
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 

 
ΓΙΑ ΤΟ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 
ΤΟΜΟΣ Β: ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ 

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

Σ. ΔΑΣΑΚΛΗΣ – Γ. ΣΙΓΑΛΟΣ Ο.Ε. 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ G.I.S. 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 

 
ΓΙΑ ΤΟ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

 
ΤΟΜΟΣ Β: ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ 

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

Σ. ΔΑΣΑΚΛΗΣ – Γ. ΣΙΓΑΛΟΣ Ο.Ε. 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ G.I.S. 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 

 

 

 



 

 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

& ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 i 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

 

              Σελίδα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ....................1 
 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................................................................................1 

1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ..............................3 

1.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ..............................................4 

1.4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ......................................................5 

1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ………………………………………………..18 

1.5.1 Κύρια συμπεράσματα και εισηγήσεις...............................................................................18 

1.5.2 Εισηγήσεις για επιπρόσθετο έλεγχο, διαχείριση και παρακολούθηση.............................33 

1.5.3 Ελλείψεις στοιχείων..........................................................................................................36 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................41 
 

2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΜΠΕ...........................................41 

2.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ.........................................................................................43 

2.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ....................................................................46 

2.4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΜΠΕ – ΑΝΑΔΟΧΟΣ......................................................47 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ..................................................53 
 

3.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ…………………………………………………..53 

3.1.1 Πλαίσιο και Αντικείμενο..................................................................................................53 

3.1.2 Οι θαλάσσιες περιοχές που εντάχθηκαν στη διαδικασία «ανοικτή πρόσκληση-open door» 

(2012).........................................................................................................................................58 

3.1.3 2ος Διεθνής Γύρος Παραχωρήσεων...................................................................................62 

3.1.4 Σενάριο αναφοράς – Εναλλακτικές λυσεις ……………………………………………..64 

3.2 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ……..………………………………….68 

3.2.1 Αδειοδότηση γιά Υδρογονάνθρακες……………………………………………………..68 

3.2.2. Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση………………………………………................70 

3.3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ…………….....70 

3.3.1 Αναζήτηση…………………………………………………………………………….....70 

3.3.2 Ερευνα ………………………………………………………………………..................71 

3.3.3 Εκμετάλλευση (Ανάπτυξη και Παραγωγή)……………………………………………...71 

3.4 ΕΛΕΓΧΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ …..………….…….................72 

3.4.1 Νομοθεσία και Κοινοτικές Οδηγίες – Πλαίσια για το Περιβάλλον……………………..74 

3.4.1.1 Νόμος Πλαίσιο για το Περιβάλλον (Ν. 1650/86) (ΦΕΚ 160/A)………………..…..74 

3.4.1.2 Οδηγία Πλαίσιο γιά τα Νερά (2000/60/ΕΚ)…………………………………….76 

3.4.1.3 Οδηγία – Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ) …………………...79 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

& ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 ii 

 

           Σελίδα 

 

3.4.2 Διεθνείς συμβάσεις, Κοινοτικές Οδηγίες και Εθνική Νομοθεσία για τη πρόληψη και 

αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης ………………………………………………….…...81 

3.4.2.1 Διεθνής Σύμβαση MARPOL 73/78…………………………………………….……...81 

3.4.2.2 Σύμβαση OPRC………………………………………………………………………....84 

3.4.2.3 Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)………………………84 

3.4.2.4 Διεθνής Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου θάλασσας από 

ρύπανση……………………………………………………………………………………………85 

3.4.2.5 Σύμβαση Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους...............................85 

3.4.2.6 Διεθνής Σύμβαση των Βρυξελλών (1971) «για την ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου για 

την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή (Fund Convention). ....................85 

3.4.2.7 Οδηγία 2004/35/ΕΚ..............................................................................................85 

3.4.2.8 Οδηγία 2013/30/ΕΚ για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και 

φυσικού αερίου…………………………………………………………………….…….86 

3.4.2.9. Αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης .................................................................87 

3.4.2.10 Οδηγία 2008/105/ΕΚ σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα 

της πολιτικής των υδάτων..................................................................................................87 

3.4.2.11 Οδηγία 96/61 σχετικά με  την  ολοκληρωμένη πρόληψη  και  έλεγχο  της  

ρύπανσης...........................................................................................................................88 

3.4.2.12 Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) – Πιστοποιήσεις Διυλιστηρίων  ..88 

3.4.2.13 Πρωτόκολλο του Κιότο (Ιαπωνία), 16/03/1998 ..................................................90 

3.4.3 Διεθνείς συμβάσεις Κοινοτικές Οδηγίες και Εθνική Νομοθεσία για τη προστασία της 

βιοποικιλότητας...........................................................................................................................91 

3.4.3.1 Διεθνής Σύμβαση Ραμσάρ για την προστασία υγρότοπων διεθνούς σημασίας .......91 

3.4.3.2 Διεθνής Σύμβαση για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας 

(σύμβαση CMS) που υπογράφηκε στη Βόννη στις 23 louνίου 1979....................................91 

3.4.3.3 Σύμβαση της Βέρνης...............................................................................................91 

3.4.3.4 Διεθνής Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα του Ο.Η.Ε....................................92 

3.4.3.5 Κοινοτική Οδηγία για τα πτηνά (79/409/ΕΟΚ).......................................................92 

3.4.3.6 Κοινοτική Οδηγία των οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ)....................................................92 

3.4.3.7 Δίκτυο Natura........................................................................................................92 

3.4.4 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων –Διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων…………………………………………………………………………………………….93 

3.4.4.1 Οδηγία 2001/42 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων..............................................................................93 

3.4.4.2. Οδηγία 2011/92/ΕΕ [REF_3] σχετικά με την «εκτίμηση των επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» και η Οδηγία 

2014/52/ΕΕ…………………………………………………………………………………………93 

3.4.4.3 ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006) Εκτίμηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων»............................................................................93 

3.4.4.4 Κοινή Υπουργική Απόφαση 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 13918/29-9-2003)...............95 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ........97 
 

4.1 ABIOTIKO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ..............................................................................................97 

4.1.1. Μετεωρολογία και Ποιότητα Αέρα....................................................................................98 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

& ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 iii 

              Σελίδα 

 

 

4.1.1.1. Κλίμα και Καιρός...................................................................................................98 

4.1.1.2. Ανεμολογική κατάσταση περιοχών μελέτης..........................................................104 

4.1.1.3. Ανάλυση κυματικών δεδομένων στη περιοχή μελέτης...........................................105 

4.1.1.4. Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα …………………………………………………111 

4.1.2 Υδρογραφία και Ωκεανογραφία........................................................................................124 

4.1.2.1. Φυσική Ωκεανογραφία.........................................................................................124 

4.1.3 Βαθυμετρία και μορφολογία πυθμένα ..............................................................................137 

4.1.4 Γεωλογία...........................................................................................................................138 

4.1.4.1 Γεωλογική Δομή, Τεκτονική & Γεωδομική Εξέλιξη 

……..……………………………..........................................................................................138 

4.1.4.2 Λιθοστρωματογραφικές Ενότητες, Στρωματογραφική διάρθρωση – Πετρελαϊκό 

Δυναμικό……………………………………………………………………………………..… ...145 

4.1.4.3 Σεισμικότητα………..............................................................................................146 

4.1.5. Χημικές παράμετροι στην Υδάτινη Στήλη και στα Ιζήματα……………………………148 

4.1.5.1 Διαλυμένο οξυγόνο και θρεπτικά άλατα…………………………...………………….149 

4.1.5.2 Γεωχημεία ιζημάτων της Ανατολικής Μεσογείου – Νότια της Κρήτης……………150 

   4.1.6. Ρύποι στο νερό και στα ιζήματα ………………………………………………………..156 

4.1.6.1. Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες ……………………………...……….156 

4.1.7 Ακουστικό Περιβάλλον ....................................................................................................158 

4.1.7.1 Φυσικές πηγές ήχου στην ατμόσφαιρα και στο νερό .............................................158 

4.1.5.2 Aνθρωπογενείς πηγές αερο- και υδρο-μεταφερόμενων 

ήχων/θορύβων.....................................................................................................161 

4.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.........................................................................................169 

4.2.1. Πλαγκτόν..........................................................................................................................169 

4.2.1.1 Προκαρυωτικοί οργανισμοί...................................................................................170 

4.2.1.2 Φυτοπλαγκτό………………..…………………………………………...……………….170 

4.2.1.3 Ζωοπλαγκτό...........................................................................................................174 

4.2.2. Βενθος ……………........................................................................................................ 175 

4.2.2.1 Posidonia oceanica...............................................................................................175 

4.2.2.2 Ζωοβενθος……………………………………………................................................177 

4.2.3. Αλιεία - Ιχθυοπανίδα .......................................................................................................183 

4.2.3.1 Η Αλιεία στην περιοχή του Ιονίου …………………………..………………….……..183 

4.2.3.2 Ερευνητική δραστηριότητα του ΙΘΑΒΙΠΕΥ του ΕΛΚΕΘΕ στη περιοχή της 

Κρήτης..................................................................................................................185 

4.2.3.3. Αλιευτική παραγωγή ……………………………………..........................................186 

4.2.3.4 Αλλόχθονα ή ξενικά είδη –Λεσσεψιανή μετανάστευση ……………………………..187 

4.2.4. Υδατοκαλλιέργειες...........................................................................................................187 

4.2.4.1. Γενικά ..................................................................................................................187 

4.2.4.2. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεσογειακών οικοσυστημάτων.............................190 

4.2.4.3. Επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον............................................190 

4.2.5 Θαλασσοπούλια ................................................................................................................193

  4.2.5.1 Γενικά……………………………………………………………………………………..193 

 4.2.5.2 Σημαντικές περιοχές για τα θαλασσοπούλια Δυτικά και Νότια της Κρήτης..……..196 

4.2.5.3 Καθεστώς προστασίας ………………………………………………………………….198 

4.2.6. Θαλάσσια Θηλαστικά.......................................................................................................199 

 4.2.6.1 Γενικά……………………………………………………………………….…………….199 

 4.2.6.2 Σημασία των θαλάσσιων θηλαστικών για το περιβάλλον και απειλές ………..…..201 

4.2.6.3 Κητώδη.................................................................................................................202 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

& ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 iv 

              Σελίδα 

 

 

4.2.6.4 Μελλοντικοί στόχοι προστασίας για τα κητώδη στις ελληνικές θάλασσες ……….215 

4.2.6.5. Μεσογειακή Φώκια..............................................................................................217 

4.2.7 Θαλάσσιες Χελώνες..........................................................................................................222 

4.2.8. Θαλάσσια Προστατευόμενα είδη και Ενδιαιτήματα .......................................................229 

4.2.9. Τύποι Θαλάσσιων Ενδιαιτημάτων...................................................................................234 

4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ..........................236 

4.3.1. Εισαγωγή …………………………………………………………………………….....236 

4.3.1.1 Διοικητική διαίρεση ………………………………………………………...................236 

4.3.1.2 Πληθυσμιακά Χαρακτηριστικά …………………………………………….…………..237 

4.3.1.3 Κοινωνικο-οικονομικοί δείκτες ……………………………………………………….241 

4.3.1.4 Ανάλυση Οικονομικών Κλάδων ……………………………………………………….245 

               

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ …......................................261 
 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.......................................................................................................................261 

5.1.1. Περιβαλλοντικοί τομείς που επηρεάζονται......................................................................261 

5.1.2. Κριτήρια εκτίμησης σημαντικότητας των επιπτώσεων ...................................................261 

5.1.3. Φάσεις των Δραστηριοτήτων Ερευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων............262 

5.2 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ..................................................................................................................263 

5.2.1 Περιγραφή Δραστηριοτήτων.............................................................................................263 

5.2.1.1 Σεισμικές Ερευνες.....................................................................................................268 

5.2.1.2. Γεωλογικές και Γεωχημικές δειγματοληψίες ..........................................................273 

5.2.1.3 Ηλεκτρομαγνητικές Έρευνες.....................................................................................274 

5.2.1.4 Μέθοδοι τηλεπισκόπησης.........................................................................................275 

5.2.2 Παράγοντες επιπτώσεων στο περιβάλλον.........................................................................276 

5.2.3.Επιπτώσεις όχλησης από σεισμικές έρευνες (airgun).......................................................277 

5.2.3.1 Επιπτώσεις στα θαλάσσια θηλαστικά.......................................................................277 

5.2.3.2 Συνέπειες στις θαλάσσιες χελώνες............................................................................281 

5.2.3.3 Επιπτώσεις στα ψάρια και στις αλιευτικές δραστηριότητες.......................................283 

5.2.3.4 Μετριασμός των επιπτώσεων όχλησης από airgun ..................................................285 

5.2.4 Επιδράσεις της κυκλοφορίας σκαφών από τον ρυμουλκούμενο ηχητικό δέκτη...............288 

5.2.5 Επιπτώσεις της απόρριψης υγρών αποβλήτων..................................................................289 

5.2.6 Επιδράσεις των εκπομπών αερίων ρύπων.........................................................................289 

5.2.7. Επιπτώσεις της διαταραχής του θαλάσσιου πυθμένα ......................................................290 

5.3 ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ (EXPLORATION).................................................................................292 

5.3.1 Περιγραφή δραστηριοτήτων..............................................................................................292 

5.3.1.1 Τύποι μονάδων εξόρυξης .........................................................................................293 

5.3.1.2 Απόβλητα εξόρυξης ..................................................................................................295 

5.3.2 Παράγοντες επιβάρυνσης .................................................................................................296 

5.3.3 Επιπτώσεις από την εγκατάσταση και απομάκρυνση της εξέδρας γεώτρησης.................297 

5.3.4 Επιπτώσεις από την παρουσία του Γεωτρύπανου (συμπεριλαμβανομένου Θορύβου και 

Φωτισμού)..................................................................................................................................300 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

& ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 v 

              Σελίδα 

 

 

5.3.5. Επιπτώσεις από απόβλητα γεωτρήσεων...........................................................................301 

5.3.6 Επιπτώσεις άλλων υγρών αποβλήτων...............................................................................306 

5.3.7 Επιδράσεις των στερεών απορριμμάτων ..........................................................................308 

5.3.8 Επίδραση των εκπομπών αερίων ρύπων...........................................................................309 

5.3.9 Επιδράσεις των δοκιμών γεωτρητικών φρεατίων.............................................................311 

5.3.10 Eπιδράσεις από τις δραστηριότητες υποστήριξης...........................................................312 

5.4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ).................................................313 

5.4.1 Περιγραφή δρατηριοτήτων...............................................................................................313 

5.4.1.1 Τύποι εγκαταστάσεων παραγωγής............................................................................314 

5.4.1.2 Αγωγοί άντλησης (Pipelines) και αγωγοί μεταφοράς αντλούμενου πετρελαίου 

(Flowlines)...........................................................................................................................318 

5.4.1.3 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων γεώτρησης......................................................................321 

5.4.1.4 Απόβλητα κατά τη λειτουργία....................................................................................322 

5.4.1.5 Παροπλισμός........................................................................................................... 324 

5.4.2 Παράγοντες επιπτώσεων...................................................................................................324 

5.4.3 Επιπτώσεις της εγκαθίδρυσης των εγκαταστάσεων..........................................................325 

5.4.4 Επιδράσεις της παρουσίας των κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων Θορύβου και 

Φώτων).......................................................................................................................................328 

5.4.5 Επιπτώσεις των αποβλήτων γεωτρήσεων .........................................................................330 

5.4.6 Επιπτώσεις των Λειτουργικών Αποβλήτων (ή αποβλήτων παραγόμενων κατά τη 

λειτουργία)..................................................................................................................................332 

5.4.7 Επιδράσεις των στερεών απορριμμάτων...........................................................................334 

5.4.8 Επίδραση των εκπομπών αερίων ρύπων...........................................................................335 

5.4.9 Επιπτώσεις από τις δραστηριότητες υποστήριξης.............................................................336 

5.4.10 Eπιδράσεις από την απεγκατάσταση των κατασκευών...................................................338 

5.5 ATYXHMATA.................................................................................................................339 

5.5.1 Διαρροές πετρελαιοειδών..................................................................................................339 

5.5.1.1 Διαρροή πετρελαιοειδών εξαιτίας έκρηξης...............................................................341 

5.5.1.2 Διαρροή Πετρελαίου κίνησης (Diesel) .....................................................................346 

5.5.1.3 Διαρροή ρευστού γεώτρησης οργανικής φάσης.........................................................347 

5.5.1.4 Διαρροή υγρών από καλώδια (streamer cables)......................................................348 

5.5.1.5 Zero Discharge Policy για τα γεωτρητικά ρευστά…………………………...………...349 

5.5.2 Διαρροές υδρόθειου...........................................................................................................350 

5.5.3 Επιπτώσεις των ατυχημάτων στην ανθρώπινη υγεία …………………...………………351 

5.5.4 Το ατύχημα του Deepwater Horizon ……………………………………………………351 

5.5.5 Καλές διεθνείς πρακτικές. Το παράδειγμα του ΠΡΙΝΟΥ …………………..………......355 

5.6  ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ..................................................359 

5.7  ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ..................................................................................361 

5.7.1  Νομικό πλαίσιο διασυνοριακότητας και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό………361 

5.7.2 Πιθανές σημαντικές διασυνοριακές επιπτώσεις……………..…………………………..368 

5.8  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ...........................................................................................383 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ...........................391 
 

6.1 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ............................................................391 

 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

& ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 vi 

  Σελίδα 

 

 

6.2 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΈΛΕΓΧΟ, ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ......................................................................................................................401 

6.3 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ...............................................................................................404 

             

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ………………………………………….409 
 

Α. ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..............................................................................................................409 

Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ....................................................................................................443 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ................................................................................................449 
 
Παράρτημα Α: Κατάλογος συμμετεχόντων..............................................................................................451 

Παράρτημα Β:  Οδηγίες, Συμβάσεις, Νομοθεσία.........................................................................457 

Συνθήκη της Βαρκελώνης.............................................................................................................459 

Οδηγια 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλιου της 27ης Ιουνίου 2001 

σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων και σχετική ελληνική νομοθεσία..........................................................................489 

Οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαϊου 1994 γιά 

τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής 

υδρογονανθράκων..........................................................................................................................511 

Νόμος υπ’αριθ. 2289. Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες 

διατάξεις και αναθεώρηση του......................................................................................................519 

Νομος υπ’αριθ. 2252. Κύρωση διεθνούς σύμβασης «γιά την ετοιμότητα, συνεργασία και 

αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990» και άλλες διατάξεις...............551 

Νόμος υπ’αριθ. 3100. Κύρωση του πρωτοκόλλου γιά την ετοιμότητα, συνεργασία και 

αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, 2000»........565 

Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων..............................................................575 

Παράρτημα Γ:  Καθοδήγηση γιά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ανθρωπογενούς θορύβου σε 

κητώδη σε περιοχές ACCOBAMS.............................................................................................................581 

Παράρτημα Δ:  Πρόγνωση διασποράς πετρελαιοκηλίδων με την χρήση του αριθμητικού 

μοντέλου του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ (POSEIDON OIL SPILL MODEL)...........................................595 

Παράρτημα Ε:  NON TECHNICAL SUMMARY (Αγγλική μετάφραση)...................................605 

Παραρτημα ΣΤ: Γεωγραφικές Συντεταγμένες Θαλάσσιων περιοχών……………………………………631 

 

 
 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αναφορικά με τις δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης 

των υδρογονανθράκων εντός της περιοχής ενδιαφέροντος νότια και δυτικά της νήσου Κρήτης, σε 

υποθαλάσσιες περιοχές που ανήκουν στην Ελληνική Δημοκρατία (σύμφωνα με τον ν.4001/2011). 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την εκπόνηση της ΣΜΠΕ 

στόχο έχει την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. Η ΣΜΠΕ 

εκπονήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων», στα πλαίσια της υλοποίησης της 

πρωτοβουλίας του ΥΠΕΚΑ, γιά έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων με τη διαδικασία της 

της προκήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) 

και νοτίως της Κρήτης (ΦΕΚ Β 2186-2014, ΥΑ Δ1-Α-12892_31-07-2014, Εφημερίδα Ευρωπαϊκής 

Ενωσης 2014/C 400/03-13.11.2014). 

Η Οδηγία 2001/42/ΕΚ ενσωματώθηκε στο θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας με την ΚΥΑ 

107017/28.8.2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ». 

Η ΣΜΠΕ εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) ως ανάδοχος, σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και με την εταιρεία “Arcenviro”. 

Η περιοχή αδειοδότησης που μελετήθηκε αποτελεί τμήμα θαλάσσιας περιοχής της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και αποτελείται από τα ερευνητικά τεμάχια που φαίνονται στην Εικόνα 1.1.  

Στον Πίνακα 3.Ι. παρουσιάζεται το εμβαδόν κάθε περιοχής. 

Το αντικείμενο της παρούσας ΣΜΠΕ είναι οι θαλάσσιες περιοχές 12 έως 20 νότια και δυτικά της 

Κρήτης (Εικ. 1.1) και οι γεωγραφικές συντεταγμένες των στοιχειωδών ορθογωνίων που τις 

αποτελούν δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.  

Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/EΚ, ο σκοπός των ΣΜΠΕ είναι να εντοπίσουν, περιγράψουν και 

να αξιολογήσουν τις «πιθανές» περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από την 

υλοποίηση των σχεδίων ή/και των προγραμμάτων λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς και το 

γεωγραφικό πεδίο τέτοιων σχεδίων ή/και προγραμμάτων. Η παρούσα ΣΜΠΕ επικεντρώνεται στις 

δραστηριότητες που είναι πιθανόν να προκύψουν από το πρόγραμμα αδειοδότησης, 

συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών, έρευνας και εκμετάλλευσης. Αναμένεται ότι λεπτομερείς 

Περιβαλλοντικές Μελέτες θα εκπονηθούν για κάθε σχέδιο έρευνας των υδρογονανθράκων. 
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Εικ. 1.1. Θαλάσσιες περιοχές ενδιαφέροντος (9) νότια και δυτικά της Κρήτης για έρευνα και 

εκμετάλλευση Υ/Κ. 

 

Πίνακας 1.Ι. Εμβαδόν περιοχών. 

Α/Α Περιοχής Εμβαδόν (τετρ. χλμ) Α/Α Περιοχής Εμβαδόν (τετρ. χλμ) 

1 1801,7 11 6572,9 

2 2422,1 12 7092,2 

3 3394,2 13 6069,7 

4 3032,6 14 5954,2 

5 3157,2 15 6175,3 

6 4036,9 16 6764,0 

7 3146,5 17 5422,3 

8 4615,7 18 9543,8 

9 5127,8 19 6143,9 

10 3420,6 20 7197,7 
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Οι στόχοι της συγκεκριμένης ΣΜΠΕ περιλαμβάνουν: 

 Περιγραφή των πιθανών δραστηριοτήτων που θα υπάρξουν στις υπό μελέτη θαλάσσιες 

περιοχές.  

 Παρουσίαση της υπάρχουσας πληροφορίας γιά την κατάσταση του φυσικού θαλάσσιου 

περιβάλλοντος και του κοινω-οικονομικού περιβάλλοντος 

 Αναγνώριση και εκτίμηση πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες 

έρευνας και εκμετάλευσης υδρογονανθράκων και ειδικά των πλέον σημαντικών 

επιπτώσεων. 

 Διαμόρφωση προτάσεων / κατευθύνσεων και μέτρων γιά την πρόληψη, τον περιορισμό και 

την κατά το δυνατό αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο 

θαλάσσιο περιβάλλον και βιολογικούς πόρους, καθώς και συστήματος παρακολούθησης των 

σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και  

 Αναγνώριση τυχουσών δυσκολιών, (πχ έλλειψη στοιχείων ή πληροφοριών, τεχνογνωσίας, 

κλπ) που θα προκύψουν κατά την εκπόνηση των μελετών. 

Επίσης περιλαμβάνονται εκτενείς αναφορές και περιγραφές των εφαρμοζομένων νομοθεσιών, 

Διεθνών Συμβάσεων και Πρωτοκόλλων που διέπουν τη θαλάσσια περιοχή νότια και δυτικά της 

Κρήτης. 

 

1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το ελληνικό κράτος έχει ενσωματώσει μεγάλο μέρος της Οδηγίας 94/22/ΕΕ περί αναζήτησης, 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην ελληνική νομοθεσία με το ν. 2289/1995, ενώ 

σε συνδυασμό με το νέο ν. 4001/2011 εκσυγχρονίζεται και αποσαφηνίζεται το μέχρι τότε ισχύον 

νομικό πλαίσιο, το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που παραχωρείται γιά 

λογαριασμό του Ελληνικού δημοσίου και οι σχετικές διαδικασίες (άρθρο 156 παρ. 17). 

Επίσης, το ελληνικό κράτος έχει ενσωματώσει στην Ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2001/42 

σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων. 

Oπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 (Στόχοι) στόχος της Οδηγίας είναι η υψηλού επιπέδου προστασία 

του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση 

σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας ότι, 

σύμφωνα με αυτήν, θα γίνεται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισμένα σχέδια και 

προγράμματα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Η εναρμόνιση της Οδηγίας 2001/42 στο εθνικό δίκαιο εγινε με την ΚΥΑ 107017/2006. Η ΚΥΑ 

107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006) αφορά στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ. 

Επίσης η Ελλάδα είναι μέλος διεθνών συμβάσεων και πρωτοκόλλων συμπεριλαμβανομένων της 

ΜARPOL και της Σύμβασης της Βαρκελώνης. Η Σύμβαση της Βαρκελώνης περιλαμβάνει και το 

πρωτόκολλο, το οποίο προσδιορίζει τα μέτρα ελέγχου της έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων. 

Για την παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναγνωρίζονται τρείς κύριες 

φάσεις γιά τις σχετικές με τους υδρογονάνθρακες δραστηριότητες, οι οποίες βασίζονται στην 
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ισχύουσα νομοθεσία (ν. 2289/1995) και πρακτική αδειοδότησης από το ΥΠΕΚΑ: η αναζήτηση, η 

έρευνα και η εκμετάλλευση. 

 

1.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ 

Η παρούσα ΣΜΠΕ συμπεριλαμβάνει την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής 

μελέτης που καλύπτει τον χώρο αδειοδότησης για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. 

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον αναλύονται και μελετώνται ως επιπτώσεις στο φυσικό, βιολογικό, 

γεωλογικό και κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον. 

Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει τις μετεωρολογικές και ωκεανογραφικές συνθήκες της 

περιοχής, τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου βυθού και το υφιστάμενο περιβάλλον θορύβου. 

Το βιολογικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης περιλαμβάνει: 

 Θαλάσσιο πλαγκτόν, το οποίο περιλαμβάνει το φυτοπλαγκτόν (χλωρίδα) που αποτελεί την 

βάση της τροφικής αλυσίδας και το ζωοπλαγκτόν (πανίδα) το οποίο λειτουργεί ως 

συνδετικός κρίκος μεταξύ του φυτικού κόσμου και της αναπαραγωγής των ψαριών, 

 Βένθος, το οποίο συμπεριλαμβάνει την πανίδα (benthic fauna) και χλωρίδα που βρίσκεται 

στον πυθμένα της θάλασσας, 

 Νηκτόν, το οποίο περιλαμβάνει όλη την πανίδα αλλά κατ’ εξοχήν τα είδη ψαριών που 

βρίσκονται στα νερά της περιοχής, 

 Θαλάσσια είδη πτηνών και ειδικά αυτά τα είδη που αναφέρονται σε Διεθνείς Συμβάσεις για 

την Προστασία Θαλάσσιων Πτηνών, 

 Θαλάσσια θηλαστικά, χελώνες και άλλα προστατευμένα και απειλούμενα είδη, 

 Περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος όπως είναι Θαλάσσιες Προστατευμένες Περιοχές (Marine 

Protected Areas – MPA). 

Τα σημαντικότερα θαλάσσια περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής είναι η υψηλή 

αλατότητα των υδάτων, η χαμηλή συγκέντρωση θρεπτικών αλάτων και η χαμηλή παραγωγικότητα, 

αλλά και η υψηλή σεισμικότητα. 

Το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον αφορά στην γενική επισκόπηση των κυρίων κοινωνικό- 

οικονομικών χαρακτηριστικών των παράκτιων περιοχών νότια και δυτικά της Κρήτης, που μπορεί 

να επηρεαστεί από πιθανές δραστηριότητες για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. 

Οι οικονομικές δραστηριότητες που μελετήθηκαν περιλαμβάνουν: 

 Την εμπορική αλιεία, 

 Τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (Aquaculture), 

 Την ναυτιλία και τις παράκτιες δραστηριότητες όπως είναι τα λιμάνια και λοιπές υποδομές, 

 Τις τηλεπικοινωνίες και ιδιαίτερα το υφιστάμενο δίκτυο υποβρυχίων καλωδίων, 

 Την ψυχαγωγία και τον τουρισμό, 

 Τους αρχαιολογικούς χώρους, και την αρχαία και πολιτιστική κληρονομιά. 
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1.4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Η αξιολόγηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφέρεται στις τρεις φάσεις υπεράκτιων 

δραστηριοτήτων για την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων: 

 Αναζήτηση: δραστηριότητες για τον εντοπισμό των υδρογονανθράκων ή/και αξιολόγηση 

της δυνατότητας εξεύρεσης υδρογονανθράκων με μεθόδους εκτός από αυτές των 

γεωτρήσεων. Η εν λόγω έρευνα περιλαμβάνει την σεισμική, τη γεωλογική, την γεωχημική 

δειγματοληψία, την ηλεκτρομαγνητική έρευνα και την τηλεπισκόπηση, 

 Έρευνα: ερευνητικές διαδικασίες με οποιαδήποτε πρόσφορη μέθοδο (και γεωτρήσεις) σε 

ένα ή περισσότερα διερευνητικά φρεάτια ανά αδειοτούμενο ερευνητικό τεμάχιο, έτσι ώστε 

να καθοριστεί αν υπάρχουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες ποσότητες υδρογονανθράκων, 

 Εκμετάλλευση (ανάπτυξη και παραγωγή): διαδικασία για την εμπορική εκμετάλλευση των 

υδρογονανθράκων. Οι βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την διάνοιξη των φρεατίων 

ανάπτυξης, την δημιουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής, την δημιουργία των 

εγκαταστάσεων εξαγωγής όπως το δίκτυο των σωληνώσεων, την λειτουργία αυτών των 

συστημάτων, και την τελική αποσυναρμολόγηση αυτών των εγκαταστάσεων. Στις 

προαναφερόμενες δραστηριότητες δεν περιλαμβάνεται η διύλιση. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτιμήθηκαν και αξιολογήθηκαν για κάθε μία από τις πιθανές πηγές 

περιβαλλοντικών προβλημάτων, που αναφέρονται ξεχωριστά στην κάθε φάση δραστηριοτήτων για 

την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.ΙΙ. 

 

Πίνακας 1.ΙΙ. Πηγές περιβαλλοντικών προβλημάτων για κάθε φάση των υπεράκτιων 

δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων. 

Αναζήτηση Ερευνα Εκμετάλλευση 

 Θόρυβος 

 Κυκλοφορία σκαφών 

και ρυμουλκούμενος 

εξοπλισμός (towed 

streamers) 

 Απόρριψη αποβλήτων 

 Εκπομπές 

ατμοσφαιρικών ρυπών 

 Διαταραχή του πυθμένα 

της θάλασσας 

 Εργασίες εγκατάστασης 

και αποσυναρμολόγησης 

εξοπλισμού φρεατίων 

γεώτρησης 

 Φυσική παρουσία 

φρεατίων γεώτρησης 

 Απόρριψη αποβλήτων 

γεωτρήσεων 

 • Απόρριψη άλλων 

αποβλήτων 

 Θαλάσσια συντρίμμια 

 Εκπομπές 

ατμοσφαιρικών ρύπων 

 Διεργασίες δοκιμής των 

γεωτρήσεων 

 Άλλες δραστηριότητες 

υποστήριξης 

 Ανέγερση εγκαταστάσεων 

εκμετάλλευσης 

 Φυσική παρουσία 

εγκαταστάσεων 

εκμετάλλευσης 

 Απόρριψη αποβλήτων 

γεωτρήσεων 

 Απόρριψη αποβλήτων 

άλλων λειτουργικών 

δραστηριοτήτων 

 Θαλάσσια συντρίμμια 

 Εκπομπές ατμοσφαιρικών 

ρύπων 

 Δραστηριότητες 

υποστήριξης 

 Αποσυναρμολόγηση 

κατασκευών 
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Ως παραδείγματα σημαντικών παραγόντων επίπτωσης στο περιβάλλον μπορούν να αναφερθούν η 

δημιουργία θορύβου κατά τη διάρκεια των σεισμικών ερευνών, η δημιουργία και απόρριψη υγρών 

αποβλήτων κατά την διεξαγωγή των γεωτρήσεων και αποβλήτων εξόρυξης κατά τη διάρκεια της 

έρευνας και της εκμετάλλευσης αντίστοιχα, και τέλος η δημιουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής 

στον πυθμένα θάλασσας. 

Ο Πίνακας 1.ΙΙΙ στην συνέχεια συνοψίζει τα πιθανά αποτελέσματα των υπεράκτιων 

δραστηριοτήτων της έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές της 

Αναολικής Μεσογέιου, όπως είναι νότια και δυτικά της Κρήτης. Τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται 

κατά φάση δραστηριότητας (αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση), και συνοδεύονται από μια 

χωριστή λίστα των πιθανών ατυχημάτων που μπορούν να συμβούν. Σε κάθε φάση, τα 

αποτελέσματα οργανώνονται με βάση τις πηγές των επιπτώσεων που αναφέρονται στην κάθε φάση. 

Ο πίνακας απαριθμεί επίσης τα αναγκαία μέτρα ελέγχου και μετριασμού των επιπτώσεων, ενώ για 

τις ενδεχομένως σημαντικές επιπτώσεις προτείνονται μια σειρά από πρόσθετα μέτρα μετριασμού. 
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Πίνακας 1.IΙI. Πιθανά αποτελέσματα από τις παράκτιες δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων σε 

θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, όπως νότια και δυτικά της Κρήτης (SEA Cyprus, 2008). 

 

Πηγή Πιθανές Σημαντικές 

Επιπτώσεις 

Μικρές ή αμελητέες 

Επιπτώσεις 

Υφιστάμενα Μέτρα 

Ελέγχου 

Εισηγήσεις για Επιπρόσθετες 

Δράσεις Μετριασμού 

 

Αναζήτηση 

Θόρυβος (Airgun) 

 

 Ακουστικό τραύμα στα 

θαλάσσια θηλαστικά και 

τις χελώνες 

(συμπεριλαμβανομένων 

των απειλούμενων, 

αυστηρά απειλούμενων 

και υπό εξαφάνιση ειδών) 

 Ενοχλήσεις των 

ψαριών, του 

πλαγκτού και άλλων 

οργανισμών 

 Κανένα  Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να 

εφαρμόσουν ένα πρωτόκολλο 

για την μείωση του κινδύνου 

πρόκλησης ακουστικού 

τραύματος στα θαλάσσια θηλα-

στικά και τις χελώνες. Το 

πρωτόκολλο πρέπει κατ’ 

ελάχιστον να περιλαμβάνει 

πρόνοιες για ελεγχόμενη 

έναρξη (soft start), οπτικό 

έλεγχο (visual monitorring), και 

τερματισμό λειτουργίας (airgun 

shutdown). 

Κυκλοφορία σκαφών 

και ρυμουλκούμενου 

εξοπλισμού (towed 

streamers) 

 

 Πιθανός επηρεασμός των 

αλιευτικών ή 

ναυτιλιακών δρα-

στηριοτήτων (π.χ., 

προσωρινός αποκλεισμός 

από ορισμένες περιοχές, 

 Μικρός κίνδυνος 

συγκρουσεων 

σκαφών με θαλάσ-

σια θηλαστικά ή 

χελώνες 

 

 Οι κατόχοι άδειας 

πρέπει να εκτελούν τις 

εργασίες τους κατά 

τρόπο περιβαλλοντικά 

αποδεκτό και ασφαλή, 

σύμφωνα με την 

 Οι κάτοχοι άδειας θα πρέπει να 

συμβουλεύονται όλους όσους 

αφορά το ερευνητικό τους 

πρόγραμμα (stake-holders) έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η 

αποφυγή επηρεασμού των 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 8 

πρόκληση ζημίας σε 

εξοπλισμό αλιείας ή 

εμπλοκή) 

 

εθνική νομοθεσία, 

διεθνείς συμβάσεις και 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 

Οι κάτοχοι άδειας 

πρέπει να ειδοποιούν 

τις θαλάσσιες αρχές 

της περιοχής για τη 

θέση και το πρόγραμ-

μα των ερευνών που 

διεξάγουν. Επίσης, τα 

ερευνητικά σκάφη 

πρέπει να χρησι-

μοποιούν τα κατάλ-

ληλα σήματα σύμφω-

να με το διεθνές 

θαλάσσιο δίκαιο 

αλιευτικών και ναυτιλιακών 

δραστηριοτήτων στην περιοχή 

διεξαγωγής των ερευνών. 

 

Απόβλητα 

 

 Καμία 

 

 Μικρές επιπτώσεις 

στην ποιότητα των 

υδάτων όμοιες με 

αυτές που προκα-

λούνται από τα 

σκάφη που διακινού-

νται ήδη στην 

περιοχή 

 Συμμόρφωση με την 

MARPOL 

 Καμία 

 

Ατμοσφαιρικοί ρύποι 

 

 Καμία 

 

 Μικρές επιπτώσεις 

στην ατμοσφαιρική 

ποιότητα όμοιες με 

αυτές που προκα-

λούνται από την 

υπάρχουσα 

 Συμμόρφωση με την 

MARPOL 

 Καμία 
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κυκλοφορία σκαφών 

και αεροσκαφών 

στην περιοχή 

Διαταραχή πυθμένα 

 

 Καμία 

 

 Μικρές διαταραχές 

του πυθμένα της 

θάλασσας λόγω της 

τοποθέτησης των 

καλωδίων ή των 

κιβωτίων δεκτών 

 Κανένα 

 

 Καμία 

Έρευνα 

Δημιουργία και αποσυ-

ναρμολόγηση των 

εγκα-ταστάσεων των 

γεωτρή-σεων 

 Πρόκληση βλαβών στο 

βενθικό οικοσύστημα 

και  στα κοράλλια που 

πιθανά υπάρχουν, στις 

χημειοσυνθετικές 

κοινότητες ή στα 

ιστορικά ναυάγια, λόγω 

της τοποθέτησης των 

εγκαταστάσεων ή/και 

των αγκύρων 

 Πρόκληση βλάβης 

στο βένθος 

 Κανένα 

 

 Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να 

αξιολογήσουν την περιοχή του 

προγράμματος για την 

παρουσία κοραλλιών των βα-

θιών νερών και 

χημειοσυνθετικών 

(chemosynthetic) κοινοτήτων. 

 Θα πρέπει να διατηρούν μια 

απόσταση ασφαλείας 100 m 

μεταξύ των σημείων παρουσίας 

των κοραλλιών ή των χημει-

οσυνθετικών κοινοτήτων και 

της περιοχής δραστηριότητας 

που προκαλεί διαταραχές του 

πυθμένα της θάλασσας. 

  Οι κάτοχοι θα πρέπει διαμέσου 

έρευνας τηλεπισκόπησης 

(remote sensing) να 
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αξιολογήσουν τη περιοχή 

δραστηριότητας για παρουσία 

ναυαγίων και να υποβάλουν μια 

αρχαιολογική έκθεση 

αξιολόγησης από έναν 

καταρτισμένο θαλάσσιο 

αρχαιολόγο, συμπεριλαμ-

βανομένων και των συστάσεων 

για περαιτέρω μελέτη 

Παρουσία εγκαταστά-

σεων γεωτρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένου 

του θορύβου και του 

φωτισμού) 

 Καμία  Οι εγκαταστάσεις 

γεωτρήσεων είναι 

πιθανόν να 

προσελκύσουν τα 

ψάρια και το 

πλαγκτόν. Ο θόρυβος 

μπορεί να αναγκάσει 

τα θαλάσσια θηλα-

στικά ή τις χελώνες 

να εγκαταλείψουν 

την περιοχή δραστη-

ριότητας 

 Κανένα 

 

 Κανένα 

 

Απόβλητα γεωτρήσεων  Αποτελέσματα 

επικάλυψης και ανοξίας 

σε  κοράλλια ή στις 

χημειοσυνθετικές κοινό-

τητες που πιθανά 

βρίσκονται σε βάθος 

500m 

 Αποτελέσματα 

επικάλυψης και 

ανοξίας στο βένθος 

μαλακού υποστρώ-

ματος  

 Κανένα 

 

 Οι κάτοχοι άδειας θα πρέπει να 

αξιολογήσουν την περιοχή του 

προγράμματος τους για την 

πιθανή παρουσία κοραλλιών 

των βαθιών νερών και 

χημειοσυνθετικών 

(chemosynthetic) κοινοτήτων, 

και να διατηρήσουν μια 

απόσταση ασφαλείας 
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τουλάχιστον 500 m από 

οποιεσδήποτε γεωτρήσεις 

Άλλα απόβλητα  Καμία  Μικρές επιπτώσεις 

στην ποιότητα των 

υδάτων πλησίον των 

εγκαταστάσεων των 

γεωτρήσεων, όμοιες 

με αυτές που 

προκαλούνται από 

την υφιστάμενη 

κυκλοφορία σκαφών 

στην περιοχή 

 Συμμόρφωση με την 

MARPOL 

 Καμία 

Θαλάσσια συντρίμμια  Κίνδυνος θανάτου ή 

τραυματισμού των 

θαλάσσιων θηλαστικών, 

των χελωνών, ή και των 

πουλιών λόγω της 

πιθανής παγίδευσής 

τους στα απορριπτόμενα 

συντρίμμια 

 Επιδράσεις στην 

ποιότητα του νερού 

και των ακτών καθώς 

επίσης και του πυθ-

μένα της θάλασσας 

 Συμμόρφωση με την 

MARPOL 

 Οι κάτοχοι άδειας 

πρέπει να εκτελέσουν 

τις δραστηριότητες 

αποκατάστασης περι-

οχών σύμφωνα με την 

ορθή διεθνή πρακτική 

της πετρελαϊκής 

βιομηχανίας 

 Καμία (θεωρείται ότι τα 

υφιστάμενα μέτρα είναι 

αποτελεσματικά για την 

αποφυγή σημαντικών 

επιπτώσεων) 

Ατμοσφαιρικοί ρύποι  Καμία  Μικρές επιπτώσεις 

στην ατμοσφαιρική 

ποιότητα, παρόμοιες 

με αυτές που 

προκαλούνται από 

την υφιστάμενη 

κυκλοφορία σκαφών 

 Συμμόρφωση με την 

MARPOL 

 Καμία 
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και αεροσκαφών 

στην περιοχή 

Δοκιμές γεωτρήσεων  Η συγκέντρωση 

σταγονιδίων πετρελαίου 

λόγω ελλειπούς καύσης 

μπορεί να προκαλέσει 

την δημιουργία φιλμ 

στην επιφάνεια της 

θάλασσας 

 Μικρές επιπτώσεις 

στην ποιότητα του 

αέρα 

 Συμμόρφωση με την 

MARPOL 

 Οι κάτοχοι άδειας θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν καυστήρες 

υψηλής απόδοσης για να 

ελαχιστοποιήσουν την δημιουρ-

γία αέριων εκπομπών, όπως 

επίσης και να παρακολουθούν 

και να ελέγχουν την δημιουργία 

φιλμ στην επιφάνεια της 

θάλασσας 

Βοηθητικές 

δραστηριότητες 
 Ελικόπτερα που πετούν 

πάνω από τις 

Σημαντικές Περιοχές 

Πτηνών (IBAs) θα 

μπορούσαν να 

προκαλέσουν ενοχλή-

σεις στα παράκτια 

πουλιά 

 Ο κίνδυνος 

συγκρούσεων 

σκαφών με θαλάσσια 

θηλαστικά ή χελώνες 

είναι μικρός 

 Κανένα  Πρέπει να δίνονται οι 

απαραίτητες υποδείξεις στους 

κατόχους άδειας ώστε να 

αποφεύγονται οι πτήσεις πάνω 

από τις Σημαντικές Περιοχές 

Πτηνών (IBAs). 

Εκμετάλλευση 

Ανέγερση 

εγκαταστάσεων 
 Πρόκληση βλαβών στα 

κοράλλια, στις 

χημειοσυνθετικές 

κοινότητες που πιθανά 

υπάρχουν ή στα 

ιστορικά ναυάγια λόγω 

της τοποθέτησης των 

εγκαταστάσεων ή/και 

των αγκύρων 

 Φυσική ζημιά στο 

βένθος μαλακού 

υποστρώματος 

 Κανένα  Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να 

αξιολογήσουν την περιοχή της 

εκμετάλλευσης για την 

παρουσία κοραλλιών των βα-

θιών νερών και 

χημειοσυνθετικών 

(chemosynthetic) κοινοτήτων. 

 Θα πρέπει να διατηρούν μια 
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απόσταση ασφαλείας 100 m 

μεταξύ των σημείων παρουσίας 

κοραλλιών ή χημειοσυνθε-

τικών κοινοτήτων εφόσον 

υπάρχουν και της περιοχής 

δραστηριότητας, που προκαλεί 

διαταραχές του πυθμένα της 

θάλασσας 

(συμπεριλαμβανομένων των 

αγκυρώσεων, των 

εγκαταστάσεων στον πυθμένα 

και της κατασκευή του δικτύ-ου 

των σωληνώσεων). 

 Οι κάτοχοι άδειας θα πρέπει 

διαμέσου έρευνας 

τηλεπισκόπησης (remote 

sensing) να αξιολογήσουν τη 

περιοχή δραστηριότητας για 

παρουσία ναυαγίων και να 

υποβάλουν μια αρχαιολογική 

έκθεση αξιολόγησης από έναν 

καταρτισμένο θαλάσσιο 

αρχαιολόγο, συμπεριλαμ-

βανομένων και των συστάσεων 

για περαιτέρω μελέτη 

Παρουσία 

εγκαταστάσεων 
 Καμία  Οι εγκαταστάσεις 

γεωτρήσεων είναι 

πιθανόν να 

προσελκύσουν τα 

ψάρια και το 

 Κανένα  Κανένα 
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πλαγκτόν. Ο θόρυ-

βος μπορεί να 

αναγκάσει τα 

θαλάσσια θηλαστικά 

ή τις χελώνες να 

εγκαταλείψουν την 

περιοχή 

Απόβλητα γεωτρήσεων  Αποτελέσματα 

επικάλυψης και ανοξίας 

σε κοράλλια ή τις 

Χημειοσυνθετικές 

(chemosynthetic) 

κοινότητες που 

βρίσκονται σε βάθος 

500m 

 Αποτελέσματα 

επικάλυψης και 

ανοξίας στο μαλακό 

κατώτατο βένθος 

 Κανένα  Οι κάτοχοι άδειας θα πρέπει να 

αξιολογήσουν την περιοχή 

εκμετάλλευσης για την πιθανή 

παρουσία κοραλλιών των 

βαθιών νερών και 

χημειοσυνθετικών 

(chemosynthetic) κοινοτήτων, 

και να διατηρήσουν μια 

απόσταση ασφαλείας 

τουλάχιστον 500 m από 

οποιεσδήποτε απόβλητα 

γεωτρήσεων 

Απόβλητα κατά την 

διάρκεια λειτουργίας 
 Καμία  Μικρές επιπτώσεις 

στην ποιότητα του 

νερού που βρίσκεται 

κοντά στις εγκα-

ταστάσεις, παρόμοιες 

με αυτές που 

προκαλούνται από 

την υφιστάμενη κυ-

κλοφορία σκαφών 

στην περιοχή 

 Συμμόρφωση με την 

MARPOL 

 Κανένα 
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Θαλάσσια συντρίμμια  Κίνδυνος θανάτου ή 

τραυματισμού για τα 

θαλάσσια θηλαστικά, τις 

χελώνες, ή τα πουλιά 

λόγω της κατάποσης ή 

παγίδευσης τους σε 

συντρίμμια που μπορεί 

να έχουν απορριφθεί 

λόγω ατυχήματος ή μη 

σωστά εφαρμοζόμενων 

πρακτικών 

 Επιδράσεις στην 

ποιότητα του νερού, 

στις ακτές και τον 

πυθμένα της 

θάλασσας. 

 Συμμόρφωση με την 

MARPOL 

 Οι κάτοχοι άδειας 

πρέπει να εκτελέσουν 

τις δραστηριότητες 

αποκατάστασης πε-

ριοχών σύμφωνα με 

την ορθή διεθνή 

πρακτική της 

βιομηχανίας 

πετρελαίου 

 Καμία (θεωρείται ότι τα 

υφιστάμενα μέτρα είναι 

αποτελεσματικά για την 

αποφυγή σημαντικών 

επιπτώσεων) 

Ατμοσφαιρικοί ρύποι  Καμία  Μικρές επιπτώσεις 

στην ατμοσφαιρική 

ποιότητα, παρόμοιες 

με αυτές που 

προκαλούνται από 

την κυκλοφορία 

σκαφών και 

αεροσκαφών στην 

περιοχή 

 Συμμόρφωση με την 

MARPOL 

 Κανένα 

Βοηθητικές 

δραστηριότητες 
 Ελικόπτερα που πετούν 

πάνω από τις 

Σημαντικές Περιοχές 

Πτηνών (IBAs) θα 

μπορούσαν να 

προκαλέσουν ενοχλή-

σεις στα παράκτια 

πουλιά 

 Ο κίνδυνος 

συγκρούσεων 

σκαφών με θαλάσσια 

θηλαστικά ή χελώνες 

είναι μικρός 

 Κανένα  Πρέπει να δίνονται οι 

απαραίτητες υποδείξεις στους 

κατόχους άδειας ώστε να 

αποφεύγονται οι πτήσεις πάνω 

από τις Σημαντικές Περιοχές 

Πτηνών (IBAs). 
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Αποσυναρμολόγηση 

και Απομάκρυνση των 

Εγκαταστάσεων 

 Πιθανός θάνατος ή 

πρόκληση βλάβης σε 

θαλάσσια θηλαστικά ή 

χελώνες 

(συμπεριλαμβανομένων 

των απειλούμενων, 

αυστηρά απειλούμενων, 

και υπό εξαφάνιση 

ειδών) από τη χρήση 

εκρηκτικών υλών 

 Θάνατος ή βλάβη σε 

ψάρια και άλλους 

θαλάσσιους 

οργανισμούς κοντά 

στις αποσυναρ-

μολογούμενες 

εγκαταστάσεις 

 Κανένα 

 

 Θα πρέπει να εφαρμοστεί 

κατάλληλο πρωτόκολλο για την 

προστασία των θαλασσίων 

θηλαστικών και των χελωνών 

κατά τη διάρκεια της 

αποσυναρμολόγησης και 

απομάκρυνσης των εγκα-

ταστάσεων σύμφωνα με τις 

πρόνοιες της διεθνούς καλής 

πρακτικής. 

Ατυχήματα 

Πετρελαιοκηλίδες 

περιλαμβανομένων: 

• Διαρροή αργού 

πετρε-λαίου λόγω 

έκρηξης 

• Διαρροή πετρελαίου 

diesel 

• Διαρροή πετρελαίου 

από τα φρεάτια 

γεωτρή-σεων 

• Διαρροή υγρών από 

τον εξοπλισμό των 

καλωδίων (Streamer 

cable) 

 Ανάλογα με το μέγεθος 

και τη φύση των 

διαρροών, τα 

αποτελέσματα θα 

μπορούσαν να 

περιλάβουν την παραβί-

αση των προτύπων 

ποιότητας του νερού, τη 

μόλυνση των ιζημάτων, 

το θάνατο ή πρόκληση 

βλάβης των θαλασσίων 

θηλαστικών, των χελω-

νών, και των πουλιών, 

τη ρύπανση παράκτιων 

βιότοπων 

συμπεριλαμβανομένων 

και των παραλιών και 

τον περιορισμό 

 Τοπικές επιπτώσεις 

στην ατμοσφαιρική 

ποιότητα λόγω της 

αεριοποίησης των 

υδρογονανθράκων 

 Επιπτώσεις στο 

βένθος μαλακού 

υποστρώματος γύρω 

από τις γεωτρήσεις 

σε περίπτωση 

υποθαλάσσιας 

έκρηξης ή διαρροής 

υγρών των 

εγκαταστάσεων 

γεώτρησης 

 Η MARPOL απαιτεί 

την εφαρμογή Σχεδίου 

Έκτακτης Ανάγκης 

αντιμετώπισης της 

Ρύπανσης από 

διαρροές 

υδρογονανθράκων 

 

 Η προσομοίωση της διασποράς 

της διαρροής (οil spill trajectory 

modeling) πρέπει να εκπονείται 

με τρόπο που να βοηθά στην 

κατανόηση των επιπτώσεων 

μιας διαρροής 

υδρογονανθράκων στις 

διάφορες θέσεις της περιοχής 

αδειοδότησης, τους 

περιβαλλοντικούς πόρους που 

ενδεχομένως επηρεασθούν και 

τους ελάχιστους χρόνους 

ανταπόκρισης 
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δραστηριοτήτων 

αλιείας, ναυτιλίας, 

αναψυχής, και 

τουρισμού κατά τη διάρ-

κεια των διαδικασιών 

καθαρισμού 

Απελευθέρωση 

Υδρόθειου (H2S) 

 

 Παραβίαση των 

προτύπων ποιότητας της 

ατμόσφαιρας Πιθανή 

πρόκληση θανάτου ή 

βλάβης σε ανθρώπινες 

ζωές στις υπεράκτιες 

εγκαταστάσεις και τα 

παρακείμενα ύδατα 

 Πιθανή πρόκληση 

θανάτου ή βλάβης σε 

είδη της άγριας φύσης 

συμπεριλαμβανομένων 

των πτηνών 

 

 Καμία  Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να ζητήσει από 

τους κατόχους αδείας 

να υποβάλουν μια 

έκθεση εγκατάστασης 

φρεατίων, 

συμπεριλαμβα-

νομένων των 

γεωλογικών και 

γεωφυσικών πληρο-

φοριών και χαρακτηρι-

στικών, όπως επίσης 

και των μέτρων 

ασφάλειας που 

εφαρμόζονται κατά 

την γεώτρηση. 

 Οι κάτοχοι άδειας θα πρέπει να 

υποβάλουν όλες τις σχετικές 

πληροφορίες για τα 

αναμενόμενα επίπεδα H2S για 

τα προτεινόμενες γεωτρήσεις 

(drill sites) ως μέρος της 

διαδικασίας έγκρισης για τις 

δραστηριότητες γεώτρησης. 

 Όπου υφίσταται σημαντικός 

κίνδυνος εντοπισμού H2S κατά 

τη εκτέλεση των διαδικασιών, 

οι κάτοχοι άδειας θα πρέπει να 

ποβάλουν ένα σχέδιο δράσης 

για την αντιμετώπιση των 

πιθανών προβλημάτων κα  

επιπτώσεων 

 

MARPOL = Διεθνής Συνθήκη για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα πλοία. 
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1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 

1.5.1 Κύρια συμπεράσματα και εισηγήσεις 

Τα ακόλουθα συμπεράσματα και εισηγήσεις είναι βασισμένα στις πιθανά σημαντικές 

επιπτώσεις, όπως αυτές προσδιορίστηκαν κατά την εκπόνηση της ΣΜΠΕ για τις 

θαλάσσιες περιοχές νότια και δυτικά της Κρήτης. Κάθε «επίπτωση» αναφέρεται σε μία 

πηγή και τους πιθανά επηρεαζόμενους πόρους. 

Επίπτωση 1: Επιπτώσεις στα Θαλάσσια Θηλαστικά και Χελώνες από τον Θόρυβο 

(Airgun) 

Η Ελλάδα αλλά και συγκεκριμένα οι θαλάσσιες περιοχές νότια και δυτικά της Κρήτης, 

που μελετώνται για έρευνες υδρογονανθράκων, φιλοξενούν ένα ευρύ κατάλογο 

θαλάσσιων θηλαστικών, συμπεριλαμβάνοντας πολλά είδη που αναφέρονται από την 

IUCN ως κινδυνεύοντα (πχ. Φυσητήρας, Κοινό δελφίνι, Ρινοδέλφινο ) ή ευπαθή (πχ. 

Ζωνοδέλφινο) και άλλα για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία (πχ. Πτεροφάλαινα, 

Ζιφιός). Η σπάνια και κρισίμως απειλούμενη Μεσογειακή φώκια παρουσιάζεται σε 

παράκτια κυρίως οικοσυστήματα σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας (βλέπε 

παράγραφο 4.2.6.5) (Adamandopoulou et al. 1999a), έτσι δεν εντοπίζονται συχνά στην 

ανοιχτή θάλασσα, σε μεγάλα βάθη και μεγάλες αποστάσεις από τις ακτές, παρά μόνο 

κατά τις μετακινήσεις τους.  

Τρία είδη θαλάσσιων χελώνων ζουν στη Μεσόγειο θάλασσα: η Πράσινη Χελώνα 

(Chelonia mydas), η Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea), και η Καρέττα (Caretta 

caretta). Οι Πράσινες χελώνες και οι Καρέττα καταγράφονται από την IUCN ως 

κινδυνεύοντα, ενώ η Δερματοχελώνα ως κρισίμως κινδυνεύον. Στην Ελλάδα μονάχα η 

Καρέττα ωοτοκεί, κυρίως στις παραλίες του Ιονίου (Ζάκυνθο, Κυπαρισσιακό Κόλπο και 

Κεφαλονιά), αλλά και στην Κρήτη. 

Ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των περισσότερων θαλασσίων σεισμικών ερευνών 

είναι η χρήση «των airguns» (μια πηγή ήχου που λειτουργεί με συμπιεσμένο αέρα, και 

ρυμουλκείται συνήθως από ένα σκάφος) για να παράγει ακουστικά κύματα που 

διαπερνούν τον γήινο φλοιό. Κατά τη διάρκεια αυτών των ερευνών, υπάρχει κίνδυνος 

προσωρινού ή μόνιμου ακουστικού τραύματος για τα θαλάσσια θηλαστικά και τις 

χελώνες σε ακτίνα μερικών εκατοντάδων μέτρων από μια σειρά airguns, ιδιαίτερα αν τα 

ζώα βρίσκονται κάτω από την ηχητική πηγή.  

Οι φάλαινες μπορούν να διατρέξουν ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτό που 

διατρέχουν τα μικρά δελφίνια. Επίσης έχουν παρατηρηθεί και αλλαγές συμπεριφοράς, 

των οποίων η σημασία δεν έχει πλήρως καθορισθεί. Οι αλλαγές συμπεριφοράς μπορεί να 

εμφανιστούν σε μεγάλες αποστάσεις πολλών χιλιομέτρων από την ένταση της πηγής 

ήχου. 

Σχετικά περιορισμένα στοιχεία είναι γνωστά αναφορικά με την λειτουργία της ακοής των 

θαλάσσιων χελωνών, αλλά οι ήχοι που παράγονται από τα airguns περιλαμβάνουν το 

εύρος των συχνοτήτων στις οποίες οι θαλάσσιες χελώνες είναι περισσότερο ευαίσθητες. 

Επίσης, οι χελώνες δείχνουν μια γενική συμπεριφορά συναγερμού, σε υψηλά επίπεδα 

έκθεσης σε ηχητικά ερεθίσματα από airguns. 
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Τα θαλάσσια θηλαστικά και οι χελώνες μπορούν να αποφύγουν την περιοχή σεισμικών 

ερευνών, σε αποστάσεις μέχρι και μερικά χιλιόμετρα. Η ΣΜΠΕ δεν εντόπισε 

οποιοδήποτε νομοθετικό πλαίσιο που να προστατεύει από ακουστικά τραύματα τα 

θαλάσσια θηλαστικά και τις χελώνες κατά τη διάρκεια των σεισμικών ερευνών. Οι 

συστάσεις μετριασμού των επιπτώσεων που προτείνονται βασίζονται στα ευρέως 

χρησιμοποιημένα προστατευτικά μέτρα που έχουν αναπτυχθεί κυρίως στις ΗΠΑ. 

Εισήγηση: κατά τη διάρκεια των σεισμικών ερευνών, οι κάτοχοι άδειας πρέπει να 

εφαρμόσουν ένα πρωτόκολλο για να μειώσουν τον κίνδυνο ακουστικού τραύματος στα 

θαλάσσια θηλαστικά και τις χελώνες. Το πρωτόκολλο πρέπει να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Ελεγχόμενη έναρξη: κάθε φορά που ενεργοποιείται η χρήση της σεισμικής σειράς 

airguns, οι διαδικασίες «ελεγχόμενης έναρξης» πρέπει να εφαρμόζονται για να δώσουν 

χρόνο στα θαλάσσια θηλαστικά και στις χελώνες να απομακρυνθούν προτού να φθάσει η 

σειρά στην πλήρη ισχύ. Η διαδικασία πρέπει να αρχίσει με τη μικρότερη πηγή ήχου στη 

σειρά, και να φτάσει στη μέγιστη ισχύ σε χρονικό διάστημα από 20 έως 40 λεπτά. 

Οπτικός έλεγχος: πρέπει να ξεκινά τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη της 

διαδικασίας σεισμικής έρευνας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι οπτικοί παρατηρητές 

πρέπει να ελέγχουν μια ζώνη ασφάλειας (αποκλεισμός) ακτίνας τουλάχιστον 500 m γύρω 

από το σκάφος της ηχητικής πηγής. Η διαδικασία σεισμικής έρευνας ενεργοποιείται μόνο 

εφόσον δεν υπάρχει παρουσία για τουλάχιστον 20 λεπτά θαλασσίων θηλαστικών και 

χελωνών εντός της ζώνης ασφάλειας. 

Ακουστική παρακολούθηση: να ξεκινά από έμπειρους χρήστες, ταυτόχρονα με την 

οπτική έρευνα κατά τη διάρκεια της ημέρας, και τη στιγμή που θα τερματίζεται η οπτική 

παρακολούθηση και για όσο διαρκεί η σεισμική έρευνα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η 

εκκίνηση του airgun δεν θα μπορεί να ξεκινήσει όταν εντοπίζονται ακουστικά θαλάσσια 

θηλαστικά και χελώνες σε ακτίνα 500 μέτρων 

Απενεργοποίηση της ηχητικής πηγής (array): ο οπτικός έλεγχος της θαλάσσιας 

επιφάνειας πρέπει να συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της ηχητικής πηγής 

κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η λειτουργία της ηχητικής πηγής πρέπει να διακοπεί εάν 

μια φάλαινα/δελφίνι ή μια χελώνα εισέλθουν στη ζώνη ασφάλειας κατά τη διάρκεια του 

οπτικού ελέγχου. 

 

Επίπτωση 2: Επιπτώσεις στις βενθικές βιοκοινωνίες από τις διαταραχές στον 

πυθμένα της θάλασσας και τα απόβλητα των διατρήσεων 

Η περιοχή νότια της Κρήτης εμφανίζει έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, καθώς 

υπάρχουν εκεί μια σειρά από μικρότερες λεκάνες και τάφροι με μεγάλο βάθος και 

απότομες κλίσεις. Χαρακτηριστική για παράδειγμα είναι η λεκάνη της Ιεράπετρας (4300 

m), η απόληξη του υποθαλάσσιου φαραγγιού της Σαμαριάς (3600 m) και η τάφρος του 

Πλινίου (4300 m). 

Το γενικό συμπέρασμα (βλέπε υποκεφάλαιο 4.2.2) από τις μελέτες που εχουν διεξαχθεί 

στη περιοχή σε σχεση με τη βενθική πανίδα, είναι πως, σε αντίθεση με τις παλαιότερες 

απόψεις, η βαθιά θάλασσα της Μεσογείου είναι ένα δυναμικό και ευαίσθητο 
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οικοσύστημα, άμεσα συνδεδεμένο με τις βιογεωχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα 

στην εύφωτη ζώνη, η λειτουργία του οποίου επηρεάζεται σημαντικά από την παρουσία 

διαφόρων ιδιαίτερων γεω-μορφολογικών δομών, όπως είναι για παράδειγμα οι αβυσσικές 

πεδιάδες, τα υποθαλάσσια όρη και φαράγγια αλλά και διάφορα ακραία περιβάλλοντα 

(ηφαίστεια ιλύος, υπέραλες λίμνες κτλ.) (Tselepides et al. 2007). Επιπλέον, η αφθονία 

και κατανομή της πανίδας στα μεγάλα βάθη της Μεσογείου φαίνεται πως εξαρτάται 

άμεσα από τη διαθεσιμότητα της τροφής, η οποία παράγεται κυρίως στην εύφωτη ζώνη 

και εχει «επεισοδιακό» χρακτήρα (Danovaro et al. 1995; Lampadariou & Tselepides 

2006; Tselepides & Lampadariou 2004; Tselepides et al. 2000a). Οσον αφορά στις 

παράκτιες περιοχές της Νότιας Κρήτης υπάρχουν μερικές σποραδικές μελέτες που 

αναφέρουν βιοκοινωνίες αμμώδους υποστρώματος και μέτρια ως υψηλή ποιότητα και 

ποικιλότητα, ενώ αναφέρονται και λιβάδια Ποσειδωνίας στη Νότια Κρήτη, κυρίως κατά 

μηκος της ακτογραμμής και περιορίζονται σε ρηχά νερά (<45 μέτρα βάθος). 

Αυτές οι περιοχές σχετίζονται με αυξημένες πυκνότητες επιβενθικών οργανισμών (ειδικά 

οι παράκτιες) και ψαριών (βλ. Υποκεφάλαιο 4.2.3) και θεωρούνται οικολογικά 

σημαντικές, ενώ είναι ένα ξεχωριστό αλιευτικό πεδίο όπου ασκούνται όλοι σχεδόν οι 

τύποι αλιείας με κύριο στόχο όμως τα μεγάλα πελαγικά ψάρια (τόνο, ξιφία). Θα πρέπει 

όμως να τονιστεί ότι στο Νότιο τμήμα της Κρήτης, η αλιευτική δραστηριότητα είναι 

περιορισμένη. Υπάρχουν αναφορές για επισκέψεις σκαφών άλλων χωρών που αλιεύουν 

στα διεθνή ύδατα και στοχεύουν στην αλιεία των κόκκινων γαρίδων. 

Ωστόσο πρέπει να τονισθεί ότι η βαθύαλη ζώνη όσον αφορά τις βενθικές βιοκοινωνίες 

για τις περιοχές νότια και δυτικά της Κρήτης, παραμένει έως σήμερα ελάχιστα 

γνωστή. 

Κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων για την έρευνα και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων, αν υπάρχουν κοράλλια, αυτά θα υποστούν φυσική φθορά από τις 

διάφορες αγκυροβολήσεις, την εγκατάσταση του εξοπλισμού παραγωγής στον πυθμένα 

της θάλασσας και από την εγκατάσταση των σωληνώσεων. Επειδή η ανάπτυξη των εν 

λόγω κοραλλιών δεν εξαρτάται από το φως του ήλιου, δεν θα υποστούν σοβαρή βλάβη 

από την απουσία φωτός (light occlusion) λόγω της θολερότητας που θα προκαλέσουν τα 

απόβλητα των γεωτρήσεων. Παρόλα αυτά μπορεί να υποστούν σημαντικές επιπτώσεις ή 

ακόμα και να καλυφθούν από τα απόβλητα που θα προκύψουν από τις γεωτρήσεις 

(λάσπη). 

Οι πιο σημαντικές επιπτώσεις κατά την έρευνα κα εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων 

γενικά στις βενθικές κοινωνίες των βαθιών νερών και κυρίως στα κοράλλια βαθιών 

νερών, αν υπάρχουν μπορεί να αποφευχθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα απαιτηθεί από 

τους κατόχους αδειών να εκπονήσουν μελέτες καταγραφής/χαρτογράφησης των 

βαθύαλων βενθικών κοινωνιών και μετριασμού των επιπτώσεων σε κάθε σημείο 

δραστηριότητας. Αυτό αποτελεί και τη βάση της ακόλουθης εισήγησης: 

Εισήγηση: πριν από τη έναρξη των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την διάνοιξη 

γεωτρήσεων, τις αγκυρώσεις στον πυθμένα του εξοπλισμού, την δημιουργία των 

φρεατίων εξόρυξης ή/ και των εγκαταστάσεων παραγωγής στον πυθμένα θάλασσας, και 

την εγκατάσταση των σωληνώσεων, οι κάτοχοι άδειας πρέπει να χρησιμοποιήσουν 

σεισμικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης, τρισδιάστατα σεισμικά στοιχεία ερευνών, και 

οποιεσδήποτε άλλες διαθέσιμες πληροφορίες, έτσι ώστε να προσδιορίσουν τις περιοχές 
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του πυθμένα που μπορούν να υποστηρίξουν σημαντικές βενθικές κοινότητες όπως των 

κοραλλιών. Εάν εντοπιστούν οποιεσδήποτε από τις εν λόγω κοινότητες, οι κάτοχοι 

άδειας θα πρέπει να διεξάγουν προσομοιώσεις διασποράς της λάσπης και των αποβλήτων 

(muds and cuttings discharge modeling), ούτως ώστε να προσδιοριστεί η απόσταση 

ασφαλείας που θα προστατεύσει τις εν λόγω κοινότητες. Σε άλλες περιοχές του κόσμου 

(π.χ. στον κόλπο του Μεξικού), οι κάτοχοι άδειας είναι υποχρεωμένοι να τηρούν 

απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 500 μέτρα από κάθε προτεινόμενο σημείο γεώτρησης 

και σημείο απόρριψης αποβλήτων, και 100 μέτρα από κάθε άλλη πιθανή θέση 

διατάραξης του πυθμένα της θάλασσας (όπως είναι αγκυροβολήσεις, αλυσίδες αγκύρων, 

σχοινιά, σύρματα, σωλήνες κλπ.) (MMS, 2004). 

