υψηλή τοξικότητα του πετρελαίου, οι επιπτώσεις στην θαλάσσια πανίδα και το 

φυτοπλαγκτόν ήταν μικρές, καθώς το ατύχημα συνέβη σε μια εποχή χαμηλής παραγωγικότητας, με 

λίγα αυγά και προνύμφες ψαριών. Κάποια λαδωμένο πουλιά παρατηρήθηκαν στις περιοχές κοντά στη 

διαρροή, αλλά η γενικότερη επίδραση της πετρελαιοκηλίδας στο παράκτιο και θαλάσσιο πληθυσμό 

των πτηνών στα ανοικτά των ακτών της Νέας Αγγλίας ήταν ανεπαίσθητη.22  

 

1.4.6 Urquiola 

 Ποσότητα πετρελαίου: 96.000 - 101.000 τόνους - 29.568.000 - 31.108.000 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 12 Μαΐου του 1976  

 Τοποθεσία: Λα Κορούνια, Ισπανία  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Προσάραξη 

Στις 12 Μαΐου του 1976, το δεξαμενόπλοιο Urquiola προσέκρουσε ένα βυθισμένο αντικείμενο κατά 

την είσοδο του στο λιμάνι της Λα Κορούνια και άρχισε να διαρρέει πετρέλαιο. Για να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος έκρηξης στο εσωτερικό του λιμανιού, αποφασίστηκε ότι το σκάφος πρέπει να επιστρέψει στη 

θάλασσα, όπου οι επισκευές και το άδειασμα του φορτίου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ποιο 

εύκολα. Ωστόσο, το Urquiola προσέκρουσε και πάλι στην προσπάθεια εξόδου του από το λιμάνι και 

στη συνέχεια προσάραξε στη είσοδο μεταξύ των δύο καναλιών. Η πλειοψηφία του πληρώματος 

εγκατέλειψε το πλοίο και μετά από αρκετές εκρήξεις και μια μεγάλη πυρκαγιά σκοτώθηκε ο 

πλοίαρχος του σκάφους.  

                                                             
21 Green World Products (greenworldproducts.net) 

22 Google Earth files (earth.tryse.net) - Oil Spill Solutions (www.oilspillsolutions.org) 
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Σχήμα 14 Το προσαραγμένο Urquiola.23  

Μαύρος καπνός απλώθηκε πάνω από την πόλη της Λα Κορούνια, ενώ το πετρέλαιο εξαπλώθηκε 

γρήγορα σε όλο το λιμάνι και προς τις γύρω ακτές. Εκτιμάται ότι 100.000 τόνοι ελαφριού αργού 

πετρελαίου χύθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού, οι περισσότεροι εκ των οποίων 

κάηκαν, ενώ εκτιμάται ότι 25-30.000 τόνοι ξεβράστηκαν στις ακτές. 

Η ομάδα απόκρισης προκάλεσε μια έκρηξη για να διαρρεύσει το εγκλωβισμένο έλαιο. Πάνω από 

2.000 τόνοι μέσου διασποράς εφαρμόστηκαν από σκάφη και ελικόπτερα για την καταπολέμηση της 

εξάπλωσης του πετρελαίου στη θάλασσα ενώ η χρήση ροφητών (skimmers) εμποδίστηκε από την 

ανάμιξη του πετρελαίου με τα συντρίμμια. Στις 21 Μαΐου, ένα μικρότερο δεξαμενόπλοιο και ένα 

ρυμουλκό, άρχισαν εργασίες άντλησης από το πλοίο και κατάφεραν να αφαιρέσουν περίπου 8,000m3 

του εναπομείναντος πετρελαίου. Στην ακτή όπου η ρύπανση αντιμετωπίστηκε μηχανικά και 

χειροκίνητα, παρουσιάστηκαν προβλήματα που προέκυψαν τόσο από δευτερογενή λάδωμα, που 

προήλθε από ανάδευση του πετρελαίου βαθύτερα μέσα στην άμμο λόγο της χρήσης μηχανολογικού 

εξοπλισμού, όσο και από δυσκολίες που παρουσιάστηκαν λόγο του μεγάλου παλιρροϊκού εύρους και 

της φύσης του λαδιού (πολύ βαρύ). 

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τις ισπανικές αρχές για περιορισμό της εξάπλωσης, συλλογή 

του πετρελαίου και καθαρισμού της ακτογραμμής, εκτιμάται ότι το 70% από τα μύδια στο κόλπο Rio 

de Burgo σκοτώθηκαν. Το ίδιο ισχύει και για άλλα μύδια και στρείδια. Η χλωρίδα και η πανίδα στην 

πληγείσα περιοχή πήρε πολλά χρόνια για να ανακτήσει την κανονική ανάπτυξη της. Με τα έξοδα 

απάντησης και τις  γενικότερες  οικονομικές απώλειες να εκτιμώνται στα 70 εκατομμύρια ευρώ.24 

 

 

 

                                                             
23 Navigation & Ships (www.navymar.com) 
24 ITOPF (www.itopf.com) - CEDRE (www.cedre.fr) - Google Earth files (earth.tryse.net) - Oil Spill Solutions (www.oilspillsolutions.org) 
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1.4.7 Hawaiian Patriot 

 Ποσότητα πετρελαίου: 95.000 - 101.000 τόνους - 29.260.000 - 31.108.000 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 23 Φλεβάρη του 1977  

 Τοποθεσία: 300 ναυτικά μίλια στα ανοικτά Χονολουλού, Χαβάη  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Έκρηξη, πυρκαγιά, έσπασε στα δύο 

Στις 23 Φλεβάρη του 1977, το Hawaiian Patriot πλήρως φορτωμένο με 99.000 τόνους αργού 

πετρελαίου και ενώ βρισκόταν καθ 'οδών από την Ινδονησία προς την Χονολουλού, ανέφερε μια 

ρωγμή στο κύτος κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, που τελικώς οδήγησε σε διαρροή 18.000 τόνων 

πετρελαίου. Το πλοίο αφού πρώτα έπιασε φωτιά, εξερράγη και συνέχισε να καίγεται έντονα για 

αρκετές ώρες μέχρι να βυθιστεί με το υπόλοιπο του φορτίου επί του σκάφους. 

Η πετρελαιοκηλίδα (50.000 τόνοι) παρασύρθηκε προς τα δυτικά, μακριά από τη Χαβάη, και 

διασκορπίστηκε στο νερό από τα ωκεάνια ρεύματα χωρίς να οδηγήσει σε προβλήματα ρύπανσης στο 

έδαφος. Η ρύπανση συνέχυσε να  παρακολουθείτε  χωρίς να πραγματοποιηθούν δράσεις απόκρισης.25 

 

1.4.8 Amoco Cadiz 

 Ποσότητα πετρελαίου: 223.000 - 229.000 τόνους - 68.684.000 - 70.532.000 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 16 Μάρτη του 1978  

 Τοποθεσία: Portsall Rocks, Βρετάνη, Γαλλία  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Προσάραξη  

 

Στις 16 Μαρτίου του 1978, το πετρελαιοφόρο Amoco Cadiz, καθ 'οδών από τον Περσικό Κόλπο προς 

το Ρότερνταμ, μεταφέροντας 227.000 τόνους αργού πετρελαίου, υπέστη μια  βλάβη στον μηχανισμό 

διεύθυνσης του, και παρά τις προσπάθειες του πληρώματος και ενός γερμανικού ρυμουλκού, 

προσάραξε στα ανοικτά των ακτών της Βρετάνης. Πολλές δεξαμενές έσπασαν στο ατύχημα και οι 

πρώτες πετρελαιοκηλίδες που σχημάτισαν γρήγορα ένα παχύρρευστο γαλάκτωμα νερού-έλαιου, 

αυξάνοντας τον όγκο του ρύπου μέχρι και πέντε φορές, έφτασαν γρήγορα στην ακτή ρυπαίνοντας 

σταδιακά 360 χιλιόμετρα της ακτογραμμής από την Μπρεστ στην Saint Brieuc και ανατολικά τα νησιά 

της Μάγχης. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη πετρελαιοκηλίδα που προκλήθηκε από την προσάραξη 

δεξαμενόπλοιου και έχει καταγραφεί ποτέ στον κόσμο. 

Ισχυροί άνεμοι και βαριές θάλασσες εμπόδισαν την αποτελεσματική λειτουργία απόκρισης, που 

περιορίστηκε μόνο σε μικρή χρήση διασκορπιστικών καθώς τα 14 χιλιόμετρα πλωτών φραγμάτων που 

ήταν άμεσα διαθέσιμα, δεν επαρκούσαν για να συγκρατήσουν εκατοντάδες χιλιάδες τόνους 

γαλακτοματοποιημένου ελαίου που παρασυρόταν προς τις ακτές. Δυσκολίες συνάντησαν και οι 

λειτουργίες απόκριησης στην ακτή οι οποίες αποτελούνταν από δύο στάδια, το ένα συνίσταται στην 

άντληση του πετρελαίου που ήταν ακόμη υγρό, και το άλλο περιλάμβανε τον καθαρισμό των 

μολυσμένων αποβλήτων. 

                                                             
25 ITOPF (www.itopf.com) - CEDRE (www.cedre.fr) - Google Earth files (earth.tryse.net) 
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Σχήμα 15 Η πορεία του Amoco Cadiz μέχρι να προσαράξει.26  

Η χρήση ροφητών (skimmes) αποδείχθηκε δύσκολη, κυρίως λόγω των προβλημάτων με τα φύκια και 

τα συντρίμμια, τα οποία είχαν αναμιχτεί με το πετρέλαιο. Μεγαλύτερη επιτυχία επιτεύχθηκε με 

φορτηγά κενού και γεωργικές μονάδες, αν και τελικώς μεγάλο μέρος του ελεύθερου πετρελαίου 

αφαιρέθηκε με χειρονακτικές εργασίες από ένα εργατικό δυναμικό 14.000 στρατιωτών και εθελοντών.  

Μια ευρεία ποικιλία των τύπων της ακτής επλήγησαν, συμπεριλαμβανομένων αμμουδιές, 

πλακόστρωτα, ακτές με βότσαλα, βράχια, κυματοθραύστες, προβλήτες, ελώδεις περιοχές και αλυκές. 

Εκείνη την εποχή, το περιστατικό του Amoco Cadiz είχε ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη απώλεια 

θαλάσσιας ζωής που έχει καταγραφεί ποτέ μετά από μια πετρελαιοκηλίδα στην οποία συνετέλεσαν και 

κάποιες από τις τεχνικές απορρύπανσης (πλύσιμο με νερό υψηλής πίεσης, καθαρισμός με φτυάρια). . 

Δύο εβδομάδες μετά το ατύχημα εκατομμύρια από νεκρά μαλάκια, αχινούς και άλλα βενθικά είδη 

ξεβράστηκαν στις ακτές ενώ καταγράφηκαν και περίπου 20.000 νεκρά πουλιά. Ένα σημαντικό μέρος 

του πετρελαίου που είχε έρθει στην ξηρά τελικά έμεινε θαμμένο σε ιζήματα και παγιδεύτηκε σε 

χαμηλά έλη και εκβολές ποταμών. Αλιευτική απαγόρευση επιβλήθηκε από την ημέρα της διαρροής 

μέχρι τα τέλη Απριλίου και η βιομηχανίες οστρεοκαλλιέργειας αναγκάστηκαν να καταστρέψουν  

στρείδια από μολυσμένες περιοχές τα οποία δεν ήταν πλέον βρώσιμα. 

 

Σχήμα 16 Το προσαραγμένο Amoco Cadiz.27 

                                                             
26 CEDRE (www.cedre.fr) 
27 Oil Spill Solutions (www.oilspillsolutions.org) 
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Οι συνέπειες αυτού του ατυχήματος ήταν σημαντικές, και αυτό προκάλεσε τη γαλλική κυβέρνηση να 

αναθεωρήσει το σχέδιο ανάκτησης πετρελαίου Polmar28, να επιβάλει λωρίδες κυκλοφορίας στη 

Μάγχη να δημιουργήσει το Κέντρο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Πειραματισμού για την αντιμετώπιση 

τυχαίας ρύπανσης των υδάτων - Cedre29. Επίσης η γαλλική κυβέρνηση, μαζί με τις τοπικές κοινότητες 

που επηρεάστηκαν, άσκησαν ποινικές διώξεις κατά της εταιρείας του  Amoco Cadiz στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Το ατύχημα του Amoco Cadiz, εξακολουθεί να παραμένει μία από τις πιο διεξοδικά 

μελετώμενες διαρροές πετρελαίου στην ιστορία.30 

 

1.4.9 Independenta 

 Ποσότητα πετρελαίου: 95.000 τόνοι - 29.260.000 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 15 Νοέμβρη του 1979  

 Τοποθεσία: Βόσπορος, Τουρκία  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Σύγκρουση πλοίων, φωτιά, προσάραξη 

Στις 15 Νοεμβρίου του 1979, το Independenta ταξίδευε από τη Λιβύη προς την Κωνσταντινούπολη με 

94.000 τόνους αργού πετρελαίου επί του σκάφους. Εν τω μεταξύ, το ελληνικό πλοίο Ευρυάλη 

μετέφερε 7.400 τόνους χάλυβα σε ράβδους. Τα δύο πλοία συγκρούστηκαν στη νότια είσοδο στο Στενό 

του Βοσπόρου, σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιόμετρων μακριά από την Κωνσταντινούπολη. Η 

σύγκρουση προκάλεσε μια τεράστια έκρηξη. Τα παράθυρα των σπιτιών μέχρι και έξι χιλιόμετρα προς 

το εσωτερικό έσπασαν και τα δύο σκάφη άρπαξαν φωτιά. 

Η φωτιά πάνω στο Ευρυάλη τέθηκε υπό έλεγχο την ίδια ημέρα όμως το Independenta ήταν μια πιο 

περίπλοκη υπόθεση. Ο κίνδυνος έκρηξης ήταν υψηλός και εμπόδισε το προσωπικό να πλησιάσει το 

σκάφος. Μετά τη σύγκρουση το Independenta έσπασε στα δύο και το πρυμναίο τμήμα του βυθίστηκε. 

Το φορτίο του πετρελαίου διέφυγε, τμήματα του οποίου έπιασαν φωτιά, ενώ το υπόλοιπο 

παρασύρθηκε με τη μορφή κηλίδων. Οι επιχειρήσεις πυρόσβεσης δε ήταν αναποτελεσματικές και το 

τμήμα της πλώρης του δεξαμενόπλοιου συνέχισε να καίει μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου.  Περαιτέρω 

εκρήξεις σημειώθηκαν στο πλοίο στις 18 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα τις περαιτέρω 

διαρροές πετρελαίου στη θάλασσα. Προσπάθειες από το Τουρκικό Ναυτικό για την καταπολέμηση της 

πυρκαγιάς ήταν ανεπιτυχείς. 

                                                             
28 To Σχέδιο Polmar περιλαμβάνει εξειδικευμένα σχέδια για την αντιμετώπιση της ρύπανσης, που εφαρμόζονται κάθε φορά που 

πρέπει να αντιμετωπιστεί μια περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο στην Γαλλία. 

29 To Cedre είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δημιουργήθηκε από την γαλλική κυβέρνηση για την βελτίωση 

της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση διαρροών και για να ενισχύσει την εθνική οργάνωση αντιμετώπισης. 
30 ITOPF (www.itopf.com) - CEDRE (www.cedre.fr) - Google Earth files (earth.tryse.net) - Oil Spill Solutions (www.oilspillsolutions.org) 
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Σχήμα 17 Το φλεγόμενο Independenta.31   

Οι διαδικασίες απόκρισης περιελάμβαναν την ανάπτυξη φραγμάτων γύρω από το φλεγόμενο  

Independenta καθώς και γύρω από ευαίσθητους πόρους της περιοχής και την χρήση μέσων διασποράς. 

Η κυκλοφορία στον Βόσπορο είχε κλείσει για αρκετές εβδομάδες ενώ το μεγαλύτερο μέρος του 

πετρελαίου είχε καεί στη διάρκεια της φωτιάς, με μικρές μόνο εστίες μόλυνσης στις γύρω ακτές. Η 

ITOPF βοήθησε την παροχή εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από το Ηνωμένο 

Βασίλειο, και έκανε μια σειρά από επισκέψεις στην περιοχή για διάστημα 9 μηνών από τότε που 

συνέβη το ατύχημα ώστε να προσδιοριστεί η έκταση της μόλυνσης και να συμβουλεύει τις τουρκικές 

αρχές σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης.32 

 

1.4.10 Atlantic Empress / Aegean Captain 

 Ποσότητα πετρελαίου: 276.000 - 287.000 τόνους - 8.500.8000 - 8.8396.000 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 19 Ιουλίου του 1979  

 Τοποθεσία: Τρινιδάδ και Τομπάγκο  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Σύγκρουση πλοίων 

Στις 19 Ιουλίου του 1979, δύο πλήρως φορτωμένα πετρελαιοφόρα, το Atlantic Empress και το Agean 

Captain, ενεπλάκησαν σε μια σύγκρουση περίπου 10 μίλια μακριά από το Τομπάγκο κατά τη διάρκεια 

μιας τροπικής καταιγίδας. Το Atlantic Empress, το οποίο μετέφερε 276.000 τόνους αργού πετρελαίου 

έπιασε φωτιά, όπως έκανε και το τμήμα τόξο του Agean Captain το οποίο μετέφερε 200.000 τόνους 

αργού πετρελαίου και 26 μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν.  Η φωτιά στο πλοίο η Agean Captain 

τέθηκε υπό έλεγχο και το σκάφος τελικά ρυμουλκήθηκε στο Κουρασάο, όμως το Atlantic Empress 

ρυμουλκήθηκε περαιτέρω στη θάλασσα στις 21 και 22 Ιουλίου. Μια εβδομάδα αργότερα, 300 ναυτικά 

μίλια από την ακτή, μια μεγάλη έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο σκάφος το οποίο και τελικά 

βυθίστηκε στις 2 Αυγούστου. 

                                                             
31 Marine Sight (www.marineinsight.com) 

32 ITOPF (www.itopf.com) - CEDRE (www.cedre.fr) - Google Earth files (earth.tryse.net) 
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Σχήμα 18 Το φλεγόμενο Atlantic Empress.33   

Οι διαδικασίες απόκρισης περιελάμβαναν μια σημαντική προσπάθεια πυρόσβεσης του πλοίου 

και την χρήση μέσων διασποράς. 

Εκτιμάται ότι 287.000 τόνοι πετρελαίου χύθηκαν από το Atlantic Empress, γεγονός που 

καθιστά αυτό την μεγαλύτερη πετρελαιοκηλίδα από πλοίο που έχει καταγραφεί ποτέ. Δεν 

διεξήχθησαν μελέτες επιπτώσεων είτε από τις γύρω χώρες, είτε μέσω της διεθνής κοινότητας, 

αφού η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη θαλάσσια ρύπανση ήταν λιγότερο ανεπτυγμένη από 

ότι είναι σήμερα, γι 'αυτό δεν είναι γνωστό τι ποσότητα πετρελαίου κάηκε και βυθίστηκε. Παρ 

'όλα αυτά δεν καταγράφηκε καμία σημαντική ρύπανση στις ακτές των γύρω νησιών.34 

 

1.4.11 Irenes Serenade 

 Ποσότητα πετρελαίου: 100.000 - 103.000 τόνους - 30.800.000 - 31.724.000 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 23 Φεβρουαρίου του 1980  

 Τοποθεσία: Κόλπος Ναβαρίνου, Ελλάδα  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Έκρηξη  

Το ελληνικό δεξαμενόπλοιο Irenes Serenade φορτωμένο με ένα φορτίο 102.660 τόνων αργού 

πετρελαίου καθώς βρισκόταν καθ 'οδών από τη Συρία προς την Τεργέστη, αγκυροβόλησε για 

ανεφοδιασμό καυσίμων στον κόλπο του Ναβαρίνου στην Ελλάδα.  

Στις 23 Φεβρουαρίου του 1980, ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο σημείο ανεφοδιασμού το σκάφος 

υπέστη εκρήξεις στην πλώρη του. Μια πετρελαιοκηλίδα δύο μίλια μακριά από το σκάφος καιγόταν για 

14 ώρες μέχρι το επόμενο πρωί, όταν το πετρελαιοφόρο βυθίστηκε στα ανοικτά του λιμανιού της 

Πύλου , κοντά στο νησί της Σφακτηρίας.  

Εκατοντάδες τόνοι πετρελαίου που προέρχονταν από το ιξώδες υπόλειμμα της φωτιάς διέρρευσαν 

μέσα στον κόλπο. Μια λιγότερο εκτεταμένη κηλίδα με σχετικά φρέσκο λάδι παρατηρήθηκε ότι 

                                                             
33 Oil Spill Solutions (www.oilspillsolutions.org) 
34 ITOPF (www.itopf.com) - CEDRE (www.cedre.fr) - Google Earth files (earth.tryse.net) 
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προερχόταν αναδυόμενη από το ναυάγιο, την ώρα που έρευνα κατάδυσης μία ημέρα μετά αποκάλυπτε 

ότι όλες οι δεξαμενές του φορτίου ήταν ανοιχτές στη θάλασσα. Μια σημαντική ποσότητα λαδιού, με 

εκτιμώμενο όγκο 10-20.000 τόνους, καταγράφηκε στην ανοικτή θάλασσα κατά τη διάρκεια εναέριας 

επιτήρησης δύο ημέρες μετά την βύθιση του πλοίου, με την μόλυνση μέσα στον κόλπο να αφορά 

κυρίως βραχώδεις ακτές και παραλίες, ενώ έξω από αυτόν να φτάνει και τα 100 χιλιόμετρα μακριά. 

Οι δραστηριότητες καθαρισμού ήταν πιο έντονες κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι εβδομάδων με 17 

πλοία και 400 άτομα να εμπλέκονται στην διαδικασία. Φράγματα τοποθετήθηκαν μπροστά από το 

λιμάνι της Πύλου αλλά και γύρω από το ναυάγιο αμέσως μετά το περιστατικό για να περιοριστεί η 

εξάπλωση του πετρελαίου στην επιφάνεια, το οποίο στη συνέχεια ανακτήθηκε με την χρήση 

ξαφριστών (skimmers), ενώ δεξαμενόπλοια χρησιμοποιήθηκαν για την ανάκτηση του αναδυόμενου 

από το ναυάγιο πετρελαίου. Η απάντηση στην ακτή περιελάμβανε κατά κύριο λόγο καθαρισμό με το 

χέρι και αφορούσε πολυσύχναστες ακτές και ακτές με οδική πρόσβαση. Στα μέσα Απριλίου, όταν και  

ολοκληρώθηκε η κύρια λειτουργία απόκρισης, οι περισσότερες από τις μηχανικές συσκευές συλλογής 

ελαίου απομακρύνθηκαν από το χώρο, με  το λιμενικό σώμα να διατηρεί μια μειωμένη ομάδα με 

εξοπλισμό για τη συλλογή των μικρών ποσοτήτων πετρελαίου που εξακολουθούσαν να 

απελευθερώνονται στον κόλπο του Ναβαρίνου. Τελικά  η συνεχής διαρροή πετρελαίου από το ναυάγιο 

προκάλεσε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει εκρηκτικά στο ναυάγιο για να 

απελευθερωθεί το παγιδευμένο πετρέλαιο. Η επιχείρηση αυτή διεξήχθητε σχεδόν ένα χρόνο μετά το 

περιστατικό και τα μέτρα που λήφθηκαν μετά την απελευθέρωση του πετρελαίου ήταν αμελητέα.35 

 

1.4.12 Tanio 

 Ποσότητα πετρελαίου: 13.500 - 21.000 τόνους - 4.158.000 - 6.468.000 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 7 Μαρτίου του 1980  

 Τοποθεσία: Βρετάνη, Γαλλία  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Έσπασε στα δύο σε κακές καιρικές συνθήκες 

Στις 7 Μαρτίου του 1980, το πετρελαιοφόρο Tanio μεταφέροντας 26.000 τόνους μαζούτ, κατά τη 

διάρκεια σφοδρών καιρικών συνθηκών στα ανοικτά των ακτών της Βρετάνης στη Γαλλία έσπασε στα 

δύο και περίπου 13.500 τόνοι πετρελαίου διέρρευσαν στην θάλασσα. Το πρυμναίο τμήμα, με περίπου 

7.500 τόνους φορτίου πετρελαίου συνέχισε τις δραστηριότητές του και ρυμουλκήθηκε στην Χάβρη, 

ενώ το τμήμα τόξο που μετέφερε 5.000 τόνους φορτίου πετρελαίου βυθίστηκε σε βάθος 90 μέτρων. 

Ισχυροί άνεμοι βόρεια-δυτικά κατά τη στιγμή του περιστατικού οδήγησαν το πετρέλαιο προς τις ακτές 

της Βρετάνης (που είχαν ήδη υποστεί σημαντικές επιπτώσεις από την πετρελαιοκηλίδα του Torrey 

Canyon το 1967 και του Amoco Cadiz το 1978). 

Το σχέδιο Polmar τέθηκε άμεσα σε ισχύ, αλλά οι άσχημες καιρικές συνθήκες καθυστέρησαν 48 ώρες 

την εφαρμογή του, και ένα μοντέλο πρόβλεψης της κίνησης του πετρελαίου δημιουργήθηκε από το 

Cedre και την μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας την επομένη του περιστατικού. Η απόκριση στην 

θάλασσα συνάντησε σημαντικές δυσκολίες και τελικώς προτιμήθηκε να εγκαταλειφθεί, καθώς το 

θερμαινόμενο από τις δεξαμενές του πλοίου καύσιμο έγινε ένα κολλώδης και παχύ 
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γαλακτωματοποιημένο προϊόν όταν ήρθε σε επαφή με το κρύο θαλασσινό νερό. Το 

γαλακτωματοποιημένο αυτό προϊόν δεν εξατμιζόταν, είχε πολύ αργή και φτωχή αποδοτικά 

βιοαποικοδόμηση, ήταν πολύ παχύρρευστο για να αντληθεί και η χρήση των μέσων διασποράς δεν 

ήταν αποτελεσματική. Η απάντηση στην ακτογραμμή σε πρώτη φάση συμπεριέλαβε την χρήση 

φραγμάτων συνολικής έκτασης πάνω από 15.000 χιλιόμετρα και συνθετικών φύλλων προσροφητικού 

για προστασία των ακτών. Δεκαπέντε συνολικά θέσεις ανάκτησης πετρελαίου και 200 σημεία 

καθαρισμού στήθηκαν στην ακτή. Φορτηγά κενού και αντλίες, εκσκαφείς, γεωργικά μηχανήματα, 

πλύσιμο με χαμηλή και με μεγάλη πίεση, δημιουργία αναχωμάτων, χρήση μέσων διασποράς και 

προσροφητικών, όργωμα και καθαρισμός με το χέρι, ήταν κάποιες από τις τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν από ένα προσωπικό άνω των 3.000 ανθρώπων. Μέχρι τη στιγμή που η επιχείρηση 

καθαρισμού ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουλίου, οι περισσότερες από τις παραλίες και τους προσιτούς 

βράχους είχαν αποκατασταθεί σε σημείο που πλησίαζε την κατάσταση προ-διαρροής. 

 

Σχήμα 19 Το πρυμναίο τμήμα του Tanio.36   

Στις 8 Μαρτίου του 2000, ο Ναυτικός Νομάρχης37 για τον Ατλαντικό απηύθυνε όχληση στους 

εφοπλιστές, ζητώντας τους να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσει ο κίνδυνο ρύπανσης από 

το βυθισμένο με 7.500 τόνους πετρελαίου τμήμα της πλώρης. Η British Oceanics αναλαμβάνει την 

εξέταση του ναυαγισμένου τμήματος με ένα υποβρύχιο παρατήρησης, το οποίο εντοπίζει τρεις 

διαρροές, στις δεξαμενές 4 και 5, με ημερήσια διαρροή μεταξύ τριών και δέκα τόνων καυσίμου. Στα 

μέσα Απριλίου, μετά τις παλίρροιες, δύτες του υποβρυχίου Intersub IV ξεκίνησαν την σφράγιση της 

διαρροής με την εγκατάσταση ενός περιβλήματος και με ενέσεις ρητίνης. Τελικώς αποφασίστηκε να 

δοθεί οριστική λύση το θέμα με την απάντληση του απομένοντος στο βυθισμένο τμήμα πετρελαίου.  

Η Comex38 ήταν η εταιρία που ανέλαβε το έργο της απάντλησης το οποίο διήρκησε 432 μέρες και 

ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 1981, με την ανάκτηση 6.500 τόνων πετρελαίου και με το συνολικό 

                                                             
36 Mediterranean Decision Support System for Marine Safety (www.medess4ms.eu) 
37 Ο Ναυτικός Νομάρχης είναι υπάλληλος του γαλλικού κράτους που ασκεί εξουσία πάνω στην θάλασσα σε μια συγκεκριμένη 

περιοχή. 

38 H Comex δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα των καταδύσεων για την υπεράκτια βιομηχανία πετρελαίου, αποτελώντας 

έναν από τους παγκόσμιους ηγέτες στην υποθαλάσσια μηχανική και στις επανδρωμένες και μη υπό-θαλάσσιες παρεμβάσεις. 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.medess4ms.eu%2Femergencies&ei=U3P_VJuxKYusUY2Rgkg&bvm=bv.87611401,d.d24&psig=AFQjCNEFBkFJuDCjAbi8zwiqhtjrHTdQgw&ust=1426113730520353
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κόστος να φτάνει τα € 38.000.000. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, χρησιμοποιήθηκε ένα σκάφος 

υποστήριξης DP Class, ένα σκάφος υποδοχής φορτίου και ένα σκάφος εξοπλισμένο με 

αντιρρυπαντικό. 

Η συνολική μόλυνση της ακτογραμμής έφτασε τα 160 χιλιόμετρα, από τα οποία 85 χιλιόμετρα ήταν 

πολύ μολυσμένα και 75 ποιό ήπια με διάσπαρτες πετρελαιοκηλίδες. Περίπου 1.700 νεκρά πτηνά 

εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του συμβάντος ενώ παρατηρήθηκε και μόλυνση σε κάποιους τοπικούς 

πληθυσμούς στρειδιών και φυκιάδων. Η διαρροή του Tanio παρόλο που παρουσίασε σημαντικά 

προβλήματα καθαρισμού, τελικώς προκάλεσε περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 39 

 

1.4.13 Castillo de Bellver 

 Ποσότητα πετρελαίου: 254.000 τόνοι - 78.232.000 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 5 Αυγούστου του 1983  

 Τοποθεσία: Κόλπος Σαλντάνα, Νότια Αφρική  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Παγιδευμένη φωτιά, έσπασε στα δύο 

Στις 6 Αυγούστου 1983, το ισπανικό πετρελαιοφόρο Castillo de Bellver, μεταφέροντας 250.000 

τόνους αργού πετρελαίου, έπιασε φωτιά περίπου 70 μίλια βόρεια-δυτικά της Κέιπ Τάουν στην Νότια 

Αφρική, και αφού πρώτα εξερράγη κόπηκε στα δύο. Το πλοίο κομμένο στα δύο άρχισε να 

παρασύρεται προς την ακτή. Το πρυμναίο τμήμα βυθίστηκε 24 μίλια ανοικτά των ακτών με περίπου 

100.000 τόνους πετρελαίου που είχαν μείνει στις δεξαμενές. Το τμήμα τόξο ρυμουλκήθηκε πιο μακριά 

από την ακτή και βυθίστηκε με χρήση ελεγχόμενων εκρηκτικών. Περίπου 50-60.000 τόνους εκτιμάται 

ότι χύθηκαν στη θάλασσα ή κάηκαν. 

 

Σχήμα 20 Το φλεγόμενο Castillo de Bellver.40 

Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες βοήθησαν στην διαδικασία της απόκρισης, κατά την οποία ποσότητες 

παραγόντων διασποράς, ψεκάστηκαν στη άκρη της κηλίδας. 
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Παρόλο που η περιοχή όπου συνέβη το ατύχημα είναι οικολογικά και οικονομικά ευαίσθητη, καθώς 

φιλοξενεί πλούσια χλωρίδα και πανίδα και το 50% της αλιείας της Νότιας Αφρικής σε αστακό και 

ψάρια αλιεύονται στη ζώνη αυτή, οι επιπτώσεις ήταν ελάχιστες. Οι ισχυροί άνεμοι έσπρωξαν την 

κηλίδα, με αποτέλεσμα την μικρή παράκτια ρύπανση. Ενώ σύμφωνα με δοκιμές που 

πραγματοποιήθηκαν  σε δείγματα ιζημάτων, πλαγκτόν και νερού, δεν εντοπίστηκε ανώμαλη παρουσία 

υδρογονανθράκων.41 

 

1.4.14 Nova 

 Ποσότητα πετρελαίου: 68.000 - 73.000 τόνους - 20.944.000 - 22.484.000 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 6 Δεκέμβρη του 1985  

 Τοποθεσία: 140 χιλιόμετρα νότια του Νησιού Χαργκ , στο Κόλπο του Ιράν  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Σύγκρουση πλοίων 

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 6 Δεκεμβρίου του 1985, το πολύ μεγάλο πετρελαιοφόρο Nova, 

μεταφέροντας 188.000 τόνους ιρανικού αργού πετρελαίου, συγκρούστηκε με το δεξαμενόπλοιο 

Magnum, περίπου 90 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά του νησιού  Χαργκ στον κόλπο του Ιράν. Και τα 

δύο πλοία είχαν προσληφθεί για τη μεταφορά πετρελαίου μεταξύ των νησιών Χαργκ και Σιρι. Η 

σύγκρουση κατέστρεψε πέντε δεξαμενές φορτίου στο  Nova, με αποτέλεσμα την διαρροή περίπου 

70.000 τόνων αργού πετρελαίου. 

Σύμφωνα με την έκθεση που εκδόθηκε από το κράτος, το περιστατικό συνέβη λόγω της έλλειψης 

φωτισμού και στα δύο σκάφη, μια θέση που είχε υιοθετηθεί λόγω των επιθέσεων που συνέβαιναν σε 

δεξαμενόπλοια, ως συνέπεια του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ Ιράν - Ιράκ. 

Καμία γνωστή δράση δεν ελήφθη για την αντιμετώπιση του περιστατικού εξαιτίας των συγκρούσεων 

που βρίσκονταν σε εξέλιξη, με το πετρέλαιο που διέρρευσε να εξατμίζετε  και να διασκορπίζετε στη 

θάλασσα.42 

 

1.4.15 Exxon Valdez 

 Ποσότητα πετρελαίου: 37.000 - 38.800 τόνους - 11.396.000 - 11.950.400 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 24 Μάρτη του 1989  

 Τοποθεσία: Bligh Reef στο στενό Prince William, Αλάσκα  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Προσάραξη 

Στις 24 Μαρτίου του 1989, το αμερικανικό πετρελαιοφόρο Exxon Valdez, το οποίο μόλις είχε 

φορτωθεί 180.000 τόνους αργού πετρελαίου στον τερματικό σταθμό πετρελαίου Valdez, μεταφέρθηκε 

μακριά από την λωρίδα ναυτιλίας για να αποφευχθεί η συνάντηση με παρασυρόμενα μπλοκ πάγου. Ο 

κάτοχος του πλοίου διέταξε τον καπετάνιο να μεταβιβάσει το τιμόνι σε αυτόματο πιλότο. Τριάντα 
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λεπτά αργότερα, το πλοίο προσάραξε με ταχύτητα 12 κόμβων στις Bligh Reef, που βρίσκεται στο 

στενό  Prince William, έναν σημαντικό τομέα της αλιείας. Η γείωση κατέστρεψε 11 από τις 18 

δεξαμενές και προκάλεσε την διαρροή 38.500 τόνων αργού πετρελαίου. Περισσότεροι από 7.000 

τόνοι πετρελαίου μόλυναν 2.000 χιλιόμετρα ακτών, συμπεριλαμβανομένων και όλων των μικρών 

νησιών. 

 

Σχήμα 21 Η διαρροή από το Exxon Valdez.43   

 

Η διαρροή των 38.500 τόνων αργού πετρελαίου από το Exxon Valdez, ήταν η μεγαλύτερη 

πετρελαιοκηλίδα που είχαν βιώσει ποτέ οι ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια του 1989 μια μεγάλη λειτουργία 

απόκρισης τέθηκε σε εφαρμογή σε θάλασσα και ακτή. Η απάντηση στην θάλασσα συμπεριέλαβε 

ψεκασμό περιορισμένης ποσότητας μέσου διασποράς και μια πειραματική δοκιμή για επί τόπου καύση 

κατά τα πρώτα στάδια της διαρροής, αλλά στη συνέχεια επικεντρώθηκε στην συγκράτηση και την 

ανάκτηση. Παρά τη χρησιμοποίηση ενός τεράστιου αριθμό σκαφών, πλωτών φραγμάτων και 

ξαφριστών (Skimmers), λιγότερο από το 10% του αρχικού όγκου της διαρροής ανακτήθηκε από την 

επιφάνεια της θάλασσας. 11.000 άνθρωποι που απασχολούνταν από την Exxon χρησιμοποιήθηκαν για 

να καθαρίσουν τη ζημιά όσο το δυνατόν ποιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Δεκάδες χιλιάδες 

εθελοντών και ένας τεράστιος αριθμός από μέσα διατέθηκαν (1.400 πλοία, 85 ελικόπτερα και 1.100 

άτομα) για να για να απομακρύνουν τα θαλάσσια πτηνά και τα θηλαστικά και να καθαρίσουν τις ακτές 

και τις παραλίες με την χρήση τεχνικών όπως η πλύση με ζεστό νερό και με νερό υψηλής πίεσης ο 

βιολογικός καθαρισμός και η επιτάχυνση και προώθηση των φυσικών διεργασιών διάσπασης από 

μικρό-οργανισμούς. 

Περίπου 1.000 θαλάσσιες ενυδρίδες είναι γνωστό ότι πέθαναν, και το ίδιο συνέβη και με πάνω από 

35.000 πουλιά. Ιδιαίτερες προσπάθειες έγιναν για την προστασία της αλιείας, όπως ήταν για 

παράδειγμα η άνθηση των εκκολαπτηρίων σολομού. Παρ 'όλα αυτά δέκα χρόνια μετά την 

καταστροφή, το ποσοστό θνησιμότητας από ορισμένα είδη ή αυγά εξακολούθησε να παραμένει 

ασυνήθιστα υψηλό, γεγονός που οφείλεται στην ύπαρξη θυλάκων λαδιού θαμμένων στα φρέσκα 

ιζήματα. Αν και 26 χρόνια μετά, συνολικά 250.000 θαλάσσια πτηνά μαζί με 22 όρκες, περίπου 3.000 
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θαλάσσιες ενυδρίδες και 300 φώκιες έχουν πεθάνει, την ώρα που πετρέλαιο παραμένει σε πολλές 

ακτές και θα συνεχίσει να αποτελεί πρόβλημα για πολλά χρόνια ακόμη. 

Το 1994, τα δικαστήρια των ΗΠΑ επέβαλαν να δοθεί αποζημίωση ύψους 5 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων στην περιοχή της Αλάσκας από την Exxon Tom Burnett. Το 2006 το ποσό αυτό μειώθηκε 

κατά το ήμισυ σε 2,5 δις δολαρίων ΗΠΑ και το 2009 το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκοψε το 

ποσό αυτό σε 507.500.000 δολάρια ΗΠΑ, το ένα δέκατο δηλαδή του αρχικού ποσού.44 

 

1.4.16 Khark 5 

 Ποσότητα πετρελαίου: 62.000 - 80.000 τόνους - 19.096.000 - 24.640.000 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 19 Δεκεμβρίου του 1989  

 Τοποθεσία: 400 μίλια βόρεια των Καναρίων Νήσων  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Πυρκαγιά, έκρηξη 

Στις 19 Δεκεμβρίου του 1989, το Ιρανικό πετρελαιοφόρο Khark 5, καθ 'οδών από το νησί  Kharg προς 

το Ρότερνταμ, πιάστηκε σε μια καταιγίδα και αφού υπέστη μια έκρηξη, έπιασε φωτιά περίπου 150 

ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Μαρόκου, βόρεια ανατολικά των Καναρίων Νήσων. Τέσσερις 

δεξαμενές φορτίου καταστράφηκαν προκαλώντας διαρροή περίπου 70.000 τόνων για πάνω από 12 

ημέρες. Οι πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο γρήγορα και από την 1η Ιανουαρίου του 1990, το πλοίο 

ρυμουλκήθηκε μακριά από την ακτή προς την ανοικτή θάλασσα, ωστόσο τόσο η Ισπανία όσο και το 

Μαρόκο αρνήθηκαν την είσοδο του πλοίου στα χωρικά τους ύδατα.  

 

Σχήμα 22 Το μισοβυθισμένο Khark 5. 45 

Η κυβέρνηση του Μαρόκου, η οποία ήταν ανεπαρκώς προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει μια διαρροή 

πετρελαίου ζήτησε την βοήθεια διεθνών εμπειρογνωμόνων. Συνολικά, το φορτίο που μετέφερε το 

Khark 5 αποτελούνταν από 225.000 τόνους ιρανικού αργού πετρελαίου. Αρωματικά προϊόντα 
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πετρελαίου αποτελούσαν το ένα τρίτο αυτού του φορτίου. Αυτό το υψηλό ποσοστό των αρωματικών 

ευνόησε την εξάτμιση του ελαίου στην ατμόσφαιρα και την διασπορά του στο νερού αποφεύγοντας 

έτσι τις βαριές οικολογικές επιπτώσεις. Η απάντηση που διεξήχθη στην θάλασσα με την χρήση 

παραγόντων διασποράς, σταμάτησε σύντομα γιατί αποδείχτηκε αναποτελεσματική λόγω του ελαίου 

που δεν σχημάτισε μια επαρκώς πυκνή και συνεχής κηλίδα. Παρ 'όλα αυτά δεν παρατηρήθηκαν 

αφίξεις πετρελαίου στις ακτές του Μαρόκου ούτε αναφέρθηκαν περιπτώσεις νεκρών ζώων.46 

 

1.4.17 Odyssey 

 Ποσότητα πετρελαίου: 132.000 τόνοι - 40.656.000 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 10 Νοέμβρη του 1988  

 Τοποθεσία: 700 ναυτικά μίλια στα ανοικτά της Νέας Σκωτίας, Καναδάς  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Έσπασε στα δύο σε  κακές καιρικές συνθήκες 

Στις 10 Νοεμβρίου του 1988, το πετρελαιοφόρο Odyssey, που μετέφερε 132.000 τόνους αργού 

πετρελαίου, ταξίδευε στον Βόρειο Ατλαντικό κατά την διάρκεια του ταξιδιού του από τη Σκωτία προς 

τον Καναδά, όταν πιάστηκε σε μια καταιγίδα 700 μίλια ανοικτά των ακτών του Καναδά. Το πλοίο 

έστειλε μια κλήση κινδύνου που ελήφθη από τον ασύρματο Βαλέντια στην Ιρλανδία και μεταφέρθηκε 

στο Καναδικό κέντρο συντονισμού διάσωσης. Το κέντρο ειδοποίησε τα πλοία στην περιοχή και ένα 

Ρωσικό πλοίο, το Passat, ανταποκρίθηκε στην κλήση κινδύνου του Odyssey και βρέθηκε στο σημείο 

σε λιγότερο από μία ώρα, ωστόσο δεν ήταν σε θέση να προσεγγίσει το πλοίο καθώς ήταν 

περιτριγυρισμένο από φλεγόμενες  πετρελαιοκηλίδες. 

Πριν νυχτώσει, ένα αεροπλάνο της Καναδικής ακτοφυλακής πέταξε πάνω από την περιοχή και 

ανέφερε πως το πλοίο είχε σπάσει στα δύο, με το οπίσθιο τμήμα να έχει βυθιστεί και το τμήμα τόξο να 

εμφανίζεται μόνο στην επιφάνεια. 

Μετά το περιστατικό η πετρελαιοκηλίδα που δημιουργήθηκε παρασύρθηκε στη θάλασσα και ποτέ δεν 

έφτασε στην ακτή καθώς η θαλασσοταραχή προώθησε την φυσική διασπορά, ενώ δεν πάρθηκαν μέτρα 

απόκριησς για την διαρροή. Σαν περιστατικό αποτέλεσε την έκτη μεγαλύτερη διαρροή πετρελαίου στη 

θάλασσα, από ένα πετρελαιοφόρο.47 

 

1.4.18 Haven 

 Ποσότητα πετρελαίου: 141.000 - 144.000 τόνους - 43.428.000 - 44.352.000 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 11 Απριλίου του 1991  

 Τοποθεσία: Μεσόγειος Θάλασσα κοντά στην Γένοβα, Ιταλία  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Παγιδευμένη φωτιά, έκρηξη 
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Στις 11 Απριλίου του 1991, το κυπριακό δεξαμενόπλοιο Haven, ήταν αγκυροβολημένο στα ανοικτά 

των ακτών της Γένοβας και φορτωμένο με 144.000 τόνους βαρύ αργού πετρελαίου, όταν έπιασε φωτιά 

και εξερράγη σπάζοντας σε τρία μέρη. Η έκρηξη φέρεται πως προκλήθηκε από έναν ηλεκτρικό 

σπινθήρα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού της δεξαμενής και είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια έξι 

μελών του πληρώματος. Ένα από τα μέρη βυθίστηκε επί τόπου και παρόλο που οι επιχειρήσεις 

πυρόσβεσης κινήθηκαν γρήγορα μετά από τις αρχικές εκρήξεις, δεν ήταν σε θέση να κατασβήσουν τις 

πυρκαγιές επί του σκάφους με αποτέλεσμα και τα άλλα δύο μέρη να βυθιστούν κατά τη διάρκεια της 

ρυμούλκησης, με το κύριο τμήμα του πλοίου να βυθίζεται περίπου 1 ½ ναυτικά μίλια από την ακτή 

στις 14 Απριλίου μετά από περαιτέρω εκρήξεις.  

 

Σχήμα 23 Το φλεγόμενο Haven την ώρα που βυθίζεται.48 

Η ακριβής μοίρα του φορτίου δεν έγινε γνωστή. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου το μισό από 

το λάδι  κάηκε επί του σκάφους κατά τη διάρκεια των εκρήξεων και των πυρκαγιών. Πάνω από 10.000 

τόνοι πετρελαίου εκτιμάται ότι είχαν χυθεί πριν από το ναυάγιο του κύριου τμήματος και στις 14 

Απριλίου η κηλίδα ήταν κατ 'εκτίμηση 12.000 m σε μάκρος και 4.000 m σε πλάτος. Η μετατόπιση του 

ήταν περιορισμένη λόγω της έλλειψης ανέμων, με περαιτέρω κυκλοφορίες του πετρελαίου να 

συνεχίζονται  για περισσότερο από ένα χρόνο. 

Στις 15 Απριλίου, ενεργοποιήθηκε το γαλλικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για ρύπανση Polmar, 

ξεκινώντας εργασίες ανάκτησης στη θάλασσα την ώρα που η ιταλική ακτοφυλακή χρησιμοποιούσε 

φράγματα στην περιοχή του ναυαγίου, και έκανε απόπειρες ανάκτησης του πετρελαίου με ροφητές 

(skimmers). Χρήση φραγμάτων για την προστασία των ακτών, μηχανισμοί καθαρισμού και 

χειροκίνητος καθαρισμός από εθελοντές και στρατιώτες  συμπεριέλαβε η απάντηση στην ακτογραμμή, 

ενώ συστάθηκε και ένα δίκτυο επιτήρησης για να παρακολουθεί τον αέρα, το θαλασσινό νερό, τα 

ιζήματα, τις ακτές και την θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα.  

Παρά τις προσπάθειες απάντησης, οι πληθυσμοί των ψαριών παρουσίασαν μείωση που σε ορισμένες 

περιοχές αλιείας υπολογίζεται μέχρι και 43%, ενώ παρατηρήθηκε και σοβαρή μόλυνση σε 

πληθυσμούς πουλιών και γενικότερη υποβάθμιση της θαλάσσιας ζωής στα επιφανειακά στρώματα και 

στην ακτή. Περισσότερα από 25 μίλια της ιταλικής ακτογραμμής επηρεάστηκαν από την 
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πετρελαιοκηλίδα και μέχρι τις 24 Απριλίου, υπήρχε μια κηλίδα 154 τετραγωνικών μιλίων στα ανοικτά 

των ακτών της Γαλλίας, με το Σαιν-Τροπέ να υπέστητε την χειρότερη ζημιά, με περίπου 3 μίλια 

μολυσμένων ακτών. Επίσης πολλά αλιευτικά σκάφη, κότερα, αγκυροβόλια, και λιμάνια λαδώθηκαν σε 

σημαντικό βαθμό.49 

 

1.4.19 ABT Summer 

 Ποσότητα πετρελαίου: 260.000 τόνοι - 80.080.000 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 28 Μαΐου του 1991  

 Τοποθεσία: 700 ναυτικά μίλια στα ανοικτά της Αγκόλας  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Έκρηξη, πυρκαγιά, βύθιση 

Στις 28 Μαΐου του 1991, και ενώ βρισκόταν καθ 'οδών από το τερματικό σταθμό του Κόλπου στο 

Kharg Island, προς το Ρότερνταμ το δεξαμενόπλοιο ABT Summer, πλήρως φορτωμένο με 260.000 

τόνους από βαρύ αργό πετρέλαιο, υπέστη μια έκρηξη και έπιασε φωτιά περίπου 900 μίλια από την 

ακτή της Αγκόλα. Πέντε από τα 32 μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα του 

περιστατικού την ώρα που δύο ρυμουλκά, το Red Kestrel και το Red Robin, καθώς και ένα αεροπλάνο 

προσπάθησαν να καταπολεμήσουν τη φωτιά στο πλοίο.  

Μια μεγάλη κηλίδα με έκταση 80 τετραγωνικά μίλια που καιγόταν έντονα  εξαπλώθηκε γύρω από το 

δεξαμενόπλοιο. Το πλοίο καιγότανε για τρεις ημέρες πριν βυθιστεί την 1η Ιουνίου ενώ οι προσπάθειες 

που έγιναν για να εντοπιστούν τα συντρίμμια ήταν ανεπιτυχείς και το ναυάγιο δεν έχει βρεθεί ποτέ 

από τότε.  

Δεδομένου ότι το περιστατικό συνέβη μακριά από την ακτή, υπήρξαν μικρές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις.[1]-[2]-[3] 

 

1.4.20 Katina P 

 Ποσότητα πετρελαίου: 72.600 τόνοι - 22.360.800 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 16 Απριλίου του 1992 

 Τοποθεσία: Μαπούτο, Μοζαμβίκη  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Καταστροφές σε καταιγίδα 

Στις 16 Απριλίου του 1992, το πετρελαιοφόρο Κατίνα P ταξίδευε από τη Βενεζουέλα προς τον 

Περσικό Κόλπο με 66.700 τόνους αργού πετρελαίου επί του σκάφους, όταν πιάστηκε σε γιγαντιαία 

κύματα στα ανοικτά της Μοζαμβίκης. Δύο δεξαμενές διαρρηγνύονται, απελευθερώνοντας 13.000 

τόνους αργού πετρελαίου. Την επόμενη μέρα, το πλήρωμα του πλοίου το οδήγησε στον κόλπο του 

Μαπούτο στην Μοζαμβίκη, 6 μίλια από την ακτή, για να αποτραπεί η βύθιση, ενώ επιπλέον 3.500 

τόνοι πετρελαίου διέρρευσαν στον Ινδικό Ωκεανό. Στις 26 Απριλίου, το Κατίνα P επέπλευσε ξανά για 
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να ρυμουλκηθεί στο κανάλι της Μοζαμβίκης, όπου μπορούσε να αφαιρεθεί ασφαλώς το φορτίο του. 

Εκατό μίλια ανοικτά των ακτών της Μοζαμβίκης, το σκάφος έσπασε στα δύο και βυθίστηκε, 

απελευθερώνοντας όλο το πετρέλαιο που απόμενε στο σκάφος. 

Μέρος του πετρελαίου που κυκλοφόρησε αρχικά εξαπλώθηκε σε διάφορες παραλίες εντός και εκτός 

του κόλπου του Μαπούτο, ενώ το πετρέλαιο που διέρρευσε όταν το πλοίο βυθίστηκε ταξίδεψε νότια, 

με περιορισμένες ποσότητες πετρελαίου να  προσαράζουν στα παράλια της Νότιας Αφρικής.  

Εμπειρογνώμονες των ΗΠΑ (USCG, NOAA και EPA), βοήθησαν την κυβέρνηση της Μοζαμβίκης για 

να οργανώσουν τον καθαρισμό της ακτογραμμής που είχε ρυπανθεί από περίπου 500 τόνους 

πετρελαίου. Πλωτά φράγματα αναπτύχθηκαν σε προστατευόμενες ευαίσθητες περιοχές και το 

προσωπικό των τοπικών αρχών μαζί με εθελοντές ανέλαβαν τον καθαρισμό των ακτών είτε 

χειρονακτικά είτε με την χρήση σε κάποιες περιπτώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως φορτηγά 

κενού και εκσκαφείς. Προσωπικό της ITOPF, παρέμεινε στην περιοχή για 4 περίπου μήνες, 

συμβουλεύοντας τις αρχές της Μοζαμβίκης σχετικά με τις επιλογές απάντησης και τις πιθανές 

επιπτώσεις στην αλιεία. 

 

Σχήμα 24 Το Katina P καθώς βυθίζεται.50   

Η διαρροή είχε σημαντικές κοινωνικό-οικονομικές συνέπειες για τη Μοζαμβίκη. Η περιοχή πρόσφερε 

μεγάλους πληθυσμούς γαρίδας και άλλους θαλασσινούς πόρους. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 

εβδομάδων μετά τη διαρροή, πετρελαιοκηλίδες απείλησαν τις ακτές του κόλπου του Μαπούτο, οι 

οποίες αποτελούν σε μεγάλο βαθμό αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους τοπικούς πληθυσμούς για 

τρόφιμα και εμπόριο. Στις 22 Απριλίου, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Αλιείας ανακοίνωσαν 

την απαγόρευση της αλιείας στον κόλπο του Μαπούτο, καθώς και την απαγόρευση της κολύμβησης 

και άλλων δραστηριοτήτων στις παραλίες, λόγω σοβαρών κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία.51 
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1.4.21 Aegean Sea 

 Ποσότητα πετρελαίου: 67.000 - 74.600 τόνους - 20.636.000 - 22.976.800 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 3 Δεκέμβρη του 1992  

 Τοποθεσία: Λα Κορούνια, Ισπανία  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Προσάραξη σε κακές καιρικές συνθήκες, φωτιά 

Στις 3 Δεκεμβρίου του 1992, το ελληνικό φορτηγό μεταφοράς μεταλλεύματος Aegean Sea,  

φορτωμένο με 80.000 τόνους αργού πετρελαίου, προσάραξε κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας καθώς 

πλησίαζε το λιμάνι της Λα Κορούνια, στις ακτές της Γαλικίας στην βορειοδυτική Ισπανία. Το πλοίο 

κόπηκε στα δύο και έπιασε φωτιά η οποία έκαιγε για αρκετές ημέρες. Πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού 

απείλησαν την πόλη της Λα Κορούνια, με αποτέλεσμα την προσωρινή μαζική της εκκένωση. Το 

εμπρός τμήμα της Aegean Sea βυθίστηκε σε ρηχά νερά, περίπου 50 μέτρα από την ακτή ενώ το 

πρυμναίο τμήμα παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ανέπαφο με 6.500 τόνους από το φορτίο και 1.700 

τόνους καυσίμων, τα οποίο τελικά αντλήθηκαν από την ξηρά. 

 

Σχήμα 25 Το προσαραγμένο και φλεγόμενο Aegean Sea.52 

Η ποσότητα πετρελαίου που διέρρευσε εκτιμάται σε περίπου 73.000 τόνους, ωστόσο ένα μεγάλο 

μέρος κάηκε στη φωτιά ή διασκορπίστηκε στη θάλασσα. Ισχυροί άνεμοι κατά τη διάρκεια των 

αρχικών πέντε ημερών βοήθησαν στην διασπορά, αλλά παρεμπόδισαν επίσης την ανάκτηση του 

πετρελαίου μέσω θαλάσσης. Οι προσπάθειες που έγιναν για την προστασία των ευαίσθητων περιοχών 

ήταν έντονες και περιελάμβαναν τη χρήση κρατικού εξοπλισμού. Πλωτά φράγματα 

χρησιμοποιήθηκαν για να την συλλογή πετρελαίου ενώ υπήρξε και χειρονακτικός καθαρισμός της 

ακτογραμμής, από την οποία συλλέχθηκαν περίπου 1.200 κυβικά μέτρα άμμου και πολλά μολυσμένα 

συντρίμμια, τα οποία στη συνέχεια κάηκαν. Σε περιοχές όπου η πρόσβαση από την ακτή δεν ήταν 

δυνατή, λίγο λάδι ανακτήθηκε με τη χρήση τοπικών διαθέσιμων οχημάτων εκκένωσης βόθρων και με 

αντλίες. Προσωπικό της ITOPF ανέλαβε να βοηθήσει τις ισπανικές αρχές, συμβουλεύοντας σχετικά 

με τις κατάλληλες τεχνικές απόκρισης και μεριμνώντας για την παροχή πρόσθετων αντλιών και 

φορητών δεξαμενών αποθήκευσης που έπρεπε να μεταφερθούν από τη Γαλλία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο. 

                                                             
52 Oil Spill Solutions (www.oilspillsolutions.org) 
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Σχήμα 26 Πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού από το Aegean Sea, πάνω από την πόλη της Λα Κορούνια.53  

Συνολικά, πάνω από 300 χιλιόμετρα της ακτογραμμής μολύνθηκαν σε διάφορους βαθμούς. Η ζώνη 

αυτή ήταν σημαντική για τον κλάδο της αλιείας και ήταν ιδιαίτερα πλούσια σε οστρακοειδή ενώ στην 

περιοχή υπήρχαν εκτροφεία  σολομού και  μυδιών όπως και εγκαταστάσεις καθαρισμού μαλακίων.  Σε 

μια προσπάθεια να αποφευχθεί η κατανάλωση των προϊόντων από την περιοχή που επηρεάστηκε από 

την πετρελαιοκηλίδα, οι περιφερειακές αρχές εισήγαγαν απαγόρευση της αλιείας αλλά και της 

πώλησης του συνόλου των θαλασσινών της περιοχής. Συνολικά αυτή η πετρελαιοκηλίδα έπληξε 

περισσότερους από 4.000 ψαράδες, υδατοκαλλιεργητές και έμπορους οστρακοειδών. Η 

δημοσιογραφική κάλυψη είχε επίσης αρνητικό αντίκτυπο στον τουρισμό μιας και υπήρξε αισθητή 

μείωση στις κρατήσεις. 

 

Σχήμα 27 Μολυσμένη ακτογραμμή από την διαρροή του Aegean Sea.54   

Ένα γραφείο αξιώσεων άνοιξε στη Λα Κορούνια, λίγο μετά το περιστατικό από το Ταμείο IOPC 

(Διεθνές Ταμείο Αποζημίωσης για Πετρελαϊκή Ρύπανση) και την ισπανική κυβέρνηση. Η Επιτροπή 

έλαβε περισσότερες από 900 αιτήσεις αποζημίωσης από ιδιώτες, επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, 

συνολικού ύψους σχεδόν € 300 εκατομμύρια.55 

                                                             
53 ITOPF (www.itopf.com) 
54 CEDRE (www.cedre.fr) 
55 ITOPF (www.itopf.com) - CEDRE (www.cedre.fr) - Google Earth files (earth.tryse.net) 
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1.4.22 Braer 

 Ποσότητα πετρελαίου: 84.700 - 86.200 τόνους - 26.087.600 - 26.549.600 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 5 Ιανουαρίου του 1993 

 Τοποθεσία: Νησιά Σέτλαντ, Ηνωμένο Βασίλειο 

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Βλάβη κινητήρα, Προσάραξη  

Το Braer προσάραξε δυτικά από το Sumburgh Head στα νησιά Σέτλαντ, στις 5 Ιανουαρίου του 1993, 

έπειτα από βλάβη του κινητήρα και ενώ κατευθυνόταν από τη Νορβηγία προς τον Καναδά με περίπου 

86.000 τόνους αργού πετρελαίου. Η ταχεία εκκένωση του πληρώματος το πρωί της 5ης Ιανουαρίου 

και η έλλειψη ρυμουλκού στην περιοχή λόγω κακοκαιρίας, σήμαινε ότι το πλοίο δεν μπορούσε να 

ρυμουλκηθεί, γεγονός που οδήγησε, κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα ημερών τα κύματα να 

σπάσουν το πλοίο και το σύνολο του φορτίου να διαρρεύσει στην θάλασσα. 

Οι προσπάθειες για αντιμετώπιση της μόλυνσης με μηχανολογικό εξοπλισμό μέσω θαλάσσης ήταν 

αδύνατες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και οι όποιες προσπάθειες περιορίστηκαν στην 

χρήση χημικού διαλυτή από αεροσκάφη και σε χερσαίες επιχειρήσεις. Ένας συνδυασμός που 

αφορούσε την φύση του ελαίου και των εξαιρετικά ισχυρών ανέμων και κυμάτων, συντέλεσαν στην 

φυσική διασπορά του πετρέλαιο σε όλη την υδάτινη στήλη. Τα σταγονίδια του ελαίου απορροφήθηκαν 

από σωματίδια ιζήματος τα οποίο τελικά βυθίστηκαν στον πυθμένα της θάλασσας. Ρεύματα κάτω από 

την επιφάνεια οδήγησαν αυτό το λάδι να απλωθεί σε μια πολύ μεγάλη έκταση.  

 

Σχήμα 28 Το προσαραγμένο Braer.56  

Μια μεγάλη ζώνη συστάθηκε γύρω από το πλοίο, όπου επιβλήθηκε η πλήρης απαγόρευση της αλιείας. 

Και ενώ οι απώλειες θαλασσοπουλιών ήταν σχετικά μικρές, ψάρια και οστρακοειδή σε μια μεγάλη 

περιοχή μολύνθηκαν με πετρέλαιο και είδη όπως ο σολομός, τα μύδια και οι αστακοί υπέστησαν 

μεγάλη καταστροφή, με τις επιπτώσεις να είναι ορατές ακόμα και 6 χρόνια μετά. 

Το περιστατικό του Braer  δημιούργησε σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, και οδήγησε σε μια εθνική έρευνα, γνωστή ως (Λόρδου Donaldson). Η έκθεση 

                                                             
56 Oil Spill Solutions (www.oilspillsolutions.org) 
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που υποβλήθηκε, με τίτλο "Πλοία, Ασφαλέστερη και Καθαρότερη Θάλασσα", πρότεινε αρκετές 

σημαντικές αλλαγές στις εθνικές οργανώσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της ρύπανσης.57 

 

1.4.23 Sea Empress 

 Ποσότητα πετρελαίου: 72.400 τόνοι - 22.299.200 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου του 1996  

 Τοποθεσία: Κόλπος Milford Haven, Ουαλία  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Προσάραξη 

Το πετρελαιοφόρο Sea Empress, μεταφέροντας 130.000 τόνους αργού πετρελαίου, καθ 'οδών για το 

διυλιστήριο της Texaco στον κόλπο Milford Haven (η θέση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από 

διυλιστήρια που παρέχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 25% των αναγκών του σε προϊόντα διύλισης), 

προσάραξε στην είσοδο του, South-West στην Ουαλία το βράδυ της 15ης Φεβρουαρίου του 1996. 

Παρά το γεγονός ότι το δεξαμενόπλοιο επέπλευσε ξανά μέσα σε λίγες ώρες, υπέστηκε σοβαρή βλάβη 

στην δεξιά πλευρά και στις κεντρικές δεξαμενές του, με αποτέλεσμα μια μαζική απελευθέρωση 

ελαίου. Αυτή ήταν η δεύτερη προσάραξη δεξαμενόπλοιου στον χώρο τους τελευταίους 5 μήνες μετά 

το Borga στις 25 Οκτωβρίου 1995. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αιτία για αυτό το ατύχημα βρίσκεται 

σε λάθος εκτίμηση των παλιρροιακών ρευμάτων και στην διακοπή της επικοινωνίας μεταξύ του 

χειριστή και του διοικητή. 

 

 

Σχήμα 29 Το προσαραγμένο Sea Empress.58   

Προσπάθειες για να φέρουν το σκάφος υπό έλεγχο και να αναλάβουν μια λειτουργία μεταφοράς των 

καυσίμων από πλοίο σε πλοίο απετράπησαν από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και το δεξαμενόπλοιο 

έμεινε γειωμένο και επέπλεε ξανά και ξανά για αρκετές φορές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου πέντε 

ημερών. Συνολικά, περίπου 72.000 τόνοι αργού πετρελαίου και 370 τόνοι μαζούτ απελευθερώθηκαν 

στη θάλασσα μεταξύ της αρχικής γείωσης και την τελικής λειτουργίας ανέλκυσης. 

                                                             
57 ITOPF (www.itopf.com) - CEDRE (www.cedre.fr) - Google Earth files (earth.tryse.net) - Oil Spill Solutions (www.oilspillsolutions.org) 
58 Oil Spill Solutions (www.oilspillsolutions.org) 
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Μετά την προειδοποίηση, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης τέθηκε σε εφαρμογή από το Βρετανικό 

Οργανισμό Περιφρούρησης Θάλασσας και Ακτής - MCA59 σε συνδυασμό με την Μονάδα Ελέγχου 

Θαλάσσιας Ρύπανσης - MPCU60 στην θάλασσα και με το Κοινό Κέντρο Απάντησης - JRC61 στην 

ακτή. Οι επακόλουθες εργασίες απόκρισης ήταν ευρείες και αποτελεσματικές. Η δράση από την 

θάλασσα περιελάμβανε τον ψεκασμό μέσων διασποράς με αεροσκάφη, την μηχανική ανάκτηση και 

την χρήση προστατευτικών φραγμάτων. Οι εργασίες αυτές, σε συνδυασμό με ένα υψηλό ποσοστό 

εξάτμισης και φυσικής διασποράς, μείωσε σημαντικά την ποσότητα του πετρελαίου που έφτασε στα 

παράκτια νερά. Επίσης στην απόκριση για το περιστατικό, συνετέλεσαν Γαλλία και Ολλανδία, με την 

παραχώρηση σκαφών για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση την μόλυνσης. Όσον αφορά την 

απάντηση στη ακτή όπου συμμετείχαν πάνω από 500 άτομα, περιελάμβανε χειρονακτική και μηχανική 

ανάκτηση, πλύσιμο, χρήση μέσων διασποράς, ροφητών (skimmers), αντλιών και προσροφητικών. 

Όσον αφορά την  ITOPF, ασχολήθηκε εκτενώς με την απόκριση και την επακόλουθη δραστηριότητα. 

Μια προσωρινή απαγόρευση εμπορικής και ψυχαγωγικής αλιείας επιβλήθηκε στην περιοχή και 

αρκετές χιλιάδες λαδωμένα πουλιά ξεβράστηκαν, γεγονός που οδήγησε σε μια μεγάλη επιχείρηση 

καθαρισμού και αποκατάστασης. Η βρετανική κυβέρνηση διόρισε μια ανεξάρτητη επιτροπή, την 

επονομαζόμενη Περιβαλλοντική Επιτροπή Αξιολόγησης - SEEEC62, για την εκτίμηση των ζημιών που 

προκλήθηκαν από την πετρελαιοκηλίδα. Διαπιστώθηκε ότι αν και ορισμένοι πληθυσμοί της άγριας 

ζωής καταστράφηκαν (μερικοί σοβαρά) και μερικοί θα χρειαστούν χρόνια για να ανακάμψουν, η 

μεγάλη πλειοψηφία αποδείχθηκε ανθεκτική και μετά από δύο χρόνια είχαν ανακτήσει την πρώην 

αφθονία τους. Φαίνεται ότι αν και μια πολύ μεγάλη ποσότητα πετρελαίου χύθηκε σε μια ιδιαίτερα 

ευαίσθητη περιοχή, ο αντίκτυπος ήταν πολύ λιγότερο σοβαρός από ό, τι πολλοί ανέμεναν. Αυτό 

οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, όπως η εποχή του έτους, το είδος του πετρελαίου, οι 

καιρικές συνθήκες κατά τη χρονική στιγμή της διαρροής, η ανταπόκριση της απορρύπανσης και η 

φυσική αντοχή  πολλών θαλάσσιων ειδών.63 

 

1.4.24 Erika 

 Ποσότητα πετρελαίου: 19.000 - 28.000 τόνους - 5.852.000 - 8.624.000 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 12 Δεκεμβρίου του 1999  

 Τοποθεσία: Βισκαϊκός Κόλπος, Γαλλία  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Έσπασε στα δύο σε κακές καιρικές συνθήκες 

Το Μαλτέζικο δεξαμενόπλοιο Erika, στις 11 Δεκεμβρίου του 1999, μεταφέροντας περίπου 31.000 

τόνους βαρέως μαζούτ ως φορτίο, έσπασε στα δύο σε μια σφοδρή καταιγίδα στο Βισκαϊκό Κόλπο, 60 
                                                             

59 Είναι ένας οργανισμός είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των πλοίων που επισκέπτονται τα λιμάνια του Ηνωμένου Βασιλείου και 

την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφαλείας. 

60 Είναι μία μονάδα που αποτελεί μέρος του συντονισμού απάντησης του Ηνωμένου Βασιλείου και υπόκειται στον MCA. 

61 Αποτελεί υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διεξάγει βασική έρευνα και προσφέρει τεχνογνωσία και επιστημονική και 

τεχνική υποστήριξη των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

62 Είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης επιπτώσεων που αναλαμβάνει το συντονισμό του έργου της περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης. Για το περιστατικό του Sea Empress η επιτροπή που συστάθηκε αποτελούταν από μια κεντρική επιτροπή και τρεις 

ομάδες εργασίας, και πήρε την ονομασία Sea Empress Environmental Evaluation Committee 

63 ITOPF (www.itopf.com) - CEDRE (www.cedre.fr) - Google Earth files (earth.tryse.net) 
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μίλια μακριά από τις ακτές της Βρετάνης. Περίπου 20.000 τόνοι πετρελαίου διέρρευσαν. Η πλώρη του 

πλοίου βυθίστηκε στις 12 Δεκεμβρίου, και η πρύμνη την επόμενη ημέρα 10 χιλιόμετρα μακριά. 