 

Επίπτωση 3: Επιπτώσεις στις Χημειοσυνθετικές Κοινότητες (Chemosynthetic 

Communities) λόγω διαταράξεων του Θαλάσσιου Πυθμένα και 

απόρριψης αποβλήτων των Γεωτρήσεων 

Όπως έχει αναφερθεί (υποκεφάλαιο 4.2.1.1) εχει δειχθεί πως τα ιζήματα της Ανατολικής 

Μεσογείου χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός σχετικά σταθερού «βενθικού 

μικροβιακού βρόγχου» ο οποίος αποτελείται από πολλαπλά επίπεδα (Tselepides et al. 

2007). Αν και οι πληροφορίες όσον αφορά στους βενθικούς μικροβιακούς πληθυσμούς 

στην περιοχή ενδιαφέροντος είναι περιορισμένες, το γενικό συμπέρασμα που βγαίνει από 

συγκριτικές μελέτες είναι πως οι μικροβιακοί πληθυσμοί της Α. Μεσογείου είναι τελείως 

διαφορετικοί από αυτούς άλλων περιοχών (Kouridaki et al. 2010), ενώ γενικά τα ιζήματα 

της βαθιάς θάλασσας της Μεσογείου μπορούν να χαρακτηριστούν ως «πλούσια 

hotspots» σε μικροβιακή δραστηριότητα και βιοποικιλότητα (Boetius et al. 1996, 

Danovaro et al. 2010, Luna et al. 2004). 

Οι χημειοσυνθετικές κοινότητες (Chemosynthetic) είναι σπάνιες και βρίσκονται συχνά 

σε βαθιά νερά υψηλής πυκνότητας με μειωμένη δραστηριότητα φωτοσύνθεσης. Οι εν 

λόγω κοινότητες βασίζονται στα συμβιωτικά βακτηρίδια που οξειδώνουν ενώσεις όπως 

το H2S και το μεθάνιο. Στα βάθη όπου δεν υπάρχει φωτοσύνθεση (>250-200 μέτρων) και 

όπου εμφανίζονται εκλύσεις υδρογονανθράκων, υδροθερμικά ρεύματα και άλλες 

γεωλογικές διαδικασίες, οι εν λόγω κοινότητες (chemosynthesis) μπορούν να 

αποτελέσουν το κυρίαρχο στοιχείο του οικοσυστήματος. 

Η ύπαρξη των χημειοσυνθετικών κοινοτήτων (chemosynthetic) στις περιοχές 

αδειοδότησης δεν έχει τεκμηριωθεί, αλλά υπάρχει η πιθανότητα ύπαρξής τους στην εν 

λόγω περιοχή. 

Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 

οι χημειοσυνθετικές κοινότητες είναι ευπαθείς σε φυσικές καταστροφές από τις 

αγκυροβολήσεις, την εγκατάσταση του εξοπλισμού παραγωγής στον πυθμένα της 

θάλασσας και την εγκατάσταση του δικτύου των σωληνώσεων. Επειδή οι εν λόγω 

κοινότητες δεν εξαρτώνται από το φως του ήλιου, δεν θα υποστούν σοβαρή ζημιά 

εξαιτίας της θολερότητας που θα προκαλέσουν τα απόβλητα των γεωτρήσεων. Όμως οι 

κοινότητες αυτές μπορούν να επηρεαστούν ή και να θαφτούν από τα απόβλητα που θα 

προκύψουν από τις γεωτρήσεις (π.χ. λάσπη). 
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Οι εν λόγω κοινότητες θεωρούνται ως περιβαλλοντικά ευαίσθητες και αναγνωρίζονται 

από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως βιότοποι που χρήζουν προστασίας. Η ΣΜΠΕ δεν 

προσδιόρισε οποιοδήποτε νομοθετικό πλαίσιο σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο που να 

προστατεύει συγκεκριμένα τις χημειοσυνθετικές κοινότητες (chemosynthetic) από 

πιθανές επιπτώσεις από την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Ωστόσο, 

μπορεί να καθοριστεί ένα πλαίσιο δράσης με βάση την εμπειρία που απορρέει από 

συναφείς δραστηριότητες σε άλλες περιοχές, όπως είναι ο κόλπος του Μεξικού όπου 

χημειοσυνθετικές κοινότητες έχουν ανακαλυφθεί κοντά σε περιοχές έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Π.χ. οι μελέτες στον κόλπο του Μεξικού έχουν δείξει 

ότι η παρουσία των χημειοσυνθετικών κοινοτήτων συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένα και 

αναγνωρίσιμα γεωφυσικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να είναι σχετικά εύκολη και 

αποτελεσματική η προστασία τους. 

Εισήγηση: Οι κάτοχοι άδειας γιά δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης στη 

περιοχή αδειοδότησης, οι οποίες περιλαμβάνουν την διάνοιξη γεωτρήσεων, τις 

αγκυρώσεις του εξοπλισμού στον πυθμένα της θάλασσας, την δημιουργία των φρεατίων 

εξόρυξης ή/ και των εγκαταστάσεων παραγωγής στον πυθμένα θάλασσας, και την 

εγκατάσταση των σωληνώσεων, πρέπει να χρησιμοποιήσουν σεισμικά δεδομένα υψηλής 

ανάλυσης, τρισδιάστατα σεισμικά στοιχεία ερευνών, και οποιεσδήποτε άλλες διαθέσιμες 

πληροφορίες, έτσι ώστε να προσδιορίσουν τα γεωλογικά χαρακτηριστικά τα οποία 

μπορούν να υποστηρίξουν μεγάλη ποικιλία χημειοσυνθετικών κοινοτήτων. Στην 

περίπτωση εντοπισμού τέτοιων γεωλογικών χαρακτηριστικών, οι κάτοχοι άδειας πρέπει 

να εφαρμόσουν αποστάσεις ασφαλείας τουλάχιστον 500m από κάθε προτεινόμενο 

σημείο γεώτρησης και σημείο απόρριψης αποβλήτων, και 100 m από κάθε άλλη πιθανή 

θέση διατάραξης του πυθμένα της θάλασσας (όπως είναι αγκυροβολήσεις, αλυσίδες 

αγκύρων, σχοινιά, σύρματα, σωλήνες, κλπ.). 

 

Επίπτωση 4: Επιπτώσεις στα Ναυάγια και στους Υποβρυχίους Αρχαιολογικούς 

Χώρους λόγω Διαταράξεων του Πυθμένα 

Η περιοχή αδειοδότησης βρίσκεται σε περιοχή όπου είναι πιθανή έως γνωστή η ύπαρξη 

υποβρύχιου αρχαιολογικού πλούτου, που είναι ευπαθής σε φυσικές καταστροφές λόγω 

διατάραξης του πυθμένα από δραστηριότητες όπως αγκυροβόληση, εγκατάσταση του 

εξοπλισμού παραγωγής και εγκαταστάσεων σωλήνων. Επίσης στη περιοχή υπάρχουν 

βυθισμένα καλώδια τηλεπικοινωνιών. 

Με βάση την εμπειρία από σχετικές δραστηριότητες στον Κόλπο του Μεξικού, (μια 

περιοχή όπου έχουν ανακαλυφθεί πολλά ναυάγια κοντά σε περιοχές όπου διεξάγεται 

εκμετάλλευση υδρογονανθράκων) αυτοί οι πόροι μπορούν να προστατευτούν με την 

διεξαγωγή ερευνών τηλεπισκόπησης (remote sensing surveys) και την εκπόνηση 

αρχαιολογικών μελετών του πυθμένα. Οι εν λόγω αρχαιολογικές έρευνες και 

αξιολογήσεις εκπονούνται παράλληλα με άλλες μελέτες πριν τη έναρξη των 

δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων. 

Εισήγηση: πριν από τη έναρξη των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την διάνοιξη 

γεωτρήσεων, τις αγκυρώσεις του εξοπλισμού στον πυθμένα της θάλασσας, την 

δημιουργία των φρεατίων εξόρυξης ή/ και των εγκαταστάσεων παραγωγής στον πυθμένα 
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θάλασσας, και την εγκατάσταση των σωληνώσεων, οι κάτοχοι άδειας θα πρέπει να 

εκπονήσουν έρευνες τηλεπισκόπησης (remote sensing survey) του πυθμένα για να 

αξιολογηθούν έτσι οι πιθανότητες να υπάρχουν σε αυτόν ναυάγια και αρχαιολογικοί 

χώροι. Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να υποβάλουν αρχαιολογικές μελέτες (που εκπονούνται 

από ειδικούς αρχαιολόγους), οι οποίες να καταδεικνύουν την ύπαρξη ή μη 

αρχαιολογικών περιοχών, και να εισηγούνται μέτρα προστασίας αυτών. Με βάση αυτή 

την έκθεση το Υπουργείο μπορεί να απαιτήσει αποφυγή οποιασδήποτε επέμβασης ή 

άλλα μέτρα προστασίας των εν λόγω χώρων. 

 

Επίπτωση 5: Επιπτώσεις στα ψάρια, στην αλιεία και στη ναυτιλία από την 

παρουσία των Σεισμικών Ερευνητικών Σκαφών και του 

ρυμουλκούμενου εξοπλισμού (streamers) 

Όλα τα είδη των ψαριών υπάρχει πιθανότητα να ακούουν με διαφορετικούς βαθμούς 

ευαισθησίας, εντός του φάσματος συχνοτήτων του ήχου που παράγεται από σεισμικά 

airguns.  Το ισχυρό ηχητικό κύμα που παράγεται από τις σεισμικές έρευνες μπορεί να 

έχει ποικίλες επιβλαβείς συνέπειες για την ιχθυοπανίδα, και μάλιστα τα διάφορα είδη 

ψαριών παρουσιάζουν διαφορετικούς βαθμούς ευαισθησίας στους συγκεκριμένους ήχους 

(Hawkins, 1973, Popper and Fay, 1973; Tavolga et al, 1981; Fay, 1988; Popper and Fay, 

1993; Fay, 2000). Οι σεισμικοί παλμοί μπορεί να προκαλέσουν προσωρινά ή μόνιμα 

προβλήματα ακοής σε κάποια είδη ψαριών, αλλά όπως και στην περίπτωση των 

θαλάσσιων θηλαστικών, θα ήταν απίθανο να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό, εκτός 

αν η απόσταση είναι πολύ κοντινή. Λόγω των μεγάλων διαφορών στη φυσιολογία και 

μορφολογία μεταξύ των ειδών ψαριών, οι αποκρίσεις συμπεριφοράς και η ευαισθησία 

των ψαριών σε ακουστικό τραύμα ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό. Οι κύριες συνέπειες 

επικεντρώνονται  κυρίως στο σύστημα ακοής των ψαριών, στο σύστημα 

προσανατολισμού τους, στην ικανότητα εύρεσης τροφής, στην αναπαραγωγική τους 

επιτυχία αλλά και στην προστασία τους από τους θηρευτές  (Popper and Clarke, 1976; 

Ha, 1985). Ο θόρυβος από τις σεισμικές έρευνες μπορεί επίσης να προκαλέσει απόκρυψη 

των ήχων που χρησιμοποιούνται από τα ψάρια για συνηθισμένες τους ακουστικές 

συμπεριφορές (Popper and Clarke, 1976; Ha, 1985). Αυτές οι επιδράσεις στη 

συμπεριφορά τους δεν έχει αποδειχθεί ότι συνδέονται απευθείας με αύξηση της 

θνησιμότητάς τους (Dalen and Knutsen, 1986; Pearson et al., 1992; Engås et al., 1993; 

Løkkeberg and Soldal, 1993). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, θανατηφόρες επιπτώσεις 

μπορεί να προκληθούν στην περίπτωση που οι σεισμικές έρευνες διεξάγονται σε κοντινή 

απόσταση κι επηρεάζουν κατά ένα μεγάλο βαθμό τις ιχθυονύμφες και τα αυγά των 

ψαριών (Ifiok and Igboekwe, 2011). 

Είναι γεγονός ότι οι μελέτες των επιπτώσεων των σεισμικών ερευνών στην αλιεία έχουν 

δείξει μεικτά αποτελέσματα (Davis et al. 1998). Υπάρχουν μελέτες που  έχουν δείξει 

ελάχιστη ή καμία επίδραση (Turnpenny et al., 1994). Σύμφωνα με τη διεθνή 

βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί περιπτώσεις μείωσης αλιευμάτων που ψαρεύονται από 

τράτες και παραγάδια σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στο σημείο διεξαγωγής των 

σεισμικών ερευνών (Hirst and Rodhouse, 2000;  Slotte et al., 2004), ενώ απευθείας 

παρατηρήσεις σε ύφαλο έδειξαν  ότι τα ψάρια παρέμειναν στους θώκους τους (Wardle et 

al., 2001). Δεν υπάρχουν ενδείξεις για θνησιμότητα ψαριών από σεισμικές έρευνες, και 
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δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία αν η ένταση του θορύβου θα επέφερε θάνατο ή άλλες 

παθολογικές συνέπειες. 

Κατά τη διάρκεια των σεισμικών ερευνών, μια ζώνη ασφάλειας πρέπει να διατηρείται 

γύρω από το σκάφος και το ρυμουλκούμενο εξοπλισμό (streamers). Η ζώνη ασφάλειας 

είναι απαραίτητη για να αποτρέψει την καταστροφή του εξοπλισμού ερευνών από τα 

αλιευτικά σκάφη ή άλλα σκάφη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσε να είναι 

20 km μήκος με 12 km πλάτος και, εάν το ερευνητικό σκάφος κινείται σε 4.5 κόμβους 

(8.3 χλμ ανά ώρα), θα χρειαστεί χρονικό διάστημα 2 έως 3 ωρών για να περάσει από ένα 

σημείο. Οι αλιευτικές δραστηριότητες στην περιοχή αδειοδότησης μπορούν να 

διακοπούν προσωρινά λόγω της έκτασης της κινούμενης ζώνης ασφάλειας γύρω από το 

σκάφος ερευνών. Οι ζώνες ασφάλειας θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον προσωρινό 

αποκλεισμό των αλιευτικών σκαφών και άλλων σκαφών από ορισμένες περιοχές. 

Μερικά σκάφη πιθανόν να απαιτηθεί να παρακάμψουν την περιοχή ερευνών. 

Το ΥΠΕΚΑ μπορεί να απαιτήσει από τους κατόχους άδειας όπως εξασφαλίσουν ότι οι 

εφαρμοζόμενες από αυτούς διαδικασίες είναι περιβαλλοντικά αποδεκτές και ασφαλείς, 

και σύμφωνες με την εφαρμόσιμη περιβαλλοντική νομοθεσία και την ορθή διεθνή 

πρακτική της βιομηχανίας. Επίσης, θεωρείται ότι τα ερευνητικά σκάφη θα 

χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα σήμανσης σύμφωνα με το διεθνές θαλάσσιο δίκαιο 

(συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών μέσω ασυρμάτου, φώτων, και των σημαιών) 

για να προειδοποιήσουν άλλα σκάφη για την ύπαρξη ζώνης αποκλεισμού. 

Εισήγηση: Εφαρμογή εθελοντικών μέτρων όπως η «ομαλή εκκίνηση» ώστε να 

περιοριστούν οι επιπτώσεις στα ψάρια. Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να συνεργαστούν με 

τους ενδιαφερόμενους φορείς πριν την έναρξη των ερευνών, για να εξασφαλίσουν την 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις αλιευτικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες. 

 

Επίπτωση 6: Επιπτώσεις στην Ποιότητα του Αέρα και των Υδάτων από τις 

διαδικασίες δοκιμής των γεωτρήσεων 

Σε περίπτωση ανακαλύψεως αποθεμάτων υδρογονανθράκων κατά τη διάρκεια της 

διερευνητικής γεώτρησης, μπορεί να απαιτηθεί η διενέργεια δοκιμών των γεωτρήσεων. 

Ένας τέτοιος έλεγχος γίνεται για να καθοριστεί η παραγωγική δυνατότητα, η πίεση, η 

διαπερατότητα, ή/και η έκταση των αποθεμάτων υδρογονανθράκων. Εάν κατά τη 

διάρκεια της δοκιμής απελευθερωθούν από το φρεάτιο υδρογονάνθρακες τότε αυτοί 

καίγονται. Μια τέτοια καύση προκαλεί ατμοσφαιρικές εκπομπές. Οι εκπομπές 

ατμοσφαιρικών ρύπων κατά την δοκιμή της γεώτρησης έχουν τοπικές μεμονωμένες 

επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα που περιορίζονται κοντά στη γεώτρηση κατά τη 

διάρκεια της δοκιμής Λόγω της απόστασης από τις ακτές δεν αναμένονται αρνητικές 

επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας των παράκτιων περιοχών. Παρόλα αυτά, η 

παρουσία σταγονιδίων πετρελαίου μπορεί να δημιουργήσει ένα φιλμ υδρογονανθράκων 

στην επιφάνεια της θάλασσας, το οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί σημαντική 

επίδραση. 

Εισήγηση: Κατά τη διάρκεια της δοκιμής της γεώτρησης, οι κάτοχοι άδειας θα πρέπει 

να: 
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(1) χρησιμοποιούν καυστήρες υψηλής απόδοσης για να ελαχιστοποιήσουν τις εκπομπές 

αέριων ρύπων καύσης, και  

(2) να παρακολουθούν την επιφάνεια της θάλασσας για να διασφαλίσουν ότι δεν θα 

δημιουργεί φιλμ υδρογονανθράκων 

(3) Συμμόρφωση με απαιτήσεις MARPOL σχετικά με ολων των ειδών λύματα, 

απόβλητα, απορρίματα, εκπομπές. 

 

Επίπτωση 7: Επιπτώσεις από την Κίνηση Ελικοπτέρων εντός Σημαντικών 

Περιοχών Πτηνών 

Η κυκλοφορία σκαφών και ελικοπτέρων θα μπορούσε περιοδικά να ενοχλήσει τις ομάδες 

παράκτιων πτηνών. Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με εκείνα που προκαλούνται από 

την υφιστάμενη κυκλοφορία σκαφών και αεροσκαφών. Είναι πιθανό να προκληθεί 

αλλαγή συμπεριφοράς των πτηνών, στη χειρότερη περίπτωση για μικρό χρονικό 

διάστημα, και η επίδραση αυτή δεν θεωρείται σημαντική. Εντούτοις, σημαντικές 

επιπτώσεις μπορεί να προκληθούν εάν τα ελικόπτερα κινούνται πάνω από Ειδικές 

Περιοχές Προστασίας (Special Protection Areas – SPAs)), ή άλλες Σημαντικές Περιοχές 

Πτηνών (Important Bird Areas - IBAs). 

Oι περιοχές που έχουν χαρακτηρισθει Ζώνες Ειδικής Προστασίας στην ευρύτερη περιοχή 

μελέτης της Κρήτης φαίνονται στην Εικόνα 4.79. 

Εισήγηση: Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να αποφεύγουν τη πτήση ελικοπτέρων πάνω από 

περιοχές SPAs και IBAs, όταν ταξιδεύουν προς και από τα σημεία των γεωτρήσεων. 

Χάρτες των περιοχών SPAs και IBAs πρέπει να κοινοποιούνται γι’ αυτό τον σκοπό. 

 

Επίπτωση 8: Επιπτώσεις στα Θαλάσσια Θηλαστικά και στις Χελώνες από τις 

εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων 

Εάν δημιουργηθούν εγκαταστάσεις παραγωγής στην περιοχή αδειοδότησης, αυτές με το 

τέλος της ωφέλιμης ζωής τους θα πρέπει να αποσυναρμολογηθούν και απομακρυνθούν 

από την περιοχή. Κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης, οι εγκαταστάσεις 

παραγωγής, όπως οι υπεράκτιες πλατφόρμες, θα πρέπει να απομακρυνθούν. Συνήθως οι 

βάσεις τους κόβονται κοντά στον πυθμένα της θάλασσας, ενώ μερικές φορές 

χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Για τις σωληνώσεις, η συνήθης διεθνής πρακτική 

περιλαμβάνει τον καθαρισμό τους και την εγκατάλειψή τους. Εάν χρησιμοποιηθούν 

εκρηκτικές ύλες για την αποσυναρμολόγηση των πλατφορμών, υπάρχει ο κίνδυνος 

αρνητικών επιπτώσεων στα θαλάσσια θηλαστικά και τις θαλάσσιες χελώνες, 

συμπεριλαμβανομένων των απειλούμενων, κρίσιμα απειλούμενων, και υπό εξαφάνιση 

ειδών. Ο κίνδυνος πρόκλησης θανάτων και τραυματισμών των θαλασσίων θηλαστικών 

και των χελωνών μπορεί να αποφευχθεί αποτελεσματικά μέσω του ελέγχου κατά τη 

διάρκεια των διαδικασιών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων. 

Εισήγηση: Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να ακολουθούν τη διεθνή καλή πρακτική για την 

ασφαλή απομάκρυνση του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης των 

εγκαταστάσεων. Πριν τη αποσυναρμολόγηση των κατασκευών απαιτείται η εκπόνηση 
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πλάνου αποσυναρμολόγησης, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει την παρακολούθηση και 

έλεγχο της παρουσίας των θαλάσσιων θηλαστικών και χελωνών με σκοπό την αποφυγή 

πιθανών επιπτώσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις υποβρύχιες εκρήξεις. 

 

Επίπτωση 9: Επιπτώσεις στο Θαλάσσιο Περιβάλλον από τις διαρροές 

υδρογονανθράκων και υδροθείου 

Οι διαρροές υδρογονανθράκων χαρακτηρίζονται ως σπάνια γεγονότα, αλλά οι 

περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις τους μπορεί να είναι σημαντικές. 

Οι επιπτώσεις ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος της διαρροής, τα χημικά χαρακτηριστικά 

της, τις ωκεανογραφικές και μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν την στιγμή της 

διαρροής και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιμετώπισης της διαρροής. 

Τα μέτρα πρόληψης των διαρροών και το σχέδιο αντιμετώπισης είναι βασικά στοιχεία 

για τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

Το ΥΠΕΚΑ μπορεί να απαιτήσει οι κάτοχοι άδειας να προετοιμάσουν και να υποβάλουν 

στον αρμόδιο Υπουργό σχέδιο για την εκτίμηση της πιθανότητας διαρροής 

υδρογονανθράκων και πρόκλησης πυρκαγιάς. Σε περίπτωση διαρροής ή πυρκαγιάς, ο 

κάτοχος της άδειας πρέπει να εφαρμόσει αμέσως το εν λόγω σχέδιο. Ο κάτοχος άδειας 

πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές 

εφαρμοζόμενες πρακτικές (QSHE), που βασίζονται στα πρότυπα και επιταγές των 

OSPAR, MARPOL, ISO κλπ. 

Δεδομένου του γεγονότος ότι το αποτέλεσμα ενός ατυχήματος κατά τη διενέργεια 

ερευνητικών ή και παραγωγικών γεωτρήσεων στην περιοχή, ή και κατά το χρόνο 

εκμετάλλευσης, θα είναι η δημιουργία πετρελαιοκηλίδας, είναι απαραίτητη η δημιουργία 

υποδομής, η οποία θα είναι σε θέση να αναπαράγει ανά πάσα στιγμή την εξέλιξη και 

διασπορά ρύπων. Η πλειοψηφία των πετρελαιοκηλίδων που έχουν λάβει χώρα στο 

παρελθόν ήταν κυρίως επιφανειακές, αλλά το τελευταίο μεγάλο ατύχημα που έλαβε 

χώρα το 2010 στην πλατφόρμα ‘Deepwater Horizon’ στον Κόλπο του Μεξικού παρήγαγε 

υποεπιφανειακή κηλίδα.  

Η επικείμενη εγκατάσταση των εργοταξίων γεωτρήσεων απαιτεί την εκτεταμένη μελέτη 

των θαλασσίων ρευμάτων στην ευρύτερη περιοχή των ερευνών, και κυρίως στην περιοχή 

που μεσολαβεί μεταξύ των σημείων των γεωτρήσεων και των παρακείμενων ακτών. Ο 

μόνος τρόπος που επιτρέπει την υψίσυχνη (ανά μία ή και ανά μισή ώρα) καταγραφή 

ολόκληρου του πεδίου επιφανειακών ρευμάτων μιας περιοχής έκτασης εκατοντάδων 

τετραγωνικών χιλιομέτρων είναι τα παράκτια ραντάρ υψηλής συχνότητας (HF radars). 

Επιπλέον η προσομοίωση της διασποράς πετρελαιοκηλίδων μετά από διαρροή αποτελεί 

πολύτιμο εργαλείο στην διαμόρφωση των σχετικών σχεδίων αντιμετώπισης. Ένα 

παράδειγμα, μεταξύ άλλων, είναι το προγνωστικό μοντέλο προσομοίωσης της διασποράς 

διαρροής υδρογονανθράκων ΠΟΣΕΙΔΩΝ που διαθέτει το ΕΛΚΕΘΕ έχει χρησιμοποιηθεί 

και εφαρμοσθεί στην περιοχή του Αιγαίου πελάγους, στα πλαίσια προγραμματων και των 

αναγκών του Περιφερειακού Κέντρου Έκτακτης Ανάγκης για την Θαλάσσια Ρύπανση 

(Regional Marine Pollution Emergency Response Centre (REMPEC). 
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Τέλος, τυχούσα διαρροή υδροθείου λόγω ατυχήματος μπορεί να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και στην υγεία των ανθρώπων, οι 

επιπτώσεις όμως αυτές περιορίζονται σε πολύ μικρές αποστάσεις από την πηγή 

εκπομπής. Η έκταση των επιπτώσεων εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις του υδροθείου 

και τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν τη στιγμή του ατυχήματος. Ο κάτοχος 

της άδειας γεώτρησης για την περιοχή διάνοιξης φρεατίων απαιτείται να έχει 

συγκεντρώσει πληροφορίες για τα αναμενόμενα επίπεδα υδροθείου και να τις έχει 

συνυποβάλλει κατά τη διαδικασία έγκρισης των εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Στις 

περιπτώσεις που αναμένονται μεγάλες συγκεντρώσεις στη διάρκεια των εξορύξεων 

απαιτείται επίσης να υπάρχει ‘Σχέδιο έκτακτης ανάγκης’ για την αντιμετώπιση 

οποιασδήποτε τυχαίας εκπομπής H2S. 

Εισήγηση:  

Εκπόνηση από τους δικαιούχους αδειών, σχεδίου για την εκτίμηση της πιθανότητας 

διαρροής υδρογονανθράκων και πρόκλησης πυρκαγιάς και αντιμετώπισης τους, αλλά και 

σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία του 1973 

(MARPOL), τα πλοία καθώς οι εγκαταστάσεις γεώτρησης απαιτείται να έχουν σε ισχύ 

ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ρύπανσης από πετρέλαιο (Shipboard 

Oil Pollution and Emergency Plan, SOPEP), που υποβάλλουν στο αναθέτον Υπουργείο 

προς αξιολόγηση και έγκριση. 

Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων παράκτιων συστημάτων ραντάρ υψηλής 

συχνότητας επί σειρά ετών, για την καταγραφή των θαλάσσιων ρευμάτων. 

Να χρησιμοποιηθεί μοντέλο προσομοίωσης διασποράς πετρελαιοκηλίδων για να 

προσδιοριστούν οι πιθανές κατευθύνσεις των διαρροών στην περιοχή αδειοδότησης, 

χρησιμοποιώντας εποχιακά μετεωρολογικά και ωκεανογραφικά στοιχεία.  

Ο συνδυασμός λειτουργίας των συστημάτων ραντάρ υψηλής συχνότητας και 

συστημάτων προσομοίωσης θα επιτρέπει τα αποτελέσματα τους να χρησιμοποιηθούν για 

να καθοριστεί η πιθανή επίπτωση των διαρροών στην περιοχή, ενδεχομένως και των 

επηρεαζόμενων περιβαλλοντικών πόρων, και η εκτίμηση του χρόνου που χρειάζεται να 

φθάσουν οι εν λόγω διαρροές στις ακτές της Κρήτης. 

Η παρέχουσα την άδεια αρχή μπορεί να ζητήσει βάσει συμβολαίου για κάθε φρεάτιο που 

διανοίγεται, να υποβάλλεται έκθεση από τον κάτοχο της άδειας γεώτρησης που να 

περιλαμβάνει γεωλογικές και γεωφυσικές πληροφορίες για τα αναμενόμενα επίπεδα 

υδροθείου, καθώς και τους κανονισμούς ασφαλείας που εφαρμόζονται κατά τη φάση της 

διάνοιξης του φρεατίου 

 

Επίπτωση 10: Διασυνοριακές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 

Οι διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις αναφέρονται σε μια περιοχή της 

δικαιοδοσίας ενός κράτους, ενώ η αιτία βρίσκεται στη περιοχή δικαιοδοσίας άλλου 

κράτους. Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο 

καθίσταται απαραίτητη για νομικούς λόγους, δεδομένου ότι απαιτείται από σειρά 

διατάξεων του Εθνικού, του Ευρωπαϊκού ή του Διεθνούς Δικαίου, αλλά είναι εξίσου 

απαραίτητη για πραγματικούς λόγους, δεδομένου ότι το περιβάλλον δεν «αναγνωρίζει» 
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σύνορα, αφού οι διεργασίες διαμεταφοράς ή μετάδοσης του αιτίου μιας επίπτωσης, ιδίως 

στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι ενιαίες, παρότι μέρη των επηρεαζόμενων εκτάσεων 

μπορεί να ανήκουν στη δικαιοδοσία διαφορετικών κρατών. 

Οι κυριότερες συμβάσεις, οδηγίες, νομοθεσίες, οι οποίες διέπουν προβλέψεις και 

υποχρεώσεις που αναφέρονται στη πρόληψη και αντιμετώπιση διασυνοριακών 

επιπτώσεων από τις δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης Y/K, ειναι: 

• Ευρωπαϊκή Οδηγία για Environmental Impact Assessment (85/337) 

• Συνθήκη της Βαρκελώνης (1976: «Συνθήκη για την Προστασία της Μεσογείου 

ενάντια στη ρύπανση», Offshore Protocol) 

• Σύμβαση OPRC (Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation, κύρωση 

με το ν. 2252/1994) 

• Σύμβαση UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) των 

Ηνωμένων Εθνών. Η σύμβαση αυτή επικυρώθηκε στην Ελλάδα το 1995 (Ν. 

2321/95 ΦΕΚ136Α/23.6.1995). 

• Οδηγία 2001/42 και η ΚΥΑ 107017/2006 

• Σύμβαση ESPOO και το Πρωτόκολλό της του Κιέβου. 

• Οδηγία 2013/30/ΕΕ ‘Για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών 

υδρογονανθράκων και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ΄ (Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 178 της 28.6.2013 

Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων 

εντοπίζονται στο άμεσο περιβάλλον των φρεατίων, αγωγών, ή άλλες τοποθεσίες 

εγκαταστάσεων και είναι απίθανο να επηρεάσουν τις γειτονικές χώρες. Ωστόσο, οι 

περιοχές αδειοδότησης για έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων δυτικά και 

Νότια της Κρήτης γειτνιάζουν με τα θαλάσσια σύνορα αρκετών χωρών της Μεσογείου, 

συμπεριλαμβανομένων της Αιγύπτου και Λιβύης.  

Υπό κανονικές συνθήκες οι άμεσες και σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων της αναζήτησης, εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 

εκτιμάται ότι αφορούν σε τοπικό επίπεδο και δεν είναι πιθανό να επηρεάσουν το 

περιβάλλον γειτονικών χωρών. Ωστόσο, ενα μεγάλο ατύχημα κατά την διάρκεια ή ως 

αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων, δυνητικά μπορεί να επιφέρει 

διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

H αξιολόγηση των πιθανών διασυνοριακών επιπτώσεων (βλέπε Πίνακα 1.IV), με βάση 

τους παράγοντες επίπτωσης για κάθε φάση των δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων 

(αναζήτηση, εξερεύνηση και εκμετάλλευση), όπως και τα ατυχήματα, προσδιορίζει δύο 

πηγές δυνητικά σημαντικών διασυνοριακών επιπτώσεων – μία κηλίδα αργού πετρελαίου 

από μια έκρηξη και διαρροή πετρελαίου diesel. Δηλαδή αφορά σε περιπτώσεις 

ατυχημάτων μόνο. 

Κάθε σχέδιο εκτέλεσης σεισμικών, γεωτρητικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων 

πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα αντιμετώπισης δυνητικών καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης που ενέχουν απειλή για τον άνθρωπο, το περιβάλλον ή τα περιουσιακά στοιχεία. 

Ωστόσο, ακόμα και με τον πιο προσεκτικό σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή ορθών 

διαδικασιών, βέλτιστων πρακτικών και κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού, 

μπορούν να συμβούν τέτοια περιστατικά ατυχημάτων, όπως (E&P Forum/UNEP, 1997): 

• απόρριψη καυσίμων, πετρελαίου, αερίων, χημικών και επικίνδυνων υλικών, 
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• έκρηξη σε γεώτρηση πετρελαίου ή αερίου (blowout), 

• πυρκαγιές (στις εγκαταστάσεις ή τον περιβάλλοντα χώρο), 

• μη προγραμματισμένη απώλεια της εγκατάστασης και γεγονότα διακοπής 

λειτουργίας, 

• φυσικές καταστροφές και οι επιπτώσεις τους στις δραστηριότητες, για 

παράδειγμα πλημμύρες, σεισμοί, και 

• πόλεμος ή δολιοφθορά. 

Η πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών ατυχημάτων (Πίνακας 1.ΙV) είναι υψηλότερη κατά τη 

φάση όρυξης των ερευνητικών γεωτρήσεων. 

Εισήγηση: 

Συμπερασματικά, κατά τη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων Υ/Κ θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη οι σχετικές πρόνοιες της Σύμβασης της Βαρκελώνης που ρυθμίζει με λεπτομέρεια 

τέτοια θέματα, των Ευρωπαϊκών Οδηγιών (όπως η Οδηγία 2013/30), καθώς και το 

Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά και των άλλων νομοθετικών πλαισίων. Επιπλέον να γίνει 

λεπτομερής ανάλυση των προνοιών του πρωτοκόλλου υπεράκτιων δραστηριοτήτων της 

Σύμβασης της Βαρκελώνης και των Παραρτημάτων του, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι 

όλες οι δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη περιοχή 

αδειοδότησης είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του.  

Σχετικά με τη διασφάλιση διασυνοριακής διαθεσιμότητας και συμβατότητας των μέσων 

παρέμβασης, σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Σύμβασης OPRC (Oil Pollution 

Preparedness, Response and Cooperation, ν. 2252/1994) που ρυθμίζει με λεπτομέρεια 

τέτοια θέματα, ενώ διαθέτει παράλληλα το προβλεπόμενο Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης 

Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες 

επιβλαβείς ουσίες (ΠΔ 11/2002). 

 

Η έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο θα μπορούσε 

να χρησιμεύσει για μια ευρύτερη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, μέσα από τον 

καθορισμό περιβαλλοντικών προτύπων για τις υπεράκτιες δραστηριότητες 

υδρογονανθράκων, μεθόδων για διασφάλιση της ασφάλειας στις υπεράκτιες 

δραστηριότητες υδρογονανθράκων και την ενδυνάμωση θεσμικών δομών. Στο σημείο 

αυτό πρέπει να γίνει αναφορά στην έλλειψη ατυχημάτων στην ευρύτερη περιοχή, παρά 

τη μακρόχρονη ιταλική δραστηριότητα σε θαλάσσιες εργασίες υδρογονανθράκων, 

γεγονός που σημαίνει ότι αφενός η περιοχή δεν χαρακτηρίζεται από αυξημένη 

επικινδυνότητα και αφετέρου ότι υφίσταται συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία η οποία 

θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. 
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Πίνακας 1.ΙV. Πιθανές διασυνοριακές επιπτώσεις για κάθε φάση των δραστηριοτήτων 

υδρογονανθράκων (αναζήτηση, εξερεύνηση και εκμετάλλευση), όπως 

και ατυχήματα. 

 

Παράγων επίπτωσης Πιθανή διασυνοριακή 

επίδραση 

Πιθανή σημαντικότητα 

διασυνοριακών 

επιπτώσεων 

Αναζήτηση   

Θόρυβος Airgun Ο θόρυβος ανιχνεύεται 

πολλά χιλιόμετρα  

μακριά, αλλά ο κίνδυνος 

σημαντικών επιπτώσεων 

(πχ σε θαλάσσια 

θηλαστικά και χελώνες) 

περιορίζεται σε μερικές 

εκατοντάδες μέτρα από τα 

πλοία σεισμικών ερευνών 

Οχι 

Κυκλοφορία πλοίων και 

ρυμουλκούμενου 

εξοπλισμού  

Μικρή πιθανότητα 

ελάχιστης επέκτασης των 

ερευνητικών γραμμών και 

ρυμουλκούμενου 

εξοπλισμού σε περιοχή 

άλλου κράτους  

Οχι 

Απορρίψεις αποβλήτων Διαλύονται ταχέως κοντά 

στα πλοία 

Οχι 

Εκπομπές αερίων ρύπων Διαχέονται γρήγορα 

κοντά στα πλοία 

Οχι 

Διαταραχή θαλάσσιου 

πυθμένα 

Οι επιδράσεις 

περιορίζονται στις 

περιοχές που βρίσκονται 

τα καλώδια ή ο 

εξοπλισμός επί του 

θαλάσσιου πυθμένα 

Οχι 

Εξερεύνηση   

Εγκατάσταση, παρουσία  

και απομάκρυνση 

γεωτρύπανου 

Οι επιπτώσεις 

περιορίζονται κοντά και 

επί των περιοχών 

γεώτρησης και 

αγκύρωσης 

Οχι 

Απόβλητα γεώτρησης Πλούμια θολερότητας Όχι? 
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μπορεί να εκτείνονται σε 

μερικά χιλιόμετρα από τα 

γεωτρύπανα καθώς και 

λεπτά υμένια από υγρά 

γεώτρησης μπορεί να 

διασπείρονται σε αρκετά 

χιλιόμετρα 

Αλλα απόβλητα Διαλύονται γρήγορα 

κοντά στα γεωτρύπανα 

Οχι 

Θαλάσσια συντρίμματα 

(debris) 

Τα επιπλέοντα 

συντρίμματα μπορούν να 

διασπείρονται σε μεγάλες 

περιοχές, επιπτώσεις στο 

πυθμένα περιορίζονται 

κοντά στα γεωτρύπανα 

Οχι 

Εκπομπές αέριων ρύπων Διασπείρονται γρηγορα 

κοντά στο γεωτρύπανο 

Οχι 

Δοκιμή γεώτρησης Εκπομπές και σταγονίδια 

πετρελαίου από 

κατακρήμνιση 

διασπείρονται κοντά στο 

γεωτρύπανο 

Οχι 

Υποστηρικτικές 

δραστηριότητες 

Οι επιπτώσεις μπορεί να 

εμφανιστούν ανάμεσα 

στη γεώτρηση και τις 

ακτές της νήσου Κρήτης, 

όπου ίσως θα υπάρχουν 

χερσαίες εγκαταστάσεις 

Οχι 

Εκμετάλλευση 

(Ανάπτυξη και 

Παραγωγή) 

  

Εγκατάστασεις Επιπτώσεις κυρίως κοντά 

στις γεωτρήσεις και κατά 

μήκος των αγωγών προς 

την χερσαία πλευρά της 

νησου Κρήτης. 

Οχι 

Παρουσία υποδομών Επιδράσεις πλησίον των 

υπεράκτιων υποδομών. 

Οχι 

Απόβλητα γεωτρήσεων Πλούμια θολερότητας 

μπορεί να εκτείνονται σε 

μερικά χιλιόμετρα από τα 

γεωτρύπανα καθώς και 

Οχι 
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λεπτά υμένια από υγρά 

γεώτρησης μπορεί να 

διασπείρονται σε αρκετά 

χιλιόμετρα 

Λειτουργικά απόβλητα Τα απόβλητα διαλύονται 

γρήγορα κοντά στις 

υπεράκτιες εγκαταστάσεις 

Οχι 

Θαλάσσια συντρίμματα 

(debris) 

Τα επιπλέοντα 

συντρίμματα μπορούν να 

διασπείρονται σε μεγάλες 

περιοχές, επιπτώσεις στο 

πυθμένα περιορίζονται 

κοντά στα γεωτρύπανα 

Οχι 

Εκπομπές αέριων ρύπων Διασπείρονται γρήγορα 

κοντά στο γεωτρύπανο 

Οχι 

Υποστηρικτικές 

δραστηριότητες 

Οι επιπτώσεις μπορεί να 

εμφανιστούν ανάμεσα 

στη γεώτρηση και τις 

ακτές της νήσου Κρήτης, 

όπου ίσως θα υπάρχουν 

χερσαίες εγκαταστάσεις 

Οχι 

Απομάκρυνση υποδομών Επιδράσεις πλησίον των 

θέσεων υπεράκτιων 

υποδομών. 

Οχι 

Ατυχήματα   

Κηλίδα αργού πετρελαίου 

από εκρηξη 

Οι επιδράσεις μπορούν να 

επεκταθούν σε γειτονικές 

επικράτειες, ανάλογα με 

τον όγκο της κηλίδας, τη 

χημική σύνθεση, 

ωκεανογραφικές και 

μετεωρολογικές 

συνθήκες, και 

αποτελεσματικότητα των 

μέτρων αντιμετώπισης 

της κηλίδας 

ΝΑΙ 

Κηλίδα πετρελαίου Diesel Οι επιδράσεις μπορούν να 

επεκταθούν σε γειτονικές 

επικράτειες, ανάλογα με 

τον όγκο της κηλίδας, τη 

χημική σύνθεση, 

ωκεανογραφικές και 

μετεωρολογικές 

συνθήκες, και 

ΝΑΙ 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 33 

αποτελεσματικότητα των 

μέτρων αντιμετώπισης 

της κηλίδας 

Κηλίδα από υγρά 

γεώτρησης 

Οι επιπτώσεις 

περιορίζονται κοντά στα 

γεωτρύπανα 

Οχι 

Διαρροή ή κηλίδα από 

υγρά καλωδίων streamer 

Επιπτώσεις περιορίζονται 

κοντά στα πλοία που 

εκτελούν σεισμικές 

έρευνες 

Οχι 

Απαλευθέρωση 

Υδροθείου (H2S) 

Οι επιπτώσεις 

περιορίζονται κοντά στα 

γεωτρύπανα ή υπεράκτιες 

εγκαταστάσεις 

παραγωγής 

Οχι 

 

 

1.5.2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΈΛΕΓΧΟ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Η Ελλάδα έχει εναρμονίσει το νομικό της πλαίσιο με την οδηγία 94/22/EC του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους όρους και τις εγκρίσεις για την πρόβλεψη, την 

έρευνα και την παραγωγή των υδρογονανθράκων με την ΚΥΑ 107017/28.8.2006 

«Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ». 

Δεν εντοπίστηκαν παλαιότερες Ευρωπαϊκές οδηγίες ή κατευθυντήριες οδηγίες που να 

αφορούν στον έλεγχο των διαρροών από υπεράκτιες δραστηριότητες για την έρευνα και 

εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων.  

Ωστόσο, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/30/ΕΕ για την ασφάλεια των υπεράκτιων 

εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τρία παράλληλα σύνολα 

κατευθυντήριων οδηγιών έχουν χρησιμοποιηθεί από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Αυτές είναι η Σύμβαση OSPAR, η Σύμβαση της Βαρκελώνης και η Διεθνής 

Σύμβαση MARPOL 73/78. 

Οδηγία 2013/30/ΕΕ για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και 

φυσικού αερίου: Πρόκειται για την Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013 , για την ασφάλεια των υπεράκτιων 

εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ. 

Η οδηγία αυτή θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων 

κατά τη διάρκεια υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και τον 

περιορισμό των συνεπειών τέτοιων  ατυχημάτων. Ισχύει με την επιφύλαξη δικαίου της 

Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων κατά την εργασία, 
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ιδίως τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 92/91/ΕΟΚ και με την επιφύλαξη των οδηγιών 

94/22/ΕΚ, 2001/42/EC, 2003/4/ΕΚ (19), 2003/35/ΕΚ, 2010/75/ΕΕ (20) και 2011/92/ΕΕ. 

Η οδηγία, χωρίς να κάνει πιο αυστηρούς τους περιβαλλοντικούς όρους στις 

δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου σε θαλάσσιες 

περιοχές, εισάγει πολύ πιο συστηματικές διαδικασίες παρακολούθησης των 

εργασιών. Κυρίως δε, προβλέπει λεπτομερή εξέταση της ικανότητας (οικονομικής και 

τεχνικής) των αναδόχων να ανταπεξέλθουν στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις αυτών των 

δραστηριοτήτων. Για την παρακολούθηση των εργασιών, προβλέπει την ίδρυση 

ανεξάρτητης αρχής, η οποία θα πρέπει να διαχωρίζεται από την αντίστοιχη που 

παρακολουθεί τα θέματα που σχετίζονται με τα τεχνικά και οικονομικά της έρευνας και 

παραγωγής υδρογονανθράκων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη νέα οδηγία η ανεξάρτητη αρχή στην οποία 

κοινοποιούνται όλα τα σχέδια για την πραγματοποίηση των ερευνών ή της 

εκμετάλλευσης, έχει το δικαίωμα αν το κρίνει απαραίτητο, ακόμη και να απαγορεύσει 

την έναρξη των εργασιών. Επίσης, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ένα κράτος 

μέλος, και ασκούν ταυτόχρονα εκμετάλλευση ή έρευνα σε άλλο Κράτος μη μέλος της 

ΕΕ, είναι υποχρεωμένες εφ΄ όσον τις ζητηθεί, να υποβάλλουν αναφορά, εφόσον τους 

ζητηθεί, σχετικά με τις συνθήκες οποιουδήποτε σοβαρού ατυχήματος στο οποίο έχουν 

εμπλακεί. 

Η ενσωματωση της οδηγίας σε ελληνική νομοθεσία είναι σε εξέλιξη 

Σύμβαση OSPAR: Για τις περισσότερες χώρες-παραγωγούς υδρογονανθράκων της 

Δυτικής Ευρώπης (τα συμβαλλόμενα μέλη είναι το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η 

Γαλλία, η Γερμανία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η 

Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ελβετία, και το Ηνωμένο Βασίλειο), η 

«Συνθήκη για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού 

Ατλαντικού» (Συνθήκη OSPAR) είναι η βάση για τις εθνικές νομοθεσίες που διέπουν την 

απόρριψη των υπεράκτιων. 

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της Συνθήκης OSPAR οργανώνονται σε έξι στρατηγικές: 

(1) προστασία και συντήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, 

(2) ευτροφισμός, 

(3) επικίνδυνες ουσίες, 

(4) βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου ανοικτής θαλάσσης, 

(5) ραδιενεργές ουσίες και 

(6) έλεγχος και αξιολόγηση 

Η τέταρτη στρατηγική περιλαμβάνει τις αποφάσεις και τις συστάσεις σχετικά με τις 

χημικές ουσίες, τα οργανικής φύσης ρευστά γεωτρήσεων, τη διαχείριση των υπεράκτιων 

απορριμμάτων, τη διάθεση των μη χρησιμοποιούμενων υπεράκτιων εγκαταστάσεων, τα 

περιβαλλοντικά συστήματα διαχείρισης, τις δοκιμές τοξικότητας, την παρακολούθηση 

και υποβολή εκθέσεων. Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να εφαρμόσουν της αποφάσεις και 

συστάσεις της OSPAR στο πλαίσιο του εθνικού ρυθμιστικού συστήματός τους. 
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Σύμβαση της Βαρκελώνης: Το 1976, 16 μεσογειακές χώρες υιοθέτησαν τη «Συνθήκη 

για την προστασία της Μεσογείου ενάντια στη ρύπανση» (Συνθήκη της Βαρκελώνης). Η 

σύμβαση υπεγράφη το 1976 με σκοπό την ενεργοποίηση και συνεργασία όλων των 

χωρών της Μεσογείου για την πρόληψη, μείωση και καταπολέμηση της θαλάσσιας 

ρύπανσης και τροποποιήθηκε το 1980. Η σύμβαση αυτή κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον 

N. 855/1978 (ΦΕΚ 235/Α/23.12.1978), τον Ν. 1634/1986 (ΦΕΚ104/Α) και τον 

Ν.3022/2002 (ΦΕΚ 114/Α). Η Συνθήκη της Βαρκελώνης περιλαμβάνει ένα πρωτόκολλο 

που αναπτύχθηκε για να ελέγξει τη ρύπανση κατά τη διάρκεια των υπεράκτιων 

δραστηριοτήτων για την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Το 

πρωτόκολλο διέπει τον έλεγχο των επιβλαβών ή noxious ουσιών και υλικών, του 

πετρελαίου και των ελαιούχων μιγμάτων, των αποβλήτων γεωτρήσεων, των αστικών 

υγρών αποβλήτων, των στερεών αποβλήτων, των εγκαταστάσεων υποδοχής, της 

διασυνοριακής ρύπανσης κλπ. 

Το πρωτόκολλο υπεράκτιων δραστηριοτήτων της Συνθήκης της Βαρκελώνης είναι η 

βάση για την δημιουργία προτύπων για την απόρριψη αποβλήτων σε θαλάσσια 

οικοσυστήματα σε  Μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να 

αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη των Ελληνικών απαιτήσεων 

αναφορικά με την απόρριψη αποβλήτων υπεράκτιων δραστηριοτήτων για την έρευνα και 

την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Επιπλέον η Σύμβαση της Βαρκελώνης 

περιέχει συγκεντρωμένες σε ένα έγγραφο τις κατευθυντήριες οδηγίες για διάφορες 

υπεράκτιες δραστηριότητες σε αντίθεση με τη Σύμβαση OSPAR.. 

Διεθνής Σύμβαση MARPOL 73/78: Η Διεθνής Σύμβαση MARPOL (Μarine Pollution) 

73/78 «περί προλήψεως της ρυπάνσης της θαλάσσης από πλοία» προέκυψε από την 

Συνθήκη του 1973 και την διάσκεψη του 1978 - πρωτόκολλο MARPOL. Η σύμβαση 

αυτή τέθηκε σε ισχύ στις 2 Οκτωβρίου 1983 για το Παράρτημα Ι που αφορούσε στο 

πετρέλαιο και το Παράρτημα ΙΙ (που αφορούσε στις επιβλαβείς υγρές - χημικές ουσίες).  

 Το παράρτημα V, που καλύπτει τα απορρίμματα, τέθηκε σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 

1988.  

 Το Παράρτημα ΙΙΙ, που καλύπτει τις επιβλαβείς ουσίες που μεταφέρονται σε 

συσκευασμένη μορφή, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1992.  

 Το Παράρτημα IV, που καλύπτει τα λύματα, τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2003.  

 Το Παράρτημα VI, που καλύπτει την ατμοσφαιρική ρύπανση, υιοθετήθηκε τον 

Σεπτέμβριο του 1997.  

Η σύμβαση αυτή έθεσε το νομικό πλαίσιο πρόληψης της ρύπανσης από πλοία 

καθορίζοντας τα όρια ρύπανσης από απόρριψη πλοίων σε πολύ μικρές ποσότητες και 

οπωσδήποτε πέρα από προκαθορισμένη απόσταση από την κοντινότερη ακτή. Επίσης, 

στις «Ειδικές Περιοχές» όπως είναι η περιοχή της Μεσογείου απαγορεύονται σχεδόν 

οποιαδήποτε εκφόρτωση από τα πλοία. Συγκεκριμένα, η Συνθήκη του 1973 προσδιόρισε 

ως ειδικές περιοχές τη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θάλασσα της Βαλτικής, την 

Ερυθρά Θάλασσα και την περιοχή των Περσικών Κόλπων, τις οποίες θεωρεί ως περιοχές 

ευάλωτες στη μόλυνση από το πετρέλαιο και γι’αυτό απαγορεύονται οι εκροές 

πετρελαίου σε αυτές. Οι τροποποιήσεις στα τεχνικά παραρτήματα της συνθήκης 
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MARPOL 73/78 ξεκίνησαν το 1984 με στόχο την συνεχή προσπάθεια πρόληψης και 

διασφάλισης της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση των πλοίων. 

Στην Ελλάδα ο Νόμος 1269/1982 (ΦΕΚ 89/Α/21.7.1982) κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση 

MARPOL 73/78. 

Εισήγηση: Θα πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων 

των γεωτρήσεων, και των άλλων αποβλήτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες 

εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων στη περιοχή αδειοδότησης. Κατά τη ανάπτυξη 

των εν λόγω απαιτήσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σχετικές πρόνοιες της 

Σύμβασης της Βαρκελώνης και της Σύμβασης OSPAR και πιθανά ορισμένα στοιχεία της 

σύμβασης MARPOL, αλλά και η νέα Οδηγία 2013/30/ΕΕ. Επιπλέον πρέπει να γίνει 

λεπτομερής ανάλυση των προνοιών του πρωτοκόλλου υπεράκτιων δραστηριοτήτων της 

Σύμβασης της Βαρκελώνης και των Παραρτημάτων του, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι 

όλες οι δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη περιοχή 

αδειοδότησης είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του. 

 

1.5.3. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις θαλάσσιες περιοχές νότια 

και δυτικά της Κρήτης, συμπεριλαμβάνει ανασκόπηση των υφισταμένων 

περιβαλλοντικών και κοινωνικό-οικονομικών στοιχείων της περιοχής. 

Αν και κατά τη διάρκεια εκπόνησής της ΣΜΠΕ διαπιστώθηκε η έλλειψη στοιχείων που 

αφορούν σε μια σειρά από θέματα, μόνο όσα είναι σχετικά με το πρόγραμμα 

αδειοδότησης παρατίθενται εδώ και τα οποία πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενα των επί 

μέρους εξειδικευμένων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  που έπονται. 

Πρώτιστη είναι η έλλειψη επαρκούς γνώσης σχετικά με την οικολογία των βενθικών 

κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης και των βιολογικών χαρακτηριστικών 

των λιβαδιών Ποσειδώνιας, πιθανής ύπαρξης κοραλλιών και χημειοσυνθετικών 

κοινωνιών, κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συνδέονται η κυκλοφορία και η 

βιογεωχημεία της Μεσογείου με τη βιολογική δραστηριότητα και την κατανομή των 

πληθυσμών στα μεγάλα βάθη. Προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό, θα πρέπει να 

διεξαχθεί μια μελέτη αναγνώρισης των κοινωνιών, να χαρτογραφηθεί η έκταση του 

βυθού, για να τεκμηριωθεί αν υπάρχουν ή όχι κοράλλια ή και άλλα χαρακτηριστικά του 

πυθμένα της θάλασσας (epifauna), και για να προσδιοριστεί η πανίδα της περιοχής. Η 

κάλυψη των ελλείψεων αυτών θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση της υπάρχουσας 

περιβαλλοντικής κατάστασης στην περιοχή αδειοδότησης, αλλά δεν θεωρείται ως 

απαραίτητη και ικανή συνθήκη για την συνέχιση της διαδικασίας αδειοδότησης.  

Συνοπτικά τα σχετικά ελλείμματα στοιχείων που προσδιορίζονται στην περιβαλλοντική 

μελέτη, με τις σχετικές συστάσεις για περαιτέρω μελέτη, είναι τα ακόλουθα: 

 Αξιολόγηση της οικολογίας και έκτασης των σημαντικών βενθικών κοινωνιών, 

όπως περιγράφονται ανωτέρω. Υπό το πρίσμα μιας μελλοντικής δραστηριότητας 

εξόρυξης και εγκατάστασης παραγωγής στον πυθμένα της θάλασσας θα πρέπει να 

γίνεται παρακολούθηση των επιπτώσεων και εκτίμηση των επιπέδων πίεσης στις 

μακρο- και μειο- βενθικές βιοκοινωνίες με χρήση κατάλληλης μεθοδολογίας και 
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δεικτών. Αυτή η παρακολούθηση των επιπτώσεων μετά την εγκατάσταση των 

φρεατίων εξόρυξης προτείνεται  να ακολουθεί μια στρατηγική διαβαθμισμένης 

απόστασης από το σημείο εξόρυξης που ακολουθείται συνήθως όταν οι 

επιπτώσεις από έναν παράγοντα διατάραξης ή πίεσης εξασθενούν με την 

απόσταση από τη σημειακή πηγή. Ενδεικτικά οι διαβαθμισμένες αποστάσεις για 

την επιλογή των σημείων παρακολούθησης μπορεί να είναι α) κοντά στο σημείο 

εξόρυξης β) 120 μ από το σημείο γ) 1000 μ από το σημείο.Τέτοια συστήματα 

εκτίμησης της οικολογικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των βενθικών 

βιοκοινωνιών έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα (Simboura & Zenetos, 2002; Simboura 

et al., 2012; 2014; in press) στο πλαίσιο της εφαρμογής κοινοτικών οδηγιών όπως 

η WFD (EC, 2000/60), και η Οδηγία για τη Θαλάσσια Στρατηγική MSFD (EC, 

2008). Συγκεκριμένα, και για τη βαθύαλη ζώνη έχουν προταθεί επίπεδα 

αναφοράς (reference values) για δείκτες ποικιλότητας και συστήματα 

ολοκλήρωσης βιοτικών και δεικτών ποικιλότητας.   

 Επειδή η υψηλή σεισμικότητα της περιοχής συνιστά έμμεσο κίνδυνο για την 

εκμετάλλευση πιθανών υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων γιατί 

αποτελεί έναν κύριο παράγοντα πρόκλησης συνοδών με αυτήν γεω-κινδύνων, 

όπως οι υποθαλάσσιες βαρυτικές μετακινήσεις ιζημάτων (ολισθήσεις, ροές 

μαζών-κορημάτων, τουρβιδιτικά ρεύματα), οι διαρρήξεις του πυθμένα, η μαζικές 

διαφυγές ρευστών από τον πυθμένα και η πιθανή πρόκληση tsunamis. 

Συμπερασματικά, πριν από την έναρξη εξόρυξης πιθανών κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων είναι απαραίτητη μια ειδική μελέτη για την εκτίμηση των γεω-

κινδύνων στον ευρύτερο χώρο νότια και δυτικά της Κρήτης και την αποφυγή τους 

με κατάλληλη χωροθέτηση, σχεδιασμό και μέτρα υλοποίησης και λειτουργίας 

των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων εξόρυξης. Προφανώς, η μελέτη αυτή θα 

πρέπει να εκπονηθεί αφού έχει προχωρήσει σε επαρκή βαθμό η έρευνα για τα 

πιθανά κοιτάσματα και η ωρίμανση του σχεδιασμού για την εκμετάλλευσή τους, 

ώστε να καταστούν γνωστά τα σημεία στα οποία θα επικεντρωθούν οι 

δραστηριότητες υδρογονανθράκων μέσα στη συνολική περιοχή παραχώρησης 

δικαιώματων. Προτείνεται επίσης η εκπόνηση ειδικών μικροσεισμικών μελετών 

με τοποθέτηση τοπικών «αμφίβιων» δικτύων σεισμογράφων για την ακριβή 

απεικόνιση της σεισμικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο και η εκπόνηση 

ειδικής μελέτης ανάλυσης γεωκινδύνων με έμφαση στην ευστάθεια πρανών-

κατολισθήσεις, στην ύπαρξη κρατήρων διαφυγής αερίων υδρογονανθράκων, 

λασποηφαιστείων και υδριτών. 

 Μετρήσεις της ποιότητας των ιζημάτων (επιφανειακών και σε βαθύτερα 

στρώματα), του αιωρούμενου υλικού και του ρυθμού ιζηματογένεσης. Οι 

πληροφορίες που αφορούν στη γενική γεωχημική σύσταση και κατανομή κύριων 

στοιχείων και ιχνοστοιχείων στα ιζήματα της Ανατολικής Μεσογείου είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένες και απαιτείται συστηματική δουλειά για την καταγραφή 

της σύγχρονης κατάστασης και της αξιολόγησης των πιθανών ανθρωπογενών 

πιέσεων, όπως αυτές καταγράφονται στα θαλάσσια ιζήματα. Επίσης πρέπει να 

μετρηθούν συστηματικά οι συγκεντρώσεις των υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) και 

βαρέων μετάλλων στα ιζήματα του πυθμένα της θάλασσας στην περιοχή 

αδειοδότησης, ούτως ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση των επιπτώσεων και 
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αλλαγών λόγω των δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης των 

υδρογονανθράκων στην περιοχή. 

 Μετρήσεις ρύπων όπως τα βαρέα μέταλλα και ΠΑΥ πρέπει να γίνουν και στη 

στήλη του νερού, που ουσιαστικά δεν υπάρχουν πληροφορίες, ώστε να είναι 

εφικτή η εκτίμηση των όποιων αλλαγών από τις δραστηριότητες Υ/Κ. 

 Μετρήσεις ρύπων (υδρογονάνθρακες, βαρέα μέταλλα) προτείνεται να γίνουν, 

πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων, σε οργανισμούς – δείκτες (δίθυρα, ψάρια) 

της περιοχής, ώστε να συμπληρωθούν τα σχεδόν ανύπαρκτα δεδομένα, και έτσι 

να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την μελλοντική περιβαλλοντική 

παρακολούθηση της περιοχής. 

 Τα χημικά χαρακτηριστικά των υλικών των γεωτρήσεων που θα καταλήξουν στο 

θαλάσσιο περιβάλλον θα πρέπει να είναι εντός των ορίων ανοχής του 

οικοσυστήματος στο οποίο διατίθενται. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η ποιοτική 

μελέτη των υλικών εκσκαφής, καθώς και η περιβαλλοντική παρακολούθηση του 

θαλάσσιου χώρου απόρριψης των βυθοκορημάτων πριν, κατά την διάρκεια και 

μετά την απόρριψη, όπως αναφέρουν ρητά οι Οδηγίες Εφαρμογής που έχουν 

εκδοθεί από το Προγράμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών για την 

διαχείριση των βυθοκορημάτων στην Μεσόγειο Θάλασσα (UNEP/MED POL 

2000) και επιβάλλουν η Εθνική Νομοθεσία και οι Διεθνείς Συνθήκες (Λονδίνου 

1972 και Βαρκελώνης 1976 μαζί με τα συνοδευτικά Πρωτόκολλα) που αφορούν 

την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 Καθώς από το 2005-6 οπότε πραγματοποιήθηκαν ερευνητικές εργασίες σε σχέση 

με τη κυκλοφορία στην περιοχή, έχουν ήδη παρέλθει 10 περίπου έτη, εκτιμάται 

ότι υπάρχει ανάγκη για επανάληψη της έρευνας πεδίου στην περιοχή 

ενδιαφέροντος. Προσθέτως, προτείνεται η πόντιση ακουστικών (κατά προτίμηση) 

ρευματογράφων (ADCP) σε λίγα επιλεγμένα σημεία της περιοχής ενδιαφέροντος 

για χρονική διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους, καθώς αυτό θα συνέβαλλε 

ουσιαστικά στην πληρέστερη κατανόηση της κυκλοφορίας στην περιοχή.  

 Επέκταση ή αύξηση της ανάλυσης των υφιστάμενων ωκεάνιων προγνωστικών 

μοντέλων ροής προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία των 

προσομοιώσεων της διασποράς των διαρροών πετρελαίου. Θα πρέπει σε αυτή τη 

ΜΠΕ να αναπτυχθούν επίσης σχέδια έκτακτης ανάγκης, ενημέρωση των 

εμπλεκόμενων φορέων, σχεδιασμός δράσεων, εκπαίδευση προσωπικού, σε 

συνεχή ετοιμότητα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. 

 Σε σύνδεση με τα ανωτέρω θα μπορούσε να προβλεφθεί εγκατάσταση 

τηλεμετρικών σταθμών μέτρησης, ραντάρ, και δημιουργία βάσης δεδομένων που 

θα συνδέεται με σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για πρόληψη και 

αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων και υποβοήθησης λήψης αποφάσεων. Επίσης να 

δοθεί έμφαση στις περιοχές NATURA 2000. Πρόσθετες πληροφορίες για τις 

περιοχές NATURA, ΕΖΔ, ΖΕΠ σε σχέση με αποτύπωση οικολογικών διαδρόμων, 

προσδιορισμός αναπαραγωγικών δραστηριοτήτων, μετανάστευσης κλπ. 

 Συλλογή επιπρόσθετων στοιχείων και δεδομένων σε σχέση με μετεωρολογικά 

δεδομένα, ατμοσφαιρικούς ρύπους και ατμοσφαιρικά πλεγματικά πεδία 

ανάλυσης, τα υποεπιφανειακά ρεύματα, συστηματική σειρά επιτόπιων κυματικών 
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μετρήσεων, τη θερμοκρασία και την αλατότητα στην περιοχή αδειοδότησης, 

επειδή τα υπάρχοντα δεδομένα είναι παλαιά ή ελλειπή. Επίσης λόγω απουσίας 

πρόσφατων μετρήσεων αλλά και οι υπάρχουσες μετρήσεις είναι ελάχιστες 

σχετικές με τις κατανομές οξυγόνου, αιωρούμενου υλικού και θρεπτικών αλάτων 

επισημαίνεται η αναγκαιότητα αποτύπωσης και παρακολούθησης της τρέχουσας 

κατάστασης. 

 Χαρτογράφηση αρχαιολογικών ευρημάτων και ναυαγίων, όπως και καλωδίων 

τηλεπικοινωνιών. 

 Να εκπονηθούν προτάσεις για επίλυση πιθανών προβλημάτων αλλά και την 

αποκατάσταση του τοπίου σε σχέση με πιθανή οπτική διαταραχή από τις μόνιμες 

εγκαταστάσεις στο φυσικό τοπίο, εφόσον υπάρξει και ακόλουθες πιθανές 

επιπτώσεις στο τουρισμό θα γίνει στα πλαίσια εξειδικευμένης ΜΠΕ ανά θέση 

γεώτρησης και ανά θέση παραγωγής, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ν. 4014/2011, υ.α. 1958/2011 κ.ο.κ.). Στις ίδιες 

ΜΠΕ και στις αντίστοιχες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει 

κάθε φορά να διερευνάται η αναγκαιότητα, το είδος και τα ειδικά χαρακτηριστικά 

αντισταθμιστικών μέτρων, ιδίως σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 

(ν. 4014/2011, αρθ. 2 παρ. 7 και αρθ. 10 παρ. 4, καθώς και υ.α. οικ.48963/2012, 

παρ. 7.8) ή όσον αφορά την πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικών 

ζημιών (π.δ. 148/2009). Τέλος, στις ίδιες ΜΠΕ θα πρέπει να εξετασθούν οι 

μέθοδοι και διασφαλίσεις αποκατάστασης του περιβάλλοντος κατά τις φάσεις 

αποχώρησης ή απεγκατάστασης. 

 Μελέτη που θα διερευνήσει περαιτέρω τα αναγκαία μέτρα αποφυγής, 

ελαχιστοποίησης ή αντιστάθμισης για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων στις οικονομικές κ.λπ. δραστηριότητες αυτών 

των περιοχών και κυρίως στο τουρισμό, αλλά και λεπτομερέστερη εξέταση 

εναλλακτικού σεναρίου με τη δημιουργία ζώνης προστασίας της ακτογραμμής 

και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτή. Επίσης το θέμα 

εγκατάστασης διυλιστηρίου ή θαλάσσιας μεταφοράς του αργού πετρελαίου θα 

πρέπει επίσης να εξεταστεί σε βάση εκτίμησης ζημιών και οφελών.  

 Πρόταση για προδιαγραφές για τη δημιουργία ανεξάρτητου κλιμακίου τεχνικών 

συμβούλων υποβοήθησης της τοπικής κοινωνίας στα πλαίσια των εμπλεκόμενων 

περιφερειών- πανεπιστημίων, κ.α., για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών όρων και 

τεχνικών προδιαγραφών ελέγχου στο σύνολο των εργασιών της έρευνας και 

εκμετάλλευσης-παραγωγής υδρογονανθράκων καιτην ίδρυση Οργανισμού 

Ελέγχου και Συντονισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών υψηλού 

κινδύνου σε διασύνδεση με το κλιμάκιο τεχνικών συμβούλων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 130255/9-9-14 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και με τις προδιαγραφές της από 

22ας  Οκτωβρίου  2014 σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου γιά την 

υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ για την εκπόνηση της «Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον Δυτικά και Νότια της νήσου Κρήτης 

και στο Ιόνιο Πέλαγος με σκοπό την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων», που 

υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οδός 

Αμαλιάδος 17, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού 

Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Αλεξιάδη και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ, 

Δρα Βασίλειο Λυκούση. 

 

2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΜΠΕ 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ για την εκπόνηση 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα πλαίσια εφαρμογής της 

Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 

«σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων», στα πλαίσια της υλοποίησης της πρωτοβουλίας του ΥΠΕΚΑ, γιά έρευνα και 

εκμετάλλευση υδρογονανθράκων με τη διαδικασία της προκήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού για 

την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) 

θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης (ΦΕΚ Β 2186-2014, ΥΑ 

Δ1-Α-12892_31-07-2014, Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ενωσης 2014/C 400/03-13.11.2014). 

Η οδηγία 2001/42/ΕΚ ενσωματώθηκε στο θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας με την ΚΥΑ 

107017/28.8.2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ». Η διαδικασία που 

προβλέπεται από την Οδηγία 2001/42/ΕΚ αναφέρεται ως Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση 

(ΣΠΕ) του Σχεδίου ή του Προγράμματος. Η εκπόνηση μιας ενιαίας Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας ΣΠΕ. 