 

Σχήμα 30 Μόλυνση των ακτών από την διαρροή του Erika.64  

Το σχέδιο Polmar τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή ενώ στις 19 Δεκεμβρίου ενεργοποιήθηκε και η 

συμφωνία για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας σε περιστατικά θαλάσσιας 

ρύπανσης. Οι λειτουργίες απόκρισης στην θάλασσα επικεντρώθηκαν στην συγκράτηση και την 

ανάκτηση, οι οποίες διευκολύνθηκαν από το πάχος των κηλίδων. Παρ 'όλα αυτά εκτιμάται ότι 

λιγότερο από το 3% του συνολικού όγκου της πετρελαιοκηλίδας συλλέχθηκε κατά τη διάρκεια των 

εργασιών απόκρισης από την θάλασσα. Λόγω της επιρροής ισχυρών ανέμων και ρευμάτων, το 

λάδωμα της ακτογραμμής δεν συνέβη τόσο γρήγορα όσο αναμενόταν και στις θέσεις που 

προβλέπονταν αρχικά. Περιοδικά όμως η λίπανση εμφανίστηκε σε πάνω από 400 χιλιόμετρα της 

ακτογραμμής παρά την χρήση προστατευτικών φραγμάτων. Στις λειτουργίες απάντησης που 

οργανώθηκαν στην ακτή συμμετείχαν περισσότεροι από 5.000 επαγγελματίες και εθελοντές. 

Διαφορετικοί τύποι του εξοπλισμού και των τεχνικών, δοκιμάστηκαν για την απολύμανση των ακτών 

όπως πλύσιμο, χρήση προσροφητικών, όργωμα και καθαρισμός από τα κύμαtα (surfwashing). Κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας καθαρισμού των ακτών, πάνω από 250.000 τόνοι επικινδύνων αποβλήτων 

συλλέχθηκαν και προσωρινά αποθηκεύτηκαν. Τελικά, η Γαλλική πετρελαϊκή εταιρεία Total 

συμφώνησε να λάβει όλα τα απόβλητα στο διυλιστήριο της όπου υπήρχαν κατάλληλοι χώροι 

αποθήκευσης.  

                                                             
64 France Culture (www.franceculture.fr) 

http://www.franceculture.fr/emission-le-choix-de-la-redaction-l-erika-a-l-heure-de-la-cour-de-cassation-2012-05-24
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Τα θαλάσσια πτηνά ήταν αυτά που υπέστησαν τις σοβαρότερες επιπτώσεις από την διαρροή του Erika. 

Σχεδόν 65.000 λαδωμένα πουλιά συλλέχθηκαν από τις παραλίες, εκ των οποίων σχεδόν 50.000 ήταν 

τα νεκρά. Επίσης επιπτώσεις υπήρχαν στη παραγωγή και συγκομιδή οστρακοειδών και στην τοπική 

παραγωγή αλατιού. 

Επιχειρήσεις άντλησης του πετρελαίου που παρέμενε στα βυθισμένα τμήματα του Erika 

αποφασίστηκε να ξεκινήσουν όταν ο καιρός βελτιωθεί. Το σημείο το οποίο επικάθησε το πλοίο, 

βρισκόταν  30 μίλια νότια του Penmarch και 50 μίλια δυτικά από Belle-Ile, με την πλώρη του πλοίου 

να βρίσκεται σε βάθος 114 μέτρων και την πρύμνη σε βάθος 128 μέτρων. Η αρχική αποστολή 

εντοπισμού του ναυαγίου διεξήχθη από το Γαλλικό ναυτικό με την χρήση ρομποτικού εξοπλισμού, για 

τον εντοπισμό της ακριβής θέση του ναυαγίου, ενώ και άλλες έρευνες διεξήχθησαν με σκοπό την 

επιλογή της κατάλληλης μεθόδου απάντλησης του πετρελαίου. Τελικώς η εταιρία Total Fina Elf65 

επικυρώνεται από την τη διευθύνουσα επιτροπή και την ομάδα εμπειρογνωμόνων της κυβέρνησης να 

αναλάβει την διαδικασία της απάντλησης. Η προετοιμασία των δύο τμημάτων του ναυαγίου, που 

απείχαν μεταξύ τους 10 χιλιόμετρα, άρχισαν στα μέσα Μαΐου με μια φάση αναγνώρισης από τους 

εργολάβους για τη δημιουργία του χώρου εργασίας. Η γεώτρηση του κύτους και η εγκατάσταση των 

συνδετικών συστημάτων στη συσκευή άντλησης άρχισαν στις αρχές Ιουνίου, καθοδηγούμενα από 

τηλεκατευθυνόμενα ρομπότ (ROV) και από δύτες οι οποίοι εργάστηκαν ιδιαίτερα στις περιοχές που 

ήταν δύσκολη η πρόσβαση των ρομπότ. Η απάντληση ολοκληρώθηκε επιτυχώς εντός τριών μηνών 

εντός τριών, με λίγο πάνω από 10.000 τόνους βαρέως μαζούτ  να ανακτούνται κατά την διάρκεια της 

κύριας απάντλησης και άλλοι 1.200 τόνοι να προσθέτονται μετά από επιπρόσθετη απάντληση.66 

 

Σχήμα 31 Διαδικασία απάντλησης του Erika.67 

                                                             
65 Η Total Fina Elf είναι μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου, καθώς και ειδικών χημικών 

προϊόντων στον κόσμο. 
66 ITOPF (www.itopf.com) - CEDRE (www.cedre.fr) - Google Earth files (earth.tryse.net) 
67 CEDRE (www.cedre.fr) 
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1.4.25 Prestige 

 Ποσότητα πετρελαίου: 63.000 - 77.000 τόνους - 19.404.000 - 23.716.000 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 13 Νοεμβρίου του 2002  

 Τοποθεσία: Βισκαϊκός Κόλπος, Γαλικία, Ισπανία (170 χιλιόμετρα δυτικά από το Βίγκο) 

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Κακές καιρικές συνθήκες 

Στις 13 Νοεμβρίου του 2002, το πετρελαιοφόρο Prestige, με σημαία από τις Μπαχάμες, μεταφέροντας 

ένα φορτίο 77.000 τόνων βαρέως μαζούτ φορτωμένο από την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας και το 

Βέντσπιλς της Λετονίας, με κατεύθυνση προς την Σιγκαπούρη μέσω του Γιβραλτάρ, έστειλε μια 

κλήση κινδύνου στην περιοχή του Κέιπ finisterre στην Γαλικία της Ισπανίας. Το σκάφος ανέφερε μια 

κλίση 30 μοιρών  στην δεξιά πλευρά ενώ έπλεε σε άσχημες καιρικές συνθήκες.  

Είκοσι τέσσερα από τα είκοσι επτά μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο, ενώ ο 

καπετάνιος, ο ύπαρχος και ο επικεφαλής μηχανικός έμειναν επί του σκάφους. Η μηχανή είχε 

καταστραφεί και το πλοίο βγήκε εκτός ελέγχου και διολίσθησε σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες. 

Εναέρια παρατήρηση αποκάλυψε μια διαρροή καυσίμου στη θάλασσα. Όλη τη νύχτα, τα ρυμουλκά 

Ria de Vigo, Alonso de Chaves, Charuca Silveira και Ibaizabal I προσπαθούσαν να ρυμουλκήσουν το 

πετρελαιοφόρο, ενώ φέρεται το πλοίο να αρνήθηκε την πρόσβαση σε ένα προστατευμένο ασφαλές 

καταφύγιο στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία και έτσι έπρεπε να ρυμουλκηθεί στον Ατλαντικό. Τελικά 

το πλοίο έσπασε στα δύο στις 19 Νοεμβρίου, 170 μίλια δυτικά του Βίγκο, και τα δύο τμήματα 

βυθίστηκαν μερικές ώρες αργότερα, με συνολική εκτίμηση ότι περίπου 63.000 τόνοι πετρελαίου 

διέρρευσαν από το ποίο. 

 

Σχήμα 32 Η πετρελαιοκηλίδα του Prestige.68   

                                                             
68 CNES (www.cnes.fr) 
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Αυτή η διαρροή ήταν "μοναδική" αφού ήταν πραγματικά η πρώτη φορά που μια διαρροή κατάφερε να 

μολύνει έξι χώρες εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. 

 

Σχήμα 33 Οι κινήσεις του Prestige μέχρι να βουλιάξει.69 

Η απάντηση στην θάλασσα συμπεριέλαβε μια σημαντική λειτουργία καθαρισμού που διεξήχθη με τη 

χρήση σκαφών από την Ισπανία και άλλες εννέα ευρωπαϊκές χώρες. Η Γαλλία έθεσε σε άμεση 

εφαρμογή το σχέδιο Polmar ενώ διαρκείς ήταν και η παρακολούθηση της πετρελαιοκηλίδας με 

εναέρια επιτήρηση και χρήση πλωτήρων. Πολλά από τα σκάφοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

επανδρωμένα με ξαφριστές (skimmers) διαφόρων τύπων. Επίσης πάνω από χίλια αλιευτικά σκάφη 

συμμετείχαν στον καθαρισμό σε προφυλαγμένα παράκτια ύδατα όταν υπήρξαν ευνοϊκές καιρικές 

συνθήκες, χρησιμοποιώντας επιφανειακά δίχτυα τράτας για την ανάκτηση του επιπλέουν πετρελαίου 

και τράτες βυθού για την συλλογή μπαλών πίσσας. Η επιχείρηση, η οποία ήταν πιθανώς η μεγαλύτερη 

διεθνής προσπάθεια αυτού του είδους που έχει συμβεί ποτέ, αν και εμποδίστηκε σε σημαντικό βαθμό 

από τα ακραία καιρικά φαινόμενα είχε ως αποτέλεσμα την ανάκτηση 52.000 τόνων γαλακτώματος.  

Η χρήση φραγμάτων και διχτύων σε μια έκταση άνω των 20 χιλιομέτρων δεν μπόρεσε τελικώς να 

αποτρέψει την εκτεταμένη παράκτια μόλυνση. Συνολικά, 1.140 λαδωμένες παραλίες, 2.900 χιλιόμετρα 

ακτογραμμής που επηρεάζουν τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία και μεταξύ αυτών 115.000 

νεκρά πουλιά και σημαντικές καταστροφές σε φυκιάδες και μαλάκια. Οι ζώνες αποκλεισμού αλιείας 

που τέθηκαν σε εφαρμογή στη Γαλικία έφτασαν στο 90% της ακτογραμμής, την ώρα που σημαντικές 

ήταν και οι επιπτώσεις στον τουρισμό για το έτος 2003. 

                                                             
69 CEDRE (www.cedre.fr) 
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Σχήμα 34 Οι ποσότητες πετρελαίου που ανακτηθήκαν από τα σκάφη ανάκτησης πετρελαίου (λευκό χρώμα) και από τα 

αλιευτικά σκάφη (μπλε χρώμα).70 

Οι ακτές της Ισπανίας σε μεγάλο βαθμό καθαρίστηκαν με το χέρι από ένα εργατικό δυναμικό άνω των 

5.000 στρατιωτών, προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντών. Η διαδικασία ήταν αργή, 

ιδίως σε βραχώδεις περιοχές, όπου η πρόσβαση ήταν δύσκολη. Στην Γαλλία κάθε γαλλικό διαμέρισμα 

υπό τον αντίστοιχο Ναυτικό Νομάρχη έχει αναπτύξει το δικό του χωροταξικό Σχέδιο Polmar. Η 

μόλυνση στις παραλίες είχε κατά κύριο λόγο τη μορφή πολλών μπαλών πίσσας που ήταν σχετικά 

εύκολο να αφαιρεθούν με χειρονακτικό καθαρισμό, ενώ άλλες μορφές λαδώματος αντιμετωπίσθηκαν 

με πλύσιμο από τα κύματα της θάλασσας (surfwashing), όργωμα και χρήση προσροφητικών και 

ειδικών μηχανημάτων. Λαδωμένα βράχια, βότσαλα και λιθόστρωτα καθαρίστηκαν είτε με το χέρι είτε 

με surfwashing. Συνολικά, περίπου 141.000 τόνοι επικινδύνων αποβλήτων συλλέχθηκαν στην Ισπανία 

και 18.300 τόνοι στη Γαλλία.71  

Οι ισπανικές αρχές αποφάσισαν να αφαιρέσουν το λάδι που παρέμενε στο ναυάγιο και για αυτό 

δημιούργησαν μια επιστημονική επιτροπή, η οποία θα μελετούσε και θα πρότεινε τις καταλληλότερες 

λύσεις. Στις 14 Φεβρουαρίου του 2003, η Ισπανική κυβέρνηση ανέθεσε στην Repsol YPF το έργο της 

απάντλησης του πετρελαίου. Η Repsol YPF, επέλεξε την Sonsub72 ως κύρια ανάδοχο, η οποία με την 

σειρά της ξεκίνησε έρευνες γύρω από το ναυάγιο. Τον Μάρτη του 2003, η  Sonsub διεξάγει μελέτες 

επιτευξιμότητας για μηχανισμό συστήματος αποκατάστασης και για φέρετρο περιορισμού του 

ναυαγίου, τον Απρίλιο του 2003, αναλαμβάνει να κατασκευάσει εργαλεία τρυπήματος και σφράγισης, 

                                                             
70 CEDRE (www.cedre.fr) 
71 ITOPF (www.itopf.com) - CEDRE (www.cedre.fr) - Google Earth files (earth.tryse.net) 
72 Η Sonsub είναι μια τεχνική εταιρεία υπηρεσιών σε υποθαλάσσια και επικίνδυνα περιβάλλοντα, του ομίλου Saipem. 
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βαλβίδες εξαγωγής και συστήματα εγχύσεων νερού, τον Μάιο του ίδιου έτους εκτελεί έρευνα για τα 

συντρίμμια και την σύνδεση των διαρροών και τελικώς τον Μάιο του 2004, αναλαμβάνει το έργο της 

απάντλησης των 11.000 τόνων πετρελαίου από το ναυάγιο, το οποίο αν και θεωρήθηκε αδύνατο από 

εμπειρογνώμονες διάσωσης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Σεπτέμβριο του 2004. Με το συνολικό 

κόστος να εκτιμάται στα € 100 εκατομμύρια.[54]  

 

1.4.26 Tasman Spirit 

 Ποσότητα πετρελαίου: 27.000 - 30.000 τόνους - 8.316.000 - 9.240.000 γαλόνια 

 Ημερομηνία: 28 Ιουλίου του 2003  

 Τοποθεσία: Πόρτο Καράτσι, Πακιστάν  

 Τύπος: Πετρελαιοφόρο  

 Αιτία: Προσάραξη 

Στις 27 Ιουλίου του 2003, το Μαλτέζικο δεξαμενόπλοιο Tasman Spirit, φορτωμένο με 67.000 τόνους 

ιρανικού αργού πετρελαίου, προσάραξε στο κανάλι πρόσβασης προς το Πόρτο Καράτσι στο 

Πακιστάν. Η γάστρα του ήταν διάτρητη και περίπου 27.000 τόνοι αργού πετρελαίου διέρρευσαν. Η 

κατάσταση του γειωμένου δεξαμενόπλοιου επιδεινώθηκε, εξαιτίας της συνεχής πίεσης που του 

επιβλήθηκε από τις έντονες καιρικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων επί του Tasman Spirit 

κατέστη εμφανές ότι οι περισσότερες από τις δεξαμενές φορτίου είχαν σπάσει, ενώ οι δεξαμενές 

καυσίμων παρέμειναν άθικτες. Οι ιδιοκτήτες προσέλαβαν μια σειρά από μικρά δεξαμενόπλοια και 

φορτηγίδες με σκοπό την μετακίνηση και αποθήκευση του πετρελαίου από το πλοίο. Κατά τη διάρκεια 

των επόμενων εβδομάδων περίπου το ήμισυ του αργού πετρελαίου του φορτίου και το μεγαλύτερο 

μέρος των καυσίμων από τις δεξαμενές μεταφέρθηκε με επιτυχία. Στις 11 Αυγούστου το 

δεξαμενόπλοιο άρχισε να δείχνει σημάδια διάλυσης και τελικός στις 13 του ίδιου μήνα,  έσπασε στα 

δύο με περίπου 30.000 τόνους πετρελαίου να διαρρέουν στην θάλασσα. 

Τα πρώτα μέτρα απάντησης περιελάμβαναν τη χρήση πλωτών φραγμάτων και την εφαρμογή μέσων 

διασποράς από ρυμουλκά και από ένα αεροσκάφος C130. Συνολικά, 16 τόνοι διασκορπιστικά 

ψεκάστηκαν στις πετρελαιοκηλίδες.  

 

Σχήμα 35 Το προσαραγμένο Tasman Spirit.73  

                                                             
73 Oil Spill Solutions (www.oilspillsolutions.org) 
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Στις 22 Αυγούστου η δομή του πλοίου κατέρρευσε τελείως. Περαιτέρω απελευθέρωση πετρελαίου 

αναφέρθηκε στις 29 Αυγούστου ενώ 1.800 m³ υδρογονανθράκων παρέμειναν επί του σκάφους, 

συμπεριλαμβανομένου του λιπαντικού ελαίου και 200 m³ βαρέων καυσίμων. Τα πιο ιξώδη προϊόντα 

ανακτήθηκαν με μια αντλία ΤΚ-80 από την Ευρώπη. Μετά από αυτή τη νέα διαρροή, αεροψεκασμοί 

εφαρμόστηκαν ξανά. Ο όγκος των διασκορπιστικών που χρησιμοποιήθηκαν ανήλθε σε 31 τόνους από 

το C130 και 6 τόνους από τις βάρκες. Κατά τη λειτουργία απόκρισης στην ακτή, χρησιμοποιήθηκαν 

διάφορες τεχνικές αποκατάστασης όπως καθαρισμός με το χέρι, μηχανική ανάκτηση και φυσικός 

καθαρισμός. 

Η σοβαρή ρύπανση του Clifton Beach δημιούργησε πολύ ισχυρούς ατμούς πετρελαίου που 

προκάλεσαν σημαντική δυσφορία στους κατοίκους της περιοχής και στο προσωπικό απορρύπανσης. 

Τοπικά νοσοκομεία ανέφεραν πολλές περιπτώσεις με πονοκεφάλους, ναυτίες και ζάλη και δεκαεπτά 

σχολεία στην περιοχή έκλεισαν για περίπου μια εβδομάδα. Όσον αφορά την αλιεία επιβλήθηκε 

απαγόρευση τριών μηνών από το Τμήμα Θαλάσσιας Αλιείας κατά μήκος της ακτογραμμής που είχε 

πληγεί άμεσα από το πετρέλαιο.74 

 

1.5 Τα σημαντικότερα περιστατικά διαρροής από πλοία τον 21ο αιώνα 

Εκτός από τα περιστατικά του Prestige και του Tasman Spirit που είδαμε στην ενότητα 1.4, υπάρχουν 

και άλλα σημαντικά ναυτικά ατυχήματα μέσα στον 21ο αιώνα που προκάλεσαν σοβαρή θαλάσσια 

ρύπανση, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι τα παρακάτω. 

Στις 29 Μαρτίου του 2001, το δεξαμενόπλοιο χημικών Baltic Carrier  συγκρούστηκε με φορτηγό 

πλοίο στη Βαλτική Θάλασσα μεταξύ της Γερμανίας και της Δανίας, 30 ναυτικά μίλια βόρεια 

ανατολικά του Ροστόκ. Περίπου 2.700 τόνοι βαρέως μαζούτ χάθηκαν από το φορτίο του Baltic 

Carrier. Το πετρέλαιο που διέρρευσε οδηγήθηκε βόρεια δυτικά προς τη Δανία εξαιτίας των ρευμάτων.  

 

Σχήμα 36 Η κίνηση της πετρελαιοκηλίδας του Baltic Carrier.75     

                                                             
74 ITOPF (www.itopf.com) - CEDRE (www.cedre.fr) - Google Earth files (earth.tryse.net) 
75 CEDRE (www.cedre.fr) 
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Για την αντιμετώπιση της διαρροής και την ανάκτηση του διαρρέοντος πετρελαίου χρησιμοποιήθηκαν 

Δανέζικα, Σουηδικά και Γερμανικά πλοία και ροφητές (skimmers), ενώ διεξήχθη και τηλεπισκόπηση 

της πετρελαιοκηλίδας μέσω δορυφόρου. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο του απελευθερωμένου 

ελαίου ανακτήθηκε στη θάλασσα. Η απόκριση στην ξηρά περιέλαβε χειρονακτική και μηχανική 

ανάκτηση και διεξήχθη κυρίως σε αμμώδεις παραλίες, και υγροτόπους που υπέστησαν βαριά μόλυνση 

κατά μήκος της γραμμής του νερού. 3.950 τόνοι αποβλήτων συλλέχτηκαν από τις ακτές και πάνω από 

2.000 πουλιά εντοπίστηκαν νεκρά στις πληγείσες περιοχές.76 

Το πετρελαιοφόρο Jessica, στις 16 Ιανουαρίου του 2001 προσάραξε περίπου 800 μέτρα από το 

Baquerizo Moreno στο Σαν Κριστόμπαλ στα νησιά Γκαλαπάγκος. Μετά από δύο ημέρες, το πλοίο 

άρχισε να διαρρέει πετρέλαιο, το οποίο σύντομα έφτασε στις παραλίες του νησιού Σαν Κριστόμπαλ 

και αργότερα στα νησιά της Σάντα Φε, Σάντα Κρουζ και Ισαμπέλα. 

 

Σχήμα 37 Το προσαραγμένο Jessica.77   

Τα νησιά Γκαλαπάγκος είναι ένα εθνικό πάρκο και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς με πολλά 

μοναδικά και ενδημικά είδη. Η γρήγορη λειτουργία εκκαθάρισης, σε συνδυασμό με τον ευνοϊκό άνεμο 

και τα ρεύματα βοήθησαν να αποφευχθεί μια άνευ προηγουμένου οικολογική καταστροφή στο 

αρχιπέλαγος. Ωστόσο, το ατύχημα προκάλεσε μια ακόμη μείωση στους πληθυσμούς των θαλάσσιων 

λιονταριών και των θαλάσσιων ιγκουάνα στα νησιά Σαν Κριστόμπαλ και Σάντα Φε, καθώς και 

σοβαρές επιπτώσεις σε πολλά θαλάσσια πτηνά.78 

Στις 7 Δεκεμβρίου του 2004, το Μαλαισιανό  φορτηγό πλοίο Selendang Ayu ενώ βρισκόταν καθοδόν 

από το Σηάτλ των ΗΠΑ προς την Ξιαμέν της Λαϊκής Δημοκρατία της Κίνας, υπέστη βλάβη στον 

κινητήρα. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του πληρώματος, το πλοίο προσάραξε στα ανοικτά του 

Κόλπου Σκαν, στο νησί Ουναλάσκα στην Αλάσκα. Λίγο μετά την προσάραξη, το σκάφος έσπασε στα 

δύο ως αποτέλεσμα της κακοκαιρίας. Έξι μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους και 1.326 τόνοι 

ενδιάμεσου μαζούτ διέρρευσαν στην θάλασσα. Καθώς το μέρος που συνέβη το ατύχημα είναι αρκετά 

απομακρυσμένο και προσβάσιμο μόνο από αέρα και θάλασσα, οι διαδικασίες αντιμετώπισης της 

πετρελαιοκηλίδας περιορίστηκαν στην δράση τοπικών ψαράδων και στην χρήση φραγμάτων για την 

προστασία ευαίσθητων πόρων. Την επόμενη άνοιξη οι δράσεις καθαρισμού σε περίπου 113 χιλιομέτρα 

                                                             
76 ITOPF (www.itopf.com) - Oil Spill Solutions (www.oilspillsolutions.org) 
77 Oil Spill Solutions (www.oilspillsolutions.org) 
78 ITOPF (www.itopf.com)  - Google Earth files (earth.tryse.net) 
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ακτογραμμής που χαν πληγεί έγιναν ποιο συντονισμένες, με το καθαρισμό να ολοκληρώνεται τελικά 

10 μήνες μετά το ναυάγιο. Θαλασσοπούλια και θαλάσσιες ενυδρίδες επλήγησαν από τη διαρροή ενώ 

υπήρξε και αναστολή των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.79 

Στις 19 Ιανουαρίου του 2004, το εξειδικευμένο φορτηγό πλοίο Rocknes φορτωμένο με ένα φορτίο 

βράχων αντιμετώπισε δυσκολίες κοντά στο Μπέργκεν της Νορβηγίας και τελικά ανατράπηκε, 

στοιχίζοντας τη ζωή σε 18 μέλη του πληρώματος και απελευθερώνοντας περίπου 200 τόνους 

πετρελαίου. Οι λειτουργίες απόκρισης διεξήχθησαν από την Νορβηγική Παράκτια Διοίκηση, με την 

χρήση σκαφών εξοπλισμένων με ροφητές (skimmers). Η μόλυνση που εντοπίστηκε περιορίστηκε σε 

μεγάλο βαθμό σε μια σειρά από μικρούς όρμους ενώ παρά την ύπαρξη πολλών ιχθυοτροφείων 

σολομού στην περιοχή, μόνο σε δύο αναφέρθηκαν ίχνη μόλυνσης.80 

Στις 11 Αυγούστου του  2006 το δεξαμενόπλοιο Solar 1, μεταφέροντας περίπου 2.000 τόνους 

ενδιάμεσου μαζούτ βυθίστηκε 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού Γκουιμάρας, στις Φιλιππίνες 

εξαιτίας έντονης θαλασσοταραχής. Όπως τελικά διαπιστώθηκε το Μάρτιο 2007, ολόκληρο σχεδόν το 

φορτίο διέρρευσε κατά τη στιγμή του συμβάντος. Η απόκριση από την θάλασσα  επικεντρώθηκε στην 

εφαρμογή χημικών και μέσων διασποράς  ενώ έγιναν προσπάθειες για την προστασία των ευαίσθητων 

πόρων με τη χρήση συμβατικών φραγμάτων και με μια σειρά από αυτοσχέδια φράγματα 

κατασκευασμένα από φύλλα μπανάνας και παρόμοιο υλικό. Ο καθαρισμός της ακτογραμμής διήρκησε 

για τρεις μήνες υπό την εποπτεία της ακτοφυλακής των Φιλιππίνων και πραγματοποιήθηκε από τους 

κατοίκους των γύρω χωριών που επλήγησαν και από προσωπικό που είχε προσληφθεί από τον 

πλοιοκτήτη. Περίπου 125 χιλιόμετρα της ακτογραμμής μολύνθηκαν σε διάφορους βαθμούς στα νότια 

και νότιο-δυτικά των ακτών του νησιού Γκουιμάρας όπως και μια σειρά από μικρά νησάκια στα 

ανοικτά της νοτιοανατολικής ακτής. Καταστροφές παρατηρήθηκαν στο φυτοπλαγκτόν και σε ιζήματα 

ενώ επιβλήθηκαν και προσωρινές απαγορεύσεις σχετικά με την κατανάλωση θαλάσσιων προϊόντων.81 

Στις 31 Ιανουαρίου του 2006, το χημικό δεξαμενόπλοιο ECE φορτωμένο με 10.361 τόνους 

φωσφορικού οξέως, καθώς βρισκόταν καθοδόν από την Καζαμπλάνκα στο Μαρόκο προς την Γάνδη 

στο Βέλγιο, συγκρούστηκε με το φορτηγό πλοίο Got Roweski, στα νησιά Τσάνελ στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Το δεξαμενόπλοιο υπέστη σοβαρές καταστροφές και παρά τις προσπάθειες των γαλλικών  

αρχών να το ρυμουλκήσουν σε λιμένα καταφυγής, το πλοίο βυθίστηκε την επόμενη ημέρα σε διεθνή 

ύδατα, διαρρέοντας στην θάλασσα 106 τόνους πετρελαίου. Το σχέδιο Manche82 τέθηκε σε εφαρμογή 

την 1η Φεβρουαρίου και παρά τα ισχυρά ρεύματα στην περιοχή, όσο πετρέλαιο είχε παραμείνει στης 

δεξαμενές του πλοίου αντλήθηκε. Ταυτόχρονα υπήρξαν και δράσεις που αφορούσαν το φωσφορικό 

οξύ που βρισκόταν στις δεξαμενές του πλοίου, το οποίο και τελικά απελευθερώθηκε στη θάλασσα με 

την χρήση υποβρύχιου ρομπότ, με γνώμονα την υψηλή διαλυτότητα και την χαμηλή τοξικότητα των 

φωσφορικών αλάτων που προέρχονται από το διαχωρισμό οξέος στο θαλασσινό νερό. Μέχρι την 

ολοκλήρωση όλων των παραπάνω εργασιών απαγορεύθηκε η αλιεία στην γύρω περιοχή.83 

                                                             
79 ITOPF (www.itopf.com) 
80 ITOPF (www.itopf.com) 
81 Google Earth files (earth.tryse.net) - CEDRE (www.cedre.fr) 
82 Συνεργασία μεταξύ της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος. 
83 ITOPF (www.itopf.com) - CEDRE (www.cedre.fr) 
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To πετρελαιοφόρο Hebei Spirit φορτωμένο με 209.000 τόνους αργού πετρελαίου χτυπήθηκε στις 8 

Δεκεμβρίου του 2007 από μια φορτηγίδα γερανό, ενώ ήταν αγκυροβολημένο στα ανοικτά της Taean 

στην Νότια Κορέα. Περίπου 11.000 τόνοι πετρελαίου απελευθερώθηκαν στη θάλασσα. Συνολικά 

9.000 άτομα και 140 πλοία συμμετείχαν στις προσπάθειες καθαρισμού. Παράγοντες διασποράς 

ψεκάστηκαν από λιμενικά και αλιευτικά σκάφη και φράγματα αναπτύχθηκαν μπροστά από ευαίσθητες 

περιοχές κατά μήκος της ακτογραμμής.  

Παρόλες τις προσπάθειες, πάνω από 300 χιλιόμετρα ακτογραμμής σε μια ευαίσθητη περιοχή όπου η 

αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια αποτελούν σημαντικές δραστηριότητες και όπου πολλά αποδημητικά 

πουλιά κάνουν στάσεις, μολύνθηκαν με σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Η απόκριση στην 

ακτογραμμή, η οποία  αποτελείται από βραχώδεις και λασπώδης περιοχές και από αμμώδεις και 

βοτσαλωτές παραλίες, περιέλαβαν χειρονακτική εργασία, πλύσιμο με νερό υψηλής πίεσης, καθαρισμό 

από τα κύματα (surfwashing) και χρήση προσροφητικών.   

 

 

 
Σχήμα 38 Η γεωγραφική κατανομή και οι μορφές της ρύπανσης από το Hedei Spirit.84 

Το περιστατικό του Hedei Spirit ήταν το μεγαλύτερο συμβάν που διαχειρίστηκε η ITOPF από άποψη 

συμμετοχής του προσωπικού της.85  

Tο δεξαμενόπλοιο Volgoneft-139, στις 11 Νοεμβρίου του 2007 πιάστηκε σε μια βίαιη καταιγίδα στη 

Μαύρη Θάλασσα και βυθίστηκε σπάζοντας στην μέση. Περίπου 2.000 τόνοι πετρελαίου χύθηκαν στον 

πορθμό του Κερτς ανάμεσα στη Μαύρη και την Αζοφική Θάλασσα, μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

και της Ουκρανίας. Μετά την αφαίρεση 913 τόνων βαρέως μαζούτ, το πρυμναίο τμήμα ρυμουλκήθηκε 

στο Kavkaz, ενώ ένα μήνα μετά το περιστατικό 1200 τόνοι μείγματος πετρελαίου/νερού ανακτήθηκαν 

                                                             
84 SKULD (www.skuld.com) 
85 ITOPF (www.itopf.com) - CEDRE (www.cedre.fr) 
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από το εμπρόσθιο τμήμα του ναυαγίου. Ένα κοινό κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων συστάθηκε για να 

συντονίσει την αντίδραση μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας. Από την απόκριση 

στην θάλασσα ανακτήθηκαν περίπου 200 τόνοι βαρέως μαζούτ, ενώ στην ακτογραμμή η συνολική 

ποσότητα αποβλήτων που συλλέχτηκαν και από τις 2 χώρες έφτασε τους 76.000 τόνους επικινδύνων 

αποβλήτων. Περίπου 250 χιλιόμετρα ακτογραμμής, μολύνθηκαν στη Ρωσική Ομοσπονδία και στην 

Ουκρανία και πάνω από 30.000 πουλιά βρέθηκαν νεκρά.86 

Στις 7 του Νοέμβρη του 2007, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Cosco Busan 

συγκρούστηκε με έναν από τους πύργους της Oakland Bay Bridge στο Σαν Φραντσίσκο υπό πυκνή 

ομίχλη. 188 τόνοι πετρελαίου χύθηκαν στον κόλπο του Σαν Φραντσίσκο, επηρεάζοντας τη θαλάσσια 

ζωή και αναγκάζοντας πάνω από 20 δημόσιες παραλίες να κλείσουν. 

 

Σχήμα 39 Η εξάπλωση της διαρροής από το Cosco Busan.87 

Αμέσως στην περιοχή η οποία κηρύχτηκε σε κατάσταση εκτάκτους ανάγκης ξεκίνησαν λειτουργίες 

απόκρισης με πλωτά φράγματα και με ροφητές (skimmers) στην θάλασσα και με χειρονακτικό και 

μηχανικό καθαρισμό στην ακτή. Περίπου 20.000 πουλιά βρέθηκαν νεκρά, με πολλές ομάδες 

προστασίας της άγριας ζωής να δραστηριοποιούνται στην περιοχή.88 

Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2009, το φορτηγό πλοίο Άγιος Δημήτριος  πιάστηκε σε ένα τυφώνα και 

προσάραξε στα ανοικτά του Gaolan Island, κοντά στην πόλη της Zhuhai στην επαρχία Guangdong της 

Λαϊκή Δημοκρατίας της Κίνας. Περίπου 859 τόνοι μαζούτ διέρρευσαν από το πλοίο, μολύνοντας 

γειτονικές ακτές. Οι επιχειρήσεις καθαρισμού περιελάμβαναν δράση από την θάλασσα με την 
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χρησιμοποίηση πολλών αλιευτικών σκαφών από την τοπική αλιευτική κοινότητα και χειροκίνητες 

τεχνικές απόκρισης για τις ακτές.89 

Το δεξαμενόπλοιο ΜΤ Bunga Kelana 3, μεταφέροντας συνολικά 62.000 τόνους πετρελαίου, στις 25 

Μαΐου του 2010, συγκρούστηκε με πλοίο μεταφοράς φορτίου στο πολυσύχναστο στενό Μάλακα της 

Σιγκαπούρης και πάνω από 2.000 τόνοι αργού πετρελαίου διέρρευσαν στη θάλασσα. Φράγματα, μέσα 

διασποράς και ροφητές (skimmers) χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της διαρροής και την 

προστασία των πολύ σημαντικών στενών της Μάλακα, με την από κοινού συμμετοχή της 

Σιγκαπούρης, της Μαλαισίας και της Ινδονησίας, με τις 3 χώρες να χουν συνάψει από το 1975 μια 

Τριμερής Τεχνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων - TTEG για την προστασία και ασφάλεια των στενών.90 

Το φορτηγό πλοίο MS Oliva προσάραξε στο απομακρυσμένο νησί Nightingale στις 16 Μαρτίου του 

2011, μεταφέροντας 60.000 τόνους φασόλια σόγιας. Στις 18 Μαρτίου υπό έντονες καιρικές συνθήκες 

το πλοίο έσπασε και η πρύμνη του βυθίστηκε, διαρρέοντας 1.500 τόνους μαζούτ. Συνολικά 8 μίλια της 

ακτογραμμής του νησιού μολύνθηκαν από την διαρροή. Η πορώδης φύση του βράχου σε αυτό το 

ηφαιστειογενές νησί ήταν μια πρόκληση για την απορρύπανση, η οποία διεξήχθη υπό τον συντονισμό 

εμπειρογνωμόνων της ITOPF, με την χρήση φραγμάτων και προσροφητικών και με καθαρισμό από 

ζεστό νερό υψηλής πίεσης,. Σοβαρές επιπτώσεις προκλήθηκαν σε πληθυσμούς πουλιών του νησιού 

και κυρίως στο απειλούμενο είδος πιγκουίνου "Rockhopper Penguin", αλλά και σε καραβίδες και 

αστακούς που αφθονούσαν στην περιοχή.91 

Στις 16 Δεκεμβρίου του 2011, το φορτηγό πλοίο ΤΚ Bremen προσάραξε στην παραλία της 

Kerminihy στην Γαλλία εξαιτίας έντονων καιρικών συνθηκών αφού πρώτα είχε εγκαταλείψει τα 

προστατευμένα νερά του Groix Island, με αποτέλεσμα την διαρροή περίπου 70 τόνων ενδιάμεσου 

μαζούτ. Οι γαλλικές αρχές έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης Polmar και ανέλαβαν 

δράση για την απομάκρυνση του υπόλοιπου πετρελαίου που παρέμενε στο πλοίο. Φράγματα και 

απορροφητικά δίχτυα αναπτύχθηκαν γύρω από το πλοίο ενώ στην ακτή χρησιμοποιήθηκαν αντλίες και 

καθαρισμός από το κύμα (surfwashing). 

 

Σχήμα 40 Το προσαραγμένο ΤΚ Bremen.92  
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Το πετρέλαιο που διέρρευσε προκάλεσε μόλυνση στις γύρω παραλίες όπως και σοβαρές ζημίες σε 

εκτεταμένες καλλιέργειες στρειδιών στην περιοχή.93 

Στις 10 Σεπτεμβρίου του 2011, το φορτηγό πλοίο Golden Trader συγκρούστηκε με το αλιευτικό 

σκάφος Vidar περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοικτά της δυτικής ακτής της ηπειρωτικής Δανίας με 

αποτέλεσμα τη διαρροή περίπου 205 τόνων ενδιάμεσου μαζούτ. Εξειδικευμένα σκάφη 

χρησιμοποιήθηκαν για την  ανάκτηση του πετρελαίου, αλλά εξαιτίας της έντονης θαλασσοταραχής η 

ανάκτηση περιορίστηκε σε 30 τόνους μίγμα πετρελαίου και νερού. Περίπου 15 χιλιόμετρα της 

Σουηδικής ακτογραμμής ήταν λαδωμένα σε σημαντικό βαθμό. Η Σουηδική ακτοφυλακή και η 

Σουηδική Υπηρεσία MSB94 ανέλαβε να αντιμετωπίσει την ρύπανση χρησιμοποιώντας αντλίες, 

βούρτσες, ροφητές (skimmers) και εκσκαφείς για να ανακτήσει το γαλακτωματοποιημένο λάδι από το 

νερό. Τα υπόλοιπα λιπαρά συντρίμμια αφαιρέθηκαν από έναν τοπικό εργολάβο, η συνολική διάρκεια 

του καθαρισμού κράτησε περίπου δεκαπέντε μήνες, με το δήμο του Tjörn να επιβλέπει το έργο.95 

Στις 5 Μαρτίου του 2012, το Ελληνικό δεξαμενόπλοιο Alfa 1 ήρθε σε επαφή με ένα βυθισμένο 

ναυάγιο στον κόλπο της Ελευσίνας. Αυτό οδήγησε σε μια 30m πλευρική διάτμηση στη γάστρα και το 

Alfa1 βυθίστηκε λίγο μετά. Φράγματα αναπτύχθηκαν γύρω από τον ναυάγιο και δύτες ανέλαβαν να 

σταματήσουν την διαρροή από το βυθισμένο σκάφος. Περίπου 100 τόνοι πετρελαίου χύθηκαν στην 

θάλασσα ενώ το μεγαλύτερο μέρος που παρέμεινε στο πλοίο αντλήθηκε μέχρι το τέλος Απριλίου. Η 

διαρροή απλώθηκε σε 13 περίπου χιλιόμετρα της ακτογραμμής του κόλπου της Ελευσίνας, 

μολύνοντας μια σειρά από τοπικές παραλίες. Ένας τοπικός εργολάβος ανέλαβε τον καθαρισμό των 

γύρω παραλιών από μολυσμένα υλικά.96 

Στις 23 Δεκεμβρίου του 2013, το δεξαμενόπλοιο Silver αντιμετωπίζοντας δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες, προσάραξε σε έναν αμμώδη ύφαλο στα ανοικτά των ακτών της Tan-Tan στο Νότιο 

Μαρόκο ενώ εισερχότανε στο λιμάνι της El Ouatia. Το πλοίο μετέφερε περίπου 5.320 τόνους μαζούτ 

από τους οποίους μόνο μια μικρή ποσότητα χύθηκε στην θάλασσα. Η μόλυνση που προήλθε από την 

διαρροή περιορίστηκε σε λίγες εκτεθειμένες περιοχές της ακτής ενώ δέκα μέρες μετά το περιστατικό 

όλο το εναπομείναν φορτίο είχε αντληθεί και το πλοίο μπόρεσε να ξανά πλεύσει με επιτυχία.97 

 

1.6 Ναυτικά ατυχήματα που προκάλεσαν θαλάσσια ρύπανση στον Ελληνικό χώρο 

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ναυτικών ατυχημάτων στην Μεσόγειο Θάλασσα έχει καταγραφεί στο 

Αιγαίο Πέλαγος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.98 Αν αναλογιστεί κανείς, ότι οι ελληνικές παραλίες 

απλώνονται σε ένα μήκος 15.000 χιλιομέτρων, τότε ο καθένας μπορεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος 

των ευθυνών, αλλά και των υποχρεώσεων, τόσο από πλευράς κρατικών και μη φορέων, όσο και από 

πλευράς ιδιωτών, ώστε να προστατευθούν οι θάλασσες και κατά προέκταση οι παραλίες, που 
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αποτελούν σήμερα πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα.[2] Σε περίπτωση ναυτικού 

ατυχήματος, όπως σε περίπτωση πετρελαιοκηλίδας σε αυτήν την περιοχή οι οικονομικές και 

οικολογικές επιπτώσεις θα είναι δραματικές και μια τέτοια καταστροφή θα είναι χρόνια και πιθανόν 

μη αναστρέψιμη. 

Παρακάτω παρουσιάζονται εκτός από τα περιστατικά του Agean Sea του Irenes Serenade και του Alfa 

1 τα οποία ήταν τα μεγαλύτερα και αναλύθηκαν στην ενότητα 1.4 και 1.5, τα σημαντικότερα ναυτικά 

ατυχήματα στις ελληνικές θάλασσες που επέφεραν ατυχηματική ρύπανση. 

Στις 2 Μαρτίου του 1979 το δεξαμενόπλοιο Μεσσηνιακή Φροντίς με σημαία Λιβερίας προερχόμενο 

από τη Λιβύη και κατευθυνόμενο προς τη Ρουμανία, προσέκρουσε στο νησάκι Άγιος Παύλος κοντά 

στον όρμο Καλών Λιμένων του νομού Ηρακλείου και προσάραξε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

δημιουργηθούν ρήγματα στα ύφαλα του πλοίου και να διαρρεύσουν 12.000 τόνοι πετρελαίου, οι 

οποίοι και εξαπλώθηκαν στις νότιες ακτές της Κρήτης, σε μήκος επτά μιλίων. Η μέθοδος 

καταπολέμησης της ρύπανσης που χρησιμοποιήθηκε βασίσθηκε στον ψεκασμό διασκορπιστικών στην 

επιφάνεια της πετρελαιοκηλίδας.[4] 

Στις 9 Οκτωβρίου του 1993, διαρρέουν στην περιοχή της Πύλου 800 τόνοι πετρελαίου από το 

ελληνικής σημαίας δεξαμενόπλοιο Iliad που προσέκρουσε σε ύφαλο ανατολικά της νήσου 

Σφακτηρίας. Χιλιάδες ψάρια βρέθηκαν νεκρά και στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας αναφέρθηκαν 

οικονομικές ζημιές της τάξεως των 1.5 δισεκατομμυρίων δραχμών. Η αλιεία στην περιοχή σταμάτησε 

για ακαθόριστο χρονικό διάστημα και η τουριστική κίνηση μηδενίσθηκε. Μετά από έρευνα της 

Greenpeace αποκαλύφθηκε ότι το δεξαμενόπλοιο Iliad ήταν ήδη 18 ετών, χωρίς διπλά τοιχώματα, τα 

οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν την καταστροφή. Μετά τα διαδοχικά ατυχήματα, επεβλήθη 

απαγόρευση εισόδου των δεξαμενόπλοιων στον όρμο του Ναβαρίνου για ανεφοδιασμό, ο οποίος 

μπορεί να γίνεται και ανοικτά της περιοχής χωρίς σημαντική επιβάρυνση της οικονομίας της 

περιοχής.[4] 

Στην 1 Οκτωβρίου του 1994, το πετρελαιοφόρο La Guardia εξαιτίας ατυχήματος κατά την διάρκεια 

φορτοεκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις του Ασπρόπυργου, μολύνει το είδη επιβαρημένο από τοξικά 

απόβλητα κόλπο της Ελευσίνας  με 400-800 τόνους πετρελαίου.99 

Στις 8 Αύγουστου του 1996, από ατύχημα που προκλήθηκε  κατά την φορτοεκφόρτωση του Kriti Sea 

στα διυλιστήρια της Motor Oil στους Άγιους Θεόδωρους, διέρρευσαν στην θάλασσα 300-500 τόνοι 

πετρελαίου. Η πετρελαιοκηλίδα  εκτός από τους Άγιους Θεόδωρους, φτάνει τις ακτές της Αίγινας και 

του Αγκιστριού ενώ έντονη είναι η κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της μόλυνσης.100 

Στην 1 Σεπτεμβρίου 2000 το εμπορικό πλοίο Eurobulker κατά την διάρκεια φόρτωσης φορτίου 

τσιμέντων κόπηκε στα δύο στο Λευκαντί της Έυβοιας και στη συνέχεια βυθίστηκε. Την λειτουργία 

απόκρισης ανέλαβαν με την άμεση κινητοποίηση τους το Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και η 

                                                             
99 Greenpeace (www.greenpeace.org) 

100 Greenpeace (www.greenpeace.org) 
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Λιμεναρχειακή Αρχή Χαλκίδας, αλλά παρ' όλα αυτά προκλήθηκε τεράστια για τα ελληνικά δεδομένα 

οικολογική καταστροφή, καθώς 700 τόνοι πετρελαίου χύθηκαν στον Ν. Ευβοϊκό κόλπο.[5] 

Το ποιο πρόσφατο καταγεγραμμένο περιστατικό δεν αφορά πετρελαιοφόρο ή δεξαμενόπλοιο αλλά το, 

κρουαζιερόπλοιου Sea Diamond , το οποίο στις 5 Απριλίου του 2007 προσέκρουσε σε ύφαλο κοντά 

στο λιμάνι της Σαντορίνης. Το πλοίο αφού πρώτα πήρε κλίση τελικά βυθίστηκε σε βάθος 50 μέτρων. 

Αμέσως γύρω από το πλοίο αναπτήχθηκαν πλωτά φράγματα για να περιορίσουν ενδεχόμενη διαρροή 

και ξεκίνησαν οι διαδικασίες άντλησης του πετρελαίου από το ναυάγιο. Σύμφωνα με δελτίο τύπου της 

περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς ένα χρόνο μετά τη βύθιση του πλοίου, η ποσότητα 

πετρελαιοειδών που είχε περισυλλέγει άγγιζε τους 300 τόνους, ενώ σύμφωνα με υπολογισμούς, στο 

πλοίο εξακολουθούσαν να παραμένουν μεγάλες ποσότητες πετρελαιοειδών και λιπαντικών.[5]-[6] 

 

1.7 Τα σημαντικότερα θαλάσσια ατυχήματα σε πλατφόρμες, διυλιστήρια και αγωγούς 

πετρελαίου 

Πέρα από τα ατυχήματα σε δεξαμενόπλοια, από τα οποία προκλήθηκε μόλυνση υδάτων, υπάρχουν και 

περιστατικά με ατυχήματα που προκάλεσαν διαρροές σε πλατφόρμες, διυλιστήρια και αγωγούς 

πετρελαίου. Τα σημαντικότερα από αυτά τα ατυχήματα παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή. 

Η χειρότερη πετρελαιοκηλίδα στην ιστορία δεν προήλθε από ατύχημα αλλά ήταν σκόπιμη. Κατά τη 

διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου, οι ιρακινές δυνάμεις άνοιξαν τις βαλβίδες σε ένα τερματικό 

σταθμό πετρελαίου ανοικτής θαλάσσης και πετρελαίου ντάμπινγκ από δεξαμενόπλοια, σε μια 

στρατηγική κίνηση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων. Το πετρέλαιο οδήγησε στην δημιουργία 

μιας παχιάς πετρελαιοκηλίδας 4-ιντσών που εξαπλώθηκε σε έκταση 4.000 τετραγωνικών μιλίων στην 

περιοχή του Περσικού Κόλπου με την συνολική διαρροή να υπολογίζεται από 1.169.000 έως 

1.688.000 τόνους. Το λάδι είχε καταστροφικές συνέπειες για κοράλλια, ψάρια και οστρακοειδή στον 

Κόλπο. Περίπου 30.000 θαλασσοπούλια σκοτώθηκαν άμεσα από την έκθεση σε  πετρέλαιο, κοντά στο 

ήμισυ των κοραλλιών της περιοχής υπέστησαν συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων την λεύκανση των 

κοραλλιών, και εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα από θαλάσσιες πεδιάδες με φύκια 

καταστράφηκαν. 

Η υπεράκτια εξέδρα γεώτρησης πετρελαίου BP Deepwater Horizon η οποία βρισκόταν λίγο έξω από 

το Μεξικό, υπέστη μια έκρηξη το πρωί της 20ης Απριλίου του 2010. Από τους 126 εργαζόμενους που 

ήταν στην εξέδρα, 11 έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα εκρήξεων. Η εξέδρα καιγότανε για δύο 

ημέρες και τελικά βυθίστηκε στις 22 Απριλίου. 
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Σχήμα 41 Η φλεγόμενη υπεράκτια εξέδρα γεώτρησης πετρελαίου BP Deepwater Horizon.101  

Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι η κεφαλή του φρέατος, 1.500 μέτρα κάτω από το νερό είχε 

καταστραφεί και  πως υπήρχε άμεση διαρροή πετρελαίου στο νερό. Παρά τις πολλές προσπάθειες της 

BP η υποθαλάσσια διαρροή μπόρεσε τελικά να σταματήσει στις 15 Ιουλίου και αφού πρώτα είχε 

απελευθερώσει περίπου 600.000 τόνους πετρελαίου. Η πετρελαιοκηλίδα εξαπλώθηκε γρήγορα πάνω 

από την επιφάνεια του ωκεανού και κάλυπτε 1.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα (580 τετραγωνικά μίλια) 

από τις 25 Απριλίου και πάνω από 6.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα (2.500 τετραγωνικά μίλια) από τις 

αρχές του Μαΐου. 48.000 άνθρωποι και περίπου 6.500 σκάφη χρησιμοποιήθηκαν κατά την λειτουργία 

της απόκρισης. Φράγματα συνολικής έκτασης άνω των 2.500 μιλίων, χρήση μέσων διασποράς και επί 

τόπου καύση ήταν κάποιες από τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της 

πετρελαιοκηλίδας, η οποία βρισκόταν σε μόνιμη παρακολούθηση από αεροσκάφη, δορυφόρους, 

σκάφοι και πλωτήρες (drifter). 

 

Σχήμα 42 Η εξάπλωση της διαρροής από την BP Deepwater Horizon.102  

Εκατοντάδες χιλιόμετρα της ακτογραμμής της Λουιζιάνα ήταν μολυσμένα, μεταξύ των οποίων αρκετά 

καταφύγια άγριας ζωής μεγάλης σημασίας για τις θαλάσσιες χελώνες, καθώς και εκατοντάδες είδη 

πουλιών. Μπάλες πίσσας από την πετρελαιοκηλίδα έφτασαν επίσης στις παραλίες και τα νησιά στο 

Μισισιπή, στην Αλαμπάμα, στην Φλόριντα και το Τέξας.103 

                                                             
101 The Encyclopedia of Earth (www.eoearth.org) 

102 The Encyclopedia of Earth (www.eoearth.org) 

103 Google Earth files (earth.tryse.net) - Office of Response and Restoration (response.restoration.noaa.gov) 
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Στις 3 Ιουνίου του 1979 η πλατφόρμα πετρελαίου Ixtoc που βρισκόταν στον κόλπο του Μεξικού, 

έπιασε φωτιά μετά από έκρηξη ενώ βρισκόταν σε διερευνητική γεώτρηση. 

 

Σχήμα 43 Η διαρροή  από την  πλατφόρμα πετρελαίου Ixtoc.104  

Η πλατφόρμα μετά από λίγο κατέρρευσε κάνοντας πολύ δύσκολη την προσπάθεια έλεγχου της 

διαρροής, η οποία συνεχίστηκε τελικά για 10 μήνες, απελευθερώνοντας συνολικά περίπου 480.000 

τόνους πετρελαίου. Τα ρεύματα των ωκεανών πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο μέρος της διαρροής 

προς το Τέξας και συνολικά 260 χιλιόμετρα ακτογραμμής (162 μίλια) των ΗΠΑ ήταν λαδωμένα, με 

την μόλυνση να πλήττει και ορισμένες από τις λίγες εναπομείναντες θέσεις φωλιάσματος για το άκρως 

απειλούμενο είδος θαλάσσιας χελώνας. Φράγματα, μέσα διασποράς και ροφητές (skimmers) 

χρησιμοποιήθηκαν για την απόκριση στην θάλασσα. Ένα πρόγραμμα χαρτογράφησης της 

ακτογραμμής σε σχέση με την ευαισθησία στο πετρέλαιο χρησιμοποιήθηκε για την κατεύθυνση της 

απόκρισης στην ξηρά που κατά μεγάλο βαθμό διεξήχθη από καθαρισμό με το χέρι. Πολλά πουλιά 

βρέθηκαν νεκρά ενώ ακόμα περισσότερα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τους οικότοπους που 

ζούσαν εξαιτίας της μόλυνσης των προμηθειών τροφής.105 

Στις 10 Φεβρουαρίου του 1983, δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε πάνω στην πλατφόρμα πετρελαίου 

Nowruz Oil Field  στο Ιράν. Η διαρροή ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστεί εξαιτίας του πολέμου που 

κυμαινόταν στην περιοχή ανάμεσα στο Ιράν και στο Ιράκ. Τον Μάρτιο η κατάσταση έγινε χειρότερη 

όταν η πλατφόρμα και άλλες πλατφόρμες δέχτηκαν επίθεση από Ιρακινά αεροπλάνα. Η τελευταία 

φωτιά σταμάτησε να καίει τον Μάη του 1985 και συνολικά πάνω από 260.000 τόνοι πετρελαίου 

απελευθερώθηκαν στην θάλασσα χωρίς να ληφθεί καμία δράση αντιμετώπισης.106 

Το Φεβρουάριο του 1994, ένας αγωγός 75 χιλιομέτρων βόρεια της Ουσίνσκ στη Ρωσία άρχισε να 

διαρρέει. Αρχικά η διαρροή η οποία προήλθε λόγω του παλιού εξοπλισμού και της κακής συντήρησης, 

περιορίστηκε πίσω από ένα ανάχωμα, αλλά τον Οκτώβριο του ίδιου έτους καταρρακτώδεις βροχές 

έσπασαν το ανάχωμα και χιλιάδες τόνοι πετρελαίου διέρρευσαν στον ποταμό Kolva. Ένας 

περιορισμένος καθαρισμός έγινε, αν και μεγάλες περιοχές παρέμειναν μολυσμένες.107 

 

                                                             
104 Counterspill (www.counterspill.org) 
105 Google Earth files (earth.tryse.net) - The Encyclopedia of Earth (www.eoearth.org) 
106 Google Earth files (earth.tryse.net) 
107 Google Earth files (earth.tryse.net) 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9mlCFYrfhpe5NM&tbnid=W3DxK0_iHjf6jM:&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.counterspill.org%2Fdisaster%2Fixtoc-oil-spill&ei=21Y1VIOIO8a7ygO4qYLoCA&psig=AFQjCNGPj29fVn_8Ljo8-e7hAofRVbAc-Q&ust=1412868118223539
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Στις 22 Απριλίου του  1977, σημειώθηκε έκρηξη στη πλατφόρμα παραγωγής πετρελαίου και φυσικού 

αερίου Bravo στον τομέα Norwegian Ekofisk αποτελώντας την πρώτη μεγάλη απελευθέρωση 

πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα. Ένα μείγμα από λάδι και λάσπη αναβλυζόταν έως και 50 μέτρα 

πάνω από την υπεράκτια εξέδρα γεώτρησης πετρελαίου και εκτιμάται ότι περίπου 27.600 τόνοι 

πετρελαίου διέρρευσαν στη θάλασσα σε ένα διάστημα επτά ημερών. 

 

Σχήμα 44 Πυρόσβεση της πλατφόρμας Bravo.108    

Ένα μεγάλο μέρος του πετρελαίου (30-40%) εξατμίστηκε γρήγορα, λόγω των υψηλότερων από τις 

μέσες θερμοκρασίες του αέρα. Η πετρελαιοκηλίδα διασπάστηκε σταδιακά από τη δράση των κυμάτων 

και καμία σημαντική οικολογική ζημία δεν προκλήθηκε από την πετρελαιοκηλίδα.109 

Μια έκρηξη στην εξέδρα άντλησης πετρελαίου West Atlas στη θάλασσα του Τιμόρ προκάλεσε μια 

μεγάλη διαρροή στα τέλη Αυγούστου του 2009. Τέσσερις αρχικές προσπάθειες για να σφραγιστεί το 

πηγάδι απέτυχαν, και η  διαρροή συνεχίστηκε για ένα διάστημα 10 εβδομάδων, προκαλώντας την 

χειρότερη πετρελαιοκηλίδα στην ιστορία της Αυστραλίας, με συνολική διαρροή περίπου 30.000 τόνων 

πετρελαίου. 

 

Σχήμα 45 Η φλεγόμενη εξέδρα άντλησης πετρελαίου West Atlas.110   

                                                             
108 www.drillingformulas.com 
109 Google Earth files (earth.tryse.net) - CEDRE (www.cedre.fr) 
110 Sydney Morning Herald (www.smh.com.au) 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xQkYd6wL7uuenM&tbnid=15Joz8svS0s-OM:&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.drillingformulas.com%2Fekofisk-bravo-blowout-oilfield-incidents%2F&ei=ZVk1VOfiPMrnygOE24HgCg&psig=AFQjCNHNmyzA7H6-wDuJUydedqhtYkT2pw&ust=1412868804668579
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZvVgu8yYc9-4CM&tbnid=2ERLu4cAj6iaVM:&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.smh.com.au%2Fenvironment%2Foilspewing-rig-off-wa-ablaze-20091101-hrf0.html&ei=YFg1VKLtOIuCzAOO1YKIBQ&psig=AFQjCNFG4imgN-TKV1pZ2gDiJuDJMcDJNQ&ust=1412868541723572


 
71 

 

Μέσα διασποράς χρησιμοποιήθηκαν για τον περιορισμό της μόλυνσης. Η πετρελαιοκηλίδα που 

προκλήθηκε έθεσε σε κίνδυνο πολλά μεταναστευτικά είδη όπως χελώνες Καρέτα-Καρέτα, δελφίνια 

και φάλαινες, ενώ σε πολλά σημεία της θάλασσας ένας συνδυασμός του πετρελαίου και των μέσων 

διασποράς δημιουργούσε ένα γαλακτώδες-ομιχλώδες νερό.111 

Στις 28 Ιανουαρίου του 1969, πλατφόρμα που άνηκε στην Ένωση Πετρελαίου υπέστη έκρηξη, με 

αποτέλεσμα 11.000 με 13.600 τόνους αργού πετρελαίου να χυθούν στα κανάλια της Σάντα 

Μπάρμπαρα στην Νότια Καλιφόρνια. Ροφητές (skimmers) και ψεκασμός μέσων διασποράς από 

αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν για την απόκριση στην θάλασσα, ενώ στην ακτή μεγάλες ποσότητες 

άχυρου απλώθηκαν σε ελαιώδη τμήματα του νερού και της άμμου. Η μόλυνση απλώθηκε σε πολλές 

παραλίες της περιοχής και προκάλεσε τον θάνατο σε φώκιες, δελφίνια και χιλιάδες πουλιά. Η 

καταστροφή αυτή βοήθησε να ξεκινήσει η περιβαλλοντική κίνηση των ΗΠΑ και να δημιουργήσει 

αυστηρότερους κανονισμούς σχετικά με τις θαλάσσιες γεωτρήσεις.112 

 

1.8 Οι κυριότερες αιτίες που μπορούν να οδηγούν σε ατυχηματική διαρροή πετρελαίου 

στην θάλασσα 

Συνήθως τα περισσότερα ατυχήματα σε δεξαμενόπλοια συμβαίνουν κοντά στις ακτές ή σε περιοχές 

πυκνής κυκλοφορίας πλοίων, με σημαντικότερες τις περιπτώσεις ολικής απώλειας πλοίων ή φορτίων. 

Τα αίτια και οι συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν μια διαρροή πετρελαίου στην θάλασσα παίζουν 

σημαντικό ρόλο όχι μόνο στο πως προκλήθηκε το περιστατικό αλλά και στην τελική ποσότητα 

πετρελαίου που θα διαρρεύσει. Στην ενότητα αυτή λοιπόν θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε τα 

αίτια αυτά, τα οποία μπορούν να συνοψιστούν ως εξής : 

1) Βύθιση του πλοίου (foundering or sinking) κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα λόγω δυσμενών 

κλιματολογικών συνθηκών ή μετατόπισης του φορτίου με αποτέλεσμα να κοπεί το πλοίο σε δύο 

κομμάτια. Για να θεωρηθεί η βύθιση σαν ολική απώλεια του πλοίου, αυτό εξαρτάται από παράγοντες 

όπως η πιθανότητα να ανελκυστεί, σε σχέση με την κατάστασή του και τον τόπο του ατυχήματος 

καθώς και οι διαθέσιμες υπηρεσίες επιθαλάσσιας αρωγής. Αυτή η μορφή ατυχήματος συχνά είναι η 

φυσική συνέχεια των άλλων μορφών ατυχημάτων.[7] 

 

2) Προσάραξη του πλοίου (grounding) ή όπως κοινώς αποκαλείται όταν το πλοίο "πέφτει έξω" 

(stranding) συνήθως σε παράκτιες περιοχές με πυκνή κυκλοφορία εξαιτίας μηχανικής βλάβης, 

κακοκαιρίας και λανθασμένης πλοήγησης. Τα μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενόπλοια είναι ιδιαίτερα 

ευπαθή σε τέτοιου είδους ατυχήματα λόγω των διαστάσεων τους και της ύπαρξης ελάχιστου χώρου 

για ελιγμούς.[7] Με σκοπό να μειωθούν τα ατυχήματα εξαιτίας προσαράξεων ο ΙΜΟ έχει εκτιμήσει 

ποιες θαλάσσιες περιοχές με μεταβαλλόμενο βάθος είναι κατάλληλες για πλοία με μεγάλα βυθίσματα 

και ποιες είναι σωστό να αποφεύγονται διότι δεν έχει γίνει ακόμη συστηματική έρευνα.[3] 

                                                             
111 Google Earth files (earth.tryse.net) 
112 Google Earth files (earth.tryse.net) - UC Santa Barbara Department of Geography (www.geog.ucsb.edu) 
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3) Σύγκρουση (collision) ή επαφή του πλοίου (contact). Στην πρώτη περίπτωση με άλλο πλοίο κυρίως 

σε λιμένες ή τερματικούς σταθμούς και στις θαλάσσιες περιοχές με συχνή κυκλοφορία λ.χ. διεθνή 

στενά, διώρυγες κλπ. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε επαφή του πλοίου με μία μόνιμη εγκατάσταση 

π.χ. μεταφορικά μέσα ξηράς, προβλήτες λιμένων, πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου. Οι στατιστικές 

αναλύσεις θεωρούν ότι περίπου το 90% των περιπτώσεων σύγκρουσης και επαφής είναι αποτέλεσμα 

ανθρώπινου λάθους.[7] Σπουδαίο ρόλο στη μείωση των ναυτικών ατυχημάτων από συγκρούσεις 

διαδραματίζει η σύμβαση του ΙΜΟ «Διεθνείς κανονισμοί για την αποφυγή των συγκρούσεων στη 

θάλασσα» (1972), η οποία καθιερώνει τις υποχρεωτικές πορείες πλοίων, ιδίως σε περιοχές που υπάρχει 

συχνή κυκλοφορία, και νέα βελτιωμένα συστήματα ραντάρ (το λεγόμενο ARPA). Αρκεί να αναφέρουμε 

ότι στην περίοδο 1956 - 1961 είχαν ανακοινωθεί 156 συγκρούσεις πλοίων, ενώ κατά την περίοδο 1976 - 

1981 μόνο 45.[3] 

 

 
Σχήμα 46 Οι σημαντικότεροι λόγοι πρόκλησης, προσάραξης ή σύγκρουσης ενός πλοίου.113  

 

4) Έκρηξη (explosion) ή και πυρκαγιά (fire) που εμφανίζει υψηλά ποσοστά σε απώλειες ανθρώπινων 

ζωών διότι συνήθως το πλοίο δεν έχει άμεση βοήθεια από την πλησιέστερη ακτή και οι επικρατούσες 

συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες ιδίως κατά τη διάρκεια σφοδρής κακοκαιρίας όταν μεταφέρεται 

επικίνδυνο φορτίο.[7] Ακόμη και μετά την εγκατάσταση νέων συστημάτων πάνω στο πλοίο όπως η 

χρήση του αδρανούς αερίου και η πλύση των δεξαμενών με αργό πετρέλαιο για τη μείωση των 

                                                             
113 U. Acar, R. Ziarati, M. Ziarati, Collisions and Groundings - Major cause of accidents at sea 
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ποσοστών του οξυγόνου εντός των δεξαμενών φορτίου δεν έχει επιλύθει οριστικά το πρόβλημα της 

πρόληψης των εκρήξεων στα δεξαμενόπλοια.[3] 

 

5) Ζημιές στη δομή του πλοίου (structural failure) που συνήθως εμφανίζονται είτε στο εξωτερικό 

περίβλημα του πλοίου είτε στα τοιχώματα των δεξαμενών εξαιτίας κυρίως καιρικών συνθηκών, 

μετατόπισης φορτίου, μηχανικής βλάβης και κακής συντήρησης με προφανή συνέπεια την μη αντοχή 

των υλικών. Πρέπει όμως να αναφέρουμε για αυτό το είδος ατυχήματος ότι η σχετική ανθεκτικότητα 

στην κατασκευή ενός πλοίου σχετίζεται άμεσα με την ηλικία του, στοιχείο που επιβεβαιώνεται από 

τον υψηλό μέσο όρο ηλικίας του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων, ιδίως των μεγάλων πλοίων.[7] 

 

6) Απώλειες λόγω πολεμικών εχθροπραξιών (war losses), οι οποίες συμβαίνουν σε δύο περιπτώσεις. 

Πρώτον, όταν τα δεξαμενόπλοια έχουν επιταχθεί από την κυβέρνηση ενός κράτους για τη μεταφορά 

καυσίμων κατά τη διάρκεια εμπόλεμων καταστάσεων και δεύτερον, όταν απασχολούνται εξαιρετικά 

μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενόπλοια για τη μεταφορά πετρελαίου σε περιόδους πετρελαϊκών 

κρίσεων για οικονομικούς λόγους και εισέρχονται σε περιοχές που υπάρχουν εχθροπραξίες.[7]  

 

7) Ετερόκλητα ατυχήματα τα οποία μπορούμε να τα διαχωρίσουμε σε τέσσερις υπο-κατηγορίες: 

 

i. Μικτές μορφές των παραπάνω π.χ. πυρκαγιά και βύθιση, σύγκρουση και βύθιση, 

προσάραξη και πυρκαγιά, σύγκρουση και έκρηξη. Το φαινόμενο των μικτών μορφών 

ατυχημάτων προβάλλει αρκετές δυσκολίες στην κατηγοριοποίηση τους διότι εξαρτάται από 

το ποιος οργανισμός κάνει την επεξεργασία των στοιχείων, π.χ. ένα πλοίο προσαράσσει 

ενώ προσπαθούσε να αποφύγει μία σύγκρουση αλλά τελικώς συγκρούεται με άλλο πλοίο, 

τι είδους ατύχημα θα θεωρηθεί αυτό.[7] 

ii. Εσκεμμένη βύθιση του πλοίου (scuttling) με τη μέθοδο του ανοίγματος οπών στα ύφαλα 

του πλοίου για να μην περιέλθει αυτό στην κατοχή του εχθρού σε περιόδους πολέμου ή για 

την εξοικονόμηση χρημάτων π.χ. ασφάλεια του πλοίου όταν ο πλοιοκτήτης δίνει εντολή 

για βύθιση του πλοίου.[7] Tο δεξαμενόπλοιο Salem το έτος 1980 αποτελεί τη σοβαρότερη 

υπόθεση ναυτικής απάτης όταν βυθίστηκε εσκεμμένα από το πλήρωμα πλησίον των ακτών 

της Σενεγάλης αφού είχε ήδη εκφορτώσει το φορτίο του στη Νότιο Αφρική (190.000 

τόνοι), αφήνοντας 15.000 τόνους στις δεξαμενές φορτίου μαζί με θαλασσινό έρμα για να 

φαίνεται περισσότερο πειστική η απώλεια.[3]  

iii. Εξαφάνιση του πλοίου χωρίς αιτιολόγηση (disappearance). Tο δεξαμενόπλοιο Milton 

Iatridis το έτος 1969 φορτωμένο με 9.500 τόνους καυστική σόδα ενώ έπλεε προς τη Δυτική 

Αυστραλία εξαφανίστηκε ανεξήγητα μαζί με το πλήρωμα. Παρόλο που έγινε η διεξαγωγή 

εκτεταμένων ερευνών από θάλασσα και αέρα δεν βρέθηκε ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο 

για την απώλεια του πλοίου και παραμένει ακόμη και σήμερα ένα από τα μυστήρια της 

θάλασσας.[3] 

iv. Εγκατάλειψη του πλοίου (abandoned). Tο δεξαμενόπλοιο Eastland Trader το έτος 1968 

φορτωμένο με αργό πετρέλαιο και κατεύθυνση προς το Χόνγκ Κόνγκ, εγκαταλείφθηκε από 

το πλήρωμα του κοντά στις ακτές της Αλγερίας διότι αντιμετώπιζε προβλήματα σοβαρών 

διαρροών πετρελαίου από τον πυθμένα του.[3] 
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8) Ο ανθρώπινος παράγοντας. Μια προσεκτική μελέτη των εκθέσεων ατυχημάτων αποκαλύπτει ότι το 

85% όλων των ατυχημάτων, είτε ξεκίνησαν άμεσα από ανθρώπινο σφάλμα ή συνδέονται με το 

ανθρώπινο λάθος μέσω ακατάλληλης ανθρώπινης αντίδρασης. Τα λάθη γίνονται συνήθως όχι λόγω 

ελλιπής ή ανεπαρκών κανονισμών, αλλά επειδή υπάρχουν οι κανονισμοί και τα πρότυπα και συχνά 

αγνοούνται. Οι αιτίες πολλών από των ατυχημάτων στη θάλασσα οφείλονται σε ελλείψεις στη ναυτική 

εκπαίδευση και κατάρτιση των ναυτικών ή στην αδιαφορία για τα τρέχοντα πρότυπα και τους 

κανονισμούς.[8] Μια άλλη μελέτη[9] που αναλύει 100 ναυτικά ατυχήματα, δείχνει ότι τα ανθρώπινα 

λάθη δεν ήταν αναγνωρίσιμα πριν συμβεί το ατύχημα. Ως εκ τούτου, μια γενική αύξηση των κινήτρων 

ή της ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας δεν θα διορθώσει το πρόβλημα. Οι κύριοι τύποι του 

ανθρώπινου λάθους  που συμβάλλουν στην εμφάνιση των ατυχημάτων είναι λάθος συνήθειες, λάθος 

διαγνώσεις, έλλειψη προσοχής, έλλειψη εκπαίδευσης και ακατάλληλη προσωπικότητα. Αυτά τα 

προβλήματα απαιτούν ειδικά προληπτικά μέτρα, που απευθύνονται στην αλλαγή των ανεπιθύμητων 

συμπεριφορών. Τέτοιες αλλαγές θα πρέπει να επιτευχθούν χωρίς την απαίτηση ότι οι άνθρωποι 

κατανοούν τη σχέση μεταξύ των ενεργειών τους και του μετέπειτα ατυχήματος. 

Πίνακας 4 Αριθμός ανθρώπινων λαθών και σφαλλόμενων προσώπων σε 100 ναυτικά ατυχήματα.114  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
114 Willem A. Wagenaar & Jop Croeneweg, Accidents at sea Multiple causes and impossible consequences, Int. J. Man-

Machine Studies, vol 27, pp 587-598, 1987 
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Πίνακας 5 Ταξινόμηση ανθρώπινων λαθών σε 100 ναυτικά ατυχήματα από το 1982 έως το 1985, σύμφωνα με το σύστημα 

ταξινόμησης Feggetter.115  

 

Ο συνολικός αριθμός των γενεσιουργών αιτίων των ατυχημάτων ήταν 2.250. Από το συνολικό αυτό 

ποσό 345 ήταν μορφές του ανθρώπινου λάθους. Στην πραγματικότητα, μόνο τέσσερα από τα 100 

ατυχήματα συνέβησαν χωρίς κανένα προηγούμενο  ανθρώπινο σφάλμα. Από τον πίνακα είναι σαφές 

ότι τα ατυχήματα προκαλούνται συνήθως από περισσότερα από ένα ανθρώπινα σφάλματα και 

συνήθως τα λάθη γίνονται από ένα ή δύο άτομα. Επίσης όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, οι πιο συχνές 

αιτίες είναι ψευδείς υποθέσεις και συνήθειες. Και τα δύο ήταν παρών στα μισά περίπου ατυχήματα.[9]  

Η μελέτη του Ομίλου Προστασίας και Αποζημίωσης (P&I club) του Λονδίνου δείχνει ότι οι απώλειες 

πλοίων και τα ανθρώπινα λάθη φθάνουν στο υψηλότερο σημείο όταν τα πλοία είναι ηλικίας από 10 

έως 14 ετών. Ο κύριος λόγος ίσως είναι ότι το πλοίο αρχίζει να παρουσιάζει προβλήματα εξαιτίας του 

παράγοντα "ηλικία" και τα επίπεδα διαχείρισης του γίνονται πιο απαιτητικά, άρα παράγουν και ένα 

υψηλότερο ποσοστό ανθρώπινου λάθους.[7] 

Σύμφωνα με μία άλλη μελέτη αναλύοντας 38 περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης από τα 

δεξαμενόπλοια, βρέθηκε ότι: 

 11 περιπτώσεις οφείλονται σε προσάραξη του πλοίου σε βυθό/ύφαλο (ή 

αλλιώς 28,9% των περιπτώσεων) 

                                                             
115 Willem A. Wagenaar & Jop Croeneweg, Accidents at sea Multiple causes and impossible consequences, Int. J. Man-

Machine Studies, vol 27, pp 587-598, 1987 

 



 
76 

 

 11 περιπτώσεις οφείλονται σε συγκρούσεις (ή αλλιώς 28,9% των 

περιπτώσεων), 

 8 περιπτώσεις οφείλονται σε πυρκαγιά/έκρηξη (ή αλλιώς 21% των 

περιπτώσεων) 

 8 περιπτώσεις οφείλονται σε αποτυχία της δομής του πλοίου για οποιοδήποτε 

λόγο (ή αλλιώς 21% των περιπτώσεων).[10]  

Εξάλλου σύμφωνα με παραπλήσιας υφής μελέτη[11] η οποία αναλύει τα αίτια δημιουργίας των 50 

μεγαλύτερων κηλίδων πετρελαίου που προκλήθηκαν από πλοία τύπου tankers και συνδυασμένων 

μεταφορών (O/O, OBO) βρέθηκε ότι: 

 14 περιπτώσεις οφείλονται σε προσάραξη σε βυθό ή ύφαλο (ή αλλιώς 28% 

των περιπτώσεων) 

 12 περιπτώσεις οφείλονται σε πυρκαγιά/έκρηξη (ή αλλιώς 24% των 

περιπτώσεων) 

 11 περιπτώσεις οφείλονται σε συγκρούσεις (ή αλλιώς 22% των περιπτώσεων) 

 11 περιπτώσεις οφείλονται σε αποτυχία της δομής του πλοίου λόγω κοπώσεως 

των μετάλλων (ή αλλιώς 22% των περιπτώσεων) 

 2 περιπτώσεις οφείλονται σε  άγνωστο αίτιο (ή αλλιώς 4% των περιπτώσεων)  

Συγκρίνοντας τις δύο μελέτες βλέπουμε ότι τα ποσοστά σε κάθε κατηγορία αιτίων είναι ίδια ή 

παραπλήσια. Ο ανθρώπινος παράγοντας φαίνεται υπεύθυνος για τις περισσότερες περιπτώσεις. 

Συγκεκριμένα ευθύνεται σχεδόν ολικά για τις περιπτώσεις προσαράξεων και συγκρούσεων (57,8% και 

50% αντίστοιχα) πιθανόν και για τμήμα της κατηγορίας πυρκαγιά και έκρηξη (21% και 24% και στις 

δύο μελέτες). Η ηλικία του πλοίου είναι δευτερεύον αίτιο, αφού αναφέρεται σε μικρό ποσοστό μόνο 

των κατηγοριών πυρκαγιά και έκρηξη (21% και 24%) και αποτυχία δομής πλοίου (21% και 22%).[3]  

Τέλος θα παρουσιάσουμε τα στατιστικά στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η ITOPF για τις αιτίες 

πρόκλησης ναυτικών ατυχημάτων από το 1974 έως το 2014. Η ανάλυση που ακολουθεί διερευνά την 

επίπτωση των πετρελαιοκηλίδων διαφόρων μεγεθών σε σχέση με τη λειτουργία του σκάφους κατά τον 

χρόνο του συμβάντος και την κύρια αιτία της διαρροής. 

Για τις μικρές και μεσαίες διαρροές, οι λειτουργίες έχουν ομαδοποιηθεί σε φόρτωση/εκφόρτωση, 

ανεφοδιασμό, άλλες λειτουργίες και άγνωστη επιχείρηση. Ενώ οι αιτίες έχουν ομαδοποιηθεί σε 

σύγκρουση, προσάραξη, βλάβη στο κύτος του πλοίου, αστοχίες εξοπλισμού, πυρκαγιά/έκρηξη και 

άγνωστη/άλλη αιτία. 
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Σχήμα 47 Στο πρώτο σχήμα βλέπουμε την συχνότητα διαρροών <7 τόνων σε σχέση με τη λειτουργία του σκάφους κατά τον 

χρόνο του συμβάντος και στο δεύτερο σχήμα την συχνότητα διαρροών <7 τόνων  σε σχέση με την κύρια αιτία της διαρροής για 

το διάστημα 1974-2014116  

 

Σχήμα 48 Η συχνότητα διαρροών <7 τόνων, προσδιοριζόμενη από την λειτουργία του πλοίου κατά την στιγμή του συμβάντος 

και τα κύρια αίτια διαρροών για το διάστημα 1974-2014.117 

  
 

 

                                                             
116 Oil Tanker Spill Statistics, The International Tanker  Owners Pollution Federation Limited, 2014. available online at https: 

www.itopf.com 
117 Oil Tanker Spill Statistics, The International Tanker  Owners Pollution Federation Limited, 2014. available online at https: 
www.itopf.com 



 
78 

 

Πίνακας 6 Η συχνότητα διαρροών <7 τόνων, προσδιοριζόμενη από την λειτουργία του πλοίου κατά την στιγμή του συμβάντος 

και τα κύρια αίτια διαρροών από το 1974 έως το 2014.118  

 

 

 

Σχήμα 49 Στο πρώτο σχήμα βλέπουμε την συχνότητα διαρροών 7-700 τόνων σε σχέση με τη λειτουργία του σκάφους κατά τον 

χρόνο του συμβάντος και στο δεύτερο σχήμα την συχνότητα διαρροών 7-700 τόνων σε σχέση με την κύρια αιτία της διαρροής 

για το διάστημα 1974-2014. 119  

 

                                                             
118 Oil Tanker Spill Statistics, The International Tanker  Owners Pollution Federation Limited, 2014. available online at https: 

www.itopf.com 
119 Oil Tanker Spill Statistics, The International Tanker  Owners Pollution Federation Limited, 2014. available online at https: 
www.itopf.com 
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Σχήμα 50 Η συχνότητα διαρροών 7-700 τόνων, προσδιοριζόμενη από την λειτουργία του πλοίου κατά την στιγμή του 

συμβάντος και τα κύρια αίτια διαρροών για το διάστημα 1974-2014.120  

Πίνακας 7 Η συχνότητα διαρροών 7-700 τόνων, προσδιοριζόμενη από την λειτουργία του πλοίου κατά την στιγμή του 

συμβάντος και τα κύρια αίτια διαρροών από το 1974 έως το 2014.121  

 

                                                             
120 Oil Tanker Spill Statistics, The International Tanker  Owners Pollution Federation Limited, 2014. available online at https: 

www.itopf.com 
121 Oil Tanker Spill Statistics, The International Tanker  Owners Pollution Federation Limited, 2014. available online at https: 
www.itopf.com 
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Όσον αφορά τις μεγαλύτερες διαρροές παρέχονται περισσότερες πληροφορίες και μεγαλύτερη 

ακρίβεια, η οποία επιτρέπει την περαιτέρω ανάλυση των δραστηριοτήτων του σκάφους. Ως εκ τούτου, 

οι λειτουργίες όσον αφορά τις μεγαλύτερες διαρροές έχουν ομαδοποιηθεί σε φόρτωση/εκφόρτωση, 

ανεφοδιασμό,  αγκυροβόληση σε περιορισμένα ύδατα, αγκυροβόληση σε ανοιχτή θάλασσα, σε 

εξέλιξη ταξιδιού σε περιορισμένα ύδατα, σε εξέλιξη ταξιδιού σε ανοιχτή θάλασσα , άλλες λειτουργίες 

και άγνωστες λειτουργίες. Ενώ οι κύριες αιτίες έχουν ομαδοποιηθεί σε συγκρούσεις, προσάραξη, 

βλάβη στο κήτος του πλοίου, αστοχίες εξοπλισμού , πυρκαγιά/έκρηξη και άγνωστη/άλλη αιτία. Στις 

άλλες αιτίες περιλαμβάνονται συμβάντα όπως ζημιές που προκληθήκαν από άσχημες καιρικές 

συνθήκες και τα ανθρώπινα λάθη. Στις διαρροές που η σχετική πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη, έχει 

οριστεί ως άγνωστη. 

 

 

Σχήμα 51 Συχνότητα διαρροών >700 τόνων σε σχέση με τη λειτουργία του σκάφους κατά τον χρόνο του συμβάντος για το 

διάστημα 1974-2014.122   

 

Σχήμα 52 Συχνότητα διαρροών >700 τόνων σε σχέση με την κύρια αιτία της διαρροής για το διάστημα 1974-2014.123    

                                                             
122 Oil Tanker Spill Statistics, The International Tanker  Owners Pollution Federation Limited, 2014. available online at https: 
www.itopf.com 
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Σχήμα 53 Η συχνότητα διαρροών >700 τόνων, προσδιοριζόμενη από την λειτουργία του πλοίου κατά την στιγμή του 

συμβάντος και τα κύρια αίτια διαρροών για το διάστημα 1974-2014.124  

Πίνακας 8 Η συχνότητα διαρροών >700 τόνων, προσδιοριζόμενη από την λειτουργία του πλοίου κατά την στιγμή του 

συμβάντος και τα κύρια αίτια διαρροών από το 1974 έως το 2014.125  

 
                                                                                                                                                                              

123 Oil Tanker Spill Statistics, The International Tanker  Owners Pollution Federation Limited, 2014. available online at https: 

www.itopf.com 
124 Oil Tanker Spill Statistics, The International Tanker  Owners Pollution Federation Limited, 2014. available online at https: 

www.itopf.com 
125 Oil Tanker Spill Statistics, The International Tanker  Owners Pollution Federation Limited, 2014. available online at https: 

www.itopf.com 
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Εκτός από τις παραπάνω αιτίες, σημαντικό ρόλο παίζει και η περιοχή όπου πλέουν τα πλοία. Για 

παράδειγμα, στη Μεσόγειο υπάρχουν κάποιες κρίσιμες περιοχές κινδύνου όσον αφορά τις 

συγκρούσεις, όπως είναι τα στενά των Δαρδανελίων, τα Τούρκικα στενά, το στενό της Μεσίνα μεταξύ 

της Σικελίας και της ηπειρωτικής Ιταλίας και το στενό του Γιβραλτάρ. Μερικά από τα μέτρα που 

λαμβάνονται για να μειώσουν τον κίνδυνο των συγκρούσεων εκεί, είναι η απαγόρευση της αλιείας, η 

απαγόρευση αγκυροβόλησης σε οποιοδήποτε σκάφος, καθώς και η διέλευση των σκαφών από ειδικές 

ναυτικές γραμμές (π.χ. στην περίπτωση του Βοσπόρου και του στενού του Γιβραλτάρ). Παρ 'όλα αυτά, 

τα περισσότερα ατυχήματα έγιναν μέσα ή πολύ κοντά στα σημαντικότερα λιμάνια της Μεσογείου, 

κυρίως στη νότια Ελλάδα, τη βόρεια Ιταλία και τη νότια Γαλλία.[1] - [12] 
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Κεφάλαιο     
Η συμπεριφορά του πετρελαίου στην θάλασσα και οι επιπτώσεις που προκαλεί. 

 

2.1 Γενικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο 

Χημικώς, το πετρέλαιο είναι ένα συγκρότημα από φυσικές (κυρίως οργανικές) ουσίες. με το βασικό 

συστατικό του (μέχρι 98%) να αποτελείται από κορεσμένους και ακόρεστους αλειφατικούς και 

κυκλικούς υδρογονάνθρακες.[13] 

Όταν το πετρέλαιο διαρρεύσει στη θάλασσα αρχικά απλώνεται πάνω από την επιφάνεια του νερού ως 

μια κηλίδα με λίγα χιλιοστά πάχος, που απλώνεται κανονικά και κινείται στην επιφάνεια της 

θάλασσας με τον άνεμο και το ρεύμα, ενώ υποβάλλεται σε μια σειρά από χημικές και φυσικές 

αλλαγές. Αυτές οι διεργασίες συλλογικά ονομάζονται αποσάθρωση και καθορίζουν την μοίρα του 

ελαίου.126 

Τα περισσότερα έλαια τείνουν να εξαπλωθούν οριζοντίως σε μια λεία και ολισθηρή επιφάνεια, που 

ονομάζεται "μια κηλίδα, πάνω από το νερό". Παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα μιας 

πετρελαιοκηλίδας να εξαπλωθεί περιλαμβάνουν την επιφανειακή τάση, το ειδικό βάρος, και το ιξώδες.  

 

 Η επιφανειακή τάση είναι το μέτρο της έλξης μεταξύ των επιφανειακών μορίων του υγρού. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφανειακή τάση του πετρελαίου, τόσο πιο πιθανό είναι μια 

πετρελαιοκηλίδα να παραμείνει στη θέση της. Αν η επιφανειακή τάση του ελαίου είναι 

χαμηλή, το έλαιο θα εξαπλωθεί ακόμη και χωρίς την βοήθεια του άνεμου και των θαλάσσιων 

ρευμάτων. Επειδή αυξημένες θερμοκρασίες μπορούν να μειώσουν την επιφανειακή τάση ενός 

υγρού, το πετρέλαιο είναι πιο πιθανό να εξαπλωθεί σε θερμότερα νερά από ό, τι σε πολύ κρύα.  

 Ειδικό βάρος είναι η πυκνότητα μιας ουσίας σε σύγκριση με την πυκνότητα του νερού. 

Δεδομένου ότι τα περισσότερα έλαια είναι ελαφρύτερα από το νερό, επιπλέουν στην επιφάνεια 

του. Ωστόσο, το ειδικό βάρος μιας πετρελαιοκηλίδας μπορεί να αυξηθεί εάν οι ελαφρύτερες 

ουσίες εντός της, εξατμιστούν από το πετρέλαιο. Τα βαρύτερα έλαια, φυτικά έλαια και ζωικά 

λίπη μπορεί να βυθιστούν και να σχηματίσουν μπάλες πίσσας ή ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν 

με βράχια ή ιζήματα στο κάτω μέρος του σώματος του νερού.  

 Το ιξώδες είναι το μέτρο της αντίστασης ενός υγρού στη ροή. Όσο υψηλότερο είναι το ιξώδες 

τουελαίου, τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση για να μείνει σε ένα μέρος. (Το μέλι είναι ένα 

παράδειγμα ενός ιδιαίτερα ιξώδες υγρό).[14] 

Επιπλέον, η περιεκτικότητα σε κερί και ασφαλτένια επηρεάζουν την πιθανότητα ότι το πετρέλαιο θα 

αναμειγνύεται με το νερό για να σχηματίσει ένα γαλάκτωμα νερού-σε-έλαιο. Έλαια τα οποία 

σχηματίζουν σταθερά νερού-σε-έλαιο γαλακτώματα επιμένουν περισσότερο στην επιφάνεια του 

νερού.127 

                                                             
126 ITOPF (www.itopf.com) 

127 ITOPF (www.itopf.com) 
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Επίσης όταν εξετάζεται η μοίρα του πετρελαίου που απορρίπτεται στη θάλασσα, μια διάκριση γίνεται 

συχνά σε εμμένοντα και μη εμμένοντα πετρελαιοειδή ανάλογα με τις φυσικές και χημικές διεργασίες 

που καταγράφονται με την εισαγωγή τους στο θαλάσσιο περιβάλλον. Εμμένοντα θεωρούνται εκείνα 

τα πετρελαιοειδή τα οποία λόγω της χημικής τους σύστασης, όταν διαρρέουν στην θάλασσα 

αποικοδομούνται με αργούς ρυθμούς και εξαπλώνονται, με αποτέλεσμα την ανάγκη λήψης άμεσων 

μέτρων για την καταπολέμηση της επακόλουθης ρύπανσης. Αντιθέτως, τα μη εμμένοντα με την 

είσοδο τους στο θαλάσσιο περιβάλλον, υπόκεινται σε φυσικό διασκορπισμό ή εξατμίζονται γρήγορα 

και δεν είναι πάντα απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για την καταπολέμηση τους.[2] 

 

2.2 Ο αποχρωματισμός του πετρελαίου 

Όταν το πετρέλαιο βρεθεί στη θάλασσα υφίσταται φυσικές και χημικές αλλαγές, το σύνολο αυτών των 

αλλαγών είναι γνωστό ως «γήρανση» ή «αποχρωματισμός» (weathering) του πετρελαίου. Στις 

αλλαγές αυτές επιδρούν τόσο η ίδια η θάλασσα, όσο και η ατμόσφαιρα. Οι διεργασίες του 

αποχρωματισμού περιλαμβάνουν την εξάπλωση, την εξάτμιση, τη φυσική διασπορά, η 

γαλακτωματοποίηση, τη διάλυση, την φωτοχημική οξείδωση, την καθίζηση και τη βιοαποδόμηση.[5] 

 
 

Σχήμα 54 Χρονική επίδραση των φυσικοχημικών διεργασιών σε μεγάλη κηλίδα πετρελαίου.128 
 

Κατά γενικό κανόνα, κάθε μέθοδος μπορεί να τεθεί σε μία από τις παρακάτω δύο κατηγορίες:  

1) Πρώιμο στάδιο της διαρροής: διάδοση, εξάτμιση, διασπορά, γαλακτωματοποίηση και διάλυση. 

2) Μεταγενέστερο στάδιο της διαρροής: οξείδωση, καθίζηση και βιοαποικοδόμηση. Αυτές είναι 

μακροπρόθεσμες διαδικασίες που θα καθορίσουν την τελική μοίρα του πετρελαίου που 

διέρρευσε.  

                                                             
128 Π.Κομματά, Ανάπτυξη ενός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την Αντιμετώπιση Πετρελαιοκηλίδων - Η Εφαρμογή του 

Μοντέλου Seatrack Web στην Ελλάδα, Μεταπτυχιακή εργασία,  Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2008 
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Σχήμα 55 Οι διαδικασίες αποχρωματισμού του πετρελαίου.129  

 

Εξάπλωση (Spreading) 

Η εξάπλωση πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας αρχίζει στα πρώτα στάδια της διαρροής. Η 

ταχύτητα με την οποία αυτή πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το ιξώδες του ελαίου, 

το οποίο με τη σειρά του εξαρτάται τόσο από τη σύνθεση του πετρελαίου όσο και από την 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. Έλαια χαμηλού ιξώδους εξαπλώνονται πιο γρήγορα από ό, τι εκείνα με 

υψηλό ιξώδες. Σε χαμηλή θερμοκρασία, τα έλαια θα τείνουν να είναι περισσότερο ιξώδη από ό, τι σε 

υψηλότερη θερμοκρασία. 

Η εξάπλωση είναι σπανίως ομοιόμορφη και μεγάλες διακυμάνσεις στο πάχος των κυμαινόμενων 

ελαίων είναι τυπικές. Μετά από μερικές ώρες η κηλίδα τυπικά θα αρχίσει να χωρίζεται λόγω της 

δράσης των ανέμων, των κυμάτων και των αναταράξεων του νερού, και συχνά θα σχηματιστούν 

στενές ζώνες παράλληλες προς την κατεύθυνση του ανέμου. 

 

                                                             
129 Fast Company (www.fastcompany.com) 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.fastcompany.com%2F1659822%2Finfographic-day-physics-oil-spills&ei=XiJNVKjyHoHjON3mgJgO&bvm=bv.77880786,d.ZWU&psig=AFQjCNFq1li70kgJv3Hpo7GZ3cOFNYCvvQ&ust=1414427588542695
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Σχήμα 56 Η εξάπλωση του πετρελαίου στην θάλασσα.130  

Εκτός από τον τύπο του ελαίου, ο ρυθμός με τον οποίο εξαπλώνεται το πετρελαίου καθορίζεται και 

από τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η θερμοκρασία, τα ρεύματα νερού, τα 

παλιρροιακά ρεύματα και οι ταχύτητες του ανέμου. Υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, 

ισχυρότεροι άνεμοι και τα ρεύματα στην επιφάνεια της θάλασσας συνήθως οδηγούν σε ένα πιο 

γρήγορο ρυθμό εξάπλωσης.131 

Εξάτμιση (Evaporation) 

Η διεργασία αυτή λαμβάνει χώρα μέσα σε λίγες ώρες ύστερα από τη διαρροή και τα πλέον πτητικά 

κλάσματα μιας πετρελαιοκηλίδας χάνονται στην ατμόσφαιρα με ρυθμό που καθορίζεται από την 

ταχύτητα του ανέμου, τη θερμοκρασία και τον τύπο του πετρελαίου. 

Τα ελαφριά συστατικά του πετρελαίου εξατμίζονται γρήγορα, ενώ τα βαρύτερα παραμένουν στην 

επιφάνεια και στη συνέχεια μπορεί να συνεχιστεί ο αποχρωματισμός τους ή να βυθιστούν στο νερό. 

Μέσα σε 24 περίπου ώρες τα περισσότερα είδη αργού πετρελαίου έχουν χάσει το 25-30% των 

ελαφρύτερων συστατικών τους. Τα αργά συστατικά και τα καύσιμα πετρέλαια εξατμίζονται πολύ λίγο 

ως καθόλου.  

 
Σχήμα 57 Εξάτμιση του πετρελαίου.132  

                                                             
130 ITOPF (www.itopf.com) 
131 ITOPF (www.itopf.com) 
132 Fast Company (www.fastcompany.com) 
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Η εξάτμιση προκαλεί αύξηση της πυκνότητας και του ιξώδους. Το γεγονός αυτό επηρεάζει τον 

περαιτέρω αποχρωματισμό του παραμένοντος στο νερό πετρελαίου και την αποτελεσματικότητα των 

τεχνικών καθαρισμού και απομάκρυνσής του. Η εξάτμιση δεν περιορίζεται μόνο στην ποσότητα του 

πετρελαίου που βρίσκεται στην επιφάνεια της θάλασσας, αλλά συμβαίνει και στα σταγονίδια 

πετρελαίου που εισέρχονται στη στήλη του νερού, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.[5] 

 

Διασπορά (Dispersion) 

Κύματα και αναταραχή στην επιφάνεια της θάλασσας μπορεί να προκαλέσουν τον διαχωρισμό μιας 

κηλίδας σε μικρότερες και να δημιουργήσουν σταγονίδια διαφόρων μεγεθών. Αυτά αναμιγνύονται στα 

ανώτερα επίπεδα της στήλης του νερού. Μερικά από τα μικρότερα σταγονίδια θα παραμείνουν να  

αιωρούνται στο νερό της θάλασσας, ενώ τα μεγαλύτερα θα επιστρέφουν στην επιφάνεια, όπου είτε 

συσσωματώνονται με άλλα και ξαναδημιουργούν κηλίδα, είτε εξαπλώνονται δημιουργώντας λεπτό 

"φιλμ". Διεσπαρμένα σταγονίδια ελαίου έχουν ένα μεγαλύτερο εμβαδόν επιφανείας προς όγκο από ότι 

το κυμαινόμενο έλαιο. Αυτό ενθαρρύνει άλλες φυσικές διαδικασίες όπως η διάλυση, η 

βιοαποικοδόμηση και η καθίζηση. 

 

Σχήμα 58 Η φυσική διασπορά του πετρελαίου στην θάλασσα.133  

Η ταχύτητα με την οποία ένα έλαιο διασπείρεται σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη φύση του και από 

την κατάσταση της θάλασσας. Διασπορά εμφανίζεται πιο γρήγορα αν το λάδι είναι ελαφρύ και 

χαμηλού ιξώδους και αν η θάλασσα είναι πολύ ταραγμένη. Η προσθήκη χημικών διασκορπιστικών 

μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία της φυσικής διασποράς.134 

 

 

 

 

                                                             
133 ITOPF (www.itopf.com) 
134 ITOPF (www.itopf.com) 
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Γαλακτωματοποίηση (Emulsification) 

Το πετρέλαιο που διαρρέει στη επιφάνεια της θάλασσας μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες, όπως ο 

έντονος κυματισμός και η μεγάλη ταχύτητα ανέμου, να διασπαστεί σε σταγονίδια που παρασύρονται 

από τον άνεμο χωρίς να προσβάλλεται η χημική τους σύσταση. Γαλακτωματοποίηση σε ακατέργαστα 

λάδια αναφέρεται ως η διαδικασία με την οποία σταγονίδια νερού της θάλασσας αιωρούνται στο λάδι. 

 

Σχήμα 59 Η γαλακτωματοποίηση του πετρελαίου.135  

Αυτό λαμβάνει χώρα με φυσική ανάμειξη που προωθείται από αναταραχή στην επιφάνεια της 

θάλασσας. Το γαλάκτωμα που σχηματίζεται είναι συνήθως πολύ ιξώδης και πιο επίμονο από το 

αρχικό έλαιο. Όταν τα γαλακτώματα είναι ιδιαίτερα σταθερά, έχουν καφέ σκούρο χρώμα, περιέχουν 

80% νερό και συνήθως ονομάζονται "chocolate mousse" εξαιτίας της εμφάνισής του. Ο σχηματισμός 

αυτών των νερού-σε-έλαιο γαλακτωμάτων προκαλεί την αύξηση του  όγκου του ρύπου 3 και 4 φορές. 

Αυτό επιβραδύνει και καθυστερήσει άλλες διαδικασίες και σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες, 

μπορεί να περιπλέξει την απόκριση. 

Έλαια με περιεκτικότητα σε ασφαλτικό μεγαλύτερη από 0,5% τείνουν να σχηματίζουν σταθερά 

γαλακτώματα που μπορεί να συντηρηθούν για πολλούς μήνες μετά την διαρροή. Έλαια που περιέχουν 

χαμηλότερο ποσοστό ασφαλτενίων είναι λιγότερο πιθανό να σχηματίσουν νερό-σε-έλαιο 

γαλακτώματα. Τα γαλακτώματα αυτά αν βρεθούν σε κατάλληλες συνθήκες, όπως σε ήρεμη θάλασσα 

και υπό την επίδραση των ηλιακών ακτινών ή βρεθούν στις ακτές, μπορούν να διαλυθούν και πάλι σε 

νερό και πετρέλαιο.136 

 

Διάλυση (Dissolution) 

Υδατοδιαλυτές ενώσεις σε ένα έλαιο μπορεί να οδηγήσουν στην διάλυση του μέσα στο περιβάλλον 

του νερό. Αυτό συμβαίνει πιο γρήγορα όταν το έλαιο διασπείρεται στη στήλη του νερού. Τα 

αποτελέσματα της διάλυσης είναι εντελώς διαφορετικά από εκείνα της εξάτμισης, διότι οι 

υδρογονάνθρακες πετρελαίου που εισέρχονται στην υδάτινη φάση, είναι δυνατό να προσληφθούν από 

                                                             
135 ITOPF (www.itopf.com) 
136 ITOPF (www.itopf.com) 
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διάφορους θαλάσσιους οργανισμούς, σε αντίθεση με εκείνους που εξατμίζονται, με αποτέλεσμα να 

απομακρύνονται από το θαλάσσιο περιβάλλον 

Τα συστατικά που είναι πιο διαλυτά στο νερό της θάλασσας είναι οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες 

(βενζόλιο και τολουόλιο). Ωστόσο, αυτές οι ενώσεις είναι επίσης εκείνες που πρώτα χάνονται μέσω 

της εξάτμισης, μια διαδικασία η οποία είναι 10-1000 φορές ταχύτερη από την διάλυση. Πλέον τα 

ακατέργαστα έλαια και όλα τα έλαια καύσιμα περιέχουν σχετικά μικρές αναλογίες αυτών των 

ενώσεων καθιστώντας τη διάλυση μία από τις λιγότερο σημαντικές διεργασίες.137 

 

Οξείδωση (Oxidation) 

Έλαια αντιδρούν χημικά με το οξυγόνο είτε σχηματίζοντας διαλυτά προϊόντα ή σχηματίζοντας 

ανθεκτικές ενώσεις που ονομάζονται πίσσες. Η διαδικασία αυτή προωθείται από το ηλιακό φως, αλλά 

είναι πολύ αργή και ακόμη και σε έντονο ηλιακό φως λεπτές μεμβράνες από το πετρέλαιο διασπώνται 

σε όχι περισσότερο από 0,1% ανά ημέρα.  

 
Σχήμα 60 Πίσσα από την οξείδωση του πετρελαίου.138  

Ο σχηματισμός πίσσας προκαλείται από την οξείδωση παχιών στρωμάτων υψηλού ιξώδους ελαίων ή 

γαλακτωμάτων. Αυτή η διαδικασία σχηματίζει ένα εξωτερικό προστατευτικό επίχρισμα βαρέων 

ενώσεων που έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη εμμονή του ελαίου. Στις ακτές, είναι συνήθης η 

εύρεση κομματιών πίσσας τα οποία αποτελούνται από στερεό εξωτερικό φλοιό και ρευστό εσωτερικό 

το οποίο έχει σε μικρότερο σαφώς βαθμό αποχρωματιστεί.139 
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138 ITOPF (www.itopf.com) 
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Ιζηματοποίηση/Καταβύθιση (Sedimentation/Sinking) 

Οι διαδικασίες της γήρανσης που αυξάνουν την πυκνότητα του πετρελαίου μπορεί να οδηγήσουν 

ορισμένα βαριά κλάσματα σε βύθιση. Συχνά η αιτία της βύθισης είναι η προσκόλληση ιζημάτων και 

άλλων οργανικών ουσιών ή και άμμου σε ρηχές θάλασσες με αμμώδη βυθό. Αλλαγές της 

θερμοκρασίας μπορούν να προκαλέσουν παροδική βύθιση και στη συνέχεια ανάδυση του πετρελαίου 

Τα επιπλέοντα πισσώδη σφαιρίδια πολλές φορές αποτελούν θρεπτικό υπόστρωμα για ορισμένους 

θαλάσσιους οργανισμούς, όπως για παράδειγμα τα θυσανόποδα. Τα ασβεστούχα τμήματα των 

οργανισμών εκείνων, μπορούν να αυξήσουν το ειδικό βάρος αυτών των σφαιριδίων τόσο, με συνέπεια 

να γίνει μεγαλύτερο από το ειδικό βάρος του νερού και να έχουμε σαν αποτέλεσμα την καταβύθιση 

αυτών των σφαιριδίων και την εναπόθεσή τους στα ιζήματα.  

Στις περιπτώσεις όπου έχουμε χρησιμοποίηση χημικών απορρυπαντικών μέσων για την 

καταπολέμηση μιας πετρελαιοκηλίδας, το πετρέλαιο διεισδύει κατά μεγάλο βαθμό ανάμεσα στους 

κόκκους των ιζημάτων. Εισχωρώντας βαθιά μέσα στο ίζημα, το πετρέλαιο παραμένει σταθερό, διότι 

δεν έρχεται σε επαφή με το επιφανειακό στρώμα που περιέχει οξυγόνο και αυτό αναφέρεται γιατί η 

βακτηριακή αποικοδόμηση (βιοδιάσπαση) σπάνια συμβαίνει υπό αναερόβιες συνθήκες. Έτσι έχουμε 

την παραμονή του εκεί για εκατομμύρια χρόνια, με τη μορφή απολιθωμάτων.[2] 

 

Βιοαποικοδόμηση (Biodegradation) 

Θαλασσινό νερό περιέχει ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών που χρησιμοποιούν υδρογονάνθρακες ως 

πηγή ενέργειας και μπορεί μερικώς ή πλήρως να αποικοδομούν το πετρέλαιο σε υδατοδιαλυτές 

ενώσεις και τελικά σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό.  

Πολλοί τύποι θαλάσσιων μικροοργανισμών υπάρχουν και ο καθένας έχει την τάση να υποβαθμίζει μια 

συγκεκριμένη ομάδα των ενώσεων του ακάθαρτου πετρελαίου. Ωστόσο, μερικές ενώσεις σε έλαιο 

είναι πολύ ανθεκτικές στην προσβολή και μπορεί να μην ανοικοδομούνται γρήγορα. 

 
Σχήμα 61 H βιοαποικοδόμηση του πετρελαίου στον βυθό της θάλασσας.140  

                                                             
140 ITOPF (www.itopf.com) 
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Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της βιοαποικοδόμησης, είναι τα 

επίπεδα των θρεπτικών ουσιών (άζωτο και φώσφορο) σε νερό, η θερμοκρασία και το επίπεδο του 

υπάρχοντος οξυγόνου. Η βιοαποικοδόμηση του πετρελαίου απαιτεί οξυγόνο, η διαδικασία αυτή 

μπορεί να λάβει χώρα μόνο στην μέσο-επιφάνεια ελαίου-νερού, δεδομένου ότι δεν είναι διαθέσιμο το 

οξυγόνο εντός του ίδιου του ελαίου. Η δημιουργία σταγονιδίων ελαίου μέσω διασποράς, αυξάνει την 

περιοχή επιφάνειας προς τον όγκο του ελαίου, και ως εκ τούτου αυξάνει τη διαθέσιμη περιοχή στους 

μικροοργανισμούς ώστε να προσκολληθούν στην επιφάνεια του ελαίου και η βιοαποικοδόμηση να 

λάβει χώρα.141 

Τα κατάλοιπα του πετρελαίου (μεγάλου μοριακού βάρους) τα οποία δεν απομακρύνονται με τις 

φυσικοχημικές διεργασίες που αναλύθηκαν προηγουμένως, σχηματίζουν πισσώδη κατάλοιπα, που με 

τη μορφή σταγονιδίων (tar balls) επιπλέουν στις επιφάνειες των θαλασσών. Τα πισσώδη αυτά 

σφαιρίδια, είναι δυνατόν να έχουν διαφορετική προέλευση. Έτσι μπορεί να καταλήγουν στη θάλασσα 

από το ξέπλυμα των δεξαμενόπλοιων ή να σχηματίζονται με την παραμονή μιας πετρελαιοκηλίδας για 

μεγάλο χρονικό διάστημα στην επιφάνεια της θάλασσας.  

Λεπτά σωματίδια μεγέθους 20-80 μm που έχουν την ίδια σύσταση με τα πισσώδη σφαιρίδια, τα οποία 

επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας, μπορεί να βρεθούν ακόμη και σε βάθος 100m. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός, ότι τα πισσώδη σφαιρίδια αποσυντίθενται στην επιφάνεια της θάλασσας και 

τελικά μετατρέπονται σε λεπτά σωματίδια.[2] 

 

2.3 Οι τύποι πετρελαίου 

Κάθε είδος του πετρελαίου έχει διαφορετικές φυσικές και χημικές ιδιότητες. Οι ιδιότητες αυτές 

επηρεάζουν τον τρόπο που το πετρελαίου θα εξαπλωθεί και θα σπάσει προς τα κάτω, τον κίνδυνο που 

μπορεί να θέσει την υδρόβια και τη ανθρώπινη ζωή, και την πιθανότητα να αποτελέσει απειλή για 

τους φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους.[14] 
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Πίνακας 9 Κύρια χαρακτηριστικά των 4 τύπων πετρελαίου.142 

Τύπος 

πετρελαίου 
Εξάτμιση 

Διαλυτότητα 

στο νερό 

Φυσική 

διασπορά 

Αντίδραση 

σε Χ.Δ.Ο.* 
Κολλώδεις 

Βιολογικές 

επιπτώσεις 

Light 

volatile oils 
Υψηλή Υψηλή Υψηλή Πολύ καλή Καθόλου 

Ιδιαίτερα 

τοξικά 

Moderate 

to heavy oils 
Έως 50% Μέτρια 

Μόνο 

κάποια 

συστατικά 

Καλή στα 

αρχικά 

στάδια 

Λίγο 
Ποικίλλει η 

τοξικότητα 

Heavy oils 
Λιγότερο 

από 20% 
Μικρή Μικρή 

Με 

δυσκολία 
Πολύ 

Λιγότερο 

τοξικά 

Residual 

oils 
Μικρή Πολύ μικρή Καθόλου Καθόλου Πάρα πολύ Λίγο τοξικά 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διάκριση των τύπων πετρελαίου σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 

 

i. Ελαφρά πτητικά πετρέλαια (Light volatile oils): κυρίως τα ελαφρά κλάσματα πετρελαίου, 

όπως η κηροζίνη και η παραφίνη.  

ii. Μέτρια έως βαριά κλάσματα πετρελαίου (Moderate to heavy oils): οι περισσότεροι τύποι 

αργού πετρελαίου και λοιποί τύποι πετρελαίου, όπως το πετρέλαιο ναυτιλίας (marine diesel) 

και τα ελαφρά λιπαντικά. 

iii. Βαρέα κλάσματα πετρελαίου (Heavy oils): τύποι πετρελαίου με υψηλό ποσοστό κεριών στη 

σύστασή τους και βαρέα λιπαντικά. 

iv. Υπολειμματικά πετρέλαια (Residual oils): υπολείμματα δεξαμενών καυσίμων πλοίων 

(bunker oils), αποχρωματισμένοι τύποι αργού πετρελαίου.[5] 

 

Οι διάφοροι τύποι του πετρελαίου έχουν διακριθεί βάσει της πυκνότητά τους. Τύποι πετρελαίου με 

μικρή πυκνότητα μπορούν να απομακρυνθούν πιο εύκολα. Βέβαια υπάρχουν και ελαφριά κλάσματα 

πετρελαίου (light), που λόγω της παρουσίας κεριών (waxes) στη σύστασή τους συμπεριφέρονται 

όμοια με βαρέα κλάσματα πετρελαίου (heavy). Ο τρόπος με τον οποίο μία κηλίδα διαλύεται εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από το βαθμό αντίστασής της στη διάλυση.[5] 

Μια άλλη ταξινόμηση των ελαίων που ακολουθείται ευρέως είναι αυτή που προτείνεται από τον 

''Αμερικάνικο Κώδικα Ταξινόμησης Ομοσπονδιακών Κανονισμών - Τμήμα 155.1020''. Οι κύριες 

φυσικές ιδιότητες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την επιμονή του πετρελαίου που διαρρέει στη 

θάλασσα είναι το ειδικό βάρος του, τα χαρακτηριστικά απόσταξης, το ιξώδες και σημείο ροής. Ως εκ 

τούτου, πιο συγκεκριμένα έχουμε υιοθετήσει τους ακόλουθους ορισμούς: 

 

                                                             
142 Π.Κομματά, Ανάπτυξη ενός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την Αντιμετώπιση Πετρελαιοκηλίδων - Η Εφαρμογή του 

Μοντέλου Seatrack Web στην Ελλάδα, Μεταπτυχιακή εργασία,  Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2008 
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 Ειδικό βάρος ή σχετική πυκνότητα του πετρελαίου είναι η πυκνότητά του σε σχέση με το 

καθαρό νερό. Οι περισσότεροι τύποι ελαίου έχουν ένα ειδικό βάρος κάτω από 1 και είναι 

ελαφρύτεροι από το θαλασσινό νερό το οποίο έχει ένα ειδικό βάρος περίπου 1,025 ton / m3. 

 Τα χαρακτηριστικά απόσταξης του πετρελαίου περιγράφουν τη μεταβλητότητα του. Τα 

χαρακτηριστικά απόσταξης του εκφράζονται ως ποσοστά του πετρελαίου που αποστάζονται 

μέσα σε συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασίας. 

 Το ιξώδες του λαδιού αντιπροσωπεύει τη συνολική αντίσταση στη ροή του.  

 Σημείο ροής είναι η θερμοκρασία κάτω από την οποία το πετρέλαιο δεν θα ρέει (καθίσταται 

στερεό). Το σημείο ροής είναι συνάρτηση της περιεκτικότητας του κηρού και του ασφαλτένιου 

του ελαίου.[15] 

Πίνακας 10 Ταξινόμηση των τύπων ελαίου σύμφωνα με το ειδικό βάρος τους.143  

 
 

2.4 Οι επιπτώσεις των πετρελαιοκηλίδων 

Οι διαρροές πετρελαίου μπορεί να προκαλέσουν ένα ευρύ φάσμα επιπτώσεων στο θαλάσσιο 

περιβάλλον που συχνά προβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης ως «περιβαλλοντικές καταστροφές» 

με ολέθριες συνέπειες για την επιβίωση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας. Σε κάποια σημαντικά 

περιστατικά οι βραχυπρόθεσμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορεί να είναι τόσο σοβαρές, που θα 

προκαλέσουν δυσλειτουργίες στα οικοσυστήματα και στους ανθρώπους που ζουν κοντά στις ακτές 

που έχουν ρυπανθεί και θα επηρεάσουν σημαντικά την επιβίωσή και την ποιότητα της ζωής τους. 

                                                             
143 EU-MOP, Elimination Units for Marine Oil Pollution, 2005 
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Μακροχρόνιες ζημιές έχουν καταγραφεί σε μερικές περιπτώσεις. Ωστόσο, τις περισσότερες φωρές 

ακόμη και μετά από τις μεγαλύτερες πετρελαιοκηλίδες, μπορεί να αναμένεται  πως οι πληγέντες 

οικοτόποι και η υπόλοιπη θαλάσσια ζωή μπορεί  να έχουν ανακάμψει σε μεγάλο βαθμό μέσα σε λίγες 

εποχές.  

Εκτός από τις δαπάνες που προκύπτουν από τον καθαρισμό των πετρελαιοκηλίδων, σοβαρές 

οικονομικές απώλειες, βιώνουν συχνά οι οικονομικοί τομείς που βασίζονται στο καθαρό θαλασσινό 

νερό και στις παράκτιες περιοχές. Συνήθως, οι μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις είναι αισθητές 

στην εμπορική αλιεία και τον τουρισμό, αν και ένας μεγάλος αριθμός άλλων τομέων μπορούν να 

επηρεαστούν, όπως οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η ναυτιλία, η παραγωγή αλατιού ή η 

αφαλάτωση θαλασσινού νερού.  

Το μέγεθος των επιπτώσεων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και ακόμα και μικρές κηλίδες 

μπορούν να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα.[16] 

 

2.5 Παράγοντες που καθορίζουν το μέγεθος των επιπτώσεων 

Η περιβαλλοντική και κοινωνικό-οικονομική ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη διαρροή 

πετρελαίου καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων:  

 Τον τύπο του πετρελαίου.  

 Την ποσότητα του διαρρέοντος πετρελαίου.  

 Τον τρόπο σχηματισμού της πετρελαιοκηλίδας. 

 Την διάρκεια της έκθεσης. 

 Τον καιρό και την κατάσταση της θάλασσας.  

 Τον χρόνο του έτους. 

 Την αποτελεσματικότητα των εργασιών καθαρισμού. 

 Φυσικά, βιολογικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της τοποθεσίας διαρροής. 

 Την μορφή της κηλίδας.  

 Την συγκέντρωση υδρογονανθράκων στο νερό και στα ιζήματα. 

 Τον βαθμό μόλυνσης των οργανισμών και του υποστρώματος. 

 Την  χημική εξέλιξη του πετρελαίου. 

 Την ύπαρξη άλλων ρυπαντών.  

 Την προηγούμενη έκθεση στο πετρέλαιο. 

 

Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τύποι πετρελαίου. Γενικά, τα ελαφρά κλάσματα του πετρελαίου 

δεν επιμένουν στην επιφάνεια της θάλασσας για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της ταχείας 

εξάτμισης των πτητικών συστατικών και είναι πιο πιθανό να διαλύσουν φυσικά, ιδίως σε περίπτωση 

κακοκαιρίας. Τέτοια έλαια τείνουν να είναι πιο τοξικά από τα βαρύτερα έλαια τα οποία μπορεί να 

οδηγήσουν σε θνησιμότητα των θαλάσσιων φυτών και ζώων, εάν επαρκείς συγκεντρώσεις του 

πετρελαίου εισέλθουν στην στήλη του νερού μέσα από τη δράση των κυμάτων και δεν αραιώνονται 

ταχέως από τις φυσικές κινήσεις της θάλασσας. Αντίστοιχα, τα έλαια αυτά μπορεί να μολύνουν 

βρώσιμα ψάρια, οστρακοειδή και άλλα προϊόντα της θάλασσας. Όλες αυτές οι επιδράσεις ωστόσο, 

συνήθως είναι σχετικά βραχύβιες δεδομένου ότι τα τοξικά συστατικά είναι και εκείνα που 

εξατμίζονται εύκολα. Σε αντίθεση το βαρύ αργό πετρέλαιο, το γαλακτωματοποιημένο έλαιο και το 
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βαρύ μαζούτ, ενώ γενικά έχουν χαμηλότερη τοξικότητα, είναι πολύ πιο ανθεκτικά στο θαλάσσιο 

περιβάλλον λόγω της μικρότερης περιεκτικότητας σε πτητικές ενώσεις. Ως εκ τούτου, δεν 

εξατμίζονται ή διαλύονται εύκολα και σε συνθήκες θαλασσοταραχής είναι πιο πιθανό να επιταχυνθεί η 

διαδικασία της γαλακτωματοποίησης. Κατά συνέπεια, τα βαρύτερα έλαια αποτελούν απειλή για τα 

θαλασσοπούλια και άλλα είδη άγριας πανίδας.  

 
 

Σχήμα 62 Φάσμα τοξικότητας των διαφορετικών τύπων του πετρελαίου.144  

 

Η ποσότητα του διαρρέοντος πετρελαίου καθορίζει σε ένα βαθμό το μέγεθος της επίδρασης στο 

θαλάσσιο περιβάλλον. Για παράδειγμα, μικρές πετρελαιοκηλίδες κοντά σε μία ευαίσθητη περιοχή 

μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή, από μία μεγαλύτερη πετρελαιοκηλίδα 

αργού πετρελαίου η οποία θα συμβεί στην ανοιχτή θάλασσα.  

Πολύ σημαντικός είναι και ο τρόπος εκδήλωσης αλλά και η διάρκεια. Μία ξαφνική εκδήλωση 

πετρελαιοκηλίδας μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο πολλών θαλάσσιων οργανισμών σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, όμως η αποκατάσταση θα επέλθει πολύ πιο σύντομα από ότι στην περίπτωση μιας 

συνεχούς διαρροής. Η συνεχής παρουσία πετρελαίου θα αποτρέψει τον αποικισμό της περιοχής από 

άλλα είδη γειτονικών ακτών και η αποκατάσταση της περιοχής θα καθυστερήσει. Ζωικοί οργανισμοί 

που καλύπτονται από πετρέλαιο στα πρώτα στάδια μιας πετρελαιοκηλίδας, επηρεάζονται διαφορετικά 

από τα είδη που μολύνονται σε μετέπειτα στάδια. Επίσης κάποια είδη θαλάσσιων οργανισμών είναι 

πιο ευαίσθητα στο πετρέλαιο κατά την περίοδο αναπαραγωγής και κυοφορίας των αυγών τους. 

Άλλωστε γενικά τα αυγά και οι προνύμφες είναι πιο ευαίσθητα από τα ενήλικα μέλη.  

Το ιξώδες και ο ρυθμός εξάπλωσης του πετρελαίου επηρεάζονται έντονα από την θερμοκρασία του 

αέρα και την ηλιακή ακτινοβολία. Η ένταση και η διεύθυνση του ανέμου καθορίζουν τη διεύθυνση και 

την ταχύτητα εξάπλωσης της κηλίδας, καθώς και την κατάσταση της θάλασσας. Ανάλογα με την 

κατάσταση της θάλασσας, το πετρέλαιο μπορεί να φυσικά διασπαρθεί και/ή να γαλακτωματοποιηθεί. 

Γενικά, όσο πιο έντονες είναι οι καιρικές συνθήκες τόσο πιο γρήγορα το πετρέλαιο θα διασπαρθεί 

φυσικά και θα εξατμιστεί. Επίσης και τα παλιρροιακά και θαλάσσια ρεύματα επηρεάζουν τη 

διεύθυνση και την ταχύτητα μεταφοράς και εξάπλωσης της κηλίδας. 

Τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης μιας πετρελαιοκηλίδας αποτελούν καθοριστικό και καταλυτικό 

παράγοντα για τον αντίκτυπο μιας πετρελαιοκηλίδας στο οικοσύστημα, και είναι άμεσα εξαρτώμενα 
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από το σημείο που έγινε η διαρροή καθώς αν μια πετρελαιοκηλίδα εκδηλωθεί σε απόσταση από μία 

ευαίσθητη περιοχή, θα περάσει αρκετός χρόνος μέχρι να προσεγγίσει την εν λόγω περιοχή και στο 

διάστημα αυτό θα μπορέσουν να εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης σε συνδυασμό με 

την εξάτμιση ενός ποσοστού των πτητικών και τοξικών συστατικών του πετρελαίου. Επίσης 

σημαντικό ρόλο παίζει και το πόσο εύκολα προσβάσιμο είναι το σημείο διαρροής. 

Η συγκέντρωση υδρογονανθράκων, είτε στα ιζήματα, είτε με τη μορφή σταγονιδίων ως αποτέλεσμα 

της διασποράς, επηρεάζει το βαθμό θνησιμότητας. Εκτός από τη συγκέντρωση υδρογονανθράκων στο 

νερό και τα ιζήματα, υπάρχει συγκέντρωση και στους ίδιους τους οργανισμούς και το υπόστρωμα στο 

οποίο κινούνται και βρίσκουν τροφή. Επιπρόσθετα καθώς το πετρέλαιο παραμένει στην επιφάνεια της 

θάλασσας, υπόκειται φωτοχημική οξείδωση ή βιοαποδόμηση, δίνοντας πολλές φορές περισσότερο 

τοξικά προϊόντα τα οποία μπορεί να μην επηρεάζουν άμεσα πολλούς οργανισμούς, όμως μπορούν να 

διοχετευτούν σε άλλους οργανισμούς μέσω της διατροφικής αλυσίδας προκαλώντας σοβαρές 

επιπτώσεις. 

Η προγενέστερη εμφάνιση πετρελαιοκηλίδων στην ίδια περιοχή, μπορεί να λειτουργήσει είτε 

καταστροφικά είτε ευεργετικά καθώς μπορεί να υπάρξει ή μείωση της ικανότητας προσαρμογής και 

επιβίωσης των οργανισμών ή η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανθεκτικού στην επίδραση του 

πετρελαίου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ύπαρξης άλλων ρυπαντών καθώς οργανισμοί που 

βρίσκονται σε ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον είναι είτε πιο ευαίσθητοι στο πετρέλαιο με μεγαλύτερα 

ποσοστά θνησιμότητας είτε ποιο οργανικά προσαρμοσμένοι σε επιβαρυμένα περιβάλλοντα, και 

συνάμα ποιο ανθεκτικοί στην επαφή τους με το πετρέλαιο.  

 Συνοψίζοντας και με βάση την παγκόσμια εμπειρία από προηγούμενα περιστατικά οι χειρότερες 

περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις αφορούν διαρροές μεγάλων ποσοτήτων βαρύ 

αργού πετρελαίου, γαλακτωματοποιημένου λαδιού και ιδιαίτερα βαρύ μαζούτ.[5] - [15] 

 

2.6 Επιπτώσεις στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα 

Η δημιουργία πετρελαιοκηλίδων στην επιφάνεια της θάλασσας μεταξύ άλλων εμποδίζει σε σημαντικό 

βαθμό την ανταλλαγή αερίων μεταξύ της ατμόσφαιρας και της επιφάνειας της θάλασσας. Με τον 

τρόπο αυτό περιορίζεται η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό, προκαλώντας σοβαρές 

επιπτώσεις στα τοπικά οικοσυστήματα και στους ζωντανούς οργανισμούς. Η ελάττωση αυτή με την 

ταυτόχρονη αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας βοηθά στην περαιτέρω ανάπτυξη 

μικροοργανισμών, οι οποίοι καταναλώνουν το εναπομείναν οξυγόνο, επηρεάζοντας σημαντικά την 

ισορροπία του τοπικού οικοσυστήματος. Ταυτόχρονα, η παρουσία πετρελαίου παρεμποδίζει τη 

διείσδυση των ακτινών του ήλιου στη θάλασσα με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της φωτοσυνθετικής 

ικανότητας των υδρόβιων φυτών, οδηγώντας στη μείωση της υπάρχουσας χλωροφύλλης και την 

αναστολή της φωτοσύνθεσης των υποθαλάσσιων φυτών.[4] 
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Σχήμα 63 Επιπτώσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς που επλήγησαν από την πετρελαιοκηλίδα του Exxon Valdez μέχρι και 25 

χρόνια μετά το ναυάγιο.145  

 

2.6.1 Επιπτώσεις στα πτηνά και στα θηλαστικά 

Μια πετρελαιοκηλίδα μπορεί να βλάψει τα πουλιά και τα θηλαστικά με διάφορους τρόπους αφού είναι 

μεταξύ των πιο ευάλωτων οργανισμών των θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε σχέση με την πετρελαϊκή 

ρύπανση. Ρύπανση στο φτέρωμα είναι η πιο προφανής επίδραση του πετρελαίου για τα πτηνά. Το 

φτέρωμα δρα σαν παγίδα θερμού αέρα πάνω στο δέρμα, παρέχοντας πλευστότητα και μόνωση. Όταν 

λοιπόν το πτηνό είναι  λαδωμένο, η λεπτή δομή του προστατευτικού στρώματος φτερών και 

μονωτικών κάτω από το δέρμα διαταράσσεται, με αποτέλεσμα την απώλεια θερμότητας από το σώμα, 

με αποτέλεσμα το πτηνό να μπορεί τελικά να υποκύψει λόγω της υποθερμίας. Επιπλέον, λαδωμένο 

φτέρωμα μειώνει την ικανότητα του πουλιού να απογειωθεί και να πετάξει σε αναζήτηση τροφής ή για 

να ξεφύγει από τα αρπακτικά ζώα. Όσον αφορά τα αναπαραγωγικά προβλήματα, λάδι μπορεί να 

μεταφερθεί από το φτέρωμα των πτηνών στα αυγά που εκκολάπτονται. Μόλυνση των αυγών από 

πετρέλαιο  μπορεί να οδηγήσει σε λέπτυνση των κελυφών, σε σφράγιση των πόρων, σε αποτυχία του 

αυγού να εκκολαφθεί και σε αναπτυξιακές ανωμαλίες Οι επιστήμονες έχουν επίσης παρατηρησεί 

επιδράσεις στην ανάπτυξη εμβρύων πουλιών που έχουν εκτεθεί σε λάδι. 

Φάλαινες, δελφίνια και τα άλλα κητώδη μπορεί να είναι σε κίνδυνο από το πλωτό πετρέλαιο, όταν 

αναδύονται στην επιφάνεια για να αναπνεύσουν. Οι βλάβες στο ρινικό ιστό και τα μάτια από το 

πετρέλαιο είναι πολύ συχνές. Είδη που βασίζονται στη γούνα τους για να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία 

του σώματός τους είναι τα πλέον ευάλωτα στο πετρέλαιο, καθώς αν η γούνα τους είναι μπερδεμένη με 

λάδι μπορούν να πεθάνουν από υποθερμία ή υπερθέρμανση. Επίσης ατμοί πετρελαίου μπορεί να 

προκαλέσουν βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στο ήπαρ τους. Τα θηλαστικά είναι επίσης σε 

κίνδυνο από κατάποση του πετρελαίου, η οποία μπορεί να μειώσει την ικανότητα του ζώου να φάει ή 

                                                             
145 OCEANA (oeana.org) 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Foceana.org%2Fen%2Fblog%2F2014%2F10%2Fbird-casualties-from-bp-s-gulf-spill-much-higher-than-original-estimates&ei=tgZVVM-LIoiqOtP2gagD&bvm=bv.78677474,d.ZWU&psig=AFQjCNHw2nd2gX5LjMfSl9Ltr51MfE_vKQ&ust=1414943818863178
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να χωνέψει την τροφή του εξαιτίας της καταστροφής των κυττάρων του εντερικού σωλήνα. Όσον 

αφορά αναπαραγωγικά προβλήματα ο αριθμός των θηλαστικών αναπαραγωγής μπορεί να μειωθεί από 

την πετρελαιοκηλίδα ενώ και μακροχρόνια αναπαραγωγικά προβλήματα έχουν επίσης παρατηρηθεί 

από μελέτες σε θηλαστικά που εκτέθηκαν σε έλαιο.  

Ακόμα και είδη που δεν βρίσκονται σε άμεση επαφή με το πετρέλαιο μπορεί να πληγούν από τη 

διαρροή. Αρπακτικά που καταναλώνουν μολυσμένα θηράματα μπορεί να εκτεθούν σε πετρέλαιο μέσω 

της κατάποσης. Επειδή η μόλυνση του πετρελαίου δίνει στα ψάρια και στα άλλα ζώα δυσάρεστες 

γεύσεις και οσμές και τα αρπακτικά μερικές φορές αρνούνται να φάνε το θήραμά τους. [14] - [16] - [18] 

 

2.6.2 Επιπτώσεις στα ερπετά 

Το πλωτό πετρέλαιο μπορεί να αποτελέσει απειλή για τα θαλάσσια ερπετά, όπως οι χελώνες, τα 

θαλάσσια ιγκουάνα και τα φίδια της θάλασσας. Οι χελώνες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες κατά τη διάρκεια 

της περιόδου ωοτοκίας. Απώλεια αυγών και νεοσσών μπορεί να συμβεί αν σκέλη του πετρελαίου 

φτάσουν σε παραλίες με άμμο ή αν οι φωλιές διαταραχθούν κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού. 

Οι ενήλικοι πληθυσμοί μπορεί να υποφέρουν από φλεγμονή στην βλέννα της μεμβράνης αυξάνοντας 

την ευαισθησία σε λοιμώξεις.[16] 

 

2.6.3 Επιπτώσεις στα ψάρια 

Παρά την ευαισθησία των ψαριών σε νεαρά στάδια ακόμα και σε σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις του 

πετρελαίου στη στήλη του νερού, τα ενήλικα ψάρια είναι πολύ πιο ανθεκτική και μαζικοί θάνατοι 

ψαριών δεν έχουν ποτέ παρατηρηθεί ακόμη και μετά από καταστροφικές πετρελαιοκηλίδες στην 

ανοιχτή θάλασσα. Διαθέσιμες μελέτες σχετικά με το θέμα υποδεικνύουν ότι τα ενήλικα ψάρια είναι 

ικανά να ανιχνεύσουν και να αποφύγουν ζώνες έντονης ρύπανσης από πετρέλαιο. Δυσμενείς 

επιπτώσεις των πετρελαιοκηλίδων στα ψάρια ενδέχεται να παρατηρηθούν στις ρηχές παράκτιες 

περιοχές της θάλασσας, όπου η δυναμική του νερού είναι αργή. Τα ψάρια επηρεάζονται άμεσα είτε με 

την κατάποση σταγονιδίων πετρελαίου, είτε αν τραφούν με οργανισμούς μολυσμένους από πετρέλαιο, 

με την πρόσληψη διαλυμένων συστατικών του πετρελαίου από τα βράγχια και από άλλα σημεία του 

σώματός τους και με την μείωση της βιωσιμότητας των αυγών και των προνυμφών τους, ενώ έμμεσα 

μπορούν να επηρεαστούν από τη μόλυνση του οικοσυστήματος στο οποίο βρίσκονται.[5] - [13] 

  

2.6.4 Επιπτώσεις στo πλαγκτόν 

Οι πελαγικές ζώνες των θαλασσών και των ωκεανών υποστηρίζουν μια μυριάδα απλών πλαγκτονικών 

οργανισμών, που περιλαμβάνουν βακτήρια, αυγά, προνύμφες, φυτά (φυτοπλαγκτόν) και ζώα 

(ζωοπλαγκτόν). Η ευαισθησία των πλαγκτονικών οργανισμών στην έκθεση  τους σε πετρέλαιο και 

ειδικότερα όταν αυτό επιπλέει είναι μεγάλη καθώς υφίσταται εντονότερα την τοξική δράση του 

πετρελαίου στην πρώτη φάση, διότι περιέχει ακόμη μεγάλες ποσότητες μικρού και μεσαίου μοριακού 

βάρους ενώσεις που είναι και οι πλέον τοξικές και  φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα για εκτεταμένες 
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επιπτώσεις. Επίσης το πετρέλαιο έχει την τάση να απλώνεται σε όσο γίνεται μεγαλύτερη έκταση στην 

επιφάνεια του νερού, δημιουργώντας έτσι ένα λεπτό στρώμα το οποίο εμποδίζει την ανταλλαγή των 

αερίων, αλλά και την εισχώρηση της ηλιακής ακτινοβολίας, που είναι απαραίτητη για την 

φωτοσύνθεση. Παρ 'όλα αυτά δεν έχει καταγραφεί κανένα περιστατικό στο οποίο να έχει αποδειχθεί 

ότι πετρελαιοκηλίδες προκαλούν μη αναστρέψιμες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στους πλαγκτονικούς 

πληθυσμούς των ανοικτών νερών.[2] - [18] 

 

2.6.5 Επιπτώσεις στα μαλάκια 

Στα μαλάκια ανήκουν είδη θαλασσινών όπως καβούρια, στρείδια, μύδια κλπ οστρακοειδή. Λόγω του 

τρόπου διατροφής τους είναι αρκετά ευαίσθητα στα διασκορπισμένα στο νερό σταγονίδια του 

πετρελαίου και στην ύπαρξη πετρελαίου σε επιφανειακά ιζήματα και στις επιφάνειες των βράχων. 

Κύρια πηγή διατροφής τους είναι το πλαγκτόν και η μικροσκοπική άλγη. Μεγαλύτερο κίνδυνο 

αντιμετωπίζουν τα είδη της παράκτιας ζώνης αφού μπορούν να μολυνθούν άμεσα από το πετρέλαιο  ή 

από γαλακτώματα πετρελαίου-νερού. Οι επιπτώσεις και ο ρυθμός με τον οποίο θα επανέλθουν 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το είδος του μαλάκιου (δίθυρα - γαστρέποδα) ενώ οι 

συνηθέστερες επιπτώσεις και των δύο ειδών έχουν να κάνουν με μεταβολές στον μεταβολισμό τους, 

αλλαγές στις διατροφικές τους συνήθειες, περιορισμό του φιλτραρίσματος, περιορισμό στην 

ανάπτυξη, αλλοιώσεις στο σχήμα του κελύφους και νάρκωση με αποτέλεσμα την εύκολη μεταφορά 

τους σε βαθύτερα νερά όπου και γίνονται εύκολη λεία για άλλους θαλάσσιους οργανισμούς. Η 

αποκατάσταση των πληγέντων από πετρελαϊκή ρύπανση πληθυσμών απαιτεί συνήθως αρκετά 

χρόνια.[5] 

 

2.6.6 Επιπτώσεις στις ποσειδωνίες 

Τα διαφορετικά είδη της ποσειδωνίας με το πολυποίκιλο και παραγωγικό τους οικοσύστημα 

αποτελούν καταφύγιο πολλών άλλων οργανισμών, μειώνουν τα ρεύματα του νερού αυξάνοντας έτσι 

την καθίζηση, ενώ οι δομές της ρίζας σταθεροποιούν το βυθό της θάλασσας, και ενισχύουν την 

προστασία των παράκτιων ζωνών από τη διάβρωση. Το πλωτό πετρέλαιο είναι πιο πιθανό να περάσει 

πάνω από βυθούς με θαλάσσια βλάστηση χωρίς αρνητικές συνέπειες. Ωστόσο, εάν το πετρέλαιο ή τα 

τοξικά συστατικά του καταλήξουν σε ρηχά παράκτια νερά, σε αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις, η 

θαλάσσια βλάστηση και οι συναφείς οργανισμοί μπορεί να υποστούν αρνητικές επιπτώσεις. 