Η διαδικασία ΣΠΕ, σύμφωνα με το κείμενο της Οδηγίας (Άρθρο 2β), περιλαμβάνει τις 

παρακάτω θεματικές ενότητες: 

1. Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 

2. Διεξαγωγή διαβουλεύσεων 

3. Συνεκτίμηση της περιβαλλοντικής μελέτης και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά 

τη λήψη αποφάσεων και 

4. Παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόφαση 

Πεδίο εφαρμογής της ΣΜΠΕ ορίζονται 20 θαλάσσιες περιοχές: 

Α. Στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο πέλαγος) και  
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Β. Νοτίως της Κρήτης. 

Επί μέρους αντικείμενα της ΣΜΠΕ είναι: 

 Η περιγραφή των πιθανών δραστηριοτήτων που θα υπάρξουν στις υπό μελέτη θαλάσσιες 

περιοχές.  

 Η παρουσίαση της υπάρχουσας πληροφορίας γιά την κατάσταση του φυσικού θαλάσσιου 

περιβάλλοντος και του κοινω-οικονομικού περιβάλλοντος 

 Η αναγνώριση και εκτίμηση πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις 

δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλευσης υδρογονανθράκων και ειδικά των πλέον 

σημαντικών 

 Η διαμόρφωση προτάσεων / κατευθύνσεων και μέτρων γιά την πρόληψη, τον περιορισμό 

και την κατά το δυνατό αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων 

στο θαλάσσιο περιβάλλον και βιολογικούς πόρους, καθώς και συστήματος 

παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και  

 Να αναγνωρισθούν τυχούσες δυσκολίες, (πχ έλλειψη στοιχείων ή πληροφοριών, 

τεχνογνωσίας, κλπ) που θα προκύψουν κατά την εκπόνηση των μελετών. 

Επίσης περιλαμβάνονται εκτενείς αναφορές και περιγραφές των εφαρμοζομένων νομοθεσιών, 

Διεθνών Συμβάσεων και Πρωτοκόλλων που διέπουν τις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου και 

νοτίως της Κρήτης. 

Παραδοτέα της παρούσας ΣΜΠΕ είναι οι δύο τεχνικές εκθέσεις: 

Τόμος Α: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γιά τις Θαλάσσιες Περιοχές 

Ερευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος (Εικ. 2.1). 

Τόμος Β: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γιά τη Περιοχή Ερευνας & 

Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων για τις Θαλάσσιες Περιοχές Νότια της Κρήτης (Εικ. 2.2). 

 

 

Εικ. 2.1. Θαλάσσιες περιοχές ενδιαφέροντος (11) στο Ιόνιο πέλαγος (συμπεριλαμβανομένων 

των κόλπων Μεσσηνιακού και Λακωνικού) για έρευνα και εκμετάλλευση Υ/Κ. 
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Εικ. 2.2. Θαλάσσιες περιοχές ενδιαφέροντος (9) νότια της Κρήτης για έρευνα και εκμετάλλευση 

Υ/Κ. 

 

Οπως αναφέρθηκε παραπάνω, η εκπόνηση μιας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας ΣΠΕ. Ακολουθεί η διαβούλευση επ’ 

αυτής και του προγράμματος με το ενδιαφερόμενο κοινό και τους σχετικούς φορείς με στόχο την 

ενσωμάτωση σε αυτό μέτρων βελτιστοποίησης της περιβαλλοντικής του επίδοσης και 

ελαχιστοποίησης των ενδεχόμενα δυσμενών επιπτώσεών του στο περιβάλλον. Τα πορίσματα της 

διαβούλευσης περιλαμβάνονται σε μία κοινή περιβαλλοντική δήλωση (κανονιστική πράξη), η 

οποία εγκρίνεται σε εθνικό επίπεδο και τα περιβαλλοντικά δεδομένα που προέκυψαν 

ενσωματώνονται στο πρόγραμμα. 

 

2.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα μελέτη εκπονείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προαναφερθείσας Σύμβασης, 

τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 

27ης Ιουνίου 2001 «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων και προγραμμάτων» όπως ενσωματώνεται στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ 

107017/28.8.2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ»). 

Επίσης, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς 

και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προκήρυξη του Διεθνούς 

Διαγωνισμού για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 

σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης (ΦΕΚ Β 

2186-2014, ΥΑ Δ1-Α-12892_31-07-2014, Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ενωσης 2014/C 400/03-

13.11.2014).  

Μία Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) μπορεί να χωρισθεί σε δύο βασικά στάδια :  

 Πρώτο στάδιο: Περιλαμβάνει την ανάθεση και εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Βασικός στόχος της ΣΜΠΕ είναι η εκτίμηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις παρεμβάσεις, που προβλέπονται στο 

προγραμματικό κείμενο (ΕΠ), καθώς επίσης και των εναλλακτικών λύσεων που θα 
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μπορούσαν να αναληφθούν λαμβάνοντας υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους που 

διατυπώνονται στο σχέδιο του προγραμματικού κειμένου. Η θεώρηση αυτή θα αναδείξει 

την πλέον αποδεκτή περιβαλλοντικά λύση ενδυναμώνοντας έτσι την ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής διάστασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ). 

 Δεύτερο στάδιο: αφορά στη διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 

(ΣΠΕ). Αυτή περιλαμβάνει: 

 τη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς (αρμόδιες Αρχές, κοινωνικοί και 

οικονομικοί εταίροι, ενδιαφερόμενο κοινό) με βασικό κείμενο τη ΣΜΠΕ καθώς 

και  

 την εισήγηση στο αρμόδιο όργανο για την αποδοχή και έγκριση των 

συμπερασμάτων, που προέκυψαν από τη διαδικασία ΣΠΕ.  

Μία ΣΜΠΕ περιλαμβάνει (σύμφωνα με τη ΚΥΑ 107017/28.8.2006 και το Παράρτημα Ι της 

Οδηγίας 2001/42/ΕΚ):  

Α. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται μια μη τεχνική περίληψη του συνόλου της μελέτης (Κεφ. 1, 

παρούσας έκθεσης). 

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Δίνονται στοιχεία της αρχής σχεδιασμού ή του φορέα εκπόνησης του σχεδίου ή προγράμματος 

καθώς και του μελετητή της Σ.Μ.Π.Ε. (Κεφ. 2, παρούσας έκθεσης) 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Αναλύονται η σκοπιμότητα και οι στόχοι του σχεδίου ή προγράμματος (Κεφ. 3 παρούσας 

έκθεση). 

Επίσης συμπεριλαμβάνονται: 

α) οι διεθνείς ή κοινοτικοί ή εθνικοί στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που αφορούν 

στο σχέδιο ή πρόγραμμα, 

β) ο τρόπος με τον οποίο οι στόχοι αυτοί και τα περιβαλλοντικά ζητήματα ελήφθησαν 

υπόψη κατά την προετοιμασία του, 

γ) η σχέση του με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμματα. 

Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή του σχεδίου ή προγράμματος με ιδιαίτερη αναφορά (Κεφ. 

3, παρούσα έκθεση):  

α) στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του,  

β) στο περιεχόμενό του,  

γ) στα έργα και στις δραστηριότητες που ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή 

του.  

Ε. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Περιγράφονται οι εύλογες εναλλακτικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων (Κεφ. 3, 

παρούσας έκθεσης) 

α) της μηδενικής λύσης,  

β) των λόγων επιλογής των εναλλακτικών δυνατοτήτων που εξετάσθηκαν,  
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γ) των περιβαλλοντικά τεκμηριωμένων λόγων επιλογής του προτεινόμενου σχεδίου ή 

προγράμματος έναντι των άλλων εναλλακτικών δυνατοτήτων. 

ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος και δίνονται πληροφορίες για:  

α) τα σχετικά στοιχεία της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος στην περιοχή 

μελέτης και η πιθανή εξέλιξη βάσει της τρέχουσας κατάστασηε του περιβάλλοντος, εάν 

δεν εφαρμοσθεί το σχέδιο ή πρόγραμμα,  

β) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ενδέχεται να επηρεασθούν 

σημαντικά εντός της περιοχής μελέτης  

γ) τα τυχόν υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα των περιοχών της παραγράφου β΄ 

ανωτέρω, κυρίως εάν πρόκειται για περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, όπως 

εκείνες που περιλαμβάνονται στο εθνικό σκέλος του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 

Natura 2000.  

Σημειώνεται, ότι ως περιοχή μελέτης ορίζεται μια ευρύτερη περιοχή από εκείνη του 

γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου ή προγράμματος, στην οποία αναμένονται 

σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του. Η περιοχή αυτή ορίζεται κάθε 

φορά από το μελετητή της Σ.Μ.Π.Ε. σε συνεργασία με την αρχή σχεδιασμού του σχεδίου ή 

προγράμματος (Κεφ. 4, παρούσα έκθεση).  

Ζ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Προσδιορίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις, και 

ειδικότερα οι πρωτογενείς και δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργιστικές, βραχυ-, μεσο- 

μακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις σε τομείς όπως: 

 η βιοποικιλότητα  

 ο πληθυσμός  

 η ανθρώπινη υγεία  

 η πανίδα, η χλωρίδα  

 το έδαφος  

 τα ύδατα  

 ο αέρας  

 οι κλιματικοί παράγοντες  

 τα υλικά περιουσιακά στοιχεία  

 η πολιτιστική κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και 

αρχαιολογικής κληρονομιάς  

 το τοπίο και  

 οι σχέσεις μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων.  

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος διενέργειας της εκτίμησης των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον (Κεφ. 5, παρούσα έκθεση).  

Επίσης περιγράφονται (Κεφ. 6, παρούσα έκθεση):  
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α) οι προτάσεις / κατευθύνσεις / μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το 

δυνατόν, αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο 

περιβάλλον, και  

β) το σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 

εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος ( monitoring).  

Η. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ  

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μνεία των τυχόν δυσκολιών (όπως τεχνικά ελαττώματα ή έλλειψη 

τεχνογνωσίας ή έλλειψη στοιχείων ή πληροφοριών), που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της 

μελέτης (Κεφ.. 6, παρούσα έκθεση) 

Θ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ  

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι απολύτως αναγκαίες πρόσθετες βασικές μελέτες και 

έρευνες, οι οποίες θα πρέπει να εκπονηθούν πριν την έγκριση των έργων και δραστηριοτήτων 

που προκύπτουν από την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος (Κεφ. 6, παρούσα έκθεση).  

Ι. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (Κεφ. 7, παρούσα έκθεση) 

Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Παραρτήματα, παρούσας έκθεσης) 

α) Κείμενα τεκμηρίωσης.  

β) Χάρτες – Σχέδια κατάλληλης κλίμακας, κατά την κρίση του μελετητή, ανάλογα με την 

χωρική διάσταση του σχεδίου ή προγράμματος.  

Το σύνολο της μελέτης και των χαρτών – σχεδίων παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή  

 

2.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Τα κύρια κεφάλαια της παρούσας τεχνικής έκθεσης που αφορούν τη Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων στο Δ. Πατραϊκό 

κόλπο είναι τα ακόλουθα: 

1. Μη Τεχνική Περίληψη; 

2. Γενικά Στοιχεία – Εισαγωγή (παρόν κεφάλαιο) – περιγράφεται ο σκοπός, αντικείμενο, 

μεθοδολογία της ΣΜΠΕ, οργάνωση της έκθεσης και στοιχεία του φορέα εκπόνησης της μελέτης, 

3. Περιγραφή του προγράμματος αδειοδότησης δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων – 

περιγράφει περιληπτικά το πρόγραμμα, το νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβανομένων μέτρων 

ελέγχου καθώς και τους τύπους δραστηριοτήτων γιά τους υδρογονάνθρακες, που προβλέπεται 

να αναληφθούν, 

4. Σύνθεση της περιβαλλοντικής πληροφορίας – περιγράφει περιληπτικά τα περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής αδειοδότησης και όποια υπάρχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα 

που μπορέι να είναι σχετικά με το πρόγραμμα,  

5. Εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων – αξιολογεί τις πιθανές σημαντικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την εκτέλεση του προγράμαμτος αδειοδότησης, 

συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων της αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης, και 

6. Συμπεράσματα και προτάσεις – περιγράφει συνοπτικά τα σημαντικά 

ευρήματα/συμπεράσματα, προτείνει συμπληρωματικά μέτρα διαχείρησης και παρακολούθησης 

και αναγνωρίζει κανονιστικές εκτιμήσεις. 
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2.4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΜΠΕ – ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Τεχνικός Σύμβουλος και Ανάδοχος γιά την εκπόνηση και σύνταξη της παρούσας Στρατηγικής 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 

Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). 

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) είναι Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενο από 

τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης & Θρησκευμάτων. 

Σκοπός του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είναι η διεξαγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, η 

πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, η διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, 

ιδιαίτερα στους τομείς της μελέτης και προστασίας της υδρόσφαιρας και του ευρύτερου 

περιβάλλοντος, των οργανισμών της, των ορίων της με την ακτή και το βυθό, των φυσικών, 

βιολογικών, γεωλογικών κ.λπ. συνθηκών που επικρατούν και διέπουν τα παραπάνω συστήματα, 

κυρίως με την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, την υποστήριξη στη λήψη 

αποφάσεων, που αφορούν στην κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό, καθώς και την 

οικονομική τους εκμετάλλευση, είτε από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ή από τρίτους. Σημαντικός τομέας των 

δραστηριοτήτων είναι η παρακολούθηση, η προσομοίωση και η πρόγνωση των δυναμικών 

συνθηκών που επικρατούν στη θάλασσα και την ατμόσφαιρα. 

Για την επίτευξη των σκοπών του, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: 

 Σχεδιάζει και εκτελεί ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα, έργα και εκπονεί μελέτες 

με ανάλογο αντικείμενο. 

 Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς, ΑΕΙ και συναφή 

Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και νομικά και φυσικά πρόσωπα. 

 Ειδικεύει επιστήμονες στους πιο πάνω τομείς.  

 Συμβάλλει στην εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού. 

 Παρέχει επιστημονικές και τεχνολογικές πληροφορίες διαθέτοντας την κατάλληλη 

ηλεκτρονική διασύνδεση. 

 Παράγει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικά με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα.  

 Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς με συναφείς δραστηριότητες 

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αποτελείται από 3 Ινστιτούτα: 

 Ωκεανογραφίας, 

 Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, 

 Υδατοκαλλιεργειών και Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής. 

Επίσης διαθέτει 2 ενυδρεία: τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου, που λειτουργεί και ως Ενυδρείο-

Μουσείο, καθώς και το Θαλασσόκοσμο–CretAquarium, το νέο ενυδρείο στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Το απασχολούμενο στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. προσωπικό είναι ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό. 98 

άτομα είναι ερευνητές με διδακτορικό δίπλωμα και 80 έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Από 

τους τεχνικούς επιστήμονες 75 είναι απόφοιτοι ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώ το 

διοικητικό προσωπικό αριθμεί συνολικά 71 άτομα. 

Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (Ι.Ω.) του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είναι ο κύριος φορέας εκπόνησης της 

ΣΜΠΕ. Στο ερευνητικό αντικείμενο του Ι.Ω. συγκαταλέγονται εργασίες πεδίου, πειράματα 

πεδίου εργαστηριακά πειράματα και εργαστηριακές αναλύσεις που αποσκοπούν στην 

καταγραφή, τη μελέτη και την έρευνα των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών 
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συνθηκών που επικρατούν στο θαλάσσιο οικοσύστημα και στα όρια του με την ατμόσφαιρα, το 

βυθό και την ακτή στις Ελληνικές Θάλασσες, τη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ερυθρά 

Θάλασσα. Επίσης, το Ινστιτούτο διεξάγει έρευνα και προσφέρει υπηρεσίες μεταξύ άλλων στους 

τομείς βιογεωχημείας, γεωλογίας, παράκτιου περιβάλλοντος και της διαχείρισης του, 

επιχειρησιακής ωκεανογραφίας, εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών, ωκεανογραφίας ανοικτών 

θαλασσών, θαλάσσιας τεχνολογίας και θαλάσσιας μετεωρολογίας, μέτρησης και πρόγνωσης της 

κατάστασης των θαλασσών, καθώς και στον τομέα της θαλάσσιας τεχνολογίας.  

Στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας απασχολούνται 143 άτομα εκ των οποίων 47 είναι μόνιμοι 

ερευνητές. 

Σημαντικές ερευνητικές εγκαταστάσεις πεδίου και εξοπλισμός του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας: 

Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ (62μ. μήκος), Ε/Α Φιλία (26,1μ. μήκος), Π/ΕΕ Αλκυών (14μ. Μήκος), 

Βαθυσκάφος ΘΕΤΙΣ (επιχειρησιακό βάθος 610μ.), ROV MAX ROVER, ROV SUPER 

ACHILLE, MINI ROV, Multibeam echosounder (SEABEAM 2021), Πλωτοί Ωκεανογραφικοί 

Μετρητικοί Σταθμοί ΠΟΣΕΙΔΩΝ, Aanderaa μετρητές ρευμάτων (20), transmissometers, 2 CTD, 

1 ADCP system, 2 ORE 3.5 Khz subbottom profilers (4 and 12 transducer array fish), 1 

SPARKER SIG (1-9Kj), 1 Air-Gun PAR BOLT (USA), Boomer (GeoAcoustics - UK), Side 

Scan Sonar (GeoAcoustics - UK), Gravity corers, Multiple corers, Box corers, Underwater 

Spectroradiometer (LI-COR LI1800UW), X-BAND RADARS για κυματική παρακολούθηση 

(σύστημα Ωκεανός), κλπ. 

Η κύρια εργαστηριακή υποδομή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας περιλαμβάνει: Αυτόματο 

αναλυτή θρεπτικών αλάτων (BRAN+LUEBBE-GmbH), Φασματοφωτόμετρα Uv-vis, Σύστημα 

αέριας χρωματογραφίας – φασματομετρίας μαζών, Αέριο χρωματογράφος με FID και ECD, 

Υγρό χρωματογράφο με ανιχνευτές φθορισμού και πολλαπλών διόδων, Ατομική απορρόφηση με 

φλόγα (Varian), Συσκευές λυοφίλησης, Φθορισμόμετρα, Liquid Scintillation Counter, 

Μικροσκόπια επιφθορισμού, Μικροσκόπια ανάστροφης φάσης, Στερεοσκόπια με σύστημα 

ανάλυσης εικόνας, Φασματοφωτόμετρο, Flow cytometer, Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης 

(Phillps XL-20) με μικροαναλυτή για στοιχειακή ανάλυση, Στοιχειακό αναλυτή (CHNS), 

Σύστημα ανάλυσης διαλυτού ανόργανου άνθρακα, Ατομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη 

(Perkin – Elmer), Αναλυτή TOC, Αυτόκαυστο, Φυγόκεντροι, Σύστημα υπερήχων υψηλής 

έντασης, Διάφορες μικρότερες εργαστηριακές συσκευές (Φούρνοι, ζυγοί, καταψύκτες κλπ).  

Επίσης υποστήριξη στα ερευνητικά προγράμμαματα παρέχουν οι υποδομές κέντρου δεδομένων 

και δικτύων (Δίκτυο Τηλεματικής (HCMR-Net), Κέντρο Δικτύων, Υπολογιστικό Κέντρο, 

Βάσεις δεδομένων), η βιβλιοθήκη που είναι ενεργό μέλος της Κοινοπραξίας των Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link, το εργαστήριο GIS, το εργαστήριο θαλάσσιας 

τεχνολογίας. 

Τα τελευταία 30 χρόνια το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας έχει συντονίσει/συμμετείχε επιτυχώς σε 

πολλά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ενωση, εθνικούς και 

διεθνείς οργανισμούς κλπ, όπως τα POEM, MEDPOL, MTP-II MATER, METROMED, 

EUROCOMARGE, PELAGOS, OTRANTO, CINCS, INTERREG II – IONIO/318, 

INTERREG-N.AEGEAN/245, KEYCOP, INTERPOL, STRATEGY, FATE, IASON, 

DANUBS, ADIOS, MARSAIS, BEEP, SPICOSA, SESAME, IP PERSEUS, COCONET, 

MEDSEA, MERMAID, EMODNET, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, IRIS-SES, 

Monitoring για την WFD, κλπ., όπως συντόνισε και εκπόνησε τις Στρατηγικές Μελέτες 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων α) στον Δυτικό 

Πατραϊκό Κόλπο και β) στο Δυτικό Κατάκολο. 
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Το ΕΛΚΕΘΕ στα πλαίσια της παρούσας ΣΜΠΕ συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

και  με την εταιρεία Arcenviro: 

 

1) Την υπευθυνότητα για την επιμέρους μελέτη του  Κοινωνικο-οικονομικού 

Περιβάλλοντος των περιοχών της παρούσας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ανέλαβε  το Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 

Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο ασχολήθηκε με την 

πληθυσμιακή απογραφή/χρήση γης, την εμπορική ναυτιλία και ψυχαγωγική ιστιοπλοΐα, τις  

ιχθυοκαλλιέργειες, τη ναυτιλία και τις παράκτιες δραστηριότητες (λιμάνια, σταθμοί 

αποθήκευσης πετρελαιοειδών), τις τηλεπικοινωνίες (δίκτυο υποβρυχίων καλωδίων), την 

ψυχαγωγία και τον τουρισμό και τους αρχαιολογικούς χώρους και την πολιτιστική κληρονομιά. 

Γενικά αντικειμενο και σκοπός  του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη έρευνας και η υποστήριξη 

του διδακτικού έργου του Τμήματος σε θέματα Ολοκληρωμένης Προσέγγισης στον Χωρικό 

Σχεδιασμό. Το Εργαστήριο καλύπτει θέματα που σχετίζονται με: 

 την περιβαλλοντική διάσταση του χωρικού σχεδιασμού, 

 τη σχέση της πολιτικής για το περιβάλλον με την πολεοδομία και χωροταξία, 

 τον σχεδιασμό για τα ανθρώπινα και φυσικά οικοσυστήματα γενικά και ειδικά, όπως για 

παράδειγμα την: 

- ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών, 

- ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής, 

- βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, 

- ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε νησιωτικές περιοχές, 

- το σχεδιασμό για τη Βιώσιμη ανάπτυξη στον εθνικό, Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό χώρο. 

Ιδιαίτερη έμφαση  δίδεται στην χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και στην ανάπτυξη 

εργαλείων και μεθόδων που υποστηρίζουν την ολοκληρωμένη προσέγγιση στον χωρικό 

σχεδιασμό με έμφαση στη περιβαλλοντική διάσταση όπως για παράδειγμα: 

 ανάπτυξη περιβαλλοντικών σεναρίων,  

 ανάλυση φέρουσας ικανότητας,  

 στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση,  

 χωρικά συστήματα στήριξης αποφάσεων κλπ. 

H ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου ασχολείται με τη διεπιστημονική έρευνα στον 

περιβαλλοντικό σχεδιασμό, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της γνώσης και της μεθοδολογίας σε 

θέματα ολοκληρωμένης χωρικής περιβαλλοντικής πολιτικής και σχεδιασμού σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά 

προγράμματα και έχει παράσχει βοήθεια μέσω της συμβουλευτικής δραστηριότητας σε πολλές 

περιοχές στην Ελλάδα, την Ευρώπη, αλλά και σε μεσογειακές και αναπτυσσόμενες χώρες. 

Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου έχει ιδιαιτέρως επεκταθεί σε Μεσογειακό επίπεδο, με 

μακρά εμπειρία και πρακτική σε θέματα που αφορούν τη Μεσόγειο θάλασσα, π.χ. CAMP- 

Coastal Areas Management Project, the Euro-Mediterranean Partnership, MAP (Marine Action 

Plan), PAP (Priority Actions Programme) on ICZM guidelines κτλ. Η πρόσφατη και τρέχουσα 

έρευνα του Εργαστηρίου επικεντρώνεται κυρίως στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τη 

διαχείριση, την εδαφική ανάπτυξη και τη συμμετοχή στη διαμόρφωση σεναρίων για τις 

ευρωπαϊκές μακρο-περιφέρειες, με έμφαση στη Μεσόγειο θάλασσα και στην Αδριατική 

θάλασσα-Ιόνιο Πέλαγος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα: 
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• Med-IAMER-Integrated Actions to Mitigate Environmental Risks in the Mediterranean Sea 

(2013-2015) 

• DG MARE-ADRIPLAN-Adriatic ADRiatic Ionian maritime spatial PLANning (2013-2015) 

• ESPON-ET2050: Spatial Scenarios and Visions for Europe (2011-2014) 

• Παρατηρητήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος σε μια μεσαίου μεγέθους 

παράκτια πόλη (2012-2013) 

• ESPON-ESaTDOR: European Seas and Territorial Development, Opportunities and Risks 

(2010-2013) 

• FP6-ENCORA: The European Platform for Coastal Research (2006-2009) 

 

2) Η εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «Arcenviro», δημιουργήθηκε στις αρχές του έτους 

2002 με έδρα την Αθήνα. Οι δραστηριότητές της καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα ενεργειών σε 

περιβαλλοντικά θέματα.  

Έχει ως στόχο την ανάδειξή της σε πρωτοπόρο, στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και 

διαχείρισης, μέσω της διαρκούς παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων και της εφαρμογής 

καινοτόμων δράσεων στον τομέα αυτό.  

Είναι μία ομόρρυθμη εταιρεία των Δασακλή Σωκράτη και Σιγαλού Γεωργίου, Πτυχιούχων 

Περιβαλλοντολόγων, που δραστηριοποιούνται παράλληλα και από κοινού στο χώρο αυτό από το 

1995 με πλούσια δραστηριότητα τόσο σε μελετητικό όσο και σε ερευνητικό και διδακτικό 

επίπεδο. Οι εταίροι είναι κάτοχοι μελετητικών πτυχίων στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές 

Μελέτες), Β’ και Γ’ τάξης. 

Η ArcEnviro συστάθηκε από την ανάγκη για συμμετοχή των μετόχων αλλά και των συνεργατών 

της σε έργα και προγράμματα μεγαλύτερης κλίμακας και προϋπολογισμού, ως φυσικό 

αποτέλεσμα της καθιέρωσης τους στον κλάδο του Περιβάλλοντος. 

Η εταιρεία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδίκευσης δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στους 

Ανθρώπινους Πόρους.  

Απασχολεί Μηχανικούς, Γεωλόγους και Περιβαλλοντολόγους με υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής 

και εργασιακής εμπειρίας παρέχοντας ολοκληρωμένες και ανταγωνιστικές λύσεις. 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν στην Εκπόνηση Μελετών, την Ανάλυση 

Περιβαλλοντικών Συστημάτων & στις Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: 

 Υπηρεσίες Συμβούλου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Σύμβουλος Χρηματοδότησης 

Έργων 

 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ 

 Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΣΜΠΕ 

 Προμελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Προεγκρίσεις Χωροθέτησης) 

 Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες ΕΠΜ 

 Ερευνητικά & Διαχειριστικά Προγράμματα  

 Μελέτες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  

 Μελέτες Τεχνικού Σχεδιασμού Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 

 Μελέτες Τεχνικού Σχεδιασμού Μονάδων Ανακύκλωσης & Λιπασματοποίησης 

 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 

 Ανάλυση – Διαχείριση κινδύνου, εκτάκτων αναγκών, ατυχημάτων (risk assessment & 

management). 

 Χρήση μοντέλων προσομοίωσης για υπολογισμό των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

και διασποράς ρύπων καθώς και της αναμενόμενης στάθμης θορύβου 

 Εφαρμογές σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.)  
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 Παραγωγή ψηφιακού raster–vector υποβάθρου, μετασχηματισμοί, ανορθώσεις, 

ομογενοποιήσεις ψηφιακών δεδομένων  

 ISO 14000 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

 ΙSO 9000 - Συστήματα Ποιότητας 

 EMAS – Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης & Οικολογικού Ελέγχου 

 ECO-LABEL - Οικολογική Σήμανση 

 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Η εταιρεία συνεργάζεται με φορείς του ευρύτερου Δημόσιου φορέα και Μη Κερδοσκοπικούς 

Οργανισμούς εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

 Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.) 

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 

 INSTITUTE FRESENIUS (Chemische und Biologische Laboratorien GmbH), 

Taunusstein, Γερμανία 

 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) 

 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ο.Ε.) 

 ΜΟ-m ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 

 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ & ΔΗΜΟΥΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

Επίσης συνεργάζεται με ιδιωτικούς φορείς εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται: 

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.  

 ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.  

 ΤΙΜ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.  

 COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. (3Ε) 

 GEOINFORMATION Α.Ε. 

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΤΗ ΧΑΝΙΚΙΑΝ Α.Ε.  

 ΚORONI PARADISE Α.Ε.  

 MESSINIAN BAY Α.Ε.  

 ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ 

 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ 

 ΒΙΟΡΥΛ ΑΕ 

 GREENTOP ENERGY SYSTEMS AE 

 ENVECO AE 

 PHOTON DYNAMIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 

 EARTH ENERGY AE 

 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕ 

 MBS POWER AE 

 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 

 AREV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΕ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 

 

3.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

3.1.1 Πλαίσιο και Αντικείμενο  

Αποστολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (www.ypeka.gr) 

αποτελεί: 

 η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων φυσικών 

πόρων, της βιοποικιλότητας και των υδατικών πόρων,  

 η ορθή διαχείριση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και η προώθηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,  

 η εξοικονόμηση ενέργειας, η αντιμετώπιση, μετριασμός και προσαρμογή στις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής,  

 η αστική αναγέννηση, ο βιώσιμος χωροταξικός σχεδιασμός με σεβασμό στην αρχιτεκτονική 

κληρονομιά, και  

 ο συντονισμός των περιβαλλοντικών πολιτικών της κυβέρνησης.  

Η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας είναι εναρμονισμένη με την ενεργειακή πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Πρωταρχικός στόχος της ενεργειακής πολιτικής είναι η εξεύρεση, η εξασφάλιση και η διαχείριση 

ενεργειακών πόρων, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής, ομαλή, αδιάλειπτη και αξιόπιστη 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, σε όλη της την επικράτεια, και με τους καλύτερους 

δυνατούς όρους για τους πολίτες. 

Δεύτερος στόχος είναι η δημιουργία ενεργειακών αποθεμάτων, συμμαχιών και εναλλακτικών οδών 

για την κάλυψη των αναγκών της εγχώριας ενεργειακής αγοράς σε περιόδους ενεργειακών κρίσεων 

και η προστασία των καταναλωτών μέσω εφαρμογής μηχανισμών εξομάλυνσης εξωγενών, 

έκτακτων αποσταθεροποιητικών φαινομένων και τάσεων.  

Τρίτος στόχος είναι η βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη του φάσματος του ενεργειακού τομέα, σε 

όλες του τις μορφές, από την παραγωγή μέχρι την τελική χρήση, μέσα από το πρίσμα της 

προστασίας της φύσης και της διαφύλαξης του περιβάλλοντος.  

Tο νομικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την αναζήτηση - έρευνα - εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, 

είναι άμεσα συσχετισμένο με το ιστορικό ερευνών για υδρογονάνθρακες στον Ελλαδικό χώρο. 

Σύμφωνα με το ν. 2289/1995, ο οποίος ενσωμάτωσε μεγάλο μέρος της Οδηγίας 94/22/ΕΕ (περί 

αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων) στην ελληνική νομοθεσία, σε 

συνδυασμό με το νέο ν. 4001/2011, όπου εκσυγχρονίζεται και αποσαφηνίζεται το μέχρι τότε ισχύον 

http://www.ypeka.gr/
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νομικό πλαίσιο, το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων παραχωρείται για 

λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, με τις ακόλουθες διαδικασίες (άρθρο 156 παρ. 17): 

α) είτε μετά από διακήρυξη, για τις περιοχές της παραγράφου 4, που εγκρίνεται από τον Υπουργό 

ΠΕΚΑ, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποστέλλεται για δημοσίευση στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται 

στη διακήρυξη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των ενενήντα (90) ημερών από την τελευταία 

δημοσίευση. 

β) είτε μετά από αίτηση ενδιαφερομένου για περιοχή η οποία δεν περιλαμβάνεται στη διακήρυξη 

σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση (α). Η ΕΔΕΥ ΑΕ, εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδει 

διακήρυξη που εγκρίνεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και αποστέλλεται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών για τυχόν άλλους ενδιαφερόμενους είναι 

τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση. 

γ) είτε με ανοιχτή πρόσκληση (open door) για εκδήλωση ενδιαφέροντος όταν η περιοχή για την 

οποία ζητείται η παραχώρηση είναι διαθέσιμη σε μόνιμη βάση ή έχει αποτελέσει αντικείμενο 

προηγούμενης διαδικασίας, η οποία δεν κατέληξε στην υπογραφή σύμβασης μίσθωσης ή διανομής 

παραγωγής ή έχει εγκαταλειφθεί από ανάδοχο, στην περίπτωση που αυτός έχει υπαναχωρήσει από 

τη σύμβαση ή καταγγείλει αυτή. Ο Υπουργός ΠΕΚΑ με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποστέλλεται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωστοποιεί τις ως άνω περιοχές με τους ελάχιστους βασικούς όρους των 

παραχωρήσεων, καθώς και κάθε σχετική με αυτές ειδικότερη πληροφορία. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για παραχώρηση σε περισσότερες της μίας περιοχές. Οι 

προσφορές υποβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου 

κάθε ημερολογιακού έτους. Σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από το τέλος του εξαμήνου για τη 

συγκεκριμένη περιοχή, ο Υπουργός ΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι η συγκεκριμένη περιοχή εξαιρείται από 

τις περιοχές που είναι διαθέσιμες κατά τα ανωτέρω, εφόσον βρίσκεται σε διαδικασία παραχώρησης. 

Οι προσφορές αξιολογούνται και επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα για το Δημόσιο, κατόπιν 

διαπραγματεύσεων με τους ενδιαφερομένους και με βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης. 

Στην προκειμένη περίπτωση για το Ιόνιο και Νότια και Δυτικά της Κρήτης, το ενδιαφέρον 

εστιάζεται στην περίπτωση (α). 

3.1.1.1. Ιστορικό των ερευνών 

Η έρευνα υδρογονανθράκων (Υ/Θ) στην Ελλάδα χρονολογείται από στις αρχές του 20ου αιώνα, με 

τις πρώτες γεωτρητικές εργασίες να εκτελούνται από εταιρείες όπως η London Oil Development, 

HELLIS, PAN-ISRAEL, DEILMAN-ILIO στις περιοχές Έλος Κερί Ζακύνθου, ΒΔ. Πελοπόννησο 

και Έβρο.  

Το 1960 ξεκινά μια συστηματικότερη προσπάθεια από το τότε Υπουργείο Βιομηχανίας με τη 

συνδρομή του ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλευτικών Ερευνών) και σύμβουλο το 

Γαλλικό Ινστιτούτο πετρελαίων (IFP). Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες γεωλογικές κυρίως 

έρευνες στη χερσαία Ελλάδα και εκτελέστηκαν 17 γεωτρήσεις μικρού βάθους. Την ίδια περίοδο, 

μεγάλες εταιρείες πετρελαίων έλαβαν παραχωρήσεις, όπως η BP (Αιτωλοακαρνανία), ESSO (ΒΔ 

Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Παξοί), HUNT (Θεσσαλονίκη), TEXACO (Θερμαϊκός), CHEVRON 

(Λήμνος), ANSCHUTZ (Θεσσαλονίκη-Επανομή) και OCEANIC-COLORADO (Θρακικό πέλαγος), 

οι οποίες πραγματοποίησαν περισσότερες από 40 γεωτρήσεις σε ξηρά και θάλασσα. Οι 

περισσότερες από τις γεωτρήσεις αυτές διέτρησαν γεωλογικούς στόχους με ενθαρρυντικές ενδείξεις 
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υδρογονανθράκων και συνέβαλαν στον εμπλουτισμό της γεωλογικής γνώσης και στην ενίσχυση της 

πεποίθησης για τις θετικές δυνατότητες της Χώρας. Αποτέλεσμα βεβαίως των ερευνών αυτών ήταν 

η ανακάλυψη των πρώτων εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων στη θαλάσσια περιοχή της Θάσου – 

κοίτασμα πετρελαίου Πρίνος και κοίτασμα φυσικού αερίου Ν. Καβάλας- από την OCEANIC (1971-

1974). 

Το 1975 ιδρύεται η ΔΕΠ Α.Ε και ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή ο πρώτος Νόμος για τις 

έρευνες υδρογονανθράκων (ν. 468/76). Το 1985 ιδρύεται η ΔΕΠ ΕΚΥ θυγατρική της ΔΕΠ Α.Ε, ενώ 

το 1995 ψηφίζεται ο ν. 2289/95, που αναμόρφωσε το αδειoδοτικό καθεστώς σύμφωνα με τη σχετική 

κοινοτική οδηγία. Στις ΔΕΠ & ΔΕΠ-ΕΚΥ παραχωρήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο 24 

ερευνητικές άδειες σε περιοχές στην ξηρά και τη θάλασσα χωρίς διαγωνισμό. Εκτελέστηκαν 73.000 

χιλιόμετρα σεισμικών 2D και 2.500 τ. χιλ. σεισμικών 3D, καθώς και 73 ερευνητικές γεωτρήσεις 

βασισμένες στις σεισμικές έρευνες. Αποτέλεσμα της ως άνω ερευνητικής δραστηριότητας ήταν η 

ανακάλυψη του κοιτάσματος πετρελαίου στη θαλάσσια περιοχή του Κατάκολου και του 

κοιτάσματος φυσικού αερίου στην Επανομή Θεσσαλονίκης, καθώς και ενδιαφέρουσες 

συγκεντρώσεις βιογενούς αερίου. Η γνώση του γεωλογικού χώρου ενισχύθηκε σημαντικά, η 

αξιολόγηση των περιοχών ενδιαφέροντος συστηματοποιήθηκε και η συλλογή και δημιουργία 

εκτεταμένου αρχείου δεδομένων αποτελεί μια σοβαρή βάση για ένα νέο εγχείρημα. 

 

Εικ. 3.1: Περιοχές πρώτου γύρου παραχωρήσεων 
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Το 1996, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος διεθνής γύρος παραχωρήσεων 6 περιοχών όπως αυτές 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.1. Παραχωρήθηκαν τελικά 4 περιοχές στη Δ. Ελλάδα: ΒΔ 

Πελοπόννησος & Αιτωλοακαρνανία στην εταιρεία Τriton και Ιωάννινα & Δ. Πατραϊκός κόλπος στη 

εταιρεία Enterprise Oil. Επενδύθηκαν 85 εκατ. €. σε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις. Οι έρευνες 

δεν απέδωσαν, αλλά και οι γεωτρήσεις δεν έφθασαν το βάθος που προέβλεπαν οι αρχικές 

συμφωνίες. Δεν διερευνήθηκαν δύο σημαντικοί στόχοι: Στα Ιωάννινα με την εγκατάλειψη της 

βαθιάς γεώτρησης (4.000 μέτρα) λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων από την εταιρεία 

Enterprise Oil και στο Δ. Πατραϊκό κόλπο όπου δεν εκτελέστηκε η προγραμματισμένη γεώτρηση 

λόγω αποχώρησης της εταιρείας Triton (εξέπεσε εγγυητική επιστολή $8 εκατ.). Οι εταιρίες 

αποχώρησαν το 2000-2001. 

Το 2007, με τροπολογία στο ν. 3587/2007 (άρθρο 20) το Ελληνικό Δημόσιο ανακάλεσε όλες τις 

παραχωρήσεις στις ΔΕΠ/ΔΕΠ-ΕΚΥ/ΕΛΠΕ (μετά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠ ΕΚΥ & την αλλαγή 

της μετοχικής σύνθεσης της ΕΛΠΕ ΑΕ), οι οποίες επανέρχονται στο ΥΠΕΚΑ πλην εκείνων που η 

ΕΛΠΕ ΑΕ συμμετέχει στην ευρύτερη περιοχή του Πρίνου. Οι παραχωρήσεις που επιστράφηκαν στο 

Δημόσιο παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.2. 

 

Εικ. 3.2: Παραχωρήσεις που επιστράφηκαν στο Δημόσιο. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 57 

3.1.1.2. Πλαίσιο Δράσεων Σήμερα 

Βασικά συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από τις έρευνες μέχρι το 2011, είναι ότι: 

• Το δίκτυο των σεισμικών ερευνών ήταν αντικειμενικά αραιό, αν υπολογιστεί το σύνολο της 

επικράτειας, οι δε σεισμικές καταγραφές 2D της αντίστοιχης εποχής, χαμηλής ανάλυσης με 

βάση τα σημερινά δεδομένα. Βεβαίως, παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες και αποτελούν μια 

πολύ σημαντική βάση για την επόμενη φάση των ερευνών. Οι σεισμικές καταγραφές που έγιναν 

την περίοδο 1999-2000 είναι υψηλής αξιοπιστίας.  

• Ο προσανατολισμός των γεωτρητικών ερευνών ήταν κυρίως σε ρηχούς και μέσου βάθους 

στόχους, οι οποίοι, όπως αποδείχτηκε, παρουσιάζουν περιορισμένο ενδιαφέρον, αν και δεν 

έχουν εξερευνηθεί στο σύνολο τους. Σε βαθύτερους στόχους (>4.000 μέτρων) οι προοπτικές 

είναι ευνοϊκότερες, όμως δεν έχουν ερευνηθεί γεωτρητικά. Η έρευνα στράφηκε κυρίως στις 

χερσαίες περιοχές, ενώ στο θαλάσσιο χώρο εστιάστηκε έως μεσαία βάθη θάλασσας (μέχρι 500 

μέτρα), και περιορίστηκε σε ορισμένες περιοχές του Ιονίου πελάγους, μέρος του Θρακικού 

πελάγους και του Θερμαϊκού κόλπου.  

Η Ελλάδα δεν μπορεί να αξιολογηθεί μέχρι τότε ως μια ερευνημένη περιοχή και κατατάσσεται σε 

«frontier area» σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία.  

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία αδειοδότησης στην αναζήτηση, έρευνα και 

εκμετάλλευση υδρογονανθράκων (ν. 2289/95), εκσυγχρονίστηκε σχετικά πρόσφατα από την 

Ελληνική Κυβέρνηση με την ψήφιση του ν. 4001/2011 (Κεφάλαιο Β) και επίσης συστήθηκε η 

«Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ)», η οποία διαχειρίζεται 

σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία τα αποκλειστικά δικαιώματα του Ελληνικού 

Δημοσίου στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων.  

Κατόπιν τούτου το ΥΠΕΚΑ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την αναγγελία άμεσης παραχώρησης εκ 

μέρους του Ελληνικού Δημοσίου των δικαιωμάτων του για έρευνα και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων με τη διαδικασία της «ανοικτής πρόσκλησης» (open door) σε τρεις περιοχές: 

Πατραϊκός κόλπος, Ιωάννινα και Δυτικό Κατάκολο. 

Αν και με βάση το νομικό πλαίσιο ο χρόνος υποβολής των προσφορών για τις πρώτες αυτές 

διαθέσιμες περιοχές είναι το τέλος κάθε εξαμήνου, κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστεί η πρόθεση 

του Υπουργείου να τεθεί σε δημόσιο διάλογο, ώστε να διατυπωθούν όλες οι απόψεις και 

συντεταγμένα να εξελιχθεί η επόμενη φάση των ενεργειών. Ταυτόχρονα, ο χρόνος της 

διαβούλευσης αξιοποιήθηκε για τη συλλογή, επίσημα από την Πολιτεία, όλων των μελετών που 

έχουν γίνει για την περιοχή της Ελλάδας τόσο από Ελληνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα και 

Ακαδημαϊκά Τμήματα, όσο και από Διεθνείς Οργανισμούς (Γεωλογικές Εταιρίες, Ινστιτούτα άλλων 

Χωρών) (www.ypeka.gr), και παράδειγμα αυτής της προσπάθειας υπήρξαν οι ΣΜΠΕ για το Δ. 

Πατραϊκό, το Δ. Κατάκολο και τα Ιωάννινα. 

Η πολιτική που τα τελευταία χρόνια ακολουθεί και υλοποιεί το ΥΠΕΚΑ, στοχεύει επίσης στην 

κάλυψη των ελλείψεων των σεισμικών ερευνών και για το σκοπό αυτό προέβη σε προκήρυξη 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΦΕΚ 76Β – 27/1/2012 & Official Journal of the EU 

7.3.2012/C 69/03) για συμμετοχή σε σεισμικές ερευνητικές εργασίες απόκτησης δεδομένων μη 

αποκλειστικής χρήσης εντός της θαλάσσιας ζώνης στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, ώστε να 

εξασφαλιστεί η απόκτηση, επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων, καθώς και η επανεπεξεργασία και 

ερμηνεία υφιστάμενων σεισμικών δεδομένων, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα που 

ακολουθούνται στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου με τελικό αποτέλεσμα την 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=L5205Wk6kHQ%3d&tabid=765&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/
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αξιολόγηση του δυναμικού σε υδρογονάνθρακες της περιοχής στα νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο 

(Εικ. 3.3) και στην προώθηση Διεθνούς Γύρου Αδειοδότησης για την Έρευνα και Εκμετάλλευση 

Υδρογονανθράκων σε σύντομο χρονικό διάστημα (παρούσα προκήρυξη για Ιόνιο και Νότια και 

Δυτικά της Κρήτης). Οι σεισμικές έρευνες ανατέθηκαν στην νορβηγική εταιρεία Petroleum Geo-

Services (PGS), τον Σεπτέμβριο 2012, μετά την αξιολόγηση των προσφορών των οκτώ εταιρειών 

που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. 

 

 

 
Εικ. 3.3. Περιοχές σεισμικών ερευνών στο Ιόνιο πέλαγος και Νότια και Δυτικά της νήσου Κρήτης, 

το 2012. 

 

Επίσης από τότε ο υπουργός ΠΕΚΑ γνωστοποίησε ότι το 2014 θα προκηρυχθεί νέος γύρος 

διαγωνισμών με βάση τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις σεισμικές έρευνες της νορβηγικής 

εταιρείας. Οι έρευνες προγραμματίστηκαν για έκταση 225.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και σε 

απόσταση 100-4000 χλμ από τις ακτές της Δ. Ελλάδας και της Νότιας Κρήτης (Εικ.3.3) 

 

3.1.2. Οι θαλάσσιες περιοχές που εντάχθηκαν στη διαδικασία «ανοικτή πρόσκληση-open 

door» (2012) 

Το 2012 από το σύνολο των περιοχών που καλύπτουν τα κριτήρια της διαγωνιστικής διαδικασίας 

της "ανοικτής πρόσκλησης", προωθήθηκαν οι ακόλουθες: 

http://www.linkwithin.com/
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(i) Δυτικός Πατραϊκός Κόλπος  

Οι σχετικά πρόσφατες σεισμικές έρευνες στην περιοχή είχαν εντοπίσει ενδιαφέρουσες 

πετρελαιοπιθανές γεωλογικές δομές. Τα εκτιμώμενα απολήψιμα αποθέματα είναι της τάξης των 200 

MMbbls. 

Η πλέον υποσχόμενη δομή δεν διατρήθηκε από την κοινοπραξία που είχε τα δικαιώματα (1ος Γύρος 

Παραχωρήσεων), διότι ο ανάδοχος (Triton) επέστρεψε την περιοχή το 2001 για λόγους εσωτερικών 

επιχειρηματικών επιλογών. Η περιοχή θεωρείται δύσκολη δεδομένου ότι παρόμοιοι γεωλογικοί 

στόχοι δεν έχουν διατρηθεί μέχρι σήμερα στον Ελλαδικό χώρο.  

Η περιοχή «Δυτικός Πατραϊκός Κόλπος», που φαίνεται στην Εικόνα 3.4 έχει συνολική έκταση 1892 

km2. Το μέσο βάθος της θάλασσας είναι 158 μέτρα, ενώ το μέγιστο βάθος είναι 466 μέτρα και 

καταγράφεται στη θέση με συντεταγμένες 37.918183Ν, 20.924695Ε. 

 

 

Εικ. 3.4: Περιοχή ενδιαφέροντος «Δυτικός Πατραϊκός κόλπος» στο Ιόνιο πέλαγος, σε 

υποθαλάσσιες περιοχές που ανήκουν στην Ελληνική Δημοκρατία. 

 

 (ii) Ήπειρος Βόρειο Τμήμα-Ιωάννινα  

Ενδιαφέρουσα περιοχή για βαθείς στόχους σε έντονα ορεινό ανάγλυφο. Η γεώτρηση σε μία μεγάλη 

πετρελαιοπιθανή γεωλογική δομή δεν ολοκληρώθηκε για τεχνικούς λόγους (υψηλές πιέσεις) και η 
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περιοχή επεστράφη από την κοινοπραξία που είχε τα δικαιώματα (2002, 1ος Γύρος 

Παραχωρήσεων). 

Η περιοχή αξιολογείται θετικά και εκτιμάται ότι θα προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω και 

της γειτονίας της με την Αλβανία ,  η οποία διαθέτει ανάλογα πετρελαϊκά συστήματα (Εικ. 3.5). 

 

 

 

Εικ. 3.5: Ήπειρος Βόρειο Τμήμα-Ιωάννινα. 

 

(iii) Δυτικό Κατάκολο  

Κοίτασμα πετρελαίου ανακαλύφθηκε το 1982 από τη ΔΕΠ-ΕΚΥ με εκτιμώμενα απολήψιμα 

αποθέματα 3 MMbbls σε βάθος 2400-2600 μέτρων. Απέχει περίπου 3,5 χιλ. από το ακρωτήρι 

Κατάκολο. Την εποχή της ανακάλυψής του θεωρήθηκε οικονομικά οριακό, λόγω του μεγάλου 

βάθους θαλάσσης (250 μέτρα), των τότε τιμών του πετρελαίου, αλλά και της παρουσίας H2S και 

CO2. 

Σήμερα, οι τιμές του αργού και η τεχνολογία επιτρέπουν την εκμετάλλευσή του, χωρίς να 

επηρεάζεται η θαλάσσια περιοχή και η τουριστική δραστηριότητα.. 

Η περιοχή ενδιαφέροντος «Δυτικό Κατάκολο» παρουσιάζεται στην Εικ. 3.6. 
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Εικ. 3.6. Περιοχή ενδιαφέροντος «Δυτικό Κατάκολο» στο Ιόνιο πέλαγος, σε υποθαλάσσιες 

περιοχές που ανήκουν στην Ελληνική Δημοκρατία. 

 

Η διαγωνιστική διαδικασία για τις 3 περιοχές ολοκληρώθηκε με την υπογραφή των συμβάσεων  

μίσθωσης παραχωρήσεων έρευνας και εκμετάλλευσης Υ/Κ, στις 14 Μαϊου 2014, μεταξύ της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και: 

- Για τη χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων, με το σχήμα ENERGEAN OIL AND GAS/ PETRA 

PETROLEUM. Στα Ιωάννινα οι εκτιμήσεις για τα απολήψιμα αποθέματα κυμαίνονται από 

50- 100 εκατ. βαρέλια. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Energean Μ. Ρήγα, στην 

περιοχή υπάρχουν ενδείξεις πετρελαίου, καθώς και γεωλογικά ανάλογα συστήματα στην 

Ιταλία και την Αλβανία όπου πρόσφατα η Shell ανακοίνωσε την ανακάλυψη κοιτάσματος 200 

εκατ. βαρελιών. Οι επενδύσεις στη φάση της παραγωγής σύμφωνα με τον κ. Ρήγα μπορεί να 

φθάσουν στα 500 εκατ. 
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- Για τη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού (όπου τα εκτιμώμενα απολήψιμα αποθέματα είναι 

200 εκατ. βαρέλια), με το σχήμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ/ EDISON/ PETROCELTIC. Ο 

διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Γ. Κωστόπουλος έκανε λόγο για θετικές γεωχημικές και 

γεωλογικές μελέτες και τόνισε ότι προγραμματίζονται 2- 5 γεωτρήσεις (κόστους 20- 35 εκατ. 

η κάθε μια) συν επενδύσεις 15- 20 εκατ. για σεισμικές έρευνες. 

- Για το Κατάκολο (όπου υπάρχει βεβαιωμένο κοίτασμα 3-5 εκατ. βαρελιών), με το σχήμα 

ENERGEAN OIL AND GAS/ TRAJAN OIL & GAS Ltd. Η γεώτρηση θα γίνει οριζόντια, 

από τη στεριά για να ελαχιστοποιηθεί η παρέμβαση στο περιβάλλον και οι επενδύσεις μπορεί 

να  φθάσουν στα 50 εκατ. ευρώ. 

 

3.1.3. 2ος Διεθνής Γύρος Παραχωρήσεων 

Στις 31 Ιουλίου 2014, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ (Αρ. πρωτ.: Δ1/Α/12892) προκηρύχθηκε 

Διεθνής Διαγωνισμός για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της 

Κρήτης (Εικ. 3.7).  

 

 

Εικ. 3.7. Οι 20 θαλάσσιες περιοχές ενδιαφέροντος για έρευνα και εκμετάλλευση Υ/Κ της Ελλάδας. 
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Για τον καθορισμό αυτών των 20 περιοχών ελήφθησαν υπόψη η εκτεταμένη δισδιάστατη σεισμική 

έρευνα 12.347 χιλιομέτρων νέων σεισμικών γραμμών που καλύπτουν το Βόρειο Ιόνιο Πέλαγος, το 

Κεντρικό Ιόνιο Πέλαγος και τη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης, που εκτέλεσε η PGS σε 

συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ κατά την περίοδο 2012-2014, καθώς και 9.727 χιλιόμετρα ιστορικών 

σεισμικών γραμμών που έχουν υποστεί επανεπεξεργασία και επιπλέον  13.015 χιλιόμετρα 

ιστορικών σεισμικών δεδομένων έχουν προσαρμοστεί και συνδεθεί με τις διαθέσιμες θαλάσσιες 

γεωτρήσεις. Το ΥΠΕΚΑ επίσης με την τεχνική υποστήριξη της PGS και του BeicipFranlab έχει 

εκπονήσει εκτενή ερμηνεία όλων των διαθέσιμων γεωφυσικών πληροφοριών για την περιοχή, 

καλύπτοντας τα θέματα από την τοπική γεωλογία ως την δυναμικότητα σε πόρους 

υδρογονανθράκων.  

Στον Πίνακα 3.Ι. παρουσιάζεται το εμβαδόν κάθε περιοχής. 

 

Πίνακας 3.Ι. Εμβαδόν περιοχών. 

 

Α/Α Περιοχής Εμβαδόν (τετρ. χλμ) Α/Α Περιοχής Εμβαδόν (τετρ. χλμ) 

1 1801,7 11 6572,9 

2 2422,1 12 7092,2 

3 3394,2 13 6069,7 

4 3032,6 14 5954,2 

5 3157,2 15 6175,3 

6 4036,9 16 6764,0 

7 3146,5 17 5422,3 

8 4615,7 18 9543,8 

9 5127,8 19 6143,9 

10 3420,6 20 7197,7 

 

Το αντικείμενο της παρούσας ΣΜΠΕ είναι οι θαλάσσιες περιοχές 12 έως 20 νότια και δυτικά της 

νήυσου Κρήτης (Εικ. 3.8). και οι γεωγραφικές συντεταγμένες των στοιχειωδών ορθογωνίων που τις 

αποτελούν δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.  
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Εικ. 3.8. Οι 9 θαλάσσιες περιοχές ενδιαφέροντος για έρευνα και εκμετάλλευση Υ/Κ, δυτικά και 

νότια της Κρήτης. 

 

3.1.4. Σενάριο αναφοράς - Εναλλακτικές λύσεις 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/EC, στα πλαίσια της ΣΜΠΕ θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισμένα σχέδια και προγράμματα που ενδέχεται να έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 (παραγρ.1), στην 

περιβαλλοντική μελέτη θα πρέπει να «εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες 

σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, καθώς 

και οι λογικές εναλλακτικές δυνατότητες λαμβανομένων υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού 

πεδίου εφαρμογής του σχεδίου ή προγράμματος». Στα πλαίσια αυτά ως σκόπιμη εναλλακτική λύση 

μπορεί να είναι η δημιουργία μιας ουδέτερης ζώνης 15-20 χλμ κοντά στην ακτή ως μέσο 

συντήρησης. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη σημαντικών βιότοπων και οικοσυστημάτων μέσα 
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στην περιοχή αδειών. Προτείνεται ότι αυτές οι περιοχές θα προστατεύονται με την απαίτηση 

εφαρμογής συγκεκριμένων για την περιοχή μέτρων μετριασμού. 

Για την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων, χρησιμοποιούνται δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, 

όσον αφορά:  

(i) το φυσικό κεφάλαιο,  

(ii) την οικονομική βιωσιμότητα και  

(iii) τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.  

 Σενάριο αναφοράς 

Διατήρηση υφιστάμενης κατάστασης (reference scenario, business and technical change as usual) 

Κατά την διαμόρφωση – μελέτη και αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων εξετάζεται καταρχήν 

το σενάριο αναφοράς, το οποίο περιγράφει τι θα συμβεί αν δεν γίνει το υπό μελέτη έργο.  

Στο πλαίσιο της WETO μελέτης (E.C., 2003) εκπονήθηκε σενάριο αναφοράς για το παγκόσμιο 

σύστημα ενέργειας, βάσει των υπαρχόντων οικονομικών και τεχνολογικών τάσεων, 

συνυπολογίζοντας τους περιορισμούς παραγωγής πετρελαίου και αερίου και λαμβάνοντας υπόψη 

τις κλιματικές πολιτικές της Ε.Ε. Στο σενάριο αυτό μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι επαρκή 

αποθέματα πετρελαίου υπάρχουν, παγκοσμίως, για την εξυπηρέτηση της ζήτησης, για τις επόμενες 

τρείς δεκαετίες. Παρ’ όλα αυτά η μείωση των συμβατικών αποθεμάτων πετρελαίου συνιστούν ένα 

προειδοποιητικό σήμα πριν το 2030. Κατά ένα μέρος αυτό θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από την 

αύξηση μη συμβατικών πετρελαϊκών πόρων (non-conventional oil). Η περιφερειακή συγκέντρωση 

της παραγωγής σε έθνη με σημαντική πολιτική και οικονομική αστάθεια θα αυξήσει την 

αβεβαιότητα, λόγω της αδυναμίας υπολογισμού των πιθανών μελλοντικών περιορισμών της 

προσφοράς, με τις συνακόλουθες επιπτώσεις τους στις τιμές (E.C. 2009, E.C. 2003). 

Στο σενάριο αναφοράς λαμβάνονται επίσης υπόψη τα εξής: 

- Η Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας (ΔΟΕ) αναμένει ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξηθεί 

κατά 41% μέχρι το 2030. Είναι άγνωστο πως η προσφορά θα καλύψει αυτή τη ζήτηση δεδομένου 

ότι αυξάνεται ο κίνδυνος ανεπάρκειας εφοδιασμού. Συγκεκριμένα η ΔΟΕ αναφέρει, στην 

παγκόσμια επισκόπηση ενέργειας για το 2006, ότι “είναι ιδιαίτερα αβέβαιη η ικανότητα και η 

βούληση των κυριότερων παραγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου για την αύξηση των επενδύσεων, 

προκειμένου να ικανοποιηθεί η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση” (E.C., 2007).  

- Η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά είναι η μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά παγκοσμίως (πάνω από 

500 εκατ. καταναλωτές) και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας. Για το πετρέλαιο και το φυσικό 

αέριο, οι αυξανόμενες απαιτήσεις για εισαγωγές και η διογκούμενη ζήτηση από αναδυόμενες και 

αναπτυσσόμενες χώρες απαιτούν ισχυρότερους μηχανισμούς για τη διασφάλιση νέων, 

διαφοροποιημένων και εξασφαλισμένων οδών εφοδιασμού. Παράλληλα με την πρόσβαση στο αργό 

πετρέλαιο, οι υποδομές διύλισης αποτελούν ζωτικό μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού (E.C., 2010). 

- Η Ευρώπη έχει εισέλθει σε μια νέα ενεργειακή εποχή και χρειάζονται επειγόντως επενδύσεις. Στην 

Ευρώπη και μόνο, κατά τα επόμενα 20 έτη θα χρειαστούν επενδύσεις περίπου ενός 

τρισεκατομμυρίου ευρώ για να καλυφθεί η αναμενόμενη ενεργειακή ζήτηση και να 

αντικατασταθούν οι υποδομές που παλιώνουν. Αυξάνει συνεχώς η εξάρτησή από τις εισαγωγές. Εάν 

δεν καταστεί η εγχώρια ενέργεια ανταγωνιστικότερη, κατά τα επόμενα 20 έως 30 έτη ποσοστό γύρω 

στο 70% των ενεργειακών απαιτήσεων της Ένωσης, σε σύγκριση με ποσοστό 50% σήμερα, θα 
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καλύπτεται από εισαγόμενα προϊόντα – ορισμένα, μάλιστα, από πολιτικά ασταθείς περιοχές (E.C., 

2006). 

- Το πετρέλαιο αντιπροσωπεύει πάνω από το ήμισυ της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ελλάδα 

(55%). (http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσίευσης αυτής, τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης πετρελαίου 

στην ΕΕ σημειώνονται στη Μάλτα, στην Κύπρο, στο Λουξεμβούργο, στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, 

και στην Πορτογαλία.  

Ειδικότερα, στην Ελλάδα, τη δεκαετία 1999-2009 το ποσοστό κατανάλωσης πετρελαίου μειώθηκε 

από 58,2% σε 55,5% (από 39% σε 37% στην «ΕΕ των 27»), ενώ αυξήθηκε η κατανάλωση φυσικού 

αερίου από 4,5% σε 9,7% (από 22% σε 24% στην «ΕΕ των 27) (βλ. Παράρτημα). 

Το 2006 οι συνολικές εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα ήταν 21,54 Mtoe, ενώ από το 

2007 βλέπουμε μια πτωτική τάση λόγω της διείσδυσης του φυσικού αερίου και της ανάπτυξης των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της οικονομικής κρίσης  

(http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics). 

- Η κατανομή της κατανάλωσης πετρελαίου, στην Ελλάδα, ανά τομέα της οικονομίας, είναι 39% 

μεταφορές, 23% βιομηχανία, 24% νοικοκυριά, 7% γεωργία και 7% υπηρεσίες. Λόγω της ασήμαντης 

ελληνικής παραγωγής αργού, η κάλυψη των αναγκών σε αργό πετρέλαιο γίνεται με εισαγωγές από 

παραγωγούς χώρες, κύρια από Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Ιράν, Λιβύη και Κουβέιτ. Οι εισαγωγές 

προϊόντων πετρελαίου, κύρια πετρελαίου θέρμανσης, γίνεται από τις Εταιρείες Διύλισης, ενώ 

γίνονται και μερικές εισαγωγές από τις Εταιρείες Εμπορίας, κύρια τις Πολυεθνικές. Στην Ελλάδα 

λειτουργούν τέσσερα Διυλιστήρια, εκ των οποίων τρία ανήκουν στα ΕΛΠΕ και ένα στην MOH με 

συνολική ονομαστική δυναμικότητα 23 εκατ. τόνους ετησίως. Στην Ελληνική αγορά τα ΕΛΠΕ 

κατέχουν το 74% ενώ η ΜΟΗ το 26% περίπου. Η ΜΟΗ έχει και ιδιαίτερα σημαντικές εξαγωγές 

(ΤΕΕ, 2009).  

- Τα υπάρχοντα διυλιστήρια στην Ελλάδα και η δυναμικότητα τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 

3.ΙΙ. 

 

Πίνακας 3.ΙΙ. Διυλιστήρια στην Ελλάδα. (Πηγή: ΤΕΕ, 2009) 

 

 

- Οσον αφορά το φυσικό αέριο, το οποίο είναι μίγμα υδρογονανθράκων σε αέρια κατάσταση, 

αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο (σε ποσοστό άνω του 85%), αποτελεί το φιλικότερο συμβατικό 

καύσιμο στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Η καύση του παράγει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, 

οπότε υποκαθιστώντας τα άλλα καύσιμα συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

Δεν περιέχει ενώσεις θείου που ρυπαίνουν το περιβάλλον και προκαλούν το φαινόμενο της όξινης 

http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics
http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics
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βροχής. Υπάρχει σε μεγάλα αποθέματα, που ήδη έχει διαπιστωθεί ότι επαρκούν τουλάχιστον 100 

έτη, σε χώρες όπως η πρώην Σοβιετική Ένωση, το Ιράν, το Κατάρ, το Ιράκ, η Νιγηρία, η Αλγερία, 

οι ΗΠΑ κ.ά.  

Η Ελλάδα σήμερα προμηθεύεται φυσικό αέριο από 3 διαφορετικές πηγές: (i) από τη Ρωσία (μέσω 

Βουλγαρίας) μέσω αγωγών σε αέρια μορφή, (ii) από την Αλγερία με δεξαμενόπλοια σε 

υγροποιημένη μορφή (στις εγκαταστάσεις της νήσου Ρεβυθούσας, στον κόλπο των Μεγάρων) και 

(iii) από το 2007, από το Αζερμπαϊτζάν (μέσω Τουρκίας) μέσω αγωγών σε αέρια μορφή.  

Το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών και περιπτώσεων: 

(i) Στον οικιακό τομέα για: κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση, παροχή ζεστού νερού, μαγείρεμα, 

κλιματισμό 

(ii) Στον επαγγελματικό τομέα για: θέρμανση, μαγείρεμα και ψήσιμο, παραγωγή ζεστού νερού, 

παραγωγή ατμού, κλιματισμό, συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Μια σειρά 

επαγγελματιών μπορεί να χρησιμοποιήσει το φυσικό αέριο καλύπτοντας τις καθημερινές ανάγκες 

των επιχειρήσεών τους, όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία αρτοποιεία, εστιατόρια, συνεργεία 

αυτοκινήτων με φούρνους βαφής, εμπορικά καταστήματα, κ.ά. Επίσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

μεγάλα κτίρια γραφείων, κολυμβητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 

φυσικό αέριο καλύπτοντας τις ενεργειακές τους ανάγκες με οικονομία και ασφάλεια. 

(iii) Στη βιομηχανία για: κάλυψη θερμικών αναγκών για όλες τις παραγωγικές διαδικασίες 

(παραγωγή ατμού, ξήρανση), κλιματισμό, συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας 

Το φυσικό αέριο αποτελεί διαχρονικά την πιο οικονομική επιλογή και την καλύτερη ενεργειακή 

επένδυση σε βάθος χρόνου, για οικιακή και επαγγελματική χρήση, προσφέροντας ανταγωνιστικά 

τιμολόγια ως προς τις συμβατικές μορφές ενέργειας (πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα, υγραέριο κλπ.) 

(www.aerioattikis.gr/). 

Το φυσικό αέριο μπορεί να υποκαταστήσει όλα τα γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα καύσιμα 

και μορφές ενέργειας (Πίνακας 3.ΙΙΙ).  

 Εναλλακτικά σενάρια 

Η διαμόρφωση των εναλλακτικών σεναρίων (optimistic, pessimistic, etc) βασίζεται στην κοινωνικο-

οικονομική ανάλυση, μέσω της οποίας μελετώνται οι θετικές/αρνητικές επιπτώσεις, ενός έργου, 

στην κοινωνική ευημερία. Στο πλαίσιο αυτό, αποτιμώνται τα περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες 

που βρίσκονται σε αλληλοεπίδραση και αλληλοεξάρτηση, καθορίζοντας το επίπεδο ευημερίας των 

πολιτών. Εξετάζονται λοιπόν οι πιθανότητες ρύπανσης των υδάτων ή/και καταστροφής βιότοπων 

και οικοσυστημάτων, κλπ, και αποτιμώνται οι αξίες χρήσης (direct use value, indirect use, option 

value) και οι μη χρηστικές τους αξίες (bequest value and existence value). Σύμφωνα δε με τους 

κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες, της περιοχής μελέτης, και τις ποιοτικές μεταβλητές – στόχους, που 

θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε εναλλακτικό σενάριο, υπολογίζονται τα κοινωνικό-οικονομικά οφέλη 

και αποτιμάται το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος τους. Προτεινόμενα μέτρα 

περιβαλλοντικής πολιτικής ενσωματώνουν το κόστος αυτό στο κάθε σενάριο και η ανάλυση 

ευαισθησίας, ανάλυση κινδύνου, κλπ, μειώνουν την αβεβαιότητα των αποτελεσμάτων τους. 

 

 

http://www.aerioattikis.gr/
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Πίνακας 3.ΙΙΙ. Ανταγωνιστικά καύσιμα που υποκαθιστά το φυσικό αέριο (Πηγή: 

www.aerioattikis.gr/). 