Επιχειρήσεις καθαρισμού σε περιοχές ποσειδωνίας θα πρέπει να γίνοται με προσοχή, καθώς τα φυτά 

μπορεί να ξεριζωθούν από προπέλες πλοίων και άγκυρες.[3] 

 

2.6.7 Επιπτώσεις στα κοράλλια  

Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι προσφέρουν ένα εξαιρετικά πλούσιο και παραγωγικό θαλάσσιο 

οικοσύστημα.. Τα κοράλλια είναι πολύ ευαίσθητοι οργανισμοί που χρειάζονται πολύ χρόνο για να 

ανακάμψουν από ένα ενδεχόμενο λάδωμα. Διασκορπισμένο πετρελαίου παρουσιάζει το μεγαλύτερο 

κίνδυνο βλάβης για τους κοραλλιογενείς υφάλους. Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος όταν αυξημένες 

αναταράξεις της θάλασσας ενθαρρύνουν την φυσική διασπορά του χυμένου πετρελαίου και όπου 

χρησιμοποιούνται μέσα διασποράς για την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδας. Εκτός από τους ίδιους 
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τους κοραλλιογενείς υφάλους ιδιαίτερα ευαίσθητες είναι και οι  κοινότητες που υποστηρίζουν. Κατά 

συνέπεια, μέσα διασποράς δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιοχές κοραλλιογενών υφάλων.[16] 

 

2.6.8 Επιπτώσεις στην παράκτια βλάστηση 

Το πετρέλαιο προσκολλάται στα παράκτια φυτά και δεν ξεπλένεται εύκολα με την παλίρροια. Τα 

φύλλα κιτρινίζουν και τελικά νεκρώνονται μετά από μερικές μέρες. Όταν η ρύπανση είναι μικρής 

έκτασης, τα φυτά ξαναβγάζουν νέα φύλλα μέσα σε τρεις εβδομάδες περίπου, σε περίπτωση όμως 

σοβαρής ρύπανσης νεκρώνονται τελείως. Τα ετήσια φυτά νεκρώνονται από την επάλειψη με 

πετρέλαιο και η επανάκαμψη του οικοσυστήματος απαιτεί δύο με τρεις περιόδους. Τα πολυετή φυτά 

παρουσιάζουν ποικίλες αντιδράσεις, από ανθεκτικότητα μέχρι νέκρωση ανάλογα με τις συνθήκες και 

τις ποσότητες του πετρελαίου.[5] 

Το πετρέλαιο επηρεάζει το έδαφος στις ακτές με δύο τρόπους. Πρώτον διαπερνά το χώμα και 

επηρεάζει το ριζικό σύστημα των φυτών, τους μικροβιακούς πληθυσμούς και τη διαθεσιμότητα του 

οξυγόνου. Δεύτερον, όταν επικαθίσει πετρέλαιο στους βλαστούς των φυτών επηρεάζεται η διάχυση 

του οξυγόνου προς το ριζικό σύστημα και εμποδίζεται έτσι η οξυγόνωση των ριζών και των 

μικροοργανισμών του εδάφους.146  

 

2.7 Επιπτώσεις στην ακτογραμμή 

Οι ακτές εκτίθενται στις επιδράσεις του πετρελαίου περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέρος του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της χλωρίδας και της πανίδας στην ακτή είναι 

εγγενώς ανθεκτική, διότι πρέπει να είναι σε θέση να ανεχτεί το παλιρροϊκό κύκλο, καθώς και την 

περιοδική έκθεση σε κύματα, την ξήρανση από ανέμους, τις ακραίες θερμοκρασίες, τις μεταβολές 

στην αλατότητα μέσω των βροχοπτώσεων και άλλες σοβαρές καταπονήσεις. Η ανοχή αυτή δίνει 

επίσης σε πολλούς οργανισμούς τη δυνατότητα να αντέχουν και να ανακάμπτουν από  επιπτώσεις μιας 

ενδεχόμενης διαρροής.147 

 

Σχήμα 64 Μολυσμένη ακτογραμμή από διαρροή πετρελαίου.148  

                                                             
146 Greenpeace (www.greenpeace.org) 

147 ITOPF (www.itopf.com) 
148 RANDOM OBJECTS (random-objects.blogspot.com) 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Frandom-objects.blogspot.com%2F2010_06_01_archive.html&ei=QANVVNafAYKqPePXgNgO&bvm=bv.78677474,d.ZWU&psig=AFQjCNGhOGO_lpCvpHAv7gNhfDlor4ud5g&ust=1414943894261297
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2.7.1 Επιπτώσεις σε βραχώδεις ακτές 

Εξαιτίας των κυμάτων και της παλίρροιας το πετρέλαιο ξεπλένεται γρήγορα, εν τούτοις υπάρχουν 

φαινόμενα άμεσης τοξικότητας στα χλωροφύκη και ροδοφύκη, καθώς και σημαντικές άμεσες και 

έμμεσες επιπτώσεις στους πληθυσμούς των φυτοφάγων οργανισμών, μεταβάλλοντας σημαντικά την 

δομή των βιοκοινωνιών. Ένα τυπικό παράδειγμα ενός αντίκτυπου στις βραχώδεις ακτές σε εύκρατα 

κλίματα είναι η προσωρινή απώλεια της κοινής πεταλίδας. Είδη «Keystone» είναι τα φυτά ή τα ζώα 

που ασκούν περιοριστική επίδραση στο οικοσύστημα, που είναι δυσανάλογη σε σχέση με τη βιομάζα 

τους, και η απομάκρυνσή τους είναι πιθανό να οδηγήσει σε μια δραματική αλλαγή στο εν λόγω 

οικοσύστημα. Πεταλίδες που βοσκούνται σε μικρό-φύκια στις επιφάνειες των βράχων περιορίζουν 

ανάπτυξη φυκιών και το διακανονισμό των άλλων ειδών πανίδας. Οι απώλειές τους συνήθως οδηγεί 

σε ταχεία αύξηση των ευκαιριακών πράσινων φυκιών. Σύμφωνα με μελέτες η οικολογική ισορροπία 

αποκαθίσταται αλλά αργά και σταδιακά.[2] - [16] 

 

2.7.2 Επιπτώσεις σε αμμώδεις ακτές   

Στις αμμώδεις ακτές  οι επιπτώσεις είναι ποιο έντονες, γιατί το πετρέλαιο κατακαθίζει στον βυθό, 

ενσωματώνεται στο επιφανειακό ίζημα με αποτέλεσμα την δημιουργία ανοξεικών συνθηκών με 

ολέθριες συνέπειες για τους οργανισμούς που ζουν μέσα στη άμμο και στα ιζήματα όσο και σ ' 

εκείνους που ζουν στην επιφάνεια της. Επιπλέον η χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου σε αυτές τις ακτές, 

έχει σαν αποτέλεσμα τη βραδύτερη αποικοδόμηση του πετρελαίου και επομένως την παράταση της 

τοξικής του δράσης.[2] 

 

2.7.3 Επιπτώσεις σε ακτές μαλακών ιζημάτων 

Αναφερόμαστε σε περιοχές προστατευμένες από την δράση των κυμάτων, και κυρίως σε εκβολές 

ποταμών. Οι περιοχές αυτές συχνά  υποστηρίζουν μεγάλους πληθυσμούς αποδημητικών και ιθαγενών 

πουλιών που διαβιούν στα ιζήματα, ασπόνδυλα συμπεριλαμβανομένων των δίθυρων μαλακίων, και 

αποτελούν επίσης περιοχές αναπαραγωγής για ορισμένα είδη. Αν και τα λεπτόκοκκα ιζήματα δεν είναι 

τόσο εύκολο να επηρεαστούν από μια πετρελαιοκηλίδα, έλαιο μπορεί να ενσωματωθεί μέσω 

κροκίδωσης σε ιζήματα που αναδεύονται από δραστηριότητες, 'όπως μια καταιγίδα ή διείσδυση μέσω 

λαγουμιών σκουληκιών και ανοιχτών μίσχων φυτών. Ρύποι που διαπερνούν λεπτόκοκκα ιζήματα 

μπορεί να παραμείνουν για πολλά χρόνια αυξάνοντας την πιθανότητα μακροπρόθεσμων 

επιπτώσεων.[16] 

 

2.8 Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 

Η μόλυνση των παράκτιων περιοχών με υψηλή αξία είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό πολλών 

πετρελαιοκηλίδων. Εκτός από τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τις δραστηριότητες 

καθαρισμού, σοβαρές οικονομικές απώλειες μπορεί να σημειωθούν σε βιομηχανίες και σε άτομα που 

εξαρτώνται από τους παράκτιους πόρους. Οι αλιεία και του τουρισμός είναι δύο κλάδοι που συχνά 

πλήττονται σοβαρά όπως αρκετά σοβαρές επιπτώσεις εντοπίζονται και σε κλειστά λιμάνια, σταθμούς 



 
102 

 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες αφαλάτωσης, στην παραγωγή θαλασσινού αλατιού ακόμη 

και στην γεωργία.  

 

2.8.1 Επιπτώσεις στην αλιεία 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης και των υπολογισμών που υποστηρίζονται από έναν αριθμό 

ειδικών μελετών για πιθανές απώλειες των εμπορικών ψαριών και των ασπόνδυλων κατά τη διάρκεια 

διαρροών πετρελαίου, δείχνουν ότι πιθανές απώλειες των εμπορικών ειδών ακόμα και στα πιο 

απαισιόδοξα σενάρια, συνήθως δεν είναι καταστροφικές. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αρνητικές 

επιπτώσεις των πετρελαιοκηλίδων σε ανάδρομα ψάρια (κατά κύριο λόγο σολομούς) κατά τη διάρκεια 

της μετανάστευσης  τους για αναπαραγωγή όταν πλέουν προς την ακτή. 

Λεπτομερείς μελέτες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια ενός αριθμού ετών μετά από 

πετρελαιοκηλίδες κοντά στις περιοχές εκτροφής σολομού της Αλάσκας δείχνουν ότι όλες οι βασικές 

παράμετροι των πληθυσμών (αφθονία, δομή, αναπαραγωγή, μετανάστευση, αλιεύματα) παραμένουν 

εντός των φυσικών ορίων. Έτσι, υπάρχει μια λογική συναίνεση ότι οι αρνητικές συνέπειες των 

πετρελαιοκηλίδων σε θαλάσσιους βιολογικούς πόρους από την άποψη των παραμέτρων του 

πληθυσμού τους είναι αμελητέα και δεν θα μπορούσε πρακτικά να είναι εντοπίσιμη, λόγω της 

τεράστιας φυσικής μεταβλητότητας και της δυναμικής των θαλάσσιων πληθυσμών και κοινοτήτων. 

Αυτό το συμπέρασμα δεν σημαίνει ωστόσο ότι πετρελαιοκηλίδες δεν ασκούν καμία αρνητική 

επίπτωση σε ολόκληρη τη βιομηχανία της αλιείας. Πραγματικές οικονομικές απώλειες στον τομέα της 

αλιείας έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα, των προσωρινών περιορισμών σχετικά με τις αλιευτικές 

δραστηριότητες, των παρεμβολών στις υδατοκαλλιέργειες, των σοβαρών μειώσεων στη αγοραστική 

αξία των εμπορικών ειδών (έντονος χρωματισμός, ελαιώδης οσμή και γεύση), καθώς και από τη 

μόλυνση αλιευτικών εργαλείων από το πετρέλαιο. Οι πιο σοβαρές οικονομικές απώλειες για την 

αλιεία προκύπτουν από τους περιορισμούς (απαγορεύσεις, κλείσιμο) που επιβάλλονται μετά από 

πετρελαιοκηλίδες. 

Φυσικά, η ακριβής φύση και η έκταση αυτών των ζημιών μπορεί να ποικίλλει ευρέως, ανάλογα με το 

συνδυασμό διαφορετικών παραγόντων, όπως το μέγεθος της πετρελαιοκηλίδας, η εποχή του χρόνου 

και οι καιρικές συνθήκες.[18] 

 

2.8.2 Επιπτώσεις στoν τουρισμό 

Ο τουρισμός είναι ένας βασικός οικονομικός τομέας στις πιο πυκνοκατοικημένες παράκτιες περιοχές 

του κόσμου που μπορεί να διαταραχθεί από την παρουσία του πετρελαίου στο νερό ή στην ακτή, με 

τις πιο σοβαρές συνέπειες να ενδέχεται ότι θα προκύψουν λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της 

τουριστικής περιόδου. Η διατάραξη των παραδοσιακών παράκτιων δραστηριοτήτων, όπως η 

κολύμβηση, η κωπηλασία, το ψάρεμα και οι καταδύσεις μπορεί να έχουν επακόλουθες επιπτώσεις για 

ξενοδοχεία, εστιατόρια παραθαλάσσια μπαρ, καθώς και για σχολές ιστιοπλοΐας, κάμπινγκ, και πολλές 

άλλες επιχειρήσεις που κερδίζουν τα προς το ζην από τον τουρισμό. 
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Η διαταραχή σε παράκτιες περιοχές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες μετά από μια πετρελαιοκηλίδα 

είναι συνήθως σχετικά βραχύβια. Μόλις οι ακτογραμμές καθαριστούν, οι συνήθεις εμπορικές 

συναλλαγές και η δραστηριότητα αναμένεται να συνεχιστεί, αν και η προσοχή των μέσων ενημέρωσης 

μπορεί να προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στην εικόνα της τοπικής τουριστικής βιομηχανίας, 

επιδεινώνοντας οικονομικές απώλειες και συμβάλλοντας στην αντίληψη του κοινού για παρατεταμένη 

και μεγάλης κλίμακας ρύπανση. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τις αρνητικές επιπτώσεις της 

πετρελαιοκηλίδας να επεκταθούν  και έξω από την πληγείσα περιοχή.[17] 

 

2.8.3 Επιπτώσεις σε μαρίνες και λιμάνια 

Μόλις το πετρέλαιο εισέλθει σε μια μαρίνα ή ένα λιμάνι, τα ύφαλα σημαντικού αριθμού σκαφών και 

πλοίων και τα σχοινιά πρόσδεσης και αγκυροβόλησης μπορεί να λαδωθούν. Πολλές λιμενικές αρχές 

απαιτούν ότι τα κύτη των σκαφών και των πλοίων πρέπει να καθαριστούν πριν τους επιτραπεί να 

πλεύσουν. Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει είτε από τους ιδιοκτήτες τους ή από εξειδικευμένες 

εργολάβους καθαρισμού. Επιπλέον, τα λιμάνια έχουν συνήθως μεγάλες εισόδους, περιορίζοντας έτσι 

την αποτελεσματικότητα των βραχιόνων εν αντιθέσει με τις στενές εισόδους σε μαρίνες και αλιευτικά 

λιμάνια που μπορούν να προστατευτούν ποιο αποτελεσματικά. 

Στατιστικά αρχεία δείχνουν ότι τα ναυτικά ατυχήματα συμβαίνουν συχνά κοντά στις ακτές και στις 

προσεγγίσεις σε λιμένες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το ίδιο το θύμα μπορεί να αποτελέσει μεγάλο 

κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα καθώς παρεμβαίνει στην κυκλοφορία η οποία λαμβάνει χώρα μέσα και έξω 

από ένα πολυσύχναστο λιμάνι. Η διακοπή των λιμενικών εργασιών οδηγεί τις επιχειρήσεις που 

εξυπηρετούνται από το λιμάνι να απαιτήσουν εναλλακτικές διαδρομές για την κυκλοφορία των 

εμπορευμάτων και των υλικών. 

Επίσης σοβαροί κίνδυνοι μπορεί να προκληθούν είτε αν το πετρελαίου παγιδευτεί κάτω από 

αποβάθρες και προβλήτες, καθώς παρουσιάζονται σοβαρές δυσκολίες καθαρισμού είτε εξαιτίας της 

δύσκολης και επικίνδυνης πρόσβασης, δημιουργώντας έτσι μεγάλες πιθανότητες μιας χρόνιας πηγής 

δευτερογενούς ρύπανσης, είτε λόγω του σοβαρού κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης τους 

κλειστούς λιμένες.[17] 

 

2.8.4 Επιπτώσεις σε άλλους παραθαλάσσιους τομείς 

Σοβαρές επιπτώσεις εκτός από τα λιμάνια, την αλιεία και τον τουρισμό μπορεί να προκληθούν 

και σε άλλους τομείς που δεν είναι εύκολα αντιληπτοί με μια πρώτη ματιά. Σοβαρές 

επιπτώσεις μπορούμε λοιπόν να έχουμε σε : 

 Ενυδρεία και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις.  

 Ναυπηγεία. 

 Βιομηχανική πρόσληψη νερού. 

 Σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Μονάδες αφαλάτωσης. 

 Αλυκές. 
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 Γεωργικές δραστηριότητες. 

 Σε παραθαλάσσιους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Σε παράκτιες κοινότητες. 

Όπου λοιπόν είναι εφικτό, θα πρέπει να εξεταστούν μέτρα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 

τον μετριασμό αυτών των επιπτώσεων.[17] 

 

2.9 Ο χρόνος παραμονής του πετρελαίου στο περιβάλλον μετά από μία διαρροή 

Το πετρέλαιο είναι μια φυσική ουσία και ως εκ τούτου ανοικοδομείται εύκολα είτε με χημική 

οξείδωση είτε με βιοαποικοδόμηση. Κατά τη διάρκεια των χιλιετιών περισσότερο πετρέλαιο έχει 

διαφύγει στο περιβάλλον από ό, τι έχει αποθηκευτεί σε δεξαμενές κάτω από το έδαφος. Ο ρυθμός με 

τον οποίο οι διεργασίες υποβάθμισης λαμβάνουν χώρα επηρεάζεται από παράγοντες όπως το πάχος 

του πετρελαίου, η ένταση του φωτός, ο εξαερισμός και η διαθεσιμότητα των θρεπτικών ουσιών. Η 

αλλοίωση του ελαίου θα προχωρήσει κανονικά σε μια ακτή μετά από μια διαρροή, με την προϋπόθεση 

ότι το υπόστρωμα είναι καλά οξυγονωμένο. Για παράδειγμα, οκτώ χρόνια μετά την πετρελαιοκηλίδα 

του Amoco Cadiz, το σύνολο των πιο λαδωμένων σημείων είχε επανέλθει σε συνθήκες που ισχύουν σε 

περιοχές που δεν έχουν πληγεί από πετρελαιοκηλίδες. Ομοίως και μετά την πετρελαιοκηλίδα του 

Exxon Valdez οι περιοχές που χαν πληγεί άρχισαν να πλησιάζουν στα επίπεδα χώρων που δεν είχαν 

επιβαρυνθεί ποτέ μετά από 3-4 έτη. 

 

Σχήμα 65 Αλλαγές στα επίπεδα των υδρογονανθράκων στα ιζήματα από το Prince William Sound της Αλάσκας.149  

Για τις πολύ βαριά λαδωμένες ακτές η αποτυχία αφαίρεσης και καθαρισμού του χύμα λαδιού, είναι 

πολύ πιθανό να οδηγήσει στην ρύπανση της περιοχής για σημαντικό χρονικό διάστημα. Υπάρχουν 

πολλές περιπτώσεις όπου το πετρέλαιο συνεχίστηκε για 25 χρόνια ή και περισσότερο. Μια τέτοια 

διαρροή ήταν από τη φορτηγίδα Βέλος όπου διέρρευσε βαρύ μαζούτ στον κόλπο Chedabucto, στην 

Νέα Σκωτία, το 1970.[13] 

                                                             
149 Paul F. Kingston 2002, Long-term Environmental Impact of Oil Spills, Spill Science & Technology Bulletin, vol 7, pp 53-61, 

2002 



 
105 

 

Κεφάλαιο     
Διεθνές νομοθετικό πλαίσιο για την ρύπανση της θάλασσας από πετρελαιοειδή - 

Αποζημιώσεις και κόστη από την πρόκληση πετρελαιοκηλίδας 

 

3.1 Ο Διεθνής θαλάσσιος οργανισμός IMO 

Ο International Maritime Organization - IMO, είναι η ειδική υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών με 

την ευθύνη για την ασφάλεια και την προστασία της ναυσιπλοΐας και την πρόληψη της θαλάσσιας 

ρύπανσης από τα πλοία. 

 

Σχήμα 66 Ο Διεθνής θαλάσσιος οργανισμός IMO.150  

Ο κύριος ρόλος του είναι η δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου για τη ναυτιλιακή βιομηχανία 

που θα είναι δίκαιο και αποτελεσματικό και η εφαρμογή του ομόφωνη και καθολική. Μέτρα του 

ΙΜΟ καλύπτουν όλες τις πτυχές της διεθνούς ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων, του σχεδιασμού, της 

κατασκευής, του εξοπλισμού, της επάνδρωσης, της λειτουργίας και της διάθεσης του πλοίου, για να 

εξασφαλιστεί ότι αυτός ο ζωτικής σημασίας τομέας θα παραμένει ασφαλής, περιβαλλοντικά υγιής 

και ενεργειακά αποδοτικός. 

Ο κόσμος στηρίζεται σε μια ασφαλή και αποτελεσματική διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία καθώς η 

διεθνής ναυτιλία μεταφέρει περίπου το 90 τοις εκατό του παγκόσμιου εμπορίου και αυτό προβλέπεται 

από το κανονιστικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε και συντηρείται από τον ΙΜΟ. Σήμερα ο IMO 

απαριθμεί 170 κράτη-μέλη, ενώ η Ελλάδα είναι μέλος του από το 1958.  

H Επιτροπή Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Προστασίας - MEPC, είναι το ανώτερο τεχνικό σώμα 

του ΙΜΟ που σχετίζεται με θέματα  σχετικά με τη ρύπανση  του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στο έργο 

της υποβοηθάτε από έναν αριθμό υπό-επιτροπών του ΙΜΟ.151 

                                                             
150 IMO (www.imo.org) 

151 IMO (www.imo.org) 
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3.2 Διεθνές θεσμικό πλαίσιο για την ναυτιλία και την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος 

Η πρώτη διεθνής σύμβαση για την πετρελαϊκή ρύπανση εγκρίθηκε το 1926 από το Διεθνή Ναυτιλιακό 

Συνέδριο στην Ουάσιγκτον. Το έγγραφο αυτό όμως δεν επικυρώθηκε ποτέ, λόγω της σημαντικής 

ρύπανσης, κυρίως στον Ατλαντικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου 

(στρατιωτικές επιχειρήσεις με υποβρύχια, τορπίλες, κλπ). Από το 1945 το θέμα της πετρελαϊκής 

ρύπανσης άρχισε να γίνεται ποιό έντονο και όλο και πιο σημαντικό.[19] 

Το ατύχημα του δεξαμενόπλοιου Torrey Canyon (1976) με την προσάραξή του στις ακτές της 

Κορνουάλης και τη διαρροή 121.000 τόνων αργού πετρελαίου στη θάλασσα, ήταν το πρώτο από μία 

σειρά ατυχημάτων τάνκερ που ερέθισαν την κοινή γνώμη εξαιτίας και της εκτεταμένης κάλυψης από 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έδωσε το έναυσμα για τη διοργάνωση πολλών διεθνών συσκέψεων 

για την λήψη μέτρων, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης από 

πετρελαιοκηλίδες. Τα συνεχή ατυχήματα δεξαμενόπλοιων που ακολούθησαν προκάλεσαν το άμεσο 

ενδιαφέρον σχετικά με την ατυχηματική ή και εσκεμμένη θαλάσσια ρύπανση από πετρελαιοειδή που 

σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στις θαλάσσιες μεταφορές. Η αύξηση του αριθμού των πλοίων αναλογικά 

αύξησε και τις πιθανότητες για περισσότερα ατυχήματα, η δε τάση για μεγαλύτερη χωρητικότητα των 

πλοίων εγκυμονεί κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων με μεγάλες περιβαλλοντικές διαστάσεις.[7] 

 

Παρ 'όλα αυτά όσα μέτρα και αν ληφθούν, τα περιστατικά ρύπανσης δεν μπορούν να εξαλειφθούν 

πλήρως, δεδομένου ότι ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες του περιστατικού δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθούν, ενώ τα περισσότερα περιστατικά οφείλονται σε αστάθμητους παράγοντες. Για αυτό 

λοιπόν η κατάλληλη προετοιμασία αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την γρήγορη και 

αποτελεσματική επέμβαση και την ελαχιστοποίηση του χρόνου αντίδρασης, που είναι ο κύριος 

παράγοντας που επιδρά στην αντιμετώπιση του περιστατικού και στη μείωση των δυσμενών 

συνεπειών του.[20] 

Η σημαντικότερη διεθνής νομοθεσία μέχρι στιγμής περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 

 

 Η Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα - SOLAS 74 

είναι ένα από τα πιο σημαντικά διεθνή έγγραφα σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα. Η 

πρώτη έκδοση εκδόθηκε το 1914 ως απάντηση στην καταστροφή του Τιτανικού, η δεύτερη το 

1929, η τρίτη το 1948, η τέταρτη το 1960 και η τελευταία έκδοση του 1974 η οποία έχει 

ενημερωθεί και τροποποιηθεί πολλές φορές. Ο κύριος σκοπός αυτού του κανονιστικού 

εγγράφου είναι η θέσπιση των ελάχιστων προδιαγραφών που πληρούν τις απαιτήσεις 

ασφάλειας για την κατασκευή, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του πλοίου.152 

 

 H Σύμβαση OILPOL 1954 ήταν η πρώτη κίνηση σε νομοθετικό επίπεδο για την αντιμετώπιση 

της πετρελαϊκής ρύπανσης στη θάλασσα. Στην αρχική της μορφή απαγορεύει την απόρριψη 

πετρελαίου σε λιγότερο από 50 μίλια από την πλησιέστερη ακτή και σε ορισμένες ειδικές 

                                                             
152 IMO (www.imo.org) - IBICON (www.ibicon.ru) 
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περιοχές. Η τροποποίηση του 1962 καθιερώνει την ζώνη των 100 αντί των 50 μιλίων, η 

τροποποίηση του 1969 καθιερώνει το σύστημα Load on Top και του 1972 με αφορμή το 

ναυάγιο του Torrey Canyon το 1967 επιβάλει κριτήρια υποδιαίρεσης και σταθερότητας των 

δεξαμενών των δεξαμενόπλοιων για τον περιορισμό της ατυχηματικής ρύπανσης, τα οποία δεν 

τέθηκαν ποτέ σε ισχύ. Η Σύμβαση OILPOL αντικαταστάθηκε από την Σύμβαση MARPOL 

73/78.[21] 

 

 Η Σύμβαση της Γενεύης το 1958 περιέχει τις διατάξεις για την προστασία των ωκεανών από 

την πετρελαϊκή ρύπανση μέσω αγωγών πετρελαίου ή της υφαλοκρηπίδας.[19] 

 

 Η Σύμβαση για την Επέμβαση στην Ανοιχτή Θάλασσα σε Περιπτώσεις Θαλάσσιας 

Ρύπανσης από Πετρέλαιο - INTERVENTION του 1969 σύμφωνα με την οποία κάθε κράτος 

μπορεί να πάρει μέτρα στην ανοιχτή θάλασσα ως αναγκαία για την πρόληψη και 

καταπολέμηση κάθε κινδύνου που απειλεί τις ακτές του με πετρελαϊκή ρύπανση από τις 

θαλάσσιες μεταφορές. Πρωτόκολλο που  εγκρίθηκε το 1973 και τέθηκε σε ισχύ το 1983 

αύξησε την δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους και σε άλλους ρυπαντές εκτός του 

πετρελαίου.[21] 

 

 Η Διεθνής Σύμβαση CLC του 1969 σχετικά με την αστική ευθύνη για τις απώλειες που 

προκαλεί η ρύπανση πετρελαίου. H CLC τοποθετεί την ευθύνη για τις ζημίες που προκύπτουν 

από ρύπανση πετρελαίου στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του σκάφους. Η διεθνής σύμβαση 

CLC, αφορά οποιοδήποτε ορυκτέλαιο υδρογονάνθρακα που μεταφέρεται εν πλω ως φορτίο ή 

στις αποθήκες. Η σύμβαση αντικαταστάθηκε το 1992 από την νέα τροποποιημένη CLC.[1] 

 

 Η Διακήρυξη για το Ανθρώπινο Περιβάλλον (Διακήρυξη της Στοκχόλμης) και το 

πρόγραμμα δράσης υιοθετήθηκαν στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το 

Ανθρώπινο Περιβάλλον -  UNCHE, που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη τον Ιούνιο του 

1972. Και τα δύο έγγραφα έχουν ειδικά τμήματα για τη θαλάσσια ρύπανση. Το συνέδριο αυτό 

ήταν μια από τις πρώτες προσπάθειες ολοκληρωμένης προσέγγισης για τα παγκόσμια  

περιβαλλοντικά θέματα.[19] 

 

 Η Σύμβαση για την Πρόληψη της Θαλάσσιας Ρύπανσης από Απόρριψη Αποβλήτων και 

Άλλων Υλικών του 1972, ή Σύμβαση του Λονδίνου για συντομία, είναι μια από τις πρώτες 

παγκόσμιες συμφωνίες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες και έχει τεθεί σε ισχύ από το 1975. Στόχος της είναι να προωθήσει τον 

αποτελεσματικό έλεγχο όλων των πηγών θαλάσσιας ρύπανσης και να ληφθούν όλα τα εφικτά 

μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από την απόρριψη αποβλήτων και άλλων 

υλικών. Επί του παρόντος 87 κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας 

σύμβασης.153 

 

 Η Σύμβαση για τους Διεθνείς Κανονισμούς Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα - 

COLREG του 1972, είχε ως σκοπό να ενημερώσει και να αντικαταστήσει τα Κανονισμούς 
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Αποφυγής Σύγκρουσης του 1960. Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες της COLREG ήταν 

η αναγνώριση του ρόλου των σχεδίων διαχωρισμού κυκλοφορίας. Το άρθρο 10 παρέχει 

οδηγίες για τον καθορισμό ασφαλούς ταχύτητας, τους κίνδυνους σύγκρουσης και τη 

συμπεριφορά των σκαφών που δραστηριοποιούνται σε ή κοντά σε σχέδια διαχωρισμού 

κυκλοφορίας.[19] 

 Η Διεθνής σύμβαση για τη Ρύπανση της Θάλασσας από τα Πλοία - MARPOL 73/78 

θεωρείται ως μία από τις σπουδαιότερες στον τομέα της θαλάσσιας ρύπανσης.  Σκοπός της 

είναι η διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω της πλήρους εξάλειψης της ρύπανσης 

από το πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες και η ελαχιστοποίηση της τυχαίας απαλλαγής 

των εν λόγω ουσιών. Από τα 6 παραρτήματα που έχει, αυτά που αφορούν την μελέτη μας είναι 

τα ακόλουθα: α) "Ρύπανση από πετρέλαιο" το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από το 1983. β) 

"Ρύπανση από επικίνδυνες υγρές ουσίες" το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από το 1987. γ) "Ρύπανση 

από επιβλαβείς ουσίες που μεταφέρονται δια θαλάσσης σε συσκευασίες, εμπορευματοκιβώτια, 

φορητές δεξαμενές ή βυτιοφόρα οχήματα" το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από το 1992. Η 

MARPOL θεωρείται η κύρια σύμβαση που αναφέρεται στη ρύπανση από τα εμπορικά πλοία 

και αποτελεί το συμβιβασμό μεταξύ των παράκτιων και ναυτιλιακών συμφερόντων.154[3] 

 

 Η Σύμβαση της Βαρκελώνης υπεγράφη το 1975 στην Διάσκεψη για την Προστασία της 

Μεσογείου που διεξήχθη στην πόλη της Βαρκελώνης,  στην οποία συζητήθηκαν τα αναγκαία 

μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης στη Mεσόγειο. Εκτός από την σύμβαση 

δημιουργήθηκε το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης (Mediterranean Action Plan) και το 

Συντονισμένο Μεσογειακό Πρόγραμμα Έρευνας και Παρακολούθησης - MEDPOL.[7] 

 

 Η Διεθνής Σύμβαση για τα Πρότυπα Πιστοποιητικών Εκπαιδεύσεως και Τηρήσεως των 

Φυλάκων των Ναυτικών - STCW του 1978, τέθηκε σε ισχύ το 1984 και ουσιαστικά απαιτεί 

την εξασφάλιση ενός ναυτικού πληρώματος με ικανότητες υψηλού επιπέδου. Με τον τρόπο 

αυτό προάγει σαφώς και τους στόχους των SOLAS και MARPOL αφού αποτελεί μέσο για την 

επίτευξη ασφαλέστερης ναυσιπλοΐας και καθαρότερης θάλασσας. Ήταν η πρώτη σύμβαση που 

θεσπίζει τις βασικές απαιτήσεις για την εκπαίδευση, την πιστοποίηση και την τήρηση φυλακών 

των ναυτικών σε διεθνές επίπεδο. Προηγουμένως τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης 

πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των αξιωματικών καθορίζονταν από τις μεμονωμένες 

κυβερνήσεις, συνήθως χωρίς να γίνεται αναφορά σε πρακτικές άλλων χωρών.155 

 

 Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας - UNCLOS, που εγκρίθηκε 

στις 10 Δεκεμβρίου 1982 στον κόλπο του Montego και τέθηκε σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου 

1994, είναι άλλο ένα ολοκληρωμένο έγγραφο για τις διάφορες πτυχές των θεμάτων των 

ωκεανών και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το έγγραφο αυτό που έγινε 

παγκόσμιο δεν περιέχει λεπτομερείς κανόνες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 

μόνο γενικές διατάξεις.[19] 
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 Η Διεθνής Συνθήκη για την Ετοιμότητα, Ανταπόκριση και Συνεργασία σε Περίπτωση 

Ρύπανσης από Πετρέλαιο - OPRC η οποία είναι αποτέλεσμα ενός συνέδριου κορυφαίων 

βιομηχανικών εθνών στο Παρίσι που κάλεσε τον ΙΜΟ να αναπτύξει περαιτέρω μέτρα για την 

πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία. Η παρούσα πρόσκληση εγκρίθηκε από τη Συνέλευση 

του ΙΜΟ, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους και άρχισαν οι εργασίες για ένα σχέδιο σύμβασης με 

στόχο την παροχή ενός παγκόσμιου πλαισίου για τη διεθνή συνεργασία στην καταπολέμηση 

σοβαρών περιστατικών ή απειλών της θαλάσσιας ρύπανσης. Η συνθήκη εγκρίθηκε το 1990 και 

τέθηκε σε εφαρμογή το 1995.156 

 

 O Διεθνής Κώδικας Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την 

Πρόληψη της Ρύπανσης - ISM Code εκδόθηκε με το ψήφισμα Α.741 το 1993 και εισήχθη το 

1994 στη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974 - 

SOLAS 74. Στόχοι του Κώδικα αυτού είναι η ασφάλεια στη θάλασσα, η πρόληψη ανθρώπινου 

τραυματισμού ή απώλεια ανθρώπινης ζωής και η αποφυγή βλάβης ιδιαίτερα στο θαλάσσιο 

περιβάλλον O ISM Code τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1998 για τις διάφορες κατηγορίες των 

πλοίων και την 1η Ιουλίου του 2002 για όλα τα φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας 500 

τόνων και άνω.157 

 

 Το Πρόγραμμα Βέλτιστης Διαχειριστικής Πρακτικής - TMSA παρουσιάστηκε το 2004 και 

είχε ως σκοπό την μετεξέλιξη του εφαρμοζόμενου μέχρι τότε Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς 

Διαχείρισης - ISM Code σε μία νέα μορφή διαχειριστικής πρακτικής που καλούνται να 

υλοποιήσουν οι διαχειρίστριες εταιρίες δεξαμενοπλοίων. Το TMSA θέτει στόχους και κριτήρια 

για τους φορείς εκμετάλλευσης του πλοίου, οι οποίες έχουν ως στόχο την επίτευξη υψηλού 

επιπέδου ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης.[22] 

 

 Το Πρόγραμμα UNEP που ιδρύθηκε το 1972 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δρα ως 

καταλύτης, συνήγορος, εκπαιδευτικός και διαμεσολαβητής για την προώθηση της συνετής 

χρήσης και της βιώσιμης ανάπτυξης του παγκόσμιου περιβάλλοντος. Μέσα στις εργασίες του 

προγράμματος είναι μεταξύ άλλων και η απόκτηση μετρήσεων σχετικών με διάφορες 

παραμέτρους που σχετίζονται με την θαλάσσια ρύπανση.158 

 

3.3 Νομοθετικές αλλαγές βασισμένες σε ναυτικά ατυχήματα 

Συχνά μετά από μεγάλα ναυτικά ατυχήματα έχουν προκληθεί οικονομικές απώλειες και σοβαρές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα ατυχήματα αυτά είχαν μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη των 

θαλάσσιων προτύπων και στην θέσπιση νομοθετικών μέτρων για μεγαλύτερη ασφάλεια στις 

θαλάσσιες μεταφορές. Στην ενότητα αυτή θα δούμε τους κανόνες, τα πρότυπα και τους κανονισμούς 

που έχουν ενημερωθεί ως άμεση απάντηση μεγάλων ναυτικών ατυχημάτων. 
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Μετά το ατύχημα του Torrey Canyon το 1967, το οποίο ήταν το πρώτο μεγάλο ατύχημα με 

πετρελαϊκή ρύπανση που πήρε την γενική προσοχή του κοινού, υιοθετήθηκε η Διεθνής Σύμβαση 

CLC, εξασφαλίζοντας την αποζημίωση των θυμάτων από τον πλοιοκτήτη και θέτοντας επίσης το 

ανώτατο όριο ευθύνης. Το 1973 και ενώ η πετρελαιοκηλίδα του Torrey Canyon εγείρει ακόμα 

ερωτήματα, εγκρίνεται η Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία - 

MARPOL 73 έχοντας ενσωματωμένο  μεγάλο μέρος της OILPOL 1954. Η σύμβαση του 1973 

καθορίζει τους όρους, όταν οι λειτουργικές απορρίψεις πετρελαίου από δεξαμενόπλοια είναι 

επιτρεπτές, απαιτεί την κράτηση ενός ημερολόγιο στα πλοία, επιβάλει κατάλληλο εξοπλισμό για την 

μεταφορά του πετρελαίου και την ύπαρξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας του σε τερματικούς σταθμούς 

και λιμένες και καθορίζει ειδικές περιοχές οι οποίες είναι τόσο ευάλωτες όπου απαγορεύονται 

αυστηρά οι απορρίψεις πετρελαίου.[23] 

Το 1978 μετά τα ατυχήματα των Argo Merchant, Urquiola και Hawaiian Patriot, υιοθετήθηκαν μέτρα 

που επηρεάζουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία του δεξαμενόπλοιου. Τα μέτρα αυτά ενσωματώθηκαν 

στο πρωτόκολλο της σύμβασης MARPOL73. Το πρωτόκολλο του 1978 απορρόφησε τη σύμβαση του 

1973 και η Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία 1973, όπως τροποποιήθηκε 

από το Πρωτόκολλο του 1978, είναι γνωστή ως MARPOL 73/78 και είναι ένας συνδυασμός των δύο 

συνθηκών που εγκρίθηκαν το 1973 και το 1978.[23] 

Το ατύχημα του Amoco Cadiz το 1978 προκάλεσε πολλές αλλαγές, ιδίως στη Γαλλία. Μια σημαντική 

σειρά μέτρων συστάθηκαν στη Γαλλία για τη μείωση των κινδύνων νέων ατυχημάτων και την 

εξασφάλιση πόρων για την αντιμετώπιση. Ένα νέο σχέδιο αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης και 

ένα σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας ιδρύθηκαν, με το σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας να 

επιβάλει ότι τα σκάφη που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά δεν μπορούν να πλέουν σε απόσταση 

μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από την ακτή. Επίσης ένα εξειδικευμένο τεχνικό κέντρο - Cedre 

δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει την τεχνική επιτήρηση. Η δημόσια κατακραυγή που προκάλεσε  το 

ατύχημα του Amoco Cadiz και σε άλλα μέρη της Ευρώπης ήταν τόσο μεγάλη, που οδήγησε στην 

ίδρυση του Μνημονίου Συνεννόησης του Παρισιού το 1982, για τον έλεγχο του κράτους του λιμένα. 

Το μνημόνιο που υπογράφηκε από 14 ευρωπαϊκές χώρες είναι ένα περιφερειακό σύστημα ελέγχου από 

το κράτος λιμένα και ήταν το πρώτο σε όλο τον κόσμο. Κυρίως στόχος του ήταν να εξαλείψει την 

ναυτιλία από σκάφη που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις με συχνές επιθεωρήσεις και ανάπτυξη των 

πρότυπων επιθεώρησης. Επίσης κάλυψε την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, της πρόληψης της 

ρύπανσης από τα πλοία και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων.[23] 

Η πετρελαιοκηλίδα του Exxon Valdez το 1989, έδειξε ότι η ικανότητα πρόληψης και αντιμετώπισης 

πετρελαιοκηλίδων ήταν ανεπαρκής στο Prince William Sound. Οι άνθρωποι ανησυχούσαν για την 

περιβαλλοντική καταστροφή, όπως και ότι αυτό θα συμβεί ξανά. Κατά συνέπεια των πολιτικών 

πιέσεων και τις ανησυχίας του κοινού, το Κογκρέσο των ΗΠΑ πέρασε μια ολοκληρωμένη πράξη, την 

Πράξη Ρύπανσης από Πετρέλαιο του 1990 - OPA 90.  Ο στόχος της OPA 90 ήταν η μείωση του 

αριθμού και του όγκου των πετρελαιοκηλίδων μέσω της βελτίωσης του σχεδιασμού των 

πετρελαιοφόρων και της μεγαλύτερης ετοιμότητας, και η ελαχιστοποίηση των ζημιών σε φυσικούς 

πόρους.[23] 

Επίσης ως επακόλουθο του ατυχήματος του Exxon Valdez, υιοθετήθηκε το 1990 η Σύμβαση OPRC 

από τον IMO, έπειτα από ένα συνέδριο κορυφαίων βιομηχανικών εθνών στο Παρίσι που απαίτησε την 
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ανάπτυξη περαιτέρω μέτρων για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία. Στόχοι της σύμβασης ήταν 

η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο, η προώθηση και θέσπιση επαρκών και 

κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης ατυχημάτων και η παροχή αμοιβαίας συνδρομής και 

συνεργασίας.159  

Μετά την πετρελαιοκηλίδα που προκλήθηκε από το δεξαμενόπλοιο Erika το 1999, επισπεύτηκε  το 

χρονοδιάγραμμα σταδιακής κατάργησης των δεξαμενόπλοιων μονού κύτους. Σύμφωνα με τροπολογία 

της MARPOL του 2003 όλα τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους πρέπει να καταργηθούν σταδιακά από το 

2010. Η πετρελαιοκηλίδα από το Erika, αποκάλυψε σοβαρά κενά στους κανόνες ασφάλειας στη 

θάλασσα και έδειξε την ανάγκη εναρμόνισης των κανόνων της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Ως εκ τούτου οι 

Δέσμες Μέτρων Erika I και II εγκρίθηκαν, προωθώντας κανόνες για την αύξηση της ασφάλειας στη 

θάλασσα και την αντιμετώπιση των κινδύνων από τις πετρελαιοκηλίδες.  

Το πακέτο μέτρων Erika I,  ενίσχυσε την ισχύουσα οδηγία για τον έλεγχο του κράτους του λιμένα και  

την οδηγία που διέπει τις δραστηριότητες των νηογνωμόνων που ελέγχουν την ποιότητα των δομικών 

μερών των πλοίων και επιτάχυνε την παγκόσμια διαδικασία της σταδιακής απόσυρσης των 

πετρελαιοφόρων μονού κύτους. Το πακέτο μέτρων Erika II,  παρέχει λύσεις για την προώθηση των 

μέτρων  Erika I και βελτιώσεις στα μοντέλα σχετικά με την ευθύνη και την αποζημίωση και αποτελεί 

τη βάση για την δημιουργία ενός Πανευρωπαϊκού Συστήματος Παρακολούθησης της 

Κυκλοφορίας των Πλοίων και Ενημέρωσης του οποίου οι στόχοι ήταν αφενός η τήρηση της 

κοινοτικής νομοθεσίας και αφετέρου η υλοποίηση συστημάτων παρακολούθησης για τα πλοία που θα 

περικλείουν της πιο σύγχρονες τεχνολογικές δομές. Από το Erika II ξεκίνησε επίσης η δημιουργία του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα - EMSA και η δημιουργία ενός Ειδικού 

Ταμείου Αποζημίωσης για την Πετρελαϊκή Ρύπανση στα Ευρωπαϊκά Ύδατα - Ταμείο COPE, με 

την ρύθμιση αυτή να μην έχει ακόμα εγκριθεί.[23] 

 
Σχήμα 67 Πακέτα μέτρων Erika I και Erika II.160 

Όταν η ΕΕ αποδέχθηκε τα πακέτα Erika I και Erika II να είναι μέρος της νομοθεσίας της, ήταν η 

πρώτη φορά όπου στην Ε.Ε εφαρμόζονται κανόνες για την ασφάλεια στον τομέα της ναυτιλίας, που 

αντιπροσώπευαν μια απόκλιση από τους κανόνες του ΙΜΟ.[23] 

                                                             
159 IMO (www.imo.org) 
160 Emilia Luoma, Spills and Safety Legislation, Publications from the centre for Maritime Studies University of Turku, 2009 
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Μετά το ατύχημα του Prestige το 2002, δεν υπήρχαν αρκετά ιδικά πλοία αντιμετώπισης 

πετρελαιοκηλίδων στην Ευρώπη. Έτσι ο EMSA δημιούργησε ένα δίκτυο βοήθειας για τα κράτη μέλη 

του ως προς την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα πλοία και από το 2009 θα υπάρξει ένας 

ολοκληρωμένος στόλος σκαφών ανάκτησης OSRV σε αναμονή πετρελαιοκηλίδων, έτοιμος να  

επέμβει σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές θαλάσσιες περιοχές. Επίσης το ατύχημα του Prestige 

κατέστησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει: 

 Την σταδιακή κατάργηση των πετρελαιοφόρων μονού κύτους που υπηρετούν στις μεταφορές 

πετρελαίου από τα κράτη μέλη και την απαγόρευση της μεταφοράς βαρέων κλασμάτων 

προϊόντων πετρελαίου με πετρελαιοφόρα μονού κύτους προς ή από λιμένες των κρατών μελών 

της ΕΕ. 

 Την δημοσίευση μιας ενδεικτικής μαύρης λίστας υποβαθμισμένων πλοίων που έχει 

απαγορευθεί η πρόσβαση σε λιμένες της ΕΕ σύμφωνα με τη νέα οδηγία για τον έλεγχο του 

κράτους του λιμένα. 

 Την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα.[23] 

 

3.4 Το κόστος που προκύπτει μετά από πετρελαιοκηλίδες 

Μετά την ύπαρξη μιας πετρελαιοκηλίδας προκαλούνται πάντα άμεσα και εξωτερικά κόστη. Τα άμεσα 

κόστη περιλαμβάνουν τις άμεσες απώλειες ζωών, τους πιθανούς τραυματισμούς, τις ζημίες στο 

περιβάλλον και στις γύρω περιοχές, το φορτίο και το πλοίο. Τα εξωτερικά κόστη είναι ποιο δύσκολο 

να προσδιοριστούν και να ποσοτικοποιηθούν, καθώς μπορεί να περιλαμβάνουν την μειωμένη 

παραγωγικότητα των εργαζομένων, τις οικονομικές αξιώσεις για απώλειες, τα αυξημένα κόστη 

ασφάλισης και τα πρόστιμα.[23] 

Ένας άλλος διαχωρισμός που μπορεί να γίνει στα κόστη που προκύπτουν μετά από μια 

πετρελαιοκηλίδα είναι σε ιδιωτικά και κοινωνικά κόστη. Το ιδιωτικό κόστος είναι το ποσό που 

καλείται να πληρώσει η πλοιοκτήτρια εταιρεία και το οποίο περιλαμβάνει δαπάνες που είναι εύκολα 

και άμεσα αριθμητικά υπολογίσιμες και ένα κόστος το οποίο δεν είναι εύκολα υπολογίσιμο 

αριθμητικά, καθώς περιλαμβάνει την υποβάθμιση της φήμης της εταιρείας και το περιορισμό της 

εμπιστοσύνης από την μεριά των πελατών. Το κοινωνικό κόστος περιλαμβάνει περιπτώσεις όπως 

πιθανοί θάνατοι και τραυματισμοί και οι πιθανές οικονομικές αποζημιώσεις που θα κληθεί να 

πληρώσει η εταιρεία.[24] 
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Σχήμα 68 Διαχωρισμός κόστους ατυχημάτων.161  

Στο Σχήμα 69 παρουσιάζεται η κατανομή του συνολικού κόστους των ατυχημάτων διαρροής 

πετρελαίου σε σύγκριση με τον όγκο τους. Όπως φαίνεται ότι το συνολικό κόστος αυξάνεται με την 

αύξηση του μεγέθους μιας πετρελαιοκηλίδας. Μεγαλύτερα ατυχήματα επηρεάζουν την κοινωνία, τους 

ανθρώπους και το περιβάλλον σε μεγαλύτερο βαθμό.  

 

Σχήμα 69 Κατανομή του συνολικού κόστους των ατυχημάτων διαρροής πετρελαίου σε σύγκριση με τον όγκο τους.162  

                                                             
161 Καλούδης Παναγιώτης, Εθελοντική Περιβαλλοντική Διαχείριση στο Πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην 

Ναυτιλία, Διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2012 
162 Nikolaos P. Ventikos, Foivos S. Sotiropoulos, Disutility analysis of oil spills: Graphs and trends, Marine Pollution Bulletin, vol 

81, pp 116–123, 2014 
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3.5 Παράγοντες που καθορίζουν το κόστος μιας πετρελαιοκηλίδας 

Το κόστος των πετρελαιοκηλίδων ποικίλλει σημαντικά από το ένα συμβάν στο άλλο, ανάλογα με τον 

αριθμό των αλληλένδετων παραγόντων. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος 

ανά μονάδα ποσού (είτε ανά-γαλόνι είτε ανά τόνο) σχετίζονται : 

 Με την τοποθεσία. Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας που 

καθορίζει του κόστους καθαρισμού είναι η τοποθεσία. Η ίδια η τοποθεσία είναι ένα 

συγκρότημα παραγόντων που εμπλέκει τόσο γεωγραφικές όσο και πολιτικές και νομικές 

εκτιμήσεις. Το σημείο όπου συνέβη η διαρροή μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση επί των 

δαπανών του περιστατικού δεδομένου ότι θα καθορίσει την απαίτηση και την έκταση της 

απόκρισης απορρύπανσης, καθώς και τον βαθμό της ζημίας στο περιβάλλον και στους 

οικονομικούς πόρους.[25] - [26] 

Στο Σχήμα 70 παρουσιάζεται η σύγκριση του κόστους από διαρροές πετρελαίου ανά θαλάσσια 

περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανονισμοί που εφαρμόζονται ανά περιοχή εμφανίζουν 

σημαντικές διαφορές. Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού, όπως καθώς και 

τα επίπεδα της αλιείας και του τουρισμού, ποικίλουν επειδή η σημασία του περιβάλλοντος 

διαφέρει μεταξύ των περιοχών. Σε γενικές γραμμές, η Βαλτική και η Μεσόγειος έχουν τις 

υψηλότερες δαπάνες για διαρροές μέχρι 500 τόνους. Οι δαπάνες στον Ατλαντικό Ωκεανό και 

τη Βόρειο Θάλασσα είναι υψηλότερες για διαρροές μεγαλύτερες από 500 τόνους, αλλά είναι 

πολύ χαμηλότερες από ότι στη Βαλτική και τη Μεσόγειο Θάλασσα για μικρές διαρροές. Τα 

περιστατικά στον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος για όλα τα 

μεγέθη διαρροών κάτι που εξηγείται από το ότι η Ιαπωνία εξυπηρετείται κυρίως από μικρότερα 

δεξαμενόπλοια με χαμηλά όρια ευθύνης, που οδηγεί σε ένα μεγαλύτερο αριθμό ατυχημάτων με 

μικρές αξιώσεις.[27] 

 
Σχήμα 70 Σύγκριση του κόστους από διαρροές πετρελαίου ανά θαλάσσια περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανονισμοί που 

εφαρμόζονται ανά περιοχή εμφανίζουν σημαντικές διαφορές.163  

                                                             
163 Nikolaos P. Ventikos, Foivos S. Sotiropoulos, Disutility analysis of oil spills: Graphs and trends, Marine Pollution Bulletin, vol 
81, pp 116–123, 2014 
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 Με την λίπανση της ακτογραμμής. Η εγγύτητα της πετρελαιοκηλίδας στην ακτογραμμή είναι 

ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος καθαρισμού. Οι 

διαρροές πετρελαίου κοντά σε ακτές, οι επιπτώσεις τους και η αντιμετώπιση τους είναι 

σημαντικά πιο δαπανηρές από ότι αυτές που μπορούν να αντιμετωπιστούν σε υπεράκτιες 

περιοχές.[25] 

 

 Με τον τύπο του πετρελαίου που διέρρευσε. Η  μόλυνση από ποιό επίμονα και ιξώδης έλαια 

είναι η ποιο διαδεδομένη και η ποιο δύσκολα αντιμετωπίσιμη. Η σύνθεση και οι φυσικές 

ιδιότητες του ελαίου θα επηρεάσουν το βαθμό εξάτμισης και φυσικής διασποράς, καθώς και 

την ευκολία της απομάκρυνσης.[25] 

 

 Με την ποσότητα διαρροής. Μπορεί να θεωρηθεί ότι οι μεγάλες διαρροές που έχουν προκληθεί 

έχουν προκαλέσει μεγαλύτερο κόστος από ότι μια μικρή διαρροή, αλλά η αλήθεια είναι 

διαφορετική. Στην πραγματικότητα η σχέση δεν είναι γραμμική  και όπως έχει διερευνηθεί το 

κόστος καθαρισμού για τις μικρές διαρροές είναι πολύ μεγαλύτερο από ό, τι για τις μεγάλες. Η 

ύπαρξη μιας τέτοιας τάσης καθιστά δελεαστικό ότι είναι θεμιτό να υπολογίζεται το μέσο 

κόστος των πετρελαιοκηλίδων διαφόρων μεγεθών. Ωστόσο, μια τέτοια απλουστευτική 

προσέγγιση αγνοεί την υποκείμενη πολυπλοκότητα και την αλληλεξάρτηση μεταξύ των 

παραγόντων που δημιουργούν την σημαντική διακύμανση του κόστους των παρόμοιων 

μεγέθους συμβάντων, τα οποία μπορεί να είναι αρκετές τάξεις μεγέθους. Αυτό επεξηγεί γιατί 

απλές συγκρίσεις μεταξύ του κόστους των επιμέρους διαρροών με βάση την ενιαία παράμετρο 

του κόστους ανά μονάδα όγκου διαρροής μπορεί να είναι άκρως παραπλανητικές.[26] 

 

 Με τις στρατηγικές εκκαθάρισης. Οι επιλογές που γίνονται σε στρατηγικές καθαρισμού και 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στον απόηχο της διαρροής μπορεί  να επηρεάζουν 

σημαντικά  το κόστος καθαρισμού. Το κόστος καθαρισμού συχνά συσχετίζεται άμεσα με τον 

αντίκτυπο της διαρροής, έτσι ώστε η μείωση του αντίκτυπου μιας πετρελαιοκηλίδας να μπορεί 

να οδηγήσει στη μείωση του κόστος για την αντιμετώπιση της διαρροής. Ομοίως, τα χρήματα 

που δαπανούνται για την αποτελεσματική εκκαθάριση μπορεί να μειώσουν σημαντικά 

αργότερα τις ζημιές στους φυσικούς πόρους, τις υλικές ζημιές και τις αξιώσεις που θα 

υπάρξουν. Όταν οι πετρελαιοκηλίδες είναι κοντά σε δυνητικά ευαίσθητες ακτές ή πόρους, η 

πιο οικονομικά αποδοτική προσέγγιση για μια λειτουργία εκκαθάρισης είναι να επενδύσει σε 

πολύ εξοπλισμό και προσωπικό με σκοπό να κρατηθεί το λάδι μακριά από την ακτή ή τον 

ευαίσθητο πόρο και να αποφευχθεί έτσι μια μεγάλη καταστροφή.[25] 

 

 Με τον τύπο ατυχήματος. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 71 οι υψηλότερες δαπάνες συνδέονται 

με ατυχήματα γείωσης και βύθισης. Προσαράξεις, που συνήθως συμβαίνουν πολύ κοντά στην 

ακτή και βυθίσεις πλοίων, στις οποίες οι διαρροές λαδιού συνεχίζονται για μεγάλες χρονικές 

περιόδους και απαιτούν μακροπρόθεσμες διαδικασίες αντιμετώπισης και καθαρισμού. Επίσης 

παρατηρούμε ότι σημαντικό ρόλο παίζει και η ποσότητα μεταφοράς του πλοίου, καθώς ένα 

πλοίο που βυθίζεται μπορεί να απελευθερώσει όλο το λάδι που φέρει ως φορτίο ή καύσιμο. 

Όσον αφορά τις συγκρούσεις, οι διαρροές μπορεί να είναι συνήθως ποιο μικρές, εδώ όμως 

προσθέτονται και τα έξοδα αποζημιώσεων προς το πλοίο που δεν είναι υπεύθυνο για το 
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ατύχημα. Τέλος οι λοιπές αιτίες ατυχημάτων παρουσιάζουν χαμηλότερες δαπάνες από τις 

προαναφερθείσες αιτίες για κάθε μέγεθος διαρροής.[27]   

 
Σχήμα 71 Συσχέτιση κόστους πετρελαιοκηλίδων με βάση τον τύπο του ατυχήματος.164  

 

Οι πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις των παραγόντων αυτών και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζονται από 

άλλους παράγοντες φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Σχήμα 72 Οι πολύπλοκες αντιδράσεις των διάφορων παραγόντων για τον προσδιορισμό του κόστους μιας 

πετρελαιοκηλίδας.165  

                                                             
164 Nikolaos P. Ventikos, Foivos S. Sotiropoulos, Disutility analysis of oil spills: Graphs and trends, Marine Pollution Bulletin, vol 

81, pp 116–123, 2014 
165 Dagmar Schmidt Etkin, Estimating Cleanup Costs For Oil Spills, Oil Spill Intelligence Report, 1999 
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Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που αφορά την οικονομική εκτίμηση της απώλειας 

ανθρώπινης ζωής, η οποία ουσιαστικά είναι ανεκτίμητη σε οικονομικά μεγέθη. Η προσπάθεια για την 

οικονομική αποτίμηση της από τον IMO και ειδικότερα από την Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάλειας 

(Maritime Safety Comittee) κάνοντας χρήση της μεθόδου FSA (συνεκτίμηση κόστους - ωφέλειας), 

εκτίμησε το κόστος, για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και ενός τραυματισμού αντίστοιχα, σε 

1.500.000€.[24] 

 

3.7 Μοντέλο εκτίμησης κόστους πετρελαιοκηλίδας από την Διεθνή Βάση Δεδομένων για 

Πετρελαιοκηλίδες - OSIR 

H Διεθνή Βάση Δεδομένων για Πετρελαιοκηλίδες η οποία άρχισε να εκδίδεται το 1978, περιέχει 

εγγραφές για πάνω από 4100 σημαντικά περιστατικά πετρελαιοκηλίδων που έχουν συμβεί σε 

ολόκληρο τον κόσμο. H βάση δεδομένων καταγράφει την ημερομηνία, την πηγή, τον ιδιοκτήτη, τα 

γαλόνια που χύθηκαν, την τοποθεσία, τις αιτίες που προκάλεσαν την διαρροή, και τον τύπο του 

πετρελαίου που διέρρευσε. Το ερευνητικό προσωπικό της OSIR ενημερώνει εβδομαδιαία την βάση 

δεδομένων μετά από την επαφή με διάφορες πηγές από όλο τον κόσμο.[28] 

H OSIR με βάση την ανάλυση των στοιχείων κόστους έχει αναπτύξει ένα ανά τόνο μοντέλο  

εκτίμησης κόστους. Τα ανά τόνο κόστη (PTC) που παρουσιάζονται βασίζονται σε 1.997 δολάρια και 

μπορεί να ρυθμιστούν με ετήσιους δείκτες τιμών καταναλωτή όπως απαιτείται. Τα στοιχεία μπορούν 

να μετατραπούν σε εκτίμηση ανά γαλόνι κόστους διαιρώντας τα στοιχεία που προκύπτουν από έναν 

παράγοντα 294. Περαιτέρω βελτίωση των εκτιμήσεων από αυτό το μοντέλο λαμβάνει υπόψη 

πρόσθετους παράγοντες, όπως η εποχή, ο καιρός, και η εγγύτητα σε ευαίσθητους πόρους.[25] 
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Σχήμα 73 Μοντέλο εκτίμησης κόστους πετρελαιοκηλίδας από την Διεθνή Βάση Δεδομένων για Πετρελαιοκηλίδες -  OSIR.166  

                                                             
166 Dagmar Schmidt Etkin, Estimating Cleanup Costs For Oil Spills, Oil Spill Intelligence Report, 1999 
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3.8 Άλλα μοντέλα εκτίμησης κόστους πετρελαιοκηλίδας 

Η εκτίμηση του συνολικό κόστος της πετρελαιοκηλίδας μπορεί να προέρχεται από τη χρήση 

τουλάχιστον τεσσάρων  διαφορετικών μεθόδων πέρα από το μοντέλο που αναφέραμε στη ενότητα 3.7 

Αυτές είναι οι ακόλουθες: 

1) Προσθέτοντας όλα τα στοιχεία του σχετικού κόστους (καθαρισμού, κοινωνικό-οικονομική και 

του περιβάλλοντος). 

 

2) Εκτίμηση του κόστους καθαρισμού μέσω της μοντελοποίησης και στη συνέχεια, υποθέτοντας 

έναν λόγο σύγκρισης μεταξύ των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών κοστών. 

  

3) Αν υποθέσουμε ότι το συνολικό κόστος της πετρελαιοκηλίδας μπορεί να προσεγγιστεί από την 

αποζημίωση που τελικά καταβάλλεται σε αιτούντες. Για παράδειγμα, πληροφορίες 

αποζημίωσης αναφέρονται από την Διεθνές Ταμείο Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης - ΙΟPCF, 

το οποία δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις. 

 

4) Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο που υπολογίζει το συνολικό κόστος, όπως το BOSCEM. Αυτό 

αναπτύχθηκε από τον Etkin για την Περιβαλλοντική Προστασίας των ΗΠΑ (EPA), και παρέχει 

μια μεθοδολογία για την εκτίμηση του κόστους της πετρελαιοκηλίδας, συμπεριλαμβανομένων 

των εξόδων απόκρισης του περιβάλλοντος και τις κοινωνικοοικονομικές αποζημιώσεις για τις 

πραγματικές ή υποθετικές διαρροές. 

Επίσης πρόσφατα αναπτύχθηκε μια μαθηματική μέθοδος για την εκτίμηση του κόστους καθαρισμού, η 

οποία βασίζεται στην ανάλυση της παλινδρόμησης 80 περιστατικών κατά τη διάρκεια της περιόδου 

1967-2002. Οι παράμετροι του μοντέλου είναι η ποσότητα διαρροής, η πυκνότητα του πετρελαίου, η 

απόσταση μέχρι την ακτή, η νέφωση (που χρησιμοποιεί ως μέτρο το πόσο φως του ήλιου φτάνει στο 

πετρέλαιο το οποίο είναι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την εξάτμιση) και το επίπεδο της 

ετοιμότητας και βασίζεται σε εκτιμήσεις του ITOPF για το πόσο καλά, διαφορετικές περιοχές του 

κόσμου αντιμετωπίζουν τις πετρελαιοκηλίδες. Τέλος ο Liu το 2009 πρότεινε ένα συνδυασμό της 

προσομοίωσης και την εκτίμηση των μεθόδων. Αντλώντας έναν τύπο για τον υπολογισμό του 

συνολικού κόστος σε μια καταγραφή γραμμικής σχέσης με το μέγεθος διαρροής, ενώ έχει γίνει 

προσπάθεια επίσης για την εφαρμογή της μεθοδολογίας του ανέφερε πειράματα επιλογής, 

προκειμένου να αντλούν την προθυμία πληρωμής (WTP) των νοικοκυριών για την πρόληψη 

παράκτιων πόρων από πετρελαιοκηλίδες.[29] 

 

3.9 Αποζημιώσεις για διαρροές πετρελαίου 

Μετά από μια διαρροή το πετρέλαιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε περιουσίες και να οδηγήσει σε 

οικονομικές απώλειες, κυρίως στην αλιεία και στον τουρισμό. Οι εργασίες καθαρισμού μπορεί να 

αποκαταστήσουν τα μέρη του θαλάσσιου περιβάλλοντος που έχει επηρεαστεί από το πετρέλαιο, αλλά 

όσοι αντιμετωπίσουν οικονομικές και υλικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της διαρροής του πετρελαίου 

μπορεί να απαιτήσουν αποζημίωση.  
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Η καταβολή αποζημίωσης για τη ζημία που προκαλείται ως αποτέλεσμα των πετρελαιοκηλίδων, 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το νομικό καθεστώς που ισχύει στο εσωτερικό της χώρας στην οποία 

συνέβη το περιστατικό. Τρείς Διεθνείς Συμβάσεις παρέχουν τη βάση για την αποζημίωση στην 

πλειοψηφία των χωρών:167 

 Η Σύμβαση Αστικής Ευθύνης - CLC 1992 παρέχει αποζημίωση για τις διαρροές του 

ανθεκτικού πετρελαίου που μεταφέρεται σε δεξαμενόπλοια μέχρι το όριο ευθύνης του 

πλοιοκτήτη και καταβάλλεται από τον ασφαλιστή του σκάφους. Η καθοριζόμενη αποζημίωση 

βασίζεται στην χωρητικότητα των πλοίων και μάλιστα την ακαθάριστη. Σε περίπτωση χωρών 

που έχουν συνάψει τη Σύμβαση Fund 1992168 και οι αποζημιώσεις είναι μεγαλύτερες από 

αυτές της CLC 1992, τότε τα δοθέντα ποσά  παρέχονται από την Fund 1992 η οποία περικλείει 

και την CLC 1992. Αν πρέπει να γίνει υπέρβαση και του εν λόγω ποσού τότε αναλαμβάνει 

δράση το Supplementary Fund169 το οποίο χορηγεί το μέγιστο ποσό αποζημίωσης.170[24] 

 

 
Σχήμα 74 Σύμβαση Αστικής Ευθύνης CLC 1992.171  

                                                             
167 ITOPF (www.itopf.com) 
168 Το Διεθνές Ταμείο Αποζημίωσης από Πετρελαϊκή Ρύπανση του 1992, είναι συμπληρωματικό προς το CLC 1992 και θεσπίζει 

ένα καθεστώς για την αποζημίωση των θυμάτων, όταν η αποζημίωση σύμφωνα με το CLC 1992 δεν είναι διαθέσιμη ή είναι 

ανεπαρκής. 

169 Το Πρωτόκολλο του Συμπληρωματικού Ταμείου, το οποίο εκδόθηκε το 2003, τέθηκε σε ισχύ το 2005, ιδρύοντας 

έτσι το Συμπληρωματικό Διεθνή Ταμείο Αποζημίωσης από Πετρελαϊκή Ρύπανση του 2003. Το Συμπληρωματικό 

Ταμείο παρέχει πρόσθετη αποζημίωση πέραν του ποσού που διατίθεται βάσει της CLC 1992 και του Fund 1992 στα 

κράτη μελή  που είναι επίσης συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου. 

170 ITOPF (www.itopf.com) - IOPC Funds (www.iopcfunds.org) 

171 Καλούδης Παναγιώτης, Εθελοντική Περιβαλλοντική Διαχείριση στο Πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην 

Ναυτιλία, Διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2012 
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 Η Σύμβαση για τις Δεξαμενές Καυσίμων των Πλοίων που ισχύει, για διαρροές από 

δεξαμενές για μια ποικιλία πλοίων και φτάνει μέχρι το όριο ευθύνης του πλοιοκτήτη ενώ 

καταβάλλεται από τον ασφαλιστή του σκάφους.172 

 

 Η Σύμβαση για επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες - HNS ισχύει για τις διαρροές από άλλα 

έλαια, όπως μη-επίμονοι υδρογονάνθρακες, φυτικά και χημικά έλαια και αέρια, που 

μεταφέρονται και σε συσκευασμένη μορφή. Καλύπτει τον προσωπικό τραυματισμό μέσα ή 

έξω από το σκάφος που φέρει τις επικίνδυνες ουσίες καθώς και τις υλικές ζημιές έξω από το 

σκάφος. Επίσης καλύπτει τη ζημιά από την ρύπανση του περιβάλλοντος και των προληπτικών 

μέτρων. Ισχύει για οποιαδήποτε ζημιά στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών 

υδάτων, μιας χώρας και για την περιβαλλοντική ζημία από την ρύπανση στην αποκλειστική 

ζώνη. Η σύμβαση HNS δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ.173 

 

Οι Συμβάσεις αυτές εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο για διαρροές στα νερά των χωρών που έχουν 

υπογράψει την εν λόγω σύμβαση. Η αξίωση για την επιστροφή των απωλειών μπορεί να γίνει στο 

πλαίσιο των συμβάσεων, χωρίς να  αποτελεί ανάγκη η απόδειξη της υπαιτιότητάς του ιδιοκτήτη του 

πλοίου που προκάλεσε την ρύπανση. Ωστόσο, κάθε σύμβαση έχει ένα χρονικό όριο κατά τη διάρκεια 

του οποίου μπορούν να υποβληθούν οι αξιώσεις. 

Ανεξάρτητα από την αναμενόμενη πηγή της αποζημίωσης, η διαδικασία για το χειρισμό των 

απαιτήσεων, ακολουθεί συνήθως μια σειρά από βήματα. Είναι ευθύνη του αιτούντα να παράσχει τα 

επαρκή αποδεικτικά στοιχεία της απώλειάς τους. Η αξιολόγηση μπορεί να λάβει τη μορφή της 

επαναληπτικής ανταλλαγής μεταξύ του αιτούντος και των υπευθύνων για τη διευθέτηση της 

απαίτησης, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μπορεί επίσης να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες 

και αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

επιτυγχάνεται συμφωνία για το ποσό της αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί σε φιλική βάση.174 

 

3.10 P & I Clubs 

Η πλειοψηφία των πλοίων που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο είναι ασφαλισμένα για τις 

υποχρεώσεις τρίτου μέρους από ένα οργανισμό προστασίας και εγγύησης τα P&I Clubς, τα οποία 

ήρθαν στα μέσα του 19ου αιώνα  να καλύψουν απαιτήσεις που κανείς άλλος δεν μπορούσε να καλύψει 

μέχρι στιγμής. Τα P&I Clubs είναι στην ουσία ενώσεις εφοπλιστών που συμφωνούν να ασφαλίσουν 

μεταξύ τους, τους κινδύνους που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των πλοίων τους. Για σοβαρά 

περιστατικά πετρελαϊκής ρύπανσης, τα P&I Clubs μπορεί να πληρώσουν για τις ζημίες μέχρι το ποσό 

που ορίζεται από την ισχύουσα σύμβαση ή εθνική νομοθεσία, χωρίς να υποχρεούνται όμως σε 

απεριόριστο ποσό αποζημίωσης, για αυτό έχει οριστεί ένα μέγιστο ποσό το οποίο είναι το 1 δις$. Σε 

περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του εν λόγω ποσού, τότε την ευθύνη και την υποχρέωση της 

αποζημίωσης του υπόλοιπου ποσού την αναλαμβάνει ο πλοιοκτήτης ή όποιος κριθεί υπεύθυνος από τα 

                                                             
172 ITOPF (www.itopf.com) 
173 ITOPF (www.itopf.com) - IOPC Funds (www.iopcfunds.org) 

174 ITOPF (www.itopf.com) 
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δικαστήρια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ως εκ τούτου, αξιώσεις αποζημίωσης πρέπει να γίνουν 

στον πλοιοκτήτη ή στον ασφαλιστή του σκάφους.[24] - [30]  

Οι υποχρεώσεις των P&I Clubs που απορρέουν από ατυχήματα ρύπανσης με πετρέλαιο δεν είναι μόνο 

ο καθορισμός των εξόδων, αλλά και το κόστος που συνεπάγεται για την αποφυγή ή την 

ελαχιστοποίηση της ρύπανσης ή ενδεχόμενου κινδύνου ρύπανσης. Με την πάροδο του χρόνου 

βλέπουμε τον αριθμό των ατυχημάτων να έχει μειωθεί σημαντικά, άλλα ακόμα και σήμερα δεν 

παύουν να συμβαίνουν ατυχήματα μεγάλου μεγέθους με καταστροφικές συνέπειες.175 

Το  90% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου δεσμεύεται σε μια αμοιβαία δομή η οποία βρίσκεται 

υπό την προστασία και την εγγύηση των P&I Clubs. Η αντίθεση των P&I Clubs με άλλους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς, έχει να κάνει ότι από τους οργανισμούς αυτούς οι πλοιοκτήτες 

πληρώνουν και αγοράζουν την ασφάλιση τους ενώ στα P&I Clubs οι πλοιοκτήτες εισέρχονται σε μια 

αμοιβαία σχέση με όλα τα άλλα μέλη της λέσχης, έτσι ώστε κάθε πλοιοκτήτης να είναι τόσο 

ασφαλιστής όσο και ασφαλισμένος, γιατί έτσι καταφέρνουν να πετύχουν την αμοιβαιότητα που αφορά 

την ασφάλεια των πλοιοκτητών και τις περιβαλλοντικές επιδώσεις. Στα P&I Clubs αμοιβαιότητα 

σημαίνει λοιπόν ότι κάθε πλοιοκτήτης είναι δυνατόν να καλύψει ένα μέρος των ζημιών που 

προκλήθηκαν από τον εαυτό του άλλα και από όλα τα άλλα μέλη. Αυτό ενισχύει την ύπαρξη 

αμοιβαίου ενδιαφέροντος για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Τα P&I Clubs λοιπόν υποστηρίζουν 

ότι είναι ένας από τους καλύτερους ιδιωτικούς φορείς, για την ενθάρρυνση υψηλότερων προτύπων 

ασφάλειας και περιβαλλοντικών επιδόσεων στον κλάδο της ναυτιλίας.[31] 

Υπάρχει συμφωνία στα P&I Clubs και  στα ταμεία  IOPC(CLC 1992 - Fund 1992 -  Supplementary 

Fund) για την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού και για την ύπαρξη 

συντονισμού που επιτρέπει την ύπαρξη αξιώσεων μεταξύ των δύο οργανισμών. Η Συμφωνία για 

Αποζημίωση Πετρελαϊκής Ρύπανσης από Μικρό Δεξαμενόπλοιο - STOPIA και η Συμφωνία για 

Αποζημίωση Πετρελαϊκής Ρύπανσης από Δεξαμενόπλοιο - TOPIA έχουν συσταθεί για να 

εξισορροπήσουν τις αποζημιώσεις μεταξύ πλοιοκτητών και παραληπτών πετρελαίου.176 

 

 

 

 

 

 

                                                             
175 ITOPF (www.itopf.com) 
176 ITOPF (www.itopf.com) 
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Κεφάλαιο     
Τεχνικές απορρύπανσης & προστασίας θαλασσών και ακτών από πετρελαιοκηλίδες 

 

4.1 Παρακολούθηση θαλάσσιων πετρελαιοκηλίδων 

Μετά από μια διαρροή πετρελαίου, οι κυβερνήσεις και οι οργανώσεις που ασχολούνται με το 

περιστατικό συχνά επιθυμούν να γνωρίζουν την έκταση της μόλυνσης των βασικών πόρων ή τις 

επιπτώσεις του συμβάντος για το θαλάσσιο περιβάλλον ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, να μπορούν να 

προβούν σε μια ακριβής εκτίμηση. Η παρακολούθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους 

τρόπους ανάλογα με τους στόχους του προγράμματος παρακολούθησης. Η χρήση εναέριας 

αναγνώρισης ή τηλεπισκόπησης, οι έρευνες και οι δειγματοληψίες από την ξηρά ή από σκάφος και η 

χρήση αισθητήρων, πλωτήρων και άλλων μηχανισμών αποτελούν τις κύριες λειτουργίες σε κάθε 

πρόγραμμα παρακολούθησης, ενώ μοντέλα πρόβλεψης χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της 

εξάπλωσης του πετρελαίου καθώς και για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις του. 

Ο στόχος κάθε προγράμματος παρακολούθησης πρέπει να είναι η παροχή αξιόπιστων, αντικειμενικών 

και χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με την παρουσία του πετρελαίου που διέρρευσε στο περιβάλλον. 

Η διενέργεια παρακολούθησης μιας διαρροής έχει συχνά τους παρακάτω στόχους : 

 Επικυρώνει την προέλευση της πετρελαϊκής ρύπανσης. 

 Προσδιορίζει το μέγεθος της ρύπανσης στην θάλασσα και στην ακτή. 

 Ελέγχει  τις επιπτώσεις της ρύπανσης στα εμπορικά ψάρια και τα οστρακοειδή. 

 Καθορίζει τον κίνδυνο μεταφοράς ρύπων στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα. 

 Επαληθεύει την αιτία και το αποτέλεσμα. Διατυπώνει δηλαδή, κατά πόσον ή όχι οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις που παρατηρούνται αποδίδονται άμεσα σε υψηλές συγκεντρώσεις 

του πετρελαίου που προέκυψε από μια συγκεκριμένη διαρροή. 

 Προσδιορίζει τις κατάλληλες συνθήκες για την έναρξη και τη διατήρηση των μέτρων 

αποκατάστασης. 

 Ελέγχει την αποτελεσματικότητα της απόκρισης. 

 Μετράει την συγκέντρωση υδρογονανθράκων στα ιζήματα και στο νερό για να αποφασισθεί αν 

θα συνεχισθεί ή αν θα λήξει η απόκριση.[33] 

 

4.1.1 Εναέρια επιτήρηση και τηλεπισκόπηση πετρελαιοκηλίδων 

Η εναέρια επιτήρηση και η τηλεπισκόπιση, αποτελούν σημαντικά εργαλεία διαχείρισης για την 

αξιολόγηση της θέση και της έκτασης της μόλυνσης του πετρελαίου και για την επαλήθευση των 

προβλέψεων της κίνησης των πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα. 
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Εναέρια επιτήρηση 

Κατά την έναρξη του συμβάντος, εκθέσεις από αναγνωριστικές πτήσεις είναι συχνά ζωτικής σημασίας 

για να αποδειχθεί η φύση και η κλίμακα της ρύπανσης. Η στρατηγική για την εναέρια παρατήρηση και 

τα στοιχεία επικοινωνίας των κατάλληλων φορέων και των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών θα 

πρέπει να έχει προβλεφθεί και καθοριστεί στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μετά την αρχική 

κινητοποίηση, οι επόμενες πτήσεις θα πρέπει να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην αρχή ή 

στο τέλος της κάθε ημέρας, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις 

συνεδριάσεις λήψης αποφάσεων, που προγραμματίζουν τις ενέργειες απόκρισης. 

Εκείνοι που λαμβάνουν μέρος σε μια πτήση πρέπει να είναι τακτικά και διεξοδικά ενημερωμένοι εκ 

των προτέρων σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του αεροσκάφους και τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ενώ τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για την 

εναέρια παρακολούθηση πρέπει να είναι επανδρωμένα με τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής 

προστασίας και πρέπει να διαθέτουν καλή περιμετρική ορατότητα και να φέρουν κατάλληλα 

βοηθήματα ναυσιπλοΐας. Η επιλογή αεροσκαφών θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την ταχύτητα 

λειτουργίας, γιατί αν αυτό είναι πάρα πολύ γρήγορο, η ικανότητα παρατήρησης θα μειωθεί σημαντικά, 

ενώ αν είναι πολύ αργό η απόσταση πτήσης θα είναι περιορισμένη. 

Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι παρατηρητές σε μια πτήση επιτήρησης, θα πρέπει να συνεργαστούν 

στενά για να συγκρίνουν και να επιβεβαιώσουν τις θεάσεις ενώ ο κύριος παρατηρητής είναι αυτός που 

κατευθύνει. Ο πιλότος θα πρέπει να είναι έμπειρος και σε θέση να ανιχνεύει με αξιοπιστία, να 

αναγνωρίζει και να καταγράφει τη διαρροή στη θάλασσα. Θα πρέπει να υπάρχει συνοχή τουλάχιστον 

ενός παρατηρητή καθ 'όλη τη σειρά των πτήσεων, έτσι ώστε οι διακυμάνσεις στις αναφορές να 

αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στην κατάσταση της ρύπανσης από πετρέλαιο και όχι τις διαφορές 

μεταξύ των αντιλήψεων των παρατηρητών.  

Ένα σχέδιο πτήσης θα πρέπει να προγραμματιστεί εκ των προτέρων και να ξεκινήσει - τελειώσει με 

επαρκές φως για να αποδώσει την παρατήρηση της επιφάνειας της θάλασσας ή της ακτογραμμής. 

Αυτό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κάθε διαθέσιμη πληροφορία που μπορεί να μειώσει την περιοχή 

αναζήτησης όσο το δυνατόν περισσότερο, όπως την τελευταία γνωστή θέαση της πετρελαιοκηλίδας 

και την αναμενόμενη πορεία της. 

Ψηφιακές φωτογραφίες παρέχουν μια ανεκτίμητη καταγραφή της ρύπανσης από πετρέλαιο. Σχετικά 

υψηλές ταχύτητες κλείστρου (1 / 500th δευτερόλεπτα) συνιστάται για να αποφεύγεται η σύγχυση από 

την κίνηση και τις δονήσεις του αεροσκάφους όπως και UV και πολωτικά φίλτρα είναι συχνά χρήσιμα 

για να μειώσουν το εκτυφλωτικό φως και μερικές φορές μπορεί να βοηθήσουν στον ορισμό της 

όξυνσης του πετρελαίου στο νερό. Κάμερες με ενσωματωμένο GPS είναι χρήσιμες για τη διατήρηση 

ενός αρχείου καταγραφής των φωτογραφιών που ελήφθησαν ενώ βιντεοκάμερες μπορεί να παρέχουν 

ένα πρόσθετο εργαλείο για την καταγραφή παρατηρήσεων . Οι παρατηρήσεις μπορούν να εγγραφούν 

σε ένα φορητό υπολογιστή ή τάμπλετ με σχετικούς χάρτες κατεβασμένους από ιστοσελίδες online 

χαρτογράφησης ή χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς χάρτες ναυσιπλοΐας. Ένα συνδεδεμένο φορητό 

GPS  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σηματοδοτήσει σημεία για τον προσδιορισμό της θέσης των 

παρατηρούμενων πετρελαιοκηλίδων και άλλα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά. Σαν αρχείο, πρέπει να 

ληφθούν αποσπάσματα ή αντίγραφα των χαρτών και των διαγραμμάτων σε κατάλληλη κλίμακα 
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χαρτιού για σχολιασμό κατά τη διάρκεια της πτήσης. Επιπλέον μπορεί να είναι χρήσιμο να σχεδιαστεί 

ένα πλέγμα πάνω στο χάρτη, έτσι ώστε κάθε θέση να μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα με αναφορά 

πλέγματος.  

Είναι σημαντικό για τους παρατηρητές να είναι εξοικειωμένοι με τις αλλαγές στην εμφάνιση του 

πετρελαίου με την πάροδο του χρόνου, ως αποτέλεσμα της αποσάθρωσης, έτσι ώστε η παρουσία και η 

φύση του να μπορεί να ανιχνευθεί αξιόπιστα και με ακρίβεια. Τα περισσότερα έλαια εξαπλώνοται 

γρήγορα σε μεγάλες εκτάσεις της επιφάνειας της θάλασσας. Παρά το γεγονός ότι το πετρέλαιο μπορεί 

αρχικά να σχηματίσει μια συνεχή κηλίδα, αυτή στην συνέχεια συνήθως σπάει σε τεμάχια και σειράδια 

λόγο της επίδρασης ρευμάτων και αναταράξεων. Καθώς το πάχος και η έκταση του πετρελαίου 

μειώνετε, η εμφάνιση του αλλάζει από το μαύρο ή σκούρο καφέ χρωματισμό σε μια ιριδίζουσα και 

ασημί γυαλάδα στα άκρα της κηλίδας. 

Πίνακας 11 Ένας οδηγός για την σχέση μεταξύ της εμφάνισης, του πάχους και του όγκο των πλωτών ελαίου. Ενώ τα στοιχεία 
για τα πάχη και τους όγκους που αναφέρονται είναι ενδεικτικά μόνο, χρησιμεύουν για να δείξουν ότι ακόμη και μεγάλες 

περιοχές με γυαλάδα περιέχουν σχετικά μικρές ποσότητες λαδιού. Οι δράσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται σε τομείς όπου 

παρατηρείτε μαύρο ή καφέ λάδι και γαλάκτωμα για να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της επέμβασης.177 

Τύπος 

λαδιού 
Εμφάνιση 

Πάχος κατά 

προσέγγιση 

Κατά προσέγγιση όγκος (m3 / 

km2) 

Γυαλάδα του 

πετρελαίου Ασημί > 0,0001 χιλιοστά 0.1 

Γυαλάδα του 

πετρελαίου 
Ιριδίζουσα 

(ουράνιο τόξο) >0.0003 χιλιοστά 0,3 

Το αργό 

πετρέλαιο και 

τα καύσιμα Καφέ έως μαύρο > 0,1 χιλιοστά 100 

Νερό-σε-

έλαιο 

γαλακτώματα  Καφέ / πορτοκαλί > 1 χιλιοστά 1000 
 

Μεγάλες ποσότητες από συντρίμμια που βρίσκονται στο νερό εξαιτίας του ατυχήματος μπορούν να 

αναμιχθούν με το λάδι και να συγκαλύψουν την εμφάνισή του. Επιπλέον, από τον αέρα, είναι δύσκολο 

να γίνει διάκριση μεταξύ του πετρελαίου και μιας ποικιλία από άλλα φαινόμενα που συγχέονται με το 

έλαιο. Φαινόμενα που τις περισσότερες φορές οδηγούν σε λανθασμένες αναφορές του πετρελαίου 

περιλαμβάνουν: κυματισμούς, διαφορές στο χρώμα δύο γειτονικών υδάτινων μαζών, αναστέλλοντα 

ιζήματα, επιπλέοντα φύκια, θαλάσσια βλάστηση, μπαλώματα από κοράλλια σε ρηχά νερό, και 

βιομηχανικά λύματα. Μια ακριβής εκτίμηση της ποσότητας του πετρελαίου που παρατηρήθηκε στη 

θάλασσα μπορεί να μην είναι δυνατή λόγω των δυσκολιών μέτρησης του πάχους και της κάλυψης. 

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένους παράγοντες μπορεί να είναι δυνατό να εκτιμηθεί ο όγκος 

του πετρελαίου σε μια κηλίδα σε μια τάξη μεγέθους έτσι ώστε η απαιτούμενη κλίμακα της επέμβασης 

να  μπορεί να προγραμματιστεί.[34] 

 

                                                             
177 Aerial Observation of Marine Oil Spills, Technical Information Paper, 2011. available online at https: www.itopf.com 
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Τηλεπισκόπηση 

Αερομεταφερόμενη ή δορυφορική τηλεπισκόπηση μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του πετρέλαιο 

για την αντιμετώπιση διαρροών. Με την τηλεπισκόπηση ανιχνεύεται ακτινοβολία εκτός του ορατού 

φάσματος και παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πετρέλαιο, οι οποίες είναι ιδιαίτερης 

σημασίας για τη χαρτογράφηση της πετρελαιοκηλίδας και την παροχή πληροφόρησης στον 

μοντελισμό πετρελαιοκηλίδων.  

Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν εκείνους που λειτουργούν στις ορατές και 

υπέρυθρες περιοχές του φάσματος και ραντάρ συνθετικού διαφράγματος - SAR. Οι λειτουργίες αυτές 

μπορεί να διαχωρίσουν τους αισθητήρες  σε  παθητικούς, οι οποίοι ανιχνεύουν τα σήματα τα οποία 

είναι φυσικά διαθέσιμα, π.χ. το ηλιακό φως που αντανακλάται ή τη θερμική ακτινοβολία που 

εκπέμπεται από ένα στόχο σε ενεργούς, οι οποίοι παρέχουν τη δική τους πηγή ακτινοβολίας για τον 

φωτισμό στόχου και την ανίχνευση του σήματος. Η οπτική παρατήρηση του πετρελαίου απαιτεί 

ημέρες με ξαστεριά, περιορίζοντας έτσι σημαντικά την εφαρμογή των παθητικών αισθητήρων. όμως 

οι δορυφόροι SAR δεν περιορίζονται από την παρουσία των νεφών και δεδομένου ότι δεν βασίζονται 

σε ανακλώμενο φως, παραμένουν σε λειτουργία και τη νύχτα. Ωστόσο, οι εικόνες των ραντάρ 

περιλαμβάνουν συχνά μια σειρά από ανώμαλα χαρακτηριστικά, ή ψευδώς θετικά αποτελέσματα, τα 

οποία μπορούν να εκληφθούν για το πετρέλαιο, όπως  θαλάσσιος πάγος, ανθίσεις φυκιών, σκιές του 

ανέμου και θύελλες, για αυτό και απαιτείτε ερμηνεία των εμπειρογνωμόνων. Ένας περαιτέρω 

περιορισμός όλων των δορυφορικών εικόνων είναι ότι η συχνότητα με την οποία ένας δορυφόρος 

περνά πάνω από τις ίδιες περιοχές κυμαίνεται από μερικές ημέρες έως εβδομάδες, ανάλογα με την 

συγκεκριμένη τροχιά. Αυτή η καθυστέρηση μπορεί να ξεπεραστεί εν μέρει από παρακολούθηση από 

περισσότερες από μία δορυφορικές πλατφόρμες και όπου είναι δυνατόν, με την επιλεκτική 

τοποθέτηση της γωνίας της κεραίας του δορυφόρου. Μόλις αποκτηθούν οι εικόνες, μεταδίδονται από 

ένα σταθμό υποδοχής εδάφους για την αναγκαία ερμηνεία για την εξάλειψη των ψεύτικων θετικών 

αποτελεσμάτων. Ωστόσο, για πολλούς δορυφόρους αυτή η εγγενής καθυστέρηση είναι ελάχιστη, 

επιτρέποντας σχεδόν υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο.178[34] 

Στην αερομεταφερόμενη τηλεπισκόπηση, χρησιμοποιούνται κατά βάση ραντάρ απεικόνισης με 

παθητικούς αισθητήρες τα οποία παρέχουν εικόνες της οπίσθιας σκέδασης από την επιφάνεια της 

θάλασσας η οποία εξαρτάται από τον άνεμο και τα κύματα. Όταν λοιπόν η επιφάνεια της θάλασσας 

είναι τραχιά, δημιουργεί τα σήματα οπίσθιας σκέδασης που ανιχνεύονται ακόμα και σε μεγάλες γωνίες 

πρόσπτωσης θ του παλμού του ραντάρ και ένα μικρό κλάσμα του ανακλώμενου κύματος ανιχνεύεται. 

Η ύπαρξη μιας πετρελαιοκηλίδας όμως μειώνει τα κύματα στην επιφάνεια της θάλασσας και οι παλμοί 

του ραντάρ αντανακλώνται ακριβώς όπως μια ακτίνα φωτός σε μια επιφάνεια καθρέφτη, μακριά από 

το αεροσκάφος, χωρίς καμία ένταση του σήματος να μπορεί να μετρηθεί. Το πως λειτουργεί ένα 

τέτοιο ραντάρ φαίνεται στο Σχήμα 75.179 

 

 

                                                             
178 SEOS (www.seos-project.eu) 
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Σχήμα 75 Αερομεταφερόμενη τηλεπισκόπηση.180  

Νέες τεχνολογίες και τεχνικές τηλεπισκόπισης αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου 

αιώνα και χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της Πετρελαιοκηλίδα του Deepwater Horizon. 

Σημαντική βοήθεια και υποστήριξη στην ανταπόκριση προήλθε από τους ορατούς δορυφορικούς 

αισθητήρες MODIS και MERIS και σε μικρότερο βαθμό μέσω του δορυφόρου SAR. Εναέριες 

απομακρυσμένες πλατφόρμες τηλεπισκόπησης είχαν επίσης σημαντική συνεισφορά, 

συμπεριλαμβανομένων πολυφασματικών ειδικών συστημάτων και αερομεταφερόμενων 

υπερφασματικών αισθητήρων, υπερευαίσθητων L-band ραντάρ, και θερμικά υπέρυθρων 

φασματόμετρων. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ανάπτυξη της AVIRIS υπερφασματικής προσέγγισης για 

την ποσοτικοποίηση του πάχους της πετρελαιοκηλίδας. Ταχείας αντίδρασης προϊόντα, όπως ειδικά 

συστήματα απεικόνισης του ωκεανού και τα δορυφορικά δεδομένα MODIS, ήταν κρίσιμης σημασίας 

για να υποστηριχτεί η έγκαιρη λήψη αποφάσεων κατά την διαδικασία της απόκρισης. Όλοι οι 

αισθητήρες απαιτούν άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για τη λειτουργία τους και την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. Ενώ οι εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν μειώσει το μέγεθος του εξοπλισμού, πολλά 

συστήματα τηλεπισκόπησης είναι ογκώδη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από ειδικό 

αεροσκάφος στο οποίο είναι εγκατεστημένα.[35] 

Στο Σχήμα 76, βλέπουμε μια δορυφορική εικόνα της ανατολικής Κίτρινης Θάλασσας, από ένα 

προηγμένο ραντάρ συνθετικού διαφράγματος ASAR, 3,5 μέρες μετά την διαρροή αργού πετρελαίου 

από το δεξαμενόπλοιο Hebei Spirit, ύστερα από σύγκρουση στη Νότια Κορέα. Το πετρέλαιο κινείται 

με μια γενικά νότια κατεύθυνση, με τον άνεμο και το ρεύμα να το εξαπλώνουν σε μια ευρεία περιοχή. 

Η εικόνα αποκτήθηκε από τον δορυφόρο Envisat στις 11 Δεκεμβρίου 2007 και είναι ευγενική 

παραχώρηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος - ESA. Στο Σχήμα 77, βλέπουμε ένα μικρό 

υποσύνολο της εικόνας του MODIS και MERIS από την πετρελαιοκηλίδα στην εξέδρα Deepwater 

Horizon (DWH) στις 8 και 9 Μαΐου 2010. Το κόκκινο εικονίδιο δείχνει την τοποθεσία της φωτιάς 

στην εξέδρα και το κόκκινο βέλος θέλει να δήξει τις σημαντικές αλλαγές στα πρότυπα 

πετρελαιοκηλίδας MERIS και MODIS, με συνεχόμενες περιοχές MODIS που εμφανίζονται λιγότερο 

έντονες στο MERIS. 
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Σχήμα 76 Δορυφορική εικόνα της ανατολικής Κίτρινης Θάλασσας μετά την διαρροή αργού πετρελαίου από το δεξαμενόπλοιο 

Hebei Spirit.181   

 

Σχήμα 77 Υποσύνολο της εικόνας του MODIS και MERIS από την πετρελαιοκηλίδα στην εξέδρα Deepwater Horizon.182 

 

4.1.2 Παρακολούθηση πετρελαιοκηλίδας με δειγματοληψία 

Οι διαδικασίες συλλογής δείγματος θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. 

Η προσέγγιση αυτή εξασφαλίζει ότι οι ομάδες δειγματοληψίας ακολουθούν τα ίδια πρωτόκολλα στον 

τομέα αυτό και ότι είναι διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για να μπορέσουν τα αποτελέσματα να 

ερμηνευθούν σωστά. 

                                                             
181 Aerial Observation of Marine Oil Spills, Technical Information Paper, 2011. available online at https: www.itopf.com 
182 Ira Leifer , William J. Lehr , Debra Simecek-Beatty , Eliza Bradley , Roger Clark , Philip Dennison , Yongxiang Hu , Scott 

Matheson , Cathleen E. Jones , Benjamin Holt , Molly Reif , Dar A. Roberts , Jan Svejkovsky , Gregg Swayze , Jennifer Wozencraft,  

State of the art satellite and airborne marine oil spill remote sensing: Application to the BP Deepwater Horizon oil spill, Remote 

Sensing of Environment vol 124, pp 185–209, 2012 
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Πίνακας 12 Κατευθυντήριες γραμμές για την ποσότητα του δείγματος που τυπικά απαιτείται για την ανάλυση 

υδρογονανθράκων.183  

Περιγραφή 
Ένδειξη της ελάχιστης απαιτούμενης 

ποσότητας (ανά δείγμα) 

Αγνό δείγμα από πηγή πετρελαίου 30–50 ml 

Το μολυσμένο λάδι (π.χ. γαλακτωματοποιημένο 

λάδι, λάδι από τη θάλασσα ή την ξηρά, κλπ) 
10–20 g 

Συντρίμμια με πετρέλαιο, άμμος χρωματισμένη 

από λάδι 

Επαρκής ποσότητα ώστε το περιεχόμενο του 
πετρελαίου να είναι περίπου 10 g 

Λαδωμένα φτερά 
5-10 φτερά ανάλογα με την ποσότητα του 

παρόντος πετρελαίου  

Ψάρια, οστρακοειδή (σάρκα και όργανα) Πολλαπλά άτομα του ίδιου είδους, ύψος 30 g 

Δείγμα νερού με εμφανή έλαια 1 λίτρο 

Δείγμα νερού χωρίς ορατό λάδι 3-5 λίτρα 

 

Τα ποιό σημαντικά δείγματα σε μια διαδικασία παρακολούθησης, είναι τα καθαρά και επαληθευμένα 

δείγματα πετρελαίου από όλες τις δυνητικές πηγές. Όταν η πηγή είναι γνωστή,  δείγματα μπορούν να 

ληφθούν απευθείας από εξειδικευμένο προσωπικό ενώ όταν η πηγή δεν είναι γνωστή, τα δείγματα 

χρειάζεται να λαμβάνονται από διάφορες υποψήφιες πηγές.  

Μετά από μια διαρροή που προέρχεται από ναυάγιο πλοίου, όπου η άμεση δειγματοληψία από την 

πηγή είναι τις ποιο πολλές φορές αδύνατη, συλλέγεται ένα δείγμα ελαίου που ανεβαίνει στην 

επιφάνεια της θάλασσας, ακριβώς πάνω από το ναυάγιο. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να 

ληφθεί ένα δείγμα από την πηγή, πολλαπλά δείγματα του πετρελαίου από τις μολυσμένες ακτές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Συνήθως απαιτούνται μικρές ποσότητες δείγματος πετρελαίου από την 

επιφάνεια του νερού, με βάζα δειγματοληψίας ή προσροφητικά μαξιλάρια. Για δειγματοληψία 

πετρελαίου λεπτής γυαλάδας, χρησιμοποιούνται ειδικά δίχτυα δειγματοληψίας με δίχτυ λεπτού 

πλέγματος. 

Η διαδικασία της παρακολούθησης δεν περιορίζεται μόνο στην δειγματοληψία πετρελαίου. 

Παρακολούθηση που έχει ως στόχο να πολιτικοποιήσει την μόλυνση από υδρογονάνθρακες, 

συνεπάγεται μια μετατόπιση της στόχευσης από το χυμένο πετρέλαιο προς τον μέσο που έχει πιθανώς 

μολυνθεί. Η αρχική προσέγγιση είναι συχνά να λαμβάνονται δείγματα από τη στήλη του νερού, καθώς 

αυτό είναι το μονοπάτι μέσω του οποίου το λάδι μεταναστεύει στις ακτές, τα ιζήματα και τους ζώντες 

οργανισμούς. Αυξημένες συγκεντρώσεις πετρελαίου στη στήλη του νερού μπορεί να παρέχει το 

έναυσμα για την επέκταση του καθεστώτος δειγματοληψίας σε άλλους στόχους, όπως οι ζώντες 

οργανισμοί, και τα ιζήματα, αλλά αυτό είναι συνήθως απαραίτητο μόνο αν η μόλυνση είναι 

εκτεταμένη και οι επιπτώσεις είναι δυνητικά σημαντικές 

Μετά την επιλογή και την συλλογή του δείγματος, η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής ανάλυσης 

καθορίζεται από τους στόχους του προγράμματος παρακολούθησης. Αν στόχος είναι να αποδειχθεί ότι 

τα δείγματα της πετρελαιοκηλίδας προήλθαν από μια ύποπτη πηγή, τότε ποιοτική ανάλυση με GC-FID 

εξέταση και ανάλυση GC-MS των βιοδεικτών είναι η προσέγγιση που ακολουθείται πιο συχνά. Εάν η 

                                                             
183 Andrew Tucker, Dr Michael O’Brien, Volunteers and Oil Spills –A Technical Persective  available online at https: 

www.itopf.com 
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παρακολούθηση αφορά τις συνολικές συγκεντρώσεις υδρογονανθράκων σε περιβαλλοντικά δείγματα, 

συνήθως χρησιμοποιούνται τεχνικές UVF ή GC-FID. Για την ανάλυση των ζώντων οργανισμών και 

ειδικότερα για την ανάλυση των ειδών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 

χρησιμοποιείται  η τεχνική  GC-MS. 

Προγράμματα παρακολούθησης με δειγματοληψία δεν είναι  απαραίτητα μετά από όλες τις διαρροές, 

αλλά μόνο στην περίπτωση σοβαρών περιστατικών, όπου το πετρέλαιο έχει εξαπλωθεί σε μία ευρεία 

γεωγραφική περιοχή και όπου το έλαιο έχει είτε τη δυνατότητα να προκαλέσει σημαντικές 

περιβαλλοντικές βλάβες, ή όπου η παρακολούθηση μπορεί να βοηθήσει άμεσα με τις δραστηριότητες 

αντιμετώπισης.[34] 

 

4.1.3 Εντοπισμός πετρελαιοκηλίδων με την χρήση τεχνικής φθορισμού και μηχανισμού 

παρακολούθησης 

Τεχνικές φθορισμού 

Το σύστημα με την βοήθεια ενός αισθητήρα φασματοσκοπίας φθορισμού μπορεί όχι απλά να 

ανιχνεύσει χημικά και πετρέλαιο, αλλά και να τα χαρακτηρίσει. Μια πηγή υπεριώδους φωτισμού είναι 

τοποθετημένη γύρω από μια οπτική στήλη, με την οποία μπορούμε να ανιχνεύσουμε τα διάφορα μήκη 

κύματος των φθορισμένων υδρογονανθράκων ή άλλων ουσιών. Ένας αισθητήρας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με αξιοπιστία σε μια ευρεία γκάμα συνθηκών περιβάλλοντος, όπως κατά την διάρκεια 

της ημέρας ή της νύχτας και παρουσία πηγών νυχτερινού φωτός, οι οποίες παράγουν μεγάλα ποσά UV 

φωτός και με διάφορες συνθήκες πίσω διασκορπιστικού φωτός και παρουσία φυσιολογικού 

υπόβαθρου φθορισμού από την υδάτινη πανίδα και χλωρίδα. 

Η πηγή του υπεριώδους φωτισμού διατηρείται σε ένα σταθερό επίπεδο και ένας ειδικός πλωτήρας 

χρησιμοποιείται, στο εσωτερικό του οποίου τοποθετούμε τον αισθητήρα. Ο πλωτήρας έχει ανοίγματα 

που επιτρέπουν στο επιφανειακό νερό να περνάει από μέσα, ενώ προστατεύουν τον αισθητήρα από τις 

αναταραχές που δημιουργούνται από τα κύματα και τα ρεύματα και εμποδίζουν τις παρεμβάσεις του 

φωτός από τον ήλιο και τα νυχτερινά φώτα. Ο πλωτήρας έχει χαμηλό κέντρο βάρους, κάτω από την 

επιφάνεια του νερού, ενώ το τμήμα που καλύπτεται από το νερό μειώνει τις απότομες κινήσεις και 

παρέχει μια σταθερή βάση για την ανίχνευση των φθοριζόντων ουσιών.[36] 

 

Μηχανισμός παρακολούθησης 

Ο μηχανισμός που έχει ως στόχο την ανίχνευση πετρελαιοκηλίδων, αποτελείται από ένα αισθητήρα 

εντοπισμού πετρελαιοκηλίδας, εντοιχισμένο πάνω σε μια σταθερή πλατφόρμα. Ο αισθητήρας διαθέτει 

μια συσκευή μέτρησης μικροκυμάτων MWR και τουλάχιστον άλλον ένα απομακρυσμένο αισθητήρα. 

Ένας αναλυτής δεδομένων είναι ρυθμισμένος να δέχεται δεδομένα από τον μετρητή μικροκυμάτων 

και τον απομακρυσμένο αισθητήρα. Ο αναλυτής δεδομένων παράγει ένα σήμα εξόδου ενδεικτικό της 

ύπαρξης ή όχι πετρελαιοκηλίδας, ανάλογα με τα δεδομένα που δέχτηκε από τον μετρητή 

μικροκυμάτων και τον απομακρυσμένο αισθητήρα. Επιπλέον μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από 

έναν απομακρυσμένοι αισθητήρες, ενώ με την ενσωμάτωση μιας οθόνης για τηλεπαρακολούθηση της 
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θαλάσσιας επιφάνειας ο μηχανισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παρακολούθηση σε 

παραθαλάσσιες τοποθεσίες.[36] 

 

4.1.4 Ένας νέος πλωτήρας (Drifter) για την παρακολούθηση πετρελαιοκηλίδων 

Υπό το φως της ημέρας και με καλές καιρικές συνθήκες, η θέση μιας πετρελαιοκηλίδας είναι εύκολο 

να ανιχνευθεί και να παρακολουθείται, κυρίως μέσω εναέριων μέσων. Αλλά τη νύχτα ή σε συνθήκες 

που δεν ευνοούν την απόσπαση ειδικών μέσων παρακολούθησης στην περιοχή, είναι δύσκολο να γίνει 

ο εντοπισμός της και είναι εύκολο να χαθεί η θέση της.  

Σε αυτά τα πλαίσια και με στόχο την ενίσχυση της υποδομής για την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων, 

σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένας νέος επιφανειακός ελεύθερα παρασυρόμενος πλωτήρας  

εξειδικευμένος στη χρήση αυτή. Η χρήση απλής ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ της οπισθέλκουσας που 

ασκείται από το ρεύμα και αυτής που ασκείται από τον άνεμο επιτρέπει την σε πρώτη προσέγγιση 

πρόβλεψη της συμπεριφοράς του νέου πλωτήρα ο οποίος  εφοδιάστηκε με σύστημα GPS/GSM για τον 

καθορισμό και την αποστολή της θέσης του σε σταθμό βάσης. 

Οι καινοτομίες που εφαρμόστηκαν στο νέο πλωτήρα συμπεριλαμβάνουν ότι : 

1. Ο υδραετός του πλωτήρα είναι κατασκευασμένος από ελαιόφιλο υλικό, με αποτέλεσμα να 

εμβαπτίζεται και να προσκολλάται στην κηλίδα και τα χαρακτηριστικά του να υφίστανται ως 

ένα βαθμό τις ίδιες διεργασίες με αυτές που υφίσταται η κηλίδα. 

2. Ο υδραετός του πλωτήρα θα έχει αστεροειδές σχήμα, καθώς θα πρέπει να απλώνεται 

κατακόρυφα αντί για οριζόντια. 

3. Το κέλυφος του πλωτήρα είναι είτε σφαιρικό είτε ελλειψοειδές εκ περιστροφής, επειδή το 

σχήμα του πλωτήρα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο άνεμος και τα θαλάσσια ρεύματα να 

επηρεάζουν ελάχιστα την κίνησή του και να έχει πολύ μικρή κατακόρυφη διάσταση και 

μεγάλη οριζόντια για να απλώνεται επάνω στην κηλίδα. 

4. Το μέγεθος των διαφόρων κελυφών εξαρτάται από το συνολικό όγκο των ηλεκτρονικών 

εξαρτημάτων. 

Τα πειράματα πεδίου και εργαστηρίου συνηγορούν στο ότι η νέα σχεδίαση πλωτήρων είναι πολύ 

καλύτερη από τα αντίστοιχα προϊόντα που κυκλοφορούν. Η τελική όμως αξιολόγηση των νέων 

πλωτήρων θα γίνει μετά από τη χρήση τους σε μια πραγματική πετρελαιοκηλίδα.[37] 

 

4.1.5 Μοντέλα πρόβλεψης πετρελαιοκηλίδας 

Τα μοντέλα πρόβλεψης πετρελαιοκηλίδων αποτελούν βασικό σημείο του σχεδιασμού έκτακτης 

ανάγκης και της προετοιμασίας αποτελεσματικών στρατηγικών ανταπόκρισης για την καταπολέμηση 

επικίνδυνων πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα, καθώς από τις εκτιμήσεις τους διαμορφώνεται σε 

σημαντικό βαθμό το πλάνο απόκρισης που θα ακολουθηθεί. Μια σειρά από μοντέλα έχουν αναπτυχθεί 

για την προσομοίωση της αποσάθρωσης και την πρόβλεψη της τύχης του πετρελαίου όταν αυτό 

διαρρεύσει. Τα μοντέλα ακολουθούν μια σειρά από διαφορετικές προσεγγίσεις. Μπορούν να 

κυμανθούν από έναν απλό υπολογιστικό φορέα μέχρι εξελιγμένα υπολογιστικά μοντέλα της κίνησης 
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και της διανομής του πετρελαίου σε τρεις διαστάσεις, μαζί με προβλέψεις της μεταβολής των 

ιδιοτήτων του πετρελαίου καθώς αυτό διέρχεται. 

Οι σημαντικότεροι παράμετροι για την δημιουργία ενός επιτυχημένου μοντέλου πρόβλεψης 

περιλαμβάνουν: 

 Tον τύπο και την ποσότητα του πετρελαίου που διέρρευσε,. 

 Tον ρυθμό απελευθέρωσης. 

 Την ένταση και την κατεύθυνση του ανέμου.  

 Τα ωκεάνια ρεύματα και τις παλίρροιες.   

 Τις εναέριες και θαλάσσιες θερμοκρασίες. 

 Βαθυμετρικά, γεωμορφολογικά, γεωλογικά και ωκεανογραφικά δεδομένα. 

Με την μοντελοποίηση μπορεί να προσομοιωθεί το πλήθος των πιθανών σεναρίων, να καθοριστούν οι   

πιθανότητες των επιπτώσεων σε διαφορετικές θέσεις και να υπολογιστούν οι στατιστικές παράμετροι 

(όπως ο ελάχιστος χρόνος έκθεσης και η μέγιστη συγκέντρωση), για την περαιτέρω στήριξη του 

σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, μπορεί να αξιολογηθεί η πιθανή επίδραση στους 

οικοτόπους, στην πανίδα και την χλωρίδα και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι τα 

μοντέλα δεν μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια τις αλλαγές που υφίσταται ένα έλαιο, μπορούν να 

αναφέρουν εάν μια πετρελαιοκηλίδα είναι πιθανόν να διαλύσει φυσικά ή κατά πόσον είναι πιθανό να 

φθάσει στην ακτή. Αυτή η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους διαχειριστές της 

απόκρισης για τον συντονισμό των αρχικών πτήσεων εναέριας επιτήρησης και για την εφαρμογή των 

τεχνικών αντιμετώπισης εντός του βέλτιστου χρονικού πλαισίου.184[32]   

Παρ 'όλα αυτά η αποτελεσματική χρήση των μοντέλων πρόβλεψης κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής 

απόκρισης μπορεί να συναντήσει σημαντικές δυσκολίες. Πολλές από τις παραμέτρους που χρειάζεται 

ένα μοντέλο για να δώσει σωστές εκτιμήσεις, μπορεί να μην είναι άμεσα διαθέσιμες σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. Συνήθως η απελευθέρωση του πετρελαίου λαμβάνει χώρα αμέσως μετά το 

περιστατικό. Πληροφορίες, όπως ο τύπος του πετρελαίου ή οι ποσότητες που διέρρευσαν δεν μπορούν 

να είναι άμεσα γνωστές και ακριβείς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και με την πάροδο του 

χρόνου, πιο ακριβή δεδομένα γίνονται διαθέσιμα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της απόδοσης του 

μοντέλου.185 

Το τρισδιάστατο μοντέλο ολίσθησης ρύπων MOTHY, το οποίο υλοποιείται από την μετεωρολογική 

υπηρεσία της Γαλλίας, το τρισδιάστατο μοντέλο υπολογισμού τροχιάς μιας πετρελαιοκηλίδας 

MEDSLIK, το οποίο αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στο Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου 

της Κύπρου, το μοντέλο πρόβλεψης της μεταφοράς μιας πετρελαιοκηλίδας, χρησιμοποιώντας μια 

Lagrangian αναπαράσταση της πετρελαιοκηλίδας MEDSLIK-ΙΙ, το οποίο εφαρμόζεται στην 

Μπολόνια και το τρισδιάστατο μοντέλο προσομοίωσης της κίνησης, τη διάδοσης και την γήρανσης 

των σωματιδίων πετρελαίου σε τρισδιάστατο διάστημα POSEIDON OSM, το οποίο έχει υλοποιηθεί 

στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών - ΕΛΚΕΘΕ και χρησιμοποιείται επιχειρησιακά για το 

Αιγαίο και το Ιόνιο πέλαγος, θα διασυνδεθούν κατά την διάρκεια του Συστήματος Υποστήριξης 

                                                             
184 ITOPF (www.itopf.com) 
185 ITOPF (www.itopf.com) 
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Αποφάσεων για τη Θαλάσσια Ασφάλεια στην Μεσόγειο - MEDESS-4MS186, σε ένα ολοκληρωμένο 

δίκτυο μοντέλων πρόβλεψης πετρελαιοκηλίδας, παρέχοντας την δυνατότητα πρόβλεψης 

παρασυρόμενου πετρελαίου σε όλη τη Μεσόγειο Θάλασσα. 

 

Σχήμα 78 Δίκτυο μοντέλων πρόβλεψης πετρελαιοκηλίδας για την Μεσόγειο.187   

Ένα μοντέλο πρόβλεψης πετρελαιοκηλίδων το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως είναι το Seatrack Web, 

το οποίο αποτελεί ένα δικτυακό επιχειρησιακό μοντέλο πρόβλεψης εξάπλωσης κηλίδων πετρελαίου σε 

24ωρη βάση. Σε περιπτώσεις εντοπισμού κηλίδας με άγνωστη πηγή προέλευσης, το Seatrack Web, 

βάσει των επικρατούντων καιρικών συνθηκών και των διαθέσιμων πληροφοριών, μπορεί να εντοπίσει 

την πηγή προέλευσης της κηλίδας και να συγκρίνει την πορεία του υποπτευόμενου ως υπαίτιου 

πλοίου, με την εξάπλωση του διαρρέοντος πετρελαίου. Οι προβλέψεις του για την εξάπλωση μιας 

κηλίδας μπορούν να αφορούν διάστημα μέχρι και 2 ημερών, ενώ για τον εντοπισμό της προέλευσής 

της οι υπολογισμοί του μπορούν να αφορούν διάστημα 10 ημερών πριν τον αρχικό της εντοπισμό. Το 

μοντέλο αναπτύχθηκε από το Μετεωρολογικό και Υδρογραφικό Ινστιτούτο της Σουηδίας - SMHI σε 

συνεργασία με την Λιμενική Αρχή της Δανίας και το Φιλανδικό Ινστιτούτο Περιβάλλοντος - SYKE 

και όλες οι χώρες της Βαλτικής θάλασσας έχουν άδεια να το χρησιμοποιούν.[5] 

 

4.2 Τεχνικές απόκρισης 

Διάφορες τεχνικές έχουν αναπτυχθεί για τον έλεγχο των πετρελαιοκηλίδων τόσο στο θαλάσσιο 

περιβάλλον όσο και στην ακτογραμμή. Οι τεχνικές αυτές, επηρεάζονται πολύ από ποικίλους 

παράγοντες, όπως το είδος και η ποσότητα του διαρρέοντος πετρελαίου, τα χαρακτηριστικά της 

πληγείσας περιοχής, η δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή από ξηρά και θάλασσα και οι πιθανές 

επιπτώσεις στο ευρύτερο οικοσύστημα. 

 

                                                             
186 Το σύστημα αυτό είναι αφιερωμένο στη θαλάσσια πρόληψη των κινδύνων και στην ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας που 

σχετίζονται με τη ρύπανση από διαρροή πετρελαίου στη Μεσόγειο. 

187 Mediterranean Decision Support System for Marine Safety (www.medess4ms.eu) 



 
134 

 

Πίνακας 13 Συνοπτική παρουσίαση των κύριων διαθέσιμων τεχνικών για την αντιμετώπιση του πετρελαίου στην θάλασσα και 

στην ακτογραμμή.188 

                                                             
188 Leadership, Command & Management of  Marie  Oil Spills, Technical Information Paper, 2012.  available online at https: 
www.itopf.com 

Τεχνική Καταλληλότητα Πόροι Οφέλη Περιορισμοί 

Εναέρια 

επιτήρηση και 

τηλεπισκόπιση 

Απαραίτητη σε 

πολλές αποκρίσεις, 

αλλά μπορεί να είναι 

η μόνη 

δραστηριότητα που 

απαιτείται εάν το 

πετρέλαιο κινείται 
μακριά από την ακτή 

ή διαχέεται φυσικά. 

Αεροσκάφος - σταθερό 

ή περιστρεφόμενων 

πτερύγων.  Εξοπλισμός 

τηλεπισκόπισης για 

προηγμένες τεχνικές 

επιτήρησης. 

Παρέχει την πιο 

γρήγορη και απλή 

μέθοδος για τη λήψη 

μιας επισκόπησης της 

θέσης, του όγκο και της 

κυκλοφορίας του 

πετρελαίου , καθώς και 
την έκταση της 

μόλυνσης της 

ακτογραμμής. 

Απαιτείται διπλός κινητήρα 

αεροσκάφους για να μπορεί 

να πετάει πάνω από ανοιχτό 

νερό. Απαιτούνται έμπειροι 

παρατηρητές και 

εξειδικευμένος εξοπλισμός 

τηλεπισκόπισης μπορεί να 
επιτρέψει την επιτήρηση τη 

νύχτα ή σε ομίχλη, βροχή, 

χιόνι κ.λπ. 

Συγκράτηση και 

ανάκτηση 

Ανάκτηση του 

επιπλέουν 

πετρελαίου σε 

συνθήκες ηρεμίας. 

Τα καλύτερα 

αποτελέσματα 

επιτυγχάνονται σε 

μεγάλες 

πετρελαιοκηλίδες 

που προέρχονται 
από  πρόσφατη 

διαρροή. 

Ειδικός εξοπλισμός : 

βραχίονες, ξαφριστές 

και πλοία με επαρκή και 

κατάλληλη αποθήκευση 

και την δυνατότητα 

εκφόρτωσης των 

αντλιών. 

 

Σε ιδανικές συνθήκες, 

ένα  μόνο, κατάλληλα 

εξοπλισμένο σκάφος 

μπορεί να ανακτήσει 

ένα σημαντικό ποσό 

του πετρελαίου. 

Αφαιρεί ρύπους από τη 

θάλασσα. 

Ο εξοπλισμός δεν μπορεί να 

αναπτυχθεί σε κακοκαιρία. 

Η αποδοτικότητα των 

ξαφριστές και των αντλιών 

μειώνεται καθώς αυξάνεται 

το ιξώδες, η εξάπλωση και 

τα θραύσματα του 

πετρελαίου. Συχνά 

περιορίζεται από τη 

διαθεσιμότητα αποθήκευσης. 
Σπάνια περισσότερο από το 

10% του χυμένου 

πετρελαίου θα ανακτηθεί. 

Οι παράγοντες 

διασποράς 

Κυμαινόμενες 

κηλίδες πετρελαίου  

επιδέχονται 

διασπορά 

Εξοπλισμός ψεκασμού 

τοποθετημένος σε 

κατάλληλα αεροσκάφη 

ή πλοία. Τα αποθέματα 

της κατάλληλης 

διασποράς. 

Μπορεί να αφαιρέσει 

γρήγορα μεγάλες 

ποσότητες πετρελαίου 

από την επιφάνεια του 

νερού. Μπορεί να 

εφαρμοστεί σε 

σκληρότερες συνθήκες 

από ό, τι θα 

επιτρεπόταν στη 
συγκράτηση και την 

ανάκτηση. 

Η αποδοτικότητα μειώνεται 

καθώς αυξάνεται το ιξώδες 

του πετρελαίου. Σε μεγάλο 

βαθμό αναποτελεσματική 

για λάδια με ιξώδες 

μεγαλύτερο από 5.000 - 

10.000 cSt. Περιορισμοί στη 

χρήση κοντά στην ακτή ή 

κοντά σε κοραλλιογενείς 
υφάλους και εγκαταστάσεις 

θαλάσσιας 

υδατοκαλλιέργειας. 

Επί τόπου καύση 

του πετρελαίου 

Κυμαινόμενη κηλίδα 

από πρόσφατη 

διαρροή. 

Φράγματα για πρόληψη 

των πυρκαγιών,  

ρυμουλκά σκάφη, πηγή 

ανάφλεξης. 

Μπορεί να αφαιρεθεί 

γρήγορα μεγάλες 

ποσότητες πετρελαίου 

από την επιφάνεια του 

νερού. 

Ελάχιστο πάχος του 

πετρελαίου που απαιτείται 

για να διατηρηθεί μια καύση. 

Μεγάλες ποσότητες καπνού 

που παράγονται. Πολύ 

παχύρρευστο υπόλειμμα 

μπορεί να βυθιστεί στον 

πυθμένα της θάλασσας. 

Ξεπερασμένο πετρέλαιο 
είναι δύσκολο να καεί. 
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Προστατευτικά 

φράγματα 

Σε ήρεμα νερά και 

χαμηλά ρεύματα, 

όταν το πλωτό 

πετρέλαιο αποτελεί 

απειλή για 

ευαίσθητους πόρους. 

Φράγματα, άγκυρες και 

πλοία για την ανάπτυξη, 

τη διατήρηση και την 

ανάκτηση φραγμάτων . 

Μπορεί να εκτρέψει το 

πετρέλαιο από 

ευαίσθητους πόρους. 

Έχουν περιορισμένη ή 

καθόλου 

αποτελεσματικότητα σε 

ρεύματα πάνω από 0.5m / s. 

Απαιτεί προ-σχεδιασμό για 

να είναι πιο αποτελεσματική. 
 

Χρήση αντλιών 

και ξαφριστών 

Ανάκτηση χύμα λάδι 

σε ήρεμα νερά με 

πρόσβαση από την 

ακτογραμμή. 

Μεγάλες πισίνες  

πετρελαίου στην 

ακτή. 

Ξαφριστές, αντλίες, 

κενά φορτηγά, 

προσωρινή αποθήκευση 

Μπορεί να ανακτήσει 

κυμαινόμενο ή 

συγκεντρωμένο χύμα 

πετρέλαιο σχετικά 

γρήγορα. 

Απαιτούνται συνεκτικά 

μπαλώματα του πετρελαίου 

για να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά. 

Περιορίζεται από τις 

καιρικές συνθήκες και τον 

διαθέσιμο αποθηκευτικό 

χώρο. Ο εξοπλισμός μπορεί 

να μπλοκαριστεί από 

συντρίμμια. 

Μηχανική 

συλλογή 

Κηλίδα πετρελαίου 

υψηλού ιξώδους 

κοντά στην ακτή ή 
κηλίδες 

προσβάσιμες από 

πλοία. Χοντρό 

μπαλώματα του 

πετρελαίου στην 

ακτή. 

Εκσκαφείς, 

μπουλντόζες, σκάφοι η 

ξηράς γερανοί με 
αρπαγές,  δοχεία 

αποθήκευσης. 

Επιτρέπει την ανάκτηση 

του εξαιρετικά 

παχύρρευστου λαδιού 
και την ανάκτηση του 

απομονωμένου 

πετρελαίου στην 

ακτογραμμή. 

Μπορεί να ανακτήσει ένα 

μεγάλο ποσοστό νερού ή 

καθαρού υποστρώματος 
ακτογραμμής. Η ανάκτηση 

του πετρελαίου μπορεί να 

είναι αργή. Βαρέα 

μηχανήματα μπορεί να 

βλάψουν τις ευαίσθητες 

περιοχές. 

Χειρωνακτική 

συλλογή 

Απομονωμένο λάδι 

στην ακτογραμμή. 

Ισχύει για την 

ανάκτηση του χύμα 

λαδιού και για 

μόλυνση χαμηλού 
επίπεδου. 

Εργατικό δυναμικό, 

εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας, εργαλεία 

χειρός, κουβάδες, 

προσωρινή 

αποθήκευση. 

Πολύ επιλεκτική 

ανάκτηση του 

πετρελαίου σε πολλούς 

τύπους ακτογραμμής. 

Μπορεί να είναι και 

χρονοβόρα. Απαιτεί 

προσεκτική εποπτεία ώστε 

να είναι πιο αποτελεσματική 

και να ελαχιστοποιηθεί η 

καταπάτηση των ευαίσθητων 
ακτογραμμών. 

Flushing 

Ελαφριά έως μέτρια 

μολυσμένη 

ιζηματογενής 

ακτογραμμή και 

πετρέλαιο σε 

ευαίσθητες περιοχές. 

Αντλίες, σωλήνες, 

λόγχες, μέσα 

ανάκτησης 

απελευθερωμένου 

πετρελαίου, π.χ. 

προσροφητικά, 

ξαφριστές. 

Ανάκτηση θαμμένου 

πετρελαίου χωρίς την 

αφαίρεση των 

ιζημάτων. 

Απομάκρυνση του 

πετρελαίου από 

ευαίσθητες περιοχές με 

ελάχιστη διαταραχή. 

Μπορούν να παραχθούν 

μεγάλες ποσότητες 

γυαλάδας. Πρέπει να ληφθεί 

φροντίδα ώστε να μην 

υπονομεύονται οι δομές της 

ρίζας σε ευαίσθητες ακτές με 

βλάστηση. Διαφορετικά λίγα 

μειονεκτήματα. 

Surfwashing 

Ελαφριά έως μέτρια 

μολυσμένη 

ιζηματογενής 

ακτογραμμή σε 
εκτεθειμένες ακτές. 

Μπουλντόζες, 

εκσκαφείς. 

Χρησιμοποιεί τη 

φυσική ενέργεια από 

την  ζώνη σπαζόντων 

κυμάτων στην παραλία 
για τον καθαρισμό των 

ιζημάτων. Αρνείται την 

αφαίρεση των ιζημάτων 

από το περιοχή. 

Μπορούν να παράγουν 

μεγάλες ποσότητες γυαλάδας 

και να προκαλέσει μια 

προσωρινή ανισορροπία του 
μεγέθους του υποστρώματος. 

Διαφορετικά λίγα 

μειονεκτήματα. 

Καθαρισμός με νερό 

μεγάλης πίεσης 

Ελαφριά μόλυνση 

των σκληρών 

δομών, π.χ. 

κυματοθραύστες, 

βράχοι 

Νερό υπό πίεση (κατά 

προτίμηση 

προσαρμοσμένο για 

χρήση με θαλασσινό 

νερό), 

αντλίες, μέσα από την 

ανάκτηση του 

πετρελαίου που 

απελευθερώνεται. 

Γενικά αποτελεσματική 

για την απομάκρυνση 

ελαφριάς μόλυνσης. 

Ελάχιστη απαιτούμενη 

εκπαίδευση για να 

λειτουργήσει. 

Μια επιθετική τεχνική που 

μπορεί να βλάψει τις 

υποκείμενες επιφάνειες. Οι 

υψηλές θερμοκρασίες μπορεί 

να επηρεάσει τα θαλάσσια 

χλωρίδα και πανίδα. 
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4.2.1 Τεχνικές αντιμετώπισης πετρελαϊκής ρύπανσης στην θάλασσα 

Η επιτυχημένη αντιμετώπιση διαρροών πετρελαίου στη ανοιχτή θάλασσα, πρέπει να βασίζεται σε 

τεχνικές και τεχνολογίες με ορθή επιστημονική βάση, ικανές να ενσωματωθούν σε πραγματικό χρόνο 

σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων και πληροφοριών που αφορά την τεχνική και περιβαλλοντική  

καταλληλότητα.  

 

Καθαρισμός 

βότσαλων 

Ελαφρά μολυσμένα 

βότσαλα και 

κροκάλες. 

Μπετονιέρα ή άλλες 

εγκαταστάσεις 

ανάμειξης, λουτρά με 

ζεστό νερό, εμπρόσθιο 

φορτωτή, δεξαμενές 

αποθήκευσης. 

Επιτρέπει το πλύσιμο 

των λιθόστρωτων σε, ή 

κοντά σε  πληγέν 

ακτογραμμή. Αναιρεί 

την ανάγκη για την 

απομάκρυνση των 
ιζημάτων από την 

τοποθεσία. 

Μπορεί να είναι μια αργή 

διαδικασία. Μπορεί να 

παράγει μεγάλες ποσότητες 

από ελαιώδες υγρό. 

(Πρόστιμο άργιλο και άμμο) 

«πρόστιμα» μπορούν να 
συσσωρεύονται προς 

διάθεση. Όπου είναι 

δυνατόν, το surfwashing  

είναι μια καλύτερη μέθοδος 

για τον καθαρισμό αυτού του 

τύπου του υποστρώματος. 

Όργωμα/Σβάρνισμα 

Ελαφριά μόλυνση σε 

άμμο ή βότσαλο 

παραλίας. 

Τρακτέρ και συρόμενη 

ή άροτρη σβάρνα. 

Σπάει και εκθέτει τα 

λαδωμένα ιζήματα για 

πλύσιμο στις επόμενες 

παλίρροιες. Χρήσιμο 

όταν το surfwashing 

είναι ανέφικτο. 

Αναδιατύπωση του υλικού 

της ακτογραμμής, μπορεί να 

έχουν αντίκτυπο στα είδη 

που διαβιούν στα ιζήματα. 

Παράγει γυαλάδα. 

Κοσκίνισμα της 

άμμου 

Ανάκτηση μπαλών 

πίσσας και μικρά 

οζιδίων λαδωμένης 

άμμου από παραλίες 

με άμμο. 

Τρακτέρ συρόμενα ή 

αυτοκινούμενα 

μηχανήματα 

καθαρισμού παραλίας , 

μεγάλα πλέγματα και 
εκσκαφείς,  κόσκινα 

χεριού. 

Μπορεί να είναι ένας 

αποτελεσματικός 

τρόπος για τη συλλογή 

μπαλών πίσσας σε μια 

μεγάλη περιοχή. 
Ελαχιστοποιεί τη 

συλλογή του καθαρού 

υποστρώματος. 

Το κοσκίνισμα με τα χέρια 

είναι μια αργή και με μεγάλη 

έντασης εργασία. Μικρές 

μπάλες πίσσας μπορεί να 

πέσουν μέσα από το πλέγμα. 
Τα φρέσκα συσσωματώματα 

και τα έλαια χαμηλού 

ιξώδους μπορεί να σπάσουν 

και να πέσουν μέσα από 

δονούμενα κόσκινα. 

Σκούπισμα 

Ελαφρώς προς 

μέτρια μολυσμένες 

βραχώδεις ή 

κροκάλες περιοχές 

με περιορισμένη 

πρόσβαση. 

Κουρέλια, σάκους 

απορριμμάτων. 

Επιτρέπει τον 

καθαρισμό, όταν δεν 

μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν άλλες 

τεχνικές. 

Εντατική και αργή εργασία. 

Απαιτεί την στενή εποπτεία 

για την ελαχιστοποίηση 

δευτερογενής μόλυνσης.  

Φυσικός 

καθαρισμός 

Στις ευαίσθητες 

ακτές, όπου άλλες 
τεχνικές θα 

προκαλέσει επιπλέον 

ζημιά. Όταν 

προβλήματα 

ασφαλείας 

απαγορεύουν 

καθαρισμού. 

Καμία. Έρευνες της 

ακτογραμμής θα 
επιτρέψουν την πρόοδο 

που θα καθοριστεί. 

Επιτρέπει την αφαίρεση 

του λαδιού με μικρή 
ανθρώπινη προσπάθεια. 

Ελαχιστοποιεί την 

ζημιά σε ευαίσθητες 

περιοχές. 

Όπου είναι δυνατόν, η 

αφαίρεση του χύμα λαδιού 
μπορεί να είναι απαραίτητη 

για να αποτραπεί η μόλυνση 

των γύρω περιοχών. Ο 

καθαρισμός μπορεί να 

παρατείνεται σε χαμηλής 

ενέργειας ακτές. Πιο 

αποτελεσματική κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα. 

Μπορεί να συμβεί πάρα 

πολύ αργά για τις 

τουριστικές περιοχές. 
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4.2.1.1 Ξαφριστές (Skimmers) 

Οι Ξαφριστές είναι αργές αλλά πολύ αποτελεσματικές μηχανές, που χρησιμοποιούνται για την 

αφαίρεση του πετρελαίου από την επιφάνεια της θάλασσας σε συνθήκες ηρεμίας ή σε 

προστατευόμενα νερά και κατά μήκος των ακτών. Μια σειρά από παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κατά την επιλογή της εφαρμογής ξαφριστών, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι το ιξώδες 

και οι συγκολλητικές ιδιότητες του πετρελαίου. Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων το πετρέλαιο 

απομακρύνεται από την επιφάνεια του νερού περιλαμβάνουν ελαιόφιλα συστήματα, τα οποία 

βασίζονται στην προσκόλληση του πετρελαίου σε μια κινούμενη επιφάνεια, τα μη ελαιόφιλα 

συστήματα αναρρόφησης, τους ροφητές υδατοφράχτες, και συστήματα που άρουν φυσικά το λάδι με 

μηχανικές μεζούρες, ζώνες ή αρπαγές.[38] 

Ελαιόφιλοι ξαφριστές χρησιμοποιούν υλικά τα οποία έχουν μια συγγένεια με το πετρέλαιο έναντι του 

νερού. Το λάδι προσκολλάται στην επιφάνεια του υλικού, το οποίο συνήθως έχει το σχήμα ενός 

δίσκου, ενός τύμπανου, μιας ζώνης, μιας βούρτσας ή σχοινιού - σφουγγαρίστρας, τα οποία, καθώς 

περιστρέφονται, σηκώνουν το λάδι από την επιφάνεια του νερού, το οποίο ξύνεται ή πιέζεται από το 

ελαιόφιλο υλικό και αφήνεται να πέσει σε ένα φρεάτιο από όπου αντλείται προς αποθήκευση. Τέτοιοι 

ξαφριστές είναι αποτελεσματικοί για προιόντα πετρελαίου με χαμηλό ιξώδες, όπως το ντίζελ και η 

κηροζίνη. Δίσκοι και τύμπανα που έχουν αυλακωτές επιφάνειες έχουν αποδειχθεί ότι οδηγούν σε 

υψηλότερα ποσοστά ανάκτησης από λείες επιφάνειες. 

 

Σχήμα 79 Ξαφριστής δίσκος.189  

 

 

 

 

 

                                                             
189 Use of Skimmers in Oil Pollution Responce, Technical Information Paper, 2012. available online at https: www.itopf.com 
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Σχήμα 80 Ξαφριστής τύμπανο.190  

 

Σχήμα 81 Ξαφριστής βούρτσα.191  

Στους μη ελαιόφιλους ξαφριστές αναρρόφησης το πετρέλαιο ανακτάται από αντλίες ή από συστήματα 

αναρρόφησης αέρα απευθείας από την επιφάνεια του νερού. Πιο συγκεκριμένα, φορτηγά κενού ή 

ρυμουλκούμενα, που συνδυάζουν τα στοιχεία της ανάκτησης, της αποθήκευσης, της μεταφοράς και 

του διαχωρισμό ελαίου/νερού, είναι ιδανικά για την ανάκτηση του πετρελαίου πάνω ή κοντά στη 

ακτογραμμή. Μικρότερες, πιο φορητές συσκευές είναι επίσης διαθέσιμες. Η τοποθέτηση του σωλήνα 

αναρρόφησης απευθείας σε επιπλέον ή εγκαταλελειμμένο λάδι, με ένα κόσκινο για να αναστέλλει την 

είσοδο συντριμμιών, παρέχει την απλούστερη μέθοδος ανάκτησης. Ωστόσο, η συχνά αδιάκριτη φύση 

αυτής της λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε πολύ υψηλές αναλογίες απορρόφησης του νερού. Όταν 

οι κανονισμοί το επιτρέπουν, και ο απαραίτητος εξοπλισμός είναι διαθέσιμος, αυτή η περίσσεια του 

νερού θα πρέπει να αποστραγγίζεται για τη μεγιστοποίηση του διαθέσιμου αποθηκευτικό χώρου. 

 

                                                             
190 Use of Skimmers in Oil Pollution Responce, Technical Information Paper, 2012. available online at https: www.itopf.com 

191 Use of Skimmers in Oil Pollution Responce, Technical Information Paper, 2012. available online at https: www.itopf.com 
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Σχήμα 82 Αντλίες και συστήματα αναρρόφησης αέρα απευθείας από την επιφάνεια του νερού.192    

Ξαφριστές υδατοφράχτες χρησιμοποιούν τη βαρύτητα για να στραγγίξουν επιλεκτικά το πετρέλαιο 

από το επιφάνεια του νερού. Με την τοποθέτηση στο χείλους του φράγματος ή απλά ελαφρώς πιο 

κάτω, η διασύνδεση μεταξύ του πλωτού ελαίου και του νερού επιτρέπει, οι ροές του πετρελαίου που 

πρέπει να ανακτηθεί πάνω από το φράγμα να γίνονται επιλεκτικά με ελάχιστες ποσότητες νερού. 

Σύνθετοι τύποι ξαφριστών υδατοφράχτη έχουν ρυθμιζόμενους υπερχειλιστές και ακριβής κατακόρυφη 

τοποθέτηση ενώ εναλλακτικά μπορεί να είναι πολύ απλές, στοιχειώδης συσκευές, αν και το επίπεδο 

του παρασυρόμενου ύδατος σε αυτές μπορεί να είναι υψηλότερο. Για να ξεπεραστούν απώλειες τριβής 

κατά μήκος των εύκαμπτων σωλήνων μεταφοράς, ορισμένοι ξαφριστές υπερεκχείλισης έχουν μια 

αντλία επί του σκάφους, έτσι ώστε η ανάκτηση του πετρελαίου να ωθείται κατά μήκος του σωλήνα 

αντί να στηρίζεται σε αναρρόφηση.  

 

Σχήμα 83 Ξαφριστής υδατοφράχτη.193  

 

                                                             
192 Use of Skimmers in Oil Pollution Responce, Technical Information Paper, 2012. available online at https: www.itopf.com 

193 Use of Skimmers in Oil Pollution Responce, Technical Information Paper, 2012. available online at https: www.itopf.com 
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Σχήμα 84 Σύνθετος τύπος ξαφριστή υδατοφράχτη ο οποίος ανακτά επιλεκτικά πετρέλαιο πάνω από την κορυφή του κεντρικού 

υπερχειλιστή τοποθετούνται ακριβώς κάτω από την ανώτερη επιφάνεια της κηλίδας με τη δύναμη της βαρύτητας σε μια 

κεντρική δεξαμενή όπου αντλείται προς αποθήκευση.194 

  

 

Σχήμα 85 Αυτοσχέδιος σύνθετος τύπος ξαφριστή υδατοφράχτη.195  

Άλλα σχέδια ξαφριστών έχουν προσαρμοστεί για να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε 

συνθήκες θαλασσοταραχής. Ανοδικά περιστρεφόμενοι ιμάντες, μπορούν να μειώσουν μερικώς την 

διεπαφή κάτω από το μείγμα ελαίου/νερού για να μειωθεί η επίδραση των επιφανειακών κυμάτων. Το 

πετρέλαιο στη συνέχεια ξύνεται από τον ιμάντα καθώς αυτός ανεβαίνει πάνω από την επιφάνεια και 

πέφτει σε μια δεξαμενή αποθήκευσης ή άλλους περιέκτες. Ζώνες μπορούν να κατασκευάζονται από 

ένα ελαιόφιλο υλικό όπως περιγράψαμε παραπάνω, στηριζόμενο στην προσκόλληση του ελαίου σε 

μεμονωμένα στοιχεία μιας περιστρεφόμενης βούρτσας, αλυσίδας ή πλέγματος. Άλλοι χρησιμοποιούν 

κάδους ή πέδιλα στον ιμάντα για να βοηθήσουν την άρση του ελαίου από την επιφάνεια του νερού. 

Μερικά σχέδια ζώνης μπορεί να ενσωματώνουν ένα συνδυασμό αυτών των χαρακτηριστικών. 

Αντιστρόφως, προς τα κάτω περιστρεφόμενοι ιμάντες πιέζουν το λάδι μέσα στο νερό και στη συνέχεια 

το συλλέγουν μέσα σε μια ήρεμη περιοχή συλλογής πίσω από τον ιμάντα. Τα εντοπισμένα ρεύματα 

νερού που προκαλούνται από περιστρεφόμενους δίσκους, ζώνες και τύμπανα μπορεί να είναι αρκετά 

για να επιτρέψουν σε έλαια με ελαφρύ έως μέτριο ιξώδες να αρχίσουν να ρέουν φυσικά προς μια  

                                                             
194 Use of Skimmers in Oil Pollution Responce, Technical Information Paper, 2012. available online at https: www.itopf.com 
195 Use of Skimmers in Oil Pollution Responce, Technical Information Paper, 2012. available online at https: www.itopf.com 
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τρυπητή κουτάλα και η ανάκτηση να αρχίσει. Για πιο ιξώδη έλαια μπορεί να χρησιμοποιηθούν ποιο 

οδοντωτοί δίσκοι ή ιμάντες για να αυξήσουν τη ροή και να συλλέξουν το λάδι ενώ ξαφριστές που 

προορίζονται για την ανάκτηση πολύ βαριών ελαίων, περιλαμβάνουν ένα περιστρεφόμενο τύμπανο ή 

κυλινδρικό πλέγμα το οποίο επιτρέπει το λάδι να διατηρείται εντός του πλέγματος και στο νερό να 

στραγγίζετε. Ωστόσο, τα πολύ βαριά έλαια ή γαλακτώματα μπορούν να παρεμποδίζουν τη ροή προς τη 

συσκευή και η συνέχιση της ανάκτησης θα είναι δυνατή μόνο αν υπάρξει κάποια μορφή πρόωσης 

ώστε να καθίσταται δυνατό, το λάδι να ωθείται προς τον ξαφριστή. 

 

Σχήμα 86 Ξαφριστής με οδοντωτό ιμάντα.196  

Η επιτυχής ανάκτηση μέσο ξαφριστών περιορίζεται από παράγοντες όπως οι δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες, το ιξώδες του πετρελαίου και οι επιπτώσεις από τα ρεύματα και τα κύματα ενώ η 

λειτουργία τους και είναι ιδιαίτερα ακριβή. 