 

ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

ΚΑΥΣΙΜΟ 

Θέρμανση χώρων (κεντρική ή 

αυτόνομη) 

Πετρέλαιο Θέρμανσης & Ηλεκτρισμός 

Παραγωγή ζεστού νερού Ηλεκτρισμός & Πετρέλαιο Κίνησης 

Παραγωγή ατμού  Πετρέλαιο Κίνησης & Μαζούτ 

Μαγείρεμα-Ψήσιμο Ηλεκτρισμός, Υγραέριο & Πετρέλαιο Κίνησης 

Κλιματισμός (ψύξη-θέρμανση) Ηλεκτρισμός 

Βιομηχανικές χρήσεις Μαζούτ, Πετρέλαιο Κίνησης & Υγραέριο 

 

Για τη διαμόρφωση – αξιολόγηση - σύγκριση των εναλλακτικών σεναρίων στη περιοχή της 

παρούσας μελέτης θα εξεταστούν μεταξύ άλλων και τα εξής: 

- Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, τόσο στις μονάδες εξόρυξης όσο και στις συναφείς 

επιχειρήσεις, αλλά επίσης και οι θέσεις εργασίες που θα διατηρηθούν ενόψη της δραστηριότητας 

αυτής. Επίσης, η προσέλκυση πληθυσμού έχει θετικές επιπτώσεις στις κοινωνικές υπηρεσίες της 

περιοχής (σχολεία, νοσοκομεία, ιατροί, κλπ). 

- Η λειτουργία νέων επιχειρήσεων και η αύξηση κερδών υπαρχόντων, που συνδέονται άμεσα ή/και 

έμμεσα με τις μονάδες εξόρυξης 

- Μεταβολές χρήσεων γης στις παράκτιες περιοχές 

- Αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά περιοχής 

- Οι επιπτώσεις στην υγεία τόσο των εργαζόμενων στις μονάδες που θα γίνουν όσο και των 

κατοίκων  

- Οι επιπτώσεις στον τουρισμό, στην αλιεία (επαγγελματική – ερασιτεχνική), στο υδάτινο 

οικοσύστημα (ρύπανση, μετανάστευση ειδών, θόρυβος, κλπ), στην ατμόσφαιρα, στα πτηνά, κλπ. 

- Οι πιθανότητες ατυχημάτων κατά την κατασκευή και λειτουργία 

- Το όφελος της επιστημονικής έρευνας που θα διεξαχθεί 

- κλπ 

 

3.2 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

3.2.1 Αδειοδότηση γιά Υδρογονάνθρακες 

Το ελληνικό κράτος έχει ενσωματώσει μεγάλο μέρος της Οδηγίας 94/22/ΕΕ περί αναζήτησης, 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην ελληνική νομοθεσία με το ν. 2289/1995, ενώ 

σε συνδυασμό με το νέο ν. 4001/2011 εκσυγχρονίσθηκε και αποσαφηνίσθηκε το μέχρι τότε ισχύον 

http://www.aerioattikis.gr/
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νομικό πλαίσιο, το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που παραχωρείται γιά 

λογαριασμό του Ελληνικού δημοσίου και οι σχετικές διαδικασίες (άρθρο 156 παρ. 17), όπως 

περιγράφηκαν παραπάνω. 

Συγκεκριμένα, το δικαίωμα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων 

σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ.1 του Μεταλλευτικού Κώδικα ανήκει αποκλειστικά στο Δημόσιο. 

Η διάρκεια  των ερευνών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 του 2289/95 και 4001/11 προσδιορίζεται 

στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ δημοσίου και παραχωρησιούχου και δεν μπορεί να υπερβεί 

τα 8 χρόνια που μπορεί να επεκταθεί υπό προϋποθέσεις μέχρι το ήμισυ του προβλεπόμενου 

χρονικού ορίζοντα διαιρείται δε σε φάσεις που συνδέονται με συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών. 

Ο παραχωρησιούχος μπορεί να αποχωρήσει στο τέλος κάθε ερευνητικής φάσης. 

Στις υπό παραχώρηση 20 θαλάσσιες περιοχές στο Ιόνιο πέλαγος, συμπεριλαμβανομένων του 

Μεσσηνιακού και Λακωνικού κόλπου καθώς και στη περιοχή νότια και δυτικά της νήσου Κρήτης, 

στη σχετική προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού (ΦΕΚ Β 2186-2014, ΥΑ Δ1-Α-12892_31-07-

2014, Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ενωσης 2014/C 400/03-13.11.2014), έχει οριστεί ότι κάθε 

Ερευνητικό στάδιο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες  τρεις (3) διαδοχικές ερευνητικές φάσεις: 

Πρώτο Στάδιο Ερευνών – 3 χρόνια 

Δεύτερο Στάδιο Ερευνών – 3 χρόνια 

Τρίτο Στάδιο Ερευνών – 2 χρόνια 

Οι ερευνητικές φάσεις περιλαμβάνουν Γεωλογικές – Γεωφυσικές (Σεισμικές καταγραφές 2D (km), 

Σεισμικές καταγραφές 3D (km2), Γεωτρητικές και Κοιτασματολογικές έρευνες 

Κάθε φάση σχετιζεται με χωριστό πρόγραμμα εργασιών, με δυνατότητα είτε μετάβασης στην 

επόμενη φάση, υπό την προϋπόθεση ότι εχουν εκπληρωθεί όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις, είτε 

παραιτησης στο τέλος κάθε φάσης. 

Απελευθέρωση τμημάτων της παραχώρησης 

Κατά τη μετάβαση από μια ερευνητική φάση σε επόμενη ο μισθωτής υποχρεούται να 

απελευθερώνουν (υπέρ του Δημοσίου) τμήματα της αρχικής περιοχής παραχώρησης σε ποσοστό 

από 20 έως 50%. Οι απελευθερούμενες περιοχές θα υπακούουν στον κανόνα των 5΄x 5΄σύμφωνα με 

τον οποίο έχει διαιρεθεί η χώρα. Στο τέλος της τελευταίας φάσης θα αποδεσμεύεται ολη η περιοχή 

ερευνών. 

Γνωστοποίηση ανακάλυψης κοιτάσματος 

Ο μισθωτής υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΥΠΕΚΑ την ανακάλυψη κοιτάσματος μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται στη σύμβαση παραχώρησης, όπως επίσης και εφόσον το κοίτασμα είναι 

εμπορικά εκμεταλλεύσιμο τα προβλεπόμενα αποθέματα του. 

Υποβάλει στο ΥΠΕΚΑ ή την επιβλέπουσα αρχή αναλυτικά προγράμματα ανάπτυξης και 

παραγωγής σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τέχνης της εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων. 

Με την ίδια δήλωση ορίζεται η περιοχή εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου κοιτάσματος, η έκταση 

της οποίας δεν ξεπερνά τα 100 km2. Η έκταση αυτή μπορεί να επεκταθεί μέχρι τα 200km2 με 

έγγραφη συναίνεση του ΥΠΕΚΑ.  
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Στάδιο εκμετάλλευσης 

Μετά την ανακοίνωση εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος αρχίζει το στάδιο εκμετάλλευσης 

που διαρκεί 25 χρόνια συν δύο 5ετείς παρατάσεις, εφόσον εξακολουθεί βιώσιμη παραγωγή 

υδρογονανθράκων. 

 

3.2.2. Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση 

Το ελληνικό κράτος έχει ενσωματώσει στην Ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2001/42 σχετικά με 

την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων. Oπως 

αναφέρεται στο Άρθρο 1 (Στόχοι) στόχος της Οδηγίας είναι η υψηλού επιπέδου προστασία του 

περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση 

σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας ότι, 

σύμφωνα με αυτήν, θα γίνεται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισμένα σχέδια και 

προγράμματα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Η εναρμόνιση της Οδηγίας 2001/42 στο εθνικό δίκαιο έγινε με την ΚΥΑ 107017/2006. Η ΚΥΑ 

107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006) αφορά στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ. 

Με αυτή την απόφαση αποσκοπείται η συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων», που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΕΕL 197/30/21.7.2001), ώστε, στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης, να ενσωματώνεται η 

περιβαλλοντική διάσταση πριν την υιοθέτηση σχεδίων και προγραμμάτων, με την θέσπιση των 

αναγκαίων μέτρων, όρων και διαδικασιών για την αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων που 

ενδέχεται να έχουν στο περιβάλλον και να προωθείται έτσι η αειφόρος ανάπτυξη και μία υψηλού 

επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος. 

Τα βήματα και περιεχόμενα μίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης παρουσιάζονται 

περιληπτικά στο Κεφ. 2.2. 

 

3.3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 

Για την παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναγνωρίζονται τρείς κύριες 

φάσεις γιά τις σχετικές με τους υδρογονάνθρακες δραστηριότητες, οι οποίες βασίζονται στην 

ισχύουσα νομοθεσία (ν. 2289/1995) και πρακτική αδειοδότησης από το ΥΠΕΚΑ: η αναζήτηση, η 

έρευνα και η εκμετάλλευση. 

3.3.1 Αναζήτηση 

Σύμφωνα με το ν. 2289/1995 περί «Αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και 

άλλες διατάξεις» ως «Αναζήτηση Υδρογονανθράκων» (prospecting) ορίζεται η προσπάθεια 

εντοπισμού υδρογονανθράκων σε συγκεκριμένη περιοχή με οποιαδήποτε πρόσφορη μέθοδο εκτός 

από γεωτρήσεις (1η φάση έρευνας = τρία χρόνια). Η αναζήτηση τυπικά περιλαμβάνει ένα σύνολο 

γεωφυσικών και γεωλογικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν σεισμικές έρευνες. γεωλογικές 

και γεωχημικές δειγματοληψίες, ηλεκτρομαγνητικές έρευνες και τηλεπισκόπηση. Οι 

δραστηριότητες αναζήτησης συχνά θεωρούνται μέρος της φάσης έρευνας (πχ στο πρωτόκολλο της 
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Σύμβασης της Βαρκελώνης), αλλά θα συζητηθούν χωριστά σε αυτή τη ΣΜΠΕ, γιατί οι 

δραστηριότητες και οι επιπτώσεις είναι διαφορετικές από αυτές των ερευνητικών γεωτρήσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις, η μόνη επιφύλαξη αφορά στις σεισμικές έρευνες, επειδή είναι 

πηγή υψηλής ενέργειας υποθαλάσσιου θορύβου. Οι σεισμικές έρευνες περιλαμβάνουν τη χρήση 

ηχητικών κυμάτων για να αναπτύξουν την απεικόνιση των υποεπιφανειακών στρωμάτων και δομών, 

όπου μπορεί να συσσωρεύονται και διατηρούνται υδρογονάνθρακες. 

3.3.2 Ερευνα 

Σύμφωνα με το ν. 2289/1995 περί «Αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και 

άλλες διατάξεις» ως «Ερευνα Υδρογονανθράκων» (exploration) ορίζεται η έρευνα για την 

ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων με οποιαδήποτε πρόσφορη μέθοδο, καθώς και με 

γεωτρήσεις (2η φάση ερευνών = τρία χρόνια). 

Κατά την διάρκεια της φάσης έρευνας υποχρεωτικά ένα ερευνητικό φρεάτιο θα γεωτρηθεί σε ένα 

τεμάχιο αδειοδότησης, με σκοπό το προσδιορισμό ύπαρξης εμπορεύσιμων κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων. Ένας παραχωρησιούχος μπορεί επίσης (αν το επιτρέπει η σύμβαση του) να 

διεξάγει πρόσθετες σεισμικές έρευνες ή/και άλλες έρευνες αναζήτησης που θα βοηθήσουν στην 

επιλογή θέσεων γεωτρήσεων και εντοπισμό γεωλογικών κινδύνων. 

Συνήθως, ένα αυτόνομο, κινητό γεωτρύπανο θα εισαχθεί στη περιοχή για τη διάνοιξη ενός φρεατίου, 

σε προκαθορισμένο βάθος και ή θα ανακληθεί παροδικά ή θα εγκαταληφθεί σύμφωνα με τους 

βιομηχανικούς κανόνες. Κατά τη γεώτρηση η πλατφόρμα μπορεί να παράγει υγρά και στερεά 

απόβλητα και άλλα λύματα σύμφωνα με τους κανονισμούς και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. 

Εάν ένα κοίτασμα υδρογονανθράκων ανακαλυφθεί κατά την ερευνητική γεώτρηση, ένα 

δοκιμαστικό φρεάτιο θα αναπτυχθεί. Ένα δοκιμαστικό φρεάτιο είναι μία διαδικασία για τον 

προσδιορισμό της παραγωγικής ικανότητας, την πίεση, διαπερατότητα, ή/και το μέγεθος του 

κοιτάσματος υδρογονανθράκων, και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει καύση μικρής ποσότητας 

πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Αν ένα φρεάτιο θεωρηθεί παραγωγικό, μπορεί να ανασταλεί με την 

εγκατάσταση τσιμέντου ή μηχανικών πωμάτων γιά να απομονώσουν τα διαστήματα 

υδρογονανθράκων και να εφαρμόσουν ένα πώμα που θα επιτρέψει την επανείσοδο στο φρεάτιο σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία (για την ολοκλήρωση και την παραγωγή). 

Εάν δεν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο το κοίτασμα που θα βρεθεί κατά την ερευνητική γεώτρηση, 

το φρεάτιο θα κλείσει μόνιμα με τσιμέντο ή μηχανικά πώματα και θα εγκαταλειφθεί. Μια επιτόπια 

έρευνα εκκαθάρισης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε 

συντρίμμια από τις δραστηριότητες γεώτρησης έχουν απομακρυνθεί από τον πυθμένα της θάλασσας 

γύρω από κάθε φρεάτιο γεώτρησης. 

3.3.3 Εκμετάλλευση (Ανάπτυξη και Παραγωγή) 

Σύμφωνα με το ν. 2289/1995 περί «Αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και 

άλλες διατάξεις» ως «Εκμετάλευση Υδρογοναθράκων» (exploitation) ορίζεται η εξόρυξη 

υδρογονανθράκων, η τυχόν κατεργασία προκειμένου να καταστούν εμπορεύσιμοι και η 

αποθήκευση και η μεταφορά αυτών και των παραπροϊόντων τους μέχρι τις εγκαταστάσεις 

φόρτωσης γιά περαιτέρω διάθεση. Στην προαναφερόμενη κατεργασία δεν περιλαμβάνεται η 

διύληση. Στη παρούσα σχετική πρόσκληση το στάδιο αυτό διαρκεί 25 χρόνια σύν δύο 5ετείς 

παρατάσεις εφόσον εξακολουθεί βιώσιμη παραγωγή υδρογονανθράκων. 
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Οι βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν διάτρηση των φρεατίων ανάπτυξης, ανάπτυξη 

εγκαταστάσεων παραγωγής, ανάπτυξη των εξαγωγικών εγκαταστάσεων, όπως οι αγωγοί και η 

λειτουργία ρουτίνας των συστημάτων αυτών. 

Διάφορα συστήματα ανάπτυξης και παραγωγής θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή 

αδειοδότησης. Το είδος των εγκαταστάσεων που επιλέγονται από έναν φορέα βασίζονται σε 

διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων του βάθος του νερού, τύπου κοιτάσματος, γειτνίαση 

με υπάρχουσες υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου και λειτουργίες υποστήριξης. 

Παραδείγματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την παραδοσιακή σταθερή πλατφόρμα, πύργους, 

πλωτά συστήματα παραγωγής, ή υποθαλάσσια συστήματα που ελέγχονται εξ αποστάσεως από 

χερσαίες εγκαταστάσεις. 

 

3.4 ΕΛΕΓΧΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Η Ελλάδα έχει κυρώσει διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα που σχετίζονται με το περιβάλλον και 

τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων, επίσης υπόκειται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και σχετική 

εθνική νομοθεσία. 

Παρακάτω θα παρουσιασθούν τα κυριώτερα σημεία των συμβάσεων, πρωτοκόλλων, οδηγιών και 

νόμων – αποφάσεων, που αναφέρονται στο Πίνακα 3.IV. 

 

Πίνακας 3.IV. Κατάλογος συμβάσεων, πρωτοκόλλων, οδηγιών και νόμων – αποφάσεων που 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

 Νόμος Πλαίσιο για το Περιβάλλον (Ν. 1650/86)  

----------------------------------------------------- 

 Οδηγία – Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ)  

 Οδηγία – Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Διεθνείς συμβάσεις Κοινοτικές Οδηγίες και Εθνική Νομοθεσία για τη πρόληψη και αντιμετώπιση της 

θαλάσσιας ρύπανσης  

 Σύμβαση MARPOL 73/78 

 Σύμβαση OPRC 1990   

 Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), 1982, σε ισχύ από το 1994  

 Σύμβαση της Βαρκελώνης 1976 για την προστασία της Μεσογείου θάλασσας από ρύπανση 

 Σύμβαση Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, σε ισχύ από το 2004 

 Σύμβαση των Βρυξελλών (1971) «για την ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου για την αποζημίωση 

ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή (Fund Convention).  

 Οδηγία 2004/35/ΕΚ περιβαλλοντική ευθύνη - εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει  

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=el&type_doc=Directive&an_doc=2004&nu_doc=35
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 Οδηγία 2008/105/ΕΚ σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των 

υδάτων  

 ΚΥΑ 51354/641/Ε103/2010  

 Οδηγία 96/61, IPPC, EMAS, ISO 

 Αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης: Ν. 2252/1994, Ν. 3100/2003, Ν. 3497/2006  

 Πρωτόκολλο του Κιότο 1998 - παγκόσμιο θεσμικό πλαίσιο για αντιμετώπιση αλλαγής κλίματος  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Διεθνείς συμβάσεις Κοινοτικές Οδηγίες και Εθνική Νομοθεσία για τη προστασία της βιοποικιλότητας 

 Σύμβαση Ραμσάρ για την προστασία υγρότοπων διεθνούς σημασίας, 1971 

 Σύμβαση για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας, 1979 

 Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, 1979  

 Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, 1992  

 Κοινοτική Οδηγία (79/409/ΕΟΚ) για τα πτηνά, 1979  

 Κοινοτική Οδηγία (92/42/ΕΟΚ) των οικοτόπων, 1992 και Δίκτυο Natura  

----------------------------------------------------------------------------------- 

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων - διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

 Οδηγία 2001/42 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 

και προγραμμάτων  ΚΥΑ 107017/2006 «Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ»  

 ΚΥΑ 37111/2021/2003 Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την 

διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε της παραγράφους 2 και 3 

του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κοινοτικές Οδηγίες για την έκδοση αποφάσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων  

- 1996/61/ΕΚ (IPPC) για τον προσδιορισμό Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) σε 

βιομηχανικές μονάδες, καθώς και την επιβολή ορίων εκπομπής για συγκεκριμένους ρύπους 

(ενσωμάτωση στο Ελλ.Δίκαιο με το Ν.3010/2002) 

- 2001/80/ΕΚ η οποία καθορίζει όρια εκπομπής ρύπων και επιβάλλει στις μεγάλες εγκαταστάσεις 

καύσης είτε την εκπομπή ρύπων στο επίπεδο των νέων χαμηλότερων ορίων, είτε την υπαγωγή τους 

σε Εθνικό Σχέδιο κατανομής εκπομπών ρύπων (ενσωμάτωση στο Ελλ. Δίκαιο με Κοινή Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ 992Β΄/14.07.05). 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE
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3.4.1 Νομοθεσία και Κοινοτικές Οδηγίες – Πλαίσια για το Περιβάλλον 

3.4.1.1 Νόμος Πλαίσιο για το Περιβάλλον (Ν. 1650/86) (ΦΕΚ 160/A) 

1. Σκοπός του παρόντος νόμου, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 (Σκοπός) είναι η θέσπιση 

θεμελιωδών κανόνων και η καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών για την  προστασία του 

περιβάλλοντος, έτσι ώστε ο άνθρωπος, ως άτομο και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, να ζει σε 

ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον, μέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται 

η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η προστασία του περιβάλλοντος, θεμελιώδες και 

αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας και πολιτικής, υλοποιείται 

κύρια μέσα από το δημοκρατικό προγραμματισμό. 

2. Ειδικότερα, βασικοί στόχοι του νόμου αυτού είναι οι ακόλουθοι:  

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και  γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και η λήψη 

όλων των αναγκαίων, για το σκοπό αυτόν, προληπτικών μέτρων. 

β) Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας και από τις διάφορες μορφές υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος  και ειδικότερα από τη ρύπανση και τις οχλήσεις. 

γ) Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου συνολικά και των επί μέρους 

γεωγραφικών και οικιστικών ενοτήτων του και μέσα από την ορθολογική διαχείριση του 

περιβάλλοντος. 

δ) Η διασφάλιση της δυνατότητας ανανέωσης φυσικών πόρων και η ορθολογική αξιοποίηση των μη 

ανανεώσιμων ή σπάνιων σε σχέση με τις τωρινές και τις μελλοντικές ανάγκες και με κριτήρια την 

προστασία  του περιβάλλοντος. 

ε) Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων και η διασφάλιση της 

αναπαραγωγικής τους ικανότητας. 

στ) Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

3. Αναλυτικότερα, με τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιδιώκονται: 

α) Η προστασία του εδάφους και η λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε οι χρήσεις του να γίνονται 

σύμφωνα με τις φυσικές ιδιότητές του και την παραγωγική του ικανότητα. 

β) Η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών θεωρούμενων ως φυσικών πόρων και ως 

οικοσυστημάτων. 

γ) Η προστασία της ατμόσφαιρας. 

δ) Η προστασία και διατήρηση της φύσης και του τοπίου και ιδιαίτερα περιοχών με μεγάλη 

βιολογική, οικολογική, αισθητική ή γεωμορφολογική αξία. 

ε) Η προστασία των ακτών των θαλασσών, των οχθών των ποταμών, των λιμνών, του βυθού αυτών 

και των νησίδων ως φυσικών πόρων, ως στοιχείων οικοσυστημάτων και ως στοιχείων του τοπίου. 

στ) Ο καθορισμός της επιθυμητής και της επιτρεπόμενης ποιότητας των φυσικών αποδεκτών καθώς 

και των κάθε ειδους επιτρεπόμενων εκπομπών αποβλήτων, με την καθιέρωση και χρησιμοποίηση 

κατάλληλων παραμέτρων και οριακών τιμών, ώστε να μην προκαλείται υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος, με κριτήρια: 

- την επιστημονική γνώση και εμπειρία 

- την καλύτερη διαθέσιμη και οικονομικά εφικτή τεχνολογία. 
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- τις τοπικές συνθήκες και ιδιομορφίες του  περιβάλλοντος  και  του πληθυσμού καθώς επίσης και 

τις ανάγκες ανάπτυξης. 

- την προϋπάρχουσα διαμόρφωση συλλογικής χρήσης μιας περιοχής. 

- τα υφιστάμενα χωροταξικά και αναπτυξιακά σχέδια. 

ζ) Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 

μέσα από τη σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση. 

Κατά την έννοια του νόμου αυτού (Άρθρο 2, Ορισμοί) νοούνται ως: 

1. Περιβάλλον: το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που 

βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, 

την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες. 

2. Ρύπανση: η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, 

ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν 

προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα 

οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις 

επιθυμητές χρήσεις του. 

3. Μόλυνση: η μορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθογόνων 

μικροοργανισμών στο περιβάλλον ή δεικτών που υποδηλώνουν την πιθανότητα παρουσίας τέτοιων 

μικροοργανισμών. 

4. Υποβάθμιση: η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες ρύπανσης ή οποιασδήποτε άλλης 

μεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική 

ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική 

κληρονομιά και στις αισθητικές αξίες. 

5. Προστασία του περιβάλλοντος: το σύνολο των ενεργειών, μέτρων και έργων που έχουν στόχο την 

πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος  ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωσή του. 

6. Οικοσύστημα: κάθε σύνολο βιοτικών και μη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του 

περιβάλλοντος που δρουν σε ορισμένο χώρο και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

7. Φυσικός αποδέκτης: κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται για την τελική 

διάθεση των αποβλήτων. 

8. Υγεία: η κατάσταση πλήρους φυσικής, διανοητικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου ή του 

συνόλου του πληθυσμού. 

9. Οικολογική ισορροπία: η σχετικά σταθερή σχέση που διαμορφώνεται με την πάροδο του χρόνου 

ανάμεσα στους παράγοντες και τα στοιχεία  του περιβάλλοντος ενός οικοσυστήματος. 

10. Φυσικοί πόροι: κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται ή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο για την ικανοποίηση των αναγκών του και αποτελεί αξία για το 

κοινωνικό σύνολο. 

11. Απόβλητα: κάθε ποσότητα ρύπων (ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας) 

σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση ή αντικειμένων από τα οποία ο κάτοχός τους θέλει ή πρέπει ή 

υποχρεούται να απαλλαγεί, εφόσον είναι δυνατό να προκαλέσουν ρύπανση. 
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12. Διαχείριση αποβλήτων: το σύνολο των δραστηριοτήτων συλλογής, διαλογής, μεταφοράς, 

επεξεργασίας, επαναχρησιμοποίησης ή τελικής διάθεσης αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες, με 

στόχο την  προστασία  του περιβάλλοντος. 

13. Ουσίες: χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους όπως παρουσιάζονται στη φυσική τους κατάσταση 

ή όπως παράγονται δευτερογενώς. 

14. Παρασκευάσματα: μείγματα ή διαλύματα που αποτελούνται από δύο  ή περισσότερες ουσίες. 

15. Επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα: οι ουσίες ή τα παρασκευάσματα που είναι τοξικές, 

διαβρωτικές, ερεθιστικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, ραδιενεργές ή 

άλλες ουσίες που έχουν την ιδιότητα να επιταχύνουν την καύση, να αλλοιώνουν την φυσική 

κατάσταση του νερού, του εδάφους ή του αέρα και να προσβάλλουν δυσμενώς τον άνθρωπο και 

όλα τα άλλα έμβια όντα καθώς και το φυσικό περιβάλλον. 

16. Τοπίο: κάθε δυναμικό σύνολο βιοτικών και μη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του 

περιβάλλοντος που μεμονωμένα ή αλληλοεπιδρώντας  σε συγκεκριμένο χώρο συνθέτουν μια οπτική 

εμπειρία. 

Επίσης, ο Ν.1650/86 εναρμονίστηκε με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ ως εξής: 

 Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, 

διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις  

 H.Π.15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 

σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 

Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (ΦΕΚ 

91/Α/)». 

3.4.1.2 Οδηγία Πλαίσιο γιά τα Νερά (2000/60/ΕΚ) 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 

υδάτων (πράξεις τροποποίησης: Απόφαση 2445/2001/ΕΚ, Απόφαση 2008/32/ΕΚ, Οδηγία 

2009/31/ΕΚ, και τροποποίηση του Παραρτήματος Χ: Κατάλογος ουσιών προτεραιότητας στον 

τομέα του ύδατος με την Οδηγία 2008/105/ΕΚ) 

Τον Δεκέμβριο του 2000 θεσπίστηκε η Κοινοτική Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά (WFD/Water 

Framework Directive) η οποία προσδιορίζει το πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των 

κρατών – μελών, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων οικοσυστημάτων. 

Η Οδηγία αυτή έχει ως στόχο να επιτευχθεί «καλή κατάσταση» από οικολογική και χημική άποψη 

σε όλα τα κοινοτικά ύδατα μέχρι το 2015. Τα κράτη μέλη καλούνται να καταγράψουν όλες τις 

υδρογραφικές λεκάνες (λεκάνες απορροής) στην επικράτειά τους και να τις συνδέσουν με 

υδρογραφικές περιοχές (περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού). Οι λεκάνες απορροής που 

εκτείνονται στις επικράτειες περισσότερων του ενός κρατών μελών θεωρείται ότι αποτελούν μέρος 

διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής. 

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 

280/Α) «προστασία και διαχείριση των υδάτων» και με το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α). 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 3199/2003 (Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί): 

1. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται για την προστασία και διαχείριση των επιφανειακών και των 

υπόγειων υδάτων. 
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2. Κατά την έννοια του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' 

εξουσιοδότησή του, νοούνται ως: 

α) «Επιφανειακά ύδατα» είναι τα εσωτερικά ύδατα, εκτός των υπόγειων υδάτων, τα μεταβατικά και 

τα παράκτια ύδατα. Στα επιφανειακά ύδατα περιλαμβάνονται και τα χωρικά ύδατα για τη χημική 

τους κατάσταση. 

β) «Υπόγεια ύδατα»: είναι το σύνολο των υδάτων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του 

εδάφους στη ζώνη κορεσμού και σε άμεση επαφή με το έδαφος ή το υπέδαφος. 

γ) «Εσωτερικά ύδατα»: είναι το σύνολο των στάσιμων ή των ρεόντων επιφανειακών υδάτων και 

όλα τα υπόγεια ύδατα, τα οποία βρίσκονται προς την πλευρά της ξηράς σε σχέση με τη γραμμή 

βάσης, από την οποία μετράται το εύρος των χωρικών υδάτων. 

δ) «Ποταμός»: είναι σύστημα εσωτερικών υδάτων το οποίο ρέει, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, 

στην επιφάνεια του εδάφους, αλλά το οποίο μπορεί, για ένα μέρος της διαδρομής του, να ρέει και 

υπογείως. 

ε) «Λίμνη»: είναι σύστημα στάσιμων εσωτερικών επιφανειακών υδάτων. 

στ) «Μεταβατικά ύδατα»: είναι συστήματα επιφανειακών υδάτων κοντά σε στόμια εκβολής 

ποταμών, τα οποία είναι εν μέρει αλμυρά λόγω της γειτνίασής τους με παράκτια ύδατα, αλλά τα 

οποία επηρεάζονται ουσιαστικά από ρεύματα γλυκών υδάτων. 

ζ) «Παράκτια ύδατα»: είναι τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς μιας 

γραμμής, κάθε σημείο της οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου προς τη θάλασσα 

από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής βάσης από την οποία μετράται το εύρος των χωρικών 

υδάτων, και τα οποία, κατά περίπτωση, εκτείνονται μέχρι του απώτερου ορίου των μεταβατικών 

υδάτων. 

η) «Τεχνητό υδατικό σύστημα»: είναι το σύστημα επιφανειακών υδάτων που δημιουργείται από 

ανθρώπινη δραστηριότητα. 

θ) «Ιδιαιτέρως τροποποιημένο υδατικό σύστημα»: είναι το σύστημα επιφανειακών υδάτων του 

οποίου ο χαρακτήρας έχει μεταβληθεί ουσιαστικά, εξαιτίας αλλοιώσεων στη φύση του από 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Με το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 

15, καθορίζεται το αρμόδιο όργανο χαρακτηρισμού των συστημάτων αυτών, η μεθοδολογία 

χαρακτηρισμού τους και κάθε σχετικό θέμα. 

ι) «Σύστημα επιφανειακών υδάτων»: είναι διακεκριμένο και σημαντικό στοιχείο επιφανειακών 

υδάτων, όπως π.χ. λίμνη, ταμιευτήρας, ρεύμα, ποταμός ή διώρυγα, τμήμα ρεύματος, ποταμού ή 

διώρυγας, μεταβατικά ύδατα ή ένα τμήμα παράκτιων υδάτων. 

ια) «Υδροφόρος ορίζοντας»: είναι υπόγειο στρώμα ή στρώματα βράχων ή άλλες γεωλογικές 

στοιβάδες επαρκώς πορώδεις και διαπερατές, ώστε να επιτρέπουν, είτε σημαντική ροή υπόγειων 

υδάτων, είτε την άντληση σημαντικών ποσοτήτων υπόγειων υδάτων. 

ιβ) «Σύστημα υπόγειων υδάτων»: είναι ο συγκεκριμένος όγκος υπόγειων υδάτων εντός ενός ή 

περισσότερων υδροφόρων οριζόντων. 

ιγ) «Λεκάνη απορροής ποταμού»: είναι η εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το 

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών και, πιθανώς, λιμνών και 

παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. 
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ιδ) «Υπολεκάνη» είναι η εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής 

μέσω σειράς ρευμάτων, ποταμών και, πιθανώς, λιμνών σε συγκεκριμένο σημείο υδάτινου ρεύματος 

(συνήθως λίμνης ή συμβολής ποταμών). 

ιε) «Περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού»: αντιστοιχεί στη θαλάσσια και χερσαία έκταση, που 

αποτελείται από μια ή περισσότερες γειτονικές λεκάνες απορροής ποταμού μαζί με τα συναφή 

υπόγεια και παράκτια ύδατα και αποτελεί τη βασική μονάδα με βάση την οποία γίνεται η διαχείριση 

και η προστασία των λεκανών απορροής ποταμού όπως ορίζεται στο άρθρο 5. 

ιστ) «Κατάσταση επιφανειακών υδάτων»: είναι η συνολική αποτύπωση της κατάστασης ενός 

επιφανειακού υδατικού συστήματος, που καθορίζεται από τις χαμηλότερες τιμές της οικολογικής 

και της χημικής του κατάστασης. 

ιζ) «Καλή κατάσταση επιφανειακών υδάτων»: η κατάσταση επιφανειακού υδατικού συστήματος 

που χαρακτηρίζεται τουλάχιστον «καλή» τόσο από οικολογική όσο και από χημική άποψη. 

ιη) «Κατάσταση υπόγειων υδάτων»: είναι η συνολική αποτύπωση της κατάστασης υπόγειου 

υδατικού συστήματος, που καθορίζεται από τις χαμηλότερες τιμές της ποσοτικής και της χημικής 

του κατάστασης. 

ιθ) «Καλή κατάσταση υπόγειων υδάτων» η κατάσταση υπόγειου υδατικού συστήματος που 

χαρακτηρίζεται τουλάχιστον «καλή» τόσο από ποσοτική όσο και από χημική άποψη. 

κ) «Οικολογική κατάσταση»: είναι η ποιοτική αποτύπωση της διάρθρωσης και της λειτουργίας 

υδάτινων οικοσυστημάτων που συνδέονται με επιφανειακά ύδατα, η οποία ταξινομείται σύμφωνα 

με όσα ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 15. 

κα) «Καλή οικολογική κατάσταση»: η κατάσταση ενός συστήματος επιφανειακών υδάτων το οποίο 

ταξινομείται κατ' αυτόν τον τρόπο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα που 

προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 15. 

κβ) «Καλό οικολογικό δυναμικό» η κατάσταση ενός ιδιαίτερα τροποποιημένου ή τεχνητού 

υδατικού συστήματος, το οποίο ταξινομείται κατ' αυτόν τον τρόπο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 15. 

κγ) «Καλή χημική κατάσταση επιφανειακών υδάτων»: η χημική κατάσταση που απαιτείται για την 

επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για τα επιφανειακά ύδατα, οι οποίοι καθορίζονται σύμφωνα 

με όσα ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 15. 

κδ) «Καλή χημική κατάσταση υπόγειων υδάτων»: η χημική κατάσταση συστήματος υπόγειων 

υδάτων, η οποία πληροί όλους τους όρους που ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται 

στην παρ. 1 του άρθρου 15. 

κε) «Επικίνδυνες ουσίες»: ουσίες ή ομάδες ουσιών που είναι τοξικές, σταθερές και επιρρεπείς σε 

βιοσυσσώρευση, καθώς και άλλες ουσίες ή ομάδες ουσιών που δημιουργούν ανάλογο βαθμό 

ανησυχίας. 

κστ) «Ουσίες προτεραιότητας»: Ουσίες που καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 

παρ. 2. Μεταξύ των ουσιών αυτών διακρίνονται οι «επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας» δηλαδή 

ουσίες που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου για τις οποίες πρέπει να 

ληφθούν μέτρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9. 

κζ) «Ρύπανση»: είναι η άμεση ή έμμεση εισαγωγή, στον αέρα, το νερό ή το έδαφος, ουσιών ή 

θερμότητας εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων, που μπορούν να είναι επιζήμιες για την υγεία 
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του ανθρώπου ή για την ποιότητα των υδατικών οικοσυστημάτων ή των χερσαίων οικοσυστημάτων 

που εξαρτώνται άμεσα από υδατικά οικοσυστήματα, συντελούν στη φθορά υλικής ιδιοκτησίας, ή 

επηρεάζουν δυσμενώς ή παρεμβαίνουν σε λειτουργίες αναψυχής ή σε λοιπές νόμιμες χρήσεις του 

περιβάλλοντος. 

κη) «Ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο»: η συγκέντρωση, στο νερό, το ίζημα ή το βιόκοσμο, 

συγκεκριμένου ρύπου ή ομάδας ρύπων της οποίας δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση, ώστε να 

προστατεύεται η υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. 

κθ) «Υπηρεσίες ύδατος»: όλες οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχουν, για τα νοικοκυριά, τις δημόσιες 

υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα: 

α) άντληση, κατακράτηση, αποθήκευση, επεξεργασία και διανομή επιφανειακών ή υπόγειων 

υδάτων 

β) εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων, οι οποίες στη συνέχεια πραγματοποιούν 

απορρίψεις σε επιφανειακά ύδατα. 

λ) «Οριακές τιμές εκπομπής»: η μάζα, εκφρασμένη σε σχέση με ορισμένες ειδικές παραμέτρους, η 

συγκέντρωση ή/και η στάθμη μιας εκπομπής, της οποίας δεν επιτρέπεται η υπέρβαση κατά τη 

διάρκεια μιας ή περισσότερων συγκεκριμένων χρονικών περιόδων. 

Οριακές τιμές εκπομπής μπορούν επίσης να ορίζονται και για συγκεκριμένες ομάδες, οικογένειες ή 

κατηγορίες ουσιών, όπως ειδικότερα ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται από την 

παρ. 1 του άρθρου 15. 

Οι οριακές τιμές εκπομπής ουσιών ισχύουν κανονικά στο σημείο όπου οι εκπομπές βγαίνουν από 

την εγκατάσταση, χωρίς να υπολογίζεται, για τον προσδιορισμό τους, η τυχόν αραίωσή τους. Όσον 

αφορά τις έμμεσες απορρίψεις στο νερό, οι επιπτώσεις ενός σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 

μπορούν να συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό των οριακών τιμών εκπομπής της 

συγκεκριμένης εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι κατοχυρώνεται ισοδύναμο επίπεδο 

προστασίας του όλου περιβάλλοντος και ότι δεν γεννώνται μεγαλύτερα ρυπαντικά φορτία για το 

περιβάλλον. 

λα) «Έλεγχοι εκπομπών»: έλεγχοι οι οποίοι απαιτούν περιορισμό μιας συγκεκριμένης εκπομπής, 

Π.χ. μια οριακή τιμή εκπομπής, ή οι οποίοι ορίζουν, κατ' άλλον τρόπο, όρια ή συνθήκες για τις 

επιπτώσεις, τη φύση ή άλλα χαρακτηριστικά μιας εκπομπής ή τις συνθήκες λειτουργίας που 

επηρεάζουν τις εκπομπές. 

λβ) «Ποσοτική κατάσταση»: η έκφραση του βαθμού στον οποίο ένα σύστημα υπόγειων υδάτων 

επηρεάζεται από άμεσες ή έμμεσες αντλήσεις. 

3.4.1.3 Οδηγία – Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ)  

Με τον νόμο αυτό καθορίζεται το πλαίσιο για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων με στόχο την 

επίτευξη/διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στο θαλάσσιο οικοσύστημα.  

Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία αυτή έγινε με τον Νόμο 3983/2011 (ΦΕΚ 

144/Α), και στη συνέχεια – σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου –εγκρίθηκαν 

οι περιβαλλοντικοί στόχοι και δείκτες για τα θαλάσσια ύδατα μέσω έντεκα 11 παραμέτρων 

ποιοτικής περιγραφής με το άρθρο 1 του Ν. 2939/2012 [REF_1]. Το άρθρο 1 του Ν. 2939/2012 

είναι ουσιαστικά η εναρμόνιση με το Μέρος Β της απόφασης 2010/477/EU που αφορά στην 

Ευρωπαϊκή Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική.   
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Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Οδηγίας, αναπτύσσονται και εφαρμόζονται 

στρατηγικές για τη θάλασσα, που αποσκοπούν στη λήψη μέτρων τα οποία:  

α) εξασφαλίζουν την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προλαμβάνουν 

την επιδείνωσή του ή, όταν αυτό είναι δυνατόν, αποκαθιστούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα, σε 

περιοχές όπου αυτά έχουν υποστεί αρνητικές επιδράσεις και  

β) προλαμβάνουν και μειώνουν τις εναποθέσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, με στόχο τη σταδιακή 

εξάλειψη της ρύπανσης όπως ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 4, για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα 

υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις ή κίνδυνοι για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, τα θαλάσσια 

οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία ή τις νόμιμες χρήσεις της θάλασσας. 

Για τη διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, οι θαλάσσιες στρατηγικές ακολουθούν την 

οικοσυστημική προσέγγιση, που εξασφαλίζει ότι η συνολική πίεση των δραστηριοτήτων αυτών 

παραμένει σε επίπεδα που είναι συμβατά με την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και 

ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η ικανότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων να αντιδρούν στις 

ανθρωπογενείς αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν και την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων 

αγαθών και υπηρεσιών από τη σημερινή και τις μελλοντικές γενεές.  

Ο νόμος αυτός συντελεί στη συνοχή των περιβαλλοντικών παραμέτρων και αποσκοπεί στη 

διασφάλιση της ενσωμάτωσής τους στις διάφορες πολιτικές, συμφωνίες και νομοθετικά μέτρα που 

σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Σύμφωνα με το Αρθρο 4 του παρόντος Νόμου 3983/2011 (άρθρο 3 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) και των 

κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του νοούνται ως: 

1. «Θαλάσσια ύδατα»: α) τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός και το υπέδαφος στη θαλάσσια πλευρά της 

γραμμής βάσης από την οποία μετριέται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης, έως τα όρια της περιοχής 

όπου η Ελληνική Δημοκρατία ή άλλο κράτος − μέλος έχει κυριαρχικά δικαιώματα ή/και ασκεί 

δικαιοδοσία, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που 

κυρώθηκε με το ν. 2321 /1995 (Α΄136), και β) τα παράκτια ύδατα, όπως ορίζονται στην περίπτωση 

ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3199/2003 (Α΄280), ο πυθμένας και το υπέδαφός του, στο 

βαθμό που ιδιαίτερες πτυχές της περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν 

αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης από τον εν λόγω νόμο και το π.δ. 51/2007 (Α΄54) ή από άλλες 

εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις. 

2. «Θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή»: μια θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή που προσδιορίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 5. Η θαλάσσια περιοχή και οι υποπεριοχές της ορίζονται με σκοπό την 

ευκολότερη εφαρμογή του νόμου και οριοθετούνται με συνεκτίμηση υδρολογικών, 

ωκεανογραφικών και βιογεωγραφικών χαρακτηριστικών. 

3. «Θαλάσσια στρατηγική»: η στρατηγική που χαράσσεται και εφαρμόζεται για κάθε συγκεκριμένη 

θαλάσσια υποπεριοχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6. 

4. «Περιβαλλοντική κατάσταση»: η συνολική κατάσταση του περιβάλλοντος στα θαλάσσια ύδατα, 

λαμβάνοντας υπόψη τη δομή, τη λειτουργία και τις διεργασίες των συστατικών των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων από κοινού με τους φυσικούς φυσιογραφικούς, γεωγραφικούς, βιολογικούς, 

γεωλογικούς και κλιματικούς παράγοντες, καθώς και τις φυσικές, ηχητικές και χημικές συνθήκες, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες μέσα ή έξω από 

μια συγκεκριμένη υποπεριοχή. 
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5. «Καλή περιβαλλοντική κατάσταση»: η περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, στην 

οποία τα ύδατα αυτά παρέχουν οικολογικά ποικίλους και δυναμικούς ωκεανούς και θάλασσες 

καθαρές, υγιείς και παραγωγικές στα πλαίσια των εγγενών συνθηκών τους και όπου η χρήση του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος βρίσκεται σε επίπεδο αειφορίας, διασφαλίζοντας έτσι τις δυνατότητες 

για χρήσεις και δραστηριότητες από τη σημερινή και τις μελλοντικές γενεές, δηλαδή: 

α) δομή, λειτουργίες και διεργασίες των συστατικών των θαλάσσιων οικοσυστημάτων,από κοινού 

με τους συνδεδεμένους φυσιογραφικούς, γεωγραφικούς, γεωλογικούς και κλιματικούς παράγοντες, 

που επιτρέπουν στα εν λόγω οικοσυστήματα να λειτουργούν πλήρως και να διατηρούν την 

ανθεκτικότητά τους απέναντι στην ανθρωπογενή περιβαλλοντική αλλαγή. Τα θαλάσσια είδη και οι 

οικότοποι/ενδιαιτήματα προστατεύονται, η ανθρωπογενής υποβάθμιση της βιοποικιλότητας 

προλαμβάνεται και τα διάφορα βιολογικά στοιχεία που συνθέτουν το οικοσύστημα λειτουργούν σε 

ισορροπία, 

β) υδρομορφολογικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων 

των ιδιοτήτων εκείνων που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στη συγκεκριμένη 

υποπεριοχή, οι οποίες υποστηρίζουν τα εν λόγω οικοσυστήματα. Οι ανθρωπογενείς εναποθέσεις 

ουσιών και ενέργειας, περιλαμβανομένου του θορύβου στο θαλάσσιο περιβάλλον δεν προκαλούν 

επιπτώσεις ρύπανσης. 

Η καλή περιβαλλοντική κατάσταση προσδιορίζεται στο επίπεδο της θαλάσσιας υποπεριοχής 

σύμφωνα με το άρθρο 5, με βάση τα χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής του Παραρτήματος I. 

Για να επιτευχθεί ο στόχος της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης εφαρμόζεται η κατάλληλη 

διαχείριση με βάση την οικοσυστημική προσέγγιση. 

 

3.4.2 Διεθνείς συμβάσεις, Κοινοτικές Οδηγίες και Εθνική Νομοθεσία για τη πρόληψη και 

αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης  

3.4.2.1 Διεθνής Σύμβαση MARPOL 73/78 

Η Διεθνής Σύμβαση MARPOL (Μarine Pollution) 73/78 «περί προλήψεως της ρυπάνσης της 

θαλάσσης από πλοία» προέκυψε από την Συνθήκη του 1973 και την διάσκεψη του 1978 - 

πρωτόκολλο MARPOL. Η σύμβαση αυτή τέθηκε σε ισχύ στις 2 Οκτωβρίου 1983 για το 

Παράρτημα Ι που αφορούσε στο πετρέλαιο και το Παράρτημα ΙΙ (που αφορούσε στις επιβλαβείς 

υγρές - χημικές ουσίες).  

 Το παράρτημα V, που καλύπτει τα απορρίμματα, τέθηκε σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 1988.  

 Το Παράρτημα ΙΙΙ, που καλύπτει τις επιβλαβείς ουσίες που μεταφέρονται σε συσκευασμένη 

μορφή, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1992.  

 Το Παράρτημα IV, που καλύπτει τα λύματα, τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2003.  

 Το Παράρτημα VI, που καλύπτει την ατμοσφαιρική ρύπανση, υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 

1997.  

Η σύμβαση αυτή έθεσε το νομικό πλαίσιο πρόληψης της ρύπανσης από πλοία καθορίζοντας τα όρια 

ρύπανσης από απόρριψη πλοίων σε πολύ μικρές ποσότητες και οπωσδήποτε πέρα από 

προκαθορισμένη απόσταση από την κοντινότερη ακτή. Επίσης, στις «Ειδικές Περιοχές» όπως είναι 

η περιοχή της Μεσογείου απαγορεύονται σχεδόν οποιαδήποτε εκφόρτωση από τα πλοία. 

Συγκεκριμένα, η Συνθήκη του 1973 προσδιόρισε ως ειδικές περιοχές τη Μεσόγειο, τη Μαύρη 
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Θάλασσα, τη Θάλασσα της Βαλτικής, την Ερυθρά Θάλασσα και την περιοχή των Περσικών 

Κόλπων τις οποίες θεωρεί ως περιοχές ευάλωτες στη μόλυνση από το πετρέλαιο και γι’αυτό 

απαγορεύονται οι εκροές πετρελαίου σε αυτές. Οι τροποποιήσεις στα τεχνικά παραρτήματα της 

συνθήκης MARPOL 73/78 ξεκίνησαν το 1984 με στόχο την συνεχή προσπάθεια πρόληψης και 

διασφάλισης της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση των πλοίων. 

Στην Ελλάδα ο Νόμος 1269/1982 (ΦΕΚ 89/Α/21.7.1982) κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση MARPOL 

73/78.  

Στη συνέχεια αναφέρονται τα σχετικά (Π.Δ.) και Υπουργικές Αποφάσεις (Υ.Α) τροποποίησης της. 

Π.Δ 14/2011 (ΦΕΚ 29/Α/2.3.2011) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα VI του 

Πρωτοκόλλου του 1997 το οποίο τροποποιεί την Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης 

από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή 

(Αναθεωρημένο Παράρτημα VΙ της Δ.Σ. MARPOL 73/78).  

Π.Δ. 124/2010 (ΦΕΚ 201/Α/30.11.2010) Αποδοχή τροποποιήσεων στο παράρτημα ΙΙΙ του 1978 

αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 

(Αναθεωρημένο Παραρτήματος IΙΙ της Δ.Σ. MARPOL 73/78).  

Π.Δ. 27/2007 (ΦΕΚ 19/Α/30.1.2007) Αποδοχή τροποποιήσεων στα παραρτήματα του 

Πρωτοκόλλου 1978 αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 

1973 (Αναθεωρημένα Παραρτήματα I και ΙΙ της Δ.Σ. MARPOL 73/78).  

Π.Δ. 114/2006 (ΦΕΚ 112/Α/8.6.2006) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 

του 1978 αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 

(Αναθεωρημένο Παραρτήματος IV της Δ.Σ. MARPOL 73/78).  

Υ.Α. 2431.02/02/05 (ΦΕΚ 331/Β/15.3.05) «Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του 

Πρωτοκόλλου του 1978 σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 

1973 (Τροποποιήσεις στον Κανονισμό 13Ζ, προσθήκη νέου Κανονισμού 13Η και συνεπαγόμενες 

μεταβολές στο Συμπλήρωμα στο Πιστοποιητικό IOPP του Παραρτήματος Ι στη MARPOL, 73/78)». 

Υ.Α. 2431.06.1/13/05 (ΦΕΚ 644/Β/13.5.05) «Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του 

Πρωτοκόλλου του 1978 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 

1973 (Τροποποιήσεις στο Προσάρτημα του Παραρτήματος V της MARPOL, 73/78)» 

Ν. 3104/03 (ΦΕΚ 28/Α/10.2.03) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1997 που τροποποιεί τη Διεθνή 

Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το 

πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή». 

Υ.Α. 2431.06.1/13/05/2005 (ΦΕΚ 644/Β/13.5.2005) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του 

Πρωτοκόλλου του 1978 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 

1973 (Τροποποιήσεις στο Προσάρτημα του Παραρτήματος V της MARPOL, 73/78).  

Υ.Α. 2431.02/02/05/2005 (ΦΕΚ 331/Β/15.3.2005) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του 

Πρωτοκόλλου του 1978 σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 

1973 (Τροποποιήσεις στον Κανονισμό 13Ζ, προσθήκη νέου Κανονισμού 13Η και συνεπαγόμενες 

μεταβολές στο Συμπλήρωμα στο Πιστοποιητικό IOPP του Παραρτήματος Ι στη MARPOL, 73/78).  

Π.Δ. 49/2005 (ΦΕΚ 66/Α/11.3.2005) Ενσωμάτωση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος 

παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης».  

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6109&cat_id=183
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6105&cat_id=183
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=3943&cat_id=924
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Π.Δ. 312/2002 (ΦΕΚ 273/Α/13.11.2002) Αποδοχή τροποποιήσεων των Παραρτημάτων του 

Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από 

πλοία (MARPOL 73/78 -Παρ. Ι, ΙΙΙ, και V).  

Π.Δ. 206/2000 (ΦΕΚ 186/Α/25.8.2000) Αποδοχή τροποποιήσεων στο παράρτημα του 

πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από 

πλοία (MARPOL 73/78)  

Π.Δ. 128/2000 (ΦΕΚ 112/Α/6.4.2000) Αποδοχή τροποποιήσεων στο παράρτημα του Πρωτοκόλλου 

1978 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία 

(MARPOL 73/78 – Παραρτήματα Ι & ΙΙ) . 

Π.Δ. 12/2000 (ΦΕΚ 11/Α/27.1.2000) Τροποποίηση του Π.Δ. 346/94 (183/Α) «αναφορές των 

πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή 

ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 

1993», όπως τροποποιήθηκε με τα Προεδρικά Διατάγματα 211/97 (166/Α), 174/98 (129/Α) και 3/99 

(2/Α)  

Π.Δ. 54/1999 (ΦΕΚ 53/Α/22.3.1999) Αποδοχή τροποποιήσεων του παραρτήματος του 

πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από 

πλοία (MARPOL 73/78).  

Π.Δ. 3/1999 (ΦΕΚ 2/Α/13.1.1999) Τροποποίηση του Π.Δ. 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων 

που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα 

φορτία, σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993», όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με τα π.δ 211/97 (166/Α) και π.δ 174/98 (129/Α) . 

Π.Δ. 174/1998 (ΦΕΚ 129/Α/16.6.1998) Τροποποίηση του Π.Δ. 346/94 (183/Α) «αναφορές των 

πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή 

ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 

1993», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 211/97 (166/Α) . 

Π.Δ. 211/1997 (ΦΕΚ 166/Α/25.8.1997) Τροποποίηση του Π.Δ. 346/94 (183/Α) «αναφορές των 

πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή 

ρυπογόνα φορτία. 

Π.Δ. 361/1996 (ΦΕΚ 233/Α/20.9.1996) Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήματος του 

Πρωτοκόλλου 1978 σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από 

πλοία (MARPOL 73/78).  

Π.Δ. 68/1995 (ΦΕΚ 48/Α/7.3.1995) Αποδοχή τροποποιήσεων των παραρτημάτων της Διεθνούς 

Σύμβασης 1972 «περί προλήψεως ρυπάνσεως της θαλάσσης εξ απορρίψεως καταλοίπων και άλλων 

υλών άλλων τινών διατάξεων» . 

Π.Δ. 346/1994 (ΦΕΚ 183/Α/31.10.1994) Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν 

από Ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία σύμφωνα με την οδηγία 

93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993.  

Π.Δ. 46/1993 (ΦΕΚ 17/Α/17.2.1993) Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήματος του 

Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από 

πλοία (MARPOL 73/78-Παράρτημα Ι).  
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Π.Δ. 288/1992 (ΦΕΚ 147/Α/2.9.1992) Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήματος του 

Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με την Διεθνή Σύμβαση 1973 «για την πρόληψη της ρύπανσης 

της θάλασσας από πλοία» (MARPOL 73/78).  

Π.Δ. 103/1992 (ΦΕΚ 47/Α/31.3.1992) Αποδοχή τροποποιήσεων των προσαρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του 

Παραρτήματος ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης 1973 «για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από 

τα πλοία» (MARPOL 73/78).  

Π.Δ. 254/1989 (ΦΕΚ 120/Α/11.5.1989) Αποδοχή τροποποιήσεων του έτους 1987 στο Παράρτημα 

του Πρωτοκόλλου 1978 της Διεθνούς Σύμβασης 1973 «για την πρόληψη της ρύπανσης της 

θάλασσας από πλοία» (MARPOL 73/78).  

Π.Δ 404/1986 (ΦΕΚ 182/Α/28.11.1986) Αποδοχή τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου Ι και του 

Παραρτήματος ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης 1973 «για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από 

πλοία» (MARPOL 73/78).  

Π.Δ. 167/1986 (ΦΕΚ 63/Α`/15.5.1986) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του 

Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 479/84 «όροι και λεπτομέρειες συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του 

παραρτήματος Ι της διεθνούς σύμβασης MARPOL 73/78 πλοίων που δεν υπάγονται στις διατάξεις 

αυτού».  

Π.Δ. 479/1984 (ΦΕΚ 169/Α/1.11.1984) Όροι και λεπτομέρειες συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του 

Παραρτήματος Ι της Διεθνούς Σύμβασης ΜΑRPOL 73/1978, πλοίων που δεν υπάγονται στις 

διατάξεις αυτού.  

Υ.Α. 181053/3127/83/1983 (ΦΕΚ 673/Β/21.11.1983) Τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση 

συσκευών διαχωρισμού πετρελαίου/ νερού σύμφωνα με τη ΔΣ MARPOL 73/78. 

3.4.2.2 Σύμβαση OPRC 

Η δεύτερη διεθνής σύμβαση για τη ρύπανση της θάλασσας από τα πλοία είναι η Σύμβαση OPRC 

(Oil Pollution Preparedness, Response) του 1990 που αναφέρεται στην ετοιμότητα και συνεργασία 

κρατών μελών για την αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο. Η σύμβαση αυτή 

υπεγράφει στο Λονδίνο 30/11/1990 Έναρξη ισχύος: 13/05/1995 Θεματοφύλακας: Παγκόσμιος 

Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 2252/1994 (ΦΕΚ 192/Α/18-11-1994).  

Οι στόχοι της είναι: (i) η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο, (ii) η προώθηση και 

θέσπιση επαρκών και κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης ατυχημάτων και (iii) η παροχή αμοιβαίας 

συνεργασίας. 

3.4.2.3 Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) 

Η σύμβαση UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) των Ηνωμένων Εθνών, η 

οποία συμφωνήθηκε το 1982 στο Montego Bay της Τζαμάικας και τέθηκε σε εφαρμογή στις 

16/11/1994, αποσκοπεί στη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που 

προέρχεται: (i) από δραστηριότητες στο θαλάσσιο βυθό υπαγόμενες στην εθνική δικαιοδοσία, όπως 

στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) ή την υφαλοκρηπίδα, (ii) από απόρριψη αποβλήτων, 

από πλοία και (iii) από ή μέσω της ατμόσφαιρας. Η περιβαλλοντική προστασία της Ανοιχτής 

Θάλασσας υπάγεται στις γενικές προβλέψεις περιβαλλοντικής προστασίας της UNCLOS, όπως και 

η σχετική απόδοση αποζημιώσεων.  

Η σύμβαση αυτή επικυρώθηκε στην Ελλάδα το 1995 (Ν.2321/95 ΦΕΚ136Α/23.6.1995). 
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3.4.2.4 Διεθνής Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου θάλασσας από 

ρύπανση 

Η σύμβαση υπεγράφη το 1976 με σκοπό την ενεργοποίηση και συνεργασία όλων των χωρών της 

Μεσογείου για την πρόληψη, μείωση και καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης και 

τροποποιήθηκε το 1980. Η Ε.Ε συντάχθηκε με τις αποφάσεις της Βαρκελώνης και τα 

συνεπαγόμενα πρωτόκολλα με τις αποφάσεις 81/420/EEC, 83/101/EEC, 84/132/EEC, COM(95) 

202 final, COM(99) 29 final - CNS 99/0023. 

Η σύμβαση της Βαρκελώνης κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον N. 855/1978 (ΦΕΚ 235/Α/23.12.1978), 

τον Ν. 1634/1986 (ΦΕΚ104/Α) και τον Ν.3022/2002 (ΦΕΚ 114/Α). 

3.4.2.5 Σύμβαση Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (Persistent Organic Pollutants 

- POPs) 22/05/2001 Έναρξη ισχύος: 17/05/2004 Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ  

Η σύμβαση αυτή προβλέπει το πλαίσιο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 

περιβάλλοντος από τους έμμονους οργανικούς ρύπους. Οι ουσίες αυτές έχουν τοξικές ιδιότητες, δεν 

διασπώνται εύκολα, συσσωρεύονται στον οργανισμό του ανθρώπου και των ζώων. Επίσης, οι 

ουσίες αυτές μεταφέρονται μέσω του αέρα, του νερού και των μεταναστευτικών ειδών και μπορούν 

να αποτίθενται μακριά από τον τόπο έκλυσης τους. Παραδείγματα έμμονων οργανικών ρύπων είναι 

το DDT και τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs). Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 3447/2006 (ΦΕΚ 

52/Α) 

3.4.2.6 Διεθνής Σύμβαση των Βρυξελλών (1971) «για την ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου για την 

αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή (Fund Convention).  

 σύμβαση αυτή επικυρώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν. 1638/1986 (ΦΕΚ 108/Α/18.7.1986) και το 

Π.Δ.270/95 (ΦΕΚ 151/Α/26.7.1995). 

Επίσης, έχει ψηφιστεί και το Π.Δ. 98/1990 «αρμοδιότητα δικαστηρίων και διαδικασία εκδίκασης 

υποθέσεων στις οποίες διάδικος είναι το διεθνές κεφάλαιο αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από 

πετρέλαιο». 

3.4.2.7 Οδηγία 2004/35/ΕΚ 

Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την 

αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον και Οδηγία 2006/21/ΕΚ (πράξη τροποποίησης). 

Η Οδηγία αυτή έχει ως βασικό στόχο, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 

πληρώνει» και θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο ευθύνης για την πρόληψη και την αποκατάσταση των 

ζημιών που προκαλούνται στα ζώα, στα φυτά, στους φυσικούς οικοτόπους και στους υδάτινους 

πόρους, καθώς και στο έδαφος. Το καθεστώς ευθύνης εφαρμόζεται οσάκις ο φορέας εκμετάλλευσης 

– δραστηριότητας ενήργησε εκ δόλου ή εξ αμελείας. Επιπλέον, εναπόκειται στις δημόσιες αρχές να 

μεριμνούν ώστε οι υπεύθυνοι φορείς εκμετάλλευσης να λαμβάνουν ή να χρηματοδοτούν οι ίδιοι τα 

αναγκαία μέτρα πρόληψης ή αποκατάστασης. 

Για τους σκοπούς της οδηγίας, οι περιβαλλοντικές ζημίες ορίζονται ως: 

- οι άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκαλούνται στο υδάτινο περιβάλλον που καλύπτεται από την 

κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της διαχείρησης των υδάτων, 

- οι άμεσες οι έμμεσες ζημίες που προκαλούνται στα είδη και στα φυσικά ενδιαιτήματα που 

προστατεύονται σε κοινοτικό επίπεδο από την οδηγία περί «άγριων πτηνών» του 1979 και από την 

οδηγία περί «φυσικών ενδιαιτημάτων» του 1992, 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=el&type_doc=Directive&an_doc=2004&nu_doc=35
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28002b_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28046_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28076_el.htm
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- αμεση ή έμμεση μόλυνση του εδάφους, η οποία δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη 

υγεία. 

Η Λευκή Βίβλος για την περιβαλλοντική ευθύνη που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2000 είχε 

ως στόχο την ανάλυση πιθανών τρόπων εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» με σκοπό 

την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της Κοινότητας. Μετά το πέρας αυτής της ανάλυσης, 

εκδόθηκε η προαναφερόμενη Οδηγία 2004/35 ως το καταλληλότερο μέσο θέσπισης ενός 

κοινοτικού καθεστώτος περιβαλλοντικής ευθύνης.  

Η Ελλάδα ενσωμάτωσε την οδηγία αυτή με το Προεδρικό Διάταγμα 148 της 29ης Σεπτεμβρίου 

2009 (ΦΕΚ 190/Α) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών 

στο περιβάλλον». 

Επίσης, με το Π.Δ. 11/2002 (ΦΕΚ 6/Α/21.1.2002), όπου αναφέρεται στο «έχοντας υπόψη» το 

έβδομο άρθρο του Ν.2252 (ΦΕΚ 192/Α), θεσπίστηκε το «Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» για 

την αντιμετώπιση των περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς 

ουσίες.  

3.4.2.8 Οδηγία 2013/30/ΕΚ για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και 

φυσικού αερίου  

Πρόκειται για την Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

12ης Ιουνίου 2013 , για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου 

και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ. 

Η οδηγία αυτή θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων κατά τη 

διάρκεια υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και τον περιορισμό των συνεπειών 

τέτοιων.  ατυχημάτων. Ισχύει με την επιφύλαξη δικαίου της Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια και 

την υγεία των εργαζομένων κατά την εργασία, ιδίως τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 92/91/ΕΟΚ και με 

την επιφύλαξη των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 2001/42/EC, 2003/4/ΕΚ (19), 2003/35/ΕΚ, 2010/75/ΕΕ (20) 

και 2011/92/ΕΕ. 

Η οδηγία, χωρίς να κάνει πιο αυστηρούς τους περιβαλλοντικούς όρους στις δραστηριότητες έρευνας 

και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου σε θαλάσσιες περιοχές, εισάγει πολύ πιο 

συστηματικές διαδικασίες παρακολούθησης των εργασιών. Κυρίως δε προβλέπει λεπτομερή 

εξέταση της ικανότητας (οικονομικής και τεχνικής) των αναδόχων να ανταπεξέλθουν στις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις αυτών των δραστηριοτήτων. Για την παρακολούθηση των εργασιών, 

προβλέπει την ίδρυση ανεξάρτητης αρχής, η οποία θα πρέπει να διαχωρίζεται από την αντίστοιχη 

που παρακολουθεί τα θέματα που σχετίζονται με τα τεχνικά και οικονομικά της έρευνας και 

παραγωγής υδρογονανθράκων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη νέα οδηγία η ανεξάρτητη αρχή στην οποία κοινοποιούνται 

όλα τα σχέδια για την πραγματοποίηση των ερευνών ή της εκμετάλλευσης, έχει το δικαίωμα αν το 

κρίνει απαραίτητο, ακόμη και να απαγορεύσει την έναρξη των εργασιών. Επίσης, οι εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται σε ένα κράτος μέλος, και ασκούν ταυτόχρονα εκμετάλλευση ή έρευνα σε άλλο 

Κράτος μη μέλος της ΕΕ, είναι υποχρεωμένες εφ΄ όσον τις ζητηθεί, να υποβάλλουν αναφορά, 

εφόσον τους ζητηθεί, σχετικά με τις συνθήκες οποιουδήποτε σοβαρού ατυχήματος στο οποίο έχουν 

εμπλακεί. 

Η ενσωματωση της οδηγίας σε ελληνική νομοθεσία είναι σε εξέλιξη 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28181_el.htm
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3.4.2.9. Αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης  

Η απόρριψη πετρελαιοειδών στο θαλάσσιο περιβάλλον, λόγω ατυχημάτων, προκαλεί σοβαρές 

οικολογικές και οικονομικές επιπτώσεις και επίσης η αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη. Στη συνέχεια αναφέρεται σχετική εθνική νομοθεσία:  

 Ν. 2252/1994 (ΦΕΚ 192/Α/) Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης «για την ετοιμότητα, συνεργασία και 

αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990» και άλλες διατάξεις 

 Ν. 3100/2003 (ΦΕΚ20/Α/) Κύρωση του Πρωτοκόλλου «για την ετοιμότητα, συνεργασία και 

αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες» 

 Ν. 3497/2006 (ΦΕΚ 219/Α) Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της 

ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην καταπολέμηση της ρύπανσης 

της Μεσογείου Θάλασσας. Όπως αναφέρεται στο πρώτο Άρθρο, μέσω του νόμου αυτού κυρώνεται 

και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο «περί 

συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, 

στην κατά πολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας», που υιοθετήθηκε στη Διπλωματική 

Διάσκεψη που έγινε στο Περιφερειακό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Ρύπανσης της 

Μεσογείου Θάλασσας (REMPEC) στη Βαλέττα της Μάλτας στις 25 Ιανουαρίου 2002. Στο άρθρο 

10 (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ) αναφέρεται ότι κάθε Μέρος που αντιμετωπίζει ένα περιστατικό 

ρύπανσης θα:  

(α) προβαίνει στις αναγκαίες εκτιμήσεις όσον αφορά στη φύση, στην έκταση και στις πιθανές 

συνέπειες του περιστατικού ρύπανσης ή, κατά περίπτωση, στον τύπο και στην κατά προσέγγιση 

ποσότητα πετρελαίου ή επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών καθώς και στην κατεύθυνση και 

ταχύτητα μετατόπισης της πετρελαιοκηλίδας, 

(β) λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την πρόληψη, τη μείωση και, κατά το μεγαλύτερο δυνατό 

βαθμό, την εξάλειψη των επιπτώσεων του περιστατικού ρύπανσης, 

(γ) ενημερώνει αμέσως όλα τα Μέρη που είναι πιθανό να επηρεασθούν από το περιστατικό 

ρύπανσης για αυτές τις εκτιμήσεις και για κάθε ενέργεια στην οποία έχει προβεί ή προτίθεται να 

προβεί, και συγχρόνως θα παρέχει τις ίδιες πληροφορίες στο Περιφερειακό Κέντρο, το οποίο θα τις 

κοινοποιεί σε όλα τα υπόλοιπα Μέρη.  

3.4.2.10 Οδηγία 2008/105/ΕΚ σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της 

πολιτικής των υδάτων 

Στην Οδηγία αυτή αναφέρεται ότι η κοινοτική πολιτική για το περιβάλλον πρέπει να βασίζεται στις 

αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, στην αρχή της επανόρθωσης, κατά 

προτεραιότητα στην πηγή, των καταστροφών του περιβάλλοντος καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει» 

Το 2010 εκδόθηκε η ΚΥΑ 51354/641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β/8.12.2010) «Καθορισμός 

Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών 

προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/105 

σχετικά με τα ΠΠΠ και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των Οδηγιών 86/176, 

83/513, 84/156, 84/491, 86/280, και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/60, καθώς και για τις 

συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα. 
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3.4.2.11 Οδηγία 96/61 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στο περιβάλλον από βιομηχανικές και 

άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί την εφαρμογή ενός συστήματος 

Ολοκληρωμένου Ελέγχου και Πρόληψης της Ρύπανσης (Integrated Pollution Prevention and 

Control, IPPC) σύμφωνα με την Οδηγία 96/61.  

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας αυτής στο ελληνικό δίκαιο γίνεται με την έκδοση του Νόμου 

3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002) και με την έκδοση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 

(ΚΥΑ): (i) Η.Π.15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/) και (ii) Η.Π.11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β). 

Η οδηγία 96/61/ΕΚ (IPPC) έχει ως στόχο να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη πρόληψη και ο 

ολοκληρωμένος έλεγχος της ρύπανσης από περίπου 45.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις μεγάλης 

κλίμακας στην ΕΕ 15 στις οποίες εντάσσονται και τα διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου. Ως εκ 

τούτου αντιμετωπίζει, με ένα σύστημα που επιτρέπει τον καθορισμό των προϋποθέσεων για τη 

χορήγηση αδειών βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ / Best Available Techniques, 

BATs)), τις σημαντικότερες εκπομπές, στον αέρα, το νερό και το έδαφος, καθώς και άλλες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) αναφέρονται τόσο σε 

πρωτογενή μέτρα (ενσωματωμένα στην παραγωγική διαδικασία), όσο και σε δευτερογενή μέτρα 

(end-of-pipe techniques). COM(2005) 540 τελικό, Έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της 

οδηγίας 96/61/ΕΚ (εφεξής οδηγία IPPC). 

Η Οδηγία 96/61/ΕΚ εισάγει διαχειριστικά μέτρα τα οποία στοχεύουν στην πρόληψη, ή όπου αυτό 

δεν είναι δυνατό, στη μείωση των εκπομπών από τις προαναφερόμενες δραστηριότητες στον αέρα, 

στο νερό και στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, 

με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολο. Επιπρόσθετα, 

η Οδηγία εισηγείται μία ολοκληρωμένη διαδικασία για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 

λειτουργίας μιας επιχείρησης. Όσον αφορά στις Ενεργειακές βιομηχανίες (μεγάλες εγκαταστάσεις 

καύσης, μονάδες επεξεργασίας αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, φούρνοι άνθρακα, μονάδες 

αεροποίησης και υγροποίησης άνθρακα), επισημαίνεται ότι στη χώρα μας καταγράφονται οι 

Μονάδες της ΔΕΗ και τα τέσσερα Διυλιστήρια. Επίσης, αναφέρονται οι μεγάλες ατμοπαραγωγικές 

μονάδες με θερμική ισχύ μεγαλύτερη των 50 MW και οι οποίες εμφανίζουν σχετική αυτοτέλεια από 

την παραγωγική διαδικασία. Οι μονάδες της ΔΕΗ με καύσιμο πετρέλαιο ή φυσικό αέριο παράγουν 

σήμερα το 20% της συνολικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ είναι υπεύθυνες για το 33% 

περίπου του συνόλου των εκπομπών ΝΟx και SO2 του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Γενικά 

εκτιμάται ότι η οδηγία IPPC αποτελεί σημείο έναρξης διαλόγου για τον προσδιορισμό των 

Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών προς την κατεύθυνση της,πρόληψης και περιορισμού της 

ρύπανσης χωρίς την δημιουργία οικονομικών προβλημάτων για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν 

ή πρόκειται να λειτουργήσουν στο μέλλον (Τριανταφυλλόπουλος, 2002). 

3.4.2.12 Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) – Πιστοποιήσεις Διυλιστηρίων 

Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)  παρέχουν το πλαίσιο για τη συστηματική 

αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων, 

προϊόντων ή/και υπηρεσιών των οργανισμών, με στόχο τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, 

τη συνεχή βελτίωση και την πρόληψη της ρύπανσης.  

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) εφαρμόζει διαδικασίες και συστήματα 

πιστοποίησης με σκοπό την απονομή Σημάτων Συμμόρφωσης και τη χορήγηση Πιστοποιητικών 

Συμμόρφωσης. 
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Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός 

αποτελεσματικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 αποτελεί τη 

βάση για την εφαρμογή και άλλων σχημάτων πιστοποίησης περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όπως 

είναι το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS). 

Επιπροσθέτως, έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, 

όπως ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων 

διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης (www.elot.gr/). 

Συμπληρωματικές σχετικές πληροφορίες παρέχονται παρακάτω: 

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) 

● ISO 14001: Το ISO 14001 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ). Καθορίζει τις απαιτήσεις ενός ΣΠΔ έτσι ώστε η κάθε 

επιχείρηση να καταφέρει να μειώσει την περιβαλλοντική της επίδραση και να βελτιώνει συνεχώς 

την περιβαλλοντική της απόδοση. Τα υπόλοιπα μέρη της σειράς ISO 14000 είναι πρότυπα 

καθοδήγησης που αφορούν στην περιβαλλοντική διαχείριση. 

● EMAS (Eco-Μanagement and Audit Scheme): Το EMAS (Σύστημα Οικολογικής 

Διαχείρισης & Ελέγχου) είναι ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης για τους 

διάφορους οργανισμούς που αποσκοπεί στη διαρκή οικολογική πρόοδο των βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις σε αξιολόγηση και βελτίωση της οικολογικής 

απόδοσης των εγκαταστάσεών τους, καθώς και στην διαρκή ενημέρωση του κοινού (ΥΠΕΚΑ: 

http://j.mp/15YtxQp)  

Το EMAS εφαρμόζεται μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το ISO 14001 παγκοσμίως. 

Η κυριότερη διαφορά που διακρίνει κανείς μεταξύ του EMAS και του ISO 14001 είναι πως το 

EMAS δεν επικεντρώνεται μόνο στην εγκαθίδρυση ενός πιστοποιημένου συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, αλλά και στην έκθεση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

επιδόσεων του οργανισμού στην κρίση των φορέων αξιολόγησης, των ενδιαφερομένων φορέων και 

των εργαζομένων http://j.mp/15YtVye, άρθρο Δρ. Σ. Μεγαλόφωνου).  

Ένας οργανισμός προκειμένου να εγκαθιδρύσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΜΑS θα πρέπει αρχικά να διενεργήσει μια περιβαλλοντική 

επισκόπηση και να διερευνήσει πλήρως τις υπάρχουσες νομοθετικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις. 

Επίσης, να εντοπίσει τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές πτυχές που τον αφορούν - όρος ανάλογος 

με αυτόν των «περιβαλλοντικών θεμάτων» του ISO 14001 - καθώς και να εξετάσει όλες τις 

υφιστάμενες πρακτικές και διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Ειδικότερα όσον αφορά το θέμα των περιβαλλοντικών πτυχών, ο κανονισμός EMAS είναι πιο 

αναλυτικός εν συγκρίσει με τον ISO 14001, περιγράφοντας με σαφήνεια την έκταση των 

απαιτήσεων που αφορούν τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες περιβαλλοντικές πτυχές, καθώς 

αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο επιθεώρησης κατά τη διαδικασία καταχώρισης του οργανισμού. 

Ο οργανισμός θα πρέπει όχι μόνο να επιδεικνύει μία συνεχή συμμόρφωση με την ισχύουσα 

περιβαλλοντική νομοθεσία συνδυασμένη με άμεση γνώση των περιβαλλοντικών συνεπειών, αλλά 

παράλληλα να προβεί σε μία διαδικασία συνεχούς επανεξέτασης και αξιολόγησης των επιδόσεών 

του με στόχο τη διαρκή βελτίωσή τους. Στην επίτευξη του σκοπού αυτού συμβάλλει και ο θεσμός 

του εσωτερικού περιβαλλοντικού ελέγχου που περιγράφεται λεπτομερώς από τον EMAS, ο οποίος 

και αποτελεί κατ΄ ουσίαν το μοναδικό «εργαλείο» συνεχούς αυτοαξιολόγησης των δραστηριοτήτων 

http://www.elot.gr/
http://www.plant-management.gr/index.php?id=1841#para
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του οργανισμού αναφορικά με την αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία του ΣΠΔ. Η βασική 

προϋπόθεση πριν την έναρξη οποιασδήποτε δημοσιοποίησης ή δημοσίευσης αναφορικά με το 

EMAS είναι πως οποιαδήποτε περιβαλλοντική πληροφορία που φέρει το λογότυπο του EMAS, θα 

πρέπει υποχρεωτικά να έχει επικυρωθεί από τον επιθεωρητή περιβάλλοντος. Οι επιθεωρητές 

περιβάλλοντος, αναφορικά με την πιστοποίηση ενός ΣΠΔ σύμφωνα με τα πρότυπα του EΜΑS, θα 

πρέπει να επιβεβαιώσουν το βαθμό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Οι 

επιθεωρητές θα ακολουθήσουν τέσσερα βασικά στάδια στην προσπάθειά τους αυτή, διαπράττοντας 

κατά σειρά μία εξέταση των εγγράφων του οργανισμού, μία επίσκεψη στο χώρο των 

δραστηριοτήτων καθώς και συζήτηση με το προσωπικό του οργανισμού, μία σύνταξη έκθεσης προς 

τη διεύθυνση του οργανισμού και τέλος, μία επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από αυτή. 

Κατόπιν της επιθεώρησης αυτής και της επίλυσης κάθε μη-συμμόρφωσης, ο επιθεωρητής θα 

προχωρήσει στην επικύρωση της περιβαλλοντικής δήλωσης του οργανισμού τεκμηριώνοντας τη 

γνωμάτευσή του με βάση μία έκθεση στην οποία θα αναφέρονται όλα τα θέματα που καλύφθηκαν 

κατά τη διαδικασία  της επιθεώρησης. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, και σε 

συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα που κάθε κράτος-μέλος έχει ορίσει, είναι πλέον εφικτή η 

επιτυχής καταχώριση του εν λόγω οργανισμού στον EMAS. Ο αρμόδιος φορέας είναι βέβαια αυτός 

που φέρει και την ευθύνη για την ικανοποίηση της βασικής απαίτησης του κανονισμού περί 

δημιουργίας τυποποιημένων, ανεξάρτητων και αμερόληπτων δομών και μέσων επικοινωνίας των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών με τα αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη (www.plant-

management.gr/index.php?id=1841, άρθρο Δρ. Σ. Μεγαλόφωνου). 

Από τις 11 Ιανουαρίου 2010 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 – EMAS III 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την εκούσια 

συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου 

(EMAS III). 

Ολοκληρώνοντας σχετικά με τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αναφέρονται τα εξής: 

Τα βασικά ΣΠΔ (ISO 14001 και EMAS) είναι αποκλειστικώς εκούσιας εφαρμογής. Η υιοθέτησή 

τους και η ενσωμάτωση στην οργανωτική και λειτουργική δομή μιας επιχείρησης εξαρτάται 

αποκλειστικά από τη βούληση της επιχείρησης αυτής να διαχειριστεί τα περιβαλλοντικά της 

ζητήματα με συστηματικό τρόπο. 

Επομένως, αντίκειται στο βασικό χαρακτήρα των συστημάτων αυτών η υποχρεωτική τους επιβολή. 

Κατά την έννοια αυτή, δεν θα ήταν δόκιμο να προταθεί η εισαγωγή σχετικής υποχρέωσης στην 

έγκριση της ΣΜΠΕ. Είναι όμως δόκιμη και προτείνεται, η διατύπωση σχετικής κατεύθυνσης, η 

οποία θα μπορούσε να αφορά σε απαίτηση συστηματικής περιβαλλοντικής διαχείρισης γενικά, και 

ειδικότερα παραίνεση για την πιστοποίησή της σύμφωνα με τα ένα από τα παραπάνω πρότυπα 

3.4.2.13 Πρωτόκολλο του Κιότο (Ιαπωνία), 16/03/1998  

Η Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) και το 

πρωτόκολλο του Κιότο παρέχουν το παγκόσμιο θεσμικό πλαίσιο για τη μακροπρόθεσμη 

αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος που προκαλείται λόγω της αύξησης των ανθρωπογενών 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο, τα κράτη που έχουν 

συνυπογράψει δεσμεύονται να ελαττώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το Πρωτόκολλο 

αυτό περιλαμβάνει τρεις ευέλικτους μηχανισμούς:  

(i) την αγοραπωλησία δικαιωμάτων εκπομπών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (property rights),  

(ii) την κοινή εφαρμογή σε χώρες του Παραρτήματος Ι και  

http://(www.plant-management.gr/index.php?id=1841
http://(www.plant-management.gr/index.php?id=1841
http://www.plant-management.gr/index.php?id=1841#para
http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/2860.php
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_property_rights
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(iii) το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης σε χώρες εκτός του Παραρτήματος Ι.  

H E.E. ενσωμάτωσε το Πρωτόκολλο του Κιότο στην Κοινοτική νομοθεσία μέσω των Οδηγιών:   

(i) 2003/87/ΕΚ (θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός 

της Κοινότητας) και  

(ii) 2004/101/ΕΚ (τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 

εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους 

μηχανισμούς έργων του πρωτοκόλλου του Κιότο).  

H κύρωση από Ελλάδα έγινε με τον Ν. 3017/2002 (ΦΕΚ 117/Α/30-5-2002). 

 

3.4.3 Διεθνείς συμβάσεις Κοινοτικές Οδηγίες και Εθνική Νομοθεσία για τη προστασία της 

βιοποικιλότητας 

3.4.3.1 Διεθνής Σύμβαση Ραμσάρ για την προστασία υγρότοπων διεθνούς σημασίας  

Η σύμβαση για τους Υγροβιότοπους Διεθνούς Σημασίας υπογράφηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1971 

στην περσική πόλη Ραμσάρ και τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 1975.  

Η Ελλάδα έχει υπογράψει τη συγκεκριμένη σύμβαση και την επικύρωσε με το Ν.Δ.191/1974 (ΦΕΚ 

350Α) και τους Νόμους Ν.1752/1988 και Ν.1950/1991 (ΦΕΚ 350/Α/74, 26/Α/88 και 84/Α/91 

αντίστοιχα).  

Επίσης, η Ελλάδα συμμετέχει στην περιφερειακή Πρωτοβουλία για τη διατήρηση των 

Μεσογειακών Υγροτόπων (Πρωτοβουλία MedWet) η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της 

Σύμβασης Ραμσάρ.  

Οι κύριες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι:  

(i) Να οριοθετήσουν κατάλληλους υγροτόπους μέσα στα όρια της εδαφικής τους επικράτειάς 

που θα περιληφθούν σε έναν κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Aρθρο 2.1),  

(ii)  Να καθορίσουν και να εφαρμόσουν τέτοιο σχεδιασμό ώστε να προωθήσουν τη διατήρηση 

και ορθολογική χρήση των υγροτόπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό (Αρθρο 3.1),  

(iii)  Να οριοθετήσουν προστατευόμενες περιοχές για την προστασία της υδρόβιας 

ορνιθοπανίδας σε υγροτόπους, παρέχοντας επαρκή μέσα για την φύλαξή τους (Αρθρο 4.1). 

3.4.3.2 Διεθνής Σύμβαση για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας 

(σύμβαση CMS) που υπογράφηκε στη Βόννη στις 23 louνίου 1979 

Η σύμβαση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση των χερσαίων και θαλάσσιων αποδημητικών ειδών, 

καθώς και των αποδημητικών πτηνών, σε ολόκληρη την περιοχή εξάπλωσής τους. Η Ελλάδα έχει 

επικυρώσει την σύμβαση αυτή το 1999 (Ν.2719, ΦΕΚ 106/Α/99). 

3.4.3.3 Σύμβαση της Βέρνης 

Η Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος 

υπεγράφη στη Βέρνη της Ελβετίας το 1979. 

Η Σύμβαση αυτή αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία της Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ για τους 

οικότοπους. Σκοπός της είναι η διατήρηση των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας της Ευρώπης, 

ιδίως εκείνων που απειλούνται με εξαφάνιση, καθώς επίσης και η διατήρηση των φυσικών 

http://el.wikipedia.org/wiki/2_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1971
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CF%83%CE%AC%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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οικοτόπων των ειδών αυτών. Η Ελλάδα έχει επικυρώσει τη σύμβαση αυτή με τον Ν. 1335/1983 

(ΦΕΚ 32/Α). 

3.4.3.4 Διεθνής Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα του Ο.Η.Ε 

Η Διεθνής Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα του Ο.Η.Ε υπεγράφη στο Ρίο το 1992, στο 

πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη. την οποία 

κύρωσε η Ελλάδα το 1994 με το Νόμο Ν.2204/1994 (ΦΕΚ 59/Α) και τον Nόμο 3937/2011 (ΦΕΚ 

60/Α/2011) «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». Στο Νόμο 3937 ως ‘Βιολογική 

ποικιλότητα’ αναφέρεται η ποικιλία των ζώντων οργανισμών πάσης προελεύσεως 

περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, χερσαίων, θαλασσίων και άλλων υδατικών οικοσυστημάτων και 

οικολογικών συμπλεγμάτων, των οποίων αποτελούν μέρος. Επίσης, περιλαμβάνεται εδώ η 

ποικιλότητα εντός των ειδών, μεταξύ ειδών και οικοσυστημάτων (Nόμος 3937/2011 Άρθρο 2 

«Ορισμοί») Σκοπός της Σύμβασης όπως ορίζεται στο άρθρο 1 αυτής, είναι «η διατήρηση και η 

προστασία της βιολογικής ποικιλότητας, η αειφορική χρήση των συστατικών της και ο ορθός και 

ισότιμος καταμερισμός των πλεονεκτημάτων, που θα προκύψουν από τη χρήση των γενετικών πόρων 

…». 

3.4.3.5 Κοινοτική Οδηγία για τα πτηνά (79/409/ΕΟΚ) 

Η Οδηγία αυτή εστιάζεται στη μακροπρόθεσμη διατήρηση όλων των αγρίων ειδών πτηνών στην 

Ε.Ε. Προσδιορίζονται 181 είδη και υποείδη τα οποία κινδυνεύουν και απαιτείται ειδική μέριμνα. Τα 

κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον ορισμό των ζωνών ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) και ιδίως για τη 

διατήρηση των αποδημητικών πτηνών, που αποτελούν σημαντικό στοιχείο της φυσικής 

κληρονομιάς της Ευρώπης. Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την ΥΑ 

414985/85 (ΦΕΚ 757/Β) και την ΚΥΑ 37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β). 

3.4.3.6 Κοινοτική Οδηγία των οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ). 

Η οδηγία αυτή εστιάζεται στη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 

και χλωρίδας  Με την ΚΥΑ 33318/3028/1998 έγινε η εναρμόνιση της στην ελληνική νομοθεσία και 

έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ υπ’αριθμ. Η.Π. 14849/853/Ε103 (ΦΕΚ 645/Β).  

Μέσω της νομοθεσίας αυτής προβλέπεται η δημιουργία του πανευρωπαϊκού δικτύου 

προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.  

3.4.3.7 Δίκτυο Natura 

Αξιόλογη έκταση της χώρας έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000. Το 

Δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα περιλαμβάνει 163 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ – Οδηγία 

79/409/ΕΚ) και 239 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ – Οδηγία 92/43/ΕΚ). Οι δύο κατηγορίες 

περιοχών παρουσιάζουν μεταξύ τους επικαλύψεις όσον αφορά στις εκτάσεις τους. Η έκταση των 

περιοχών του Δικτύου στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των αλληλεπικαλύψεων, ανέρχεται σε περίπου 

3,4 εκ. εκτάρια και καταλαμβάνει 21% της χέρσου. Στις παραπάνω περιοχές περιλαμβάνονται οι 10 

Εθνικοί Δρυμοί, οι Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ καθώς και 

άλλες σημαντικές περιοχές όπως Αισθητικά Δάση και Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης 

(www.ekby.gr/). 

 

 

 

http://www.ekby.gr/
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3.4.4 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων –Διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

3.4.4.1 Οδηγία 2001/42 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων και προγραμμάτων 

Oπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 (Στόχοι) στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η υψηλού επιπέδου 

προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία 

και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης, 

εξασφαλίζοντας ότι, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, θα γίνεται εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για ορισμένα σχέδια και προγράμματα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον. 

Η εναρμόνιση της στο εθνικό δίκαιο εγινε με την πιο κάτω αναφερόμενη ΚΥΑ 107017/2006.  

3.4.4.2. Οδηγία 2011/92/ΕΕ [REF_3] σχετικά με την «εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» και η Οδηγία 2014/52/ΕΕ 

Η Οδηγία 2011/92/ΕΕ τροποποιήθηκε με την πολύ πρόσφατη Οδηγία  2014/52/ΕΕ . Και οι δύο 

πρόσφατες Οδηγίες είναι πολύ αναλυτικότερες από την 2001/42/ΕΕ όσον αφορά στα είδη των 

έργων (Παραρτήματα Ι και ΙΙ), τα κριτήρια επιλογής (Παράρτημα ΙΙΙ: χαρακτηριστικά και 

χωροθέτηση του έργου, χαρακτηριστικά ενδεχόμενων επιπτώσεων) και τις πληροφορίες για το έργο 

(Παράρτημα ΙV). Μάλιστα, με την 2011/92/ΕΕ καταργείται η 85/337/ΕΟΚ στην οποία αναφέρεται 

η 2001/42/ΕΕ. 

3.4.4.3 ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006) Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων και προγραμμάτων» 

Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων», που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΕΕL 197/30/21.7.2001), ώστε, στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης, να ενσωματώνεται η 

περιβαλλοντική διάσταση πριν την υιοθέτηση σχεδίων και προγραμμάτων, με την θέσπιση των 

αναγκαίων μέτρων, όρων και διαδικασιών για την αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων που 

ενδέχεται να έχουν στο περιβάλλον και να προωθείται έτσι η αειφόρος ανάπτυξη και μία υψηλού 

επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος. 

Άρθρο 2: Ορισμοί: Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:  

α) «σχέδια και προγράμματα»: τα σχέδια και προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς και οι τροποποιήσεις τους: που 

εκπονούνται ή/και εγκρίνονται από δημόσια αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή που 

εκπονούνται από μια δημόσια αρχή προκειμένου να εγκριθούν, μέσω νομοθετικής διαδικασίας, από 

το Κοινοβούλιο ή την Κυβέρνηση, και που απαιτούνται βάσει νομοθετικών ή κανονιστικών 

διατάξεων και ειδικότερα Νόμων, Π.Υ.Σ., Π.Δ., Υ.Α. και αποφάσεων των Γενικών Γραμματέων 

Περιφερειών καθώς και Πράξεων που εκδίδουν τα αρμόδια προς τούτο όργανα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, 

συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

β) «στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (Σ.Π.Ε.)»: η διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων σχεδίου ή προγράμματος η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση στρατηγικής μελέτης 
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων, τη συνεκτίμηση της 

Σ.Μ.Π.Ε. και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη απόφασης καθώς και την 

ενημέρωση σχετικά με την απόφαση αυτή.  

γ) «στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)»: τα έγγραφα σχετικά με το 

σχέδιο ή πρόγραμμα, τα οποία περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 6 και 

του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης,  

δ) «κοινό»: ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις ή πρακτικές, οι ενώσεις, οι οργανώσεις ή οι ομάδες εκπροσώπησής τους.  

ε) «ενδιαφερόμενο κοινό»: το κοινό που θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται 

συμφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, 

συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων εφόσον προάγουν την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

στ) «δημόσια αρχή»: η Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο με αρμοδιότητες δημόσιας αρχής, ή άσκησης δημόσιων διοικητικών 

καθηκόντων.  

ζ) «αρχή σχεδιασμού»: η δημόσια αρχή που προβαίνει στην εκπόνηση σχεδίου ή προγράμματος.  

Άρθρο 6: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)  

1. Σε περίπτωση που απαιτείται Σ.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 (παρ.1 και 2), η αρχή σχεδιασμού 

εκπονεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για το προτεινόμενο σχέδιο 

ή πρόγραμμα, στην οποία εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες 

σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, 

καθώς και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες, σε περιεκτική μορφή, λαμβανομένων υπόψη των 

στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου ή προγράμματος.  

Το περιεχόμενο της Σ.Μ.Π.Ε. περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 11 της 

παρούσας απόφασης.  

2. Η Σ.Μ.Π.Ε. περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ευλόγως μπορεί να απαιτούνται για την εκτίμηση 

των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου ή 

προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες γνώσεις και μεθόδους εκτίμησης, το 

περιεχόμενο και το επίπεδο λεπτομερειών του σχεδίου ή του προγράμματος, το στάδιο της 

διαδικασίας εκπόνησής του και το βαθμό στον οποίο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δύνανται να 

αξιολογηθούν καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη 

εκτίμησής τους.  

3. Ως προς την έκταση και το βαθμό λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στην Σ.Μ.Π.Ε., η αρχή σχεδιασμού μπορεί, πριν ή κατά το στάδιο εκπόνησης της 

Σ.Μ.Π.Ε. να ζητήσει εγγράφως από την αρμόδια αρχή περαιτέρω διευκρινίσεις. Η αρμόδια αρχή 

εφόσον το κρίνει σκόπιμο και πριν απαντήσει εγγράφως στην αρχή σχεδιασμού, ζητά τη γνώμη των 

κατά περίπτωση δημόσιων αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 της παρούσας.  

4. Κάθε σχετική διαθέσιμη πληροφορία όσον αφορά τις επιπτώσεις των σχεδίων και προγραμμάτων 

στο περιβάλλον, η οποία προήλθε από κάποιο άλλο επίπεδο λήψης αποφάσεων ή από άλλες 

διατάξεις της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας, μπορεί να χρησιμοποιείται για την παροχή των 

πληροφοριών που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 11 της παρούσας.  
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5. Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο που θα διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο των 

Σ.Μ.Π.Ε. είναι ποιοτικά επαρκές ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας 

απόφασης. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ανακοινώνει στην Επιτροπή Ε.Κ., τα τυχόν 

μέτρα που λαμβάνει όσον αφορά την ποιότητα αυτών των μελετών. 

3.4.4.3 Κοινή Υπουργική Απόφαση 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 13918/29-9-2003) 

Πρόκειται γιά το καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την διαδικασία 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 

του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε της παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 

του Ν. 3010/2002 

 

 

 

 

 

Σημείωση:  

Επίσης, για την έκδοση αποφάσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να 

ενσωματώνονται οι απαιτήσεις των Κοινοτικών Οδηγιών:  

1996/61/ΕΚ (IPPC) για τον προσδιορισμό Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) σε 

βιομηχανικές μονάδες, καθώς και την επιβολή ορίων εκπομπής για συγκεκριμένους ρύπους 

(ενσωμάτωση στο Ελλ.Δίκαιο με το Ν.3010/2002) 

 2001/80/ΕΚ η οποία καθορίζει όρια εκπομπής ρύπων και επιβάλλει στις μεγάλες εγκαταστάσεις 

καύσης είτε την εκπομπή ρύπων στο επίπεδο των νέων χαμηλότερων ορίων, είτε την υπαγωγή τους 

σε Εθνικό Σχέδιο κατανομής εκπομπών ρύπων (ενσωμάτωση στο Ελλ.Δίκαιο με Κοινή Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ 992Β΄/14.07.05). 

Σχετικοί επίσης με τα θέματα δραστηριοτήτων Υδρογοναθράκων είναι οι κανονισμοί και αποφάσεις 

για΄το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου: Οριοθέτηση Προστατευόμενης Περιοχής ΠΔ / ΦΕΚ 

906 Α/ 22.12.99 και ΦΕΚ 1272 Δ/ 27.11.03 (τροποποίηση) και οι Κανονισμοί: ΥΑ 5475/ΦΕΚ 325 

Β’ / 11.2.04, ΥΑ 16075/ΦΕΚ 565Β’/27.4.05, ΥΑ 5473/ΦΕΚ 322 Β’ / 11.2.04, ΥΑ 870/ΦΕΚ 65 

Β’/21.1.05, η Συγκρότηση Φορέα: ΠΔ: ΦΕΚ 906/ Δ/ 22.12.99, ΠΔ ΦΕΚ 1272/ Δ/ 27.11.03 

(τροποποίηση) 

Επίσης σε 27 περιοχές έχουν συσταθεί φορείς διαχείρισης με βάση τους Νόμους 1650/1986 για το 

Περιβάλλον και 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 

Ο Ν. 3044/2002 (άρθρο 13) περί σύστασης 25 φορέων διαχείρισης μαζί με τους δύο προγενέστερα 

συσταθέντες φορείς του Πάρκου Ζακύνθου και Σχοινιά – Μαραθώνα (μεταξύ αυτών ο φορέας 

διαχείρησης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου). Οι φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών 

έχουν ως αποστολή τη διαφύλαξη στοιχείων της βιοποικιλότητας στις περιοχές αυτές. 

 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα κείμενα από τους 

κυριότερους νόμους, οδηγίες, συμβάσεις κλπ, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των 

υδρογονανθράκων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Στο παρόν Κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης του 

περιβάλλοντος στην θαλάσσια περιοχή νότια και δυτικά της νήσου Κρήτης. Αναφέρονται τα 

κυρίαρχα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε περιβαλλοντικό μέσο συναξιολογώντας τα 

πορίσματα ενός πλήθους διαφορετικών μελετών και άλλων πηγών δεδομένων. 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος από την ΣΜΠΕ και 

σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ αναλύεται η κατάσταση των ακόλουθων περιβαλλοντικών 

τομέων στην θαλάσσια περιοχή νότια και δυτικά της Κρήτης.  

Αβιοτικό περιβάλλον: 

 μετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής 

 ωκεανογραφικές συνθήκες της περιοχής (φυσική, γεωλογία, χημεία) 

 ακουστικό περιβάλλον 

Βιοτικό περιβάλλον 

 Θαλάσσιο πλαγκτόν, το οποίο περιλαμβάνει το φυτοπλαγκτόν (χλωρίδα) που αποτελεί 

την βάση της τροφικής αλυσίδας και το ζωοπλαγκτόν (πανίδα) το οποίο λειτουργεί ως 

συνδετικός κρίκος μεταξύ του φυτικού κόσμου και της αναπαραγωγής των ψαριών, 

 Βένθος, το οποίο συμπεριλαμβάνει την πανίδα (benthic fauna) και χλωρίδα που 

βρίσκεται στον πυθμένα της θάλασσας, 

 Νηκτόν, το οποίο περιλαμβάνει όλη την πανίδα αλλά κατ’ εξοχήν τα είδη ψαριών που 

βρίσκονται στα νερά της περιοχής, 

 Θαλάσσια είδη πτηνών και ειδικά αυτά τα είδη που αναφέρονται σε Διεθνείς Συμβάσεις 

για την Προστασία Θαλάσσιων Πτηνών, 

 Θαλάσσια θηλαστικά, χελώνες και άλλα προστατευμένα και απειλούμενα είδη, 

 Περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος όπως είναι Θαλάσσιες Προστατευμένες Περιοχές 

(Marine Protected Areas – MPA) 

Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 

 Την εμπορική αλιεία και την ψυχαγωγική ιστιοπλοΐα, 

 Τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (Aquaculture), 

 Την ναυτιλία και τις παράκτιες δραστηριότητες όπως είναι τα λιμάνια και λοιπές 

υποδομές, 

 Τις τηλεπικοινωνίες και ιδιαίτερα το υφιστάμενο δίκτυο υποβρυχίων καλωδίων, 

 Την ψυχαγωγία και τον τουρισμό, 

 Τους αρχαιολογικούς χώρους, και την αρχαία και πολιτιστική κληρονομιά. 

 

4.1 ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Το φυσικό περιβάλλον της θαλάσσιας περιοχής νότια και δυτικά της νήσου Κρήτης που θα 

παραχωρηθεί για έρευνα και εκμετάλλεσυη Υ/Κ και περικλείει τις θαλάσσιες περιοχές 12-20 
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παρουσιάζεται και συζητείται στα υποκεφάλαια που ακολουθούν. Περιγράφονται οι 

μετεωρολογικές και ωκεανογραφικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου πυθμένα, 

όσον αφορά στη μορφολογία και τεκτονική, τέλος δε συζητούνται στοιχεία του ακουστικού 

περιβάλλοντος. 

4.1.1. Μετεωρολογία και Ποιότητα Αέρα. 

4.1.1.1. Κλίμα και Καιρός 

Καιρικά συστήματα 

Η περιοχή ενδιαφέροντος βρίσκεται νότια της Βαλκανικής χερσονήσου, στο κεντροανατολικό 

μέρος της Μεσογείου. Η Κρήτη χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο με μεγάλο ανάπτυγμα 

των ακτογραμμών της και έντονες εναλλαγές ξηράς - θάλασσας. Τα σημαντικότερα 

τοπογραφικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις τοπικές καιρικές συνθήκες 

στην  περιοχή είναι οι ορεινοί όγκοι των Λευκών Ορέων, του Ψηλορείτη και της Δίκτης, που με 

υψόμετρο μεγαλύτερο από 2.000 μέτρα συμβάλλουν στην ανάπτυξη τοπικών κυκλοφοριών 

καναλίζοντας ή δρώντας ως εμπόδιο στην ροή της ατμόσφαιρας. 

Γενικά, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου και 

κατ' επέκταση στην περιοχή ενδιαφέροντος, ρυθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από την μετακίνηση 

των μόνιμων κέντρων υψηλής πίεσης (π.χ. ο μόνιμος υποτροπικός αντικυκλώνας των Αζόρων), 

την ανάπτυξη και εξέλιξη των εποχικών (ημιμόνιμων) βαρομετρικών συστημάτων πάνω από τον 

Ατλαντικό, την Ευρώπη, την Ασία και τη βόρεια Αφρική (π.χ. ο αντικυκλώνας της Σιβηρίας, η 

αντικυκλωνική δραστηριότητα της κεντρικής Ευρώπης, το βαρομετρικό χαμηλό της βόρειας 

Αφρικής, το βαρομετρικό χαμηλό της νοτιοδυτικής Ασίας) καθώς και με την αλληλεπίδραση 

αυτών με τον αεροχείμαρρο του πολικού μετώπου και τον υποτροπικό αεροχείμαρρο. Ωστόσο, 

οι σημαντικές διαφοροποιήσεις των φυσιογραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής 

ενδιαφέροντος (π.χ. έντονο ανάγλυφο, εναλλαγές στεριάς και θάλασσας, ανομοιογενής κάλυψη 

εδάφους κλπ) προκαλούν την ανάπτυξη ατμοσφαιρικών κυκλοφοριών διάφορων χωροχρονικών 

κλιμάκων, η πρόγνωση των οποίων δεν είναι εύκολη και απαιτεί την συμβολή των αριθμητικών 

μετεωρολογικών μοντέλων που εφαρμόζονται σε επιχειρησιακή λειτουργία (π.χ. του 

συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ, www.poseidon.hcmr.gr). 

Έτσι, η σύνθεση της γενικής ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, των διερχόμενων διαταραχών 

συνοπτικής κλίμακας και των κυκλοφοριών που αναπτύσσονται και εξελίσσονται τοπικά, 

διαμορφώνει τον καιρό της περιοχής ενδιαφέροντος, ο οποίος και εμφανίζει κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά στις βασικές εποχιακές περιόδους. Συγκεκριμένα: 

Η ψυχρή εποχή (από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο), χαρακτηρίζεται ως η βροχερή περίοδος και 

παρατηρείται έντονη κυκλωνική δραστηριότητα, ιδιαίτερα τους δύο τελευταίους μήνες της 

περιόδου αυτής. Τα χαμηλά βαρομετρικά συστήματα που επηρεάζουν τον καιρό της περιοχής 

είναι αυτά που δημιουργούνται στον κόλπο της Γένοβας, τα οποία συνήθως κινούνται 

νοτιοανατολικά και προς το τέλος του χειμώνα βορειοανατολικά, οι υφέσεις που δημιουργούνται 

στη νότια Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος και κινούνται συνήθως βορειοανατολικά 

πάνω από τον Ελλαδικό χώρο ή και νοτιοανατολικά, καθώς και οι υφέσεις της βόρειας Αφρικής 

(που δημιουργούνται προς το τέλος της περιόδου) και κινούνται κυρίως βορειοανατολικά προς 

την Ελλάδα και δευτερευόντως παράλληλα με τις ακτές της βόρειας Αφρικής. Οι επικρατούντες 

άνεμοι στην περιοχή ενδιαφέροντος είναι κυρίως βορείων διευθύνσεων, λόγω του συνδυασμού 

των υψηλών πιέσεων στη Βαλκανική ή/και στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη με τις 

χαμηλότερες πιέσεις στη νότια Μεσόγειο, που συνήθως επικρατούν αυτήν την περίοδο. Τέλος, 

συχνή είναι και η εμφάνιση αντικυκλωνικών συστημάτων στη νότια Ευρώπη εξαιτίας της 

συσσώρευσης ψυχρών αερίων μαζών. Ο αντικυκλώνας μπορεί να μείνει στάσιμος για αρκετές 

ημέρες (τέτοια περίπτωση είναι και οι Αλκυονίδες ημέρες). 
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Η θερμή εποχή (Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο), που χαρακτηρίζεται ως ξηρή σχεδόν χωρίς βροχή. 

Η υφεσιακή δραστηριότητα είναι περιορισμένη και μετατοπίζεται στην κεντρική Ευρώπη και 

βορειότερα. Η θάλασσα σε όλη τη βορειοανατολική Μεσόγειο είναι ψυχρότερη από την στεριά 

της νότιας Ευρώπης και ακόμη περισσότερο από την στεριά της βόρειας Αφρικής. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα η περιοχή της ανατολικής Μεσογείου να καλύπτεται από υψηλότερες πιέσεις, με 

σχετικά ασθενή βαροβαθμίδα, που κατά κανόνα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ζεστές, ξηρές, 

με ασθενείς ανέμους και ευσταθείς καιρικές συνθήκες. Όμως, ως αποτέλεσμα της μουσσωνικής 

δραστηριότητας στη νότια Ασία, πάνω από το οροπέδιο της Ανατολίας (κεντρική και ανατολική 

Τουρκία - Ιράκ - Ιράν) εμφανίζεται ένα θερμικό χαμηλό βαρομετρικό, το οποίο σε συνδυασμό 

με τις υψηλές πιέσεις πάνω από τη Μεσόγειο ρυθμίζει τις καιρικές συνθήκες πάνω από το 

Αιγαίο πέλαγος. Εξαιτίας της ισορροπίας μεταξύ αυτών των δύο συστημάτων, παρατηρούνται 

πάνω από το Αιγαίο οι ξηροί άνεμοι βόρειου τομέα που είναι γνωστοί ως Ετησίες (μελτέμια) και 

επηρεάζουν και τις βόρειες ακτές της Κρήτης. Όταν οι συνοπτικής κλίμακας άνεμοι εξασθενούν, 

τότε στις παράκτιες περιοχές ενδιαφέροντος αναπτύσσεται ο μηχανισμός της θαλάσσιας και 

απόγειας αύρας. Με την ανατολή του ήλιου η στεριά θερμαίνεται γρηγορότερα από την 

παρακείμενη θάλασσα. Αποτέλεσμα της διαφορετικής αυτής θέρμανσης είναι η διαστολή του 

αέρα επάνω από την ξηρά, δηλαδή αυξάνεται η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ισοβαρικών 

επιφανειών, έτσι ώστε τελικά οι κατώτερες ισοβαρικές επιφάνειες να κλίνουν προς τη θάλασσα. 

Η κλίση αυτή οδηγεί στην εμφάνιση οριζόντιας βαροβαθμίδας από τη θάλασσα προς την ακτή, 

με αποτέλεσμα να πνέουν επιφανειακοί άνεμοι με κατεύθυνση προς τη στεριά, οι οποίοι 

αντισταθμίζονται στα μεγαλύτερα ύψη από μια ροή αέρα από τη στεριά προς τη θάλασσα. Κατά 

τη διάρκεια της νύχτας η στεριά ψύχεται γρηγορότερα από τη θάλασσα και αντιστρέφεται η ροή 

του αέρα προκαλώντας την ασθενή απόγεια αύρα. Παρόμοια, το σύστημα καθ’ ύψος 

αντισταθμίζεται από μια ροή αέρα προερχόμενη από τη θάλασσα. Αρχικά, η θαλάσσια αύρα 

περιορίζεται κοντά στην ακτογραμμή και στη συνέχεια εξαπλώνεται και προς τις δύο 

κατευθύνσεις, ενώ ενισχύεται μέχρι τη 14:00 τοπική ώρα. Η ένταση της συνήθως είναι 3 με 6 

m/s που μπορεί να φτάσει και τα 9 m/s και είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή της απόγειας αύρας 

(1-2 m/s). Η θαλάσσια αύρα επεκτείνεται μέσα στη χέρσο συνήθως γύρω στα 50-60 km, ενώ το 

ύψος της φθάνει τα 1-2 km. Σχεδόν με τη δύση του ηλίου, η θαλάσσια αύρα ηρεμεί, σταματά και 

αντικαθίσταται από την ασθενέστερη νυχτερινή απόγεια αύρα. Πάντως, παρά το γεγονός ότι το 

καλοκαίρι οι καιρικές συνθήκες είναι πιο ομοιόμορφες και ευσταθείς, μικρής κλίμακας 

ατμοσφαιρικές διαταραχές, όπως διερχόμενα μέτωπα, είναι συχνά αρκετά ισχυρές και ικανές για 

διαμορφώσουν ανάλογα τις τοπικές καιρικές συνθήκες. Τέλος, έντονες και σποραδικές τοπικές 

καταιγίδες συχνά αναπτύσσονται στην περιοχή κυρίως κοντά σε τοπογραφικές εξάρσεις. 

Τις μεταβατικές εποχές (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος), που χαρακτηρίζουν την 

μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη, εμφανίζονται στην περιοχή ασταθή καιρικά συστήματα, 

με μικρότερη όμως συχνότητα, διάρκεια και ένταση από ότι την ψυχρή εποχή. Οι μεταβατικές 

εποχές, άνοιξη και φθινόπωρο, έχουν διαφορετική διάρκεια η κάθε μία. Η άνοιξη διαρκεί τρεις 

μήνες (Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος) και χαρακτηρίζεται από εναλλαγές δραστηριοτήτων 

χειμερινού τύπου (π.χ. καταιγίδες) και καλοκαιρινού τύπου (π.χ. θαλάσσιες αύρες). Η εμφάνιση 

των ψυχρών εισβολών μειώνεται, αλλά αυτή την περίοδο εμφανίζεται το μέγιστο της 

δραστηριότητας των υφέσεων που δημιουργούνται στα όρη του Άτλαντα (βόρεια Αφρική). Οι 

ανοιξιάτικες υφέσεις είναι ασθενέστερες, με λιγότερες βροχές, ενώ οι τοπικές κυκλοφορίες 

βοηθούν στη σύγκλιση και ανάπτυξη τοπικών καταιγίδων. Την περίοδο αυτή, όταν επικρατούν 

στην περιοχή ισχυροί νότιοι άνεμοι (τύπου sirocco) και ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες 

που επικρατούν στην βόρεια Αφρική και με τις εδαφικές συνθήκες σε ερημικές περιοχές της 

Σαχάρας, σημαντικές ποσότητες ερημικής σκόνης μπορούν να μεταφερθούν στην περιοχή και να 

προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα. Το φθινόπωρο διαρκεί ένα μόνο μήνα (Οκτώβριος), 

οπότε και έχουμε την απότομη μετάβαση από τις ευσταθείς καλοκαιρινού τύπου καιρικές 
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συνθήκες στην εμφάνιση ψυχρών εισβολών από βόρειες διευθύνσεις και στην αύξηση της 

κυκλωνικής δραστηριότητας στην Μεσόγειο. 

Κλίμα 

Γενικά, το κλίμα της Κρήτης μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεσογειακού τύπου, το οποίο όμως 

ουσιαστικά είναι ένας μεταβατικός ενδιάμεσος τύπος μεταξύ του ηπειρωτικού μεσογειακού και 

του ημίξηρου μεσογειακού. Πράγματι, ο χειμώνας είναι αρκετά ήπιος με πολλές βροχοπτώσεις 

ιδιαίτερα στα δυτικά τμήματα της, ενώ η νοτιοανατολική Κρήτη είναι η ξηρότερη περιοχή της 

Ελλάδας. Τυπικά, μπορεί να θεωρηθεί  ότι το νότιο τμήμα βρίσκεται στη κλιματική ζώνη της 

βόρειας Αφρικής. Πάντως, για την αριθμητική έκφραση του κλίματος θα πρέπει να αναλυθούν 

χαρακτηριστικές μετεωρολογικές παράμετροι, που ανταποκρίνονται σε αντιπροσωπευτικές 

συνθήκες της θερμοκρασίας και υγρασίας του αέρα, της βροχόπτωσης, της έντασης και της 

διεύθυνσης του ανέμου κλπ. Για το σκοπό αυτό, και επειδή στην θαλάσσια περιοχή 

ενδιαφέροντος δεν λειτουργούν μετεωρολογικοί σταθμοί, χρησιμοποιήθηκαν οι κοντινότεροι 

σταθμοί επιφανείας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προκειμένου να αντληθούν 

αντιπροσωπευτικά κλιματικά στοιχεία. Στον Πίνακα 4.Ι παρατίθενται στοιχεία για τους 

σταθμούς και στις Εικόνες 4.1, 4.2, 4.3 παρουσιάζονται τα κλιματικά στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν την περιοχή ενδιαφέροντος. 
 

Πίνακας 4.Ι: Θέση και περίοδος δεδομένων των μετεωρολογικών σταθμών στην ευρύτερη 

περιοχή. 

Σταθμός Υψόμετρο (m) 
Γεωγραφικό 

πλάτος (Lat) 

Γεωγραφικό 

μήκος (Lon) 

Περίοδος 

δεδομένων 

Τυμπάκι 6 35ο04' 24ο46' 1959-1997 

Ιεράπετρα 10 35ο00' 25ο44' 1956-1997 

Σητεία 113,6 35ο12' 26ο60' 1960-1997 

 

Συμπληρωματικά με τις μετρήσεις από τις επίγειους σταθμούς θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν και πλεγματικά πεδία ανάλυσης. Σήμερα είναι διαθέσιμες διάφορες βάσεις 

δεδομένων που προέρχονται είτε από δορυφορικές παρατηρήσεις είτε από αποτελέσματα από 

αριθμητικές προσομοιώσεις σύγχρονων ατμοσφαιρικών μοντέλων. Όμως, παρόλο που η 

δορυφορική τηλεπισκόπιση παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα πάνω από την επιφάνεια της 

θάλασσας, εντούτοις παρουσιάζει σημαντική ανεπάρκεια σε παράκτιες περιοχές και κυρίως σε 

περιοχές με έντονη εναλλαγή στεριάς-θάλασσας. Για το λόγο αυτό, προτείνεται στη επόμενη 

φάση της μελέτης να συμπεριληφθεί ανάλυση των μετεωρολογικών στοιχείων της περιοχής 

ύστερα από επεξεργασία ατμοσφαιρικών πλεγματικών πεδίων ανάλυσης με υψηλή χωρική 

διακριτικοποίηση που να καλύπτουν μεγάλη χρονική περίοδο. Ενδεικτικά αναφέρεται η βάση 

μετεωρολογικών δεδομένων ERA-Interim (Dee et al., 2011), που διατίθεται από το European 

Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) και θεωρείται η καλύτερη διαθέσιμη 

πληροφορία για την αναλυτική περιγραφή της παγκόσμιας ατμοσφαιρικής κατάστασης. Σε 

αυτήν περιέχονται τα αποτελέσματα των πλανητικών μετεωρολογικών μοντέλων, 

εμπλουτισμένα ύστερα από εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών αφομοίωσης παρατηρήσεων 

(επίγειων και δορυφορικών), καλύπτοντας μια περίοδο από το 1979 μέχρι σήμερα (Dee et al., 

2011). Η χωρική διακριτικοποίηση των δεδομένων αυτών είναι Τ255 που αντιστοιχεί σε 

ανάλυση 0,703 της μοίρας, περίπου 70 km. Τέλος, τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να 

επεξεργαστούν περαιτέρω, εφαρμόζοντας σύγχρονες αριθμητικές μεθόδους downscaling (π.χ. 

Papadopoulos et al., 2011), προκειμένου να προσφέρουν ακριβέστερα δεδομένα και λεπτομερή 

τοπικά καιρικά χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένες περιοχές. 
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Απόλυτη μέγιστη  

θερμοκρασία: 

44,0oC 

 

Απόλυτη ελαχίστη  

θερμοκρασία: 

-0,2oC 

 
Απόλυτη μέγιστη  

θερμοκρασία: 

41,0oC 

 

Απόλυτη ελαχίστη  

θερμοκρασία: 

0,0oC 

 
Απόλυτη μέγιστη  

θερμοκρασία: 

40,6oC 

 

Απόλυτη ελαχίστη  

θερμοκρασία: 

0,5oC 

 
Εικ. 4.1: Ελάχιστη (κόκκινη γραμμή), μέση (πράσινη γραμμή) και μέγιστη μηνιαία 

θερμοκρασία (μπλέ γραμμή) αέρα από τους κοντινότερους σταθμούς της ΕΜΥ 

(πηγή ΕΜΥ: http://www.hnms.gr).  

http://www.hnms.gr/
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Εικ. 4.2: Σχετική υγρασία από τους κοντινότερους σταθμούς της ΕΜΥ (πηγή 

ΕΜΥ: http://www.hnms.gr) 
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Εικ. 4.3: Μέση μηνιαία ένταση ανέμου (αριστερά), μέση μηνιαία βροχόπτωση (δεξιά-

ιστογράμματα) και μέσος συνολικός αριθμός ημερών βροχής (δεξιά-καμπύλες) από 

τους κοντινότερους σταθμούς της ΕΜΥ (πηγή ΕΜΥ: http://www.hnms.gr 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.hnms.gr/
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4.1.1.2 Ανεμολογική κατάσταση περιοχών μελέτης  

Ετήσια και μηνιαία συμπεριφορά ανέμου  

Εξετάζοντας τη χωρική κατανομή της ετήσιας ταχύτητας ανέμου για την ευρύτερη περιοχή 

μελέτης με βάση τα δεδομένα ERA-Interim τα οποία αποκτήθηκαν από το European Centre for 

Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) προκύπτει ότι ο άνεμος πνέει από δυτικές 

βόρειες-βορειοδυτικές κατευθύνσεις σε ότι αφορά το Β. Ιόνιο και βορειοδυτικές κατευθύνσεις 

σε ότι αφορά την περιοχή νότια της Κρήτης. Οι εντάσεις του ανέμου είναι ηπιότερες για την 

περιοχή του Ιονίου (κυμαίνονται από 4-5 m/sec) και εντονότερες στην περιοχή νότια της Κρήτης 

όπου μπορεί να φτάνουν και τα 6.5 m/sec.  

Σε μηνιαία βάση, η συμπεριφορά του ανέμου περιγράφεται ως ακολούθως:  

Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο το ανεμολογικό καθεστώς και στις δύο περιοχές μελέτης 

είναι παρόμοιο. Ειδικότερα, οι μέσες κατευθύνσεις από τις οποίες πνέει ο άνεμος είναι οι Δ-ΒΔ 

για τις υπεράκτιες περιοχές του Ιονίου και οι Β-ΒΑ για τις παράκτιες περιοχές. Στην περιοχή 

νότια της Κρήτης οι διευθύνσεις είναι Δ-ΒΔ. Οι εντάσεις τον Ιανουάριο είναι σχετικά υψηλές 

και κυμαίνονται από 5-8 m/sec και για τις δύο περιοχές μελέτης με μειωμένες εντάσεις στις 

παράκτιες περιοχές του Ιονίου. Τον Φεβρουάριο, η κατευθυντική συμπεριφορά του ανέμου είναι 

παρόμοια, οι εντάσεις όμως είναι ελαφρά μειωμένες. Τον Μάρτιο στο Ιόνιο οι άνεμοι πνέουν και 

πάλι από Δ-ΒΔ διευθύνσεις και στην περιοχή νότια της Κρήτης οι διευθύνσεις παραμένουν ΒΔ. 

Οι εντάσεις είναι σαφώς χαμηλότερες. Τον Απρίλιο έχουμε μια σημαντική μεταβολή στο 

ανεμολογικό καθεστώς. Στο Ιόνιο οι άνεμοι πνέουν από αμιγώς Δ διευθύνσεις με εντάσεις της 

τάξης των 5-6 m/sec. Νότια της Κρήτης παραμένουν ΒΔ με εντάσεις που φτάνουν μέχρι και τα 6 

m/sec. Τον Μάιο, οι διευθύνσεις παραμένουν σχετικά αμετάβλητες, αλλά οι εντάσεις και στις 

δύο περιοχές μειώνονται σημαντικά. Τον Ιούνιο οι διευθύνσεις στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης 

είναι ΒΔ με χαμηλές εντάσεις της τάξης των 4.5 m/sec και 5m/sec αντίστοιχα. Τον Ιούλιο και 

τον Αύγουστο οι διευθύνσεις παραμένουν σχετικά αμετάβλητες ενώ οι εντάσεις αυξάνονται 

σημαντικά (5 m/sec -5.5 m/sec για το Ιόνιο και έως 6.5 m/sec για την περιοχή νότια της 

Κρήτης). Στην περίπτωση αυτή είναι φανερή η επίδραση των ετησίων (μελτέμια) στις περιοχές 

μελέτης. Τον Σεπτέμβριο η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη σε ότι αφορά τις διευθύνσεις 

μειώνονται όμως σημαντικά οι εντάσεις και για τις δύο περιοχές. Ο Οκτώβριος είναι ένας 

μεταβατικός μήνας (όπως και ο Απρίλιος) όπου έχουμε μεταβολές στο πεδίο των κατευθύνσεων. 

Στο Ιόνιο οι άνεμοι πνέουν από μια ευρεία γκάμα κατευθύνσεων (κυμαίνονται από Δ έως ΒΑ) 

και νότια της Κρήτης είναι κυρίως Β-ΒΔ. Οι εντάσεις είναι ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με τον 

Σεπτέμβριο αλλά παραμένουν σχετικά ήπιες. Τον Νοέμβριο, έχουμε σημαντικότατες μεταβολές 

στην περιοχή του Ιονίου. Στις υπεράκτιες περιοχές του οι άνεμοι πνέουν από Δ-ΝΔ 

κατευθύνσεις και στις παράκτιες περιοχές από Ν-ΝΑ. Νότια της Κρήτης οι άνεμοι είναι κυρίως 

ΒΔ. Οι εντάσεις είναι αυξημένες: Στο Ιόνιο έως και 6.5 m/sec και στην περιοχή νότια της 

Κρήτης από 6 m/sec -6.5 m/sec. Τέλος, τον Δεκέμβριο έχουμε σημαντικότατη ενίσχυση των 

ανέμων: και για τις δύο περιοχές οι ταχύτητες φτάνουν έως και 7.5 m/sec ενώ οι διευθύνσεις 

στρέφονται προς τις Δ.  

Συνοψίζοντας, οι εντονότεροι μήνες από την άποψη των μέσων εντάσεων του ανέμου είναι 

Δεκέμβριος, Ιανουάριος και Φεβρουάριος και οι ηπιότεροι οι Μάιος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος. Η 

περιοχή νότια της Κρήτης παρουσιάζει σχετικά μικρή μέση ετήσια μεταβλητότητα (περίπου 

44%) ενώ η περιοχή του Ιονίου παρουσιάζει μέση ετήσια μεταβλητότητα της τάξης του 50%. Η 

δι-ετήσια μεταβλητότητα (Interannual variability) είναι μεγαλύτερη για την περιοχή του Ιονίου 

(4-5%) σε σχέση με την περιοχή νότια της Κρήτης (2-3%).  
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4.1.1.3 Ανάλυση κυματικών δεδομένων στη περιοχή μελέτης  

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται κατ’ αρχήν η στατιστική ανάλυση κυματικών δεδομένων 

από την υπό μελέτη περιοχή νότια της Κρήτης και ακολούθως γίνεται και η εκτίμηση του 

κυματικού κλίματος της περιοχής. Επειδή στην υπό μελέτη περιοχή δεν υπάρχουν διαθέσιμες 

μετρήσεις κυματικών παραμέτρων, χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχα δεδομένα προσομοίωσης 10 

ετών. Αυτά προήλθαν από τα δεδομένα που παράχθηκαν για τη δημιουργία του «Άτλαντα 

Ανέμου και Κύματος των Ελληνικών Θαλασσών» και, συγκεκριμένα, από το κυματικό μοντέλο 

WAM-Cycle 4. Τα δεδομένα καλύπτουν τη χρονική περίοδο 01/01/1995 έως και 31/12/2004 και 

έχουν χρονικό βήμα 3 ωρών. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα θεωρείται ικανοποιητικό για την 

στατιστική αποτύπωση του κυματικού καθεστώτος στην περιοχή.  

Η χωρική ανάλυση και του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε είναι 0.1οx0.1ο.  

Για την ανάλυση που ακολουθεί χρησιμοποιήθηκαν οι παράμετροι: 

 
SH (m): Το σημαντικό ύψος κύματος που ορίζεται ως εξής: 04SH m , όπου 0m  είναι η 

μηδενική ροπή του φάσματος των κυματισμών.  

 WAVE  (deg): Η μέση κυματική διεύθυνση δηλαδή η διεύθυνση από την οποία διαδίδεται ο 

κυματισμός. 

 ΤP (s): Η μέση τιμή της περιόδου κορυφής φάσματος των κυματισμών 

Από αυτά δημιουργήθηκαν κλιματολογικοί χάρτες στους οποίους αποτυπώνονται: 

1. Η χωρική κατανομή της μέσης τιμής του σημαντικού ύψους κύματος. 

2. Η χωρική κατανομή της μέσης τιμής περιόδου κορυφής φάσματος των κυματισμών. 

3. Η χωρική κατανομή της κατευθυντικότητας των κυματισμών. Ειδικότερα, σε αυτούς 

τους χάρτες εμφανίζονται οι τρεις επικρατέστερες διευθύνσεις διάδοσης κυματισμών. Σε 

κάθε σημείο, οι διευθύνσεις αποτυπώνονται σε διανύσματα τα οποία έχουν μήκος 

ανάλογο της συχνότητας εμφάνισης της κάθε διεύθυνσης. 

4. Ισοπληθείς καμπύλες με τις οποίες αποτυπώνεται η πιθανότητα το μέσο σημαντικό ύψος 

κύματος να είναι μεγαλύτερο των 2.5m σε όλη την έκταση της περιοχής μελέτης. 

Οι τέσσερις παραπάνω κλιματικοί χάρτες έχουν αποτυπωθεί ξεχωριστά τόσο σε εποχική -

χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο- όσο και σε ετήσια βάση.  

Ας σημειωθεί ότι οι τιμές των βαθμωτών μεγεθών, 
SH  και PT , δεδομένου ότι προέρχονται από 

αριθμητική προσομοίωση, ενέχουν πάντα ένα περιθώριο σφάλματος σε σχέση με την 

πραγματική κυματική κατάσταση. Όσον αφορά το αριθμητικό μοντέλο WAM, η εμπειρία έχει 

δείξει ότι γενικά έχει την τάση να υποεκτιμά τις υψηλές τιμές του σημαντικού ύψους κύματος 

(Soukissian & Prospathopoulos 2003, Soukissian et al. 2007, 2008).  

Τέλος, πρέπει να τονισθεί ότι τα παρουσιαζόμενα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά για τη 

συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης, τα αποτελέσματα αυτά αναφέρονται στα φασματικά 

χαρακτηριστικά της κατάστασης θάλασσας, αποτελούν δηλαδή «στατιστικές» τιμές της 

εκάστοτε επικρατούσας κατάστασης. Για μια πληρέστερη εικόνα, απαιτείται και μια 

συστηματική σειρά επιτόπιων κυματικών μετρήσεων με σκοπό την ορθότερη απεικόνιση των 

κυματικών συνθηκών στην περιοχή.  
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Ανάλυση κυματικών παραμέτρων σε Εποχική βάση 

Χειμώνας 

 

  
Μέση τιμή σημαντικού ύψους κύματος-Χειμώνας Μέση τιμή περιόδου κορυφής φάσματος 

κυματισμών-Χειμώνας 

  
Κατευθυντικότητα κυματισμών-Χειμώνας Ισοπληθείς σημαντικού ύψους κύματος,  

Ρ[Ηs > 2.5] -Χειμώνας 

 

Εικ. 4.4: Κυματικοί χάρτες νότια της Κρήτης τον χειμώνα. 

 

 

Τη διάρκεια των χειμερινών μηνών (Δεκέμβριος-Ιανουάριος-Φεβρουάριος), η μέση τιμή 

σημαντικού ύψους κύματος μεταβάλλεται από τις υψηλότερες τιμές, 1.7m, στα νοτιοδυτικά της 

Κρήτης, προς χαμηλότερες κοντά στα νότια παράλια του νησιού, 0.9m. Παρόμοια μεταβάλλεται 

χωρικά και η πιθανότητα που αφορά την εμφάνιση τιμών σημαντικού ύψους κύματος 

μεγαλύτερων των 2.5m. Η τιμή του σημαντικού ύψους κύματος, το χειμώνα, έχει 18% 

πιθανότητα να είναι μεγαλύτερη των 2.5m στα νοτιοδυτικά της περιοχής μελέτης και 6% κοντά 

στα νότια παράλια της Κρήτης. Όμοια, και οι τιμές της περιόδου κορυφής φάσματος των 

κυματισμών αυξάνονται από τα νότια προς τα νοτιοδυτικά της Κρήτης και κυμαίνονται μεταξύ 

6.4-7.4s. Οι τιμές αυτές της περιόδου κορυφής φάσματος κυματισμών αντιστοιχούν σε 

“θάλασσες”. Σε όλη τη θαλάσσια περιοχή νότια και δυτικά της Κρήτης, επικρατέστεροι 

κυματισμοί είναι οι δυτικοί, με εξαίρεση την περιοχή κοντά στα νοτιοανατολικά παράλια του 

νησιού όπου επικρατούν οι νοτιοδυτικοί κυματισμοί. Δεύτεροι σε συχνότητα εμφάνισης, σε όλη 

την, υπό μελέτη, περιοχή είναι κυματισμοί που προέρχονται από βορειοδυτικές διευθύνσεις (Εικ. 

4.4).  
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Άνοιξη 

 

  
Μέση τιμή σημαντικού ύψους κύματος-Άνοιξη Μέση τιμή περιόδου κορυφής φάσματος 

κυματισμών-Άνοιξη 

  
Κατευθυντικότητα κυματισμών-Άνοιξη Ισοπληθείς σημαντικού ύψους κύματος,  

Ρ[Ηs > 2.5] -Άνοιξη 

 

Εικ. 4.5. Κυματικοί χάρτες νότια της Κρήτης την άνοιξη. 

 

 

Την άνοιξη (Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος), η μέση τιμή του σημαντικού ύψους των κυματισμών 

μεταβάλλεται, στην περιοχή μελέτης, αυξανόμενη από τα 0.8m, κοντά στις νότιες παράκτιες 

περιοχές της Κρήτης, έως και τα 1.3m στα νοτιοδυτικά. Η χωρική κατανομή της συχνότητας 

εμφάνισης τιμών του σημαντικού ύψους κύματος που ξεπερνούν τα  2.5m στην περιοχή, 

ακολουθεί αυτή της μέσης τιμής των κυματισμών. Στα νοτιοδυτικά, την άνοιξη, το 8% των 

τιμών του σημαντικού ύψους κύματος είναι μεγαλύτερο των 2.5m ενώ στα νότια παράλια του 

νησιού το ποσοστό εμφάνισης αυτής της τιμής (2.5m) πέφτει στο 2%. Αντίστοιχη είναι και η 

χωρική μεταβολή των τιμών της περιόδου κορυφής φάσματος κυματισμών, με τις τιμές τις να 

κυμαίνονται μεταξύ 5.6 και 6.2s. Οι τιμές αυτές της περιόδου κορυφής φάσματος κυματισμών 

αντιστοιχούν σε “θάλασσες”. Οι επικρατέστερες διευθύνσεις από τις οποίες προέρχονται οι 

κυματισμοί στην περιοχή είναι, κυρίως, οι βορειοδυτικές. Ωστόσο, έντονη είναι και η παρουσία 

των κυματισμών που προέρχονται από νοτιοδυτικές και δυτικές διευθύνσεις στα νοτιανατολικά 

της Κρήτης (Εικ. 4.5).  
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Καλοκαίρι 

 

  
Μέση τιμή σημαντικού ύψους κύματος-

Καλοκαίρι 

Μέση τιμή περιόδου κορυφής φάσματος 

κυματισμών-Καλοκαίρι 

  
Κατευθυντικότητα κυματισμών-Καλοκαίρι Ισοπληθείς σημαντικού ύψους κύματος,  

Ρ[Ηs > 2.5] -Καλοκαίρι 

 

Εικ. 4.6. Κυματικοί χάρτες νότια της Κρήτης το καλοκαίρι. 

 

 

Τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος), η μέση τιμή του σημαντικού ύψους 

των κυματισμών μεταβάλλεται, από τα 0.6m, στις νότιες παράκτιες περιοχές της Κρήτης, έως 

και το 1.1m στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της. Η πιθανότητα η τιμή σημαντικού ύψους 

κύματος να είναι μεγαλύτερη των 2.5m στην περιοχή, ακολουθεί τη χωρική κατανομή της μέσης 

τιμής των κυματισμών. Η πιθανότητα αυτή, έχει τιμή 0.2% κοντά στα νότια παράλια του νησιού 

ενώ η τιμή της (2.5m) φτάνει στο 1.2% στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του. Αντίστοιχα 

μεταβάλλονται, εντός της περιοχής μελέτης, οι τιμές της περιόδου κορυφής φάσματος 

κυματισμών. Οι τιμές αυτές το καλοκαίρι, κυμαίνονται μεταξύ 5.2 και 5.6 s και αντιστοιχούν σε 

“θάλασσες”. Οι κυματισμοί που επικρατούν στην ανοιχτή θάλασσα προέρχονται από τις 

βορειοδυτικές διευθύνσεις. Ωστόσο, στις θαλάσσιες περιοχές που βρίσκονται κοντά στα 

νοτιοανατολικά παράλια της Κρήτης, εμφανίζονται μόνο οι δυτικοί και οι νοτιοδυτικοί 

κυματισμοί (Εικ. 4.6).  
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Φθινόπωρο 

 

  

Μέση τιμή σημαντικού ύψους κύματος-

Φθινόπωρο 

Μέση τιμή περιόδου κορυφής φάσματος 

κυματισμών-Φθινόπωρο 

  
Κατευθυντικότητα κυματισμών-Φθινόπωρο Ισοπληθείς σημαντικού ύψους κύματος,  

Ρ[Ηs > 2.5] -Φθινόπωρο 

 

Εικ. 4.7. Κυματικοί χάρτες νότια της Κρήτης  το φθινόπωρο. 

 

 

Τους φθινοπωρινούς μήνες (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος), η μέση τιμή του σημαντικού 

ύψους των κυματισμών είναι χαμηλότερη στα νότια της Κρήτης, 0.6m, ενώ αυξάνει στα 1.1m 

στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού. Επίσης, η πιθανότητα η τιμή σημαντικού ύψους 

κύματος να είναι μεγαλύτερη των 2.5m στην περιοχή, ακολουθεί τη χωρική κατανομή της μέσης 

τιμής των κυματισμών. Έτσι, είναι αυξημένη στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κρήτης με τιμή 

που φτάνει το 6% ενώ κοντά στις νότιες παράκτιες περιοχές, η πιθανότητα αυτή, έχει τιμή 1%. 

Αντίστοιχα μεταβάλλονται, εντός της περιοχής μελέτης, οι τιμές της περιόδου κορυφής 

φάσματος κυματισμών το φθινόπωρο. Οι τιμές αυτές κυμαίνονται μεταξύ 5.2-5.6 s και 

αντιστοιχούν σε “θάλασσες”. Οι κυματισμοί που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της 

Κρήτης, το φθινόπωρο, προέρχονται από τις βορειοανατολικές διευθύνσεις. Αντίθετα, στη 

θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης επικρατούν οι βορειοδυτικοί και οι δυτικοί κυματισμοί. 

Τέλος, κοντά στις νοτιοανατολικές ακτές της Κρήτης επικρατέστεροι είναι οι νοτιοδυτικοί 

κυματισμοί (Εικ. 4.7).  
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Ανάλυση σε Ετήσια βάση 

 

  
Μέση τιμή σημαντικού ύψους κύματος-Ετήσιο Μέση τιμή περιόδου κορυφής φάσματος 

κυματισμών-Ετήσιο 

 
 

Κατευθυντικότητα κυματισμών-Ετήσιο Ισοπληθείς σημαντικού ύψους κύματος,  

Ρ[Ηs > 2.5] -Ετήσιο 

 

Εικ. 4.8: Ετήσιοι κυματικοί χάρτες νότια της Κρήτης. 

 

Από την ετήσια χωρική κατανομή του μέσου σημαντικού ύψους κύματος προκύπτει ότι, οι 

μεγαλύτερες των τιμών εμφανίζονται δυτικά της Κρήτης ενώ ελαττώνονται προς τις νότιες ακτές 

της. Η μέση τιμή του σημαντικού ύψους κύματος σε ετήσια βάση κυμαίνεται μεταξύ 0.6-1.3m. 

Αντίστοιχα, η πιθανότητα η τιμή σημαντικού ύψους κύματος να είναι μεγαλύτερη των 2.5m 

στην περιοχή, ακολουθεί τη χωρική κατανομή της μέσης τιμής των κυματισμών. Οι μεγαλύτερες 

τιμές της εμφανίζονται δυτικά της Κρήτης, 8%, ενώ κοντά στις νότιες παράκτιες περιοχές, η 

πιθανότητα αυτή, έχει τιμή 1%. Η περίοδος κορυφής φάσματος κυματισμών λαμβάνει τιμές 

μεταξύ κυμαίνονται μεταξύ 5.6-6.4 s με τις μικρότερες να εμφανίζονται κοντά στις παράκτιες 

περιοχές. Οι τιμές αυτές της περιόδου κορυφής φάσματος κυματισμών αντιστοιχούν σε 

“θάλασσες”. Όσο αφορά στην ετήσια κατευθυντικότητα των κυματισμών, οι επικρατέστεροι, 

στο μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μελέτης, είναι οι βορειοδυτικοί. Ωστόσο, στη θαλάσσια 

περιοχή νότια της Κρήτης οι συχνότεροι κυματισμοί είναι οι δυτικοί, ενώ κοντά στις 

νοτιοανατολικές ακτές της Κρήτης επικρατούν οι νοτιοδυτικοί κυματισμοί (Εικ. 4.8).  