Μετά τη χρήση τους, οι ξαφριστές και ο βοηθητικές εξοπλισμός, πρέπει να καθαρίζονται και να 

επιτηρούνται για τον εντοπισμό και την διόρθωση από τυχόν φθορές και βλάβες για να μην υπάρξει 

μείωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας τους σε πιθανές μελλοντικές χρήσεις.[39] 

Πίνακας 14 Βασικά χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων ξαφριστών.197 

 
 Ξαφριστής 

Ποσοστό 

ανάκτησης Έλαια 

 Κατάσταση 

της θάλασσας Συντρίμμια Βοηθητικά 

Ε
λ
α

ιό
φ

ιλ
ο
ι 

Δίσκος Ανάλογα με τον 

αριθμό και το 

μέγεθος των 

δίσκων. Οι 

δοκιμές δείχνουν 

αυλακωτοί δίσκοι 

μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα 

αποτελεσματικοί. 

Οι πιο 

αποτελεσματικοί 

στα μεσαία  

ιξώδους λάδια. 

Σε χαμηλά κύματα 

και  ρεύματα 

μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα 

επιλεκτικοί με 

λίγο 

συμπαρασυρόμενο 

νερό . Ωστόσο, 

μπορεί να 

κατακλυσθούν σε 
επικίνδυνες 

Μπορούν να 

φράξουν από τα 

συντρίμμια. 

Ξεχωριστό 

τροφοδοτικό, 

υδραυλικά και  

απαλλαγή στους 

εύκαμπτους 

σωλήνες, στην 

αντλία και 

απαιτείται 

κατάλληλη  

αποθήκευση. 

                                                             
196 Use of Skimmers in Oil Pollution Responce, Technical Information Paper, 2012. available online at https: www.itopf.com 
197 Use of Skimmers in Oil Pollution Responce, Technical Information Paper, 2012. available online at https: www.itopf.com 
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ατραπούς. 

Σκοινί 

απορρόφησης 

Ανάλογα με τον 

αριθμό και την 

ταχύτητα των 

σχοινιών. Σε 

γενικές γραμμές 

χαμηλή απόδοση. 

Οι πιο 

αποτελεσματικοί 

στα μεσαία 

λάδια αν και 

μπορεί να είναι 

αποτελεσματικοί 

και σε βαρύ 

πετρέλαιο. 

Πολύ λίγο ή 

καθόλου 

παρασυρόμενο 

νερό . Μπορεί να 

λειτουργήσει σε 

επικίνδυνες 

ατραπούς. 

Ικανοί να 

ανεχθούν 

σημαντικά 

συντρίμμια, πάγο 

και άλλα 

εμπόδια. 

Μικρές μονάδες 

έχουν 

κατασκευαστεί για 

την τροφοδοσία και 

την αποθήκευση. 

Μεγαλύτερες 

μονάδες απαιτούν 

ξεχωριστά 

συμπαρομαρτούντα. 

Τύμπανο Ανάλογα με τον 

αριθμό και το 

μέγεθος των 

τυμπάνων. Οι 

δοκιμές δείχνουν 
ότι αυλακωτά 

τύμπανα είναι πιο 

αποτελεσματικά. 

Οι πιο 

αποτελεσματικοί 

στα μεσαία  

ιξώδους λάδια. 

Σε χαμηλά κύματα 

και  ρεύματα 

μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα 

επιλεκτικοί με 
λίγο 

συμπαρασυρόμενο 

νερό . Ωστόσο, 

μπορεί να 

κατακλυσθούν σε 

επικίνδυνες 

ατραπούς. 

Μπορού να 

φράξουν από τα 

συντρίμμια. 

Ξεχωριστό 

τροφοδοτικό, 

υδραυλικά και  

απαλλαγή στους 

εύκαμπτους 
σωλήνες, στην 

αντλία και 

απαιτείται 

κατάλληλη  

αποθήκευση. 

Βούρτσα Εξαρτάται από τον 

αριθμό και την 

ταχύτητα των 

βουρτσών. Σε 

γενικές γραμμές 
μεσαίας 

κατηγορίας. 

Διαφορετικά 

μεγέθη βούρτσας 

για τα ελαφρά, 

μεσαία και 

βαρέα κλάσματα 
πετρελαίου. 

Σχετικά λίγο 

ελεύθερο ή 

παρασυρόμενο 

νερό που 

συλλέγεται. 
Μερικά σχέδια 

μπορεί να 

λειτουργήσουν σε 

κυματώδης ύδατα, 

άλλοι θα 

κατακλυσθούν 

από τα κύματα. 

Αποτελεσματικοί 

σε μικρά 

συντρίμμια, 

αλλά μπορεί να 

φράξουν με 
μεγάλα 

θραύσματα. 

Ξεχωριστό 

τροφοδοτικό, 

υδραυλικά και  

απαλλαγή στους 

εύκαμπτους 
σωλήνες, στην 

αντλία και 

απαιτείται 

κατάλληλη  

αποθήκευση. 

Ζώνης Χαμηλή σε 

μεσαίας 

κατηγορίας. 

Οι πιο 

αποτελεσματικοί 

σε μέτρια έως 

βαριά λάδια. 

Μπορεί να είναι 

πολύ επιλεκτικοί 

με λίγο 

συμπαρασυρόμενο 

νερό . Μπορεί να 

λειτουργήσουν σε 

επικίνδυνες 

ατραπούς. 

Αποτελεσματικοί 

σε μικρά 

συντρίμμια, 

αλλά μπορεί να 

φράξουν με 

μεγάλα 

συντρίμμια. 

Μπορεί να 

παραδώσει το 

πετρέλαιο 

απευθείας για 

αποθήκευση στην 

κορυφή του ιμάντα. 

Συμπαρομαρτούντα 

που απαιτούνται για 

την απαλλαγή από 

το πλοίο προς την 
ακτή. 
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Μ
η

 ε
λ
α

ιό
φ

ιλ
ο
ι 

Κενού / 

Αναρρόφησης 

Εξαρτάται από την 

αντλία κενού. Σε 

γενικές γραμμές 

χαμηλή έως 

μεσαία εμβέλεια 

Οι πιο 

αποτελεσματικοί 

σε ελαφριά έως 

μεσαία λάδια. 

Χρησιμοποιούνται 

σε ήρεμα νερά. 

Μικρά κύματα θα 

οδηγήσουν στη 

συλλογή του 

υπερβολικού 
νερού.  

Μπορεί να 

φράξει από τα 

συντρίμμια. 

Φορτηγά κενού και 

ρυμουλκούμενα 

γενικά αυτόνομα με 

την απαραίτητη 

δυνατότητα 

ανεφοδιασμού,  
αντλίας και  

αποθήκευσης. 

Υδατοφράκτης Εξαρτάται από την 

ικανότητα της 

αντλίας, το είδος 

λαδιού κλπ. 

Μπορεί να είναι 

σημαντική. 

Αποτελεσματικοί 

για ελαφριά και 

για βαριά λάδια. 

Πολύ βαριά 

λάδια δεν 

μπορούν να 

ρέουν προς το 
φράγμα 

Μπορεί να είναι 

εξαιρετικά 

επιλεκτικοί σε 

ήρεμο νερό με 

λίγο 

παρασυρόμενο 

λάδι. Μπορεί 
εύκολα να 

κατακλυσθούν με 

αύξηση 

παρασυρόμενου 

νερού. 

Μπορεί να 

φράξουν από τα 

συντρίμμια, αν 

και μερικές 

αντλίες μπορούν 

να 

αντιμετωπίσουν 
τα μικρά 

θραύσματα. 

Ξεχωριστό 

τροφοδοτικό, 

υδραυλικά και  

απαλλαγή στους 

εύκαμπτους 

σωλήνες, στην 

αντλία και στην 
αποθήκευση. 

Μερικοί ξαφριστές 

έχουν 

ενσωματωμένες 

αντλίες. 

Ζώνης Χαμηλή έως 

μέτρια. 

Πιο 

αποτελεσματικοί 
σε βαριά λάδια. 

Μπορεί να είναι 

πολύ επιλεκτικοί 
με λίγο 

συμπαρασυρόμενο 

νερό . Μπορεί να 

λειτουργήσουν σε 

επικίνδυνες 

ατραπούς. 

Αποτελεσματικοί 

σε μικρά 
θραύσματα. 

Βουλώνουν από 

μεγάλα 

συντρίμμια. 

Για ελαιόφιλο 

ξαφριστή ζώνης 

Τύμπανο Μεσαία εμβέλεια Αποτελεσματικοί 

με βαριά λάδια. 

Μπορεί να είναι 

εξαιρετικά 

επιλεκτικοί σε 
ήρεμο νερό με 

λίγο 

παρασυρόμενο 

λάδι . Ωστόσο, 

μπορεί να 

κατακλυσθούν σε 

κύματα. 

Για ξαφριστή 

υδατοφράκτη 

Για ξαφριστή 

υδατοφράκτη 

 

4.2.1.2 Πλωτά φράγματα 

Όταν το πετρέλαιο διαρρεύσει στην επιφάνεια της θάλασσας, δεν παραμένει στάσιμο στην περιοχή 

που διέρρευσε. H βαρύτητα Θα προκαλέσει το διασκορπισμό του και τα ρεύματα και οι άνεμοι την 

μετατόπισή του. Οπότε η πιο επείγουσα προτεραιότητα είναι ο περιορισμός της εξάπλωσής της 

πετρελαιοκηλίδας και η προστασία των φυσικών πόρων που διατρέχουν κίνδυνο. Ο έλεγχος της 

κίνησης του πετρελαίου στην επιφάνεια της θάλασσας επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό με τα 

πλωτά φράγματα. Τα πλωτά φράγματα έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν μία ή περισσότερες από τις 

ακόλουθες λειτουργίες : 

 Συγκράτηση του πετρελαίου και της συγκέντρωσης: προλαμβάνει την εξάπλωση του 

πετρελαίου πάνω από την επιφάνεια του νερού και αυξάνει το πάχος του για να διευκολυνθεί η 

ανάκτηση. 
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 Εκτροπή: του ελαίου σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής στην ακτογραμμή.  

 Προστασία: εκτροπή του πετρελαίου μακριά από οικονομικά σημαντικές ή βιολογικά 

ευαίσθητες περιοχές όπως εισόδους λιμανιού, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

εγκαταστάσεις θαλάσσιας καλλιέργειας ή καταφύγια.[41] 

Φράγματα κατασκευάζονται σε μια ποικιλία μεγεθών, υλικών και σχεδίων, προκειμένου να μπορούν 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διαφορετικών καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν. Το πιο 

σημαντικό χαρακτηριστικό ενός φράγματος είναι η ικανότητα συγκράτησης ή εκτροπής του 

πετρελαίου, που καθορίζεται από τη συμπεριφορά του σε σχέση με την κίνηση του νερού. Όλα τα 

φράγματα κανονικά ενσωματώνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για να ενισχύσουν αυτήν τη 

συμπεριφορά : 

 Το μέρος που επιπλέει (πλωτήρας), εξασφαλίζει την πλευστότητα του όλου συστήματος 

(φράγματος), αλλά συχνά λειτουργεί σαν πρόσθετο μέσο για να μειωθεί η διαρροή πάνω από 

το φράγμα. Οποιοδήποτε υλικό ανώσεως (διογκούμενος πλαστικός αφρός, φελλός, ξύλο, 

αέρας, διοξείδιο του άνθρακα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν υλικό του πλωτήρα.  

 Την ποδιά, που λειτουργεί σαν φράγμα για να αποτρέψει την διαφυγή του πετρελαίου κάτω 

από την επιφάνεια του φράγματος. 

 Τα έρμα, τα οποίο προσαρμόζεται στο κάτω μέρος της ποδιάς και τείνει να κρατάνε το φράγμα 

κάθετο προς την επιφάνεια της θάλασσας.  

 Τους διαμήκεις εντατήρες, οι οποίοι παρέχουν επαρκή εφελκυστική αντοχή στο σύστημα και 

φέρουν το μέγιστο του φορτίου που δημιουργείται από ανέμους, κύματα και ρεύματα.[41] 

Στα περισσότερα φράγματα υπάρχουν επίσης σύνδεσμοι και σημεία αγκυροβολίας. Η πλειοψηφία των 

φραγμάτων εμπίπτουν σε δύο γενικές κατηγορίες: 

 Φράγματα κουρτίνας, στα οποία η παροχή μιας συνεχούς ποδιάς κάτω από την επιφάνεια 

υποστηρίζεται από έναν γεμάτο θάλαμο επιπλεύσεως αέρα ή αφρό, συνήθως κυκλικής 

διατομής. 

 Φράγματα φράχτη, τα οποία με επίπεδη διατομή διατηρούνται κατακόρυφα στο νερό με 

ενσωματωμένη ή εξωτερική πλευστότητα, έρμα και διαγώνιες αντηρίδες . 

 Φράγματα για την σφράγιση της ακτής είναι επίσης διαθέσιμα, στα οποία η ποδιά 

αντικαθίσταται από γεμάτους με νερό θαλάμους που επιτρέπουν στα φράγματα να 

εγκατασταθούν σε εκτεθειμένη ακτογραμμή κατά την άμπωτη.  

 Φράγματα ειδικά κατασκευασμένα για να αντέχουν τις υψηλές θερμοκρασίες που 

δημιουργούνται από την καύση έλαιο και μπορεί να είναι σχεδιασμού είτε φράχτη είτε 

κουρτίνας.[40] 

Όλοι οι τύποι φραγμάτων πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτοι ώστε να ακολουθούν την κίνηση των 

κυμάτων και επαρκώς άκαμπτοι ώστε να διατηρούν όσο το δυνατόν περισσότερο λάδι. 
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Σχήμα 87 Φράγμα επίπλευσης κουρτίνα με εξωτερική έρμα.198  

 

Σχήμα 88 Φουσκωτό φράγμα κουρτίνα με ένα συνδυασμό έρματος και αλυσίδας τάσης τα οποία τοποθετούνται σε ένα 

αναπόσπαστο θυλάκιο στο κάτω μέρος της ποδιάς.199  

 

Σχήμα 89 Φράγμα φράχτη με εξωτερική επίπλευση και έρμα.200  

                                                             
198 Use of Booms in Oil Pollution Responce, Technical Information Paper, 2011.  available online at https: www.itopf.com 
199 Use of Booms in Oil Pollution Responce, Technical Information Paper, 2011.  available online at https: www.itopf.com 
200 Use of Booms in Oil Pollution Responce, Technical Information Paper, 2011.  available online at https: www.itopf.com 
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Πίνακας 15 Χαρακτηριστικά των κοινών τύπων φραγμάτων.201  

Τύπος 

φράγματος 

Μέθοδος 

επίπλευσης 
Αποθήκευση 

Ακινησία 

στο κύμα 

Αγκυροβολημένα 

ή Συρόμενα 

Ευκολία 

καθαρισμού 

Σχετικό 

κόστος 

Προτιμώμε

νη χρήση 

Φράγμα 

κουρτίνα 

Φουσκωτό Συμπαγής 

ξεφούσκωτα 

Καλή Και τα δύο Άμεση Υψηλό Παράκτιες ή 

υπεράκτιες 

Στέρεος 

αφρός 

Ογκώδης Ικανοποιητική Αγκυροβολημένο Εύκολη  Μεσαίο 

έως 

χαμηλό 

Στεγασμένα 

παράκτια 

ύδατα, π.χ. 

λιμάνια 

Φράγμα 

φράχτης 

Εξωτερικοί 

αφρώδεις 

πλωτήρες 

Ογκώδης Φτωχή Αγκυροβολημένο Μέτρια/Δύσκωλη 

Πετρέλαιο 

μπορεί να 
παγιδευτεί στην 

εξωτερική 

επίπλευση ή στις 

ενώσεις των 

θαλάμων 

Χαμηλό Προστατευόμε

να νερά (π.χ. 

λιμάνια, 
μαρίνες 

Φράγμα 

σφράγισης 

ακτής 

Φουσκωτός 

άνω θάλαμος, 

κάτω 

θάλαμος 
γεμισμένος με 

νερό 

Συμπαγής 

ξεφούσκωτα 

Καλή Αγκυροβολημένο Μέτρια             

Λάδι μπορεί να 

παγιδευτεί σε 

διασταύρωση 
των θαλάμων 

Υψηλό Μαζί 

προστατευμένε

ς και  

παλιρροιακές 
ακτές   

 

Η περισυλλογή σε συρόμενα φράγματα είναι επίσης μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη 

συγκέντρωση του πετρελαίου που επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας, τη διευκόλυνση της 

απομάκρυνσής του και την ελαχιστοποίηση της εξάπλωσής του. Για να γίνει η περισυλλογή με 

φράγματα, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ένα, δύο ή τρία σκάφη και φράγμα. Η επιλογή των 

κατάλληλων σκαφών είναι βασικής σημασίας, αφού πολύ λίγοι τύποι σκαφών είναι σε θέση να 

πλεύσουν ικανοποιητικά με τις πολύ μικρές ταχύτητες που απαιτούνται κατά τη διάρκεια εφαρμογής 

της μεθόδου αυτής. Οι διαμορφώσεις που μπορεί να έχει ένα συρόμενο φράγμα είναι τύπου U, V ή J. 

Κατάλληλες συσκευές ανάκτησης και επαρκής χώρος για αποθήκευση επί του σκάφους ενισχύουν τη 

συνολική επιτυχία του εγχειρήματος. Ξαφριστές μπορεί να αναπτυχθούν είτε από ένα από τα 

ρυμουλκά σκάφη ή από ένα τρίτο δοχείο πίσω από το συρόμενο φράγμα.[41] 

 

 

 

 

 

                                                             
201 Use of Booms in Oil Pollution Responce, Technical Information Paper, 2011.  available online at https: www.itopf.com 
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Σχήμα 90 Συρόμενο φράγμα σε διαμόρφωση U.202 

  

Σχήμα 91 Συρόμενο φράγμα σε διαμόρφωση V με δύο πλοία ρυμούλκησης και ένα ξαφριστή σε ξεχωριστό δοχείο.203   

Παρά το γεγονός ότι τα φράγματα έχουν αναπτυχθεί για χρήση σε γρήγορη ροή του νερού και για τη 

ρυμούλκηση σε σχετικά υψηλές ταχύτητες, τα περισσότερα συμβατικά φράγματα δεν είναι σε θέση να 

συγκρατήσουν πετρέλαιο έναντι ταχύτητας νερού πολύ μεγαλύτερη του 1 κόμβου. Στην πράξη, η 

ταχύτητα διαφυγής για τα περισσότερα φράγματα είναι περίπου 0,7 κόμβοι, ανεξάρτητα από το βάθος 

της ποδιάς. Έντονος κυματισμός ή δυνατά ρεύματα παρασύρουν σταγονίδια στην κάτω πλευρά του 

στρώματος ελαίου τα οποία στη συνέχεια, μεταφέρονται κάτω από το βραχίονα ή μπορεί να 

δημιουργήσουν κίνηση του ελαίου πάνω από το φράγμα. Επίσης πολύ δυνατά ρεύματα μπορεί να 

προκαλέσουν την βύθιση του φράγματος κάτω από το νερό ή την επαρκή άνωση σε επίπεδο που 

επιτρέπει στο πετρέλαιο να ρέει. Χαμηλού ιξώδες έλαια είναι επιρρεπείς σε αποτυχία συγκράτησης, 

καθώς τα υψηλά ρεύματα προκαλούν σταγονίδια που ξεφύγουν από το πετρέλαιο, τα οποία 

συσσωρεύονται στην πρόσοψη του φράγματος και αρχίζουν να ρέουν κάθετα προς τα κάτω και κάτω 

από τη ποδιά, όπως και σε ένα ορισμένο κρίσιμο πάχος συσσώρευσης, το λάδι αρχίζει να κινείται 

κάτω από το βραχίονα. Διαφυγή ελαίου μπορεί επίσης να προκληθεί από στροβιλισμό κατά μήκος 

ενός βραχίονα και ως εκ τούτου ένα ομοιόμορφο προφίλ χωρίς προεξοχές είναι το καταλληλότερο.[40] 

                                                             
202 Use of Booms in Oil Pollution Responce, Technical Information Paper, 2011.  available online at https: www.itopf.com 
203 Use of Booms in Oil Pollution Responce, Technical Information Paper, 2011.  available online at https: www.itopf.com 
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Σχήμα 92 Τρόποι αστοχίας φραγμάτων που περιγράφηκαν παραπάνω.204  

 

4.2.1.3 Προσροφητικά υλικά 

Τα προσροφητικά υλικά μπορούν να παρέχουν μια χρήσιμη λύση για μια λειτουργία απόκρισης 

πετρελαιοκηλίδας, επιτρέποντας την ανάκτηση λαδιού σε καταστάσεις που είναι ακατάλληλες για 

άλλες τεχνικές. Ωστόσο, απορροφητικές ουσίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέτρο για την 

ελαχιστοποίηση των δευτερογενών προβλημάτων, εξαιτίας της δημιουργίας υπερβολικών ποσοτήτων 

αποβλήτων που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στο κόστος της απόκρισης. 

Περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ελαιόφιλων και υδρόφοβων οργανικών, ανόργανων και συνθετικών 

προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί για την ανάκτηση του πετρελαίου κατά βάση στο νερό και δρουν είτε 

με προσρόφηση ή λιγότερο συχνά με απορρόφηση. Η σύνθεση και η διαμόρφωση τους εξαρτώνται 

από το υλικό που χρησιμοποιείται και τη σκοπούμενη εφαρμογή τους στην απόκριση. Συνθετικά 

προσροφητικά είναι γενικά πιο αποτελεσματικά, παρ 'όλα αυτά οργανικά και ανόργανα υλικά μπορεί 

να είναι ποιο ελκυστικά, δεδομένου ότι είναι συχνά είτε άφθονα στη φύση ή τα απόβλητα υποπροϊόν 

μιας βιομηχανικής διαδικασίας και μπορούν να αγοραστούν εύκολα σε χαμηλό κόστος ή είναι 

ελεύθερα διαθέσιμα. Σε γενικές γραμμές οι απορροφητικές ουσίες χρησιμοποιούνται πιο 

αποτελεσματικά κατά τα τελικά στάδια της  απορρύπανσης της ακτογραμμής, και για την ανάκτηση 

μικρών δεξαμενών πετρελαίου που δεν μπορούν να ανακτηθούν εύκολα χρησιμοποιώντας άλλες 

τεχνικές καθαρισμού. 

Τα προσροφητικά διατίθενται στο εμπόριο σε διάφορες μορφές ανάλογα με τη σύνθεσή τους και τον 

προορισμό τους, αλλά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν γενικά ως μία από τις παρακάτω μορφές : 

 Ροφητής χύμα. Αποτελούνται από χαλαρά προσροφητικά υλικά (φλοιός, τύρφη, πριονίδι, 

χαρτοπολτός, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου, φελλός, φτερά κοτόπουλου, άχυρο, μαλλί 

ανόργανα υλικά όπως βερμικουλίτη και ελαφρόπετρα και συνθετικά υλικά όπως 

πολυπροπυλένιο  και άλλα πολυμερή). και εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό να ανάκτησης για 

μικρές διαρροές πετρελαίου στη γη. 

                                                             
204 Use of Booms in Oil Pollution Responce, Technical Information Paper, 2011.  available online at https: www.itopf.com 
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 Κλειστά προσροφητικά. Τα χύμα χαλαρά απορροφητικά υλικά συχνά περικλείονται σε 

εξωτερικό ύφασμα, πλέγμα ή δίχτυ για να σχηματίσουν ένα φράγμα ή ένα ανθεκτικό σχήμα 

που είναι πιο εύκολο να αναπτυχθεί, να ελεγχθεί και στη συνέχεια να ανακτηθεί.  

 Συνεχής προσροφητικά. Κατασκευάζονται κατά κύριο λόγο από συνθετικά υλικά με υφαντά, 

πολυπροπυλένιο, πολυουρεθάνη, νάιλον και πολυαιθυλένιο. Έχουν συνεχής κυλινδρική μορφή 

και διαφέρουν από τα κλειστά προσροφητικά στο ότι έχουν μεγαλύτερη ομοιογένεια και μία 

κατώτερη επιφάνεια προς όγκο, πράγμα που σημαίνει ότι τα έλαια είναι δυσκολότερο να 

διεισδύσουν στον πυρήνα του βραχίονα.  

 Χαλαρά προσροφητικά ινών. Σε αντίθεση με τις προαναφερθέν μορφές είναι ποιο 

αποτελεσματικά στην ανάκτηση των πιο διαβρωμένων και υψηλού ιξώδους ελαίων. 

Παράγονται κυρίως από λωρίδες πολυπροπυλενίου οι οποίες συνήθως συνδέονται μαζί για να 

σχηματίσουν βρόχους. Το έλαιο ανακτάται μέσω ενός συνδυασμού προσκόλλησης σε μια 

μεγάλη περιοχή επιφάνειας και συνοχής στο εσωτερικό του ίδιου του ελαίου. 

Πίνακας 16 Τα οφέλη και τα μειονεκτήματα των διαθέσιμων τύπων του προσροφητικού υλικού.205 

 
Υλικό Οφέλη Μειονεκτήματα 

Χύμα 

• Οργανικά - συμπεριλαμβάνοντας 

φλοιό, τύρφη, πριονίδι, χαρτοπολτό, 

φελλό,  φτερά κοτόπουλου, άχυρο, 

μαλλί και τα ανθρώπινα μαλλιά. 

• Ανόργανα - βερμικουλίτη και 

ελαφρόπετρα 
• Συνθετικά - κυρίως από 

πολυπροπυλένιο 

• Συχνά,  άφθονα στην φύση ή 

ευρέως διαθέσιμα ως απόβλητα 

υποπροϊόντων βιομηχανικών 

διεργασιών 

• Μπορεί να είναι χαμηλού κόστους 

• Δύσκολο να ελέγχει, μπορεί να 

εξαπλωθεί από τον άνεμο 

• Δύσκολο να ανακτηθεί 

• Πετρέλαιο και μίγμα 

προσροφητικού μπορεί να είναι 

δύσκολο να αντληθούν 
• Η διάθεση του μίγματος του 

ελαιορροφητικού είναι πιο 

περιορισμένη από ό, τι το πετρέλαιο 

μόνο του 

Κλειστά 

• Όλα τα παραπάνω χύδην υλικά 

μπορούν να περικλείονται σε πλέγμα 

ή διχτυών 

• Πιο εύκολο να αναπτυχθούν και να 

ανακτηθούν από τα χαλαρά 

προσροφητικά 

• Κλειστά φράγματα έχουν 

μεγαλύτερη επιφάνεια από τη 

συνεχή φράγματα 

• Η δομική αντοχή περιορίζεται σε 

εκείνη του πλέγματος ή του  διχτιού 

• Βιολογικά φράγματα μπορούν 

γρήγορα να κορεστούν και να 

βουλιάξουν. Η κατακράτηση 

πετρελαίου είναι περιορισμένη 

Συνεχής 

• Συνθετικά - κυρίως από 

πολυπροπυλένιο 

• Μακροχρόνια αποθήκευση 

• Σχετικά απλό να αναπτυχθεί και να 

ανακτηθεί 

• Πιθανή αναλογία ανάκτησης 

πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, αν 

χρησιμοποιείται με πλήρη 

παραγωγική ικανότητα 

• Περιορισμένη αποδοτικότητα για 

διαβρωμένα ή πιο παχύρρευστα 

έλαια 

• Δεν αποσυντίθενται εύκολα 

περιορίζοντας τις επιλογές διάθεσης 

Ινών 
• Συνθετικά - κυρίως από 

πολυπροπυλένιο 

Αποτελεσματική για διαβρωμένα και 

πιο παχύρρευστα έλαια 

Λιγότερο αποτελεσματικά για 

φρέσκα ελαφριά και μεσαία έλαια 

 

Η αποτελεσματικότητα ενός προσροφητικού εξαρτάται από :  

 Tον κορεσμό, αφού τα προσροφητικά υλικά μπορούν πολύ γρήγορα να κορεστούν από το 

πετρέλαιο και να οδηγηθούν σε μειωμένη πλευστότητα και απελευθέρωση του πετρελαίου που 

χει συλλεχτεί, για αυτό και απαιτείται καλός έλεγχος και δυνατότητα άμεσης αφαίρεσης.  

                                                             
205 Use of Sorbent Materials in Oil Spill Response, Technical Information Paper, 2012. available online at https: www.itopf.com 
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 Από την ικανότητα συγκράτησης στην επίδραση κυμάτων, ρευμάτων και κατά την διάρκεια 

ανύψωσης από το νερό.  

 Από την ανθεκτικότητα ενός προσροφητικού, η οποία είναι σημαντική σε εκείνες τις 

καταστάσεις όπου μπορεί να αφεθεί επί τόπου για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο πριν από 

την ανάκτηση.  

 Από την ζύμωση, καθώς μερικά οργανικά προσροφητικά μπορούν να ζυμώσουν όταν 

αφήνονται σε επαφή με το νερό για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο, μειώνοντας την 

αποτελεσματικότητα ανάκτησης τους. 

 Από το κόστος, το οποίο εξαρτάται από το υλικό που χρησιμοποιείται. Οργανικά και ανόργανα 

υλικά είναι συγκριτικά λιγότερο ακριβά από τα συνθετικά προϊόντα. 

 Από την δυνατότητα ανακύκλωσης που συμβάλει σημαντικά στην μείωση των δύσκολα 

δαιχειρίσιμων αποβλήτων. 

Η χρήση παραγόντων διασποράς ή άλλων χημικών ουσιών μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα των 

προσροφητικών να λειτουργούν όπως έχουν σχεδιαστεί, δεδομένου ότι η επιφανειακή τάση του 

πετρελαίου και του νερού μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά και να μειωθούν τόσο οι ελαιόφιλες όσο 

και οι υδρόφοβες ιδιότητες, αυξάνοντας σημαντικά την ποσότητα του νερού και μειώνοντας την 

ποσότητα του πετρελαίου που θα ανακτηθεί. Κατά συνέπεια, για να υπάρχει αποτελεσματική χρήση 

των προσροφητικών υλικών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται παράλληλα με διασκορπιστικά όπως 

και με μηχανική ανάκτηση του ελαίου με ξαφριστές. 

Προσροφητικά υλικά μπορεί να παίξουν χρήσιμο ρόλο σε παράκτιες και χερσαίες επιχειρήσεις 

καθαρισμού. Σε περιπτώσεις όπου το πετρέλαιο βρίσκεται έναντι μιας απρόσιτης με τα πόδια 

ακτογραμμής όπου δεν μπορούν να αναπτυχθούν ξαφριστές και αντλίες, είναι πολύ δύσκολο να 

αντιμετωπιστεί η πετρελαϊκή ρύπανση χωρίς τη βοήθεια των προσροφητικών. Επίσης χρήση γίνεται 

κοντά στην ακτή, για τον αποτελεσματικό εγκλωβισμό απορροών από τις εργασίες πλύσης. Ωστόσο, 

θα πρέπει να αποφεύγεται όπου είναι δυνατόν, η χρήση μεγάλων ποσοτήτων προσροφητικών για την 

ελαχιστοποίηση δευτερογενών προβλημάτων που συνδέονται με την διάθεση.[42] 

 

4.2.1.4 Επί τόπου καύση 

Η επί τόπου καύση των πετρελαιοκηλίδων είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης των 

εκτεταμένων κυρίως περιστατικών ρύπανσης. Για να υπάρξει μια καύση, το λάδι πρέπει να είναι 

συγκεντρωμένο και μια πηγή ανάφλεξης πρέπει να εφαρμόζεται ενώ είναι απαραίτητη και η ύπαρξη 

οξυγόνου. Βασικό στοιχείο για την επιτυχία της μεθόδου είναι η ύπαρξη πυρίμαχων φραγμάτων, ώστε 

να περιορίζεται η έκταση του ρυπαντή και να αυξάνεται το πάχος της κηλίδας, που δεν πρέπει να είναι 

μικρότερο από μερικά χιλιοστά. Παράλληλα, η μέθοδος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική κατά τα 

αρχικά στάδια της διαρροής, προτού δηλαδή εξατμισθούν τα εύφλεκτα συστατικά του πετρελαίου ή 

εξελιχθεί το φαινόμενο της γήρανσης της κηλίδας. 
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Σχήμα 93 Επί τόπου καύση με την χρησιμοποίηση πυράντνοχου βραχίονα.206  

Για να είναι επιτυχής η επί τόπου καύση το στρώμα του πετρελαίου στην επιφάνεια της θάλασσας 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 2-3mm πάχος, για να μπορεί να αντιμετωπιστεί η επίδραση ψύξης του 

αέρα και της θάλασσας και να διατηρηθεί μια πηγή καυσίμων στη φωτιά. Ποιο αναλυτικά το ελάχιστο 

πάχος ανάφλεξης για τα νωπά πτητικά αργού πετρελαίου σε νερό είναι περίπου 1mm, για μη 

γαλακτοποιημένο αργό πετρέλαιο και καύσιμο ντίζελ είναι από 2 έως 5mm και για υπολείμματα 

μαζούτ, είναι περίπου 10mm . 

Ανάφλεξη μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από συσκευές που κυμαίνονται από 

έναν diesel-εμποτισμένο πανί μέχρι πιο εξελιγμένο εξοπλισμό, όπως το Helitorch. Αυτό είναι 

ουσιαστικά μια φλόγα που αιωρείται κάτω από ένα ελικόπτερο και είναι γενικά αποδεκτή ως μια από 

τις ασφαλέστερες μεθόδους της ανάφλεξης. Ωστόσο, η συσκευή και η εμπειρία να χρησιμοποιηθεί δεν 

είναι άμεσα διαθέσιμες σε πολλά μέρη του κόσμου. Υπάρχουν δύο ιδιότητες πετρελαίου που 

χρησιμοποιούνται ως ενδείξεις αναφλεξιμότητας.. Η θερμοκρασία στην οποία η κηλίδα παράγει 

ατμούς σε ένα ρυθμό επαρκή για να υπάρχει ανάφλεξη, που ονομάζεται σημείο ανάφλεξης και η 

θερμοκρασία μερικούς βαθμούς πάνω από το σημείο ανάφλεξης κατά την οποία το λάδι είναι αρκετά 

ζεστό για να παράσχει ατμούς σε ένα ρυθμό επαρκή για να υποστηρίξουν τη συνεχή καύση, που 

ονομάζεται σημείο φωτιάς.  

Τα περισσότερα σχέδια απόκρισης για επί τόπου καύσης επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνουν και την 

χρήση πυράντοχων βραχιόνων που περικλείουν το λάδι και διατηρούν το πάχος της κηλίδας κατά τη 

διάρκεια της καύσης. Οι διαθέσιμοι τύποι περιλαμβάνουν φράγματα από θερμικά ανθεκτικό ύφασμα, 

φράγματα από ανοξείδωτο χάλυβα και υδρόψυκτα φράγματα. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το εύφλεκτο των κηλίδων πετρελαίου στο νερού περιλαμβάνουν τον 

τύπο του λαδιού, τις καιρικές συνθήκες, την γαλακτωματοποίηση του ελαίου, τις μετεωρολογικές και 

ωκεανογραφικές συνθήκες και την δύναμη ανάφλεξης. Η θερμοκρασία, η ταχύτητα του ανέμου, τα 

κύματα, και τα ρεύματα προκαλούν φυσικές και χημικές αλλαγές στο πετρέλαιο που μπορεί να κάνει 

δύσκολη ή αδύνατη την ανάφλεξη του. Οι ισχυροί άνεμοι και η θερμοκρασία προκαλούν την απώλεια 

                                                             
206 Countusin (countusin.wordpress.com) 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=https%3A%2F%2Fcountusin.wordpress.com%2F2013%2F07%2F25%2F&ei=LJzmVJXaCMrSaNCQgYAN&bvm=bv.86475890,d.d2s&psig=AFQjCNEyjKBL1WtSukbjJLQ6lvq9750tkQ&ust=1424485638310114
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των πτητικών συστατικών και την εξάπλωση της κηλίδας στην επιφάνεια του νερού. Τα κύματα και τα 

ρεύματα μπορούν να επιταχύνουν τον σχηματισμό των γαλακτωμάτων που μειώνουν την 

αναφλεξιμότητα. Εκτεταμένα πειράματα σε μια ποικιλία πετρελαίου και σε ένα ευρύ φάσμα 

περιβαλλοντικών συνθηκών έχουν διαπιστώσει ότι η επιτυχία της επί τόπου καύσης μπορεί να 

διεξάγεται όταν : 

 Οι άνεμοι έχουν ταχύτητα μικρότερη των 37 km / h (20 κόμβοι). 

 Τα κύματα είναι λιγότερο από 92 έως 132 εκατοστά. 

 Τα ρεύματα έχουν ταχύτητα μικρότερη από 1,4 km / h (0,75 κόμβοι). 

 Η περιεκτικότητα σε νερό είναι μικρότερη από 25% για σταθερά γαλακτώματα. 

Οι ανησυχίες σχετικά με τις ατμοσφαιρικές εκπομπές παραμένουν o κύριος λόγος για την μη ευρεία 

αποδοχή της επί τόπου καύσης ως εργαλείο απόκρισης. Από την καύση του αργού πετρελαίου στα 

επιφανειακά νερά παράγεται ένα ορατό νέφος καπνού που περιέχει σωματίδια αιθάλης, αέρια καύσης 

και άκαυστους υδρογονάνθρακες. Επίσης το ιξώδες υπόλειμμα που μπορεί να μείνει μετά από την επί 

τόπου καύση μοιάζει να χει τη συνοχή της καραμέλας, και μπορεί να είναι δύσκολο να ανακάμψει. 

Υπολείμματα, τα οποία είναι κατά κύριο λόγο υψηλότερου μοριακού βάρους ενώσεις του ελαίου με 

ελάχιστα ελαφρύτερα ή πιο πτητικά κλάσματα,  έχουν τη δυνατότητα να αναμειχθούν με αιωρούμενα 

ιζήματα στο νερό και να βυθιστούν. Ως εκ τούτου μπορούν να πνίξουν ή να προκαλέσουν τοξικότητα 

στα βενθικά θαλάσσια είδη, ενώ υπάρχει κίνδυνος τα υπολείμματα να μολύνουν τα αλιευτικά 

εργαλεία.[43] 

 

4.2.1.5 Μέσα Διασποράς 

Μια πετρελαιοκηλίδα επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας σε συνθήκες ηρεμίας με το πετρέλαιο και 

το νερό να μη αναμειγνύονται εύκολα . Η δράση της ανάμιξης των κυμάτων μπορεί να προκαλέσει το 

πετρέλαιο και το νερό να συνδυαστούν με δύο τρόπους: 

1) Με φυσική διασπορά, όπου σπάει η πετρελαιοκηλίδα και σχηματίζονται σταγόνες ελαίου που 

αναστέλλονται προσωρινά στο νερό, όταν η ενέργεια αναμίξεως που παρέχεται από τα κύματα 

και τον άνεμο είναι επαρκής για να υπερνικήσει την επιφανειακή τάση στην διεπαφή 

ελαίου/νερού. Η συντριπτική πλειοψηφία από αυτά τa σταγονίδια πετρελαίου, θα είναι αρκετά 

μεγάλα ώστε να επιπλέουν γρήγορα πίσω στην επιφάνεια και να αναμορφώνουν την κηλίδα. 

Ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό του ελαίου θα είναι υπό τη μορφή μικροσκοπικών σταγονιδίων τα 

οποία έχουν σχεδόν ουδέτερη πλευστότητα. Αυτά τα πολύ μικρά σταγονίδια πετρελαίου θα 

συνεχίσουν να διασπείρονται στο νερό σχεδόν επ 'αόριστον, και θα αρχίσουν να κατευθύνονται 

κάτω από την επιφάνεια εξαιτίας της αυξανόμενης δράσης των κυμάτων. Η διαδικασία της 

φυσικής διασποράς λαμβάνει χώρα σε μέτρια θαλασσοταραχή, με το σπάσιμο των κυμάτων 

και την ταχύτητα του ανέμου να είναι πάνω από 10 κόμβοι. 

2) Με τον σχηματισμό νερό-σε-έλαιο γαλάκτωμα, που ονομάζεται γαλακτωματοποίηση. Η δράση 

ανάμιξης των κυμάτων μπορεί επίσης να προκαλέσει σταγονίδια του νερού να ενσωματωθούν 

εντός του ελαίου και να σχηματίσουν νερό-σε-έλαιο γαλάκτωμα, που συχνά αναφέρεται ως 

«μους σοκολάτα». Το γαλάκτωμα που σχηματίζεται έχει πολύ υψηλότερο ιξώδες από το έλαιο 

και ο όγκος του γαλακτώματος μπορεί τελικά να αυξηθεί έως και τέσσερις φορές περισσότερο 
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από την πετρελαιοκηλίδα, επειδή τα γαλακτώματα τυπικώς περιέχουν μέχρι και 75 τοις εκατό 

νερό κατ 'όγκο. 

Οι παράγοντες διασποράς μεταβάλλουν την ισορροπία μεταξύ της φυσικής διασποράς και της 

γαλακτωματοποίησης, ωθώντας την ισορροπία έντονα προς την φυσική διασπορά και μακριά από την 

γαλακτωματοποίηση. Τα δραστικά συστατικά στα διασκορπιστικά (επιφανειοδραστικά ή επιφανειακά 

δραστικοί παράγοντες), μεταβάλουν τις ιδιότητες της διασύνδεσης ελαίου/νερού, έτσι ώστε να 

παράγετε με την ίδια ποσότητα ενέργειας των κυμάτων, ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των πολύ 

μικρών σταγονιδίων ελαίου και να καταστέλλεται η γαλακτωματοποίηση.[44] 

 

Σχήμα 94 Διασπορά και γαλακτωματοποίηση ελαίου σε νερό - χωρίς και με διασκορπιστικό.207 
   

Οι παράγοντες διασποράς αποσκοπούν στην ενίσχυση της φυσικής διασποράς με μείωση της 

διεπιφανειακής τάσης μεταξύ πετρελαίου και νερού επειδή περιέχουν επιφανειοδραστικές ουσίες, 

καθιστώντας ευκολότερη την κίνηση των κυμάτων για να δημιουργηθούν πολλά περισσότερα μικρά 

σταγονίδια ελαίου.  

 

 

 

 

                                                             
207 Disperants and their Role in Oil Spill Response, Ipieca Report Series, 2nd edition, November 2001 
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Σχήμα 95 1) Λάδι χωρίς  φυσική διασπορά β) Λάδι με φυσική διασπορά γ) Λάδι με την χρήση μέσου διασποράς.208  

Οι παράγοντες διασποράς είναι ένα μίγμα από επιφανειοδραστικές ουσίες (επιφανειακά ενεργοί 

παράγοντες) διαλυμένοι σε έναν ή περισσότερους διαλύτες. Οι επιφανειοδραστικές ουσίες διαθέτουν 

υδρόφιλες κεφαλές που συνδέονται με τα μόρια νερού και ελαιόφιλες ουρές, που συνδέονται με το 

έλαιο. Ο διαλύτης έχει δύο λειτουργίες: 1) να ενεργεί ως αραιωτικό μέσο, μειώνοντας το ιξώδες της 

επιφανειοδραστικής ουσίας, έτσι ώστε να μπορεί να ψεκαστεί, και 2) για την προώθηση της 

διείσδυσης του επιφανειοδραστικού εντός της πετρελαιοκηλίδας.  

 

Σχήμα 96 Εφαρμογή του μέσου διασποράς σε λάδι.209 

  

Η βιοαποικοδόμηση από μια σειρά θαλάσσιων μικροοργανισμών μπορεί να συμβεί μόνο στην 

επιφάνεια των σταγονιδίων, επειδή οι οργανισμοί είναι παρόντες του νερού και όχι του ελαίου. Τα 

θαλάσσια ρεύματα διανέμουν γρήγορα τα σταγονίδια πετρελαίου στην στήλη του νερού, σε πολύ 

χαμηλές συγκεντρώσεις λιγότερες από 1 ppm στις περισσότερες περιπτώσεις, πριν συμβεί κάποια 

σημαντική βλάβη στην θαλάσσια ζωή. Αυτή η διαδικασία κάνει τα σταγονίδια του πετρελαίου 

ιδιαίτερα προσιτά σε βακτήρια αποικοδόμησης υδρογονανθράκων και προωθεί την απομάκρυνση από 

                                                             
208 Use of Disperats toTreat Oil Spills, Technical Information Paper, 2011.  available online at https: www.itopf.com 

209 R.R. Lessard & G. Demarco, The Significance of Oil Spill Dispersants, 2000 



 
155 

 

το περιβάλλον με φυσικές διεργασίες. Το μικρό το μέγεθος των σταγονιδίων που προέρχονται από την 

χρήση χημικής διασποράς, αυξάνει την διεπιφανειακή περιοχή στη διάθεση των μικροοργανισμών, 

επιταχύνοντας έτσι το ρυθμό βιοαποικοδόμησης.[45] 

 

Σχήμα 97 Η εφαρμογή και η δράση του μέσου διασποράς.210  

 

Οι παράγοντες διασποράς κατατάσσονται ανάλογα με την παραγωγή τους και τον τύπο τους. Η πρώτη 

γενιά των προϊόντων που εισήχθη στη δεκαετία του 1960, ήταν παρόμοια με βιομηχανικά προϊόντα 

καθαρισμού και απολίπανσης, με υψηλή τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον. Αυτά δεν 

χρησιμοποιούνται πλέον για την αντιμετώπιση των πετρελαιοκηλίδων. Μέσα διασποράς δεύτερης 

γενιάς, που ονομάζεται επίσης μέσα διασποράς τύπου Ι, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την αντιμετώπιση 

των πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα με ψεκασμό από τα πλοία. Περιέχουν ένα διαλύτη 

υδρογονάνθρακα με χαμηλή ή καθόλου περιεκτικότητα σε αρωματικά και 15 έως 25% 

επιφανειοδραστικά και προορίζονται για να εφαρμόζονται αδιάλυτα. Μπορούν επίσης να απαιτούν 

ένα υψηλό ρυθμό δόσης μεταξύ 1:1 και 1:3 (διασποράς προς έλαιο). Ενώ έχουν χαμηλότερη 

τοξικότητα από ότι τα πρώτης γενιάς μέσα διασποράς, είναι λιγότερο αποτελεσματικά και μπορεί να 

είναι πιο τοξικά από διασκορπιστικά τρίτης γενιάς. Σε πολλές χώρες, διασκορπιστικά τύπου Ι δεν 

χρησιμοποιούνται πλέον. Μέσα διασποράς τρίτης γενιάς περιέχουν ένα μείγμα από δύο ή τρία 

τασιενεργά με γλυκόλη και ελαφρού πετρελαίου απόσταξης διαλύτες. Τα πιο κοινά τασιενεργά που 

χρησιμοποιούνται είναι μη-ιοντικά και ανιονικά. Η συγκέντρωση του επιφανειοδραστικού εντός του 

διαλύτη κυμαίνεται μεταξύ 25% και 65%, και τείνει να είναι υψηλότερο από ό, τι με τα προϊόντα 

τύπου Ι. Διασπορείς τρίτης γενιάς μπορεί να διαιρεθούν σε διασπορείς τύπου II και III. Και οι δύο 

τύποι είναι διασκορπιστικά συμπυκνώματος. Ωστόσο, μέσα διασποράς του τύπου II γενικά 

αραιώνονται με θαλασσινό νερό πριν από τη χρήση, αλλά απαιτούν μια υψηλή δοσολογία των 2:1 έως 

1:5 (μέσο διασποράς μείγμα / ύδωρ προς έλαιο) ώστε να είναι αποτελεσματικά. Αυτή η απαίτηση για 

αραίωση περιορίζει την εφαρμογή χρήσης τους από τα πλοία. Παράγοντες διασποράς τύπου III 

χρησιμοποιούνται καθαρά και έχουν αναπτυχθεί κυρίως για να επιτρέπουν την αποτελεσματική 

εφαρμογή από τα αεροσκάφη, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τα πλοία. Οι ρυθμοί 

δοσολογίας κυμαίνονται μεταξύ 1:5 και 1:50 (σκέτο μέσο διασποράς με το πετρέλαιο), με την ιδανική 

πρακτική αναλογία να προσδιορίζεται ως αποτέλεσμα των δοκιμών κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος. 

Παράγοντες διασποράς τύπου III είναι τώρα τα πιο κοινά μέσα διασποράς. 
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Η κατασκευή των παραγόντων διασποράς γίνεται με διαφορετικές συνθέσεις, και η 

αποτελεσματικότητά τους ποικίλλει ανάλογα με το είδος του ελαίου. Οι εργαστηριακές δοκιμές 

μπορούν να διεξαχθούν για να ταξινομήσουν την αποτελεσματικότητα ενός μέσου διασποράς σε 

σχέση με το άλλο για ένα συγκεκριμένο έλαιο. Ορισμένες χώρες απαιτούν από τους διαχειριστές των 

εγκαταστάσεων παραγωγής πετρελαίου και των τερματικών σταθμών πετρελαίου, όπου τα είδη των 

ελαίων που παράγονται και διακινούνται είναι γνωστά, την διενέργεια μελετών για την αναγνώριση 

της πιο αποτελεσματικής διασποράς για τα έλαια που εμπλέκονται. Για τους σκοπούς του σχεδιασμού 

μια δόση 1:20, τύπος ΙΙΙ συμπυκνώματος παράγοντα διασποράς σε λάδι χρησιμοποιείται συνήθως και 

μηχανήματα ψεκασμού είναι συχνά προ-ρυθμισμένα για να επιτευχθεί αυτό. Αυτή η δόση μπορεί 

μερικές φορές να μειωθεί για φρέσκα έλαια και αντιστρόφως να αυξηθεί για παχύρρευστα ή 

γαλακτωματοποιημένα έλαια όπου μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από μία εφαρμογές.  

Η εφαρμογή των παραγόντων διασποράς μπορεί να γίνει από πλοία ή αεροσκάφη σε πετρελαιοκηλίδες 

στην ανοικτή θάλασσα. Μεγάλα αεροσκάφη προσφέρουν το πλεονεκτήματα του ωφέλιμου φορτίου 

για εφαρμογή σε μεγάλες διαρροές μακριά από την ακτή, ενώ σκάφη, ελικόπτερα και ελαφρά 

αεροσκάφη μπορεί να είναι κατάλληλα για τη θεραπεία μικρότερων διαρροών πιο κοντά στην ακτή. 

Είναι σημαντικό τα συστήματα ψεκασμού να παρέχουν σταγονίδια του μέσου διασποράς στο σωστό 

μέγεθος. Τα σταγονίδια πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα ώστε να ξεπεράσουν επιπτώσεις όπως το να 

παρασυρθούν από τον άνεμο και την απώλεια διά εξατμίσεως, αλλά όχι τόσο μεγάλα ώστε να τρυπούν 

το έλαιο αντί να μεταναστεύουν στην επιφάνεια ελαίου/νερού. Το βέλτιστο μέγεθος σταγονιδίων είναι 

μεταξύ 600 και 800μm σε διάμετρο. Οι παράγοντες διασποράς που ψεκάζονται από πλοία 

εφαρμόζονται συνήθως μέσα από μια σειρά ακροφυσίων πάνω σε βραχίονες ψεκασμού. Ντίζελ ή 

ηλεκτρικές αντλίες μεταφέρουν το διασκορπιστικό από μια δεξαμενή αποθήκευσης προς το βραχίονα 

ψεκασμού, ο οποίος είναι εφοδιασμένος με μια σειρά ακροφυσίων, βαθμονομημένα ώστε να παραχθεί 

ένα ομοιόμορφο σχέδιο ψεκασμού σταγονιδίων κατά μήκος του βραχίονα. 

 

Σχήμα 98 Εφαρμογή μέσου διασποράς από ακροφύσια πάνω σε βραχίονα ψεκασμού.211  

Η εφαρμογή των μέσων διασποράς από τα αεροσκάφη προσφέρει τα πλεονεκτήματα της ταχείας 

αντίδρασης, τα υψηλά ποσοστά θεραπείας και την βέλτιστη χρήση διασποράς. Σε γενικές γραμμές 

τρεις κατηγορίες αεροσκαφών σταθερών πτερύγων χρησιμοποιούνται: 1) Αυτά που είναι σχεδιασμένα 
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για επιχειρήσεις γεωργικών ψεκασμών ή ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών και απαιτούν μικρή 

τροποποίηση για την εφαρμογή διασποράς, 2) εκείνα που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για την 

εφαρμογή της διασποράς και 3) κάποια ελικόπτερα που είτε έχουν προσαρμόσει με σταθερούς 

βραχίονες ψεκασμού ή είναι σε θέση να φέρουν υπό-εκσφενδονιζόμενα συστήματα ψεκασμού κουβά, 

συνήθως χωρίς την ανάγκη για σημαντικές τροποποιήσεις.  

Η αποτελεσματικότητα των διασκορπιστικών περιορίζεται από ορισμένες φυσικές και χημικές 

παραμέτρους, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι οι θαλάσσιες συνθήκες και οι ιδιότητες του 

πετρελαίου. Η επίγνωση αυτών των περιορισμών είναι σημαντική για να προσδιοριστούν οι 

κατάλληλες συνθήκες για την χρήση διασποράς.[46] 

Μια περίληψη των βασικών πλεονεκτημάτων της χρήσης διασποράς παρέχεται παρακάτω : 

 Η διασπορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύσκολες καιρικές συνθήκες (π.χ., τρικυμία, ισχυροί 

άνεμοι δυνατά ρεύματα) όπου η μηχανική συγκράτηση και την ανάκτηση, δεν μπορούν να 

εφαρμοστούν. 

 Η χρήση διασποράς επιτρέπει την ταχεία αντιμετώπιση σε μεγάλες περιοχές και σε 

απομακρυσμένες περιοχές. 

 Η χρήση διασποράς βοηθάει στην αντιστάθμιση του σχηματισμού των γαλακτωμάτων και 

ουσιαστικά παρατείνει το χρονικό παράθυρο για την αποτελεσματική εφαρμογή της 

απόκρισης. 

 Ο σχηματισμός μυριάδων μικροσκοπικών σταγονιδίων ελαίου κατά την εφαρμογή της 

διασποράς, βελτιώνει την ευκαιρία για βιοαποικοδόμηση του ελαίου με την αύξηση της 

επιφάνειας του πετρελαίου, αυξάνοντας έτσι την έκθεση σε φυσικά αποικοδομητικά βακτήρια 

και οξυγόνο. 

  Η χρήση διασποράς κάνει το λάδι λιγότερο κολλώδη, μειώνοντας έτσι η έκταση στην οποία το 

πετρέλαιο θα πλήξει τα ιζήματα, τα άγρια ζώα, την ακτογραμμή, τα σκάφη κλπ.[45] 

 

Σχήμα 99 Εφαρμογή των μέσων διασποράς σε σύγκριση με άλλες τεχνικές απόκρισης.212  
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Το βασικό πιθανό μειονέκτημα της διασποράς είναι η εντοπισμένη και προσωρινή αύξηση της 

συγκέντρωσης του πετρελαίου στο νερού που θα μπορούσε να έχει επίδραση στην θαλάσσια ζωή κατά 

την άμεση γειτνίαση της λειτουργίας διασποράς. Κοράλλια, φύκια και οι περιοχές ωοτοκίας των 

ψαριών μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε διασκορπισμένο πετρέλαιο ενώ η χρήση των μέσων 

διασποράς δεν συνιστάται κοντά σε βιομηχανίες πρόσληψης νερού λόγω του αυξημένου κινδύνου 

πετρέλαιο να εισέρθει στη πρόσληψη νερού. 

Η απόφαση για το αν πρέπει ή όχι να χρησιμοποιούν τα μέσα διασποράς είναι σπάνια ξεκάθαρη και 

αφορά την ισορροπία μεταξύ των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των διαφόρων επιλογών 

αντιμετώπισης, την σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και τις αντικρουόμενες προτεραιότητες για 

την προστασία των διαφόρων πόρων από ζημία και ρύπανση. Ορισμένες χώρες έχουν ορίσει ζώνες 

κατά μήκος της ακτογραμμής τους, όπου η χρήση μέσων διασποράς μπορεί να περιοριστεί, 

βασιζόμενη στο βάθος του νερού, στην απόσταση από την ακτή ή σε έναν συνδυασμό και των δύο. 

Εκτός των ζωνών αυτών, τα μέσα διασποράς μπορούν να χρησιμοποιούνται με κριτήριο πάντα τις 

ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον.[44] - [46] 

 

4.2.1.6 Άλλες τεχνικές  

Πέρα από τις βασικές τεχνικές αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων στην θάλασσα που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, υπάρχουν και άλλες τεχνικές αντιμετώπισης, οι οποίες είτε δεν είναι τόσο ευρείας 

εφαρμογής, είτε αποτελούν δευτεροβάθμιες επιλογές, είτε βρίσκονται ακόμα σε ερευνητικό στάδιο. 

Κάποιες από αυτές τις τεχνικές θα παρουσιαστούν συνοπτικά σε αυτήν την ενότητα. 

Βιοαποκατάσταση 

Η βιοαποκατάσταση έχει προκύψει ως μια από τις πιο ελπιδοφόρες δευτεροβάθμιες επιλογές 

επεξεργασίας  για την απομάκρυνση πετρελαίου. Είναι μια διαδικασία κατά την οποία μικροί 

οργανισμοί, όπως βακτήρια, ζύμες και μύκητες διαλύουν σύμπλοκες ενώσεις σε μικρότερες ενώσεις 

για την τροφή τους. Αυτή η τεχνολογία βασίζεται στην προϋπόθεση ότι ένα μεγάλο ποσοστό του 

πετρελαίου είναι εύκολα βιοδιασπάσιμο στη φύση. Η επιτυχία της βιοεξυγίανσης των 

πετρελαιοκηλίδων εξαρτάται από τη δυνατότητά να καθιερωθούν και να διατηρηθούν οι συνθήκες που 

ευνοούν τους ρυθμούς ενισχυμένης βιοδιάσπασης του πετρελαίου στο ρυπασμένο περιβάλλον. 

Υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις στη βιοεξυγίανση των πετρελαιοκηλίδων:  

 Η βιοενίσχυση, στην οποία γνωστά βακτήρια που αποικοδομούν το πετρέλαιο προστίθενται για 

να συμπληρώσουν τον υπάρχοντα μικροβιακό πληθυσμό.  

 Η βιοδιέγερση, στην οποία η αύξηση των γηγενών μικροβιακών αποικοδομητών πετρελαίου 

υποκινείται με την προσθήκη θρεπτικών ουσιών ή άλλων περιοριστικών υποστρωμάτων, ή/και 

από τις αλλαγές των περιβαλλοντικών συνθηκών. 

Η βιοαποκατάσταση έχει διάφορα πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών τεχνολογιών. Κατ' αρχάς, η 

εφαρμογή της είναι σχετικά ανέξοδη, είναι επίσης μια πιο περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία 

δεδομένου ότι περιλαμβάνει την τελική αποικοδόμηση του πετρελαίου σε ανόργανα προϊόντα (όπως 

το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό), ενώ οι φυσικές και χημικές μέθοδοι μεταφέρουν 

χαρακτηριστικά του ρυπαντή από το ένα περιβαλλοντικό διαμέρισμα σε άλλο. Παρ 'όλα αυτά είναι 



 
159 

 

αναποτελεσματική στην αφαίρεση πετρελαιοκηλίδων που αποτελούνται από μεγάλες μάζες 

πετρελαίου και αποτελεί μια σχετικά αργή διαδικασία, που απαιτεί εβδομάδες έως και μήνες για να 

εφαρμοστεί, η οποία μπορεί να μην είναι εφικτή όταν απαιτείται άμεσος καθαρισμός. Η 

βιοαποκατάσταση περιορίζεται επίσης από αβιοτικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως το χαμηλό 

επίπεδο των θρεπτικών ουσιών και οι κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες. Μια από τις 

σημαντικότερες προκλήσεις στην εφαρμογή της βιοαποκατάστασης πετρελαίου είναι η έλλειψη 

οδηγιών σχετικά με το πότε και πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία.[47] - [48] 

Πρόγραμμα "CleanMag" 

Το πρόγραμμα CleanMag (Cleaning Magnetically), ένα νέο μαγνητικό υλικό απορρόφησης του 

πετρελαίου, με τις ακόλουθες ιδιότητες:  

 Είναι κοκκώδες και πλαστικό.  

 Είναι λιποφιλικό και υδροφοβικό. 

 Είναι μαγνητικό και μπορεί να συλλεχθεί χρησιμοποιώντας μόνιμα μαγνητισμένους 

μεταφορικούς ιμάντες 

 Είναι ανακυκλώσιμο. 

 Απορροφά 100% το πετρέλαιο από το νερό. 

 Μειώνει το κόστος των διεργασιών καθαρισμού και τον κίνδυνο περαιτέρω ρύπανσης των 

ακτών. 

Η κηλίδα ψεκάζεται με το πορώδες υλικό σε μορφή κόκκων. Αμέσως μόλις το υλικό του "CleanMag" 

έλθει σε επαφή με το πετρέλαιο, το πετρέλαιο απορροφάται σε αναλογία μέχρι και 6 κιλά 

πετρελαίου/κιλό υλικού. Το υλικό, μαζί με το πετρέλαιο που έχει απορροφήσει, συλλέγεται τελικά με 

μαγνήτες. Το πετρέλαιο μπορεί μετά να διαχωριστεί από το υλικό, το οποίο σύμφωνα με την 

ερευνητική ομάδα που έχει αναπτύξει τη μέθοδο είναι έτοιμο να επαναχρησιμοποιηθεί. Εναλλακτικά, 

το υλικό που έχει απορροφήσει το πετρέλαιο μπορεί να γίνει στερεό βιομηχανικό καύσιμο. Η έρευνα 

συνεχίζεται στη προσπάθεια διαμόρφωσης μιας τεχνολογικά εφαρμόσιμης σε μεγάλη κλίμακα 

μεθόδου απορρύπανσης.[49] 

Προσροφητικό από σπόγγους πολυουρεθάνης 

Ένα προσροφητικό για τον καθαρισμό πετρελαιοκηλίδας παρασκευάστηκε μέσω μιας νέας 

στρατηγικής με επεξεργασία σπόγγων πολυουρεθάνης με λύμα διοξειδίου του πυριτίου και βενζίνης. 

Αποτελέσματα μελετών έδειξαν ότι το προσροφητικό έδειξε υψηλή ικανότητα ρόφησης και εξαιρετική 

εκλεκτικότητα ελαίου/νερού. 1g προσροφητικού μπορεί να απορροφήσει περισσότερο από 100g 

ελαίου, την στιγμή που απορροφά λιγότερο από 0,1g νερού από την διεπαφή ελαίου/νερού υπό 

στατικές και δυναμικές συνθήκες. Περισσότερο από το 70% της ικανότητας ρόφησης παρέμεινε μετά 

από 15 διαδοχικούς κύκλους ρόφησης-συμπίεσης, γεγονός που υποδηλώνει μια εξαιρετική υψηλή 

δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης. Τα προσροφητικά πολυουρεθάνης δείνουν μια καλύτερη 

εναλλακτική λύση έναντι των προσροφητικών πολυπροπυλενίου τα οποία χρησιμοποιούνται στις 

μέρες μας.[50] 
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Καθαρισμός με Λέιζερ 

Για τον καθαρισμό της ακτογραμμής η ποιο συνήθης μέθοδος καθαρισμού είναι η έκπλυση με νερό 

υψηλής πίεσης. Αυτή η επιθετική και ανεξέλεγκτη τεχνική μπορεί να βλάψει την επιφάνεια λόγω της 

δυνατής επαφής και μπορεί να οδηγήσει σε επιπρόσθετη μόλυνση επειδή τα απόβλητα που παράγονται 

είναι δύσκολο να συλλεχθούν, ώστε να μην επιστρέψουν στην νερό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

καθαρισμού. Επιπλέον η ροή του νερού μπορεί να εμπεδώσει υδρογονάνθρακες βαθιά μέσα στο 

επεξεργασμένο υλικού που οδηγεί στο θάνατο της ενδιάμεσης πανίδας. Τα εργαλεία και οι συσκευές 

που χρησιμοποιούνται στη συγκράτηση και την αφαίρεση των ελαίων από την επιφάνεια του νερού 

και τις ακτές πρέπει επίσης να καθαρίζονται επαρκώς. Η τεχνολογία λέιζερ μπορεί να προσφέρει το 

εργαλείο για την υπέρβαση των αναφερθέντων μειονεκτημάτων των συμβατικών μεθόδων 

καθαρισμού σε αυτές τις ζώνες της ακτογραμμής. Η λέιζερ τεχνική καθαρισμού αποτελείται από 

ακτινοβόληση του μολυσμένου δείγματος με ένα παλμικό λέιζερ που εστιάζεται πάνω στην επιφάνεια 

του δείγματος, δημιουργώντας μια ενεργειακή πυκνότητα αρκετή για να επάγει την εκτομή των 

μολυσμένων στρωμάτων. Μέσω ακτινοβολίας λέιζερ απορρύπανση μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 

επαφή με το μολυσμένη επιφάνεια. Επιπλέον δεν υπάρχουν άλλοι ρύποι που παράγονται και η 

διαδικασία αφαίρεσης μπορεί να ελέγχεται ώστε να αποφευχθεί η βλάβη του υποστρώματος, καθώς η 

πυκνότητα της ενέργειας που αποτίθεται επί της επιφάνειας του δείγματος με την εστίαση της ακτίνας 

λέιζερ είναι αρκετή για τον καθαρισμό των μολυντών από εκτομή, αλλά δεν είναι αρκετή για να 

βλάψει το υλικό βάσης.[51] 

 

Προσροφητικό πολυμερές (Polyolefin Oil Superabsorbent Polymer) 

Το πολιτειακού πανεπιστήμιο της Πενσυλβανία σε δοκιμές για την ανάπτυξη καλύτερων τρόπων 

αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων, ανακάλυψε ότι το υπεραπορροφητικό πολυμερές Polyolefin Oil 

Superabsorbent Polymer, στο οποίο η τεχνολογία επικεντρώνεται σε μια διασυνδεδεμένη 

τριπολυμερής πολυολεφίνη - (χ-OS-DVB), που περιέχει 1-οκτένιο, στυρόλιο, και μονάδες 

διβινυλοβενζόλιο, είναι ένα υπεραπορροφητικό πολυμερές έλαιο με αλειφατικές και αρωματικές 

πλευρικές αλυσίδες που έχουν παρόμοιες παραμέτρους διαλυτότητας (ελαιόφιλων και υδρόφοβων 

ιδιοτήτων), με τους υδρογονάνθρακες σε αργό πετρέλαιο, απορροφά ποσότητα πετρελαίου 45 φορές 

το βάρος του και μεταλλάσσει το αργό πετρέλαιο σε ένα μαλακό, στερεό τζελ που περιέχει πετρέλαιο. 

Η ικανότητα πρόσληψης ελαίου είναι αντιστρόφως ανάλογη προς την πυκνότητα εγκάρσιας σύνδεσης. 

Ο συνδυασμός της επιλεκτικής απορρόφησης ελαίου (χωρίς νερό) και η σκληρή μηχανική αντοχή, 

προσφέρει πλευστότητα, σταθερότητα και την εύκολη ανάκτηση στην επιφάνεια του νερού. Οι 

ερευνητές ισχυρίζονται πως 453 γραμμάρια του πολυμερούς μπορούν να τραβήξουν 19 λίτρα 

πετρελαίου, χωρίς να απορροφήσουν νερό. Στη συνέχεια το τζελ μπορεί εύκολα να συλλεχθεί, να 

μεταφερθεί και να υποβληθεί σε διύλιση ώστε να ανακτηθεί το παγιδευμένο πετρέλαιο. Επιπλέον, οι 

πολυολεφίνες είναι το πιο φθηνό πολυμερικό υλικό, με μεγάλη ικανότητα παραγωγής σε όλο τον 

κόσμο. Συνολικά αυτή η αποδοτική νέα τεχνολογία μειώνει δραματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

από πετρελαιοκηλίδες και βοηθάει στην ανάκτηση ενός από τους πολυτιμότερους φυσικούς πόρους 

μας.[52] 
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4.2.1.7 Αφαίρεση βυθισμένου ελαίου και ελαίου από βυθισμένα ναυάγια 

Η προσπάθεια για αφαίρεση βυθισμένου ελαίου και ελαίου από βυθισμένα ναυάγια συναντά τεράστιες 

τεχνικές δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν. Μια από τις βασικές δυσκολίες που συναντιούνται 

είναι ο προσδιορισμός της έκτασης και της ποσότητας των πραγματικών ή δυνητικών ρύπων. Στην 

περίπτωση των ελαίων ή παρόμοιων χημικών ρύπων οι δυσκολίες έχουν να κάνουν με τις τεχνικές που 

διατίθενται σήμερα για την αξιόπιστη χαρτογράφηση της διανομής τους στον πυθμένα της θάλασσας. 

Στην περίπτωση των βυθισμένων ναυάγιων η αντίστοιχη δυσκολία αφορά τον προσδιορισμό των 

ποσοτήτων και της θέσης του πετρελαίου που απομένει στο σκάφος.  

Έλαια και χημικές ουσίες με παρόμοιες φυσικές ιδιότητες και χαμηλή διαλυτότητα μπορεί να 

ακολουθήσουν μια διαδρομή προς τον πυθμένα της θάλασσας μέσω ενός αριθμού διαφορετικών 

μηχανισμών όπως οι παρακάτω : 

 Το ειδικό βάρος του ρύπου γίνεται μεγαλύτερο από το θαλασσινό νερό είτε μέσω της 

ενσωμάτωσης των ιζημάτων, είτε ως αποτέλεσμα ότι τμήματα που έχουν παγιδευτεί στις 

αμμώδεις ακτές με το πλύσιμο καταλήγουν πίσω στα ύδατα ή σε σπάνιες περιπτώσεις με το να 

παρασύρονται με τα υψηλά επίπεδα των αιωρούμενων στερεών κατά την διάρκεια μιας 

καταιγίδας. 

 Μετά από μια φωτιά στις δεξαμενές πετρελαίου καταναλώνονται τα ελαφρότερα συστατικά 

και δημιουργούνται πυρετογόνα προϊόντα συνεπεία των υψηλών θερμοκρασιών που 

σχετίζονται με τη φωτιά. 

 Ο ρύπος απελευθερώνεται απευθείας πάνω στο βυθό και κολλάει σε αυτόν με μηχανική 

πρόσφυση. 