Συμπεράσματα 

Το κυματικό καθεστώς στη θαλάσσια περιοχή δυτικά και νότια της Κρήτης χαρακτηρίζεται ήπιο 

έως μέτριο. Οι μεγαλύτερες τιμές του σημαντικού ύψους κύματος εμφανίζονται το χειμώνα και 

οι μικρότερες το καλοκαίρι. Οι μεγαλύτερες των μέσων τιμών του σημαντικού ύψους κύματος 
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εμφανίζονται στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κρήτης, όλες τις εποχές εκτός του καλοκαιριού 

όπου και εμφανίζονται στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Τους χειμερινούς μήνες, η 

πιθανότητα το σημαντικό ύψος κύματος να έχει τιμές μεγαλύτερες των 2.5m είναι σημαντικά 

αυξημένη συγκρινόμενη τόσο με τις αντίστοιχες τιμές των υπόλοιπων εποχών αλλά και με την 

ετήσια τιμή της. Στις νοτιοδυτικές περιοχές, η συχνότητα εμφάνισης τιμών του σημαντικού 

ύψους κύματος που ξεπερνούν τα 2.5m το χειμώνα φτάνει το 18% ενώ η ελάχιστη τιμή της είναι 

4% κοντά στις παράκτιες περιοχές. Αντίθετα, η πιθανότητα οι τιμές του σημαντικού ύψους 

κύματος να είναι μεγαλύτερες των 2.5m το καλοκαίρι κυμαίνεται μεταξύ του 0.2-1.2%. Οι τιμές 

της περιόδου κορυφής φάσματος των κυματισμών ανά εποχή παρουσιάζουν παρόμοια χωρική 

κατανομή με αυτή του σημαντικού ύψους κύματος. Οι μέσες τιμές της περιόδου κορυφής 

φάσματος κυματισμών ανήκούν στο φάσμα των θαλασσών και κυμαίνονται μεταξύ των 4.6-

7.2s. 

Στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κρήτης, οι επικρατέστεροι κυματισμοί είναι οι βορειοδυτικοί 

όλες τις εποχές εκτός του φθινοπώρου. Το φθινόπωρο, επικρατέστεροι είναι οι βορειοανατολικοί 

κυματισμοί. Στις περιοχές νοτιοανατολικά της Κρήτης οι επικρατέστεροι κυματισμοί είναι οι 

δυτικοί, ενώ κοντά τις παράκτιες περιοχές, οι κυματισμοί προέρχονται κυρίως από τις 

νοτιοδυτικές διευθύνσεις. 

4.1.1.4. Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα 

Γενικά 

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει αποτελέσει ένα 

σημαντικό πρόβλημα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και το ίδιο ισχύει γενικότερα για την 

περιοχή της Μεσογείου εξ αιτίας πολλών συνεργιστικών παραγόντων. Αρχικά, το κύριο 

πρόβλημα ήταν η αποκαλούμενη ατμοσφαιρική ρύπανση βιομηχανικού τύπου, η οποία 

συνδέεται κυρίως με τις βιομηχανικές δραστηριότητες και τις κεντρικές θερμάνσεις. Κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών αυτός ο τύπος ατμοσφαιρικής ρύπανσης τείνει να 

αντικατασταθεί από τη φωτοχημική ρύπανση, η οποία συνδέεται κυρίως με την κυκλοφορία των 

μέσων μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ετών, και άλλοι τύποι πηγών 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης όπως οι δραστηριότητες ναυτιλίας και αερολιμένων (απογείωση, 

προσέγγιση, τροχοδρόμηση αεροσκαφών, προσγείωση, δοκιμές μηχανών, οχήματα 

αερολιμένων, κ.λπ.) έχουν αξιολογηθεί και έχουν αρχίσει να λαμβάνονται υπόψη. 

Ο κύκλος των ρύπων στην ατμόσφαιρα 

Ο κύκλος των διαφόρων ρύπων στην ατμόσφαιρα περιλαμβάνει την μεταφορά και διασπορά των 

ρύπων, καθώς και οποιοδήποτε φυσικό ή χημικό μετασχηματισμό τους, μεταξύ της πηγής και 

του αποδέκτη. 

Μεταφορά είναι ο μηχανισμός με τον οποίο η ρύπανση από μία πηγή μεταφέρεται σε ένα 

αποδέκτη. Ο άνεμος είναι το κύριο μέσο με το οποίο μεταφέρονται οι ρύποι. Κατά την διάρκεια 

της μεταφοράς ο ρυπασμένος θύσανος που εκπέμπεται από την καμινάδα μιας βιομηχανικής 

μονάδας δεν παραμένει κυλινδρικού σχήματος της ίδιας διαμέτρου με την καμινάδα, αλλά λόγω 

τύρβης και στροβίλων αναμειγνύεται στο χώρο με τον περιβάλλοντα αέρα και ο μηχανισμός 

αυτός χαρακτηρίζεται ως ατμοσφαιρική διάχυση. Η διάχυση έχει ως αποτέλεσμα ο ρυπασμένος 

θύσανος να εξαπλώνεται καθώς μεταφέρεται με τον άνεμο. Αυτές οι δύο διαδικασίες, η 

ανάμειξη λόγω τύρβης και η εξάπλωση του ρυπασμένου θυσάνου τείνουν να μειώσουν την 

αρχική πυκνότητα του καθώς απομακρύνεται από την πηγή και πλησιάζει τον αποδέκτη. Το 

σύνολο αυτών των διαδικασιών αποκαλείται διασπορά. Με τον όρο μετασχηματισμό ορίζεται η 

παραγωγή (ή καταστροφή) ενός δεδομένου στοιχείου διαμέσου φυσικών (π.χ. ξηρή και υγρή 

εναπόθεση) και χημικών (π.χ. χημικές αντιδράσεις) διαδικασιών. Ο κύκλος των διαφόρων 
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ρύπων στην ατμόσφαιρα είναι μία ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία που εξαρτάται από 

διαφορετικούς παράγοντες που δρουν σε διαφορετικές κλίμακες χώρου και χρόνου όπως: 

α) τα μέσης και τοπικής κλίμακας συστήματα κυκλοφορίας που συνδέονται με τα συγκεκριμένα 

τοπογραφικά χαρακτηριστικά ενός τόπου (π.χ. θαλάσσια αύρα, αύρα κοιλάδας, κατακόρυφη 

μεταφορά λόγω θέρμανσης στους πρόποδες ορεινών όγκων), 

β) την συνοπτική μετεωρολογική κατάσταση στην ατμόσφαιρα (π.χ. κυκλωνική ή 

αντικυκλωνική κατάσταση, μέτωπα, ταχύτητα του συνοπτικού ανέμου), 

γ) την γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας για την κατανόηση της μεταφοράς ρύπων σε 

παγκόσμια κλίμακα, 

δ) τον βαθμό ανατάραξης της ατμόσφαιρας και την σχετιζόμενη ένταση των στροβίλων που 

καθορίζουν την διάχυση των ρύπων στην ατμόσφαιρα 

ε) τον χρόνο ζωής των ρύπων που εξαρτάται από τον ρυθμό των φυσικών και χημικών 

μετασχηματισμών τους ή καταστροφής τους και, 

στ) την χωρική κατανομή και την ένταση των πηγών ρύπανσης. 

Οι εκπεμπόμενοι ρύποι μεταφέρονται μακριά από την πηγή από τον μέσο οριζόντιο άνεμο που 

αποτελεί τον πλέον σημαντικό μηχανισμό απομάκρυνσης και αραίωσης των ρύπων. Σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η ταχύτητα του ανέμου είναι πολύ χαμηλή (άπνοια) οι συνθήκες 

διασποράς είναι άσχημες και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης επεισοδίου ρύπανσης σε 

περιοχές με μεγάλη πυκνότητα εκπομπών. Τέτοιες συνθήκες εμφανίζονται συνήθως κοντά στο 

κέντρο αντικυκλονικών συστημάτων. Επίσης σε περιπτώσεις που ο θύσσανος ρύπανσης βρεθεί 

πάνω από το ύψος που συντελούνται ισχυρές στροβιλώδεις κινήσεις (π.χ. στην ελεύθερη 

τροπόσφαιρα πάνω από το οριακό στρώμα ανάμειξης) τότε ο ρυπασμένος αέρας μπορεί να 

ταξιδέψει μεγάλες αποστάσεις αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων. 

Παράλληλα οι αναταρακτικές κινήσεις του αέρα (τυρβώδεις στρόβιλοι) είναι υπεύθυνες για την 

κατακόρυφη μεταφορά και την διαπλάτυνση του θυσάνου λόγω διάχυσης, με τελικό αποτέλεσμα 

την αραίωση. Σε συνθήκες ευστάθειας οι τυρβώδεις στρόβιλοι είναι μικρότερης κλίμακας και η 

κατακόρυφη διάχυση γίνεται αργά, ενώ σε συνθήκες μεγάλης αστάθειας οι τυρβώδεις στρόβιλοι 

είναι μεγαλύτεροι και η διάχυση πολύ έντονη. Η διάχυση των ρύπων γίνεται μέχρι ένα 

συγκεκριμένο ύψος από την επιφάνεια της γης το οποίο ονομάζεται ύψος ανάμειξης, ενώ το 

στρώμα που περιέχεται ανάμεσα στην επιφάνεια της γης και το ύψος ανάμειξης ονομάζεται 

στρώμα ανάμειξης. 

Ένα μέρος της ρύπανσης είναι δυνατόν να διαφύγει από το στρώμα ανάμειξης στην ελεύθερη 

ατμόσφαιρα. Η απουσία αναταρακτικών κινήσεων στην ελεύθερη ατμόσφαιρα έχει σαν 

αποτέλεσμα η διάχυση και η κατακόρυφη μεταφορά των ρύπων να γίνεται με πολύ βραδύτερους 

ρυθμούς. Οι αντίστoιχoι ατμοσφαιρικοί μηχανισμοί είναι μεγαλύτερης χωρικής και χρονικής 

κλίμακας με αποτέλεσμα τα φαινόμενα να επηρεάζουν ευρύτερες περιοχές της γης. 

Κατά τον χρόνο της παραμονής τους στην ατμόσφαιρα οι ρύποι υφίστανται διάφορους χημικούς 

μετασχηματισμούς λόγω αντιδράσεων, είτε μεταξύ τους είτε με τα συστατικά της καθαρής 

ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός αριθμού καινούργιων ουσιών. Οι καινούργιες 

ουσίες, που δεν είναι κατ’ανάγκη ρύποι, παράγονται από αέρια και υγρά τα οποία αντιδρούν 

μεταξύ τους και με τα σωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Σε πολλές περιπτώσεις όμως 

στα προϊόντα των χημικών αντιδράσεων περιλαμβάνονται και νέοι ρύποι οι οποίοι ονομάζονται 

δευτερογενείς ρύποι σε αντιδιαστολή με αυτούς που εκπέμπονται από τις πηγές οι οποίοι 

ονομάζονται πρωτογενείς ρύποι. Χαρακτηριστικά παραδείγματα χημικών μετασχηματισμών 

στην ατμόσφαιρα είναι οι χημικές αντιδράσεις οξείδωσης, οι φωτοχημικές αντιδράσεις 
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φωτόλυσης κάποιων στοιχείων και οι ετερογενείς αντιδράσεις πάνω σε νεφοσταγονίδια και 

αιωρούμενα σωματίδια. 

Μια πρόχειρη κατηγοριοποίηση των πρωτογενών ρύπων που εκπέμπονται από ανθρωπογενείς 

πηγές περιλαμβάνει τα ακόλουθα: μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του θείου (SO2), 

διοξείδιo του αζώτου (NO2) και μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ), υδρογονάνθρακες και άλλες 

πτητικές οργανικές ενώσεις και τα αιωρούμενα σωματίδια (Εικ. 4.9). Οι τρεις πρώτες 

κατηγορίες αφορούν συγκεκριμένους ρύπους, ενώ οι δύο τελευταίες περιλαμβάνουν ένα πολύ 

μεγάλο αριθμό διαφορετικών ενώσεων και υλικών. 

 

 

 

 

Εικ. 4.9. Κατανομή των πρωτογενών 

αέριων ρύπων που 

εκπέμπονται από ανθρω-

πογενείς πηγές στην 

ατμόσφαιρα (Ζάνης, 2008). 

 

 

Τέλος η μεταφορά των ρύπων από την ατμόσφαιρα στο έδαφος ονομάζεται εναπόθεση που είναι 

μία φυσική διαδικασία απομάκρυνσης των ρύπων από την ατμόσφαιρα και διακρίνονται τρεις 

διαφορετικοί τύποι εναπόθεσης: 

I. Καθίζηση ονομάζεται η πτώση λόγω βαρύτητας των σχετικά μεγάλων και βαρέων 

σωματιδίων. 

II. Ξηρή εναπόθεση υφίστανται τα μικρά σωματίδια και οι αέριες ενώσεις που ακολουθούν 

αδρανώς τις κινήσεις του αέρα και που κατακρατούνται, όταν έρθουν σε επαφή, από την 

υποκείμενη επιφάνεια 

ΙII. Υγρή απόθεση λαμβάνει χώρα σε περίπτωση υετού οπότε μπορεί να συμβεί κάποιο από τα 

παρακάτω ενδεχόμενα: είτε σάρωση των ρύπων οι οποίοι βρίσκονται στην ατμόσφαιρα από την 

βροχή ή το χιόνι (απόπλυση) είτε πρόσληψη των ρύπων σε ένα προηγούμενο στάδιο από τα 

μικρά σταγονίδια του νέφους, τα οποία αργότερα ενώνονται μεταξύ τους φτιάχνοντας σταγόνες 

βροχής. 

Διαβάθμιση της αέριας ρύπανσης σε διάφορες χωρικές κλίμακες 

Δεδομένου ότι ο κύκλος των ρύπων στην ατμόσφαιρα εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες 

που δρουν σε διαφορετικές κλίμακες χώρου και χρόνου, είναι προφανές ότι και το πρόβλημα της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης εκτείνεται σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες. Μία συνηθισμένη 

διαβάθμιση του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης περιλαμβάνει τις εξής κλίμακες: 

(1) H τοπική κλίμακα που εκτείνεται μέχρι μερικές εκατοντάδες μέτρα. Τα τοπικά προβλήματα 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης χαρακτηρίζονται συνήθως από μία ή περισσότερες πηγές έντονης 

ρυπογόνου δραστηριότητας ή από ένα μεγάλο αριθμό σχετικά μικρών εκπομπών. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ρύπανσης τοπικής κλίμακας είναι εκπομπές σε 

αυτοκινητόδρομους ή εκπομπές από καμινάδες διάφορων βιομηχανιών πρωτογενών ρύπων. Τα 

προβλήματα ρύπανσης σε τοπική κλίμακα αφορούν στους πρωτογενείς ρύπους, καθώς η 

αντίστοιχη χρονική κλίμακα μεταφοράς είναι μικρή ώστε να έχουμε μετασχηματισμό τους σε 

δευτερογενείς ρύπους. 
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(2) Η αστική και περιαστική κλίμακα που εκτείνεται μέχρι μερικές δεκάδες χιλιόμετρα και όπου 

εκτός των πρωτογενών έχουμε και την εμφάνιση δευτερογενών ρύπων. Έτσι ρύποι που δεν είναι 

ιδιαίτερα δραστικοί όπως το CO, τα αιωρούμενα σωματίδια και το SO2, εκπεμπόμενοι από 

διάφορες μεμονωμένες πηγές παρουσιάζονται τελικά σε υψηλές συγκεντρώσεις σε αστικά 

κέντρα. Από την άλλη, πολύ σοβαρά προβλήματα προέρχονται και από δευτερογενείς ρύπους, 

όπως επί παραδείγματι το φωτοχημικό νέφος των μεγαλουπόλεων, όπου έχουμε το σχηματισμό 

όζοντος και PAN (Νιτρικά Υπεροξυακετύλια) από φωτοχημικές αντιδράσεις παρουσία οξειδίων 

του αζώτου και υδρογονανθράκων. 

(3) Η περιφερειακή κλίμακα που εκτείνεται μέχρι περίπου 1000 km και αφορά πρωτογενείς ή 

δευτερογενείς ρύπους που έχουν μια σχετική χημική σταθερότητα ώστε να μπορούν να 

μεταφερθούν σε τέτοιες αποστάσεις με τον άνεμο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ρύπανσης σε 

περιφερειακή κλίμακα είναι η όξινη βροχή, η μεταφορά φωτοχημικών οξειδωτικών, και η 

μεταφορά αιωρούμενων σωματίδιων. 

(4) Η διηπειρωτική ή ημισφαιρική κλίμακα που αφορά πρωτογενείς ή δευτερογενείς ρύπους που 

έχουν τέτοια χημική σταθερότητα ώστε να μπορούν να μεταφερθούν από μία ήπειρο σε άλλη ή 

ακόμη και σε όλο το ημισφαίριο διαμέσου της γενικής κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ρύπανσης τέτοιας κλίμακας είναι η αύξηση τροποσφαιρικού 

όζοντος και η απουσία μη ρυπασμένου αέρα στο βόρειο ημισφαίριο της γης. 

Επιπλέον στην κατηγορία αυτή συγκεταλέγονται τα φυσικά αερολύματα με κύρια πηγή 

προέλευσης την έρημο Σαχάρα, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της 

συγκέντρωσης των σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Η Ευρώπη εκτίθεται συχνά σε μεγάλες 

ποσότητες σκόνης που παράγεται από έντονα περιστατικά αμμοθύελλας στην έρημο Σαχάρα, με 

αποτέλεσμα τα σωματίδια της σκόνης να έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας μιας 

συγκεκριμένης περιοχής κυρίως ως επεισοδιακά φαινόμενα. Διάφορες μελέτες στην Ευρώπη και 

άλλα μέρη του κόσμου έχουν δείξει ότι τα λεπτά σωματίδια της σκόνης (διαμέτρου περίπου 2.5 

μm) αποτελούν ένα ιδιαίτερο κλάσμα της συνολικά παραγόμενης σκόνης και μπορούν να 

ταξιδεψουν χιλιάδες χιλιόμετρα, επηρεάζοντας μακρινές περιοχές (Prospero et al. 2001; Uno et 

al. 2001; Kallos et al. 2007). Τα συμπεράσματα ερευνών που έχουν εκπονηθεί στη διάρκεια των 

τελευταίων 20 ετών για την σε μεγάλη ακτίνα μεταφορά ατμοσφαιρικών ρύπων πάνω από τη 

Μεσόγειο και ειδικά πάνω από το ανατολικό της μέρος, συνοψίζονται σε πρόσφατα 

δημοσιευμένη εργασία (Kallos et al. 2007) και οι διαδρομές των ρύπων συνοψίζονται στην 

Εικόνα 4.10. 

(5) H παγκόσμια κλίμακα αφορά στα φαινόμενα ρύπανσης που πλήττουν όλο τον πλανήτη. 

Χαρακτηριστικό παραδείγμα ρύπανσης σε παγκόσμια κλίμακα είναι η εκπομπή 

χλωροφθορανθράκων (CFCs) που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά αέρια στα σπρέι και τα 

κλιματιστικά, τα οποία λόγω του μεγάλου χρόνου ζωής μπορούν να φτάσουν στη στρατόσφαιρα 

και να αυξήσουν το ρυθμό καταστροφής του στρατοσφαιρικού όζοντος με αποτέλεσμα την 

μείωση του και στα δύο ημισφαίρια. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα ρύπανσης σε 

παγκόσμια κλίμακα είναι η αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 στο πλανήτη ως αποτέλεσμα της 

ανθρώπινης δραστηριότητας με αποτέλεσμα την ενίσχυση του φαινομένου θερμοκηπίου και της 

μείωσης της οξύτητας των ωκεανών (ocean acidification) που μπορεί να προκαλέσουν μη 

αναστρέψιμες αλλαγές και τεράστιες επιδράσεις στα οικοσυστήματα και τον άνθρωπο.  
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Εικ. 4.10. Χαρακτηριστικές πορείες και κλίμακες της μεταφοράς αερίων μαζών στην Ευρω-

Μεσογειακή περιοχή. Τα μπλε και πρασινωπά βέλη (Α, Β, C, και D) δείχνουν τις 

πορείες μεταφοράς των ανθρωπογενών ρύπων στην Ευρω-Μεσογειακή περιοχή (όζον, 

θειικά άλατα, κ.λπ.) στην κατώτερη τροπόσφαιρα. Τα γκρίζα βέλη συνδέονται κυρίως 

με τη μεταφορά ανθρωπογενών ρύπων στο ανώτερο στρώμα και συγκεκριμένα οι 

πορείες που δείχνονται ως M1, Μ2, και Μ3 αντιστοιχούν στη θερμική ανακυκλοφορία 

στην περιοχή. Τα κοκκινο-καφέ βέλη δείχνουν τη μεταφορά της σκόνης από τις 

Αφρικανικές ερήμους στα κατώτερα 5 χλμ της τροπόσφαιρας (Kallos et al. 2007). 

 

Οι κυριότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι και οι επιπτώσεις τους 

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 

Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι αέριο άοσμο, άχρωμο, άγευστο, ελαφρύτερο του αέρα και 

ελάχιστα διαλυτό στο νερό. Το CO οξειδώνεται από την ελεύθερη ρίζα του ΟΗ σε CO2 έχοντας 

χρόνο ζωής 2-4 μήνες και παίζει σημαντικό ρόλο στη χημεία του τροποσφαιρικού όζοντος. 

Κυριότερες πηγές προέλευσης του μονοξειδίου του άνθρακα είναι οι εξατμίσεις αυτοκινήτων, 

ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους στάθμευσης ή κατά μήκος δρόμων σε περίοδο κυκλοφοριακής 

αιχμής, και οι εξατμίσεις πάσης φύσεως μηχανών όταν συντελείται ατελής καύση. Τα 

αυτοκίνητα συνεισφέρουν περίπου 75% στις ανθρωπογενείς πηγές του μονοξειδίου του άνθρακα 

ενώ η ατελής καύση ορυκτών καυσίμων στη βιομηχανία συνεισφέρει άλλα περίπου 25%. Η 

σημαντικότερη φυσική πηγή του μονοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι η οξείδωση 

του ατμοσφαιρικού μεθανίου. 

Το μονοξείδιο του άνθρακα μειώνει την ικανότητα του αίματος να μεταφέρει οξυγόνο σε 

βασικούς ιστούς του οργανισμού, επιδρώντας κυρίως στο καρδιοαγγειακό και νευρικό σύστημα. 

Υγιή άτομα εκτεθειμένα σε υψηλά επίπεδα CO, μπορεί να υποστούν προσωρινή μείωση της 

πνευματικής τους διαύγειας καθώς και της όρασης τους. 

Διοξείδιο του θείου (SO2) 

Είναι αέριο άχρωμο, άοσμο σε χαμηλές συγκεντρώσεις αλλά με έντονη ερεθιστική μυρωδιά σε 

πολύ ψηλές συγκεντρώσεις. Στην ατμόσφαιρα το SO2 αντιδρά για να σχηματίσει SO3 που 

εμφανίζει έντονη δραστικότητα με υδρατμούς σχηματίζοντας ομίχλη θειικού οξέος φαινόμενο 

που απαντάται στην πρόβλημα ρύπανσης από όξινη βροχή. Άλλες σημαντικές ενώσεις του θείου 
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στην ατμόσφαιρα είναι το καρβονυλοσουλφίδιο (ΟCS), ο διθειάνθρακας (CS2), το 

διμέθυλοσουλφίδιο (CH3)2S, το υδρόθειο (H2S) και τα θειικά άλατα. Φυσικές πηγές των 

θειούχων ενώσεων είναι οι κοιλότητες συγκέντρωσης βιολογικής ύλης, η αναερόβια σήψη, η 

διάχυση σταγονιδίων από τη θάλασσα, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, και οι θερμές πηγές. 

Κυριότερες ανθρωπογενείς πηγές προέλευσης του διοξειδίου του θείου είναι οι 

ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί, οι χημικές βιομηχανίες, τα διυλιστήρια πετρελαίου, οι κεντρικές 

θερμάνσεις και τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν καύσιμο με ψηλή 

περιεκτικότητα σε θείο. Οι ανθρωπογενείς εκπομπές του SO2 εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν 

ένα σημαντικό ποσοστό της ροής του θείου στην ατμόσφαιρα. Το θείο υπάρχει στον άνθρακα 

και στο πετρέλαιο συνήθως σε ποσότητες 0-6% κ.β. υπό μορφή οργανικών μορίων που όταν 

καίγονται παράγουν SO2. Το επεξεργασμένο πετρέλαιο και βενζίνες περιέχουν λιγότερο από 

0.05% θείο. 

Μακροχρόνια έκθεση στο διοξείδιο του θείου μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα, 

να τροποποιήσει τον αμυντικό μηχανισμό των πνευμόνων και να επιδεινώσει τυχόν υπάρχουσες 

καρδιοαγγειακές παθήσεις. Υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου στην ατμόσφαιρα 

συμβάλλουν επίσης στη μείωση της ορατότητας, στην αύξηση της οξύτητας των λιμνών και των 

ποταμών και προκαλούν αλλοιώσεις στη βλάστηση και στα μέταλλα. 

Διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) και μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) 

Το ΝΟ είναι πρωτεγενής ρύπος ενώ το ΝΟ2 κυρίως δευτερογενής ρύπος που προέρχεται από την 

αντίδραση του ΝΟ με το Ο3. Συνήθως χρησιμοποιείται ο όρος ΝΟx για το άθροισμα των 

συγκεντρώσεων ΝΟ και ΝΟ2, καθώς η αλληλομετατροπή ανάμεσα στο ΝΟ και ΝΟ2 γίνεται 

αρκετά γρήγορα (π.χ. σε μερικά λεπτά). Το ΝΟ2 είναι αέριο με καφέ χρώμα, διαλυτό στο νερό, 

ισχυρό οξειδωτικό, με οξεία ερεθιστική οσμή. Σε υψηλές συγκεντρώσεις είναι υπεύθυνο για την 

καφέ όψη του αστικού ουρανού. Τα οξείδια του αζώτου ΝΟ και ΝΟ2 εμπλέκονται και 

ενεργοποιούν τον φωτοχημικό κύκλο αντιδράσεων στην ατμόσφαιρα και το σχηματισμό της 

φωτοχημικής ρύπανσης και παίζουν καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο του τροποσφαιρικού 

όζοντος. Άλλες σημαντικές ενώσεις του αζώτου στην ατμόσφαιρα είναι το υποξείδιο (Ν2Ο), το 

νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3), η αμμωνία (ΝΗ3) και τα διάφορα νιτρικά (ΝΟ3
-), νιτρώδη (ΝΟ2

-) και 

αμμωνιακά άλατα (ΝΗ4
+). 

Η καύση ορυκτών καυσίμων κυρίως σε αυτοκίνητα, σε ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς και 

κεντρικές θερμάνσεις παράγουν μεταξύ άλλων και μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ). Η καύση 

ορυκτών καυσίμων και τα αυτοκίνητα συμβάλουν κατά 50% στις ανθρωπογενείς πηγές του ΝΟ, 

το οποίο με διάφορες χημικές αντιδράσεις που ενισχύονται με την παρουσία της ηλιακής 

ακτινοβολίας και του όζοντος, μετατρέπεται σε διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2). 

Το ΝΟ2 σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε άτομα που 

υποφέρουν από άσθμα και σε παιδιά. Συνδράμει επίσης στη δημιουργία του όζοντος στην 

τροπόσφαιρα και της όξινης βροχής, επηρεάζοντας έτσι αρνητικά τη βλάστηση. 

Όζον (O3) 

Το όζον είναι αέριο άχρωμο, βαρύτερο του αέρα με δριμεία οσμή που εμπλέκεται στα πλέον 

γνωστά προβλήματα ρύπανσης από την αστική έως την παγκόσμια κλίμακα όπως το 

φωτοχημικό νέφος, την αύξηση του τροποσφαιρικού όζοντος και μείωση του στρατοσφαιρικού 

όζοντος, την τρύπα του όζοντος και την ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

Το όζον είναι ένα αέριο στοιχείο που παράγεται στην στρατόσφαιρα (15-50 km), όπου και 

βρίσκεται περίπου το 90% του ολικού όζοντος της ατμόσφαιρας της γης. Το στρατοσφαιρικό O3 

είναι το λεγόμενο «καλό» όζον γιατί δρα ως φίλτρο της επιβλαβούς υπεριώδους ηλιακής 

ακτινοβολίας. Η μείωση του όζοντος στην στρατόσφαιρα από την χρήση ανθρωπογενών 
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χημικών στοιχείων, όπως τα CFCs, είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιας κλίμακας που έχει 

απασχολήσει ιδιαίτερα αλλά και συνεχίζει να απασχολεί τόσο την επιστημονική κοινότητα όσο 

και την κοινή γνώμη και τις κυβερνήσεις των κρατών. 

Το υπόλοιπο 10% του όζοντος βρίσκεται στο χαμηλότερο στρώμα της ατμόσφαιρας, την 

τροπόσφαιρα (0-15 km). Το όζον χαμηλά στο έδαφος είναι ένας ρύπος που συνδέεται με 

επεισόδια φωτοχημικού νέφους σε αστικά κέντρα και γύρω από αυτά, όπου μπορεί να 

προκαλέσει ποικίλα προβλήματα στον άνθρωπο και την φύση όταν ξεπεραστούν κάποιες 

οριακές τιμές. Στην τροπόσφαιρα το όζον είναι δευτερογενής ρύπος που παράγεται με διάφορες 

χημικές αντιδράσεις μεταξύ του οξυγόνου, πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs), και οξειδίων 

του αζώτου (NOx) με τη βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας. Ανθρωπογενείς πηγές εκπομπής 

πρόδρομων ουσιών του όζοντος (VOCs και NOx) είναι τα οχήματα, τα χημικά εργοστάσια, τα 

χημικά διαλυτικά και τα βενζινάδικα. 

Το τροποσφαιρικό όζον κατέχει κεντρικό ρόλο στην χημεία της τροπόσφαιρας καθώς αποτελεί 

την βασική πηγή του πιο σημαντικού οξειδωτικού μέσου στην τροπόσφαιρα, της ρίζας του 

υδροξυλίου (ΟΗ). Το υδροξύλιο αποτελεί το ισχυρότερο «απορρυπαντικό» της ατμόσφαιρας 

που την καθαρίζει από μια σειρά οργανικών και ανόργανων ενώσεων που εκπέμπονται από 

φυσικές ή ανθρωπογενείς πηγές. Ελλείψει της ρίζας του υδροξυλίου όλες αυτές οι ενώσεις θα 

είχαν πολύ μεγάλο χρόνο ζωής και θα συσσωρεύονταν στα ανώτερα στρώματα της 

τροπόσφαιρας δρώντας επικουρικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου που προκαλείται από 

ενώσεις όπως το CO2, το μεθάνιο και βέβαια οι υδρατμοί. Κατά δεύτερο λόγο το τροποσφαιρικό 

όζον που βρίσκεται στα υψηλότερα στρώματα της τροπόσφαιρας είναι από μόνο του ένα 

θερμοκηπικό αέριο που σημαίνει ότι δρα και αυτό επικουρικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου 

αφού απορροφά την γήινη υπέρυθρη ακτινοβολία. 

Το όζον είναι επίσης ισχυρότατο οξειδωτικό μέσο π.χ. για το σχηματισμό της όξινης βροχής 

(οξειδώνει SO2 προς H2SO4). Το όζον ως οξειδωτικό μέσο επιδρά και σε διάφορα οργανικά 

υλικά (π.χ. οργανικά χρώματα, φυσικό καουτσούκ, τα συνθετικά ελαστικά υλικά κλπ.). 

Η σημασία του τροποσφαιρικού όζοντος έγκειται όμως και στις συνέπειες που έχει τόσο στον 

άνθρωπο όσο και στο φυτικό βασίλειο και τα διάφορα υλικά. Η συνεχής έκθεση του ανθρώπου 

σε υψηλές τιμές όζοντος μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στους πνεύμονες. Διαλύεται 

δύσκολα στο νερό γι’ αυτό και μπορεί να διεισδύσει μέχρι τους πνεύμονες με όλες τις αρνητικές 

συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων. Το όζον έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις στις 

αγροτικές καλλιέργειες, δασική και άλλη βλάστηση, καθώς είναι φυτο-τοξικό στοιχείο που 

σημαίνει ότι όταν βρίσκεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις γίνεται επικίνδυνο για τα φυτά και δάση 

επειδή επηρεάζει την ικανότητα τους να παράγουν και να αποθηκεύουν τροφή κάνοντας τα έτσι 

πιο ευάλωτα στις αρρώστιες, τα έντομα και τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Σαν όριο φυτο-

τοξικότητας η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει το όριο των 32 ppbv (μέρη ανά δισεκατομμύριο). Η 

υπέρβαση αυτού του ορίου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα υπάρχει καταστροφή στη βλάστηση, 

αλλά ότι βρισκόμαστε σε επίπεδα επικινδυνότητας για την βλάστηση. 

Υδρογονάνθρακες και άλλες οργανικές ενώσεις 

Οι υδρογονάνθρακες θεωρούνται σημαντικοί πρωτογενείς ρύποι της ατμόσφαιρας γιατί 

συμβάλουν στο σχηματισμό των φωτοχημικών οξειδωτικών (τοξικές και οξειδωτικές χημικές 

ενώσεις που δημιουργούνται κατά το φωτοχημικό νέφος). Οι πιο απλοί υδρογονάνθρακες 

περιέχουν 1-4 άτομα άνθρακα και είναι αέρια, 5-6 άτομα άνθρακα και είναι υγρά, ενώ από 7 

άτομα και πάνω είναι στερεά. Από αυτές τις ενώσεις οι πιο σημαντικές είναι τα αέρια και από τις 

υπόλοιπες οι πιο πτητικές. 

Οι οργανικές ενώσεις μπορούν να περιέχουν στο μόριο τους και άλλα στοιχεία (θείο, άζωτο, 

αλογόνα) ή ομάδες στοιχείων (ρίζες), ή ακόμα και άτομα οξυγόνου. Από τους οξυγονομένους 
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υδρογονάνθρακες δύο κατηγορίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ατμοσφαιρική 

ρύπανση, οι αλδεΰδες και οι κετόνες. Κατηγορίες οργανικών ενώσεων είναι τα αλκάνια, 

αλκένια, αλκίνια, αλκαδιένια, αρωματικοί υδρογονάνθρακες, αλδεϋδες, κετόνες και αλογονούχες 

ενώσεις όπως τα CFCs. 

Η πιο επικίνδυνη τοξική πτητική οργανική ένωση στην ατμόσφαιρα είναι το βενζόλιο η οποία 

αποτελεί ένα από τα δευτερεύοντα συστατικά της βενζίνης. Πηγές βενζολίου είναι τα πρατήρια 

και τα αυτοκίνητα διανομής βενζίνης, καθώς επίσης και όλες οι μηχανές που χρησιμοποιούν 

βενζίνη σαν καύσιμο. Το βενζόλιο σαν αυτούσια ένωση μπορεί να προκαλέσει χρόνιες παθήσεις 

όπως καρκίνο, αταξία στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ζημιές στη λειτουργία του ήπατος και των 

νεφρών, ανωμαλίες στην αναπαραγωγή και προβληματικές γεννήσεις. 

Αιωρούμενα Σωματίδια 

Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι μικρά τεμάχια ύλης σε στερεή ή υγρή φάση, που μπορούν να 

αιωρούνται στην ατμόσφαιρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ανάλογα με την προέλευση τους 

παρουσιάζουν ανομοιογένεια στη μορφή, το μέγεθος και τη χημική σύσταση. Οι κυριότερες 

πηγές εκπομπής αιωρουμένων σωματιδίων είναι οι διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες, τα 

αυτοκίνητα, οι πυρκαγιές, τα καψαλίσματα χωραφιών και άλλες γεωργικές δραστηριότητες, οι 

κατασκευές, η επαναιώρηση σκόνης λόγω ισχυρών ανέμων κλπ. 

Τα αιωρούμενα σωματίδια επηρεάζουν την αναπνοή και προκαλούν ασθένειες στο 

αναπνευστικό σύστημα, στους πνεύμονες και στην καρδιά. Όσο πιο μικρά είναι τα σωματίδια 

τόσο πιο επικίνδυνα είναι, καθώς αυξάνει η πιθανότητα εισχώρησης τους στην αναπνευστική 

περιοχή των πνευμόνων. Ιδιαίτερα προβληματικά για τους πνεύμονες είναι τα σωματίδια με 

διάμετρο 0.1-1 μm, ενώ η επικινδυνότητά τους εξαρτάται επίσης από τη χημική τους σύσταση. 

Τα αιωρούμενα σωματίδια συμβάλλουν επίσης στη μείωση της ορατότητας. 

Ο χρόνος ζωής των σωματιδίων είναι αντιστρόφως ανάλογος με το μέγεθός τους. Οπότε, τα 

μεγάλα σωματίδια έχουν χρόνο ζωής μερικές ώρες ενώ τα μικρά σωματίδια μερικές ημέρες. 

Αναλόγως με το μέγεθός τους η ταξινόμηση αιωρούμενων σωματιδίων είναι η ακόλουθη: Aitken 

σωματίδια 0.001 – 0.1 μm, λεπτά σωματίδια 0.1 – 1μm, γιγαντιαία ή χονδρόκοκκα σωματίδια > 

1 μm, σωματίδια καπνού 1-1000 μm, σκόνη μικρής διαμέτρου <100 μm, σκόνη μεγάλης 

διαμέτρου >100 μm, νεφοσταγονίδια 1-100 μm και σταγόνες βροχής > 100 μm. 

Οι μελέτες ποιότητας της ατμόσφαιρας εστιάζονται στη μελέτη δύο μεγάλων χαρακτηριστικών 

πληθυσμών σωματιδίων: αυτών με ισοδύναμη αεροδυναμική διάμετρο έως 2.5μm (PM2.5) και 

αυτών με ισοδύναμη αεροδυναμική διάμετρο έως 10μm (PM10) 

Ποιότητα ατμόσφαιρας στην περιοχή ενδιαφέροντος 

Στη χώρα μας ισχύουν νομοθετημένα όρια και στόχοι για τους ρύπους διοξείδιο του θείου, 

αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ10), διοξείδιο του αζώτου, όζον, μονοξείδιο του άνθρακα, βενζόλιο, 

μόλυβδο, αρσενικό, κάδμιο, υδράργυρο και βενζο(α)πυρένιο, σύμφωνα με τα όρια ποιότητας 

ατμόσφαιρας που έχουν καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα όρια αυτά αναφέρονται τόσο 

στην προστασία της ανθρώπινης υγείας όσο και των οικοσυστημάτων και παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.II.  

Οι οδηγίες που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και αφορούν στην ποιότητα της ατμόσφαιρας είναι: 

-Εναρμόνιση της Οδηγίας 1996/62/ΕΚ για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του αέρα 

του περιβάλλοντος (ΚΥΑ 3277/209/2000, ΦΕΚ 180/Β/17-2-2000). 

-Εναρμόνιση της Οδηγίας 1999/30/ΕΚ για τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του 

αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος (ΠΥΣ 34/30.5.2002, 

ΦΕΚ125/Α/ 5-6-02). 
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-Εναρμόνιση της Οδηγίας 2000/69/ΕΚ για τις οριακές τιμές βενζολίου και μονοξειδίου του 

άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος (ΚΥΑ 9238/332, ΦΕΚ 405Β/27.2.05). 

-Εναρμόνιση της Οδηγίας 2002/3/ΕΚ σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΚΥΑ ΗΠ 

38638/2016, ΦΕΚ 1334Β/21.9.05). 

-Εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το 

νικέλιο και τους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΚΥΑ ΗΠ 

22306/1075/Ε103, ΦΕΚ 920Β/8.6.07). 

- Εναρμόνιση της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 

καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, η οποία συσσωματώνει την 96/62/EΚ και τις τρεις 

θυγατρικές της (1999/30/ΕΚ, 2000/69/ΕΚ και 2002/3/ΕΚ), όπως και την απόφαση 97/101/ΕΚ 

για την καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης από μεμονωμένους σταθμούς και δίκτυα (ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε.103, 

ΦΕΚ 488/30.3.11). 

Γενικά στην Ελληνική επικράτεια τα σχετικά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας στοιχεία είναι 

περιορισμένα και αναφέρονται κυρίως σε επίπεδο χώρας. Για την εκτίμηση της υφιστάμενης 

κατάστασης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της χώρας έχει εκπονηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ η 

μελέτη «Εκτίμηση και χαρτογραφική απεικόνιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον Ελλαδικό 

χώρο» λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του δικτύου σταθμών του Εθνικού Δικτύου 

Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ, Πίνακας 4.ΙΙΙ), μετρήσεων που έγιναν 

στα πλαίσια της προαναφερόμενης μελέτης και εκτιμήσεων με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων 

προσομοίωσης (www.ypeka.gr). 

Με βάση την προαναφερόμενη μελέτη, όπως φαίνεται και στις Εικόνες 4.11 και 4.12 τα 

σοβαρότερα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης εντοπίζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα της 

Χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, κλπ), καθώς και στις περιοχές 

παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη (περιοχή Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Μεγαλόπολης). Επίσης, 

προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης εμφανίζονται και σε ορισμένες βιομηχανικές περιοχές 

(π.χ. Οινοφύτων – Σχηματαρίου), καθώς σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της περιφέρειας της 

χώρας (Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλο, Πάτρα, Ιωάννινα). 

Δημοσιευμένα στοιχεία που να περιγράφουν την ποιότητα του αέρα ή/και τα επίπεδα της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής στην οποία βρίσκονται τα προτεινόμενα για 

έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων ‘θαλάσσια οικόπεδα’ δεν υπάρχουν. Πλησιέστερα 

στην θαλασσια περιοχή ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο βρίσκεται ο σταθμός 

μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του δικτύου σταθμών του ΕΔΠΑΡ, ο οποίος όμως δεν 

λειτουργεί κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω τεχνικών προβλημάτων και επίσης βρίσκεται 

στο βόρειο τμήμα της Κρήτης.  

Ωστόσο, πέραν της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, σχετικά σαφής εικόνα για την ατμοσφαιρική 

ποιότητα έχει διαμορφωθεί και για ακόμη δώδεκα πόλεις της Ελλάδας, για τις οποίες έχουν 

εκπονηθεί σχετικά επιχειρησιακά σχέδια. Με βάση τα δεδομένα και τις προγνώσεις των σχεδίων 

αυτών, στην Πάτρα, το Βόλο, τη Λάρισα, το Ηράκλειο, την Κοζάνη και την Πολεμαρχία, 

καταγράφονται υπερβάσεις των οριακών τιμών PM10, ενώ οι συγκεντρώσεις των υπόλοιπων 

ρύπων κινούνται κάτω από τα όρια, αλλά όχι πάντα σε καθησυχαστικά επίπεδα. Για το μέλλον, 

στις πέντε αυτές πόλεις διαφαίνεται ότι τα αιωρούμενα σωματίδια θα εξακολουθήσουν να 

αποτελούν το κυριότερο πρόβλημα. Η συμμετοχή της αστικής κινητικότητας στη διαμόρφωση 

της συνολικής εικόνας της ποιότητας της ατμόσφαιρας στις πόλεις αυτές είναι διαφορετική κατά 

περίπτωση. Στην Πάτρα, το Βόλο, τη Λάρισα και το Ηράκλειο, οι μεταφορές φαίνεται να 

συμμετέχουν σε σημαντικό βαθμό, ενώ στην Κοζάνη και την Πολεμαϊδα, οι κύριες πηγές 

εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων εντοπίζονται στους λιγνιτικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς. 
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Στη Μεγαλόπολη, η οποία επίσης γειτνιάζει άμεσα με λιγνιτικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, 

οι συγκεντρώσεις PM10 κινούνται εντός ορίων, αλλά καταγράφονται υπερβάσεις στο SO2. Και 

στην περίπτωση αυτή, η συμμετοχή της αστικής κινητικότητας στη διαμόρφωση της συνολικής 

εικόνας της ποιότητας του αέρα είναι περιορισμένη. Στη Λάρισα, με τη συμμετοχή των αστικών 

και υπεραστικών μεταφορών στη συνολική εικόνα της ποιότητας της ατμόσφαιρας να είναι 

σημαντική, παρουσιάζονται υπερβάσεις τόσο στα όρια των PM10 όσο και του SO2, ενώ η 

εξέλιξη για το μέλλον δεν έχει επαρκώς εκτιμηθεί. Τέλος, στα Χανιά, τα Ιωάννινα, την Καβάλα, 

τη Ρόδο και τη Μυτιλήνη, οι συγκεντρώσεις του συνόλου των αέριων ρύπων κινούνται εντός 

ορίων και η θετική αυτή εικόνα δεν ενέχει σοβαρές πιθανότητες μεταστροφής στο άμεσο μέλλον 

(ΥΠΕΚΑ 2008). 
 

Πίνακας 4.II. Ορια ποιότητας της ατμόσφαιρας (ΕΚΠΑΑ 2009). 
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Εικ. 4.11. Χαρτογράφηση ως προς τη μέση ημερήσια οριακή τιμή διοξείδιου του θείου 

(αριστερά) και ως προς τη μέση ημερήσια οριακή τιμή αιωρούμενων σωματιδίων 

(δεξιά). 

 

  

Εικ. 4.12. Χαρτογράφηση ως προς τη μέση ετήσια οριακή τιμή βενζολίου (αριστερά) και ως 

προς τη μέση ετήσια οριακή τιμή διοξειδίου του αζώτου (δεξιά). 

 

Βέβαια η περιοχή είναι δυνατόν να δέχεται αερομεταφερόμενη ρύπανση ανθρωπογενή ή/και 

φυσική από ρυπογόνες δραστηριότητες που βρίσκονται είτε στην ευρύτερη περιοχή είτε σε πολύ 

μεγάλη απόσταση. Η Ελλάδα και κατ’επέκταση η περιοχή μελέτης δέχεται την επίδραση 

ανθρωπογενών ρύπων που εκπέμπονται από πηγές στην ανατολική Ευρώπη, στη Δυτική 

Μεσόγειο, στα Βαλκάνια κλπ. που μεταφέρονται ακολουθώντας την κίνηση των αερίων μαζών 

στην Ευρω-Μεσογειακή περιοχή. 

Η φωτοχημική ρύπανση στη Μεσόγειο οδηγεί στο σχηματισμό υψηλών συγκεντρώσεων O3 

καθώς επίσης και αερολυμάτων. Χαρακτηριστικές κατανομές των συγκεντρώσεων O3 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 4.13 (http://forecast.uoa.gr/). Το όζον που παράγεται κατά τη 

διάρκεια των προηγούμενων ημερών μεταφέρεται και παραμένει σχεδόν άθικτο κατά τη 

διάρκεια της νύχτας πάνω από τη θάλασσα. Παρόμοιες κατανομές παρατηρούνται και για το 

σχηματισμό αερολυμάτων (θειικά άλατα), που αποτελεί ένδειξη της μεταφοράς ρύπων σε 

μεγάλη ακτίνα (Εικ. 4.14, http://forecast.uoa.gr/). 

 

http://forecast.uoa.gr/
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Πίνακας 4.ΙΙΙ. Χαρακτηριστικά σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του ΕΔΠΑΡ που 

την ευθύνη λειτουργάις τους έχουν οι περιφερειακές διοικήσεις. 

 

Σταθμός 

Θέση Χαρακτηρισμός 

Ονομα Γεωγρ. μήκος Γεωγρ. πλάτος Υψόμετρο (m-asl) 

Πλ. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 22° 56 43́  ́.04 40° 38 01 ́ ́.58 27 Αστικός-Κυκλοφορίας 

Α.Π.Θ. 22° 57 24́ ́.13 40° 38 ́00́ .́86 55 Αστικός-Υποβάθρου 

ΚΟΡΔΕΛΙΟ 22° 53 ́36́ ́.38 40° 40 ́24́ ́.77 30 Αστικός-Βιομηχανικός 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 23° 01 ́54́ ́.05 40° 35 ́20́ ́.15 363 Αστικός-Υποβάθρου 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 22° 57 ́33́ ́.49    40° 34 ́44́ ́.10 60 Αστικός-Υποβάθρου 

ΣΙΝΔΟΣ 22° 48 ́08́ ́.52 40° 39 ́28́ ́.23 14 Αστικός-Βιομηχανικός 

ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ 22° 52 ́34́ ́.43 40° 44 ́23́ ́.43           229 Αστικός-Υποβάθρου 

ΠΑΤΡΑ-1 21° 44 ́18́ ́.35      38° 15 ́11́ ́.15 16 Αστικός-Κυκλοφορίας 

ΠΑΤΡΑ-2 21° 44 ́09́ ́.23     38° 14 ́45́ ́.51   19 Αστικός-Κυκλοφορίας 

ΒΟΛΟΣ 22° 56́ 35́  ́    39° 21 ́59́  ́  31 Αστικός-Υποβάθρου 

ΛΑΡΙΣΑ 22° 27 ́12́  ́   39° 40 ́03́  ́ 15 Αστικός-Κυκλοφορίας 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25° 04 ́48́  ́  35° 19 ́57́  ́ 10 Αστικός-Κυκλοφορίας 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20° 51 ́00́  ́    39° 37 ́12́  ́ 485 Αστικός-Υποβάθρου 

 

 

 

      

 

Εικ. 4.13. Κατανομές όζοντος στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου κατά τις πρωινές 

(αριστερά) και βραδινές ώρες (δεξιά) (http://forecast.uoa.gr/) 

 

http://forecast.uoa.gr/
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Εικ. 4.14. Κατανομές αερολυμάτων θειικών αλάτων (PSO4) στην ευρύτερη περιοχή της 

Μεσογείου κατά τις πρωινές (αριστερά) και βραδινές ώρες (δεξιά) 

(http://forecast.uoa.gr/). 
 

Σκόνη προερχόμενη από την έρημο Σαχάρα μεταφέρεται προς τον Ελλαδικό χώρο κυρίως κατά 

τη διάρκεια των μεταβατικών εποχών, της άνοιξης και του φθινοπώρου, (Michaelides et al. 

1999). Η μεταφορά σκόνης είναι ένα μάλλον επεισοδιακό φαινόμενο. Η ανάλυση της μεταφοράς 

σκόνης προς την Ελλάδα δείχνει ότι σκόνη μεταφέρεται περίπου κατά τα δύο τρίτα των ημερών 

ενός χρόνου, και συμβάλλουν σημαντικά στην υποβάθμιση της ατμοσφαιρικής ποιότητας. Η 

σκόνη μεταφέρεται συνήθως από τη Σαχάρα προς την Ελλάδα υπό συνθήκες αντικυκλωνικής 

ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Κάτω από τέτοιες περιστάσεις, οι αέριες μάζες στα κατώτερα 

στρώματα της τροπόσφαιρας είναι θερμές και ξηρές και επομένως ευνοϊκές για την ανάπτυξη 

ευστάθειας και τη δημιουργία στασιμότητας με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η διασπορά των 

τοπικών πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επιπλέον, η ηλιοφάνεια και η υγρασία στο οριακό 

στρώμα ατμόσφαιρας-θάλασσας υποβοηθούν το σχηματισμό αερολυμάτων. Ο σχηματισμός 

αερολυμάτων και η ταυτόχρονη μεταφορά σκόνης αυξάνουν τη συγκέντρωση των αιωρουμένων 

σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και μειώνουν την ορατότητα. Επίσης δεδομένου του μεγάλου 

ύψους βροχής στην περιοχή ενδιαφέροντος σημαντικές ποσότητες της σκόνης από τη Σαχάρα 

μεταφέρονται από την ατμόσφαιρα στη θάλασσα και το έδαφος μέσω της υγρής απόθεσης (Εικ. 

4.15, http://forecast.uoa.gr/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 4.15. Κατανομή υγρής απόθεσης 

σκόνης από τη Σαχάρα. 

(http://forecast.uoa.gr/) 

 

http://forecast.uoa.gr/
http://forecast.uoa.gr/
http://forecast.uoa.gr/
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4.1.2 Υδρογραφία και Ωκεανογραφία 

4.1.2.1 Φυσική Ωκεανογραφία 

Γενική Κυκλοφορία  - Κυρίαρχες Μάζες Νερού   

Η υπό εξέταση περιοχή καλύπτει το θαλάσσιο χώρο νότια της Κρήτης κυρίως εντός του 

Λιβυκού Πελάγους. Το δυτικότερο άκρο της περιοχής ορίζεται στον κόλπο της Καλαμάτας και 

το ανατολικότερο ταυτίζεται με το ανατολικά άκρο της Κρήτης στο δίαυλο Κρήτης – Κάσου. Η 

περιοχή ενδιαφέροντος αποτελεί τη θαλάσσια οδό ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική και 

βιβλιογραφικά αναφέρεται και ως Κρητικό Πέρασμα (Cretan Passage). Προσθέτως, η περιοχή 

αποτελεί την σύνδεση ανάμεσα το Ιόνιο Πέλαγος στα δυτικά και τη Θάλασσα της Λεβαντίνης 

στα ανατολικά.  

Εκτός του συνδετικού της ρόλου ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες λεκάνες της Ανατολικής 

Μεσογείου, η περιοχή αποτελεί τον δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στο Αιγαίο Πέλαγος και την 

Ανατ. Μεσόγειο καθώς και τον τελικό αποδέκτη των ενδιάμεσων ή βαθιών πυκνών νερών που 

παράγονται στο Αιγαίο Πέλαγος. Η επικοινωνία του Αιγαίου Πελάγους με την Ανατ. Μεσόγειο 

πραγματοποιείται μέσα από τα Δυτικά και τα Ανατολικά Κρητικά Στενά. Τα σημαντικότερα από 

αυτά είναι, 1) Ανατολικά: Το Στενό της Κάσου (εύρος 65 km περίπου και βάθος 1000 m) και το 

Στενό της Καρπάθου (εύρος 40 km περίπου και βάθος 850 m) και 2) Δυτικά: Το Στενό των 

Αντικυθήρων (εύρος 30 km περίπου και βάθος 700 m), (Kontoyiannis et al., 1999). Έξω από τα 

Κρητικά Στενά η πυθμένα βαθαίνει απότομα ως τα 3000 – 4000 m προς την Ελληνική Τάφρο.  

Αναλυτικότερα, οι κυρίαρχες μάζες νερού που απαντώνται στην περιοχή ενδιαφέροντος είναι οι 

εξής (Schlitzer et al., 1991, POEM Group, 1992, Theocharis et al., 1993, Malanotte-Rizzoli et 

al., 1997, Theocharis et al., 2002, Kress et al., 2003, Malanotte-Rizzoli et al., 2014):  

1. Επιφάνεια 

Διαμορφωμένο Ατλαντικό Νερό (Modified Atlantic Water, MAW).  

Πρόκειται για νερό προέλευσης Ατλαντικού Ωκεανού που εισέρχεται στη Δυτ. Μεσόγειο από τα 

Στενά του Γιβραλτάρ και από εκεί αφού υποστεί μεταβολές των χαρακτηριστικών του καθώς 

διασχίζει τη λεκάνη της Δυτ. Μεσογείου, περνάει στο Ανατ. Μεσόγειο μέσω των Στενών της 

Σικελίας και κινείται προς τη Θάλασσα της Λεβαντίνης διασχίζοντας το Κρητικό Πέρασμα. 

Κύριο χαρακτηριστικό του ΜΑW είναι η χαμηλή αλατότητα. Το MAW εντοπίζεται ως ένα 

κυρίως υποεπιφανειακό ελάχιστο αλατότητας σε βάθη από 30 ως 200m περίπου. Αφού διέλθει 

από τα Στενά της Σικελίας, το MAW μεταφέρεται στο εσωτερικό του Ιονίου Πελάγους από ένα 

ρεύμα νερού που ονομάζεται Ρεύμα Ατλαντικού – Ιονίου (Atlantic – Ionian Stream, AIS) το 

οποίο καταλήγει στο Κρητικό Πέρασμα για να μετονομαστεί σε Mid-Mediterranean Jet (MMJ) 

κατευθυνόμενο πλέον προς τη Λεβαντίνη. Πρόσφατα έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η είσοδος του 

MAW από το Ιόνιο προς τη Λεβαντίνη γίνεται μέσω ενός επιφανειακού ρεύματος που ρέει κατά 

μήκος των ακτών της Λιβύης και της Αιγύπτου και το οποίο ονομάζεται Libyo-Egyptian Current 

(LEC) (π.χ. Millot and Taupier-Letage, 2005, Hamad et al., 2006). Η ύπαρξη τόσο του MMJ όσο 

και του LEC έχει διαπιστωθεί σε πρόσφατη εργασία των Menna et al. (2012).  

Το MAW κινούμενο από τα Στενά της Σικελίας προς τα ανατολικά αυξάνει σταδιακά την 

αλατότητά του. Χαρακτηριστικές τιμές του MAW εντός της περιοχής ενδιαφέροντος και σε 

βάθος ως περίπου 100μ είναι, θερμοκρασία 15-17 0C κατά τη χειμερινή περίοδο (με ανοδική 

τάση λόγω θέρμανσης κατά το καλοκαίρι), ενώ η αλατότητά του παραμένει σχετικά αμετάβλητη 

μέσα στο έτος με τιμές 38.4<S<38.9.  

Άλλη μάζα νερού στα επιφανειακά στρώματα της περιοχής ενδιαφέροντος είναι το Επιφανειακό 

Νερό Λεβαντινής προέλευσης (Levantine Surface Water, LSW), το οποίο προέρχεται από 
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μετατροπή των μαζών του MAW μέσω θέρμανσης και εξάτμισης σε μία θερμή και υψηλής 

αλατότητας επιφανειακή μάζα (S>39.2), η οποία κινείται από τη Λεβαντίνη προς τα Δυτικά 

φτάνοντας ως το Κρητικό Πέρασμα σε βάθη πάνω από το MAW.  

Η κυκλοφορία του Ιονίου Πελάγους αποτυπώνεται στην Εικ. 4.16 (από Theocharis et al., 1993).  

2. Ενδιάμεσα Βάθη 

Ενδιάμεσο Νερό της Λεβαντίνης (Levantine Intermediate Water, LIW).  

Πρόκειται για τον βασικότερο τύπο νερού που απαντάται σε ενδιάμεσα βάθη σε όλη τη 

Μεσόγειο. Πηγή προέλευσής του είναι η θάλασσα της Λεβαντίνης, όπου και σχηματίζεται την 

χειμερινή περίοδο κυρίως στην περιοχή του κυκλώνα της Ρόδου. Το LIW εισέρχεται στο Ιόνιο 

Πέλαγος μέσω του Κρητικού Περάσματος σε βάθη από 150 – 400m περίπου και από εκεί 

εξαπλώνεται στο Ιόνιο Πέλαγος σε βάθη από 200 ως 600m περίπου, πριν συνεχίσει την πορεία 

του προς τη Δυτ. Μεσόγειο μέσω των Στενών της Σικελίας. Το LIW κινούμενο από τη 

Λεβαντίνη προς τα Στενά της Σικελίας χάνει σταδιακά αλατότητα και θερμότητα, συνολικά 

αυξάνοντας την πυκνότητά του και κατά συνέπεια και το βάθος στο οποίο κινείται. Η μάζα του 

LIW εντοπίζεται ως ένα τοπικό μέγιστο αλατότητας σε ενδιάμεσα βάθη. Τυπικές τιμές του LIW 

στην περιοχή ενδιαφέροντος είναι θερμοκρασία μεταξύ 14 και 15.5 0C, 38.9<S<39.05 και 

πυκνότητα σθ μεταξύ 29 και 29.10 kg/m3.  

Ενδιάμεσο Νερό του Κρητικού Πελάγους (Cretan Intermediate Water, CIW).  

Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί (Schlitzer et al., 1991, Malanotte-Rizzoli et al., 1999) η ύπαρξη 

ενδιάμεσης μάζας νερού με προέλευση από το Κρητικό Πέλαγος (CIW) που εξέρχεται από το 

Κρητικό Πέλαγος μέσω των Δυτικών και Ανατολικών Κρητικών Στενών και ισορροπεί σε βάθη 

παρόμοια με αυτά που καταλαμβάνει το LIW, γεγονός που καθιστά μάλλον δυσχερή την 

διάκριση μεταξύ των δύο αυτών ενδιάμεσων μαζών. Σποραδικά το Κρητικό Πέλαγος παράγει 

πυκνό CIW και πυκνότητα σθ μεταξύ 29.10 και 29.20 kg/m3 που ισορροπεί σε βάθη μεγαλύτερα 

του LIW μετά την εκροή του από το Κρητικό Πέλαγος. Πρόσφατα υπήρξε μια έξοδος τέτοιου 

νερού την περίοδο 2007-2009 (Velaoras et al., 2014).  Στην Εικόνα 4.17 φαίνεται η έξοδος 

αυτής της μάζας από τα Δυτικά Κρητικά Στενά τον Μάρτιο του 2008.  

3. Βαθιά Νερά  

Βαθιά Νερά της Ανατ. Μεσογείου (Eastern Mediterranean Deep Water, EMDW).  

Πρόκειται για την υδάτινη μάζα που κυριαρχεί σε βάθη μεγαλύτερα των 1600m σε όλη την 

Ανατ. Μεσόγειο με ομογενή χαρακτηριστικά θερμοκρασίας 13.3-13.6 0C, αλατότητας <38.7 και 

πυκνότητας σθ <29.20 kgr/m3 (οι τιμές αυτές αναφέρονται μέχρι της αρχές της δεκαετίας του 

’90, όπως θα αναφερθεί πιο κάτω). Από τη βάση του ενδιάμεσου στρώματος του LIW ως την 

κορυφή του EMDW εντοπίζονται μεταβατικές υδάτινες μάζες (Transitional Mediterranean 

Water, TMW) με χαρακτηριστικά που κυμαίνονται μεταξύ των υπερκείμενων και υποκείμενων 

στρωμάτων και χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλελυμένο οξυγόνο. Κυρίαρχη πηγή του EMDW 

θεωρούνται πυκνές μάζες νερού που δημιουργούνται κυρίως στην Αδριατική θάλασσα τη 

χειμερινή περίοδο (Pollack 1951, Schlitzer et al. 1991), ενώ στο παρελθόν είχε αναφερθεί 

(Ovchinikov & Plakhin 1965, El-Gindy & El-Din 1986) ότι πυκνά νερά με προέλευση από το 

Αιγαίο Πέλαγος συμμετείχαν στη δημιουργία του EMDW, αλλά σε μη μόνιμη βάση και σε 

μικρότερες ποσότητες συγκριτικά με την Αδριατική.  

Με αφορμή ερευνητικό πλου στα πλαίσια του προγράμματος POEM το 1995 διαπιστώθηκε μια 

απότομη αλλαγή στη θερμοαλατική κυκλοφορία της Ανατολικής Μεσογείου με κυρίαρχο 

φαινόμενο την ανάδειξη του Αιγαίου Πελάγους ως την κύρια πλέον πηγή βαθιών νερών για την 

Ανατολική Μεσόγειο σε αντικατάσταση της Αδριατικής θάλασσας (Roether et al. 1996, Klein et 

al. 1999).  Το φαινόμενο ονομάστηκε Eastern Mediterranean Transient (EMT). Τα πυκνά νερά 
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που σχηματίστηκαν στο Αιγαίο Πέλαγος στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ήσαν θερμότερα, πιο 

αλμυρά και πυκνότερα από το EMDW, με αποτέλεσμα εκρέοντας από τα Κρητικά Στενά, αυτά 

να αναμιχθούν με το προϋπάρχον EMDW, μεταβάλλοντας έτσι τα χαρακτηριστικά του. Το 

«νέο» EMDW παρουσιάζει μεγαλύτερη αλατότητα (>38.75) και θερμοκρασία, ενώ η πυκνότητά 

του (σθ) ξεπερνά τα 29.20 kgr/m3. Τα επόμενα χρόνια, οι ποσότητες πυκνού νερού προέλευσης 

Αιγαίου Πελάγους που τροφοδοτούσαν τα βαθιά στρώματα της Ανατολικής Μεσογείου 

μειώθηκαν σημαντικά, ενώ ειδικότερα αυτές που τροφοδοτούσαν την λεκάνη του Ιονίου έχασαν 

τόση πυκνότητα ώστε πλέον δεν φτάνουν στον πυθμένα της λεκάνης αλλά ισορροπούν σε βάθη 

ως 2500m (Theocharis et al. 2002).   

Δυναμικά χαρακτηριστικά - Κυκλοφοριακές δομές 

Σύμφωνα με τους Theocharis et al. 1993 και Malanotte-Rizzoli et al. 1997, οι κυρίαρχες μόνιμες 

δομές στην κυκλοφορία του Ανατ. Ιονίου Πελάγους είναι ένας κυκλωνικός σχηματισμός 

(Κρητικός Κυκλώνας, Cretan Cyclone CC) νοτιοδυτικά της Κρήτης, ενώ βορειότερα του CC 

κοντά στις δυτικές ακτές της Πελοποννήσου, εντοπίζεται ένας ισχυρός αντικυκλώνας γνωστός 

με το όνομα «Πέλοπας» (Pelops Anticyclone, PA). (Οι στρόβιλοι μαζί με την επιφανειακή 

κυκλοφορία φαίνονται στην Εικόνα 4.18). Ο CC περιορίζεται κατά βάθος στο ανώτερο 

θερμοκλινές και στο ενδιάμεσο στρώμα χωρίς να εμφανίζεται κάτω από τα 400m περίπου. Ο 

«Πέλοπας» είναι ισχυρά βαροτροπικός κάτω από τα 100m και εντοπίζεται αρκετά έντονος μέχρι 

τα 800m. Στο κέντρο του εγκλωβίζει επιφανειακά νερά προερχόμενα κυρίως από το Κρητικό 

Πέλαγος, τα οποία είναι πιο θερμά και αλμυρά από τις μάζες του LIW που τον περιβάλλουν.  

 

 

 

 

Εικ. 4.18. Απεικόνιση της κυκλοφορίας στην περιοχή ενδιαφέροντος (από Theocharis et al., 

1993). Διακρίνονται (από δυτικά προς ανατολικά) ο αντικυκλώνας Πέλοπας (PA), o 

Κρητικός κυκλώνας (CC), αντικυκλώνας της Ιεράπετρας (ΙΑ) και ο κυκλώνας της 

Ρόδου (RC).  
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Ανατολικότερα διακρίνεται ο αντικυκλώνας της Ιεράπετρας (Ierapetra Anticyclone, IA) κοντά 

στις ανατολικές ακτές της νότιας Κρήτης που ενισχύεται κατά το τέλος της θερινής περιόδου και 

το φθινόπωρο.  

Τέλος, στο ανατολικότερο όριο της περιοχής απαντάται ο μόνιμος κυκλώνας της Ρόδου (RC) 

που είναι ο κύριος χώρος παραγωγής του LIW.  

Υδρολογικά χαρακτηριστικά των περιοχών ενδιαφέροντος 

Η καταγραφή της κυκλοφορίας σε χρονικά στιγμιότυπα με απ’ ευθείας ρευματομετρήσεις σε 

διαφορετικά βάθη, που μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση του οργάνου Acoustic Doppler Current 

Profiler (ADCP) προσαρμοσμένου στα ύφαλα ερευνητικού σκάφους, δεν έχει ποτέ 

πραγματοποιηθεί για ολόκληρη την περιοχή ενδιαφέροντος.  Από μεμονωμένες μετρήσεις με 

χρήση παρασυρόμενων επιφανειακών πλωτήρων (υδραετών/drifters) την περίοδο 2005-2007 

γνωρίζουμε ότι οι τιμές των επιφανειακών ρευμάτων στην ανοιχτή θάλασσα της Ανατολικής 

Μεσογείου κυμαίνονται από ~10 cm/sec έως περίπου ~50-70 cm/sec, που ισοδυναμεί με σχεδόν 

1-1.5 ναυτικά  μίλια ανά ώρα (Gerin at al., 2009, Menna and Poulain, 2010).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 4.19. Έξοδος πυκνού CIW από τα Δυτικά Κρητικά Στενά κατά το Μάρτιο του 2008 (από 

Velaoras et al., 2014). Διακρίνεται τομή αλατότητας και οξυγόνου κατά την 

διαδρομή του πάνω σχήματος.  
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Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), έχει κατά το παρελθόν υλοποιήσει 

ερευνητικά προγράμματα σε επιμέρους περιοχές μελέτης μέσα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή 

όπου η χώρα διεξάγει έρευνες για υδρογονάνθρακες.  Σε ορισμένα από αυτά τα προγράμματα 

υπήρχε η απαίτηση της καταγραφής των επιφανειακών ρευμάτων, δηλαδή των ρευμάτων στα 

ανώτερα ~20-30 μέτρα.   

Η καταγραφή των ρευμάτων στα συγκεκριμένα βάθη γίνεται είτε με στιγμιαία μέτρηση από 

ερευνητικό σκάφος καθώς αυτό κινείται και διερευνά μία θαλάσσια περιοχή, είτε με χρήση 

αγκυροβολίου που εκτείνεται από κάποιο σταθερό σημείο του πυθμένα έως συγκεκριμένο 

υποεπιφανειακό βάθος και  προσάρτηση ρευματογράφου στο αγκυροβόλιο στο βάθος μέτρησης.  

Η πρώτη μέθοδος έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει στιγμιαίες μεν πληροφορίες αλλά σε μια 

μεγάλη περιοχή κάλυψης που διερευνά το σκάφος και δείχνει με τον τρόπο αυτό την οριζόντια 

δομή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο βάθος. Η δεύτερη μέθοδος έχει το πλεονέκτημα ότι 

παρέχει πληροφορία για τη μεταβλητότητα του σημειακού ρεύματος στο χρόνο αλλά 

ταυτόχρονα μειονεκτεί γιατί αφ’ ενός δεν αποτυπώνει την οριζόντια δομή της κυκλοφορίας και 

εφ’ ετέρου υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της απώλειας του αγκυροβολίου από έντονα φαινόμενα 

και ανθρώπινες δραστηριότητες ειδικά σε περιοχές πλησίον της ακτής και όταν υπάρχουν 

ρευματογράφοι στα άνω 20-30 μέτρα.  

Κατά συνέπεια οι υπάρχουσες μετρήσεις  που διαθέτει το ΕΛΚΕΘΕ για επιφανειακά ρεύματα 

είναι από το ωκεανογραφικό σκάφος (Ω/Κ) ΑΙΓΑΙΟ και έχουν γίνει με χρήση ακουστικού 

ρευματογράφου τομογράφου (ADCP) ο οποίος σε κάθε θέση μέτρησης ποντιζόταν επί 

δεκαπεντάλεπτο σε βάθος τεσσάρων μέτρων και μετρούσε προφίλ ρεύματος δηλαδή την ένταση 

και διεύθυνση του ρεύματος σε διαφορετικά βάθη στα πάνω 100-150 μέτρα. Από το 2010 το 

Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ διαθέτει ADCP στα ύφαλα του σκάφους που παρέχει συνεχείς εν κινήσει 

μετρήσεις  ρευμάτων στα πάνω 600 μέτρα.  

Τα δεδομένα του ΕΛΚΕΘΕ για επιφανειακά ρεύματα και δομές της θαλάσσιας κυκλοφορίας 

μέσα στην ευρύτερη περιοχή έρευνας για υδρογονάνθρακες αφορούν τις επί μέρους περιοχές α) 

στα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, β) στη δυτική Κρήτη (Στενό Αντικυθήρων – Κρήτης) και γ) 

νότια από την Δυτική και Κεντρική Κρήτη (περιοχή Γαύδου).   

Επιμέρους δομές κυκλοφορίας:  

α) Νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου  

Στην Εικόνα 4.20 παρουσιάζεται ‘στιγμιότυπο’ ρευμάτων σε βάθος 15 m στα νοτιοδυτικά της 

Πελοποννήσου μετρημένων με ADCP  κατά τις ημέρες 15 και 16 Φεβρουαρίου 2006.  Το μήκος 

που έχουν τα μαύρα βέλη είναι ενδεικτικό της έντασης της ταχύτητας, ενώ η φορά τους 

φανερώνει την κατεύθυνση του ρεύματος, σύμφωνα με το μέτρο σύγκρισης δυτικού ρεύματος 

30 cm/sec που σημειώνεται στο κάτω αριστερό άκρο της εικόνας.  Η γενική ροή είναι προς τα 

νότια-νοτιοανατολικά (έντονη μαύρη γραμμή) και καθορίζεται από τον αντικυκλώνα Πέλοπα 

που επικρατούσε στην περιοχή αυτή κατά το Φεβρουάριο 2006.  Οι τιμές των ταχυτήτων είναι 

έως 40 cm/sec.  

β) Στενό  Κρήτης - Αντικυθήρων 

Στην Εικόνα 4.21 παρουσιάζονται στιγμιότυπα ρευμάτων μετρημένων με ADCP από το Ω/Κ 

ΑΙΓΑΙΟ στην ευρύτερη περιοχή του Στενού Κρήτης – Αντικυθήρων στα βορειοδυτικά της 

Κρήτης κατά τις περιόδους του Ιουνίου 1997, Ιανουαρίου 1998 και Μαίου 1998.  Στην περιοχή 

η κυκλοφορία καθορίζεται από τον Κυκλώνα του Μυρτώου που επηρεάζει το Δυτικό Κρητικό 

Πέλαγος και τις περισσότερες φορές καλύπτει και το Στενό των Αντικυθήρων. Συνήθως 

υπάρχουν έντονα βόρεια ρεύματα έως 50-70 cm/sec κοντά στην βόρεια ακτή της Δυτικής 

Κρήτης, ενώ η ροή κατευθύνεται προς τα νότια-νοτιοδυτικά κοντά στα Αντικύθηρα.  Τον Μάιο 
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1998 η συγκεκριμένη δομή έχει εξασθενίσει  και οι ταχύτητες των ρευμάτων είναι σημαντικά 

μικρότερες απ΄ ότι ήταν τον Ιούνιο 1997 και τον Ιανουάριο 1998 (Kontoyiannis et al., 2005).  

 

 

 
 

 

 

Εικ. 4.20. Διανύσματα ταχυτήτων (μαύρα βέλη) σε βάθος 15 m στα νοτιοδυτικά της 

Πελοποννήσου κατά τον Φεβρουάριο (15/2/2006) του 2006 και γενική κατεύθυνση 

ροής (έντονη μαύρη γραμμή με μεγάλο βέλος την άκρη).  Στο κάτω δεξιά άκρο της 

εικόνας αναφαίνεται ως μέτρο σύγκρισης η ταχύτητα προς τα δυτικά με ένταση 30 

cm/sec. 
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Εικ. 4.21. Διανύσματα ταχυτήτων (μαύρα βέλη) σε βάθος 15 m στα βορειοδυτικά της Κρήτης 

κατά τον Ιούνιο 1997, Ιανουάριο 1998 και Μάιο 1998και γενική κατεύθυνση ροής 

(έντονη μαύρη γραμμή με μεγάλο βέλος την άκρη).  Στο κάτω αριστερό άκρο κάθε 

επί μέρους εικόνας αναφαίνεται ως μέτρο σύγκρισης η ταχύτητα προς τα ανατολικά 

με ένταση 25 cm/sec. 
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γ) Νότια της Δυτικής και Κεντρικής Κρήτης (Περιοχή Γαύδου) 

Στην Εικόνα 4.22 παρουσιάζονται στιγμιότυπα της δομής της επιφανειακής κυκλοφορίας νότια 

από την Κρήτη κατά τον Μάιο και Οκτώβριο 2005.  Tα συγκεκριμένα αποτελέσματα βασίζονται 

σε δεδομένα υδρογραφίας (CTD), και όχι απ΄ ευθείας ρευματομετρήσεων, και κατά συνέπεια 

δεν υπάρχουν τιμές ταχυτήτων σε αυτά. Κατά τον Μάιο βλέπουμε ένα τμήμα του Κυκλώνα της 

Κρήτης (CC) που ανεβάζει στα ανατολικά της Γαύδου νερό προς την Κρήτη και τα περνάει 

ανάμεσα Γαύδο και Κρήτη  με ακόλουθη κατεύθυνση προς τα δυτικά (Εικόνα 4.18). 

Ταυτόχρονα ένα άλλο τμήμα της ροής, που τον Μάιο ανεβαίνει βόρεια-βορειοανατολικά στα 

ανατολικά της Γαύδου, στρέφεται προς τα ανατολικά σε αντικυκλωνική (δεξιόστροφη) κίνηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 4.22. Τα πάνω σχήματα δείχνουν τις ισοβαθείς και με μικρούς σταυρούς τους σταθμούς 

υδρογραφίας.  Τα κάτω σχήματα παρουσιάζουν στιγμιότυπα της επιφανειακής δομής 

της κυκλοφορίας (μαύρες γραμμές με βέλος στην άκρη) από δεδομένα υδρογραφίας 

κατά τις περιόδους Μαΐου και Οκτωβρίου 2005.     
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Τον Οκτώβριο η γενική ροή είναι προς τα δυτικά, ενώ η ανύψωση του βυθού γύρω από τη 

Γαύδο σε συνδυασμό με τα υποθαλάσσια φαράγγια ανατολικά και δυτικά από τη Γαύδο 

δημιουργεί μαιανδρισμούς στη ροή. Οι επικρατούσες τιμές επιφανειακών ταχυτήτων, παρ’ ότι 

δεν υπάρχουν απ΄ ευθείας μετρήσεις αναμένεται, να είναι συγκρίσιμες με τις γενικές ταχύτητες 

στο ευρύτερο χώρο της ανοιχτής Ανατολικής Μεσογείου με μέγιστα της τάξεως των 50-70 

cm/sec.  

Στις Εικόνες 4.23 και 4.24 που ακολουθούν, παρουσιάζονται οριζόντιες κατανομές 

θερμοκρασίας και αλατότητας σε βάθη 15 και 200m αντίστοιχα. 

 
 

Εικ. 4.23. Θερμοκρασία και αλατότητα σε βάθος 15m τον Μάιο 2005 στην περιοχή της Εικόνας 

4.22.  

 

Η χαμηλή επιφανειακή αλατότητα (S<38.5) της Eικόνας 4.23 δηλώνει την παρουσία MAW στην 

περιοχή.  

Το σύνολο των μετρήσεων που έγιναν στους σταθμούς της Εικόνας 4.22 έχουν χρησιμοποιηθεί 

για την δημιουργία του διαγράμματος Θ-S που παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.25.  

Διακρίνονται οι θερμές, χαμηλής αλατότητας (S<38.8) επιφανειακές μάζες MAW, οι ενδιάμεσες 

μάζες LIW που εμφανίζουν τοπικό μέγιστο αλατότητας ≥39 με πυκνότητα μικρότερη του 29.1 

kg/m3 και οι βαθιές μάζες EMDW με πυκνότητα που ξεπερνά τα 29.18 kg/m3.  
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Εικ. 4.24. Θερμοκρασία και αλατότητα σε βάθος 200m τον Μάιο 2005 στην περιοχή της 

Εικόνας  4.22.  

 

 
 

Εικ. 4.25. Διάγραμμα Θ-S για τους σταθμούς της Εικόνας 4.22 τον Οκτώβριο του 2005.  
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Μοντέλα πρόγνωσης θαλάσσιων παραμέτρων 

Στα πλαίσια του Προγράμματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ, το ΕΛΚΕΘΕ διαθέτει εξειδικευμένο 

επιχειρησιακό κέντρο για την πρόγνωση και επεξεργασία των δεδομένων των πλωτών 

μετρητικών ωκεανογραφικών σταθμών. Στα πλαίσια της πρόγνωσης διατίθεται μια σειρά 

αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων στον τομέα της φυσικής ωκεανογραφίας που 

περιλαμβάνει μοντέλα υπολογισμού κατεύθυνσης και ύψους κυματισμού στην ανοιχτή 

θάλασσα, τρισδιάστατης γενικής κυκλοφορίας, καθώς και διασποράς και γήρανσης πετρελαίου. 

Τα μοντέλα μπορούν να καλύψουν περιοχές όπου δεν υπάρχουν μετρητικοί σταθμοί και να 

αποτυπώσουν μεγέθη όπως τα θαλάσσια ρεύματα που πολύ δύσκολα μπορούν να 

παρακολουθηθούν με in-situ σταθμούς.  Η χρήση αυτών των εργαλείων μπορεί να συμβάλλει 

αποφασιστικά στην επιτυχή διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Ενδεικτικά, στην Εικόνα 4.26 παρουσιάζεται η επιφανειακή θερμοκρασία και αλατότητα μέσα 

από το τρισδιάστατο υδροδυναμικό προγνωστικό μοντέλο του ΠΟΣΕΙΔΩΝ για την 29.07.2014 

00:00 UTC.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 4.26. Παράδειγμα αποτελέσματος τρισδιάστατου υδροδυναμικού μοντέλου πρόγνωσης του 

Προγράμματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ στις περιοχές ενδιαφέροντος την 29.07.2014 00:00 

UTC. Πάνω επιφανειακή θερμοκρασία. Κάτω επιφανειακή αλατότητα.  
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Ακολουθεί στην Εικόνα 4.27 το σημαντικό ύψος κύματος στις περιοχές ενδιαφέροντος, όπως 

υπολογίστηκε μέσα από το μοντέλο υπολογισμού κατεύθυνσης και ύψους κυματισμού στην 

ανοιχτή θάλασσα του Προγράμματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ για την 10.11.2011 00:00 UTC. Η ακριβής 

γνώση των συνθηκών του κυματισμού είναι απολύτως αναγκαία για κάθε δραστηριότητα στο 

θαλάσσιο χώρο, ναυσιπλοΐα, έρευνα,  αλιεία, ή άλλη εμπορική δραστηριότητα.  

 

 

 

Εικ. 4.27. Παράδειγμα αποτελέσματος του μοντέλου υπολογισμού κατεύθυνσης και ύψους 

κυματισμού στην ανοιχτή θάλασσα του Προγράμματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ στις περιοχές 

ενδιαφέροντος  την 29.07.2014 00:00 UTC.  

 

Εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο αποτελεί το μοντέλο διασποράς πετρελαιοκηλίδων του 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ. Η εφαρμογή παρέχει πληροφορίες σχετικά με την διασπορά του πετρελαίου 

χρησιμοποιώντας ατμοσφαιρικά, ωκεανογραφικά και κυματικά δεδομένα από τα υπόλοιπα 

προγνωστικά μοντέλα του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ που εκτελούνται σε καθημερινή βάση. Το 

μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε προγνωστική μορφή παρέχοντας εκτιμήσεις για την 

διασπορά του πετρελαίου μετά από ένα υποθετικό ατύχημα είτε χρησιμοποιώντας προηγούμενα 

δεδομένα. 

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, απεικονίζεται η διάδοση πετρελαιοκηλίδας όγκου 10000m3 που 

υποθετικά διαρρέει στην επιφάνεια της θάλασσας στην περιοχή νότια της Δυτικής Κρήτης, 

δυτικά της Γαύδου την 25/07/2014. Η Εικόνα 4.28 παρουσιάζει τη υποθετική διασπορά της 

πετρελαιοκηλίδας ανά διαστήματα 1 ημέρας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η πετρελαιοκηλίδα 

εξαπλώνεται προς τα δυτικά υπό την επήρεια των ρευμάτων.  
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Εικ. 4.28. Παράδειγμα αποτελέσματος του μοντέλου διασποράς πετρελαιοκηλίδων του 

προγράμματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ στην περιοχή ενδιαφέροντος. Το σενάριο περιλαμβάνει 

τη διαρροή 10000m3 πετρελαίου την 25.07.2014 00:00 UTC και κάθε εικόνα 

απεικονίζει την πορεία και έκταση της διαρροή σε διαδοχικά χρονικά στιγμιότυπα 1 

ημέρας. Τα βέλη υποδεικνύουν την ένταση και κατεύθυνση του ρεύματος 

επιφανείας.  

 

 

Καθώς από το 2005-6, οπότε πραγματοποιήθηκαν ερευνητικές εργασίες στην περιοχή, έχουν 

ήδη παρέλθει 10 περίπου έτη, εκτιμάται ότι υπάρχει ανάγκη για επανάληψη της έρευνας πεδίου 

στην περιοχή ενδιαφέροντος. Προσθέτως, προτείνεται η πόντιση ακουστικών (κατά προτίμηση) 

ρευματογράφων (ADCP) σε λίγα επιλεγμένα σημεία της περιοχής ενδιαφέροντος για χρονική 

διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους, καθώς αυτό θα συνέβαλλε ουσιαστικά στην πληρέστερη 

κατανόηση της κυκλοφορίας στην περιοχή.  
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4.1.3 Βυθομετρία και Μορφολογία Πυθμένα  

Η θαλάσσια περιοχή Δυτικά και Νότια της Νήσου Κρήτης, όπως οριοθετείται στην Εικόνα 4.29, 

περιλαμβάνει τμήμα της Μεσογειακής Ράχης (Mediterranean Ridge) και το εξωτερικό τμήμα 

του ηπειρωτικού φλοιού του Ελληνικού Τόξου, το οποίο αναφέρεται στην βιβλιογραφία με τον 

όρο backstop of the Mediterranean Ridge ή Hellenic Forearc Continental Crust. 

 

 

Εικ. 4.29. Βυθομετρικός χάρτης τμήματος της Ανατολικής Μεσογείου (από Brossolo et al., 

2012) με σημειωμένα τα όρια της προς παραχώρηση περιοχής Δυτικά και Νότια της 

Νήσου Κρήτης. 

 

Η Μεσογειακή Ράχη εκτείνεται από την Λεκάνη του Ιόνιου μέχρι της Λεβαντίνης σαν μια 

ευρεία και ασσύμμετρη αναθόλωση του πυθμένα, με βάθη τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 1400μ 

στον κεντρικό τομέα και 3000μ και 2000μ κατά μέσο όρο στον δυτικό και τον ανατολικό τομέα 

αντίστοιχα. (Chaumillon, 1995; Le Meur, 1997; Huguen, 2001). Προς Βορρά οριοθετείται από 

μια σειρά ανεξάρτητων, βαθειών τάφρων (Matapan, Πλίνειου, Στράβωνα, Ρόδου), με βάθη 

μεταξύ 3000 - 5000μ. (Huchon et al., 1982), οι οποίες περιβάλουν εξωτερικά το Ελληνικό Τόξο 

(Πελοπόνησος, Κρήτη, Ρόδος) (Εικ. 4.29 & 4.30). 

Προς Νότο, η μεσογειακή Ράχη περιβάλλεται από αβυσσικά πεδία όπως αυτό του Ιονίου, με 

βάθος 4000μ και το αβυσσικό πεδίο Ηρόδοτου, με βάθος 3100μ στην βάση του Αιγυπτιακού 

περιθωρίου, ενώ μια στενή τάφρος (Ηρόδοτου) με μέσο βάθος 2800μ περίπου την χωρίζει από 

το ηπειρωτικό περιθώριο της Λιβύης (Huguen and Mascle, 2001). 
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4.1.4 Γεωλογία  

4.1.4.1 Γεωλογική Δομή, Τεκτονική & Γεωδυναμική Εξέλιξη 

Ο Ελλαδικός χώρος, στη ζώνη σύγκρουσης μεταξύ της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής 

λιθοσφαιρικής πλάκας, χαρακτηρίζεται από ένα σύνθετο μοντέλο τεκτονικής παραμόρφωσης και 

υψηλής σεισμικής δραστηριότητας και αποτελεί μία από τις πιο ενεργές σεισμοτεκτονικά 

περιοχές της Ευρώπης (Papazachos and Papazachou, 1997). Ενεργός τεκτονική, παραμόρφωση 

και σεισμικότητα στην περιοχή έχουν αποτελέσει το αντικείμενο έρευνας για περισσότερο από 

40 χρόνια. Οι πρώτες έρευνες χρησιμοποίησαν σεισμολογικά δεδομένα, κατανομή των εργών 

ρηγμάτων και βυθομετρικά δεδομένα για να καθορίσουν τα κύρια τεκτονικά όρια της 

παραμορφούμενης λιθοσφαιρικής μικροπλάκας του Αιγαίου (McKenzie, 1972, 1978; Le Pichon 

and Angelier, 1979, 1981; McKenzie and Jackson, 1983; Taymaz et al., 1991; Goldsworthy et 

al., 2002).  

Τα τελευταία 20 χρόνια, αξιόπιστες μετρήσεις GPS, συνέβαλαν στην ποσοτικοποίηση της 

παραμόρφωσης στην ευρύτερη περιοχή και στην κατανόηση της μεγάλης κλίμακας  κινηματικής 

κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο (Billiris et al., 1991; Le Pichon et al., 1995; Davies et 

al., 1997; Reilinger et al, 1997; Clarke et al., 1998; Briole et al., 2000; McClusky et al., 2000; 

Kahle  et  al.  2000; Nyst & Thatcher, 2004) (Εικ. 4.30). Η κίνηση της Ανατολίας προς τα 

δυτικά, κατά μήκος του Ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης της 

Αραβίας με την Ευρασιατική πλάκα, σε συνδιασμό με την σύγκλιση των πλακών της Αφρικής 

και της Ευρασίας και την προς ΒΒΑ υποβύθιση του φλοιού της Ανατολικής Μεσογείου 

αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις για την παραμόρφωση της ευρύτερης περιοχής. Η σύγκρουση 

μεταξύ της λιθοσφαιρικής πλάκας του Αιγαίου και της Απούλιας Πλατφόρμας έχει ουσιαστικά 

ολοκληρωθεί βόρεια της Κεφαλονιάς και της Λευκάδας (Papanikolaou et al., 2004), ενώ 

ευρίσκεται σε αρχικό στάδιο στο Λιβυκό Πέλαγος, μεταξύ Κρήτης και Κυρηναϊκής Χερσονήσου 

της Λιβύης (Mascle et al, 1999). 

Τα κύρια τεκτονικά όρια είναι τα εξής (Εικ. 4.30):  

1. Η προς Δ. προέκταση στο Βόρειο Αιγαίο  του δεξιόστροφου ρήγματο87ς οριζόντιας 

ολίσθησης της Βόρειας Ανατολίας οριοθετεί προς Β. την μη παραμορφούμενη Ευρασιατική 

Πλάκα από το έντονα παραμορφούμενο λιθοσφαιρικό τέμαχος του Αιγαίου.   

2. Η δεξιόστροφη Ρηξιγενής Ζώνη Κεφαλλονιάς, με διεύθυνση ΝΝΔ-ΒΒΑ, οριοθετεί το μή 

ενεργό τμήμα του Ελληνικού Τόξου προς Β από το ενεργό τμήμα προς Ν.  

3.  Η Ζώνη Διάτμησης Κεντρικής Ελλάδας (Central Hellenic Shear Zone, Papanikolaou & 

Royden, 2007), μια περιοχή εφελκυστικής παραμόρφωσης μεταξύ των Ρηξιγενών Ζωνών 

Κεφαλλονιάς και Βόρειας Ανατολίας  

4. Η Ελληνική Τάφρος, μια σειρά από επιμήκης, βαθειές τάφρους που περιβάλουν το Ελληνικό 

Τόξο κατά μήκος του εξωτερικού ορίου του λιθοσφαιρικού φλοιού του Αιγαίου προς την 

Μεσογειακή Ράχη, η οποία αποτελεί το ιζηματογενές πρίσμα συσσώρευσης που έχει αναπτυχθεί 

πάνω από την υποβύθιση του φλοιού της Ανατολικής Μεσογείου  
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Εικ. 4.30. Μορφολογικός & τεκτονικός χάρτης 

της Ανατολικής Μεσογείου (από 

Mascle & Mascle, 2012) με τις 

κύριες γεωτεκτονικές δομές και 

τεκτονικά όρια. Μέσες τιμές 

οριζόντιων ταχυτήτων GPS από 

McClusky et al (2000). DSF: Dead 

Sea Fault, EAF: East Anatolian 

Fault, NAF: North Anatolian Fault, 

KF: Kephallonia Fault, CHSZ: 

Central Hellenic Shear Zone 

 

Εικ. 4.31. Απλοποιημένος κινηματικός και 

τεκτονικός χάρτης της Ανατολικής 

Μεσογείου με τις κύριες 

μορφολογικές-τεκτονικές δομές, 

τις χαρακτηριστικές περιοχές της 

Μεσογειακής Ράχης και τις 

κινήσεις των λιθοσφαιρικών 

πλακών και τεμαχών (από Huguen 

et al, 2006, όπως έχει 

τροποποιηθεί από Le Pichon et al., 

1995; Chaumillon and Mascle, 

1997; McClusky et al., 2000). 

 

Η Μεσογειακή Ράχη (Heezen and Ewing, 1963; Emery et al., 1966), είναι ένα ιζηματογενές 

πρίσμα συσσώρευσης, το οποίο εκτείνεται σε μήκος 1500 χλμ και πλάτος 200-250 χλμ από 

νοτιοδυτικά της Πελοπονήσου μέχρι νότια της Ρόδου, παράλληλα προς το Ελληνικό Τόξο και 

έχει δημιουργηθεί από την παραμόρφωση των ιζημάτων της Ανατολικής Μεσογείου στην ζώνη 

υποβύθισης της λιθοσφαιρικής Πλάκας της Αφρικής κάτω από αυτήν της Ευρώπης και 

ειδικότερα κάτω από το ηπειρωτικό φλοιό του Αιγαίου (Olivet et al., 1982; Le Pichon et al., 

1995; Dewey and Sengor, 1979; Kreemer and Chamot-Rooke, 2004; McClusky et al., 2000; 

Reillinger et al., 1997)  (Εικ. 4.31). 

Η Μεσογειακή Ράχη αποτελείται από μια ακολουθία ιζημάτων πάχους μέχρι περίπου 12 χλμ (De 

Vogdd et al., 1992), η απόθεση των οποίων αρχίζει στο Μεσοζωικό, στον πυθμένα του ωκεανού 

της Τηθύος και συνεχίζεται μέχρι σήμερα στον πυθμένα της Μεσογείου, η οποία αποτελεί 

απόγονο του Μεσοζωικού ωκεανού. Αποτελεί ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο και όχι τυπικό 

πρίσμα συσσώρευσης (π.χ. Kastens, 1991; Cita and Camerlinghi, 1990; Kastens et al. 1992; 

Chaumillon and Mascle, 1997), εν μέρει επειδή εμπεριέχει στο ανώτερο τμήμα της μια μεγάλου 

πάχους ακολουθία εβαποριτών (πάχος μέχρι 2 χλμ) ηλικίας Μεσσηνίου (Finetti, 1976; 

Chaumillon, 1995; Chaumillon et al., 1996; Le Meur, 1997). 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Μεσογειακής Ράχης, εκτός της παρουσίας των εβαποριτών, 

οφείλονται σε διάφορες παραμέτρους, μεταξύ των οποίων είναι:  

α) το ιδιαίτερο γεωδυναμικό καθεστώς που επικρατεί λόγω της αρχόμενης σύγκρουσης μεταξύ 

του ηπειρωτικού λιθοσφαιρικού φλοιού του Ελληνικού Τόξου νότια της Κρήτης και του 
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αντίστοιχου της Κυρηναϊκής Χερσονήσου (Λιβύη) (Mascle et al, 1999; Huguen, 2001), κάτω 

από το Κεντρικό Τμήμα της Μεσογειακής Ράχης 

β) ένα μοναδικό κινηματικό καθεστώς με μετωπική σύγκλιση νότια της Κρήτης και πλάγια 

υποβύθιση του φλοιού της Ανατολικής Μεσογείου με αντίθετη φορά διάτμησης και σχετικής 

κίνησης κατά μήκος του δυτικού Ελληνικού Τόξου στο Ιόνιο (δεξιόστροφη) και του ανατολικού 

Ελληνικού Τόξου στην Λεβαντίνη (αριστερόστροφη).  

Σε αντίθεση με το κεντρικό τμήμα, το δυτικό (Ιόνιο) και ανατολικό (Λεβαντίνη) τμήμα της 

Μεσογειακής Ράχης ελέγχονται από πιο τυπικές διαδικασίες υποβύθισης, αφου στα 

συγκεκριμένα τμήματα η σύγκλιση αφορά ακόμα ωκεάνιο φλοιό (Ιόνιο και Λεβαντίνη) και δεν 

έχει επέλθει σύγκρουση μεταξύ των δυο ηπειρωτικών πλακών. Παρά ταύτα, έντονη πλαγιο-

τεκτονική παραμόρφωση είναι εμφανής (Kremer and Chamot Rooke, 2004; Costa et al., 2005). 

Στο δυτικό τμήμα, η διάτμηση εντοπίζεται κυρίως στο γεωλογικό όριο μεταξύ της Μεσογειακής 

Ράχης και του ηπειρωτικού φλοιού του Εξωτερικού Ελληνικού Τόξου (backstop), το οποίο 

αποτελεί ζώνη έντονης πλαγιο-συμπίεσης (compressive flower structure) και περιοχή 

εκτεταμένης διαφυγής αερίου και ροής ιλύος (Chamot Rooke et al, 2005). Οι ίδιοι συγραφείς 

θεωρούν ότι η συγκέντρωση ηφαιστείων ιλύος (mud volcanism) στην εν λόγω ζώνη 

αντικατοπτρίζει την εκτεταμένη παρουσία πηγών ιλύος και αέριου μεθανίου κοντά στην επαφή 

μεταξύ της Ράχης και του "backstop" (Εικ. 4.32 & 4.33). 

 

 

 

Εικ. 4.32. Ερμηνεία "βαθειάς" σεισμικής τομής (κάτω) διεύθυνεσης ΝΔ-ΒΑ, κάθετα προς το 

δυτικό τμήμα της Μεσογειακής Ράχης και προς το "backstop" και βυθομετρία και 

διάγραμμα ρυθμού έκλυσης ιλύος κατά μήκος της ίδιας τομής (επάνω) (Fig. 4 of 

Chamot-Rooke et al, 2005). 

 

Στο ανατολικό τμήμα οι διατμητικές κινήσεις εντοπίζονται κυρίως κατά μήκος του ορίου μεταξύ 

του Κρητικού Περιθωρίου και του backstop (Τάφρος του Πλίνειου) και μεταξύ του backstop και 

της Μεσογειακής Ράχης (Τάφρος του Στράβωνα). Και οι δύο τάφροι περιλαμβάνουν σειρά από 

ιζηματογενείς λεκάνες, διατεταγμένες επάλληλα μεταξύ τους (en enchelon) και αποτελούν  

χαρακτηριστικές δομές αριστερόστροφης οριζόντιας μετατόπισης (Chaumillon and Mascle, 

1997; Huguen et al., 2001). 
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Η ιζηματογενής ακολουθία της Μεσογειακής Ράχης είναι έντονα παραμορφωμένη και 

λεπιωμένη. Αυτή η δομή κατά λέπη ελέγχεται από  την  αποκόλληση  και  το  διαπειρισμό  των  

στρωμάτων  των  εβαποριτών  του  Μεσσηνίου  που έχουν μεγάλη ανάπτυξη και πάχος (Finetti 

1982, Finetti et al. 1990, Huguen et al. 2001). Στο βόρειο (εσωτερικό) τμήμα της Ράχης 

παρατηρούνται οπισθεπωθήσεις (back-thrusting) με φορά προς Β∆, οι οποίες φαίνεται ότι 

αποτελούν τους διαδρόμους για την άνοδο ρευστών και ιλύος που σχετίζονται με την δημιουργία 

λασπορροών και ηφαιστείων ιλύος (Huguen et al. 2001, Kopf et al, 2001). 

  

. 

Εικ. 4.33. Απλοποιημένος τεκτονικός χάρτης της δυτικής Μεσογειακής Ράχης με τα πιθανά 

ενεργά ρήγματα (οριζόντιας ολίσθησης και επωθήσεις) σε κόκκινο χρώμα και τις 

ροές ιλύος με μπλε χρώμα. Με πορτοκαλί χρώμα σημειώνονται οι δομές που 

σχτίζονται με εβαπορίτες στην περιοχή του "backstop" (Fig. 3 of Chamot-Rooke et 

al, 2005) 

 

Στην διάρκεια του Ocean Drilling Program (ODP) Leg 160 (Robertson et al, 1996), έγιναν 

γεωτρήσεις σε δύο δόμους ιλύος, τους Milano and Napoli στο Olimpi Field, οι οποίες έδωσαν 

σημαντικές πληροφορίες για την δομή, την ηλικία, την δημιουργία και την εξέλιξη των 

ηφαιστείων ιλύος. Οι Kopf et al (2001) προτείνουν ότι η δημιουργία, άνοδος και έκλυση 

ρευστών κοντά στο οπισθοόριο της Μεσογειακής Ράχης προέρχεται κυρίως από διαγενετικές 
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διαδικασίες σε βάθος, κατά μήκος της επιφάνειας αποκόλλησης. Στην Εικ .4.34 (Kopf et al, 

2001) παρουσιάζεται μια σχηματική τομή κάθετα προς την Μεσογειακή Ράχη. Στο εξωτερικό 

(αριστερά) τμήμα της Ράχης η απώλεια ρευστών οφείλεται κυρίως στη διαφυγή του νερού των 

πόρων λόγω της τεκτονικής και λιθοστατικής συμπίεσης που υφίστανται τα ιζήματα. Στο 

εσωτερικό τμήμα η τεκτονική συμπίεση και συσσώρευση ιζηματογενών ενοτήτων προς το 

backstop οδηγεί σε διαγενετικές και μεταμορφικές αντιδράσεις με έκλυση ύδατος. Επομένως το 

εσωτερικό τμήμα της Μεσογειακής Ράχης αποτελεί περιοχή με αυξημένη πίεση ρευστών, τα 

οποία διαφέυγουν προς την επιφάνεια δια μέσου των οπισθο-επωθήσεων και δημιουργούν τις 

δομές ηφαιστείων και ροών ιλύος.  

 

 

 

 

Εικ. 4.34.  Σχηματική Τομή κάθετα προς την Μεσογειακή Ράχη στην οποία φαίνεται η σχέση 

των τεκτονικών στοιχείων με την άνοδο και έκλυση ρευστών (Fig. 7 of Kopf et al, 

2001). 

 

Μελέτες για την δομή του φλοιού της Κρήτης και Λιβυκού περιθωρίου έχουν πραγματοποιηθεί 

από τους Makris (1977), Bohnhoff et al. (2001), Makris & Yegorova (2006). Ειδικότερα, το 

1999 πραγματοποιήθηκε σειρά σεισμικών προφίλ ανάκλασης/διάθλασης ευρείας γωνίας με 

χρήση υποθαλάσσιων σεισμογράφων και σταθμών ξηράς μεταξύ Κρήτης και Λιβύης, με σκοπό 

την χαρτογράφηση των ιζημάτων και του φλοιού και τον εντοπισμό του ορίου 

ηπειρωτικού/ωκεάνιου φλοιού νότια της Κρήτης (Εικ. 4.35).  

Το δυτικό προφίλ (P3, Εικ. 4.36) εκτείνεται μεταξύ του Λιβυκού περιθωρίου και δυτικής 

Κρήτης και έχει μήκος 400 χλμ. Το ηπειρωτικό περιθώριο της Λιβύης διαχωρίζεται από τον 

ωκεάνιο χώρο της Μεσογειακής Ράχης από ένα μεγάλο ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης, που 

δημιουργεί τοπικές λεκάνες εφελκυσμού. Το πάχος των ιζημάτων ξεπερνά τα 9 χλμ, ενώ η δομή 

τους είναι πολύπλοκη, με εναλλαγές σχηματισμών υψηλής και χαμηλής σεισμικής ταχύτητας. 
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Βόρεια του ηπειρωτικού περιθωρίου της Λιβύης, στον ωκεάνιο χώρο του Λιβυκού, τα ιζήματα 

είναι πολύ τεκτονισμένα και παραμορφωμένα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της υποβύθισης της 

ωκεάνιας λιθόσφαιρας κάτω από το ηπειρωτικό backstop, νότια της Κρήτης και της 

επακόλουθης σημαντικής συμπίεσης του φλοιού.  

 
 

Εικ. 4.35. Χάρτης σεισμικών προφίλ ανάκλασης/διάθλασης ευρείας γωνίας με χρήση 

υποθαλάσσιων σεισμογράφων και αυτόνομων σταθμών ξηράς, που έγιναν από το 

Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. 

 

 

 

Εικ. 4.36. Σεισμική τομή στην οποία παρουσιάζεται η δομή των ιζημάτων και του φλοιού από 

το Λιβυκό περιθώριο μέχρι το Κρητικό πέλαγος (Τομή Ρ3, Makris et al., 2008). Με 

Α οριοθετείται ο χώρος που παρουσιάζει ενδιαφέρον για την έρευνα των 

υδρογονανθράκων. 
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Στο δυτικό ηπειρωτικό περιθώριο της Κρήτης τα ιζήματα έχουν πάχος γύρω στα 4 χλμ. Μια 

αναστροφή ταχύτητας που προσδιορίστηκε σε βάθος περ. 2.5 χλμ κάτω από τον πυθμένα είναι 

ιδιαίτερα σημαντική και δεν αποκλείεται να οφείλεται στην ύπαρξη «shales» (αργιλικοί 

σχιστόλιθοι) κάτω από ένα μη-μεταμορφωμένο ασβεστολιθιμό κάλυμμα. Μεταμορφωμένοι 

ασβεστόλιθοι υψηλής ταχύτητας, όπως εκείνοι που εντοπίστηκαν δυτικά της Πελοποννήσου (βλ. 

Makris & Papoulia, 2014) δεν βρέθηκαν νότια της Κρήτης. H δυτική Κρήτη καλύπτεται από 

μεταμορφωμένα πετρώματα υψηλής ταχύτητας. Σύμφωνα με τους Brun & Faccenna (2008), οι 

σχηματισμοί αυτοί έχουν εκταφιαστεί 23 εκ. χρονια πριν, όταν το βόρειο Αιγαίο ήταν 

ηφαιστειακά ενεργό. Ο ωκεάνιος φλοιός που χαρτογραφήθηκε μεταξύ Κρήτης και Λιβύης έχει 

έκταση μόνον 50 χλμ.  

Το σεισμικό προφίλ που διασχίζει την κεντρική Κρήτη (P4, Εικ.4.37) εκτείνεται από το Λιβυκό 

περιθώριο μέχρι το Κρητικό και έχει μήκος μεγαλύτερο απο 400 χλμ. Τα ιζήματα στο Λιβυκό 

περιθώριο έχουν μέγιστο πάχος 6 χλμ. Η αναστροφή ταχύτητας στις ιζηματογενείς ακολουθίες 

εντοπίζεται και σε αυτό το προφίλ. Ο σχηματισμός αυτός, με μέση ταχύτητα 3.3 km/s φαίνεται 

ότι εκτείνεται σε όλο σχεδόν το Λιβυκό περιθώριο. Στο κεντρικό τμήμα του Λιβυκού τα ιζήματα 

έχουν εξαιρετικά μεγάλο πάχος, που τοπικά ξεπερνά τα 12 χλμ (Makris & Yegorova, 2006; 

Makris et al., 2013). Στο ηπειρωτικό backstop στην νότια Κρήτη, τα ιζήματα συγκεντρώνονται 

σε τοπικές λεκάνες και κοντά στην τάφρο του Πλίνιου το μέγιστο παρατηρούμενο παχος τους 

είναι μόλις 4 χλμ. Ετσι, ενδιαφέρον για την ύπαρξη υδρογονανθράκων παρουσιάζει η ζώνη της 

Μεσογειακής Ράχης και ιδιαίτερα στις υψηλότερες θέσεις.  

 

   

 

Εικ. 4.37. Σεισμική τομή στην οποία παρουσιάζεται η δομή των ιζημάτων και του φλοιού από 

το Λιβυκό περιθώριο προς την Σαντορίνη, από σεισμικά ανάκλασης/διάθλασης 

ευρείας γωνίας. Σημειώνεται με Α η περιοχή που παρουσιάζει ενδιαφέρον για την 

έρευνα υδρογονανθράκων (Τομή Ρ4, Makris et al., 2008). 
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4.1.4.2 Λιθοστρωματογραφικές Ενότητες, Στρωματογραφική  διάρθρωση  – Πετρελαϊκό 

δυναμικό 

Η  παλαιογεωγραφική  οργάνωση  των  Ελληνίδων  και  η  πιθανή  σχέση  μεταξύ  του  

προαλπικού υποβάθρου  και  των  αλπικών  καλυμμάτων  επέτρεψε  την  ανάλυση  των  

Ελληνίδων σε τεκτονοστρωματογραφικά πεδία (τ. πεδία) (Papanikolaou 1989a, 1997). Τα 

τεκτονοστρωματογραφικά πεδία είναι απομονωμένες λιθοσφαιρικές μονάδες που έχουν 

αποκοπεί από μεγαλύτερες πλάκες και βρίσκονται διασκορπισμένα μέσα στο Αλπικό σύστημα 

της Τηθύος. Αποτελούνται από πετρώματα προαλπικά που αποκολλήθηκαν από την Γκοντβάνα 

στο τέλος του Παλαιοζωϊκού – αρχές Τριαδικού, κινήθηκαν κατά το Μεσοζωϊκό μέσα στο χώρο 

της Τηθύος και ενσωματώθηκαν στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής πλάκας στο τέλος του 

Μεσοζωϊκού και στον Καινοζωϊκό. Τα τεκτονοστρωματογραφικά πεδία είναι τα ακόλουθα: H1: 

Πλατφόρμα Εξωτερικών Ελληνίδων, συμπεριλαμβανομένων προ-αλπικών πετρωμάτων 

υποβάθρου και αλπικών  καλυμμάτων,  H2:  Ωκεανός  Πίνδου  -  Κυκλάδων,  H3:  Πλατφόρμα  

Εσωτερικών  Ελληνίδων, συμπεριλαμβανομένων προ-αλπικών πετρωμάτων υποβάθρου και 

αλπικών καλυμμάτων H4: Ωκεανός Vardar-Αξιού, H5: Πάικο και Αυτόχθονο Λέσβου, H6: 

Περιροδοπική ζώνη και αλλόχθονο Λέσβου, H7:  Μάζα  Ροδόπης  (Ενότητα  Παγγαίου – 

Αυτόχθονο  Ροδόπης),  H8:  Οφιόλιθοι  Βόλβης – Ανατολικής Ροδόπης και H9: Ενότητες 

Σιδηρόνερου, Κερδυλίων και Βερτίσκου (Αλλόχθονο Ροδόπης). Τα τ.πεδία H2, H4, H6 και H8 

αντιστοιχούν σε τμήματα του ωκεανού της Τηθύος.  

Η Πλατφόρμα των Εξωτερικών Ελληνίδων (Η1) αποτελεί βασικό τμήμα της Νότιας Τηθύος 

και περιλαμβάνει  τεράστιες  περιοχές  των  Εξωτερικών  Ελληνίδων,  με  πλευρικές  

προεκτάσεις  τόσο προς βορρά, στις ∆ειναρίδες όσο και προς ανατολικά, στις Ταυρίδες. 

Αποτελείται από παχιές μεσοζωικές ανθρακικές ακολουθίες των αμεταμόρφωτων ενοτήτων των 

Παξών (Προαπούλια), του Καστελόριζου, της Ιόνιας, του Γαβρόβου και της Τρίπολης. 

Περιλαμβάνει επίσης τις γειτονικές μεταμορφωμένες ομόλογες ενότητες Μάνης, ∆υτικής 

Κρήτης – Τρυπαλίου, Αμοργού, Ολύμπου, Αλμυροποτάμου και Κερκετέα (Papanikolaou, 

1986a, 1988d, 1989a).  

Η εσωτερική ζώνη της πλατφόρμας χαρακτηρίζεται από έναν ηφαιστειοϊζηματογενή σχηματισμό 

ηλικίας Πέρμιο – Μέσο Τριαδικό (π.χ. τα στρώματα Τυρού στη βάση της Ενότητας Τρίπολης 

(Ktenas, 1924)), ενώ στην εξωτερική υπάρχουν εκτεταμένοι εβαπορίτες (όπως, π.χ. οι προ-

κάρνιοι εβαπορίτες της Ιόνιας). Οι σχηματισμοί αυτοί αντανακλούν τη φάση ταφροποίησης του  

τ.πεδίου  κατά  μήκος  του  νότιου,  γκοντβανικού  περιθωρίου  (Papanikolaou  1989a).  Η 

εγκατάσταση  ρηχής  ανθρακικής  ιζηματογένεσης  έγινε  στο  Ανώτερο  Τριαδικό  (π.χ. 

Papanikolaou, 1979a, 1988c) και συνεχίστηκε μέχρι και την συνένωσή της με το ενεργό 

ευρωπαϊκό περιθώριο στο Κατώτερο Τριτογενές.   

Η εξωτερική πλατφόρμα των Ελληνίδων μπορεί να διακριθεί σε τρεις ζώνες, με βάση τις 

ιζηματογενείς φάσεις που αναπτύσσονται σε αυτήν και οι οποίες είναι αποτέλεσμα 

συνιζηματογενούς τεκτονισμού. Η αξονική ζώνη κυριαρχείται από πελαγική ιζηματογένεση από 

το Ανώτερο Λιάσιο (Ιόνια και Μάνη), που διαδέχτηκε μια ανωτριαδική – λιάσια νηρητική 

πλατφόρμα (Φάση Παντοκράτορα). Το εξωτερικό τμήμα, αποτελούμενο από τις ενότητες 

Παξών (Προαπούλια) και Καστελόριζου και το εσωτερικό (Γάβροβο, Τρίπολη, Όλυμπος, 

Αλμυροπόταμος, Κερκετέας) παρέμειναν σταθερά νηρητικά από το Ανώτερο Τριαδικό έως και 

το Ηώκαινο. Η διαφοροποίηση  αυτή  της  αξονικής  περιοχής  συνέβη  στο  Ανώτερο  Λιάσιο  

(Renz  1955,  Aubouin  1959, Thiebault 1982) και συνδέεται με φαινόμενα ταφρογένεσης που 

ήταν η αντανάκλαση ενός συνολικού  εφελκυσμού  που  υπέστη  το  τ.  πεδίο  και  η  διάνοιξη  

των  ωκεάνιων  λεκανών  της  Ανατολικής Μεσογείου (σημερινές λεκάνες Λεβαντίνου και 

Ιονίου) στα νότια και του ωκεανού Πίνδου – Κυκλάδων στα βόρεια (Papanikolaou 1986a). Αυτή 

η φάση ταφρογένεσης συμπίπτει χρονικά με τη διάσπαση της Παγγαίας.   
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Ο  τεκτονισμός  της  εξωτερικής  ανθρακικής  πλατφόρμας  των  Ελληνίδων  (Η1)  άρχισε  μετά  

το Ηώκαινο και συνεχίζεται έως και σήμερα στα εξωτερικά της τμήματα, κατά μήκος της 

περιφέρειας του  ενεργού  Ελληνικού  Τόξου.   

Ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης η τοποθέτηση των διαφόρων τεκτονικών 

καλυμάτων και η γενικώτερη τεκτονική εξέλιξη είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη (Fassoulas, 1999). 

Στο Παλαιόκαινο-Ηώκαινο το κάλυμα των οφιολίθων και το ήδη από το Αν. Κρητιδικό 

μεταμορφωμένο κάλυμα των Αστερουσίων αποτελούσαν τμήμα της επωθούμενης πλάκας κατά 

την διάρκεια της υποβύθισης και της υψηλής πίεσης μεταμορφώσης των Κυκλαδικών ενοτήτων. 

Στο Ανώτερο Ηώκαινο - Κατώτερο Ολιγόκαινο τμήματα του φλοιού επωθήθηκαν προς την 

εξωτερική περιοχή της Κρήτης και πιθανότατα συνέβαλαν στην συσσώρευση των τεκτονικών 

καλυμάτων. Στο Ανώτερο Ολιγόκαινο - Κατώτερο Μειόκαινο η κατεύθυνση των συμπιεστικών 

τάσεων στην περιοχή της Κρήτης στράφηκε προς Νότο και οδήγησε στην υποβύθιση των 

κατώτερων καλυμάτων και την προς Νότο συσσώρευση των ανώτερων καλυμάτων. 

Εφελκυστικές τάσεις που επικράτησαν στο Μειόκαινο στην περιοχή της Κρήτης οδήγησαν στην 

ανύψωση των κατώτερων μεταμορφωμένων καλυμάτων ενώ ταυτόχρονα οι συμπιεστικές τάσεις 

μετανάστευσαν προς Νότο και δημιούργησαν την σημερινή, ενεργή ζώνη υποβύθισης. 

Στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, μέχρι τις νήσους Γαύδο και Χρυσή, σημαντικός 

παράγοντας είναι αφενός η απουσία καλύμματος με ικανό πάχος νεογενών ιζημάτων (< 2000 

μέτρα) και αφετέρου η παρουσία μικρών σε όγκο δομών. "Ωριμα" μητρικά πετρώματα τόσο στη 

θαλάσσια όσο και στη χερσαία περιοχή δεν έχουν εντοπιστεί από τις έρευνες που έγιναν μέχρι 

σήμερα ενώ το βάθος είναι σχετικά μικρό (<1000 μέτρα). ΝΑ της Κρήτης η έρευνα εστιάζεται 

σε βαθύτερα νερά, σε δύο πετρελαιοπιθανές περιοχές:  στις τάφρους του Πλίνιου και του 

Στράβωνα, (Pliny and Strabo trenches,) και στην λεκάνη του Ηροδότου (Herodotus basin). Και 

οι δύο περιοχές καλύπτονται από βαθιά νερά (>2000-3000 μέτρα) και μεγάλο πάχος ιζημάτων. 

Παρουσιάζουν επίσης μεγάλο ενδιαφέρον επειδή τα παλαιότερα (Μεσσήνιο) καθώς και τα 

νεότερα ιζήματα (Πλειόκαινο-Τεταρτογενές) περικλείουν καλούς ταμιευτήρες και μητρικά 

πετρώματα (Καμπέρης & Βεργίτσης, 2010).  

Στις τεκτονικές τάφρους νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν τουρβιδιτικά συστήματα Καινοζωικής 

ηλικίας, τα οποία είναι ανάλογα παλαιότερων συστημάτων με πετρελαϊκό δυναμικό (Alves et al, 

2007). Τουλάχιστον τρεις διαφορετικές περιοχές συσσώρευσης ιζημάτων τροφοδοτούνται από 

κλαστικά ιζήματα που προέρχονται από το νότιο περιθώριο της Κρήτης και η εξέλιξη τους 

αρχίζει στο Μέσο Μειόκαινο. 

Οι Maravelis et al (2014) υποστηρίζουν την σπουδαιότητα της Μεσογειακής Ράχης όσον αφορά 

στην πιθανή παρουσία υδρογονανθράκων καθώς τα ιζηματογενή πετρώματά της μπορούν να 

παίξουν ρόλο μητρικών πετρωμάτων, ταμιευτήρων και καλυμμάτων. Πιθανά μητρικά 

πετρώματα θα μπορούσαν να είναι: οι ασβεστιτικοί άργιλοι (Carboniferous mudstones), 

ανθρακικά Πέρμιας ηλικίας, Παλαιοκαινικοί πηλίτες εμπλουτισμένοι με οργανικό υλικό, 

σαπροπηλοί του Τορτονίου, Πλείο-πλειστοκαινικοί σαπροπηλοί, κ.α. Πιαθνοί ταμιευτήρες θα 

μπορούσαν να είναι : Τριασσικοί δολομίτες και ασβεστόλιθοι, ασβεστόλιθοι του Τουρόνιου, 

ασβεστόλιθοι του Αν. Κρητιδικού, κ.α. Επιπλέον οι Maravelis et al (2014) επίσης σημειώνουν 

ότι εντός της Μεσογειακής Ράχης υπάρχουν τόσο τεκτονικής όσο και στρωματογραφικής 

προέλευσης περιοχές παγίδευσης των υδρογοναναθράκων. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι υπάρχει 

μια ποικιλία πετρωμάτων ικανών να παίξουν το ρόλο καλυμμάτων οροφής και πλευρικών, όπως 

Μειοκαινικοί ασβεστιτικοί άργιλοι και οι Μεσσήνιοι εβαπορίτες οι οποίοι αποτελούν πολύ καλό 

κάλυμμα για πιθανούς Μειοκαινικούς ταμιευτήρες.   

4.1.4.3 Σεισμικότητα 

Το νότιο τμήμα του Ελληνικού Τόξου, στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, χαρακτηρίζεται από 

έντονη σεισμική δραστηριότητα, που κυρίως εκδηλώνεται στο νότιο τμήμα της, στο θαλάσσιο 
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χώρο του Λιβυκού, στην Ελληνική Τάφρο (McKenzie, 1978). H πλειονότητα των σεισμών στην 

ευρύτερη περιοχή έχει εστιακά βάθη μεταξύ 20 και 60 χλμ, ενώ βαθύτεροι σεισμοί, 100 χλμ., 

παρατηρούνται μόνον στο Κρητικό πέλαγος (Εικ. 4.38). Η σεισμικότητα της περιοχής είναι 

έντονα συνδεδεμένη με το γεωδυναμικό καθεστώς που σχετίζεται με τις διαδικασίες της 

σύγκλισης και υποβύθισης (Εικ. 4.39). 

 

 

 

Εικ. 4.38. Χάρτης σεισμικών 

επικέντρων στην 

ευρύτερη περιοχή 

Αιγαίου - Ιονίου - 

Ανατ. Μεσογείου.   

Εικ. 4.39. Μηχανισμοί γένεσης ρηχών σεισμών μεγέθους 

Μ>5.5 για την περίοδο 1953-1999  (Fig. 8 από 

Kiratzi & Louvari, 2003) 

 

 

Ο μεγαλύτερος ιστορικά σεισμός στην περιοχή έγινε την 21η Ιουλίου 365 στο ΝΔ άκρο της 

Κρήτης, είχε μέγεθος Μ=8.3 και προκλήθηκε από επωθητική κίνηση (λεπίωση, thrusting) στο 

εσωτερικό της ανώτερης πλάκας (Shaw et al, 2008). 

Πρέπει να τονισθεί ότι η υψηλή σεισμικότητα της περιοχής συνιστά έμμεσο κίνδυνο για την 

εκμετάλλευση πιθανών υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, γιατί αποτελεί έναν 

κύριο παράγοντα πρόκλησης συνοδών με αυτήν γεω-κινδύνων όπως οι υποθαλάσσιες βαρυτικές 

μετακινήσεις ιζημάτων (ολισθήσεις, ροές μαζών-κορημάτων, τουρβιδιτικά ρεύματα), οι 

διαρρήξεις του πυθμένα, η μαζικές διαφυγές ρευστών από τον πυθμένα και η πιθανή πρόκληση 

tsunamis.  

Η περιοχή του Ελληνικού Τόξου αποτελεί την πλέον τσουναμογενή περιοχή της Μεσογείου 

θάλασσας (Papadopoulos et al., 2014). Τα τσουνάμι δεν αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τις 

εγκαταστάσεις άντλησης στην ανοιχτή θάλασσα και σε βαθειά νερά, αλλά αποτελούν σοβαρή 

απειλή για τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις στην παράκτια ζώνη. Η πρόκληση των τσουνάμι 

μπορεί να οφείλεται είτε στην διάρρηξη του πυθμένα από την μετατόπιση του ρήγματος, όπως 
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στην περίπτωση του 365 μ.Χ. (Shaw et al, 2008), είτε σε υποθαλάσσιες βαρυτικές μετακινήσεις 

ιζημάτων (κατολισθήσεις). 

Συμπερασματικά, πριν από την έναρξη εξόρυξης πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων είναι 

απαραίτητη μια ειδική μελέτη για την εκτίμηση των γεω-κινδύνων στον ευρύτερο χώρο νοτια 

και δυτικάτης Κρήτης και την αποφυγή τους με κατάλληλη χωροθέτηση, σχεδιασμό και μέτρα 

υλοποίησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων εξόρυξης. Προφανώς, η 

μελέτη αυτή θα πρέπει να εκπονηθεί αφού έχει προχωρήσει σε επαρκή βαθμό η έρευνα για τα 

πιθανά κοιτάσματα και η ωρίμανση του σχεδιασμού για την εκμετάλλευσή τους, ώστε να 

καταστούν γνωστά τα σημεία στα οποία θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες 

υδρογονανθράκων μέσα στη συνολική περιοχή παραχώρησης δικαιώματων.  

Προτείνεται επίσης η εκπόνηση ειδικών μικροσεισμικών μελετών με τοποθέτηση τοπικών 

«αμφίβιων» δικτύων σεισμογράφων για την ακριβή απεικόνιση της σεισμικής δραστηριότητας 

σε τοπικό επίπεδο και η εκπόνηση ειδικής μελέτης ανάλυσης γεωκινδύνων με έμφαση στην 

ευστάθεια πρανών-κατολισθήσεις, στην ύπαρξη κρατήρων διαφυγής αερίων υδρογονανθράκων, 

λασποηφαιστείων και υδριτών. 

 

4.1.5. Χημικές Παράμετροι στην Υδάτινη Στήλη και στα Ιζήματα 

Όπως είναι γνωστό, η Μεσόγειος και μάλιστα η ανατολική Μεσόγειος θάλασσα είναι πολύ 

ολιγοτροφική περιοχή, με τιμές θρεπτικών αλάτων 12 φορές περίπου χαμηλότερες από αυτές 

του Ατλαντικού Ωκεανού (Béthoux 1989, Krom et al. 2003, Pavlidou and Souvermezoglou 200; 

Krom et al 2010). Μάλιστα έχει παρατηρηθεί αύξηση της ολιγοτροφίας εντός της λεκάνης του 

Ιονίου στην κατεύθυνση δύση-ανατολή (Cassotti et al. 2003, Mazzocchi et al. 2003). 

Τα προτεινόμενα για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων ‘θαλάσσια οικόπεδα’ 

τοποθετούνται νότια της Κρήτης, στο Λιβυκό πέλαγος και τη θάλασσα της Λεβαντίνης. Οι 

περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαμηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων που 

διαμορφώνουν μια έντονα ολιγοτροφική κατάσταση, με πολύ χαμηλές τιμές θρεπτικών αλάτων 

και χαμηλή παραγωγή (Moutin and Raimbault  2002).  

 

Εικ. 4.40. Κυκλοφορία θαλάσσιων μαζών, διεργασίες δημιουργίας και μεταφοράς νερών στην 

Ανατολική Μεσόγειο. Πηγή: POEM Group, 1992  
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Η Αδριατική είναι ως γνωστόν η κύρια πηγή βαθειών νερών της Ανατολικής Μεσογείου 

(Rizzoli et al. 1997, Εικ. 4.40).  Ωστόσο, η θάλασσα της Λεβαντίνης είναι μία από τις πιο 

ολιγοτροφικές περιοχές του πλανήτη. Χαρακτηρίζεται από υψηλή σχετικά αλατότητα και 

θερμοκρασία, πολύ χαμηλές τιμές θρεπτικών αλάτων και χαμηλή παραγωγή. Όμως, είναι μία 

από τις λιγότερο μελετημένες περιοχές, καθώς υπάρχουν λίγα δεδομένα βιοχημικών 

παραμέτρων και ιδιαίτερα θρεπτικών αλάτων 

4.1.5.1 Διαλυμένο οξυγόνο και θρεπτικά άλατα  

Η θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης από το 1985-86 αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης στα 

πλαίσια του προγράμματος POEM (Physical Oceanography of the Eastern Mediterranean). Οι 

κατανομές του οξυγόνου και των θρεπτικών αλάτων καθορίζονται από την κυκλοφορία των 

θαλασσίων μαζών. Οι σταθμοί νότια της Κρήτης, οι οποίοι βρίσκονται δυτικότερα, έχουν χημικά 

χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά του Ιονίου, με τη διαφορά όμως ότι το βαθύ στρώμα κάτω 

των 1000m είναι φτωχότερο σε οξυγόνο (4.1 mL/L) και πλουσιότερο σε θρεπτικά άλατα 

(νιτρικά 5.5 μmol/L), σε σχέση με το Ιόνιο (DO: 4.2-4.3 mL/L, νιτρικά: 4.5-5.0  μmol/L, 

Krasakopoulou and Souvermezoglou 2006). 

Πρόσφατα, τα δεδομένα από δύο δειγματοληψίες από το πρόγραμμα SESAME το 2008 μας 

δίνουν την εικόνα των συγκεντρώσεων των θρεπτικών αλάτων και του διαλυμένου οξυγόνου, οι 

οποίες χαρακτηρίζουν τις διάφορες μάζες νερού στην περιοχή.  

Δυστυχώς, η περιοχή δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης εδώ και αρκετά χρόνια, και 

τα όποια ωκεανογραφικά δεδομένα υπάρχουν είναι πολύ λίγα. 
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Εικ. 4.41. Κάθετες κατανομές 

οξυγόνου, θρεπτικών 

αλάτων και του 

λόγου N:P τον 

Σεπτέμβριο 2008.  
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Στο βαθύ στρώμα του Κρητικού (CDW) σε βάθη ~2000-2500m  με σθ ~29.19 οι τιμές που 

μετρήθηκαν τον Μάρτιο 2008 ήταν: DO: ~ 4.42 mL/L, φωσφορικά~ 159 nmol/L.  Σε βάθη 

>3000m  μετρήθηκαν υψηλότερες τιμές οξυγόνου (4.49 mL/L) και χαμηλότερες τιμές θρεπτικών 

(PO4
3-:149 nmol/L). 

Τον Σεπτέμβριο 2008 χαμηλές τιμές οξυγόνου (~4.1 mL/L) καταγράφτηκαν σε βάθος  ~1000m 

μαζί με σχετικά αυξημένες τιμές θρεπτικών (PO4
3-: 220 nmol/L; NO3

-+NO2
-: ~5.6 μmol/L; 

SiO4
2-:, ~9.1 μmol/L). 

Το βαθύ κρητικό νερό ανιχνεύτηκε σε βάθος ~2000m με τιμές  DO: 4.30 mL/L; PO4
3-: ~190 

nmol/L and SiO4
2-:, ~6.7 μmol/L (Εικ.4.41-4.43, Pavlidou 2011).  

 

 
Εικ. 4.42. Κατακόρυφη κατανομή οξυγόνου τον Σεπτέμβριο 2008.  

 
Εικ. 4.43. Κατακόρυφη κατανομή φωσφορικών αλάτων τον Σεπτέμβριο 2008.  
 

4.1.5.2 Γεωχημεία ιζημάτων της Ανατολικής Μεσογείου – Νότια της Κρήτης 

Η θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, όπως και το Ιόνιο Πέλαγος, έχουν μελετηθεί ελάχιστα σε 

ότι αφορά τη γεωχημική σύσταση των επιφανειακών και υπο-επιφανειακών ιζημάτων. 

Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των ιζημάτων της ανατολικής Μεσογείου σχετίζεται με την 

παρουσία σκουρόχρωμων οριζόντων, πλούσιων σε οργανικό υλικό, τα οποία ονομάζονται 

σαπροπηλοί (οργανικός άνθρακας Corg >2%) ή σαπροπηλικοί ορίζοντες (Corg <2%) και έχουν 
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προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών εδώ και δεκαετίες. Οι σαπροπηλοί περιγράφτηκαν 

για πρώτη φορά από τον Kullenberg (1952), Ollauson (1960) και με λεπτομέρεια από τους Kidd 

et al. (1978). Οι τελευταίοι, παρουσίασαν τα αποτελέσματα 5 γεωτρήσεων που έγιναν στη 

Μεσόγειο στο πλαίσιο του Leg 42Α του Deep Sea Drilling Project το 1975 και βρήκαν 150 

διακριτούς ορίζοντες σαπροπηλών από τον πιο πρόσφατο S1 (Ολόκαινο) μέχρι το μέσο 

Μειόκαινο. Μεταξύ των θαλάσσιων και χερσαίων σαπροπηλών, ο S1 έχει μελετηθεί ιδιαίτερα 

εντατικά, λόγω της συχνής του εμφάνισης σε πυρήνες βαρύτητας και ενίοτε σε box cores. Η 

απόθεση του S1 έγινε μεταξύ 6000 και 9000 χρόνια πριν από σήμερα (yr BP) (e.g. Anastasakis 

and Stanley, 1986; Cramp and Collins, 1988; Perissoratis and Piper, 1992; Geraga et al., 2000; 

Angelidis et al., 2011). 

Έκτοτε, έχουν διατυπωθεί πολλές υποθέσεις για να εξηγηθεί η δημιουργία τους, εκ των οποίων 

δύο θεωρίες είναι οι επικρατέστερες: (1) υψηλή παραγωγικότητα οργανικού υλικού και (2) 

αυξημένη δυνατότητα διατήρησης του οργανικού υλικού. Σε κάθε περίπτωση, οι θεωρίες 

συσχετίζονται με κλιματικές αλλαγές λόγω αστρονομικών αιτίων. Περίοδοι με εμφάνιση 

σαπροπηλών εναλλάσσονται με περιόδους διατήρησης των σαπροπηλών στο ίζημα (Emeis et 

al., 1996; Wehausen and Brumsack, 2000). Η μελέτη των σαπροπηλών αποκάλυψε ότι 

αντιστοιχούν σε κύκλους μετάπτωσης της τροχιάς της γης περίπου κάθε 22000 χρόνια 

(Rossignol-Strick, 1985). Αυτές οι διακυμάνσεις έχουν διαμορφώσει μεγάλες αλλαγές στο 

κλίμα, επηρεάζοντας την ένταση των Αφρικανικών μουσώνων και στη συνέχεια προκάλεσαν 

αύξηση των βροχοπτώσεων και πλημμύρες του ποταμού Νείλου. Έτσι η Ανατολική Μεσόγειος 

είχε ισχυρή στρωμάτωση, που δημιούργησε ανοξικές συνθήκες κοντά στον πυθμένα και ευνόησε 

τη διατήρηση των πλούσιων σε οργανικό υλικό σαπροπηλικών ιζημάτων (Cramp and 

O’Sullivan, 1999; Rossignol-Strick and Paterne, 1999). Συγχρόνως, η υψηλή διαθεσιμότητα 

θρεπτικών αλάτων οδήγησε σε αύξηση της παραγωγής οργανικού υλικού (Rohling, 1994). 

Σχετικά με την γεωχημεία των κύριων στοιχείων και των ιχνοστοιχείων των επιφανειακών 

ιζημάτων της θαλάσσιας περιοχής νότια της Κρήτης, τα δεδομένα, όπως προαναφέρθηκε, είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένα. 

 Οι Angelidis et al. (2011) ανέλυσαν ιζήματα πυρήνων που συλλέχθηκαν δυτικά της Κρήτης στο 

Ιόνιο πέλαγος (Εικ. 4.44). Στην περιοχή αυτή η σωματιδιακή προσφορά στο ίζημα από τη χέρσο 

είναι πολύ μικρή. Το μεγαλύτερο ποσοστό της οφείλεται σε απευθείας ατμοσφαιρική απόθεση. 

Στη συγκεκριμένη μελέτη η έμφαση δίνεται στο μόλυβδο και τα ραδιενεργά ισότοπά του, καθώς 

το συγκεκριμένο ιχνοστοιχείο δύναται να χαρακτηρίσει τις αποθέσεις των τελευταίων ~100 

χρόνων, λόγω της ημίσιας ζωής του ισοτόπου 210Pb (20.3 χρόνια). Τα ιζήματα ελήφθησαν από 

δύο σταθμούς δειγματοληψίας σε βάθος 2800 m. Πρόκειται για ιλύες ανοιχτού καφέ χρώματος 

μέχρι τα 19 cm, με δύο ενδιάμεσες στρώσεις πτεροπόδων στην επιφάνεια και στα 12-13 cm. Στα 

βαθύτερα στρώματα (~24cm) συναντάται σαπροπηλικός ορίζοντας. Σύμφωνα με την εργασία 

αυτή, στην οποία αναλύθηκαν τα Cd, Cu, Pb, Zn, Mn, Fe και Al, όλα τα στοιχεία πλην των Al, 

Mn και Fe παρουσιάζουν υψηλότερες συγκεντρώσεις στα πρώτα εκατοστά του ιζήματος. Στον 

Πίνακα 4.IV παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συγκεντρώσεων των κύριων στοιχείων και 

των ιχνοστοιχείων στα πρώτα 5 εκατοστά του ενός εκ των δύο πυρήνων ιζημάτων.  

Ενώ οι κανονικοποιημένες προς το αργίλιο τιμές δεν δείχνουν κάποια σαφή τάση στα 

επιφανειακά ιζήματα, εντούτοις υπάρχει ένας μικρός εμπλουτισμός σε Pb, Zn και ειδικά σε Cd 

στο πρώτο εκατοστό του ιζήματος όπως φαίνεται από το προφίλ του 210Pbxs. 
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Εικ. 4.44. Θέσεις δειγματοληψίας πυρήνων από τους Angelidis et al. (2011) στο Ιόνιο Πέλαγος 
 

 

 

Πίνακας 4.IV. Περιεχόμενο σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία στο Ιόνιο Πέλαγος. 
  

Βάθος 

(cm) 

Al 

(%) 

Fe 

(%) 

Mn 

(%) 

Cd 

(mg/kg) 

Cu 

(mg/kg) 

Pb 

(mg/kg) 

Zn 

(mg/kg) 

0.5 4.29 2.48 0.112 0.26 52.3 19.9 45.5 

1 5.04 2.92 1.136 0.275 60 19.9 52.4 

1.5 4.33 2.51 0.118 0.127 50.9 14.8 43.9 

2 4.2 2.43 0.116 0.12 53.3 15.1 41.3 

2.5 4.01 2.29 0.104 0.121 50 13.2 39.2 

3 4.14 2.37 0.113 0.155 51.8 14 40.8 

3.5 4.05 2.32 0.125 0.122 52 14.9 41.7 

4 3.85 2.2 0.131 0.126 52.5 15.3 42 

4.5 4.33 2.46 0.108 0.151 49.2 18 40.6 

5 4.43 2.52 0.106 0.13 54.9 18.9 4308 

 
 

Ελάχιστα δεδομένα που αφορούν στα κύρια στοιχεία και τα ιχνοστοιχεία νοτιοδυτικά της 

Πελοποννήσου δίνονται από τους Krom et al. (1999). Στον Πίνακα 4.V παρουσιάζονται 

δεδομένα για τα δύο πρώτα αναλυθέντα ιζήματα του σταθμού UM35 της μελέτης. 
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Πίνακας 4.V. Περιεχόμενο ιζημάτων σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία νοτιοδυτικά της 

Πελοποννήσου. 