Η απόφαση για την αφαίρεση των ρύπων από βυθισμένα ναυάγια εξαρτάται συνήθως από την έκβαση 

μιας ποιοτικής εκτίμησης των κινδύνων που μπορεί να συνοψιστεί με δύο ερωτήσεις. 1) Θα 

απελευθερωθούν στο θαλάσσιο περιβάλλον το πετρέλαιο και οι λοιπές χημικές ουσίες ; 2)  και αν ναι, 

ποιες θα είναι οι συνέπειες ; Η ευθύνη για την κάλυψη του κόστους των εργασιών αυτών διέπεται από 

μια σειρά συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων της Σύμβασης Αστικής Ευθύνης, της Σύμβασης 

ύπαρξης Ταμείου για τα Δεξαμενόπλοια, την Σύμβασης HNS για τις χημικές ουσίες και της Σύμβασης 

για Ναυάγια και Συμβάντα του 2007, η οποία καλύπτει όσα δεν καλύπτονται από τις άλλες συμβάσεις. 

Το τεχνικό σώμα του Ταμείου IOPC, έχει αναπτύξει μια σειρά από κριτήρια για την απομάκρυνση του 

πετρελαίου από ένα βυθισμένο πλοίο. Αυτά περιλαμβάνουν : 

1) Παράγοντες που σχετίζονται με την τοποθεσία και την κατάσταση του βυθισμένου πλοίου, 

όπως: 

 Την πιθανότητα της απελευθέρωσης του υπόλοιπου πετρελαίου από το πλοίο, εξαιτίας 

βλάβης στη δομή του ή πιθανής διάβρωσης κλπ. 

 Την ποσότητα, το είδος και τα χαρακτηριστικά του πετρελαίου που έχουν μείνει στο 

πλοίο. 

 Την σταθερότητα του βυθού στη θέση που βρίσκεται το πλοίο. 
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2) Παράγοντες που σχετίζονται με την πιθανότητα, τη φύση και την έκταση της πιθανής ζημιάς, 

όπως: 

 Την πιθανή ζημία που θα προέκυπτε από την απελευθέρωση του υπόλοιπου 

πετρελαίου, ιδίως σε σχέση με το κόστος της επιχείρησης απομάκρυνσης. 

 Τον βαθμό επικινδυνότητας από οικονομική ή περιβαλλοντική άποψη, όσον αφορά 

περιοχές που είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν από την απελευθέρωση του υπόλοιπου 

πετρελαίου από το πλοίο. 

  Την πιθανή περιβαλλοντική ζημία που θα προέκυπτε από την απελευθέρωση του 

υπόλοιπου πετρελαίου από το πλοίο. 

3) Παράγοντες που σχετίζονται με τη σκοπιμότητα της πράξης, όπως: 

 Την τεχνική εφικτότητα και την πιθανότητα επιτυχίας της επιχείρησης. 

 Την πιθανότητα μιας απελευθέρωσης σημαντικής ποσότητας του πετρελαίου από το 

πλοίο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απομάκρυνσης. 

4) Το κόστος των εργασιών, σε σχέση με την πιθανή ζημία από ρύπανση που θα προέκυπτε από 

την απελευθέρωση του υπόλοιπου πετρελαίου από το πλοίο.[53] 

Για την απάντληση του πετρελαίου από ένα ναυάγιο χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα τα οποία 

περιλαμβάνουν : 

 Την μέθοδο Hot Tap, κατά την οποία το σύστημα Hot Tap κόβει την επιφάνεια της γάστρας 

του βυθισμένου πλοίου για να καταφέρουν οι δύτες να φτάσουν στο εσωτερικό του πλοίου, 

όπου εκεί θα συνεχίσουν την διάτρηση μέχρι να καταφέρουν να δημιουργήσουν οπή 

συγκεκριμένων διαστάσεων στην δεξαμενή που περιέχει το εγκλωβισμένο πετρέλαιο και να 

τοποθετήσουν μια βαλβίδα στο σημείο της οπής, η οποία έχει την υποδοχή να δεχτεί στην 

συνέχεια την αντλία και την σωλήνωση  με την οποία θα γίνει η απάντληση από κάποιο 

βοηθητικό πλοίο. 

 Το σύστημα Rov, το οποίο είναι ένα τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο ρομπότ που 

χρησιμοποιείται σε βάθη δυσπρόσιτα και επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

επιτελώντας μια σειρά από υποθαλάσσιες εργασίες απαραίτητες για την επιτυχημένη 

απάντληση.  

 Το σύστημα Rols, το οποίο αντιπροσωπεύει την μια ασφαλή και οικονομικά αποτελεσματική 

μέθοδο απάντλησης πετρελαίου από ένα βυθισμένο πλοίο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

την επιφάνεια, αποτελώντας ουσιαστικά ένα εξελιγμένο σύστημα Hot Tap που δεν απαιτεί 

χειρισμό από τους δύτες. Το σύστημα Rol υποβοηθάτε στην κίνηση του ως προς την σωστή 

κατεύθυνση από ένα σύστημα Rov και τροφοδοτείται από ένα υδραυλικό σύστημα, μέσω 

υδραυλικού σωλήνα πίεσης και μιας αντλίας επιστροφής.[54] 
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Σχήμα 100 Γενική διάταξη συστήματος Rols.213 

 Τα συστήματα Multi-Beam Sonar και Multi-Beam Echo Sounder, τα οποία προσφέρουν την 

δυνατότητα λεπτομερούς χαρτογράφησης του βυθού. 

 Το σύστημα DGPS, το οποίο βελτιώνει την ακρίβεια ενός GPS που επίσης χρησιμοποιείται για 

τον προσδιορισμό της θέσης σημείων υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. 

Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει το βοηθητικό σκάφος και οι αντλίες που χρησιμοποιούνται στις 

επιχειρήσεις απάντλησης. Η διατήρηση μιας σταθερής θέσης του βοηθητικού σκάφους, με όσο 

μεγαλύτερη ακρίβεια απέναντι σε οποιοσδήποτε καιρικές συνθήκες έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς 

από αυτό γίνεται ο έλεγχος των συστημάτων που αναφέρθηκαν, παίζοντας βασικό ρόλο στην επιτυχή 

έκβαση της επιχείρησης. Οι αντλίες που χρησιμοποιούνται για την αναρρόφηση του ελαίου 

χωρίζονται σε τρεις βασικούς τύπους : 1) τις παλινδρομικές 2) τις περιστροφικές και 3) τις 

φυγόκεντρες, με τις περιστροφικές ναι είναι αυτές που χρησιμοποιούνται τις περισσότερες φορές.[54] 

Για την αφαίρεση βυθισμένου ελαίου, το βάθος του νερού όπου συνέβη η διαρροή είναι τεράστιας 

σημασίας. Σε καθαρό νερό, χαμηλής περιεκτικότητας σε ιζήματα, δύτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

έναν ανυψωτή αέρα, ο οποίος είναι ένας σωλήνας με πεπιεσμένο αέρα που εισέρχεται κοντά στον 

πυθμένα για να προκαλέσει αύξηση της μείωσης της πίεσης και της άρσης του ελαίου στην επιφάνεια. 

Σε νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε ιζήματα όπου ένας δύτης έχει ορατότητα λίγων μόνο εκατοστών 

αυτό το είδος της εργασίας είναι αδύνατο, ενώ σε περιοχές με ρεύματα πάνω από 2-3 κόμβους ο δύτης 

θα μπορεί να εκτελεί τη εργασία μόνο κατά τη διάρκεια χαλαρότητας της παλίρροιας.  

Ένας άλλος τρόπος απομάκρυνσης του βυθισμένου ελαίου, είναι η εκβάθυνση του πυθμένα από πλοία 

βυθοκόρους214 για την απομάκρυνση των μολυσμένων ιζημάτων. Ωστόσο, αυτή η τεχνική προκαλεί 

                                                             
213 Αργυρός Νικόλαος, Απάντληση Πετρελαιοειδών από Ναυάγια, Διπλωματικά εργασία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2010 

214 Οι βυθοκόροι είναι πλοία που χρησιμοποιούνται για εκβαθύνσεις, καθαρισμό του βυθού των λιμανιών, διανοίξεις, διαπλατύνσεις 

κ.λ.π. 
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μεγάλη ζημιά στη βιολογική κοινότητα που είχε ήδη πληγεί από το πετρέλαιο, καθώς ένα μεγάλο 

μέρος των έμβιων οργανισμών μπορεί επίσης να αφαιρεθεί μαζί με το ίζημα.215 

 

4.2.1.8 Σκάφοι που χρησιμοποιούνται την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων 

Σε συνδυασμό με τις τεχνικές αντιμετώπισης που αναφέραμε παραπάνω μια ποικιλία σκαφών 

λειτουργούν υποστηρικτικά στις διαδικασίες απόκρισης μετά από ένα σοβαρό περιστατικό. Τα σκάφη 

αυτά μπορεί να είναι δεξαμενόπλοια, λιμενικά, αλιευτικά αλλά και εξειδικευμένα σκάφη 

αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων τα οποία ονομάζονται OSRV (Oil Spill Recovery Vessel). Τα 

σκάφη αυτά έχουν σχεδιαστεί για να αναλάβουν ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων καθαρισμού σε μαρίνες, 

λιμάνια, παράκτια ή υπεράκτια ύδατα και μπορούν να είναι εξοπλισμένα με μονάδες ανάκτησης και 

συστήματα παράδοσης πετρελαίου, με ροφητές (skimmers), με συστήματα παρακολούθησης και 

συστήματα συλλογής συντριμμιών, επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τοποθέτηση φραγμάτων,  

για ψεκασμό μέσων διασποράς, για πυρόσβεση, για πλύσιμο μη προσβάσιμων από την ξηρά ακτών, 

για μεταφορά προσωπικού και ως σκάφοι εργασίας γενικών καθηκόντων. 

Τα υπεράκτια σκάφοι Sea Barracuda, εφοδιασμένα με το σύστημα εντοπισμού πετρελαιοκηλίδων 

OSD, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει στο απόλυτο σκοτάδι ή στην ομίχλη, 24 ώρες την ημέρα, 

επιτρέποντας έτσι την ανάκτηση ακόμα και όταν η ορατότητα δεν είναι καλή, τα πλήρως εφοδιασμένα 

σκάφη OSRV Sea Horse και Sea Cat, τα οποία έχουν την δυνατότητα ανάκτησης όλως των τύπων  

ελαίων είτε σε ρηχά νερά και λιμάνια είτε σε ανοιχτές θάλασσες και υπεράκτια ύδατα, τα Oil Spill 

Response Vessel 1050 και τα Multi Purpose Vessel , είναι κάποια από τα ποιο εξελιγμένα μοντέλα που 

μπορούμε να συναντήσουμε σήμερα.216  

Ο EMSA217 
έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο σκαφών σε διάφορες περιφέρειες της Ε.Ε τα οποία 

βρίσκονται σε επιφυλακή και είναι έτοιμα να παρέμβουν σε κάθε περιστατικό που μπορεί να υπάρξει. 

Τα σκάφη αυτά είναι εφοδιασμένα με τον κατάλληλο εξοπλισμό, που έχει επιλεγεί σύμφωνα με 

περιφερειακούς παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες. 

 

 

 

 

 

                                                             
215 Oil Spill Solutions (www.oilspillsolutions.org) 

216 www.mavideniz.com.tr - DAMEN (products.damen.com) 
217 Ο Οργανισμός ιδρύθηκε το 2003 για να λειτουργήσει ως ο τεχνικός και επιχειρησιακός βραχίονας των φορέων λήψης 

αποφάσεων της ΕΕ.  Παρέχει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε ορισμένους 

καίριους τομείς που αφορούν την ασφάλεια και παρακολουθεί τους τρόπους με τους οποίους διάφορα κράτη μέλη και οργανισμοί 

εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ. Επιπλέον, του ανατέθηκαν επιχειρησιακά καθήκοντα στους τομείς της αντιμετώπισης της 

πετρελαϊκής ρύπανσης, της δορυφορικής παρακολούθησης και της αναγνώρισης και εξ αποστάσεως παρακολούθησης πλοίων.  
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Σχήμα 101 Δίκτυο σκαφών EMSA.218    

Tο υπάρχον δίκτυο παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιας ανάκτησης πετρελαίου από τα πλοία που βασίζονται 

σε όλες τις περιφερειακές θάλασσες της Ευρώπης. Τα σκάφη αυτά βρίσκονται στη διάθεση όλων των 

κρατών μελών, ανεξάρτητα από την πραγματική περιοχή λειτουργίας τους και με σύμβαση που έχει 

συναφθεί μεταξύ του οργανισμού και του εφοπλιστή, εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των σκαφών 

ανά πάσα στιγμή.219 

 

4.2.2 Τεχνικές αντιμετώπισης πετρελαϊκής ρύπανσης στις ακτές 

Με δεδομένο ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι δραστηριότητες για την καταπολέμηση του 

κυμαινόμενου πετρελαίου στη θάλασσα περιορίζεται από το χρόνο, τις καιρικές συνθήκες ή άλλους 

περιορισμούς, μέτρα που έχουν ληφθεί για την πρόληψη του πετρελαίου και την προστασία των ακτών 

μπορεί να είναι εν μέρει μόνο επιτυχής. Όταν το πετρέλαιο φθάνει μέχρι την ακτή, μπορεί να 

απαιτείται σημαντική προσπάθεια για να καθαριστούν οι πληγείσες περιοχές. Οι τεχνικές που είναι 

διαθέσιμες για τον καθαρισμό των ακτών είναι σχετικά απλές και συνήθως δεν απαιτούν 

εξειδικευμένο εξοπλισμό.  

Η επιλογή των καταλληλότερων τεχνικών καθαρισμού απαιτεί την ταχεία αξιολόγηση του βαθμού και 

του είδους της μόλυνσης, μαζί με το μήκος, την φύση και την προσβασιμότητα της πληγείσας ακτής. 

Εξέταση του ελαίου για την αξιολόγηση της συνοχής του και της μυρωδιάς του, μπορεί να βοηθήσει 

με την αναγνώριση, ενώ εκτός από την περιγραφή του ελαίου, οι αναφορές  για την ρύπανση της ακτή 

θα πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη θέση, την ημερομηνία και την ώρα των 

                                                             
218 EMSA (www.emsa.europa.eu) 

219 EMSA (www.emsa.europa.eu) 
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παρατηρήσεων, την έκταση και τα τμήματα της ακτής που πλήττονται από το πετρέλαιο, τον τύπο του 

υποστρώματος, τα βασικά χαρακτηριστικά των ακτών και την ταυτότητα του παρατηρητή. 

 

Σχήμα 102 Χαρακτηριστικά του υποστρώματος και της κλίσης της ακτής.220  

Η συνολική έκταση της μόλυνσης κατά μήκος μιας ακτογραμμή μπορεί να εκτιμηθεί και να 

επισημανθεί σε ένα διάγραμμα ή χάρτη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης στον εντοπισμό 

τοποθεσιών όπου ο χαρακτήρας της ακτογραμμής παρουσιάζει αλλαγές ή όπου ο βαθμός κάλυψης του 

πετρελαίου φαίνεται να αλλάζει. Η ποσοτικοποίηση του πετρελαίου συνεπάγεται την επιλογή 

αντιπροσωπευτικών δειγμάτων της ακτογραμμής για τον υπολογισμό της ποσότητας του ελαίου. Η 

περιοχή του δείγματος της ακτογραμμής που θα επιλεγεί, θα πρέπει να είναι αρκετά μικρή ώστε να 

επιτρέπει μια αξιόπιστη εκτίμηση του όγκου του ελαίου σε εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά και 

αρκετά μεγάλη ώστε να είναι αντιπροσωπευτική του συνόλου του τμήματος της ακτής που έχει 

ρυπανθεί.[55] 

 

                                                             
220 Oil Spill Solutions (www.oilspillsolutions.org) 
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Σχήμα 103 Ενδεικτικό ποσοστό της συνοχής του πετρελαίου ώστε να εξασφαλιστούν συγκριτικές και ποιοτικές εκτιμήσεις της 

μόλυνσης.221  

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης να γνωρίζουμε το πως θα κυμανθούν η παλίρροια και η άμπωτη, το 

πόσο ψηλά την ακτή θα φτάσει το νερό και το παλιρροιακό επίπεδο. Γνωρίζοντας πότε θα γυρίσει η 

παλίρροια θα γνωρίζουν και οι ομάδες απορρύπανσης το πότε μπορεί να δουλέψουν, αλλά και το πότε 

θα πρέπει να υποχωρήσουν σε ένα ασφαλές μέρος. Η γνώση του πόσο ψηλά θα φτάσει το νερό, 

επιτρέπει στις ομάδες καθαρισμού να ξέρουν σε ποιο σημείο θα πρέπει να σταματήσει ο καθαρισμός, 

μειώνοντας έτσι τη ζημιά στους έμβιους οργανισμούς στην κάτω ακτή. Το παλιρροιακό επίπεδο 

αναφέρεται στο ύψος του πετρελαίου στην ακτή σε σχέση με την παλίρροια και είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για την αξιολόγηση του κινδύνου επαναδραστηριοποίησης του πετρελαίου.222 

Οι τεχνικές καθαρισμού των ακτών μπορούν να κατανεμηθούν σε 3 στάδια :  

 Στάδιο 1 : Συλλογή του επιπλέουν πετρελαίου κοντά στην ακτογραμμή και ομαδοποίηση του, 

χύμα λαδιού στην ξηρά. 

 Στάδιο 2 : Αφαίρεση του απομονωμένου πετρελαίου και των λαδωμένων υλικών που 

βρίσκονται στις ακτές. 

  Στάδιο 3 : Τελική απορρύπανση της ελαφριάς μόλυνσης και αφαίρεση των λεκέδων 

πετρελαίου, εάν απαιτείται.[56] 

 

4.2.2.1 Αντλίες, φορτηγά κενού και ξαφριστές 

Πλωτό λάδι που έχει συσσωρευτεί σε σχετικά ήρεμα νερά, έναντι προσβάσιμων ακτών από οδικά 

οχήματα, συνήθως ανακτάται χρησιμοποιώντας αντλίες και φορτηγά κενού ή αν το νερό είναι αρκετά 

βαθύ, με την χρήση ξαφριστών. 

Η αποτελεσματικότητα των φορτηγών κενού ποικίλει ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του 

διαρρεύσαντος πετρελαίου και τις ικανότητες της αντλίας και της δεξαμενής. Η αποτελεσματικότητα 

μπορεί να βελτιωθεί μειώνοντας την ποσότητα του νερού που ανακτάται με το έλαιο, μέσω της χρήσης 

ενός ξαφριστή υπερχειλιστή που συνδέεται με το σωλήνα αναρρόφησης και μέσω της χρήσης του 

βραχίονα που συμπυκνώνει το λάδι  πιο κοντά στην ακτή. Για σοβαρή μόλυνση της παλιρροιακής 

άμμου και του ψιλού βότσαλου τω παραλιών, το έλαιο ξεπλένεται ή σαρώνεται σε τάφρους 

παράλληλα με την άκρη του νερού. Το έλαιο που συλλέγεται στην τάφρο μπορεί να αφαιρεθεί 

χρησιμοποιώντας αντλίες, φορτηγά κενού ή ρυμουλκούμενες δεξαμενές χωρίς να παραβλέπεται ότι η 

τάφρος συνήθως επιβιώνει μόνο ένα παλιρροϊκό κύκλο και έτσι πρέπει εκ των προτέρων να εκκενωθεί 

και καθαριστεί πλήρως για να μην υπάρξει κίνδυνος ανάμιξης του ελαίου μέσα στο υπόστρωμα. 

Η ανάκτηση του πετρελαίου από τις αντλίες και τους ξαφριστές θα απαιτήσει τη μεταφορά σε χώρους 

προσωρινής αποθήκευσης, όπως σε τύμπανα ή φορητές δεξαμενές, οι οποίες μπορούν να 

εκκενώνονται από τα φορτηγά κενού ή με άντληση σε βυτιοφόρα οχήματα.[56] 

 

                                                             
221 Recognition of Oil on Shorelines, Technical Information Paper, 2011. available online at https: www.itopf.com 
222 Oil Spill Solutions (www.oilspillsolutions.org) 
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Σχήμα 104 Ανάκτηση του πετρελαίου που έχει ωθηθεί και ξεπλυθεί σε τάφρους. - Ανάκτηση υγρού χύμα ελαίου από την ακτή 

με την χρήση ξαφριστών και αντλιών.223 

 

4.2.2.2 Μηχανική συλλογή 

Πολύ ιξώδη έλαια, βαρέα γαλακτώματα και ημι-στερεά έλαια, κάτω από το σημείο ροής τους μπορεί 

να αρθούν άμεσα από την επιφάνεια της θάλασσας με κάδους εκσκαφέα ή αρπαγές μέσα σε φορτηγά 

και κάδους. Κατά αυτήν την διαδικασία απαιτείται έμπειρη λειτουργία για να ελαχιστοποιηθεί η 

ποσότητα του νερού που συλλέγεται. Αν το μηχάνημα είναι να εργαστεί στο νερό πρέπει να δοθεί 

προσοχή με τις παλίρροιες και την τοπογραφία του βυθού αν αυτή δεν είναι πλήρως γνωστή. Στις 

βαλτώδης ακτές, απαιτείται μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για τη συλλογή χύμα πετρελαίου και 

την πρόσθετη ζημία στο υπόστρωμα που προκαλείται από βαριά μηχανήματα. Στις εύκολα 

προσβάσιμες και ανοιχτές ακτές μια ποικιλία από μη εξειδικευμένα μηχανήματα όπως γκρέιντερ, 

φορτωτές και εκσκαφείς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και απομάκρυνση λανθάνον 

πετρελαίου και μολυσμένου υλικού. Η Λεπίδα του γκρέιντερ προσαρμόζεται να ξαφρίζει, ακριβώς 

κάτω από την επιφάνεια της ακτής και του πετρελαίου ενώ η άμμος που έχει συνταχθεί σε γραμμές 

παράλληλες προς την ακτογραμμή πρέπει να συλλέγεται από φορτωτές. Φορτωτές ή μπουλντόζες θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με παρόμοιο τρόπο για να ξαφρίζουν μια παραλία, αν και 

αναπόφευκτα σημαντικό τμήμα από την καθαρή άμμο θα πρέπει να ανακτηθεί. Μεγάλη προσοχή 

πρέπει επίσης να δίνεται διότι ο βαρύς εξοπλισμός μπορεί επίσης να αναμίξει το έλαιο μέσα σε 

διαφορετικά καθαρά ιζήματα.  

Τα βαριά μηχανήματα μπορούν να ανακτήσουν από 400-800 m
3 

υλικού σε μια μέρα. Ωστόσο, μόλις το 

25% αυτού του όγκου θα είναι το πετρέλαιο και το λαδωμένο υλικό με το υπόλοιπο 75% να είναι 

                                                             
223 Clean-up of Oil from Shorelines, Technical Information Paper, 2011. available online at https: www.itopf.com 
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καθαρό, αλάδωτο υλικό. Μετά την συλλογή, η καθαρή και η λιπαρή ύλη θα αναμιχθούν, 

δημιουργώντας μεγάλες ποσότητες λαδωμένων  αποβλήτων.[56] 

 

4.2.2.3 Χειροκίνητη συλλογή και χρήση προσροφητικών 

Η χρήση του ανθρώπινου δυναμικού για τη συλλογή πετρελαίου και βαριά μολυσμένου υλικού, είναι 

κατάλληλη για όλους τους τύπους της ακτογραμμής, αλλά είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ευαίσθητες 

ακτές και περιοχές απρόσιτες για τα οχήματα. Ένα εργατικό δυναμικό με τη χρήση εργαλείων χειρός 

μπορεί να είναι πιο επιλεκτικό από τις τεχνικές που αφορούν αποκλειστικά την χρήση μηχανημάτων, 

καθώς η αξία του υποκείμενου καθαρού υλικού που συλλέγεται μπορεί να ελαχιστοποιηθεί. Με την 

χειρονακτική συλλογή ο εργαζόμενος συνήθως ανακτά μεταξύ 1-2 m
3
 λαδωμένης άμμου ανά ημέρα. 

Οπότε αν και η χειρονακτική συλλογή μπορεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνη τείνει να είναι πιο γρήγορη 

και έχει ως αποτέλεσμα λιγότερη υλική διαταραχή στο υπόστρωμα. 

Πολύ παχύρρευστο έλαιο ή γαλάκτωμα που επιπλέει στην άκρη του νερού μπορεί να συλλεχθεί με 

χτένες ή μεζούρες, οι οποίες διαθέτουν διάτρητες τρύπες για να στραγγίζουνε τη περίσσεια του νερού, 

και μετέπειτα να μεταφερθεί σε κατάλληλα δοχεία για την επακόλουθη απομάκρυνση από την 

ακτογραμμή. Απομονωμένα έλαια που είναι σε μεγάλο βαθμό γαλακτωματοποιημένα, παχύρρευστα ή 

αναμεμειγμένα με άμμο μπορεί να μεταφερθούν απευθείας χρησιμοποιώντας φτυάρια και πλαστικές 

σακούλες. 

 

Σχήμα 105 Χειρονακτικός καθαρισμός της ακτογραμμής.224  

Οι σακούλες μεταφοράς που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως διπλής ενσάκισης, δηλαδή 

χρησιμοποιείται μία σακούλα μέσα στην άλλη για να μειωθεί η πιθανότητα διάσπασης.  Η μεταφορά 

των σάκων από την ακτογραμμή σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης είναι απαραίτητη για να μην 

παρασυρθούν και υπάρξει κίνδυνος απελευθέρωσης του περιεχόμενου τους. Όταν μηχανικά 

χειριζόμενος εξοπλισμός είναι διαθέσιμος, οι μικρότερες σακούλες απορριμμάτων μπορούν να 

ενοποιηθούν σε μεγαλύτερες σακούλες του ενός τόνου. Σάκοι τους ενός τόνου μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιούνται άμεσα για την αποθήκευση λαδωμένου απορροφητικού υλικού και λαδωμένων 

συντριμμιών. Γεμάτοι σάκοι πρέπει να τοποθετούνται σε πλαστικά φύλλα για την ελαχιστοποίηση της 

δευτερογενής μόλυνσης από το πετρέλαιο που μπορεί να διαφύγει ή να χυθεί κατά την αποθήκευση. 

                                                             
224 Clean-up of Oil from Shorelines, Technical Information Paper, 2011. available online at https: www.itopf.com 
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Υγρά έλαια πάνω σε ακτές με σκληρή άμμο, μπορεί να ωθούνται από ξύστρες σε χαρακώματα για 

ποιο εύκολη συλλογή. Σε άλλες ακτές, σκουπιδοτενεκέδες, βαρέλια και δεξαμενές 200 λίτρων 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωρινή αποθήκευση, η χρήση τους όμως προαπαιτεί την ύπαρξη 

μηχανικού χειροκίνητου εξοπλισμού και άντληση για απομάκρυνση από την ακτή και περεταίρω 

αποθήκευση. Συνήθως, ένας συνδυασμός μηχανικού εξοπλισμού και χειροκίνητης συλλογής είναι η 

προτιμότερη λύση για να ανακτηθεί το μολυσμένο υλικό από τις παραλίες.[56] 

 

Σχήμα 106 Προσωρινή αποθήκευση ελαίου σε ακτές.225  

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ρευστό έλαιο μπορεί να αναμιχθεί με προσροφητικά ή άλλα υλικά, έτσι ώστε 

να μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα στερεό. Το μίγμα προσροφητικού/υλικού/ελαίου μπορεί στη 

συνέχεια να συλλεχτεί με τσουγκράνες καθώς η άντληση του προκύπτοντος μίγματος δεν είναι 

δυνατή.  

Τα προσροφητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθαρίσουν κάθε είδους έλαιο σε οποιαδήποτε 

ακτή και γενικά η χρήση τους δεν είναι επιζήμια για την ίδια την ακτογραμμή ή τους οργανισμούς που 

ζουν σε αυτή. Σε γενικές γραμμές, είναι προτιμότερη η χρήση προσροφητικών σε συνδυασμό με τις 

τεχνικές πλύσης της ακτογραμμής κατά την τελική φάση της απορρύπανσης, από το να 

χρησιμοποιούνται απευθείας ροφητές για το σκούπισμα βράχων Παρ 'όλα αυτά η χρήση 

προσροφητικών αυξάνει σημαντικά δευτερογενή προβλήματα που συνδέονται με την διάθεση για 

αυτό και περιορίζεται σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου άλλες τεχνικές, δεν είναι πιθανόν να είναι 

αποτελεσματικές ή εφικτές.[42] 

 

4.2.2.4 Επί τόπου καύση στην ξηρά 

Σε ορισμένες χώρες, η καύση των συντριμμιών στις παραλίες πριν το πετρέλαιο φτάσει έχει μειώσει 

δραματικά την ποσότητα των μολυσμένων αποβλήτων που θα έπρεπε μετέπειτα να αφαιρεθούν. Η 

καύση του πετρελαίου και των ελαιωδών  κατάλοιπων στην ίδια την τοποθεσία, απαιτεί την ύπαρξη 

μιας ελεγχόμενης θέσης χωρίς δυνατότητες έκρηξης. Έλαια και υπολείμματα με περισσότερο από 30% 

νερό είναι πολύ δύσκολο να καούν. Στο τέλος της διαδικασίας, θα υπάρξει μια μικρή ποσότητα του 

υπολείμματος προς διάθεση.  
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Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την καύση, όπως η εποχή του 

έτους, το είδος της βλάστησης, ο πλούτος των ειδών και η στάθμη του νερού στο περιβάλλον. Οι 

εργασίες πρέπει πάντα να παρακολουθούνται προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο βαθμός της 

καταστροφής των ριζών και η μείωση της διείσδυσης του ελαίου βαθύτερα μέσα στα ιζήματα. Η 

θερμότητα που παράγεται από την καύση έχει αντίκτυπο στο σύνολο του ιζήματος, που οφείλεται 

στην αύξηση της θερμοκρασίας, μειώνοντας έτσι το σύνολο της πρωτογενούς παραγωγικότητας. Μια 

άλλη σημαντική επίπτωση είναι ο μαύρος καπνός εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς οξυγόνου για το 

μέγεθος της φωτιάς. 

Η καύση είναι μερικές φορές μια αποτελεσματική μέθοδος για την απομάκρυνση του πετρελαίου και 

της μολυσμένης βλάστησης των ελών χωρίς την προώθηση της ζημιάς από το ποδοπάτημα. Κόβοντας 

ακριβώς τα επιφανειακά τμήματα των φυτών που είναι εμποτισμένα με λάδι και κρατώντας το 

υπόλοιπο της δομής τους ελαχιστοποιούνται οι πιθανές επιπτώσεις.226 

 

Σχήμα 107 Περιοχή που έγινε χρήση επί τόπου καύσης και το πως είναι αυτή 5 μήνες μετά.227  

 

4.2.2.5 Καθαρισμός με άφθονο νερό (Flushing) 

Χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες νερού χαμηλής πίεσης για να πλυθεί το απομονωμένο ή 

θαμμένο πετρέλαιο από τις ακτές. Οι δύο πιο κοινές εφαρμογές της τεχνικής αυτής είναι η αφαίρεση 

ελαίου που έχει παγιδευτεί μέσα σε ιζήματα και η απομάκρυνση του πετρελαίου από τις ευαίσθητες 

ακτές. 

 

Αφαίρεση παγιδευμένου ελαίου από ιζήματα 

Το πετρέλαιο μπορεί να αναμιχθεί με το υπόστρωμα (άμμο, βότσαλα, χαλίκια, κλπ) μέσω της φυσικής 

διαρροής ή της ταφής καθαρού ιζήματος που κατατίθενται από παλιρροϊκή κίνηση, μετά από 

καταιγίδες και ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων καθαρισμού. Σε πολλές περιπτώσεις η πλύση με 

νερό χαμηλής πίεσης μπορεί να δώσει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για την απομάκρυνση του 

μολυσμένου υλικού από την ακτογραμμή, μειώνοντας έτσι σημαντικά την ποσότητα των αποβλήτων. 
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Θαλασσινό νερό έλκεται από φορητές αντλίες νερού (φυγόκεντρες αυτόματης αναρρόφησης 30-60 

m3/h), μέσα από φίλτρα εισόδου ή προστατευτικά πλέγματα και αποβάλλεται μέσω εύκαμπτων 

σωλήνων με λόγχες και ακροφύσια. Πλαστικές σωλήνες ενός μέτρου σε μήκος, είναι ιδανικές για 

χρήση ως λόγχες σε χειροκίνητη πλύση. Για την απελευθέρωση του θαμμένου πετρελαίου, το νερό 

εγχέεται μέσα στο ίζημα για να παρέχει ανάδευση, η οποία φέρνει το λάδι στην επιφάνεια. Για 

κροκάλα και παραλίες με βότσαλα, επιπλέον νερό εισάγεται κατά μήκος της παραλίας για να 

πλημυρίσει η ακτογραμμή και να επιτευχθεί ενίσχυση της ροής. 

Για το ξέπλυμα πάνω από την ίσαλο γραμμή το διαρρέον πετρέλαιο μπορεί να διοχετευθεί σε 

υπάρχουσες φυσικές πισίνες ή σε φράγματα, λάκκους και χαρακώματα που έχουν κατασκευαστεί για 

το σκοπό αυτό, ενώ σε συνθήκες ηρεμίας, μπορεί το πετρέλαιο να ξεπλύνετε στη θάλασσα μέσα στην 

οποία περιέχονται σε μικρά μήκη φράγματα ελαφριάς συγκράτησης ή προσροφητικά, τα οποία 

μπορούν να χρησιμεύουν και για την ανάκτηση του πετρελαίου. 

 

Απομάκρυνση του πετρελαίου από ευαίσθητες και δυσπρόσιτες περιοχές 

Πλημμύρισμα μιας ακτογραμμής με νερό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το ξέπλυμα υγρών 

ελαίων και λαδωμένων συντριμμιών από ευαίσθητες ακτές, όπως οι υγρότοποι και οι ακτές με 

ριζοφόρα. Χαμηλής πίεσης πλύση μειώνει τη δυνατότητα για σωματική βλάβη σε ακτές που 

συνδέονται με χλωρίδα και πανίδα σε σύγκριση με άλλες πιο παρεμβατικές τεχνικές. Πλύση με νερό 

μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην απομάκρυνση του πετρελαίου από δύσβατες 

περιοχές, όπως βραχώδεις περιοχές, κυματοθραύστες και κάτω από λιμενοβραχίονες ή αποβάθρες που 

υποστηρίζονται από πασσάλους και στήλες. Προπέλες σκαφών μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να 

δημιουργήσουν ένα ρεύμα εντός ή κάτω από τη δομή που ενισχύει την εκροή του πετρελαίου ως προς 

τη συλλογή.[56] 

 

4.2.2.6 Καθαρισμός από τα κύματα (Surfwashing) 

O καθαρισμός από τα κύματα χρησιμοποιεί διεργασίες φυσικού καθαρισμού και χρησιμοποιείται 

συνήθως σε εκτεθειμένες ακτές με άμμο, βότσαλα, χαλίκια ή κροκάλες. Κυματική ενέργεια διασπά τις 

σωρούς, χωρίζει το ρύπο από το ίζημα, απλώνει το ίζημα πάνω στην παραλία και το καθαρίζει με 

ανάδευση και τριβή. Το έλαιο που απελευθερώνεται μπορεί να σπάσει σε σταγονίδια τα οποία 

σταθεροποιούνται από πολύ λεπτά σωματίδια άμμου και λάσπης, σε μια διαδικασία που είναι γνωστή 

ως «κροκίδωση λάσπης/πετρελαίου» Αυτά τα συσσωματώματα έχουν ουδέτερη πλευστότητα και 

διασπείρονται ευρέως στη θάλασσα. Ο ρύπος μπορεί να ανακτηθεί με το χέρι στην αιγιαλό, ή να 

παγιδευτεί από προσροφητικά υλικά που απλώνονται κατά μήκος της παραλίας εκ των προτέρων. 

Στην περίπτωση ενός παχύρρευστου ρύπου, η ανάκτηση γίνεται καλύτερα με τη χρήση διχτυών  που 

απλώνονται πάνω στον αιγιαλό και έχουν το ένα άκρο στερεωμένο στην ακτογραμμή και το άλλο 

ελεύθερο να κινείται στη θάλασσα. 

Ο καθαρισμός από τα κύματα χρησιμοποιείται επίσης για να επιταχύνει το πλύσιμο της άμμου που 

έχει μολυνθεί από ένα ελαφρύ αργό πετρέλαιο, για να καθαρίσει άμεσα ελαφρώς λαδωμένες πέτρες 

και για να ολοκληρώσει εργασίες πλυσίματος που διεξήχθησαν στο παρελθόν. 
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Λόγω γεωμορφολογικών κινδύνων όπως η διάβρωση της ακτογραμμής, πριν την εφαρμογή της η 

τεχνική αυτή απαιτεί έγκριση από γεωμορφολογικό εμπειρογνώμονα και ο όγκος την δράσης της 

πρέπει να περιορίζεται σε ότι είναι αναγκαίο.228[56]  

 

4.2.2.7 Καθαρισμός με νερό μεγάλης πίεσης και χημικές ουσίες 

Πλύσιμο με υψηλή πίεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιο σκληρά υποστρώματα και επιφάνειες, 

αλλά συνήθως χρησιμοποιείται όταν ο φυσικός καθαρισμός είναι πιθανό να είναι ανεπαρκής ή πολύ 

αργός, Τόσο ζεστό όσο και κρύο νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του 

εξοπλισμού και τον τύπο του πετρελαίου, με το ζεστό νερό να χρησιμοποιείται για τη απόσπαση 

περισσότερο ιξώδη ελαίων. Γενικώς αυτή η τεχνική θεωρείται ως επιθετική και αν και το πλύσιμο με 

κρύο νερό υψηλής πίεσης προκαλεί λιγότερες ζημιές από την πλύση με ζεστό νερό υψηλής πίεσης,  η 

καταστροφή μεγάλου μέρους των θαλάσσιων ζώντων οργανισμών που ζουν στις σκληρές επιφάνειες, 

όπως οι πεταλίδες και οι λειχήνες, είναι αναπόφευκτη. Βλάβη επίσης μπορεί να προκληθεί και στην 

ίδια την επιφάνεια και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παλαιωμένο σκυρόδεμα, τούβλα ή μαλακό βράχο. 

 

Σχήμα 108 Πλύσιμο βράχων με νερό υψηλής πίεσης.229  

Η θερμοκρασία του ζεστού νερού κυμαίνεται μεταξύ 70-95 ° C, ενώ υψηλότερες θερμοκρασίες δεν 

συνιστάται διότι ο ατμός δεν είναι τόσο αποτελεσματικός όσο το νερό υπό πίεση. Οι συνιστώμενες 

πιέσεις κυμαίνονται μεταξύ 50-150 bar με ρυθμούς ροής 10-20 λίτρα ανά λεπτό. Ανάλογα με τον τύπο 

και το πάχος του πετρελαίου και το βαθμό της φθοράς, ένα χειριστής λόγχης μπορεί να καθαρίσει 

ομαλή επίπεδη επιφάνεια με συχνότητα 1-3 m2/ώρα. Για τραχιές επιφάνειες και περιοχές με δύσκολη 

πρόσβαση, ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερος. 

Έλαιο που απελευθερώνεται από πλύση με μεγάλη πίεση μπορεί να συλλεχθεί με προσροφητικά, τα 

οποία τοποθετούνται στη βάση της επιφάνειας που πρόκειται να καθαριστεί και εξυπηρετούν επίσης 

την ελαχιστοποίηση πιτσιλίσματος σε γειτονικά καθαρισμένες επιφάνειες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

το πλυμένο πετρέλαιο μπορεί να μετακινηθεί στην άκρη του νερού, από όπου ανακτάται με φράγματα. 

Κηλίδες πετρελαίου που απομένουν σε επιφάνειες μετά το πλύσιμο συνήθως ξεθωριάζουν με το χρόνο 

και την έκθεση στις καιρικές συνθήκες. Επίσης σε τροπικά και υπό-τροπικά περιβάλλοντα, η πλύση με 

                                                             
228 CEDRE (www.cedre.fr) 

229 Clean-up of Oil from Shorelines, Technical Information Paper, 2011. available online at https: www.itopf.com 
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ζεστό νερό μεγάλης πίεσης μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική από ό, τι σε εύκρατα κλίματα, 

αφού το πετρέλαιο μπορεί να ψηθεί πάνω στο βράχο όταν εκτίθεται στον ήλιο. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αποτελεσματικότητα του καθαρισμού με νερό υψηλής πίεσης μπορεί να 

ενισχυθεί με προ-κατεργασία των κηλίδων πετρελαίου με κατάλληλες χημικές ουσίες. Οι παράγοντες  

καθαρισμού της ακτογραμμής, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να αφαιρούν το πετρέλαιο από σκληρές 

επιφάνειες χωρίς την χρήση διασποράς, επιτρέποντας την κυκλοφορία του λαδιού που πρέπει να 

συλλεχτεί. Πολύ σημαντικό στην εφαρμογή των χημικών είναι να ακολουθούνται προσεχτικά οι 

ρυθμοί εφαρμογής των κατασκευαστών και το μίγμα να ξεπλένεται καλά με κρύο νερό σε μέτρια 

πίεση.  

Εναλλακτικά μέσα διασποράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν με έντονο βούρτσισμα εντός της 

μεμβράνης του λαδιού και να παράξουν ένα μίγμα, το οποίο μπορεί να ξεπλυθεί μακριά, συνήθως με 

κρύο νερό σε μέτρια πίεση. Ο κατάλληλος ρυθμός εφαρμογής μπορεί να υπολογιστεί με τον 

υπολογισμό του πάχους του πετρελαίου και χρησιμοποιώντας ένα ρυθμό δόσης 1:20 συμπυκνωμένου 

παράγοντα διασποράς για το πετρέλαιο. Για πολλά έλαια, το μείγμα που προκύπτει θα διασκορπιστεί 

σε κοντινό νερό αποκλείοντας την ανάκτηση. Πολλά παλιρροιακά είδη κοντά σε ακτές είναι 

ευαίσθητα σε διασκορπισμένο πετρέλαιο. Κατά συνέπεια, η χρήση των μέσων διασποράς σε ακτές 

πρέπει να περιορίζεται σε περιοχές όπου η κίνηση του νερού είναι επαρκής για να επιτρέψει την 

ταχεία διάλυση του διεσπαρμένου ελαίου. 

Σε σπάνιες περιπτώσεις, επί περιορισμένες και σαφώς καθορισμένες περιοχές, έχει χρησιμοποιηθεί 

αμμοβολή όπου είναι απαραίτητο για να αφαιρέσει όλα τα ίχνη του πετρελαίου. Νερό χρησιμοποιείται 

ως μέσο μεταφοράς αντί του αέρα για να μειωθεί η τριβή της τεχνικής. Παρ 'όλα αυτά, αυτό μπορεί να 

είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για την υποκείμενη επιφάνεια.[56]  

 

4.2.2.8 Όργωμα και Σβάρνισμα 

Μετά την απομάκρυνση του πετρελαίου από την άμμο και τα βότσαλα, κάποια ελαφριά μόλυνση 

παραμένει συνήθως. Σε αυτό το στάδιο της λειτουργίας, τα ιζήματα έχουν συνήθως μια λιπαρή 

αίσθηση. Η χρήση γεωργικού εξοπλισμού για κατ 'επανάληψη όργωμα και σβάρνισμα ελαφρώς 

λαδωμένων ιζημάτων σε ρηχό νερό βοηθάει στο να αφαιρεθεί υπόλοιπο έλαιο από τις παραλίες.  

Σπάζοντας τα λαδωμένα ιζήματα, αυξάνεται η επιφάνεια του πετρελαίου που εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες, διαδικασία η οποία διευκολύνει την κροκίδωση λάσπη/πετρέλαιο, διατηρώντας τα ιζήματα 

εξαερισμένα και επιτρέποντας σε φυσικώς ενυπάρχοντα βακτηρίδια και άλλους μικροοργανισμούς να 

αποικοδομούν το λάδι πιο γρήγορα. Μικρές ποσότητες ελαίου μερικές φορές απελευθερώνονται κατά 

τη διάρκεια του παλιρροιακού κύκλου και μπορούν να ανακτηθούν με την χρήση προσροφητικών. 

Αναδιατύπωση του υλικό της ακτογραμμής με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχει αντίκτυπο στα διαβιούν 

είδη των ιζημάτων αλλά παρ 'όλα αυτά η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν ο καθαρισμός από 

τα κύματα είναι ανέφικτος.[56] 
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4.2.2.9 Κοσκίνισμα και ειδικά μηχανήματα καθαρισμού ακτών 

Μετά τον καθαρισμό παραλιών με άμμο, πιθανώς να απομείνει κάποια μόλυνση που είναι συνήθως 

υπό τη μορφή πίσσας ή μικρών οζιδίων από λαδωμένη άμμο, με διάμετρο μέχρι 50 χιλιοστά. Ειδικά 

μηχανήματα, έχουν σχεδιαστεί για την συστηματική συλλογή απορριμμάτων, τα οποία μπορούν όμως 

να χρησιμοποιηθούν και για να συλλέξουν λαδωμένα συντρίμμια και μεγαλύτερες μάζες λαδωμένης 

άμμου και πίσσας. Τα μηχανήματα αυτά οδηγούνται ή ρυμουλκούνται κατά μήκος της παραλίας και  

απομακρύνουν την επιφάνεια σε ένα προκαθορισμένο βάθος, μαζεύοντας το υλικό συλλέγεται με ένα 

δονούμενου ή περιστρεφόμενο προπέτασμα. Ανάλογα με το μέγεθος του πλέγματος, το συλλεγόμενο 

υλικό διοχετεύεται σε ένα δοχείο αποθήκευσης επί του οχήματος, ενώ η καθαρή άμμος αφήνεται να 

πέσει πίσω στην παραλία. Η χρήση των μηχανημάτων αυτών όμως δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική 

στη συλλογή μικρότερων κομματιών πίσσας ή φρέσκου λιγότερο ιξώδες ελαίου. 

Μικρότερες συσκευές κοσκινίσματος, τόσο μηχανικές όσο και χειροκίνητες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την αφαίρεση πίσσας και οζιδίων λαδωμένης άμμου από ελαφρά μολυσμένη 

άμμο που έχει συλλεχθεί με το χέρι. Αυτός ο τρόπος καθαρισμού συνίσταται όπου η ανάγκη να 

ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα των αποβλήτων που συλλέγονται είναι υψίστης σημασίας.[56] 

 

4.2.2.10 Καθαρισμός βότσαλων και κροκάλων με ανάμιξη 

Βότσαλα και κροκάλες μπορούν να πλυθούν με επιτυχία στα συνεχώς περιστρεφόμενα κυλινδρικά 

δοχεία των φορτηγών ανάμιξης σκυροδέματος (μπετονιέρες) ή σε εγκαταστάσεις ειδικής κατασκευής. 

Οι λαδωμένες πέτρες φορτώνονται σε έναν ανάμικτη μαζί με έναν διαλύτη ή με ένα μέσο για 

επιφανειακό καθαρισμό προαναμεμιγμένο με προσθήκη νερού. Η αναλογία 1:50 διαλύτη για 

λαδωμένο υπόστρωμα χρησιμοποιείται κατά βάση, αλλά αυτό εξαρτάται και από το βαθμό της 

λίπανσης. Μετά από ένα πεντάλεπτο διάστημα ταχείας ανάμιξης, το δοχείο μίξερ επιβραδύνεται, 

γεμίζεται με νερό και αφού ακολουθήσει σύντομη ανάμειξη προστίθεται επιπλέον νερό ενώ ο 

αναμικτήρας περιστρέφεται πολύ αργά επιτρέποντας στο απελευθερωμένο έλαιο να ξεπλυθεί από τον 

αναμίκτη σε μία σειρά φορητών δεξαμενών, στις οποίες το λάδι αφήνεται για να διαχωριστεί και να 

ξαφριστεί.  

Πλύσιμο με νερό χαμηλής πίεσης για τριάντα έως εξήντα λεπτά είναι συνήθως αρκετό για να 

απελευθερώσει περισσότερα έλαια από μια δεδομένη παρτίδα. Βότσαλα τα οποία μπορεί να 

εξακολουθούν να έχουν μια ελαφρώς λιπαρή αίσθηση, ξεπλένονται πλήρως με φυσικό καθαρισμό από 

τα κύματα. 

Παραλλαγές του πλυσίματος, έχουν συμπεριλάβει την τοποθέτηση λαδωμένων βότσαλων και 

κροκάλων σε ανοικτές δεξαμενές ή λουτρά με ζεστό νερό. Η διαδικασία είναι παρόμοια, αλλά η 

ανάμιξη παρέχεται από ένα κάδο εκσκαφέα. Για μικρές κηλίδες λαδωμένου λιθόστρωτου, ιδιαίτερα σε 

δυσπρόσιτες περιοχές, η ίδια διαδικασία επιτυγχάνεται χειροκίνητα, με την χρήση κατάλληλων 

δοχείων.[56] 
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4.2.2.11 Βιοαποκατάσταση 

Βιοαποκατάσταση είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια σειρά από διαδικασίες που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιταχύνουν τη φυσική βιοαποικοδόμηση του πετρελαίου σε 

απλές ενώσεις, όπως διοξείδιο του άνθρακα, νερό και βιομάζα. Πιο συγκεκριμένα, βιοδιέγερση είναι η 

εφαρμογή θρεπτικών ουσιών και βιοάυξηση ή σπορά, είναι η προσθήκη ειδικά επιλεγμένων μικροβίων 

για να αποικοδομούν το πετρέλαιο. Η φυσική βιοαποικοδόμηση μπορεί να επιταχυνθεί περισσότερο 

όταν η βιοαποικοδόμηση χρησιμοποιείται στην ξηρά. Εδώ οι φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν την βιοαναγέννηση, μπορούν ελεγχόμενα να παρέχουν τις βέλτιστες 

συνθήκες βιοαποικοδόμησης. Η χρήση αυτής της διαδικασίας στην ακτογραμμή είναι πολύ σπάνια, 

καθώς είναι πολύ ποιο δύσκολο να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο ελέγχου όπως στο θαλάσσιο 

περιβάλλον.[56] 

 

4.2.2.12 Φυσικές διεργασίες 

Οι φυσικές διεργασίες που έχουν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του πετρελαίου από το φυσικό 

περιβάλλον περιλαμβάνουν την εξάτμιση, την οξείδωση και την βιοαποικοδόμηση. Η εξάτμιση 

λαμβάνει χώρα όταν τα υγρά συστατικά του ελαίου μετατρέπονται σε ατμό και απελευθερώνονται 

στην ατμόσφαιρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση των μικρότερου βάρους ουσιών του 

ελαίου. Στις πρώτες 12 ώρες μετά από μια διαρροή, μέχρι και το 50% των συστατικών του ελαφρού 

βάρους μπορεί να εξατμιστούν. Δεδομένου ότι οι πιο τοξικές ουσίες του πετρέλαιο τείνουν να είναι 

εκείνες με το ελαφρύτερο βάρος, η εξάτμιση μειώνει την τοξικότητα της διαρροής με την πάροδο του 

χρόνου. 

Οξείδωση συμβαίνει όταν το οξυγόνο αντιδρά με τις χημικές ενώσεις του ελαίου. Η οξείδωση 

προκαλεί τις σύνθετες χημικές ενώσεις του πετρελαίου να διασπαστούν σε απλούστερες ενώσεις που 

τείνουν να είναι ελαφρύτερες σε βάρος και ποιο εύκολα διαλυτές στο νερό, επιτρέποντάς την 

περαιτέρω υποβάθμιση τους. 

Η βιοαποικοδόμηση συμβαίνει όταν φυσικά βακτήρια που ζουν στο νερό ή στην ξηρά καταναλώνουν 

πετρέλαιο, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να παρέχουν ενέργεια για διάφορες βιολογικές 

ανάγκες τους. Όταν το πετρέλαιο χυθεί, μπορεί να είναι αρκετά τοξικό για ορισμένα βακτήρια, 

γεγονός που καθιστά τον αρχικό ρυθμό βιοαποικοδόμησης αρκετά αργό. Καθώς όμως οι πιο τοξικές 

ουσίες απομακρύνονται με την εξάτμιση, ο πληθυσμός των βακτηριδίων μεγαλώνει και η 

δραστικότητα της βιοαποικοδόμησης επιταχύνεται. Η φυσική βιοαποκοδόμηση μπορεί να ενισχυθεί 

επιπρόσθετα και με μια σειρά διαδικασιών που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. 

Όταν το επιτρέπουν οι περιστάσεις, ο καθαρισμός με φυσικές διεργασίες είναι η προτιμώμενη επιλογή 

όσον αφορά ευαίσθητους τύπους ακτογραμμής, όπως οι ακτές με ριζοφόρα και οι βάλτοι, προκειμένου 

να ελαχιστοποιηθεί η ζημιά από τις δραστηριότητες καθαρισμού.[57] 
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Κεφάλαιο     
Ένα Διακρατικό Συντονιστικό και Επιχειρησιακό Όργανο (ETCOB) για την 

Διαμόρφωση ενός Σχεδίου έκτακτης ανάγκης στα πλαίσια της Ε.Ε 

 

5.1 Σχέδιο έκτακτης ανάγκης  

Σε μια σοβαρή διαρροή πετρελαίου που επηρεάζεται από ευρύ φάσμα οργανισμών και ανθρώπων, και 

απαιτεί να παρθούν ποικίλες αποφάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, επιβάλλεται η ανάπτυξη και 

διατήρηση ενός πλήρους σχεδίου έκτακτης ανάγκης, που θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να έχουν 

προετοιμαστεί επαρκώς ώστε να προσδιορίσουν τους ρόλους και τις ευθύνες τους για να εκτιμήσουν 

ορθά την εξελισσόμενη κατάσταση και να καθοριστούν στρατηγικές ανταπόκρισης και λειτουργικές 

διαδικασίες χωρίς τις έντονες πιέσεις που προκύπτουν αναπόφευκτα κατά τη στιγμή της διαρροής και 

με την ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση. 

Η Διεθνής Συνθήκη για την Ετοιμότητα, Ανταπόκριση και Συνεργασία σε Περίπτωση Ρύπανσης από 

Πετρέλαιο - OPRC του 1990, αναγνωρίζει τη σημασία του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης και 

προτρέπει τα συμβαλλόμενα κράτη να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο εθνικό πλαίσιο των σχεδίων 

αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων.  Ένα σχέδιο δεν είναι απλώς ένα έγγραφο, αλλά περιλαμβάνει όλες 

τις πρακτικές απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση που 

πρέπει να υπάρξει μετά από μια διαρροή. Ενώ οι γενικοί στόχοι είναι γενικής χρήσης, τα σχέδια θα 

πρέπει να διαμορφώνονται ανάλογα με την κουλτούρα εργασίας της χώρας εντός της οποίας θα πρέπει 

να εφαρμοστούν και θα πρέπει να είναι συνοπτικά, προσιτά να ενημερώνονται εύκολα και να είναι 

αυτόνομα με ελάχιστη αναφορά σε άλλες εκδόσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τη 

λήψη αποφάσεων. Οι λειτουργίες που είναι απαραίτητες για μια απάντηση πρέπει να προσδιορίζονται 

από κοινού με τις οργανώσεις ή τις υπηρεσίες από τις οποίες θα πρέπει να παρέχεται κατάλληλο 

προσωπικό και επίσης θα πρέπει να εξετάζεται και να επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα του 

εξοπλισμού για την υλοποίηση των στρατηγικών. Τέλος οι λειτουργικές πτυχές πρέπει να 

σταθμίζονται σε σχέση με τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, την αλιεία, τη βιομηχανία 

και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, καθώς και σε θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας.[58]  

Όπως είδαμε και στο Κεφάλαιο 1 μια διαρροή μπορεί να αντιμετωπιστεί τοπικά, περιφερειακά, εθνικά 

ή και διακρατικά και η διαμόρφωση ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης μπορεί να επιτευχθεί με την 

συμβολή της κυβέρνησης, μέσω των αρμόδιων υπουργείων (Υπουργείο Ναυτιλίας - Υπουργείο 

Περιβάλλοντος - Υπουργείο Αλιείας), των λιμενικών αρχών και της ακτοφυλακής, εμπειρογνωμόνων 

(TTEG, USGG, NOAA, EPA, ITOPF) και εθνικών (CEDRE , MSB, JRC, MCA, MPCU) και διεθνών 

(ΙΜΟ, ITOPF, EMSA) φορέων (οργανισμοί, μηχανισμοί, ομοσπονδίες, υπηρεσίες, επιτροπές και 

σωματεία).  

Στα ευρωπαϊκά πλαίσια συνεργασίας, οι σημαντικότεροι φορείς που συμβάλουν στην διαμόρφωση 

ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την προστασία των κρατών μελών τους περιλαμβάνουν: 
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 Τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας - EMSA.230 Ο Οργανισμός έχει 

αναλάβει επιχειρησιακά καθήκοντα στους τομείς της αντιμετώπισης της πετρελαϊκής 

ρύπανσης. Για την επίτευξη του στόχου συνεργάζεται με πολλούς διαφορετικούς φορείς, ιδίως 

δε με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τις αρχές των κρατών μελών, διεθνείς οργανισμούς και 

με το ναυτιλιακό κλάδο. 

 Την συμφωνία της Βόννης.231 Έναν μηχανισμό με τον οποίο τα κράτη της Βόρειας Θάλασσας, 

και η Ευρωπαϊκή Ένωση (τα συμβαλλόμενα μέρη), συνεργάζονται για να βοηθήσουν ο ένας 

τον άλλο για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή της Βόρειας 

Θάλασσας από τις θαλάσσιες καταστροφές και την χρόνια ρύπανση από τα πλοία και τις 

εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας. Τα κράτη που συμμετέχουν είναι το Βέλγιο, η Δανία, η 

Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.  

 Την Επιτροπή Προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Βαλτικής - Επιτροπή του 

Ελσίνκι - HELCOM232, η οποία είναι το ανώτατο όργανο της σύμβασης για την προστασία του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας, γνωστή ως Σύμβαση του 

Ελσίνκι. Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι η Δανία, η Εσθονία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, Φινλανδία, 

Γερμανία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρωσία και Σουηδία.  

 Το σχέδιο δράσης για την Μεσόγειο MAP233. Κύριοι στόχοι του MAP ήταν να βοηθήσει τις 

χώρες της Μεσογείου για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης, για την 

διαμόρφωση εθνικών περιβαλλοντικών πολιτικών, για την βελτίωση της ικανότητας των 

κυβερνήσεων να εντοπίζουν τις καλύτερες επιλογές για εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης, 

καθώς και για την βελτιστοποίηση των επιλογών για την κατανομή των πόρων.  

 Το Κέντρο Αντιμετώπισης Έκτακτης Περιφερειακής Θαλάσσιας Ρύπανσης στη Μεσόγειο - 

REMPEC234 ιδρύθηκε αρχικά το 1976 με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητα των παράκτιων 

κρατών στην περιοχή της Μεσογείου και για να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ τους σε 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση της 

θαλάσσιας ρύπανσης. Το REMPEC διοικείται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ΙΜΟ, σε 

συνεργασία με το UNEP/MAP.  

 

5.2 Το ελληνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης 

To ελληνικό εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης έγκειται 

στην ευθύνη της Διεύθυνσης Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - MEPD του Υπουργείου 

Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία επανδρώνεται με προσωπικό του λιμενικού σώματος. 

Για μια μικρή πετρελαιοκηλίδα, η απόκριση θα πρέπει να συντονίζεται τοπικά από μία από τις 50 

λιμενικές αρχές. Δεκαπέντε  Περιφερειακοί Σταθμοί Καταπολέμησης Θαλάσσιας Ρύπανσης - RMPCS 

                                                             
230 EMSA (www.emsa.europa.eu) 

231 Bonn Agreement Accord be Bonn (www.bonnagreement.org) 

232 HELCOM (www.helcom.fi) 

233 United Nations Environment Program Mediterranean Action Plan (www.unepmap.org) 

234 REMPEC (www.rempec.org) 
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έχουν συσταθεί στα μεγάλα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, της Χίου, της Ίσθμιας, της Καμπάλας, της 

Μύρινας, της Νεάπολης Βοιών, της Πάτρας, της Πύλου, της Ρόδου, της Σύρου, της Θεσσαλονίκης, 

των Χανίων, του Πειραιά, του Βόλου και στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας. Οι σταθμοί αυτοί είναι 

έτοιμοι να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές και να συντονίσουν την απόκριση σε μεγαλύτερες διαρροές.   

H MEPD αναλαμβάνει τον έλεγχο και αναπτύσσει πόρους για να βοηθήσει τις τοπικές ή 

περιφερειακές αρχές σε περιστατικά με μεγαλύτερες διαρροές. Επίσης μετά από μία μεγάλη διαρροή 

πετρελαίου, μπορεί να συσταθεί μια Διυπουργική Επιτροπή υπό την προεδρία του Υπουργού 

Εμπορικής Ναυτιλίας, με την εκπροσώπηση του λιμενικού σώματος, του πολεμικού ναυτικού, του 

Ινστιτούτου Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η 

απάντηση στην θάλασσα διεξάγεται είτε με εξοπλισμό των παραπάνω οργανισμών είτε με ιδιωτικούς 

πόρους με σύμβαση είτε από το υπουργείο είτε συνηθέστερα απευθείας από τον εμπλεκόμενο 

εφοπλιστή. Ο καθαρισμός της ακτογραμμής συνήθως γίνεται είτε από τις δημοτικές αρχές είτε από 

τους αναδόχους ή από ένα συνδυασμό και των δύο, με την παροχή πόρων από την MEPD αν 

απαιτείται. Σε περίπτωση διαρροής άγνωστης προέλευσης, τον καθαρισμό αναλαμβάνεται το λιμενικό 

σώμα. 

Tο ελληνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης προβλέπει μηχανική ανάκτηση ως επιλογή πρωτογενής 

ανταπόκρισης στις παράκτιες περιοχές. Χρήση μέσων διασποράς επιτρέπεται μόνο σε ανοιχτές 

θάλασσες, μακριά από κλειστές και ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές, όταν η μηχανική ανάκτηση είναι 

αδύνατη λόγω των καιρικών συνθηκών και της κατάστασης της θάλασσας ενώ απαιτείτε και επίσημη 

άδεια από την MEPD. H MEPD διαθέτει δύο εξειδικευμένα σκάφοι αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων, 

ένα αεροσκάφος για εναέρια επιτήρηση και δύο αεροσκάφη ψεκασμού. Ακόμα υπάρχουν διαθέσιμα 

μέσα διασποράς και μηχανήματα ψεκασμού που προσαρμόζονται σε ρυμουλκά. Επίσης σύμφωνα με 

το νόμο, όλες οι παράκτιες εγκαταστάσεις (τερματικοί σταθμοί, βιομηχανικές εγκαταστάσεις), πρέπει 

να έχουν τα μέσα για να μπορούν να αντιμετωπίσουν μια διαρροή που μπορεί να προκύψει από τις 

δικές τους δραστηριότητες. Πρέπει να διαθέτουν δηλαδή ροφητές (skimmers), φράγματα, αντλίες και 

μέσα διασποράς.235  

 

5.3 Δημιουργία ενός Διακρατικού Συντονιστικού και Επιχειρησιακού Οργάνου στα 

πλαίσια της Ε.Ε 

Στην διαμόρφωση και την εφαρμογή ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης μπορεί να υπάρξουν πολλοί 

εμπλεκόμενοι, όμως κανένας από αυτούς δεν είναι αρμόδιος για ολόκληρη την επικράτεια της Ε.Ε. Το 

90% του όγκου των εμπορικών συναλλαγών με τον υπόλοιπο κόσμο μεταφέρεται με πλοία, 

καθιστώντας το πρόβλημα κατ' ουσία παγκόσμιο ή έστω ηπειρωτικό. Δεδομένης δε της 

διαφοροποίησης υλικοτεχνικής υποδομής σε κρατικό επίπεδο, η αξιοπιστία της διαχείρισης ενός 

παγκόσμιου προβλήματος από ένα κράτος ενισχύει μάλλον, παρά απαλείφει τη επικινδυνότητα.  

Στα πλαίσια της Ε.Ε, η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Διακρατικού Συντονιστικού και Επιχειρησιακού 

Οργάνου (European Transnational Coordination and Operational Body - ETCOB), υπό την αιγίδα των 

                                                             
235 ITOPF (www.itopf.com) 
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αρμόδιων υπουργείων των κρατών μελών (Υπουργείο Ναυτιλίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος), το 

οποίο θα αναλάβει την διαμόρφωση ενός ενιαίου σχεδίου έκτακτης ανάγκης και τις βασικές 

λειτουργίες που αφορούν στον προγραμματισμό των παρεμβάσεων, στον έλεγχο και στην διαχείριση 

των εν εξελίξει εργασιών, με μια καθιερωμένη ιεραρχία στη διοικητική δομή, θα βοηθούσε σημαντικά 

στο να αποφευχθεί η σύγχυση που παρατηρείται πολλές φορές μετά από ένα περιστατικό. Πρέπει να 

τονιστεί ότι όταν γίνεται αναφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου σχεδίου έκτακτης ανάγκης, 

εννοείται ένα κοινό σχέδιο ως προς την δομή και την οργάνωση, προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής για την οποία προορίζεται η εφαρμογή του. 

Στόχος λοιπόν του ETCOB δεν θα είναι η κατάργηση των υπαρχουσών σχεδίων έκτακτης ανάγκης και  

των φορέων που τα διαμορφώνουν και τα συντονίζουν, αλλά η εμπέδωση της μεταξύ τους 

συνεργασίας με την καθιέρωση μιας οργανωτικής δομής που θα μπορεί να συντονίσει την δράση όλων 

των φορέων, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποστήριξης. Οι 

υπάρχοντες φορείς λοιπόν, θα αποκτήσουν μια συνεργατική και συμβουλευτική σχέση με το ETCOB 

διασφαλίζοντας διαύλους άμεσης επικοινωνίας σε μια ευρύτερη προσπάθεια να προωθηθούν λύσεις.  

 

5.4 Οι λειτουργίες του ETCOB 

Συντονιστικές 

Στα συμβούλια, τα οποία θα διεξάγονται στο κέντρο συντονισμού του ETCOB που θα έχει έδρα τις 

Βρυξέλες, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων των κρατών μελών 

και εκπρόσωποι των τοπικών, εθνικών και διεθνών φορέων αλλά και των συμμετεχόντων κρατών που 

δεν αποτελούν μέλη της Ε.Ε. Εκεί θα ανταλλάσουν σκέψεις και πληροφορίες βασισμένες σε 

τεχνολογικές εξελίξεις, μελέτες, διδάγματα που αντλήθηκαν από πραγματικά περιστατικά, ασκήσεις 

ετοιμότητας και από αλλαγές στους κανονισμούς, βάσει των οποίων θα λαμβάνονται οι αποφάσεις.  

Βασική επιδίωξη του ETCOB θα αποτελέσει και η συνεργασία των κρατών μέσω προγραμμάτων και 

επιστημονικών ερευνών για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών αλλά και για την αξιολόγηση 

και βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών τους. 

Κλιμάκια του ETCOB θα αναλάβουν να μεταβούν στα κράτη μέλη και σε συνεργασία με τους 

αρμόδιους εθνικούς φορείς να προχωρήσουν σε αναδιαμόρφωση των υπαρχουσών σχεδίων έκτακτης 

ανάγκης όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Επίσης ο ETCOB θα αναλάβει να χωρίσει τα κράτη μέλη της 

Ε.Ε σε περιφέρειες, έτσι ώστε γειτονικές χώρες να αναπτύσσουν εκτός από εθνικά, και διακρατικά 

σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση διασυνοριακών διαρροών όπου απαιτούνται άμεσες 

διαδικασίες συνεργασίας για την διέλευση εξοπλισμού, υλικών και προσωπικού, μέσω συνόρων και 

τελωνείων, και την δυνατότητα σκάφη και αεροσκάφη μιας χώρας να δραστηριοποιηθούν στις 

θάλασσες ή στον εναέριο χώρο της άλλης. Σε διασυνοριακές διαρροές όμως μπορεί να εμπλέκονται 

και χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε ή χώρες που ανήκουν σε άλλη Ήπειρο, όπως για παράδειγμα η 

Νορβηγία στην Βόρεια Θάλασσα και οι χώρες της Βόρειας Αφρικής στην Μεσόγειο. Το ETCOB 

λοιπόν, θα πρέπει να εξασφαλίσει την συμμετοχή και αυτών των χώρων εντός των διακρατικών 

σχεδίων. Κάθε κράτος θα χει την δυνατότητα να ανήκει σε περισσότερα από ένα διακρατικά σχέδια, 

όπως για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο μπορεί να ανήκει σε ένα διακρατικό σχέδιο 
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έκτακτης ανάγκης με τις υπόλοιπες χώρες που περιβάλλονται από την Βόρεια θάλασσα και σε ένα 

διακρατικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης με την Γαλλία. Αυτό σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα 

ακολουθήσει διαφορετικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης ανάλογα με την περιοχή που θα συμβεί κάποιο 

περιστατικό διαρροής.  

Μπορούν να δημιουργηθούν εννέα περιφέρειες με βάση την γεωγραφική κατανομή των χωρών μελών, 

μέσα στις οποίες οι γειτονικές χώρες θα συνάψουν διακρατικές συμφωνίες για κοινά σχέδια έκτακτης 

ανάγκης. Όπως αναφέραμε το ιδανικό σενάριο θα ήταν, στις διακρατικές αυτές συμφωνίες να 

συμμετείχαν και χώρες που βρίσκονται στα πλαίσια της εκάστοτε περιφέρειας και δεν ανήκουν στην 

Ε.Ε. Οι εννέα αυτές περιφέρειες θα μπορούσαν να χωριστούν ως εξής : 

1. Περιφέρεια Βαλτικής Θάλασσας, οπού στην διακρατική συμφωνία για ένα κοινό σχέδιο 

αντιμετώπισης θα συμμετείχαν η Σουηδία, η Φιλανδία, η Λετονία, η Εσθονία, η Λιθουανία, η 

Πολωνία, η Γερμανία και η Δανία από τα μέλη της Ε.Ε και η Ρωσία που ανήκει στην Ευρώπη 

αλλά όχι στην Ε.Ε. 

2. Περιφέρεια Βόρειας Θάλασσας, οπού στην διακρατική συμφωνία για ένα κοινό σχέδιο 

αντιμετώπισης θα συμμετείχαν η Δανία, η Σουηδία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γερμανία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο από τα μέλη της Ε.Ε και η Νορβηγία που ανήκει στην Ευρώπη αλλά όχι 

στην Ε.Ε. 

3. Περιφέρεια της Μάγχης οπού στην διακρατική συμφωνία για ένα κοινό σχέδιο αντιμετώπισης 

θα συμμετείχαν η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

4. Περιφέρεια Ατλαντικού Ωκεανού, οπού στην διακρατική συμφωνία για ένα κοινό σχέδιο 

αντιμετώπισης θα συμμετείχαν η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. 

5. Περιφέρεια Γιβραλτάρ, οπού στην διακρατική συμφωνία για ένα κοινό σχέδιο αντιμετώπισης 

θα συμμετείχαν η Ισπανία και η Πορτογαλία από τα μέλη της Ε.Ε και το Μαρόκο με την 

Αλγερία που ανήκουν στην Αφρική. 

6. Περιφέρεια Δυτικής Μεσογείου, οπού στην διακρατική συμφωνία για ένα κοινό σχέδιο 

αντιμετώπισης θα συμμετείχαν η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Μάλτα από τα μέλη της 

Ε.Ε και η Αλγερία, η Τυνησία και η Λιβύη που ανήκουν στην Αφρική. 

7. Περιφέρεια Αδριατικής, οπού στην διακρατική συμφωνία για ένα κοινό σχέδιο αντιμετώπισης 

θα συμμετείχαν η Ιταλία, η Ελλάδα, η Σλοβενία και η Κροατία από τα μέλη της Ε.Ε και η 

Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο που ανήκουν στην Ευρώπη αλλά όχι στην 

Ε.Ε. 

8. Περιφέρεια Ανατολικής Μεσογείου, όπου στην διακρατική συμφωνία για ένα κοινό σχέδιο 

αντιμετώπισης θα συμμετείχαν η Ελλάδα από τα μέλη της Ε.Ε και η Τουρκία ανήκει στην 

Ευρώπη αλλά όχι στην Ε.Ε. Η διακρατική συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει και 

παροχή βοήθειας προς και από την Κύπρο, καθώς είναι μια χώρα η οποία δεν γειτονεύει με 

άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε, και το Ισραήλ. 

9. Περιφέρεια Μαύρης Θάλασσας, όπου στην διακρατική συμφωνία για ένα κοινό σχέδιο 

αντιμετώπισης θα συμμετείχαν η Ρουμανία και η Βουλγαρία από τα μέλη της Ε.Ε και η 

Τουρκία, η Ουκρανία, η Ρωσία, και η  Γεωργία που ανήκουν στην Ευρώπη αλλά όχι στην Ε.Ε. 
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Σχήμα 109 Οι εννιά περιφέρειες του ETCOB. 

Προβλήματα και δυσκολίες στη εφαρμογή ενός κοινού σχεδίου δράσης, μπορεί να προκύψουν από τις 

σχέσεις μεταξύ των χωρών της κάθε περιφέρειας, από τα συστήματα έγκρισης που αφορούν την 

χρήση χημικών και άλλων υλικών που δεν είναι συμβατά μεταξύ τους, από διαφορετικά νομικά 

καθεστώτα, και από τον διαφορετικό καθορισμό των προτεραιοτήτων που μπορεί να ισχύουν σε κάθε 

χώρα. Τακτικές διασυνοριακές ασκήσεις και αμοιβαίες υποχωρήσεις θα βοηθούσε στον προσδιορισμό 

των εν λόγω αντιφάσεων καθώς και στην ανάπτυξη συναινετικών λύσεων, που θα επέτρεπαν την 

άμεση και συντονισμένη ανταπόκριση σε οποιαδήποτε πιθανή διαρροή με τις λιγότερες δυνατές 

επιπτώσεις. Επίσης ιδιαίτερα σημαντική είναι και η υιοθέτηση μιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας, η 

οποία μπορεί να είναι διαφορετική σε κάθε περιφέρεια. 

Επιχειρησιακές 

To ETCOB, εκτός από τον ρόλο του συντονιστή και του διαμορφωτή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, 

θα έχει και επιχειρησιακή δράση. Σε κάθε περιφέρεια θα δημιουργηθούν μονάδες άμεσης απόκρισης, 

οι οποίες θα είναι έτοιμες να παρέμβουν σε κάθε περιστατικό διαρροής πετρελαίου είτε στην δικιά 

τους περιφέρεια είτε ως επιπρόσθετη βοήθεια σε κάποια άλλη. 

Οι τοποθεσίες εγκατάστασης των μονάδων, θα επιλεγούν με βασικά κριτήρια : 

 Tην γεωγραφική κατανομή προηγούμενων περιστατικών διαρροής πετρελαίου.  

 Tην γεωγραφική κατανομή των εν λειτουργία υπεράκτιων γεωτρήσεων.  

 Tα σημαντικότερα σημεία διέλευσης δεξαμενόπλοιων.  
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Σχήμα 110 Γεωγραφική κατανομή των προηγούμενων περιστατικών διαρροής πετρελαίου από το 1970 

μέχρι το 2001 και των εν λειτουργία υπεράκτιων γεωτρήσεων. 

 

Σχήμα 111 Τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης δεξαμενόπλοιων.236  

                                                             
236 Institute of Energy REsourcefulness (www.energyresourcefulness.org) 
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Με βάση τα στοιχεία από τους παραπάνω χάρτες οι μονάδες άμεσης απόκρισης του ETCOB θα 

μπορούσαν να τοποθετηθούν όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Σχήμα 112 Η γεωγραφική κατανομή των μονάδων άμεσης απόκρισης του ETCOB. 

Κάποια επιπλέον κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την χωροταξική τοποθέτηση των 

μονάδων άμεσης απόκρισης είναι : 

 Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή εγκατάστασης. 

 Η τοποθεσία των σημαντικότερων προς υπεράσπιση πόρων και οικοσυστημάτων. 

 Η νομοθεσία που διέπει το σημείο εγκατάστασης. 

 Η εύκολη προσβασιμότητα υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

 Η πρόσβαση στην τεχνολογία. 

 Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μονάδων. 

Μέθοδοι λήψης αποφάσεων (μέθοδος Analytic Hierarchy Process, μέθοδος Rating, μέθοδοι Ασαφούς 

Λογικής) και κλασικά μοντέλα χωροθέτησης (P-media problem, Multiplie facilities of the same type), 

μπορούν χα χρησιμοποιηθούν, για να επιλεγούν τα πλέον κατάλληλα σημεία τοποθέτησης των 

μονάδων άμεσης απόκρισης.[59]  

Οι περιφέρειες 2, 3 και 4 είναι αυτές με τα την μεγαλύτερη συχνότητα ατυχημάτων, τις περισσότερες 

υπεράκτιες γεωτρήσεις και  την συχνότερη διέλευση δεξαμενόπλοιων στην Ευρώπη. Στις περιφέρειες 

αυτές θα εγκατασταθούν οι 6 από τις 15 συνολικά μονάδες άμεσης απόκρισης. Επίσης θα μπορούσε 

να τοποθετηθεί και μια επιπλέον μονάδα στην περιοχή της Κύπρου, η οποία είναι το πλησιέστερο 
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μέλος της Ε.Ε στην πολυσύχναστη διώρυγα του Σουέζ, που αποτελεί πέρασμα για πολλά 

δεξαμενόπλοια. 

Σε κάθε μονάδα θα υπάρχει ένας τοπικός συντονιστής, ο οποίες σε συνεργασία με το κέντρο 

συντονισμού θα καθορίζει τις λειτουργίες της μονάδας και θα είναι αυτός που θα ηγείται σε μια 

πιθανή απόκριση. Όλες οι μονάδες θα είναι πλήρως επανδρωμένες με εξοπλισμό αντιμετώπισης 

πετρελαιοκηλίδων επαρκή για να καλύψει μια ενδεχόμενη μεγάλη διαρροή στα όρια της περιφέρειας 

της και από μόνιμο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό που θα προέρχεται από τις χώρες της περιφέρειας 

που βρίσκεται. Ιδιαίτερα σημασία θα έχουν και τα συστήματα παρακολούθησης πετρελαιοκηλίδων 

που θα εγκαθιστά η κάθε μονάδα στην περιφέρεια της, αφού με βάση το Μεσογειακό δίκτυο 

παρακολούθησης πετρελαιοκηλίδων MEDESS-4MS που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4, το ETCOB 

θα χει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα δικό του πανευρωπαϊκό δίκτυο παρακολούθησης 

πετρελαιοκηλίδων στο οποίο θα γίνεται ανταλλαγή και επεξεργασία πληροφοριών μεταξύ τον 

μονάδων της κάθε περιφέρειας και του κέντρου συντονισμού του ETCOB, παρέχοντας την 

δυνατότητα πρόβλεψης παρασυρόμενου πετρελαίου σε όλες τις θάλασσες της Ευρώπης. Επίσης ο 

ETCOB μπορεί να συνάψει συμφωνία με τον EMSA για την συνεργασία των μονάδων άμεσης δράσης 

με το δίκτυο σκαφών του oργανισμού, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο όλους τους διαθέσιμους 

πόρους.  

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι μονάδες θα παρεμβαίνουν μόνο μετά από μεγάλες διαρροές, 

που το εκάστοτε κράτος αδυνατεί να αντιμετωπίσει με τα δικά του μέσα. Ενώ για τα μικρότερα 

περιστατικά θα υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στις ικανότητες απόκρισης 

κατόπιν αιτήματος του εμπλεκόμενου κράτους που συμμετέχει σε μια διακρατική συμφωνία. Για 

παράδειγμα μπορεί να παρασχεθεί βοήθεια στην Νορβηγία κατόπιν αιτήματος της, από την στιγμή που 

συμμετάσχει στη διακρατική συμφωνία για την Βόρεια Θάλασσα. 

Η χρηματοδότηση του ETCOB για την επάνδρωση και την λειτουργία των μονάδων άμεσης 

απόκρισης, θα προέρχεται από εισφορές των αρμόδιων υπουργιών των κρατών μελών, ενώ χώρες που 

δεν είναι μέλη  της Ε.Ε θα συνδράμουν με την παροχή εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού. 

 

5.5 Διαμόρφωση ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης 

Το ETCOB όπως αναφέρθηκε, θα συμμετάσχει στην διαμόρφωση τόσο των εθνικών όσο και των 

διασυνοριακών σχεδίων έκτακτης ανάγκης με μια κοινή οργανωτική δομή προσαρμοσμένη στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. 

Η οργανωτική αυτή δομή θα βασίζεται σε τέσσερα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνουν : 

 Την αξιολόγηση του κινδύνου. (Καθορισμός του κινδύνου διαρροής και αναμενόμενες 

συνέπειες) 

 Την στρατηγική πολιτική. (Καθορισμός των ρόλων και των ευθυνών) 

  Τις λειτουργικές διαδικασίες. (Καθορισμός και ανάπτυξη διαδικασιών όταν συμβεί μια 

διαρροή) 

 Την ενημέρωση ευρετηρίου. (Ταξινόμηση δικαιολογητικών στοιχείων) 
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Σε γενικές γραμμές, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να ακολουθήσουν μια παρόμοια διάταξη, 

ανεξάρτητα από το αν είναι εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας. Αυτό θα επιτρέψει στο σχέδιο για να 

γίνει εύκολα κατανοητό, να βοηθήσει τη συμβατότητα και να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τη 

μία βαθμίδα στην άλλη. Η σειρά με την οποία αναπτύσσεται το σχέδιο ακολουθεί αυτή την λογική 

εξέλιξη μέσα από τα στάδια. 

 

5.5.1 Η αξιολόγηση του κινδύνου 

Η διεξαγωγή εκτίμησης κινδύνων σαν πρώτο βήμα στη διαδικασία σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης, 

είναι απαραίτητη αφού εξασφαλίζει ότι τα σχέδια έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των κινδύνων που 

προορίζονται για την αντιμετώπιση. Ο στόχος είναι να προσδιοριστούν τα μέτρα για τη μείωση και τη 

διαχείριση του κινδύνου διαρροών και για τις πιθανές συνέπειες σε περίπτωση διαρροής, οπότε στη 

διαμόρφωση του σχεδίου πρέπει να αναλυθούν οι πιθανότητες στο να συμβεί μια διαρροή και οι 

πιθανές συνέπειες που θα υπάρξουν. Ιστορικά δεδομένα και στατιστικά στοιχεία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους, τον όγκο και τους σημαντικότερους 

θαλάσσιους δρόμους μεταφοράς του πετρελαίου, καθώς και με την θέση των προηγούμενων 

περιστατικών. Έτσι διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες διαρροές συμβαίνουν σε ή κοντά σε λιμάνια, 

τείνουν να είναι μικρού  μεγέθους και είναι συχνά αποτέλεσμα εργασιών φόρτωσης, εκφόρτωσης και 

ανεφοδιασμού καυσίμων. Με τον εντοπισμό των περιοχών με τον υψηλότερο κίνδυνο πρόκλησης 

ατυχημάτων, μπορεί να προχωρήσει και η εκτίμηση των πιθανών συνεπειών της διαρροής. Οι 

ευαίσθητοι πόροι (περιοχές αναψυχής, εγκαταστάσεις θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, αλιεία, περιοχές 

θαλάσσιων πτηνών και θηλαστικών) που μπορεί να πληγούν από την διαρροή καταγράφονται σε 

χάρτες, συνήθως με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών - GIS, ενώ η κίνηση του 

χυμένου πετρελαίου μπορεί να προβλεφθεί από τη γνώση της επικρατούσας ταχύτητας και της 

κατεύθυνσης του ανέμου, των παλιρροιών και των ρευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη και τις εποχικές 

διακυμάνσεις. Τέλος μια ανάλυση των τύπων του πετρελαίου που διακινούνται μέσω της περιοχής 

παρέχει τη βάση για μια σειρά από πιθανά σενάρια διαρροών που πρέπει να αναπτυχθούν και τις πιο 

πιθανές εκβάσεις που πρέπει να προβλεφθούν.[58] 

 

5.5.2 Η στρατηγική πολιτική 

Με την στρατηγική πολιτική καθορίζεται η στρατηγική απάντηση που πρέπει να εφαρμοστεί σε 

περίπτωση διαρροής. Αναλαμβάνεται η οριοθέτηση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου, 

καθορίζεται με σαφήνεια η αλληλεπίδραση του σχεδίου με άλλα σχέδια σε όμορες περιοχές στα 

πλαίσια μιας κλιμακωτής αντίδρασης και οι τομείς συνεργασίας με άλλους που δεν συμμετέχουν 

άμεσα σε επιχειρήσεις καθαρισμού.  

 

Προτεραιότητες στην προστασία 

Ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού αποτελεί ο καθορισμός προτεραιοτήτων, καθώς σε 

μια μεγάλη πετρελαιοκηλίδα, είναι απίθανο όλοι οι πόροι που θα κινδυνέψουν να μπορέσουν να 

υπερασπιστούν με επιτυχία. Ο καθορισμός αυτός θα πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων, από το 
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ETCOB το οποίο σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές θα λαμβάνουν τις αναγκαίες 

αποφάσεις. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων αφού το 

πετρέλαιο μπορεί έχει φτάσει σε πόρους πρώτης προτεραιότητας προτού εφαρμοστεί το σχέδιο. Τέλος 

η εποχιακή διακύμανση μπορεί να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τις προτεραιότητες προστασίας.[58] 

 

Τεχνικές απόκρισης 

Η επιλογή των τεχνικών απορρύπανσης για το θαλάσσιο τμήμα θα πρέπει να καθορίζεται τόσο ως 

προς την αποτελεσματικότητα τους όσο και ως προς την καταλληλότητα τους για τη εκάστοτε 

θαλάσσια περιοχή που θα χρειαστεί να εφαρμοστούν. Όσον αφορά τις τεχνικές απορρύπανσης για την 

ακτογραμμή η επιλογή θα πρέπει να γίνεται αφού πρώτα έχουν μελετηθεί παράμετροι όπως η 

προσβασιμότητα, η δυνατότητα μεταφοράς στο σημείο βαρύ εξοπλισμού και η χλωρίδα - πανίδα της 

περιοχής. 

Σημαντικό σημείο της απόκρισης είναι και αυτό που αφορά την αντιμετώπιση λαδωμένων πτηνών και 

ζώων. Το σχέδιο αντιμετώπισης πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με τις ενώσεις διάσωσης άγριας 

ζωής, παρέχοντας εξειδικευμένη φροντίδα από κτηνιάτρους και χρήση κατάλληλα επανδρωμένων 

κέντρων προστασίας.[58] 

 

Εξασφάλιση πόρων 

Η σωστή εφαρμογή ενός σχεδίου προϋποθέτει την αναγνώριση των πόρων που απαιτούνται για να 

επιτρέψουν μια αποτελεσματική απάντηση, λαμβάνοντας υπόψη το αναμενόμενο φάσμα των καιρικών 

συνθηκών, τους πιθανούς τύπους του πετρελαίου και τις περιοχές της αναμενόμενης χρήσης. Η 

απογραφή του διαθέσιμου εξοπλισμού θα πρέπει να επισυνάπτεται στο σχέδιο και η τοποθέτηση του 

θα πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένους τομείς υψηλού κινδύνου. Επίσης πρέπει να προσδιοριστούν οι 

πιθανοί προμηθευτές του μη εξειδικευμένου εξοπλισμού, όπως είναι πχ τα γεωργικά μηχανήματα τα 

οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε εργασίες καθαρισμού στις παραλίες και στο χειρισμό 

των αποβλήτων, να καθοριστούν οι οργανισμοί που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν την άμεση 

ζήτηση για εργατικό δυναμικό, ανάπτυξη του εξοπλισμού και συμβολή στην απορρύπανση, να 

εξετασθεί και να προβλεφθεί η υλικοτεχνική υποστήριξη για την εξυγίανση των πληρωμάτων (μέσα 

ατομικής προστασίας, τρόφιμα, στέγαση και ιατρική πόροι) όπως και οι πηγές επαρκούς 

χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την αποθήκευση των 

αποβλήτων και τις επιλογές για τη θεραπεία, τη διάθεση ή την επαναχρησιμοποίηση τους 

λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τις νομικές απαιτήσεις.[58] 

 

Ηγεσία, διοίκηση και διαχείριση 

Μια αποτελεσματική και επιτυχής ανταπόκριση σε μια διαρροή πετρελαίου εξαρτάται σε σημαντικό 

βαθμό από την ποιότητα της ηγεσίας. Κάθε περιστατικό ρύπανσης από πετρέλαιο θα διαφέρει ως προς 

το μέγεθος και την πολυπλοκότητα και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχειρησιακή επιτυχία είναι 

η καθιέρωση μιας οργανωτικής δομής που θα μπορεί να ρυθμίσει κατάλληλα την όλη κατάσταση. Οι 

βασικές λειτουργίες στον προγραμματισμό των παρεμβάσεων, τον έλεγχο ή τη διαχείριση των εν 
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εξελίξει εργασιών, απαιτούν παροχή υλικοτεχνικής υποδομής υποστήριξης και διοίκησης. Όλα αυτά 

λοιπόν έρχεται να τα αναλάβει το ETCOB, παίρνοντας την πλήρη ευθύνη για τη συνολική πράξη, 

βοηθώντας έτσι να αποφευχθεί η σύγχυση που μπορεί να δημιουργηθεί από τα διάφορα τμήματα 

ευθύνης.  

Οι οργανισμοί που εμπλέκονται σε μια απάντηση εξαρτώνται από τη θέση και τη σοβαρότητα του 

περιστατικού. Για τα μικρότερα περιστατικά στα πλαίσια ενός μόνο κράτους, την ευθύνη της 

ανταπόκρισης, αναλαμβάνουν συνήθως οι αρμόδιες τοπικές ή εθνικές διοικήσεις της χώρας που έχει 

πληγεί ενώ σε ορισμένες χώρες, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται από τη νομοθεσία να αναλάβει εκείνος 

την ανταπόκριση, που επιβλέπεται από ένα δημόσιο οργανισμό μαζί με τον οποίο μπορούν να 

ληφθούν οι αποφάσεις. Διαρροές σε ιδιωτικούς χώρους, για παράδειγμα εντός της δικαιοδοσίας των 

λιμένων ή των τερματικών σταθμών, μπορεί να αντιμετωπιστούν από το φορέα εκμετάλλευσης της 

εγκατάστασης, και πάλι με την εποπτεία από ένα δημόσιο οργανισμό. Συνήθως υπάρχουν τρείς 

αναγνωρισμένες βαθμίδες κατάταξης ενός περιστατικού ως προς την ικανότητα ανταπόκρισης. Η 

κατανομή ενός περιστατικού σε μια συγκεκριμένη βαθμίδα μπορεί να βασίζεται στην εκτιμώμενη 

ποσότητα της διαρροής ή στον αριθμό των δικαιοδοσιών που θα επηρεαστούν και αναλόγως με το σε 

ποια βαθμίδα κατατάσσεται το περιστατικό, αποφασίζεται και η συμμετοχή (πλήρης ανάληψη του 

περιστατικού ή απλή υποστηρικτική λειτουργία) του ETCOB. Ώμος κατά την διάρκεια εξέλιξης ενός 

περιστατικού, το έλαιο μπορεί να εξαπλωθεί και να επηρεάσει μια ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα 

να πρέπει να αποκατασταθεί η κατηγοριοποίηση της απόκρισης σε μια υψηλότερη ή χαμηλότερη 

βαθμίδα. Κατά συνέπεια, η οργανωτική δομή θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να φιλοξενήσει 

την κλιμάκωση της απόκρισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με τις περιστάσεις. Ανεξάρτητα 

από την βαθμίδα κατανομής ενός συμβάντος, υπάρχει ένας αριθμός βασικών λειτουργιών του 

προσωπικού μιας οργάνωσης ανταπόκρισης που θα πρέπει να πληρούνται, μεταξύ των οποίων: 

 Η διαχείριση της συνολικής απόκρισης και των επιμέρους λειτουργιών, όπως για παράδειγμα 

στη θάλασσα και στην ακτογραμμή. 

 Ο σχεδιασμός των μελλοντικών δράσεων που βασίζονται στη γνώση των τρεχουσών και 

προβλεπόμενων καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας των πόρων και των 

τοπικών ευαισθησιών. 

 Η παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης για τις πράξεις αυτές, όπως η προμήθεια εξοπλισμού και 

η εξασφάλιση των απαιτήσεων σε εργατικό δυναμικό. 

 Η τήρηση αρχείων, ο οικονομικός έλεγχος και άλλες διοικητικές πτυχές. 

Μια καθιερωμένη ιεραρχία που ορίζεται από τον επικεφαλή της οργάνωσης ο οποίος έχει την πλήρη 

ευθύνη για το σύνολο της επιχείρησης, μπορεί να βοηθήσει στο να αποφευχθεί η σύγχυση που μπορεί 

να προκύψει από τις διαιρέσεις της ευθύνης μεταξύ των οργανισμών που έχουν ιεραρχική θέση στην 

δομή της διοίκησης, όπως είναι οι ένοπλες δυνάμεις (στρατός, ναυτικό, λιμενικό και αστυνομικές 

δυνάμεις) και οι πολιτικοί οργανισμοί. Επίσης σε πολλές χώρες, η ευθύνη για τις εργασίες στη 

θάλασσα και στην ακτή χωρίζονται. Τον έλεγχο και την επιχειρησιακή ευθύνη για τις εργασίες στη 

θάλασσα τις αναλαμβάνει συχνά το ναυτικό με την ακτοφυλακή ή άλλοι οργανισμοί που βασίζονται 

στη θαλάσσια αρχή, την ώρα που η απορρύπανση του πετρελαίου κατά μήκος μιας ακτογραμμής 

μπορεί να είναι η ευθύνη της τοπικής ή περιφερειακής αρχής και πολλών άλλων οργανώσεων. Ως εκ 

τούτου, μια απάντηση που επηρεάζει τόσο την ακτογραμμή όσο και την ανοιχτή θάλασσα είναι πιθανό 
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να απαιτεί τη συμμετοχή των πολιτικών, στρατιωτικών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και αυτοί οι 

διαχωρισμοί μπορεί τελικά να καθορίζουν τη δομή της οργάνωσης της απόκρισης. Αυτή η προσέγγιση 

λοιπόν ταιριάζει καλύτερα για την ανάπτυξη των σχεδίων έκτακτης ανάγκης πριν συμβεί ένα 

περιστατικό και επιχειρεί να εισαγάγει αυτό το επίπεδο της οικοδόμησης συναίνεσης κατά τη διάρκεια 

ενός περιστατικού.  

Ανεξάρτητα από τη διάρθρωση της οργάνωσης μιας απόκρισης, οι ικανότητες των ατόμων που 

κατανέμονται ως διοικητές ή διαχειριστές, θα πρέπει έχουν σημαντική επίπτωση στην πρόοδο και το 

αποτέλεσμα της απάντησης. Τα βασικά προσόντα που καλείται να έχει κάποιος που θα ηγηθεί σε μια 

απάντηση είναι να : 

 Μπορεί να διευθύνει το προσωπικό από ένα φάσμα των οργανισμών που ασχολούνται με την 

απάντηση. 

 Ακούει και να αναλύει στις ανησυχίες και τις προτάσεις από διάφορα μέρη που εμπλέκονται 

στην αντιμετώπιση, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών εμπειρογνωμόνων. 

 Αφομοιώνει πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα πηγών και να μπορεί να παίρνει αποφάσεις που 

βασίζονται σε αυτές τις πληροφορίες. 

 Καθορίζει προτεραιότητες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. 

 Κοινοποιεί τις αποφάσεις και τις οδηγίες σαφώς και έγκυρα. 

 Παρακινεί τα μέλη της ομάδας απόκρισης, ιδιαίτερα όταν απαιτείται να αντιμετωπίσουν 

δύσκολες καταστάσεις ή όταν είναι καταβεβλημένα από την κούραση. 

 Αναγνωρίζει τα όρια των μελών της ομάδας απόκρισης και αναλόγως να μπορεί να 

ανακατανέμει τα καθήκοντα.  

 Εξασφαλίζει ότι η απόκριση είναι εύλογη από τεχνικής απόψεως και να διασφαλίζει ότι η 

πίεση που διατίθεται στην ομάδα αντιμετώπισης, ιδίως από τους πολιτικούς, τα ΜΜΕ και το 

κοινό, δεν οδηγεί σε παράλογες ή επικίνδυνες δραστηριότητες. 

 Κάνει σωστή εκτίμηση για το σημείο στο οποίο το προσωπικό και οι πόροι δεν απαιτούνται 

πλέον και μπορούν να αποστρατευθούν. 

Σαφώς, το έργο του ηγέτη είναι καλύτερα προσαρμοσμένο σε ένα άτομο με προηγούμενη σχετική 

εμπειρία σε ανώτερη διοικητική θέση. Σε εθνικό επίπεδο, στα περιστατικά ανταπόκρισης που 

κατατάσσονται στην πρώτη βαθμίδα, η ηγεσία μπορεί να αναληφθεί από τον λιμενάρχη, τον 

καπετάνιο, ή τον τερματικό επιστάτη. Για πιο σοβαρά περιστατικά ανταπόκρισης, δεύτερης ή τρίτης 

βαθμίδας, την ηγεσία αναλαμβάνει ένα κατάλληλο ανώτερο στέλεχος από την σχετική στρατιωτική ή 

πολιτική αρχή, ή ο διοικητής της πλησιέστερης μονάδας του ETCOB κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου 

κράτους. Σε διακρατικό επίπεδο και στα πλαίσια ενός διασυνοριακού περαστικού, την ηγεσία θα 

αναλαμβάνει ο διοικητής της πλησιέστερης μονάδας του ETCOB. 

 

Εκπαίδευση, ασκήσεις και επανεξέταση 

Σε κάθε σχέδιο έκτακτης ανάγκης οφείλει να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που αφορά την εκπαίδευση 

και τις ασκήσεις. Τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να αναπτυχθούν για όλα τα επίπεδα 

αντιμετώπισης μιας διαρροής σε θάλασσα και σε ακτογραμμή. Τακτικές και ρεαλιστικές ασκήσεις θα 

βοηθήσουν να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης και θα 
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εξασφαλίσει ακόμα ότι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες όλων των μερών έχουν εξεταστεί λεπτομερώς και 

είναι απολύτως κατανοητοί. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να κινητοποιείται και να αναπτύσσετε τακτικά 

για να μπορεί να αξιολογείται η διαθεσιμότητα και η απόδοση του. Τα σχέδια θα πρέπει να 

αναθεωρούνται και να τροποποιούνται, υπό το φως των διδαγμάτων από ασκήσεις ή πραγματικά 

περιστατικά όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να είναι ενήμεροι για τυχόν 

αλλαγές στο σχέδιο.[58] 

 

5.5.3 Λειτουργικές διαδικασίες 

Καθορίζονται και αναπτύσσονται σε χρονολογική σειρά οι τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας 

που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση διαρροής. 

Σε πολλές περιπτώσεις, οι εκθέσεις από το πλήρωμα του πλοίου σε ένα τοπικό σταθμό της 

ακτοφυλακής ή της λιμενικής αρχής μπορεί να είναι η πρώτη ένδειξη της διαρροής. Εναλλακτικά, οι 

εκθέσεις των διαρροών μπορούν να προέρχονται από μια ποικιλία πηγών, συμπεριλαμβανομένου του 

ευρύτερου κοινού. H πληροφόρηση θα γίνει ακόμα ποιο ακριβής και γρήγορη με την εγκατάσταση του 

πανευρωπαϊκό δίκτυο παρακολούθησης πετρελαιοκηλίδων του ETCOB. Το σχέδιο θα πρέπει να 

δείχνει τη διαδρομή μέσω της οποίας οι εκθέσεις θα πρέπει να περάσουν στον κάτοχο του σχεδίου. 

Μόλις υπάρξει ειδοποίηση για μια διαρροή, θα πρέπει άμεσα να γίνει επιδίωξη να διαπιστωθούν οι 

ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Αυτό το τμήμα του σχεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνει μια λίστα 

από τις πληροφορίες που απαιτούνται για να κάνουν την προκαταρκτική αξιολόγηση, 

συμπεριλαμβανομένων: 

 Ημερομηνία και ώρα της παρατήρησης. 

 Η θέση του συμβάντος. 

 Η πηγή και την αιτία της ρύπανσης. 

 Εκτίμηση του ποσού του πετρελαίου που διέρρευσε, το είδος και τα χαρακτηριστικά του. 

 Περιγραφή του χυμένου πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων κατεύθυνση, το μήκος, το πλάτος 

και την εμφάνιση των κηλίδων. 

 Τρέχουσα και πρόγνωση του καιρού και των θαλάσσιων συνθηκών. 

 Της κατάστασης του σκάφους και των λεπτομερειών των εργασιών ανέλκυσης. 

 Της κατανομής του φορτίου πετρελαίου στις αποθήκες σε σχέση με την έκταση της βλάβης και 

τον κίνδυνο περαιτέρω διαρροής. 

 Των μέτρων που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της ρύπανσης. 

 

Εκτίμηση  

Είναι απίθανο οι αρχικές εκθέσεις να περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να 

αξιολογηθεί πλήρως η απειλή που συνιστά το πετρέλαιο που χει διαρρεύσει, για περιβαλλοντικούς και 

οικονομικούς πόρους. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την 

αξιολόγηση των απειλών σύμφωνα με μια μερική κατανόηση του περιστατικού, για παράδειγμα, εάν 

οι πόροι θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν χωρίς μια ακριβή εκτίμηση του ποσού του πετρελαίου που 

διέρρευσε. Μπορεί να απαιτείται η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για να βοηθήσει στην αξιολόγηση του 
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μεγέθους, της σοβαρότητας και της αντιμετώπισης του περιστατικού. Η λήψη συμπληρωματικών 

πληροφοριών μπορεί να γίνει από : 

 Τον προσδιορισμό της προβλεπόμενης τροχιάς της πετρελαιοκηλίδας. 

 Την εφαρμογή εναέριας επιτήρηση ώστε να ελέγχονται αυτές οι προβλέψεις και να αποκτηθεί 

μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κλίμακας του συμβάντος. 

 Έρευνες της πληγείσας περιοχής είτε με πλοίο για τον εντοπισμό επιπλέον διαρροής 

πετρελαίου ή με τα πόδια, αν το πετρέλαιο έχει ήδη φτάσει στην ξηρά.  

 

Έναρξη απόκρισης και κινητοποίηση 

Ένα οργανόγραμμα του προσωπικού απόκρισης και ένας κατάλογος των αρμοδιοτήτων τους, καθώς 

και ένας κατάλογος των δράσεων που πρέπει να ληφθούν κατά τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν, θα 

βοηθήσει να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Μια λίστα με άλλα πρόσωπα και οργανισμούς που πρέπει 

να κοινοποιούνται σύμφωνα με την σοβαρότητα της διαρροής θα πρέπει να συμπεριληφθούν μαζί με 

μια σύντομη περιγραφή της αποστολής και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. 

Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασίες για την κινητοποίηση της υλικοτεχνικής 

υποστήριξης που απαιτείται για την συνολική επιτυχία της απόκρισης, όπως η άμεση κινητοποίηση 

και ανάπτυξη του εξοπλισμού, της εργασίας και των υλικών που απαιτούνται για τις επιλεγμένες 

τεχνικές απάντησης. Αυτό το τμήμα του σχεδίου πρέπει επίσης να περιγράφει τις διαδικασίες για τη 

δημιουργία ολοκληρωμένων επικοινωνιών σε όλη τη λειτουργία απόκρισης.[58] 

 

Επιτήρηση της προόδου 

Η αξιολόγηση της απόκρισης πρέπει να γίνεται σε όλη την διάρκεια της εξέλιξης της. Αυτό βοηθάει 

στον έλεγχο της προόδου των εργασιών όπως και στην συνεχή επαναξιολόγηση αν η κλίμακα της 

απόκρισης παραμένει κατάλληλη για νέα δεδομένα που μπορεί να έχουν προκύψει.[58] 

 

Τερματισμός της επιχείρησης 

Σε κάθε σχέδιο απόκρισης πρέπει να υπάρχουν σαφείς κριτήρια για το πότε πρέπει να περατωθούν οι 

δραστηριότητες και να υπάρξει τερματισμός της επιχείρησης. Κοινές έρευνες, με εκπροσώπους των 

διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, βοηθούν στο να διευκολύνουν την άσκηση της λειτουργίας σε 

αίσιο πέρας. Οι εκπρόσωποι παρακολουθούν την πρόοδο της εκκαθάρισης και αποφασίζουν με βάση 

τα όσα έχουν προσυμφωνηθεί στο σχέδιο αν υπάρχει επιτυχείς επίτευξη των λειτουργιών της 

απόκρισης. Αν η απόκριση κριθεί επιτυχής, ο εξοπλισμός μπορεί στη συνέχεια να αποστρατευθεί και 

να επιστραφεί για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του. Τέλος, η προσωρινοί χώροι αποθήκευσης 

αποβλήτων και οι οδοί πρόσβασης που μπορεί να ανοίχτηκαν, πρέπει να αποκατασταθούν και οι 

χώροι εργασίας να καθαριστούν. 

Ακόμα και όταν οι επιχειρήσεις καθαρισμού έχουν λήξει, μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει 

παρακολούθηση των περιοχών ώστε να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα του ελαίου επί ευαίσθητων 
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πόρων με την πάροδο του χρόνου, ή για να ληφθούν μέτρα αποκατάστασης να επιταχύνει το φυσικό  

ανάκαμψης.[58]  

 

5.5.4 Ενημέρωση ευρετηρίου 

Αυτό το τμήμα του προγράμματος είναι αφιερωμένο στην ταξινόμηση όλων των δικαιολογητικών 

στοιχείων που μπορεί να απαιτούνται για την υλοποίηση της έγκαιρης και αποτελεσματικής 

απόκρισης. Θα πρέπει να περιέχει στοιχεία που να επιτρέπουν στους χρήστες να αξιολογήσουν το 

μέγεθος του συμβάντος και να ξεκινήσουν μια γρήγορη απόκριση σύμφωνα με την στρατηγική που 

έχει συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του σχεδίου. Ο κατάλογος θα πρέπει να σχεδιαστεί 

έτσι ώστε να μπορεί να ενημερώνετε εύκολα, καθώς πολλές από τις πληροφορίες που περιέχει θα 

υπόκεινται σε συχνές αλλαγές, ιδικά όταν αναφερόμαστε σε διασυνοριακά περιστατικά. GIS και 

βάσεις δεδομένων μπορούν να διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία.[58]  

 

5.6 Ένα πρότυπο σχέδιο έκτακτης ανάγκης στα πλαίσια του ETCOB 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε ένα προτεινόμενο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο έχει τα 

χαρακτηριστικά να προσφέρει πλήρη αντιμετώπιση και να παρέχει την κατάλληλη προστασία  μετά 

από μια διαρροή πετρελαίου στην θάλασσα, προσαρμοζόμενο πάντα στις εκάστοτε συνθήκες και 

ιδιαιτερότητες του κάθε περιστατικού. Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη ενότητα το ETCOB θα 

αναλάβει την διαμόρφωση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, που θα ισχύουν σε κάθε μία από τις 9 

περιφέρειες που έχει χωρίσει τις ευρωπαϊκές ακτές και θα συμμετέχει συμβουλευτικά για την 

αναδιαμόρφωση των υπαρχόντων εθνικών σχεδίων κάθε κράτους μέλους, όπου αυτό κρίνεται 

αναγκαίο. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης λοιπόν που θα παρουσιαστεί σε αυτή την ενότητα, μπορεί να 

λειτουργήσει σαν πρότυπο με βάση το οποίο θα διαμορφώνεται κάθε σχέδιο στα πλαίσια του ETCOB.  

Τεχνικό προσωπικό ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων,  θα μπορούν να συμμετέχουν υποστηρικτικά 

στην διαμόρφωση ενός σχεδίου ή στην λειτουργία απόκρισης ενός περιστατικού, παρέχοντας 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τεχνικές συμβουλές.  
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Σχήμα 113 Παρουσίαση της οργανωτικής δομής σε ένα προτεινόμενο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

 



 
194 

 

Μόλις υπάρξει ένδειξη για ένα περιστατικό, ο ορισμένος επικεφαλής έχει την εύθηνη, τόσο στο να 

θέσει σε εφαρμογή το είδη διαμορφωμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, όσο και στο να αξιολογεί και να 

διαμορφώνει διάφορες παραμέτρους της στρατηγικής του σχεδίου με βάση την κατανόηση και την 

εξέλιξη του περιστατικού.   

Η λήψη πληροφοριών μπορεί να γίνει κατά κύριο λόγο από το τμήμα Καθορισμού Απόκρισης το 

οποίο αναλαμβάνει την αξιολόγηση, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάδοση των 

πληροφοριών που απαιτούνται και λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Το τμήμα αυτό 

επιτελεί έξι διαφορετικές εργασίες οπότε αποτελείται και από έξι διαφορετικές εξειδικευμένες ομάδες. 

Οι εργασίες αυτές συμπεριλαμβάνουν : 

Την διαχείριση κατάστασης  

 Διαχειρίζεται την υποβολή εκθέσεων κατάστασης και ανάλυσης για το περιστατικό. 

 Συλλέγει πληροφορίες από όλα τα τμήματα. 

 Παρέχει συνοπτικές εκθέσεις σχετικά με το είδος και τις  ποσότητες του πετρελαίου που 

απορρίπτεται, τις τρέχουσες θέσεις του πετρελαίου, καθώς και για τις επιπτώσεις στις ακτές και 

στους φυσικούς πόρους.  

 Ετοιμάζει εκθέσεις εκτίμησης της κατάστασης για τη διοίκηση και για το διαδίκτυο. 

 Αναπτύσσει τις προβλέψεις για μελλοντικά γεγονότα που σχετίζονται με το περιστατικό, βάση 

της ανάλυσης καταγεγραμμένων αντίστοιχων περιστατικών. 

Την διαχείριση πόρων 

 Εξασφαλίζει ότι όλοι οι ανατεθέν πόροι (προσωπικό και υλικοτεχνική υποστήριξη) ελέγχονται, 

παρακολουθούνται και αποτιμώνται στο περιστατικό. 

 Βοηθά στην προετοιμασία των τμημάτων του σχεδίου δράσης. 

 Αναλαμβάνει την διαχείριση και εποπτεία των εθελοντών. 

Την καταγραφή και τεκμηρίωση 

 Καταγράφει όλες τις αποφάσεις της διοίκησης. 

 Εξασφαλίζει σε κάθε τμήμα την παροχή των κατάλληλων εγγράφων. 

 Διατηρεί ακριβή αρχεία για το περιστατικό (ημερομηνία/ώρα, σχέδιο δράσης, αναφορές 

συμβάντων, ημερολόγιο επικοινωνίας, αποζημιώσεις, εκθέσεις και αναφορές για την 

κατάσταση). 

Την προστασία του περιβάλλοντος 

 Λαμβάνει και ελέγχει υφιστάμενα περιβαλλοντικές πληροφορίες. 

 Ετοιμάζει σχέδια προστασίας των ακτών και σχεδία αντιμετώπισης στην ακτογραμμή. 

 Καθορίζει μέτρα προστασίας και προ-λίπανσης βασιζόμενα στην τροχιά του πετρελαίου. 

 Αξιολογεί τις προτεινόμενες τεχνικές απόκρισης. 

 Συντονίζει και διαχειρίζεται τις έρευνες αξιολόγησης και εκκαθάρισης των ακτών. 

 Παρέχει πληροφορίες στην ομάδα της διαχείρισης κατάστασης. 
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Την παροχή ειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης 

 Ετοιμάζει συμβόλαια ή όρους σε αναφορές για τους ειδικούς τεχνικούς που ζήτησε ο 

επικεφαλής της λειτουργίας απόκρισης. 

 Παρακολουθεί την επίδραση των υδρογονανθράκων και αναλαμβάνει  την μέτρηση των 

κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία. 

 Αξιολογεί την διασπορά των αερομεταφερόμενων ρύπων κατά τη διάρκεια της επί τόπου 

καύσης του πετρελαίου. 

 Παρέχει μετεωρολογικές προβλέψεις και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. 

Τον τερματισμό της επιχείρησης και την αποστράτευση των πόρων 

 Παρακολουθεί τα κριτήρια για το πότε πρέπει να περατωθούν οι δραστηριότητες και να 

υπάρξει τερματισμός της επιχείρησης. 

 Αναπτύσσει το σχέδιο τερματισμού της επιχείρησης που καθορίζει τις οδηγίες για την 

αποστράτευση τόσο ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων όσο και φυσικών πόρων. 

 Αναλαμβάνει την αποκατάσταση των επεμβάσεων που συνέβησαν κατά την διάρκεια της 

απόκρισης (προσωρινοί χώροι αποθήκευσης αποβλήτων, οδοί πρόσβασης που ανοίχτηκαν, 

χώροι εργασίας). 

Το τμήμα Επιχειρήσεων είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση όλων των τακτικών δραστηριοτήτων του 

περιστατικού. Αναλαμβάνει την προστασία και την αντιμετώπιση στην θάλασσα και στην ακτογραμμή 

όπως και την διάσωση της άγριας ζωής. Επίσης καθορίζει τον εξοπλισμό της απόκρισης, τις 

συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και τον τομέα των πληρωμάτων που απαιτούνται για την εκπλήρωση 

των επιχειρησιακών στόχων και είναι το πλέον αρμόδιο τμήμα για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης. 

Επίσης παρακολουθεί και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας. Το τμήμα Επιχειρήσεων 

επιτελεί τρεις βασικές εργασίες, όπου για κάθε εργασία μπορεί να καθοριστούν διάφορες λειτουργικές 

ομάδες με σκοπό την αντιμετώπιση εκτεταμένων γεωγραφικών γεγονότων. Οι βασικές εργασίες του 

τμήματος συμπεριλαμβάνουν : 

Την οργάνωση περιοχής 

 Συντονίζει την παραλαβή και την απελευθέρωση των πόρων σύμφωνα με τις οδηγίες που 

παρέχονται από τα Τμήματα Καθορισμού Απόκρισης και Οργάνωσης και Συντονισμού. 

Την προστασία και ανάκτηση 

 Επιβλέπει και υλοποιεί μέσω των λειτουργικών της ομάδων, την προστασία την ανάκτηση 

πετρελαίου και την απολύμανση στην θάλασσας και στην ακτή και αποτελείται από 

λειτουργικές ομάδες που αναλαμβάνουν την : 

 

 Αντιμετώπιση της ρύπανσης στην θάλασσα με την χρήση των κατάλληλων τεχνικών 

απόκρισης (διασπορά, συγκράτηση & ανάκτηση, επί τόπου καύση, φράγματα, χρήση 

αντλιών - ξαφριστών, μηχανική συλλογή) 

 Αντιμετώπιση της ρύπανσης κοντά στην ακτή με ανάπτυξη φραγμάτων και μηχανική 

συλλογή, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια εργασίας.  
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 Αντιμετώπιση της ρύπανσης στην ξηρά με την χρήση των χερσαίων δραστηριοτήτων 

επεξεργασίας και απολύμανσης (χειρωνακτική συλλογή, καθαρισμός με νερό μεγάλης 

πίεσης, όργωμα, σκούπισμα, κοσκίνισμα της άμμου, flushing, surfwashing) σύμφωνα 

με το εγκεκριμένο σχέδιο. Ενώ απαραίτητος είναι και ο υψηλός  βαθμό τοπικής 

γνώσης. 

 Απαλλαγή και απομάκρυνση των συλλεγόμενων αποβλήτων πετρελαίου σύμφωνα με 

το εγκεκριμένο έργο. 

 Απολύμανση του συνόλου του προσωπικού και του εξοπλισμού ανταπόκρισης. 

Την προστασία της άγριας ζωής 

 Συλλέγει  τον κατάλληλο εξοπλισμό διάσωσης για την άγρια ζωή και σε συνδυασμό με τις 

ενώσεις προστασίας της άγριας ζωής αναλαμβάνει την διάσωση  και θεραπεία μολυσμένων 

από πετρέλαιο υδρόβιων πτηνών και θηλαστικών. Εδώ συναντάμε δύο λειτουργικές ομάδες 

που αναλαμβάνουν την  : 

 

 Την διάσωση της άγριας ζωής, με την εγκατάσταση κατάλληλα επανδρωμένων 

κέντρων προστασίας, την συλλογή λαδωμένων πτηνών και θηλαστικών σε στεριά και 

θάλασσα και την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας και προσωπικού. 

 Την αποκατάσταση της άγριας ζωής με ανάπτυξη μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 

παρακολούθησης και μέτρησης της επιβίωσης και της αποκατασταθέντος άγριας 

ζωής. 

Το τμήμα Οργάνωσης και Συντονισμού είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη της αντιμετώπισης της 

θαλάσσιας πετρελαιοκηλίδας με την παροχή διευκολύνσεων, υπηρεσιών και υλικών. Αυτό το τμήμα 

παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αρχικής στρατηγικής απόκρισης,  εξασφαλίζοντας 

τον αρχικό εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης σε λειτουργική κατάσταση στο χώρο της απόκρισης και τις 

απαραίτητες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την σωστή και άμεση αντιμετώπιση της διαρροής. Οι 

δύο βασικές εργασίες που συντελεί το τμήμα Οργάνωσης και Συντονισμού συμπεριλαμβάνουν : 

Την υποστήριξη 

 Εντοπίζει και αποκτά εξοπλισμό αντιμετώπισης. 

 Καταρτίζει και διαχειρίζεται κατόπιν εντολής τον εξοπλισμό στις περιοχές αναμονής. 

 Φροντίζει για τη μεταφορά των επαρχιακών πληρωμάτων απάντησης από περιοχή σε περιοχή 

σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν. 

 Συνεργάζεται με τη ομάδα διαχείρισης προμηθειών για την τιμολόγηση και την κοστολόγηση. 

Οι λειτουργικές ομάδες που συναντάμε εδώ αναλαμβάνουν : 

 Τις παροχές 

 

 Ενεργοποιεί τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για το περιστατικό και 

διαχειρίζεται την λειτουργία τους. 

 Λαμβάνει και αποθηκεύει όλες τις προμήθειες για το περιστατικό. 

 Αναπτύσσει και υλοποιεί τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας. 
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 Συντονίζει τις συμβάσεις και τις παραγγελίες των πόρων με το τμήμα 

οικονομικών. 

 Παρέχει χώρους ξεκούρασης και εγκαταστάσεις υγιεινής για το προσωπικό. 

 Παρέχει υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων (αποχέτευση, φωτισμός, 

καθαρισμό). 

 Διατηρεί μια απογραφή των προμηθειών. 

 Συμμετέχει στην διαδικασία αποστράτευσης του εξοπλισμού. 

 

 Την υποστήριξη σε ξηρά και θάλασσα, εξασφαλίζοντας την δυνατότητα άμεσης 

επισκευής ή αντικατάστασης του εξοπλισμού (καύσιμα, ανταλλακτικά) και την 

παροχή σκαφών και αεροσκαφών που θα συμμετάσχουν στην απόκριση. 

Τις υπηρεσίες 

Οι οποίες χωρίζονται σε 3 βασικές λειτουργικές ομάδες, που αναλαμβάνουν : 

 

 Την ιατρική περίθαλψη, αναπτύσσοντας το ιατρική σχέδιο έκτακτης ανάγκης που 

περιλαμβάνει την μεταφορά των τραυματιών σε ιατρικές εγκαταστάσεις και την άμεση παροχή 

των πρώτων βοηθειών. Επίσης πολύ σημαντική είναι και η εγκατάσταση των σταθμών πρώτων 

βοηθειών σε σωστά επιλεγμένα λειτουργικά και στρατηγικά σημεία. 

 Τις επικοινωνίες, με τη παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης για τον 

εξοπλισμό ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τις απαραίτητες ρυθμίσεις και δοκιμές. 

 Την τροφοδοσία, καθορίζοντας τις ανάγκες για τροφή και νερό για όλο το προσωπικό και 

λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων. 

Το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης είναι υπεύθυνο για την παροχή οικονομικής υποστήριξης στο 

περιστατικό. Είναι επίσης υπεύθυνο για τις υπηρεσίες τεκμηρίωσης και σύμβασης, για τις δαπάνες και 

τους μισθούς, καθώς και για τις απώλειες του εξοπλισμού. Το τμήμα παρακολουθεί τα έξοδα που 

σχετίζονται με το περιστατικό, διαχειρίζεται τις απαραίτητες δημόσιες συμβάσεις και συνεργάζεται 

στενά με το τμήμα Οργάνωσης και Συντονισμού για να εξασφαλιστεί επαρκής τήρηση των αρχείων 

και των συναλλαγών. Οι βασικές εργασίες αυτού του τμήματος συμπεριλαμβάνουν : 

Τον καθορισμό κόστους και χρόνου 

 Θεσπίζει και διατηρεί ένα σύστημα αρχειοθέτησης. 

 Αναπτύσσει και διαχειρίζεται ένα λογαριασμό κόστους. 

 Καταγράφει και συγκεντρώνει τους χρόνους εργασίας του συνόλου του εγγεγραμμένου 

προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών υπηρεσιών. 

 Προετοιμάζει και ενοποιεί το χρόνο, το κόστος και τους μισθούς του προσωπικού και των 

εργολάβων που έχουν προσληφθεί σε αρχεία. 

 Κάνει εκτιμήσεις κόστους, συνιστά μέτρα εξοικονόμησης και αναλύει δεδομένα κόστους. 

 Θεσπίζει και διατηρεί ένα σύστημα τεκμηρίωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει φωτογραφικό 

υλικό και βίντεο αρχεία. 

 Φροντίζει για τη χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης. 
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 Ελέγχει τα ποσά και την κατάσταση του εξοπλισμού και αναπτύσσει πρακτικά για τον 

προσδιορισμό του κόστους διάθεσης. 

 Υποβάλλει καταγραφές για το κόστος όλων των υλικών και υπηρεσιών που αγοράζονται και 

χρησιμοποιούνται για τη δράση ανάκτησης.  

Τις προμήθειες 

 Διατηρεί τα οικονομικά αρχεία. 

 Καταγράφει τις συμβάσεις για τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες. 

 Αναλαμβάνει πληρωμές λογαριασμών. 

Τις απαιτήσεις/αποζημιώσεις 

 Καταγράφει όλες τις αξιώσεις για αποζημίωση. 

 Διαχειρίζεται ισχυρισμούς για αξιώσεις μέσω τηλεφώνου. 

 Οργανώνει και επιβλέπει τις αξιώσεις για αποζημίωση. 

Την εφαρμογή της νομοθεσίας 

 Εξασφαλίζει ότι όλο το φάσμα των λειτουργιών της απόκρισης γίνεται σύμφωνα με τους 

κανονισμούς της κυβέρνησης και ελέγχει όλα τα νομικά θέματα που αφορούν ένα περιστατικό 

διαρροής πετρελαίου.[60] - [61] - [62] - [41] 

 

5.7 Διαχείριση εθελοντών 

Ένα απρόβλεπτο χαρακτηριστικό μετά από μια διαρροή σε όλο τον κόσμο είναι η περιστασιακή 

επιθυμία ατόμων να εργαστούν εθελοντικά και να βοηθήσουν στην απόκριση. Μετά από μια μεγάλη 

πετρελαιοκηλίδα, η κάλυψη του περιστατικό από τις εφημερίδες, την τηλεόραση, το διαδίκτυο και τα 

κοινωνικά μέσα ενημέρωσης μπορεί να προσελκύσει συχνά ένα μεγάλο αριθμό εθελοντών. Το 

καταλληλότερο είδος εργασίας που μπορεί να διατεθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στους 

εθελοντές και η καλύτερη μέθοδος εποπτείας για αυτούς πρέπει να καθοριστούν άμεσα. Η ευθύνη για 

τη διαχείριση των εθελοντών μπορεί να ποικίλλει, μεταξύ των ιδιωτικών εταιρειών, των τοπικών 

αρχών ή των εθνικών κυβερνήσεων. Οι εθελοντές πρέπει να είναι σωματικά ικανοί, να εκπαιδεύονται 

σε ένα ελάχιστο πρότυπο και να ενημερώνονται για θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με τις εργασίες 

που θα αναλάβουν στην ακτογραμμή, πριν από την χρησιμοποίηση τους. Όσων η συμμετοχή κρίνεται 

ακατάλληλη για άμεση δράση, αναλαμβάνουν άλλες βοηθητικές δράσεις. Σε γενικές γραμμές, είναι 

προτιμότερο οι εθελοντές να χρησιμοποιούνται στα δευτεροβάθμια στάδια της εκκαθάρισης, μόλις 

έχει ολοκληρωθεί η αφαίρεση του χύμα λαδιού από το εξειδικευμένο προσωπικό.  

Οι εθελοντές χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες : 

 Τους αυθόρμητους, οι οποίοι είναι ειδικευμένοι ή ανειδίκευτοι εθελοντές που απλά έχουν 

φτάσει στο χώρο της διαρροής και συνήθως δεν συνδέονται με κάποια συγκεκριμένη 

οργάνωση. Μπορεί να προέρχονται από την περιοχή που συνέβη η διαρροή, από άλλες 

περιοχές της χώρας ή και από άλλες χώρες. 
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 Τους άμεσα συνδεόμενους, οι οποίοι είναι άνθρωποι από αναγνωρισμένες οργανώσεις, πολλοί 

από τους οποίους έχουν εκπαίδευση και γνώσεις πάνω στο συμβάν. 

Πρέπει επίσης να γίνει ξεκάθαρό ότι η εθελοντική συμμετοχή σε επιχειρήσεις καθαρισμού δεν είναι 

χωρίς κόστος. Αν και η προσφορά της εθελοντικής εργασίας είναι δωρεάν, δαπάνες εξακολουθούν να 

πραγματοποιούνται για την παροχή ΜΑΠ (φόρμες, γάντια, μπότες, μάσκες κλπ), εξοπλισμού και 

υλικών (φτυάρια, κουβάδες, των υλικά), σίτισης, καταλυμάτων, μεταφοράς στους χώρους απόκρισης, 

καθώς και για την παροχή κατάλληλου προσωπικού για την εποπτεία τους. Επίσης οι εθελοντές έχουν 

την τάση να απαιτούν συχνότερες αντικαταστάσεις εξοπλισμού και ΜΑΠ ενώ μπορεί να υπάρξει και 

αξίωση αποζημιώσεων για σωματική βλάβη. Επιπλέον, ασφάλιση αστικής ευθύνης ενδέχεται να 

απαιτείται για την κάλυψη των εργασιών. 

Οι τοπικοί ψαράδες και οι φορείς εκμετάλλευσης σκαφών μπορεί επίσης να προσφέρουν εθελοντικά 

τις υπηρεσίες τους για να βοηθήσουν στην προστασία των ευαίσθητων πόρων και την ανάκτηση του 

πετρελαίου κοντά στην ακτή και η συμμετοχή τους θα πρέπει να συντονίζονται με την ευρύτερη 

ανταπόκριση στη θάλασσα. Οι εθελοντές συχνά απευθύνονται για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση 

της άγριας φύσης αν και ο αριθμός των εθελοντών που μπορούν να φιλοξενηθούν σε αυτή την 

δραστηριότητα είναι περιορισμένος, καθώς οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και 

την αποκατάσταση της άγριας ζωής είναι αρκετά πολύπλοκες. Οπότε η πλειοψηφία των εθελοντών σε 

αυτόν τον τομέα προέρχεται από διάφορες οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής ενώ αν υπάρξουν 

μη εξειδικευμένοι εθελοντές, θα πρέπει πρώτα να γίνει επαρκής εκπαίδευση, για να αποφευχθούν 

τραυματισμοί είτε για τους ίδιους είτε για την άγρια ζωή. 

Ιδιαίτερη πρόκληση είναι το να μπορέσει να διατηρηθεί το κίνητρο για τους εθελοντές, ιδιαίτερα σε 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή όταν οι συνθήκες απόκρισης μπορεί να επηρεάσουν τα άτομα 

συναισθηματικά. Οι ώρες που οι εθελοντές είναι πρόθυμοι ή δεν είναι σε θέση να εργαστούν, καθώς 

και ο αριθμός των συνολικών ημερών προσφοράς είναι απίθανο να είναι ίδιες με ενός πληρωμένου 

εργαζομένου. Οι εθελοντές είναι πιθανώς πιο δύσκολο να διατηρηθούν στη θέση τους, δεδομένου ότι 

δεν τελούν υπό συμβάσεις εργασίας, και το αρχικό τους ενδιαφέρον μπορεί να τείνει να είναι απλά 

περιέργεια για την απόκριση. Οπότε η επικέντρωση των εθελοντών στο καθήκον τους, πολλές φορές 

αποτελεί κλειδί για την εξασφάλιση της ποιότητας και την αποτελεσματικότητα του σχεδίου.[63] 
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Κεφάλαιο     
Συμπεράσματα - Συζήτηση 

 

Όπως προκύπτει από το Κεφάλαιο 1, οι διαρροές πετρελαίου στην θάλασσα, ειδικότερα οι διαρροές 

>700 tn, ακολουθούν μειούμενη τάση, κυρίως λόγω (α) της εφαρμογής αυστηρότερων διεθνών 

κανονισμών, (β) της τεχνολογικής εξέλιξης και (γ) της καλύτερης προετοιμασίας και οργάνωσης των 

χωρών. Αρκετά προβλήματα, όμως, παραμένουν και πρέπει να αντιμετωπισθούν. Τα ισχύοντα 

επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης ατυχημάτων παγκόσμιων επιπτώσεων περιορίζονται από τους 

πόρους και την τεχνογνωσία της επισπεύδουσας χώρας.  

Η παρούσα εργασία προτείνει, στα πλαίσια της Ε.Ε., τη δημιουργία ενός Συντονιστικού και 

Επιχειρησιακού Οργάνου (European Transnational Coordination and Operational Body) ETCOB το 

οποίο θα αναλάβει να αντιμετωπίζει τα θέματα εκείνα, τα οποία ήταν πολύ δύσκολο να 

αντιμετωπισθούν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Μια ενδεχόμενη επιτυχής εφαρμογή του ETCOB θα 

αποτελούσε το έναυσμα για την δημιουργία ενός αντίστοιχου οργάνου με παγκόσμια εμβέλεια. 

Επίσης, σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι η διαρκής επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη και η 

κατάλληλη ενημέρωση/εκπαίδευση, προετοιμασία και οργάνωση, είναι στοιχεία που εμφανίζονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό στις αναπτυγμένες χώρες, παρόλο που τα τελευταία χρόνια προβλέπεται η 

προνομιακή μεταχείριση των αναπτυσσόμενων κρατών από τους διεθνείς φορείς, με την παροχή 

κεφαλαίου και τεχνολογικής βοήθειας, καθώς και με την παροχή ειδικών υπηρεσιών από τα 

αναπτυγμένα κράτη σε τεχνολογικό και επιστημονικό επίπεδο. 

Τα σημαντικότερα θέματα που θα υπαχθούν στην αρμοδιότητα  του ETCOB, αφορούν σε επίπεδο 

οργάνωσης, συντονισμού, συμμόρφωσης και λειτουργίας, με κύριο άξονα την πρόληψη και τη 

αποφυγή ατυχημάτων. Η εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωσης και πρόληψης που επιβάλλονται από 

τους διεθνείς κανονισμούς υπό την αιγίδα του IMO αποτελούν το βασικότερο σημείο προς την 

κατεύθυνση αυτή. 

Η ίδρυση και λειτουργία του συντονιστικού οργάνου αναμένεται να αντιμετωπίσει σημαντικά 

προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν σε κεντρικό επίπεδο βάσει των ευρωπαϊκών 

κανονισμών και των διμερών σχέσεων με χώρες εκτός ΕΕ. Τα σημαντικότερα από αυτά 

περιλαμβάνουν : 

 Tην υψηλή χρηματοδότηση, που θα απαιτηθεί για την εγκατάσταση, τον εξοπλισμό και τη 

συντήρηση των μονάδων άμεσης δράσης. Η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει είναι διαρκής για 

να μπορούν οι μονάδες να συντηρούν και να ανανεώνουν τον εξοπλισμό τους, να εκπαιδεύουν 

το προσωπικό τους και να μελετούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων αποδοτικότερων 

τεχνικών πρόληψης και αντιμετώπισης. Σε εποχές όπου η οικονομική κρίση πλήττει έντονα 

πολλές χώρες κράτη  μέλη της Ε.Ε, η εξασφάλιση αυτής της από κοινού χρηματοδότησης 

μοιάζει ένα εξαιρετικά δύσκολο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί για την δημιουργία και την 

σωστή λειτουργία του ETCOB. 

 Την συμμόρφωση των κρατών μελών με την λειτουργία και το κανονιστικό πλαίσιο του 

ETCOB. Για παράδειγμα σε μια αντίστοιχη περίπτωση όπως αυτή του Prestige, το οποίο τον 

Νοεμβρίου του 2002 εν μέσω ισχυρής καταιγίδας υπέστη ρήγμα στο κύτος ανοιχτά της 
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Γαλικίας αλλά δεν του επετράπη να προσλιμενισθεί σε καμία χώρα (Πορτογαλία, Γαλλία και 

Ισπανία) με αποτέλεσμα το πλοίο τελικώς να βυθιστεί και να προκαλέσει εκτεταμένη μόλυνση 

και στις 3 χώρες, το προτεινόμενο Όργανο θα ήταν υπεύθυνο να αναλάβει την διαχείριση του 

περιστατικού και να αποφασίσει ποιο είναι το ασφαλέστερο σημείο για να μεταφερθεί το 

πλοίο, με το αντίστοιχο κράτος μέλος να είναι υποχρεωμένο να αποδεχτεί και να επικουρήσει 

την απόφαση αυτή. Η κατάσταση θα είναι σαφώς πολύ ποιο πολύπλοκη σε περίπτωση που η 

ασφαλέστερη λύση θα είναι η μεταφορά σε λιμάνι χώρας που δεν είναι μέλος της Ε.Ε. 

 Την επίτευξη διασυνοριακών συμφωνιών μεταξύ κρατών που έχουν τεταμένες σχέσεις, 

ειδικότερα όταν σε αυτές μπλέκονται και κράτη που βρίσκονται εκτός Ε.Ε. Όπως αναφέρθηκε 

στο Κεφάλαιο 5, η συνεργασία και η συμμετοχή κρατών που βρίσκονται εντός των 

περιφερειών του ΕTCOB είναι απαραίτητη για την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 

που θα μπορεί να έχει το Όργανο. Η διαδικασία αυτή, όμως, δεν είναι εύκολη λόγω των 

τεταμένων σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα σε πολλές γειτονικές χώρες. Ενδεικτικό 

παράδειγμα αποτελεί η περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, όπου στην διακρατική 

συμφωνία για ένα κοινό σχέδιο αντιμετώπισης θα συμμετείχαν η Ελλάδα και η Τουρκία και 

υπό συνθήκες η Κύπρος και το Ισραήλ. Γνωρίζοντας τις χρόνιες τεταμένες σχέσεις της 

Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά και τις ποιο πρόσφατες με το Ισραήλ, γίνεται 

αντιληπτό ότι θα πρέπει να υπάρξουν αμοιβαίοι συμβιβασμοί και πολλές υποχωρήσεις ώστε 

αυτές οι χώρες να καταλήξουν σε μια από κοινού συμφωνία και συνεργασία με γνώμονα την 

προστασία της ευρύτερης περιοχής. Αντίστοιχες δυσκολίες συναντώνται και στις περιφέρειες 

της Βαλτικής εξαιτίας των σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ, της Δυτικής Μεσογείου 

εξαιτίας των σχέσεων της Ιταλίας με τις Αφρικανικές χώρες και της Κασπίας, η οποία είναι 

ίσως και η ποιο δύσκολη περίπτωση αφού αφορά στις τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στην Ρωσία 

την Γεωργία και την Ουκρανία, όπου ο ETCOB καλείται να φέρει σε συμφωνία 3 κράτη, που 

κανένα από τα οποία δεν αποτελεί μέλος της Ε.Ε.  

 Την επίτευξη διασυνοριακών συμφωνιών για τα μέτρα αντιμετώπισης που πρέπει να ληφθούν 

μετά από μια διαρροή. Το βασικό πρόβλημα αφορά στα διαφορετικά νομοθετικά καθεστώτα 

που ισχύουν σε κάθε χώρα, στην εφαρμογή των τεχνικών απόκρισης και κυρίως στη χρήση 

χημικών ουσιών. Οι γειτονικές χώρες πρέπει να προβούν σε αμοιβαίες υποχωρήσεις για την 

επίτευξη ενός κοινού και αποδοτικού σχεδίου δράσης. 

 Την συνεργασία και τον συντονισμό όλων των τοπικών, εθνικών και διεθνών φορέων που 

μπορεί δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες του ETCOB. Όπως αναφέρθηκε και στο 

Κεφάλαιο 5, η δημιουργία του ETCOB δεν αποσκοπεί στον περιορισμό των φορέων αυτών 

στον χώρο δράσης του, αλλά στην από κοινού συμμετοχή και συνεργασία όλων των φορέων 

για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση.  

 Την επάνδρωση και λειτουργία των μονάδων άμεσης απόκρισης. Όπως αναφέρεται στο 

Κεφάλαιο 5 η επάνδρωση των μονάδων θα γίνεται από προσωπικό που θα προέρχεται από τις 

χώρες που εντάσσονται σε κάθε περιφέρεια. Η διαχείριση και η επίτευξη υψηλού ομαδικού 

πνεύματος και συνεργασίας μιας ομάδας που θα αποτελείται από αρκετές διαφορετικές 

εθνικότητες σίγουρα συναντά σημαντικές δυσκολίες. Απαραίτητη κρίνεται οπωσδήποτε η 

γνώση και η χρήση μια κοινής γλώσσας όπως και διαρκής προσπάθεια σύσφιξης των σχέσεων 

του προσωπικού σε κάθε μονάδα. Στην περιφέρεια της Κασπίας η μονάδα της περιοχής θα 
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πρέπει να επανδρωθεί από προσωπικό προερχόμενο από την Ρωσία, την Γεωργία και την 

Ουκρανία, χώρες μεταξύ των οποίων μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις. 

 Την διαχείριση των εθελοντών. Η διαχείριση των εθελοντών συναντά αρκετές δυσκολίες σε 

εθνικό επίπεδο, οπότε σε διασυνοριακό επίπεδο τα πράγματα θα είναι ακόμα ποιο πολύπλοκα. 

Όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 5.7, οι εθελοντές πρέπει να είναι σωματικά ικανοί, να 

εκπαιδεύονται σε ένα ελάχιστο πρότυπο και να ενημερώνονται για θέματα ασφάλειας που 

σχετίζονται με τις εργασίες που θα αναλάβουν στην ακτογραμμή, πριν από την χρησιμοποίηση 

τους. Επίσης σημαντικό είναι να διατηρηθεί το κίνητρο τους, ιδιαίτερα σε δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες ή όταν οι συνθήκες απόκρισης μπορεί να επηρεάσουν τα άτομα συναισθηματικά. 

Όλα αυτά απαιτούν πολύ προσεχτικό σχεδιασμό και την κατάλληλη διαχείριση ειδικά σε 

περιπτώσεις μεγάλου όγκου εθελοντών διαφορετικής εθνικής προέλευσης. Η μη σωστή 

διαχείριση των εθελοντών μπορεί να τελικώς να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην 

συνολική προσπάθεια απόκρισης. 

Όπως γίνεται φανερό λοιπόν η διαρκής τεχνολογική εξέλιξη και ένα πληρέστατο διεθνές κανονιστικό 

πλαίσιο δεν επαρκούν για την κατάλληλη αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης διαρροής πετρελαίου στην 

θάλασσα. Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των κρατών και των αρμοδίων φορέων αυτών 

μπορεί να εξασφαλίσει και να αξιοποιήσει στο έπακρο τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνολογία 

και η νομοθετική πληρότητα. Η επιτυχία της δημιουργίας ενός οργάνου όπως ο ETCOB, αποτελεί 

σίγουρα μεγάλη πρόκληση, καθώς καλείται να υπερκεράσει πολλά και σημαντικά εμπόδια που έχουν 

παίξει πολλές φορές ανασταλτικό παράγοντα στην επιτυχία της πρόληψης ή της αντιμετώπισης μιας 

διαρροής. 
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