 
Βάθος 

(cm) 

Si 

(%) 

Ti 

(%) 

Al 

(%) 

Fe 

(%) 

Mn 

(%) 

Mg 

(%) 

Ca 

(%) 

Na 

(%) 

K 

(%) 

Rb 

(ppm) 

Sr 

(ppm) 

3.5 10.47 0.23 3.68 2.2 0.1 1.82 21.64 0.6 0.42 136 84.1 

11.5 9.61 0.22 3.43 2.07 0.09 1.94 22.83 0.48 0.36 137 82.2 

 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την συγκεκριμένη μελέτη, τα ιζήματα της περιοχής 

επηρεάζονται από αέρια μεταφορά σκόνης από τη βόρεια περιοχή της κεντρικής Σαχάρας.  

Στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης δεν βρέθηκαν δημοσιευμένες εργασίες σχετικές με τη 

γεωχημεία των ιζημάτων, όμως αναζητήθηκαν και βρέθηκαν δεδομένα στη βάση SeaDataNet 

και μετά από επίσημο αίτημα στο IFREMER/SISMER παραχωρήθηκαν τα δεδομένα για τους 

σκοπούς της παρούσας μελέτης [IFREMER-CYANHEAT campaign. No warranty granted by 

IFREMER for any use of the results – Any rights reserved]. Μια σειρά επιφανειακών ιζημάτων 

συλλέχθηκαν τον Αύγουστο 1979 κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας CYANHEAT (Εικ. 4.45, 

Πίνακας 4.VI, 4.VII) και ένας μικρός πυρήνας (Stn. 8) συλλέχθηκε τον Οκτώβριο 1980 από το 

BRGM/Office of Geological and Mining Resources (Bureau de Recherche Geologiques et 

Minieres) κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας με κωδικό FI351980006111 (Εικ.4.46, Πίνακας 

4.VIII, 4.VIX). 

 

 
 

Εικ. 4.45. Θέση δειγματοληψίας ιζημάτων στο Λιβυκό πέλαγος από το Ifremer/CEREGE. 

 

Πίνακας 4.VI. Περιεχόμενο ιζημάτων σε κύρια στοιχεία στο Λιβυκό πέλαγος (πηγή 

Ifremer/CEREGE). 

 
Σταθμός Βάθος 

πυθμένα 
(m) 

SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

TiO2 
(%) 

K2O 
(%) 

Na2O 
(%) 

CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

H2-37 2527 23.5 6.34 3.32 0.2 1.17 1.31 28.68 4.06 

H3-38 2529 21.25 6.02 3.4 0.32 1.11 1.35 31.55 3.81 

H5-40 2887 11 3.07 1.75 0.16 0.54 0.51 42.29 3.76 

H6-41 2591 5.1 1.55 1.07 0.05 0.36 0.24 48.27 3.23 

H7-42a 2911 6.45 1.97 1.11 0.09 0.39 0.34 46.8 2.69 

H7-42b 2844 3.55 1.07 0.57 0.06 0.02 0.24 49.67 3.88 

H7-42c 2817 7.85 2.28 1.14 0.13 0.42 0.37 47.22 3.66 

H7-42d 2985 3.75 1.31 0.71 0.04 0.27 0.27 50.16 2.65 
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Πίνακας 4VII. Περιεχόμενο ιζημάτων σε ιχνοστοιχεία στο Λιβυκό πέλαγος (πηγή 

Ifremer/CEREGE). 

 
Σταθμός Cd 

(mg/kg) 
Co 

(mg/kg) 
Cr 

(mg/kg) 
Cu 

(mg/kg) 
Li 

(mg/kg) 
Mn 

(mg/kg) 
Ni 

(mg/kg) 
Pb 

(mg/kg) 
Sr 

(mg/kg) 
V 

(mg/kg) 
Zn 

(mg/kg) 

H2-37 3 29 86 49 32 653 127 45 653 42 184 

H3-38 3 27 79 54 29 842 119 51 842 42 142 

H5-40 4 24 44 28 13 468 67 49 668 16 137 

H6-41 4 51 26 15 7 405 47 55 521 11 179 

H7-42a 4 32 34 26 11 237 64 57 621 16 95 

H7-42b 5 41 21 13 6 247 41 6 563 5 116 

H7-42c 6 32 31 21 11 163 56 51 558 11 258 

H7-42d 5 33 25 36 9 258 39 52 853 32 158 

 

 

Τα ιζήματα με κωδικούς H2 έως H7 είναι πλούσια σε ασβέστιο που προέρχεται πιθανότατα από 

τα κελύφη και θραύσματα κελυφών οργανισμών από ανθρακικό ασβέστιο (μέγιστο 89.5%) και 

μαγνήσιο. Αντίστροφα, τα στοιχεία Si, Al, Ti, Fe, K  που συνδέονται με αργιλοπυριτικά ορυκτά 

χερσογενούς προέλευσης παρουσιάζουν χαμηλό περιεχόμενο. Με αυτά τα δεδομένα, τα 

περιεχόμενα των ιζημάτων σε ιχνοστοιχεία είναι αναλογικά υψηλά, χωρίς να φαίνεται κάποιος 

γεωγραφικός διαχωρισμός, ενώ η ανθρωπογενής επίδραση είναι απίθανη σε αυτή την περιοχή, 

που είναι στην ανοιχτή θάλασσα, μακριά από πηγές ρύπων. 

 

 

 
 

Εικ. 4.46. Θέση δειγματοληψίας ιζημάτων στο Λιβυκό πέλαγος από το BRGM σε βάθος 3450m. 
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Πίνακας 4.VIII. Περιεχόμενο ιζημάτων σε κύρια στοιχεία στο Λιβυκό πέλαγος (πηγή BRGM). 

 
Βάθος ιζήματος 

(cm) 
SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

TiO2 
 (%) 

K2O 
(%) 

Na2O 
(%) 

CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

0 38 8.54 4.01 0.3 1.39 2.11 19.78 3.88 

1 62.1 12.32 5.63 0.38 2.12 2.22 4.08 3.45 

2 54.3 13.43 5.83 0.48 2.35 2.11 6.9 4 

3 8.1 2.09 0.89 0.09 0.35 0.57 45.29 2.09 

4 51.1 14.96 7 0.54 2.56 1.85 6.64 4.84 

5 9.9 2.99 1.42 0.13 0.48 0.51 42.63 4.05 

6 8.8 2.72 1.29 0.11 0.44 0.49 42.3 3.71 

7 11.1 3.26 1.65 0.15 0.56 0.47 40.43 3.74 

8 52.1 7.26 3.13 0.2 1.14 1.38 17.18 2.2 

9 23 6.69 3.32 0.31 1.31 1.58 31.28 4 

 
 

 

Πίνακας 4.IX. Περιεχόμενο ιζημάτων σε ιχνοστοιχεία στο Λιβυκό πέλαγος (πηγή BRGM). 

 
Βάθος 
(cm) 

Co 
(mg/kg) 

Cr 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Li 
(mg/kg) 

Mn 
(mg/kg) 

Ni 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg) 

Sr 
(mg/kg) 

V 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

0 22 144 52 42 770 147 33 545 61 39 

1 13 236 13 59 594 182 0 160 77 33 

2 21 232 21 66 622 195 13 215 99 39 

3 22 48 18 9 528 41 41 803 0 0 

4 24 274 33 78 710 243 6 220 111 33 

5 24 56 29 14 226 56 41 468 6 6 

6 24 55 29 14 297 64 41 501 0 0 

7 21 73 24 17 292 65 52 451 11 6 

8 14 158 2 31 589 119 13 165 28 11 

9 24 127 41 32 682 139 53 781 39 17 

 

 

Ο πυρήνας Stn. 8 εμφανίζει διακυμάνσεις στα κύρια στοιχεία με εναλλαγές αργιλοπυριτικών 

ιζημάτων χερσογενούς προέλευσης και ιζημάτων πλούσια σε ασβέστιο, που μάλλον είναι 

βιογενούς προέλευσης. Ορισμένα ιχνοστοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά αυξημένο περιεχόμενο, 

όπως τα Cr, Cu (επιφάνεια), Ni, Pb, V, Zn, που δεν μπορεί να αποδοθεί σε ανθρωπογενή αίτια, 

λόγω των αυξημένων τιμών τόσο στα επιφανειακά, όσο και στα παλαιότερα υπο-επιφανειακά 

ιζήματα., αλλά μάλλον σε τοπικές γεωχημικές διεργασίες. Επίσης, λόγω της ιδιαιτερότητας του 

τρόπου δειγματοληψίας, που έγινε με επανδρωμένο υποβρύχιο, ίσως υπάρχουν και 

μεθοδολογικές αποκλίσεις. 

Είναι σαφές ότι οι πληροφορίες που αφορούν στη γενική γεωχημική σύσταση και κατανομή 

κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων στα ιζήματα της Ανατολικής Μεσογείου είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένες και απαιτείται συστηματική δουλειά για την καταγραφή της σύγχρονης 

κατάστασης και της αξιολόγησης των πιθανών ανθρωπογενών πιέσεων, όπως αυτές 

καταγράφονται στα θαλάσσια ιζήματα. Οπωσδήποτε η γεωχημεία των σαπροπηλών είναι μια 

ιδιαίτερα σημαντική επιστημονική προσπάθεια που σχετίζεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή, 

δεν παύει όμως να αναφέρεται σε παλαιοωκεανογραφικά θέματα, που έχουν σχετικά μικρή 

συνάφεια με την παρούσα ΣΜΠΕ για την Ανατολική Μεσόγειο. 
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4.1.6. Ρύποι στο νερό και στα ιζήματα 

4.1.6.1. Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες 

Ιδιαίτερη σημασία στην περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των περιβαλλοντικών 

συνθηκών στις περιοχές που βρίσκονται τα προτεινόμενα για έρευνα και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων ‘θαλάσσια οικόπεδα’ έχουν οι συγκεντρώσεις των πολυκυκλικών 

αρωματικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ). Οι ενώσεις αυτές ανήκουν σε μια κατηγορία οργανικών 

ρύπων με μεγάλο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον εξ' αιτίας του γεγονότος ότι είναι ευρύτατα 

διαδεδομένοι, ενώ παράλληλα πολλοί από αυτούς είναι τοξικοί και έχουν καρκινογόνες 

ιδιότητες. Είναι με ελάχιστες εξαιρέσεις ενώσεις καθαρά ανθρωπογενείς που σχηματίζονται σε 

όλες τις διαδικασίεος ατελούς καύσης και πυρόλυσης υλικών πλούσιων σε οργανική ύλη, ενώ 

αποτελούν συστατικά του αργού πετρελαίου και όλων των κατηγοριών των υγρών καυσίμων. 

Λόγω της μικρής τους διαλυτότητας στο νερό και του υδρόφοβου χαρακτήρα τους 

προσροφώνται εύκολα σε αιωρούμενα ατμοσφαιρικά σωματίδια και μέσω του ανέμου μπορούν 

να μεταφερθούν σε μακρινές αποστάσεις. Εκτός της αέριας μεταφοράς φθάνουν στη θάλασσα 

και μέσω της απευθείας διαρροής πετρελαιοειδών (κίνηση πλοίων, θαλάσσια μεταφορά υγρών 

καυσίμων, ατυχήματα πλοίων), καθώς και μέσω των ποταμών και των υπολοίπων χερσαίων 

απορροών. Οι διαδικασίες χημικής ή βιολογικής οξείδωσης και διάσπασης τους είναι συνήθως 

αρκετά αργές με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται τόσο στα ιζήματα, όσο και στους ιστούς των 

θαλασσίων οργανισμών. Σημειώνεται ότι δεδομένης της συνάφειας των ΠΑΥ με τις εξορυκτικές 

δραστηριότητες για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, επιβάλλεται η εντατική παρακολούθηση 

των επιπέδων των συγκεντρώσεων των ενώσεων αυτών τόσο στο θαλασσινό νερό όσο και στα 

ιζήματα. 

Στήλη θαλασσινού νερού 

Μετρήσεις υδρογονανθράκων στη στήλη του νερού δεν έχουν πραγματοποιηθεί στις περιοχές 

των οικοπέδων νότια της Κρήτης, επομένως δεν υπάρχουν δεδομένα που να επιτρέπουν την 

εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης. 

Θαλάσσια ιζήματα 

Μετρήσεις υδρογονανθράκων στα επιφανειακά ιζήματα στις περιοχές που εξετάζονται έχουν 

πραγματοποιηθεί τα έτη 2006 - 2012 στους σταθμούς που φαίνονται στις Εικόνες 4.47 και 4.48 

(Parinos et al, 2013, Mandalakis et al, 2014). Οι συγκεντρώσεις των αλειφατικών 

υδρογονανθράκων κυμάνθηκαν μεταξύ 0.3 και 43. 2 μg/g, ενώ αυτές των πολυκυκλικών 

αρωματικών υδρογονανθράκων μεταξύ 9 και 114 ng/g. Οι τιμές αυτές είναι παρόμοιες μα αυτές 

που αναφέρονται συνήθως σε ιζήματα βαθιών λεκανών σε περιοχές που δεν δέχονται έντονες 

ανθρωπογενείς πιέσεις. Τα διαγνωστικά κριτήρια που εφαρμόστηκαν έδειξαν ότι η κύρια 

προέλευση των αλειφατικών υδρογονανθράκων ήταν χερσογενής/βιογενής χωρίς να 

απουσιάζουν και τα υπολείμματα πετρελαιοειδών, που φαίνεται να σχετίζονται με την κίνηση 

των πλοίων. Η κύρια προέλευση των ΠΑΥ φαίνεται ότι είναι η ατμοσφαιρική εναπόθεση 

πυρολυτικών ενώσεων, ενώ και την περίπτωση αυτή βρέθηκαν και ενώσεις που είναι συστατικά 

των υγρών καυσίμων. Εκτός από τους υδρογονάνθρακες σε κάποια δείγματα έχουν μετρηθεί και 

οργανοχλωριωμένες ενώσεις που βρέθηκαν όλες σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (Mandalakis et al, 

2014). 
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Εικ. 4.47. Σταθμοί δειγματοληψίας επιφανειακών ιζημάτων την περίοδο 2006 - 2011 

 

 
 

Εικ. 4.48. Σταθμοί δειγματοληψίας επιφανειακών ιζημάτων την περίοδο 2007 - 2012 
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4.1.7. Ακουστικό Περιβάλλον 

Ο περιβαλλοντικός θόρυβος είναι ο ήχος που λαμβάνεται από ένα μη-κατευθυντικό (omni-

directional) αισθητήρα που όμως δεν προέρχεται από τον ίδιο τον αισθητήρα ούτε είναι 

αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο ο αισθητήρας είναι τοποθετημένος. Ο θόρυβος 

περιβάλλοντος αποτελείται από τη συνεισφορά πολλών πηγών, τόσο φυσικών όσο και 

ανθρωπογενών. Ο συνδυασμός όλων αυτών των ήχων αποτελεί το πλήρες συνεχές φάσμα του 

θορύβου, τα ηχητικά σήματα του οποίου καλούνται να ανιχνεύσουν οι ακουστικοί δέκτες. 

Ο περιβαλλοντικός θόρυβος καλύπτει όλο το ακουστικό φάσμα από τιμές μικρότερες του 1 Hz 

έως άνω των 100 kHz (Urick 1983). Πάνω από αυτή τη συχνότητα, η στάθμη του 

περιβαλλοντικού θορύβου πέφτει κάτω από τα επίπεδα του θερμικού θορύβου. 

4.1.7.1. Φυσικές πηγές ήχου στην ατμόσφαιρα και στο νερό  

Υπάρχει μια σειρά βασικών μηχανισμών με τους οποίους παράγεται θόρυβος στο περιβάλλον 

από φυσικές πηγές. Όλες οι πηγές περιβαλλοντικού θορύβου περιλαμβάνουν έναν ή 

περισσότερους από αυτούς τους βασικούς μηχανισμούς παραγωγής. 

Κρουστικός θόρυβος 

Ο κρουστικός θόρυβος αντιστοιχεί στον ήχο που δημιουργείται όταν το νερό συγκρούεται με το 

νερό (π.χ., το σπάσιμο των κυμάτων), από τη πρόσκρουση νερού με στερεό (π.χ., τα κύματα 

χτυπώντας ένα βράχο), από την πρόσκρουση ενός στερεού με το νερό (π.χ., χαλάζι που 

προσκρούει στην επιφάνεια του νερού), ή από την υποβρύχια πρόσκρουση ενός στερεού με άλλο 

στερεό (για παράδειγμα, θόρυβος ιζήματος [saltation]). Είναι συνήθως ευρέως φάσματος, 

παροδικός θόρυβος, ενδεχομένως με ηχητικές εξάρσεις στην περίπτωση που εμπλέκονται 

στερεά. 

Θόρυβος φυσαλίδων 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι φυσαλίδων στο θαλασσινό νερό. Οι παθητικές φυσαλίδες είναι ήρεμες 

και δεν παράγουν θόρυβο. Οι ενεργές φυσαλίδες διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια μιας 

ενεργητικής διαδικασίας όπως το σπάσιμο των κυμάτων ή της βροχής που πέφτει στην 

επιφάνεια της θάλασσας. Αυτές οι φυσαλίδες ταλαντεύονται και παράγουν συγκριτικά 

περιορισμένου φάσματος σήματα που βρίσκονται εντός του εύρους της συχνότητας συντονισμού 

των φυσαλίδων, που κυμαίνεται μεταξύ 15 και 300 kHz. Οι συλλογικές ταλαντώσεις νεφών 

φυσαλίδων, ιδιαίτερα κατά το σπάσιμο των κυμάτων, μπορούν να έχουν συχνότητες 

συντονισμού που είναι πολύ χαμηλότερες από το εύρος αυτό. 

Τύρβη 

Η τύρβη που σχετίζεται με διαταραχές στην επιφάνεια ή με την τυρβώδη ροή γύρω από μια 

παρεμπόδιση παράγει χαμηλής συχνότητας συνεχή θόρυβο. 

Σεισμικός θόρυβος 

Η μετακίνηση του βυθού μπορεί να μεταδοθεί στην υδάτινη στήλη και να παράγει πολύ χαμηλής 

συχνότητας θόρυβο. 

Θόρυβος αέρα-θάλασσας 

Θόρυβος παράγεται από την αλληλεπίδραση μεταξύ του αέρα και της επιφάνειας της θάλασσας. 

Σε υψηλότερες ταχύτητες αέρα, αυτό οδηγεί στο σπάσιμο των κυμάτων που παράγουν θόρυβο 

με τους μηχανισμούς πρόσκρουσης και φυσαλίδων (Medwin & Beaky 1989, Medwin & Daniel 

1990). Σε χαμηλότερες ταχύτητες αέρα, θόρυβος προκύπτει από το θόρυβο ροής, καθώς ο αέρας 

περνά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και από τις φυσαλίδες που εγκλωβίζονται στην 
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επιφάνεια της. Είναι πιθανό να ακολουθείται ένας ημερήσιος και ετήσιος κύκλος στη συμβολή 

του θορύβου αέρα-θάλασσας λόγω των αλλαγών των μετεωρολογικών συνθηκών. 

Θόρυβος κατακρημνίσεων 

Οι κατακρημνίσεις που πέφτουν στην επιφάνεια της θάλασσας παράγουν θόρυβο κατά την 

πρόσκρουση τους στην επιφάνεια της θάλασσας και σε μερικές περιπτώσεις, από την ταλάντωση 

των φυσαλίδων που εγκλωβίζονται κατά την πρόσκρουση. 

Οι μικρές σταγόνες βροχής παράγουν θόρυβο με μια φασματική κορυφή περίπου στα 15 kHz 

λόγω των εγκλωβισμένων φυσαλίδων, ενώ οι μεγάλες σταγόνες βροχής παράγουν μόνο το 

θόρυβο πρόσκρουσης. Το χαλάζι παράγει ένα φάσμα με μια ευρεία κορυφή μεταξύ 2 και 5 kHz. 

Το βαρύ χιόνι παράγει ένα αυξανόμενο φάσμα πάνω από 20 kHz. Ο θόρυβος από όλες τις 

μορφές των κατακρημνίσεων μπορεί να τροποποιηθεί αυξανομένης της ισχύος των πνεόντων 

ανέμων. Συγκεκριμένα, φυσαλίδες που δημιουργούνται από μικρές σταγόνες βροχής είναι 

λιγότερο πιθανό να σχηματιστούν, με αποτέλεσμα το επίπεδο θορύβου από ταλάντωση 

φυσαλίδων να μειώνεται σημαντικά καθώς η ταχύτητα του ανέμου αυξάνεται. 

Θόρυβος κυματωγής και μεταφορά ιζημάτων 

Η παραγωγή θορύβου στη ζώνη κυματωγής είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία και ο 

προκύπτων θόρυβος μπορεί να ακουστεί σε απόσταση έως 9 χλμ από την ακτή. Ο θόρυβος 

προκύπτει από τη μεμονωμένη και συλλογική ταλάντωση φυσαλίδων στην υδάτινη στήλη, τη 

μεταφορά ιζημάτων κατά την παλίνδρομη κίνηση του κύματος, το σπάσιμο, τον ‘ψεκασμό’ και 

το ‘σφυροκόπημα’ των κυμάτων, και την τύρβη (Voglis & Cook 1970, Thorne 1985). Ο 

χαρακτήρας του θορύβου από την κυματωγή εξαρτάται από τη μορφολογία της ακτής, την 

κατεύθυνση των κυμάτων σχετικά με την ακτή, και την κοκκομετρία των ιζημάτων. Εάν το 

κυρίαρχο υλικό της ακτής είναι κροκάλες, χαλίκι, ή αμμοχάλικο, τότε ο θόρυβος της μεταφοράς 

των ιζημάτων θα επικρατήσει. Στην περίπτωση ιζημάτων με μικρό μέγεθος κόκκων όπως τα 

αμμώδη ή αργιλώδη, ο θόρυβος φυσαλίδων θα υπερέχει. Τα χαρακτηριστικά του θορύβου 

τροποποιούνται περαιτέρω από την αμέσως υπεράκτια βαθυμετρία, που θα καθορίσει τους 

ακουστικούς όρους διάδοσης του ήχου στα πιό μεγάλα θαλάσσια βάθη. Η μεταφορά ιζημάτων 

μπορεί επίσης να εμφανιστεί μακρυά από την ακτή, εάν το νερό είναι πολύ ρηχό (<10 m) και 

υπάρχει ένα θαλάσσιο ρεύμα ή/και ένα κύμα σημαντικού ύψους ώστε να προκληθεί διαταραχή 

του βυθού. 

Βιολογικός θόρυβος 

Πολλοί θαλάσσιοι οργανισμοί μπορούν να παράγουν θόρυβο. Τα ψάρια και τα κητώδη 

παράγουν ήχους που συμβάλλουν στα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου.  

Κητώδη  

H διάδοση του ήχου μέσα στο νερό είναι ταχύτερη από ότι στον αέρα σε αντίθεση με την όραση. 

Επομένως δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι τα θαλάσσια ζώα στηρίζονται πρωταρχικά στις 

ακουστικές τους αισθήσεις όπως είναι η ακοή, η επικοινωνία και ο ηχοεντοπισμός για τις 

περισσότερες ζωτικές τους λειτουργίες όπως είναι η πλοήγηση, η ανίχνευση λείας και θηρευτών, 

η κοινωνική επικοινωνία που συμπεριλαμβάνει την αναπαραγωγή, την φροντίδα των μικρών, 

την κοινωνική συνοχή κτλ. Έτσι, γενικά τα κητώδη είναι πολύ ευαίσθητα στους ήχους, είτε από 

οικολογική άποψη ή από άποψη λήψης συχνοτήτων και εντάσεων. Μπαίνοντας λίγο 

περισσότερο σε λεπτομέρειες, όσο μεγαλύτερο είναι το κητώδες τόσο χαμηλότερες είναι και οι 

συχνότητες που χρησιμοποιεί (Roussel et al. 2002).  

Τα οδοντοκήτη παράγουν μια ποικιλία ήχων που περιλαμβάνει σφυρίγματα, κλικς και παλμικούς 

ήχους. Οι φυσητήρες συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των βαθιών τους καταδύσεων προς 

αναζήτησης τροφής, εκπέμπουν μια σχεδόν συνεχόμενη αλληλουχία δυνατών ενστικτωδών 
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κλικς για ηχοεντοπισμό (Mohl et al. 2000). Τα κλικ των φυσητήρων συνίστανται από ένα 

αριθμό συνεχόμενων και περιοδικών τόνων που είναι το αποτέλεσμα των πολλαπλών 

αντανακλάσεων του αρχικού ήχου μέσα στο κεφάλι του ζώου. Οι φωνήσεις των κητωδών 

καλύπτούν μια πολύ ευρεία κλίμακα συχνοτήτων από <10 KHz έως >200 KHz, παράγωντας 

κλικ ευρείας ζώνης. Η ανώτερη ενέργεια βρίσκεται σε συχνότητες από 1 έως 200 KHz, ενώ 

αλληλουχίες παλμικών ήχων μπορεί να έχουν την μέγιστη ενέργεια αρκετά πάνω από 100 KHz 

και τα σφυρίγματα να ποικίλλουν από 1 έως 25 KHz (Lammers et al. 2003)  

Η Ketten (1992, 1998, SACLANTCEN) διαχώρισε 4 κατηγοριες κητωδών ανάλογα με τις 

ακουστικές τους ικανότητες: 

 Τα Μυστακοκήτη (στη Μεσόγειο και τις Ελληνικές θάλασσες, μονάχα η Πτεροφάλαινα 

ανήκει σε αυτή την Υπόταξη) παράγουν κυρίαρχα σήματα κάτω από 1 KHz. 

 Τα μεγάλα οδοντοκήτη παράγουν κυρίαρχα σήματα κάτω από τα 3 ΚΗz: οι Φυσητήρες 

και ο Ζιφιός 

 Τα μέσαίου μεγέθους οδοντοκήτη με σήματα εύρους πάνω από 40-80 KHz: το 

Ρινοδέλφινο 

 Τα μικρά οδοντοκήτη με με σήματα έυρους πάνω απο 80 KHz: το Ζωνοδέλφινο, το 

Κοινό δελφίνι   

Όλες οι μεγάλες όμάδες θαλασσίων θηλαστικών παράγουν επίσης ήχους που χρησιμεύουν στην 

ακουστική επικοινωνία. Αυτοί οι ήχοι προκαλλούνται από το χτύπημα ενός μέρους τους 

σώματος τους στην επιφάνεια του νερού. Αυτή η κίνηση δημιουργεί έναν ήχο και ένα 

πιτσίλισμα. Το χτύπημα της ουράς ή του ουριαίου πτερυγίου είναι κοινό για τα κητώδη. Συχνά 

για την δημιουργία αυτού του ήχου τα ζώα χρησιμοποιούν ολόκληρο το σώμα τους, 

εκτοξεύοντας το ψηλά, έξω από το νερό κατά τη διάρκεια ακροβατικών, και προσγειόνονται με 

τη ράχη στην επιφάνεια του νερού. Συχνά τα δελφίνια χτυπούν την κάτω με την πάνω σιαγώνα 

τους δημιουργώντας έντονο κρότο, τόσο κάτω όσο και πάνω από το νερό, συνήθως ως ένδειξη 

επιθετικότητας. 

Ψάρια και Ασπόνδυλα 

Πολλά είδη ψαριών είναι γνωστό οτι παράγουν ήχους που χρησιμεύουν στην επικοινωνία ενώ 

πολλά περισσότερα παράγουν ήχους ταυτόχρονα με άλλες συμπεριφορές, όπως είναι η 

κολύμβηση και η τροφοληψία. Oι ήχοι χρησιμεύουν σε μια ποικιλία πλαισίων συμπεριφοράς, 

συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, της χωρικής υπεράσπισης και επιθετικότητας (Zelick 

et al. 1999).  

Τα ψάρια χρησιμοποιούν μια ποικιλία μηχανισμών για την παραγωγή ήχων. Συχνά 

χρησιμοποιούν δυο οστέινες δομές που χτυπούν μεταξύ τους, αλλά και την νυκτική κύστη που 

περιέχει αέρα και λειτουργεί ως ρυθμιστής της πλευστότητας τους. Ως αποτέλεσμα, οι ήχοι που 

παράγονται από τα ψάρια είναι παλμικά σήματα με την περισσότερη ενέργεια τους κάτω από 1 

KHz. Η συνολική συμβολή των ήχων των ψαριών στο συνολικό θόρυβο στην θάλασσα δεν έχει 

ποσοτικοποιηθεί, αλλά ποικίλει ανάλογα με το οικοσύστημα, αλλά και σε ημερήσια ή και 

εποχική κλίμακα. Για παράδειγμα κατά την άνοιξη και νωρίς το καλοκαίρι, πολλά ψάρια 

παράγουν ήχους ταυτόχρονα, μάλλον για λόγους ωοτοκίας ή αναπαραγωγικής συμπεριφοράς ως 

φαίνεται, και μπορούν να αυξήσουν το συνολικό περιβαλλοντικό θόρυβο κατά 20 dB ή και 

περισσότερο από 50 Hz έως 50 KHz για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.  

Ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποια ασπόνδυλα που παράγουν ήχους. Το πιο γνωστό από αυτά 

είναι τα «snapping shrimps», ασπόνδυλα που ανήκουν στα γένη Alpheus και Synalpheus, των 

οποίων  κάποια είδη βρίσκονται και στην Μεσόγειο. Οι γαρίδες αυτές έχουν την δυνατότητα να 

παράγουν ήχους υψηλών επιπέδων κατά το χτύπημα των μπροστινών ασυμμετρικών δαγκάνων 
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που έχουν. Εντοπίζονται σε ρηχά νερά (μέχρι 60μ), σε σκληρό υπόστρωμα που καλύπτεται από 

βράχια, κοραλλογενείς υφάλους και προβλήτες. Τα φάσματα που συλλέχθηκαν από 

υποθαλάσσιες ακουστικές μετρήσεις από περιοχές κοντά σε αποικίες τέτοιων γαριδών 

παρουσίασαν ευρύες κορυφές στα 2-15 KHz και περιέχει ενέργεια περίπου στα 200 KHz. 

Θερμικός θόρυβος 

Ελλείψει όλων των άλλων πηγών θορύβου, επικρατεί ο θερμικός θόρυβος που προέρχεται από 

τη θερμική κίνηση των μορίων. Η ένταση του θερμικού θορύβου ανέρχεται σε 6 dB/octave και 

σε ένα πραγματικό περιβάλλον είναι σημαντικός μόνο σε συχνότητες πάνω από 100 kHz. 

4.1.7.2 Aνθρωπογενείς πηγές αερο- και υδρο-μεταφερόμενων ήχων/θορύβων 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες εισάγουν ήχο στο θαλάσσιο περιβάλλον είτε σκόπιμα για έναν 

συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. σεισμικές έρευνες με χρήση air guns για βαθιά απεικόνιση των 

γεωλογικών δομών κάτω από τον πυθμένα) ή ακούσια ως υποπροϊόν των δραστηριοτήτων τους 

(π.χ., ναυτιλία ή κατασκευές). Οι κύριες πηγές ανθρωπογενούς ήχου στο θαλάσσιο περιβάλλον 

και οι ακουστικές ιδιότητές τους μπορούν να βρεθούν στις εργασίες των Hildebrand (2009) και 

OSPAR (2009).  

Ο ανθρωπογενής θόρυβος μπορεί σε γενικές γραμμές να χωριστεί σε δύο κύριους τύπους: 

παλμικούς και μη παλμικούς ήχους. Οι πηγές παλμικών ήχων είναι συνήθως σύντομες, έχουν 

ταχύ χρόνο ανόδου (μεγάλη μεταβολή πλάτους σε σύντομο χρονικό διάστημα), και περιέχουν 

ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων. Οι παλμικοί ήχοι μπορεί να είναι είτε ένα και μόνο συμβάν ή 

επαναλαμβανόμενοι και μερικές φορές με πολύπλοκο μοτίβο. Τα μη παλμικά σήματα μπορεί να 

είναι ευρέος φάσματος ή περισσότερο τονικά (περιέχοντας μία ή περισσότερες συχνότητες), 

σύντομα ή παρατεταμένα, συνεχή ή διακεκομμένα, και δεν έχουν το χρόνο ταχείας ανόδου 

(συνήθως μόνο μικρές διακυμάνσεις στο πλάτος) που είναι χαρακτηριστικό των παλμικών 

σημάτων. Παραδείγματα των παλμικών ήχων είναι αυτά από εκρήξεις, air guns, ή εργασίες 

έμπηξης πασσάλων, ενώ οι μη-παλμικοί ήχοι προκύπτουν από δραστηριότητες όπως η ναυτιλία, 

κατασκευές (π.χ. γεωτρήσεις και βυθοκόρηση), ή δραστηριότητες σχετικές με ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας. Μια σύνοψη του κάθε τύπου ανθρωπογενούς ηχητικής πηγής παρουσιάζεται 

παρακάτω. 

Εκρηκτικές ύλες  

Οι εκρηκτικές ύλες χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς στο θαλάσσιο περιβάλλον, 

συμπεριλαμβανομένης των κατασκευαστικών έργων, την απομάκρυνση ανεπιθύμητων 

κατασκευών, δοκιμές σοκ σε πλοία του πολεμικού ναυτικού, στρατιωτικών επιχειρήσεις ή 

ασκήσεις και μικρά φορτία για την αποτροπή των θαλάσσιων θηλαστικών, την αλιεία ή την 

εξόρυξη κοραλλιών. Οι υποθαλάσσιες εκρήξεις συνιστούν μία από τις ισχυρότερες σημειακές 

πηγές ανθρωπογενούς ήχου στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ο ήχος από τις εκρήξεις διαδίδεται 

εξίσου σε όλες τις κατευθύνσεις και μπορεί να ανιχνευθεί σε μεγάλες αποστάσεις, μερικές φορές 

διασχίζοντας ολόκληρες ωκεάνιες λεκάνες. Τα επίπεδα πηγής μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με 

το είδος και την ποσότητα των εκρηκτικών υλών που χρησιμοποιούνται, το βάθος του νερού στο 

οποίο λαμβάνει χώρα η έκρηξη και συνήθως κυμαίνονται 272 έως 287 dB re 1 μPa zero to peak 

σε απόσταση 1 m (1-100 lb. TNT). 

Βιομηχανικές δραστηριότητες  

Τα θαλάσσια κατασκευαστικά έργα και οι βιομηχανικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν έμπηξη 

πασσάλων, βυθοκόρηση, τοποθέτηση καλωδίων, γεωτρήσεις, λειτουργία υπεράκτιων αιολικών 

πάρκων και εγκαταστάσεων παραγωγής υδρογονανθράκων, και τη χρήση εκρηκτικών υλών για 

την κατασκευή και τον παροπλισμό. Οι δραστηριότητες αυτές συνήθως παράγουν θόρυβο που 

έχει την περισσότερη ενέργεια σε χαμηλές συχνότητες (20 - 1000 Hz), (βλ. Greene 1987). 
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Η έμπηξη πασσάλων χρησιμοποιείται για λιμενικά έργα, κατασκευή γεφυρών, εγκαταστάσεις 

εξεδρών πετρελαίου και φυσικού αερίου, και στην κατασκευή της θεμελίωσης υπεράκτιων 

αιολικών πάρκων. Ο θόρυβος που παράγεται εισέρχεται στην στήλη του νερού άμεσα, αλλά και 

ταξιδεύει μέσα από το βυθό της θάλασσας με την διάδοση του ήχου να ποικίλει ανάλογα με τον 

τύπο του βυθού. Τα επίπεδα πηγής μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη διάμετρο του πασσάλου 

και τη μέθοδο της έμπηξης και μπορεί να φτάσουν τα 250 dB re 1 μPa peak to peak σε 1 μ. 

(OSPAR 2009). Το φάσμα συχνοτήτων κυμαίνεται από λιγότερο από 20 Hz έως περισσότερο 

από 20 kHz με την περισσότερη ενέργεια γύρω στα 100 - 200 Hz. 

Η γεώτρηση γίνεται από φυσικά ή τεχνητά νησιά, εξέδρες και σκάφη γεωτρήσεων (ημι-

υποβρύχια και πλοία γεωτρήσεων), παράγοντας σχεδόν συνεχή θόρυβο. Τα επίπεδα του 

υποθαλάσσιου θορύβου από φυσικά ή ανθρωπογενή νησιά έχουν αναφερθεί να είναι μέτρια 

(επίπεδο πηγής ~ 145 dB re 1 μPa σε απόσταση 1 μ. ή λιγότερο) με την κύρια συχνότητα κάτω 

από 100 Hz (Richardson et al. 1995). Ο θόρυβος από τις σταθερές εξέδρες γεώτρησης είναι 

ελαφρώς χαμηλότερος, π.χ. 115 - 117 dB re 1 μPa σε απόσταση 405 και 125 μέτρων αντίστοιχα, 

βλ. (McCauley 1998). Οι γεωτρήσεις από πλοία παράγουν τα υψηλότερα επίπεδα με μέγιστο 

επίπεδο ευρυζωνικής πηγής περίπου 190 dB re 1 μPa rms σε 1 m (10 Hz - 10 kHz), (βλ. OSPAR 

2009). Τα πλοία χρησιμοποιούν προωθητήρες για να παραμείνουν στη θέση τους, με 

αποτέλεσμα να παράγουν ένα μείγμα θορύβου από τις έλικες και τη γεώτρηση. 

Η βυθοκόρηση στο θαλάσσιο περιβάλλον αποσκοπεί στη διατήρηση θαλάσσιων οδών, στην 

εξαγωγή γεωλογικών πόρων, όπως άμμο και χαλίκι, και στη χάραξη οδών των αγωγών που 

βρίσκονται στον πυθμένα. Η δραστηριότητα εκπέμπει συνεχή ευρυζωνικό ήχο κατά τη διάρκεια 

των επιχειρήσεων, ως επί το πλείστον στις χαμηλότερες συχνότητες. Η μελέτη των Richardson 

et al. (1995) εκτίμησε τα επίπεδα πηγής ανάμεσα σε 160 και 180 dB re 1 μPa σε 1 μ. (μέγιστο ~ 

100 Hz) με εύρος ζώνης μεταξύ 20 Hz και 1 kHz.  

Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα δημιουργούν χαμηλόσυχνο θόρυβο σε υψηλά επίπεδα πηγής κατά 

τη διάρκεια της κατασκευής τους (π.χ. έμπηξη πασσάλων), αλλά σε μέτρια επίπεδα πηγής κατά 

τη διάρκεια της λειτουργίας τους (Hildebrand 2009). Τα επιχειρησιακά επίπεδα πηγής των 

υπεράκτιων αιολικών πάρκων εξαρτώνται από τον τύπο κατασκευής, το μέγεθος, τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. βάθος, τοπογραφία, δομή ιζημάτων, υδρογραφία),την ταχύτητα 

του ανέμου, και πιθανώς το μέγεθος του αιολικού πάρκου (OSPAR 2009). Πρόσφατες μετρήσεις 

σε τέσσερα υπεράκτια αιολικά πάρκα (2-3 MW) επιβεβαίωσε μάλλον χαμηλά ευρυζωνικά 

επίπεδα ηχητικής πίεσης (114-130 dB re 1 μPa) μέσα στα αιολικά πάρκα με μέγιστη διαφορά 

στο επίπεδο ηχητικής πίεσης με το εξωτερικό του αιολικού πάρκου τα 8 dB re 1 μPa (Nedwell et 

al. 2010). Το υψηλότερο επίπεδο πηγής που έχει αναφερθεί για την τονική συνιστώσα του 

θορύβου κατά τη λειτουργία τουρμπίνας είναι τα 151 dB re 1 μPa σε 1 μ. για ταχύτητα ανέμου 

13 m s–1 και στη συχνότητα των 180 Hz (Wahlberg & Westerberg 2005). Θα υπάρξει, επίσης, 

θόρυβος από τη συντήρηση (περιλαμβανομένων των πλοίων) και τις εργασίες επισκευής. 

Οι υπεράκτιες τουρμπίνες που βασίζονται στην παλιρροιακή και στην κυματική ενέργεια είναι 

μια σχετικά πρόσφατη τεχνολογική εξέλιξη και επί του παρόντος υπάρχουν περιορισμένες 

διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα ηχητικά επίπεδα των εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι 

πρώτες φαίνεται να εκπέμπουν θόρυβο ευρέως φάσματος που καλύπτει ένα φάσμα συχνοτήτων 

από 10 Hz έως 50 kHz με σημαντικές στενές κορυφές στο φάσμα (Parvin et al. 2005). Ανάλογα 

με το μέγεθος, είναι πιθανό ότι θα παράγουν επίπεδα ευρυζωνικής πηγής μεταξύ 165 και 175 dB 

Re 1μ Pa (OSPAR 2009). 

Σεισμικές έρευνες  

Θαλάσσιες σεισμικές έρευνες χρησιμοποιούνται κυρίως από τη βιομηχανία πετρελαίου και 

φυσικού αερίου για εξερεύνηση, αλλά και για τη συλλογή δεδομένων για ακαδημαϊκές και 

κυβερνητικές ανάγκες. Υπάρχουν περισσότερα από 90 πλοία σεισμικών ερευνών διαθέσιμα σε 
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παγκόσμιο επίπεδο (Schmidt 2004), και περίπου το 20% από αυτά  διεξάγουν εργασίες πεδίου 

οποιαδήποτε στιγμή (Tolstoy et al. 2004). 

Ουσιαστικά, μια σεισμική έρευνα συνίσταται στην οδήγηση ενός ηχητικού παλμού υψηλής 

ενέργειας πάνω στον πυθμένα της θάλασσας και τη μέτρηση του μοτίβου των ανακλώμενων 

ηχητικών κυμάτων. Μια σειρά από ηχητικές πηγές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα, μεταξύ 

άλλων, με το βάθος της διείσδυσης που απαιτείται: air guns, ‘sparkers’, ‘boomers’, ‘pingers’ και 

‘chirp sonar’ (OSPAR 2009). Τα κύρια στοιχεία παραγωγής ήχου που χρησιμοποιούνται στην 

εξερεύνηση πετρελαίου είναι συστοιχίες air guns, που σύρονται από θαλάσσια σκάφη (Dragoset 

2000). Τα air guns απελευθερώνουν ένα όγκο αέρα υπό υψηλή πίεση, δημιουργώντας ένα 

ηχητικό κύμα από τη διαστολή και τη συστολή της απελευθερωμένης φυσαλίδας αέρα (Goold & 

Coates 2006). Για να αποδώσουν υψηλές ακουστικές εντάσεις, πολλαπλά air guns (συνήθως 12 

έως 48) ενεργοποιούνται με ακριβές χρονοδιάγραμμα για την παραγωγή ενός συνεκτικού 

ηχητικού παλμού. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα air guns ενεργοποιούνται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα (π.χ. κάθε 10 έως 15 δευτερόλεπτα), καθώς το σκάφος ρυμούλκησης της πηγής 

κινείται μπροστά. Τα σεισμικά air guns παράγουν ηχητικούς παλμούς χαμηλής συχνότητας κάτω 

των 250 Hz με την ισχυρότερη ενέργεια στο εύρος 10-120 Hz και μέγιστη ενέργεια μεταξύ 30 

έως 50 Hz. Τα air guns απελευθερώνουν επίσης μικρού πλάτους υψηλόσυχνο ήχο με ακουστική 

ενέργεια που έχει μετρηθεί έως 100 kHz (Goold & Coates 2006). Η ενέργεια χαμηλών 

συχνοτήτων (10 έως 120 Hz) εστιάζεται κυρίως κάθετα προς τα κάτω, αλλά συνιστώσες 

υψηλότερης συχνότητας εκπέμπονται και σε οριζόντιες διευθύνσεις. 

Η ισχύς των συστοιχιών air guns έχει γενικά αυξηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς η 

εξερεύνηση έχει μετακινηθεί σε βαθύτερα νερά. Το ονομαστικό επίπεδο πηγής μιας συστοιχίας 

air-gun μπορεί να φτάσει μέχρι τα 260-262 dB (p-p) re 1 μPa @ 1m (OSPAR 2009). Τα ηχητικά 

σήματα από τις σεισμικές έρευνες με air-gun μπορεί να ληφθούν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από 

την πηγή, αν διαδοθούν σε ένα ηχητικό κανάλι. Αυτόνομα ακουστικά συστήματα καταγραφής 

πυθμένα στην κεντρική Μεσο-Ατλαντική Ράχη έδειξαν όλο το χρόνο ηχογραφήσεις των παλμών 

air-gun από σεισμικές έρευνες που πραγματοποιούνται πάνω από 3000 χιλιόμετρα μακριά 

(Nieukirk et al. 2004). Χαμηλόσυχνη ενέργεια μπορεί επίσης να ταξιδεύει σε μεγάλες 

αποστάσεις μέσω των ιζημάτων του πυθμένα, ξαναμπαίνοντας στο νερό μακριά από την πηγή 

(McCauley et al. 2006). 

Τα ‘sparkers’ και ‘boomers’ είναι συσκευές υψηλής συχνότητας που γενικά χρησιμοποιούνται 

για να καθορίσουν ρηχά χαρακτηριστικά στα ιζήματα. Αυτές οι συσκευές μπορούν επίσης να 

ρυμουλκηθούν πίσω από ένα ερευνητικό σκάφος, με τα σήματά τους να διαπερνούν πολλές 

εκατοντάδες (sparker) ή δεκάδες (boomer) μέτρων στα ιζήματα λόγω του σχετικά υψηλότερου 

φάσματος συχνοτήτων και χαμηλότερης εκπεμπόμενης ισχύος. Τυπικά επίπεδα πηγής μπορεί να 

είναι 204-210 dB (rms) re 1 μPa @ 1 m1. Τα ‘chirp sonars’ παράγουν επίσης ήχο στο ανώτερο 

εύρος συχνοτήτων των σεισμικών συσκευών (περίπου 0.5 έως 12 kHz). Το επίπεδο κορυφής 

πηγής για αυτές τις συσκευές είναι περίπου 210-230 dB re 1 μPa @ 1 m (OSPAR 2009).  

Sonar  

Η χρήση ακουστικής ενέργειας για εντοπισμό και έρευνα περιγράφεται ως ενεργητικό sonar. To 

sonar ήταν ο πρώτος ανθρωπογενής ήχος που χρησιμοποιήθηκε εσκεμμένα στους ωκεανούς σε 

ευρεία κλίμακα. Υπάρχει μια ποικιλία τύπων sonar που χρησιμοποιούνται τόσο για πολιτικούς 

όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς. Μπορούν να εμφανιστούν σε όλες τις συχνότητες ήχου και 

χωρίζονται σε αυτή την ενότητα σε χαμηλόσυχνα (<1 kHz), μεσαίων συχνοτήτων (1 έως 10 

kHz) και υψηλόσυχνα (>10 kHz). Τα στρατιωτικά sonar χρησιμοποιούν όλες τις συχνότητες, 

ενώ τα πολιτικά sonar χρησιμοποιούν κυρίως τις υψηλές συχνότητες. Οι περισσότεροι τύποι 

                                                 
1 CCC/California Coastal Commission 2002: Consistency Determination. No. CD-14-02, USGS,2002 Southern California 

seismic survey. (In OSPAR 2009) 
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sonar λειτουργούν σε μία συχνότητα, αλλά παράγουν άλλες ανεπιθύμητες συχνότητες (π.χ. τις 

αρμονικές της θεμελιώδους συχνότητας λόγω μη γραμμικών διαδικασιών), οι οποίες μπορεί να 

έχουν ευρύτερες επιπτώσεις από την κύρια. 

Χαμηλόσυχνο Sonar  

Τα χαμηλόσυχνα ενεργά (LFA) sonars χρησιμοποιούνται για στρατιωτική επιτήρηση σε ευρεία 

κλίμακα και έχουν σχεδιαστεί για να διαδίδουν την ηχητική πηγή σε κλίμακες των εκατοντάδων 

χιλιομέτρων για άλλες πλατφόρμες παθητικής ακρόασης για τον εντοπισμό υποβρυχίων 

(Hildebrand 2009). Το ενεργό επίπεδο πηγής μιας συστοιχίας LFA μπορεί να είναι 235 dB re 1 

μPa @ 1 m ή μεγαλύτερο (Evans & England 2001). Το σήμα περιλαμβάνει τόσο σταθερής 

συχνότητας (CF) όσο και διαμορφωμένης συχνότητας (FM) συνιστώσες με εύρος ζώνης περίπου 

30 Hz. Οι μεταδόσεις σήματος εκπέμπονται σε συγκεκριμένες αλληλουχίες που μπορεί να 

διαρκέσουν για ημέρες ή εβδομάδες. Το 2009, υπήρχαν 2 πλοία με πηγές LFA, με προτεινόμενη 

επέκταση σε 4 πλοία το 2011. 

Sonar μεσαίων συχνοτήτων   

Τα στρατιωτικά σόναρ μεσαίων συχνοτήτων σε υψηλά επίπεδα πηγής χρησιμοποιούνται για την 

ανίχνευση υποβρυχίων σε αποστάσεις μικρότερες των 10 χλμ. Υπάρχουν περίπου 300 sonars 

μεσαίων συχνοτήτων σε ενεργό υπηρεσία στο πολεμικό ναυτικό του κόσμου (Watts 2003). Ένα 

χαρακτηριστικό τέτοιο σύστημα χρησιμοποιεί παλμούς στο εύρος 2-10 kHz (συνήθως 3.5 kHz) 

και λειτουργεί σε επίπεδα πηγής των 220-235 dB re 1 μPa @ 1m. Τα συστήματα αυτά 

χρησιμοποιούνταν κυρίως σε υπεράκτια ύδατα, αλλά τώρα σαρώνουν επίσης πιο ρηχά παράκτια 

περιβάλλοντα για την ανίχνευση υποβρυχίων που είναι σε θέση να λειτουργούν πιο κοντά στην 

ακτή (OSPAR 2009).  

Ορισμένα μη στρατιωτικά sonars λειτουργούν επίσης στη ζώνη μεσαίων συχνοτήτων. 

Βυθομετρικά sonars χρησιμοποιούν αυτές τις συχνότητες για έρευνες χαμηλής ανάλυσης σε 

μεγάλες περιοχές. Για παράδειγμα, το μοντέλο επισκόπησης Fugro Seafloor SYS09 

χρησιμοποιεί 9 και 10 kHz μετατροπείς που λειτουργούν σε 230 dB re 1 μPa at 1m. Οι υπο-

πυθμένιοι τομογράφοι (sub-bottom profilers) παράγουν μία μεσαία συχνότητα (3-7 kHz) και 

έναν παλμό υψηλού επιπέδου πηγής (230 dB re 1 μPa @ 1m) για να χαρτογραφήσουν τα 

στρώματα ιζημάτων του πυθμένα και θαμμένα αντικείμενα (Hildebrand 2009). 

Υψηλόσυχνο Sonar  

Τα στρατιωτικά υψηλόσυχνα sonars χρησιμοποιούνται σε επιθετικά ή αμυντικά συστήματα και 

έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν από εκατοντάδες μέτρα σε λίγα χιλιόμετρα (OSPAR 2009). 

Αυτά τα sonars χρησιμοποιούν ένα μεγάλο εύρος τρόπων, τύπων σήματος και εντάσεων. Όπως 

και με άλλα στρατιωτικά sonars, η χρήση τους περιορίζεται γενικά σε περιοχές ασκήσεων. 

Sonars σάρωσης και συνθετικής γωνίας χρησιμοποιούνται για άμυνα λιμανιών, υποβρύχια 

αναζήτηση και ανάκτηση και υψηλής έντασης χαρτογράφηση βυθού (side-scan sonar). 

Συχνότητες μεταξύ 85 και 100 kHz χρησιμοποιούνται για ανίχνευση δύτη/κολυμβητή, ενώ τα 

100 kHz είναι η βέλτιστη συχνότητα για την απόκτηση υψηλής ανάλυσης των χαρακτηριστικών 

του πυθμένα, συμπεριλαμβανομένου της βενθικής επικάλυψης. Υδροακουστικά sonars 

χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της παρουσίας ζωντανών οργανισμών και σωματιδίων σε 

ωκεανούς, λίμνες και ποτάμια (Simmonds &  MacLennan 2005). Με τη μετάδοση ήχου σε 

υψηλές συχνότητες (20-1000 kHz), τα υδροακουστικά sonars μπορούν να ανιχνεύσουν 

μεμονωμένα αντικείμενα ή συσσωματώματα στη στήλη του νερού, όπως κοπάδια ψαριών. 
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Εικ. 4.49. Οι κύριες συχνότητες πηγών ανθρωπογενούς θορύβου και τα ακουστικά εύρη των 

θαλάσσιων θηλαστικών και ψαριών (από Slabbekorn et al. 2010) 

 

Πολιτικά και εμπορικά sonars που λειτουργούν σε υψηλές συχνότητες χρησιμοποιούνται για την 

ανίχνευση, τον εντοπισμό και την ταξινόμηση διαφόρων υποβρυχίων στόχων (π.χ., πυθμένας, 

πλαγκτόν, ψάρια, δύτες). Αυτά τα sonars γενικά παράγουν ήχο σε χαμηλότερα επίπεδα πηγής με 

στενότερα σχήματα δέσμης και μικρότερα μήκη παλμών από τα στρατιωτικά sonars, αλλά είναι 

πιο διαδεδομένα, λόγω του μεγάλου αριθμού των εμπορικών και ψυχαγωγικών σκαφών που 

είναι εξοπλισμένα με sonars (NRC 2003). Τα σκάφη αυτά λειτουργούν ως επί το πλείστον σε 

ρηχές υφαλοκρηπίδες και η χρήση sonar λαμβάνει χώρα όλο το χρόνο, τόσο την ημέρα όσο και 

τη νύχτα. Τα sonars για εντοπισμό ψαριών λειτουργούν σε συχνότητες συνήθως μεταξύ 24 και 

200 kHz, οι οποίες είναι εντός των συχνοτήτων που ακούν ορισμένα θαλάσσια θηλαστικά, αλλά 

πάνω από αυτές που ακούν τα περισσότερα ψάρια (OSPAR 2009, βλ. και Εικόνα 4.49). Τα 

sonars  χαρτογράφησης του βυθού χρησιμοποιούν συχνότητες που κυμαίνονται από 12 kHz για 

συστήματα βαθιών νερών ως 70-100 kHz για συστήματα χαρτογράφησης ρηχών νερών 

(Hildebrand 2009). Τα πολυδεσμικά sonars λειτουργούν σε υψηλά επίπεδα πηγής (π.χ., 245 dB 

re 1 μPa @ 1 m), αλλά έχουν ισχυρά κατευθυντικές δέσμες.  

Πλοία και μικρότερα σκάφη  

Μεγάλα εμπορικά πλοία 

Τα μεγάλα εμπορικά πλοία παράγουν σχετικά δυνατούς και κυρίως χαμηλόσυχνους ήχους. Τα 

επίπεδα πηγής είναι γενικά στο εύρος 180 - 195 dB (re: 1μPa) με τα μέγιστα επίπεδα στη ζώνη 

συχνοτήτων 10-50 Hz (βλ. π.χ. NRC 2003). Τα συστήματα πρόωσης των μεγάλων εμπορικών 

πλοίων είναι μια κυρίαρχη πηγή ακτινοβολούμενου υποθαλάσσιου θορύβου σε συχνότητες 

μικρότερες των 200 Hz (Ross 1976). Ατομικά σκάφη παράγουν μοναδικές ακουστικές 
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υπογραφές, αν αυτές μπορεί να μεταβληθούν με την ταχύτητα και το φορτίο του πλοίου,  την 

επιχειρησιακή λειτουργία και τυχόν εφαρμόμενα μέτρα μείωσης του θορύβου. Μία πολύ 

πρόσφατη μελέτη που αναφέρεται στον υποθαλάσσιο θόρυβο από μεγάλα εμπορικά πλοία, 

δείκτες ποσοτικοποίησης των επιδράσεων του θορύβου και πρακτικές μείωσής του είναι αυτή 

των Leaper et al. (2014). 

Το σημαντικότερο μέρος του ακουστικού πεδίου γύρω από τα μεγάλα πλοία είναι το 

αποτέλεσμα της σπηλαίωσης της προπέλας (όταν φυσαλίδες κενού που δημιουργούνται από την 

κίνηση των ελίκων καταρρέουν), που προκαλούν την εκπομπή από τα πλοία στην ταχύτητα 

λειτουργίας τους χαμηλόσυχνων τονικών ήχων και (υψηλόσυχνων) φασμάτων θορύβου μέχρι 

δεκάδες kHz. Μικρότερα, αλλά δυνητικά σημαντικά, ποσά εκπεμπόμενου θορύβου μπορεί να 

προκύψουν από τα μηχανήματα πάνω στο σκάφος (μηχανοστάσιο και βοηθητικό εξοπλισμό). Η 

υδροδυναμική ροή επί του σκελετού του σκάφους και των προσαρτημάτων του είναι ένας 

σημαντικός μηχανισμός ευρυζωνικών παραγωγής ήχου, ιδιαίτερα με αυξημένη ταχύτητα πλοίου. 

Υπάρχουν επίσης και άλλα σημαντικά στοιχεία του παραγόμενου ήχου από τα σκάφη που 

εξαρτώνται από τη σκίαση και το ‘Lloyd mirror effect’ κοντά στην επιφάνεια του νερού 

(Heitmeyer et al.). To βάθος της έλικας είναι επίσης σημαντικό από την άποψη της διάδοσης σε 

μεγάλες αποστάσεις. Τα μεγάλα πλοία είναι έντονες πηγές στο κοντινό πεδίο και στα υπεράκτια 

(θαλάσσιες οδούς και διαδρόμους) και στα παράκτια ύδατα (κυρίως στις λωρίδες κυκλοφορίας, 

οδούς/κανάλια ή λιμάνια). Λόγω των δυνατών και χαμηλόσυχνων υπογραφών τους, τα μεγάλα 

πλοία κυριαρχούν στο χαμηλόσυχνο θόρυβο υποβάθρου σε πολλά θαλάσσια περιβάλλοντα σε 

όλο τον κόσμο (Green, Moore 1995). 

Ανησυχίες από τις ακουστικές επιπτώσεις του θορύβου από τα μεγάλα πλοία έχουν επικεντρωθεί 

κυρίως στα θαλάσσια ζώα που χρησιμοποιούν τις χαμηλές συχνότητες για την ακοή και την 

επικοινωνία. Τα σύγχρονα πλοία φορτίου μπορεί επίσης να εκπέμψουν ήχο στις υψηλές 

συχνότητες (περίπου 30 kHz), με τα επίπεδα πηγής πάνω από 150 dB re 1μPa @ 1m (Arveson & 

Vendittis 2000). Ο θόρυβος σε αυτές τις ζώνες συχνοτήτων δυνητικά παρεμβαίνει (σε σχετικά 

μικρές αποστάσεις) στα σήματα επικοινωνίας πολλών θαλάσσιων θηλαστικών (OSPAR 2009).  

Σκάφη μεσαίου μεγέθους  

Τα ρυμουλκά, τα πλοία ανεφοδιασμού και πολλά ερευνητικά σκάφη στη μεσαία κατηγορία 

έχουν συνήθως μεγάλα και πολύπλοκα συστήματα πρόωσης, που συχνά περιλαμβάνουν 

εγκάρσιους πρωραίους έλικες (bow-thrusters). Πολλά αλιευτικά σκάφη εμπίπτουν επίσης σε 

αυτή την κατηγορία. Τυπικά επίπεδα ευρυζωνικής πηγής για μικρά και μεσαίου μεγέθους σκάφη 

είναι γενικά στο φάσμα 165-180 dB (re: 1μPa) (Heitmeyer et al. 2004). Τα περισσότερα μεσαίου 

μεγέθους πλοία είναι παρόμοια με τα μεγάλα πλοία στο ότι το μεγαλύτερο μέρος της ηχητικής 

ενέργειας είναι στη χαμηλόσυχνη ζώνη (<1 kHz). Ενώ τα ευρυζωνικά επίπεδα πηγής είναι 

συνήθως ελαφρώς χαμηλότερα για μεσαίου μεγέθους σκάφη από ό, τι για τα μεγάλα εμπορικά 

πλοία, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις (π.χ., σε συνάρτηση με την ηλικία ή τη συντήρηση του 

πλοίου), και μεσαίου μεγέθους πλοία μπορεί να παράγουν ήχους επαρκούς επιπέδου και η 

συχνότητας ώστε να συμβάλουν στην θαλάσσια ηχορύπανση σε ορισμένες περιοχές (OSPAR 

2009). Τα μεσαίου μεγέθους σκάφη περνούν το μεγαλύτερο διάστημα της λειτουργίας τους σε 

παράκτια ή ύδατα υφαλοκρηπίδας, και συνευρίσκονται σε χρόνο και χώρο με τα θαλάσσια ζώα, 

πολλά από τα οποία προτιμούν αυτά τα νερά για τις σημαντικές δραστηριότητες όπως η 

αναπαραγωγή και η εύρεση τροφής. 

Μικρά σκάφη  

Μικρές βάρκες με εξωλέμβιους ή εσωλέμβιους κινητήρες παράγουν ήχο που είναι γενικά 

υψηλότερος στη μεσαία μπάντα συχνοτήτων (1-5 kHz) και σε μέτρια (150 έως 180 dB re 1 μPa 

@ 1 m) επίπεδα πηγής, αν και τα χαρακτηριστικά εξόδου μπορεί να εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από την ταχύτητα (βλ. π.χ. Erbe 2002, Jensen 2009). Λόγω της λειτουργίας γενικά σε 
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υψηλότερες συχνότητες και κοντά στην ακτή, ο θόρυβος από τα μικρότερα σκάφη θεωρείται ότι 

έχει περισσότερο γεωγραφικά περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα μικρά σκάφη 

απασχολούν λιγότερο τη συνολική αύξηση της χαμηλόσυχνης θαλάσσιας ηχορύπανσης από τη 

λεγόμενη «ναυτιλία μεγάλων αποστάσεων (‘distant shipping’)», αλλά μπορεί να κυριαρχούν σε 

κάποια παράκτια ακουστικά περιβάλλοντα, ιδιαίτερα σε ημίκλειστους όρμους, λιμάνια ή/και 

εκβολές ποταμών (Kipple & Gabriele 2003). Στην πραγματικότητα, τα σκάφη αναψυχής έχουν 

αναγνωριστεί ως ο πιο σημαντικός παράγοντας θορύβου περιβάλλοντος στις μεσαίες συχνότητες 

σε ορισμένους παράκτιους οικότοπους (Haviland-Howell 2007). Τα μικρά σκάφη γίνονται 

επίσης όλο και πιο γρήγορα και πιο συχνά στα παράκτια ύδατα. Όταν η κυκλοφορία των τα 

μικρών σκαφών συμπίπτει χωρικά ή χρονικά με τις θαλάσσιες κατανομές ζώων, ιδιαίτερα κατά 

τη διάρκεια ευαίσθητων σταδίων της ζωής τους, ο θόρυβος από τα σκάφη μπορεί να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού. 

Συσκευές ακουστικής όχλησης και ακουστικής αποτροπής  

Οι Συσκευές Ακουστικής Όχλησης (Acoustic Harassment Devices, AHDs) έχουν οριστεί ως 

συσκευές υψηλής ισχύος που λειτουργούν σε επίπεδα ευρυζωνικής πηγής πάνω από τα 185 dB 

re 1μPa @ 1m, ενώ αυτές που λειτουργούν σε χαμηλότερο επίπεδο πηγής ονομάζονται Συσκευές 

Ακουστικής Αποτροπής (Acoustic Deterrent Devices, ADDs) (Reeves et al. 1996) ή ‘pingers’ 

και χρησιμοποιούνται συνήθως για να αποτρέψουν μικρά κητοειδή από την παγίδευση σε 

αλιευτικά εργαλεία προκειμένου να μειώσουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα και τη 

συμπτωματική θνησιμότητα. Τα ‘pingers’ λειτουργούν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα πηγής από 

τα AHDs (συνήθως 130-150 dB re 1 μPa, OSPAR 2009). Τα ακουστικά χαρακτηριστικά των 

ADDs διαφέρουν ιδιαίτερα όσον αφορά στην τυχαιοποίηση των διαστημάτων και τη διάρκεια 

παλμού. Ωστόσο, η δομή του σήματος και τα επίπεδα πηγής των συσκευών αυτών μπορούν να 

συμμορφώνονται με τις εθνικές ή περιφερειακές οδηγίες (π.χ., τον κανονισμό 812/2004/ΕΕ). 

Συσκευές που υπάγονται σε αυτήν τη ρύθμιση είναι γνωστό ότι παράγουν είτε τόνους 10 kHz ή 

ευρυζωνικές σαρώσεις που καλύπτουν ένα φάσμα συχνοτήτων από 20 έως 160 kHz.  

Οι Συσκευές Ακουστικής ΄Οχλησης (AHDs) αναπτύχθηκαν αρχικά για την πρόληψη της 

θήρευση των πτερυγιόποδων σε φάρμες ψαριών, ιχθυοτροφεία ή ‘runs’ σολωμού μέσω της 

παραγωγής ακουστικών σημάτων υψηλού επιπέδου πηγής. Τα AHDs εκπέμπουν τονικούς 

παλμούς ή σαρώσεις παλμικής συχνότητας σε υψηλά επίπεδα πηγής και υπάρχει ένα ευρύ 

φάσμα προδιαγραφών AHD (Nowacek et al. 2007 - Πίνακας 2, OSPAR 2009 - Πίνακας 8.1). 

Ένα κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων AHDs είναι ότι παράγουν σημαντική ενέργεια 

στο υπερηχητικό φάσμα εκτός από την κύρια ζώνη συχνοτήτων. Το επίπεδο ευρυζωνικής πηγής 

των περισσότερων AHDs είναι περίπου 195 dB re 1 μPa. Λόγω του σχετικά υψηλού επιπέδου 

πηγής τους και των συχνών ευρυζωνικών χαρακτηριστικών τα AHDs μπορεί δυνητικά να είναι 

μια σημαντική πηγή θορύβου σε περιοχές πυκνής ιχθυοκαλλιέργειας (Johnston & Woodley 

1997). 

Οι Συσκευές Αποτροπής Ψαριών (Fish deterrent devices, FDDs) χρησιμοποιούνται κυρίως σε 

παράκτια ή παραποτάμια ενδιαιτήματα για να εκτοπίσουν προσωρινά τα ψάρια από περιοχές 

δυνητικού κινδύνου (π.χ. καθοδηγώντας τα ψάρια μακριά από την πρόσληψη νερού από 

σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, OSPAR 2009). Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση 

μεταξύ των συσκευών όσον αφορά στην περιοχή συχνοτήτων που εξαρτάται από το είδος των 

ψαριών προς στοχοθέτηση.  

Αεροσκάφη  

Ο θόρυβος των αεροσκαφών μπορεί να μεταδοθεί στο νερό, ιδιαίτερα στην περίπτωση των 

ελικοπτέρων που επιχειρούν χαμηλά πάνω από την επιφάνεια του νερού (Urick 1972).  
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Επικρατούσες πηγές θορύβου στη περιοχή νότια και δυτικά της Κρήτης 

Στην ευρύτερη υπεράκτια περιοχή που βρίσκονται τα προτεινόμενα για έρευνα και 

εκμετάλλευση υδρογονανθράκων ‘θαλάσσια οικόπεδα’, η επικρατούσα πηγή θορύβου σε 

συνθήκες νηνεμίας και απουσίας κατακρημνίσεων θα πρέπει να προέρχεται από την κυκλοφορία 

εμπορικών σκαφών και πορθμείων, σκαφών αναψυχής και παράκτιας αλιείας. Επίσης εκτιμάται 

ότι ο παραγόμενος βιομηχανικός θόρυβος από τις μελλοντικές υπεράκτιες δραστηριότητες 

εξόρυξης/παραγωγής πετρελαίου θα διαδίδεται σε αρκετά μεγάλες αποστάσεις στην περιοχή 

μελέτης. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι αν μία συγκεκριμένη πηγή θορύβου είναι η 

επικρατούσα σε μια περιοχή αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι οι άλλες πηγές θορύβου θα πρέπει 

να αγνοηθούν, κι αυτό γιατί τα συνολικά επίπεδα θορύβου λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πηγές 

μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερα από τα επίπεδα θορύβου που οφείλονται στην 

επικρατούσα πηγή, διαφορετικές πηγές μπορεί να δεσπόζουν σε διαφορετικά τμήματα του 

ηχητικού φάσματος και οι βιο-αισθητήρες μπορεί να είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε μια 

λιγότερο κυρίαρχη πηγή ήχου που εκπέμπει όμως σε διαφορετικό εύρος συχνοτήτων.  
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4.2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

4.2.1. Πλαγκτόν 

Το θαλάσσιο πλαγκτόν είναι οργανισμοί με  περιορισμένες ικανότητες κολύμβησης και οι οποίοι 

συνήθως μετακινούνται  παρασυρόμενοι από τα ρεύματα  του θαλασσινού νερού. Οι οργανισμοί 

αυτοί που το μέγεθός τους ξεκινά από 0.2 μm και φτάνει τα >20 mm (μεγάλες μέδουσες) 

μπορούν να αντλούν ενέργεια είτε από τον ήλιο με τη φωτοσύνθεση (φυτοπλαγκτόν) είτε από 

την κατανάλωση οργανικού υλικού (ζωοπλαγκτόν). Στα θαλάσσια οικοσυστήματα το 

φυτοπλαγκτόν αποτελεί τη βάση της τροφικής αλυσίδας, ενώ το ζωοπλαγκτόν είναι ο βασικός 

ενδιάμεσος κρίκος που συνδέει το φυτοπλαγκτό με τα παραγόμενα ψάρια. Στα διάφορα στάδια 

της τροφικής αλυσίδας αντανακλάται με διαφορετικό βαθμό και σε διαφορετικό χρόνο 

οποιαδήποτε αλλαγή του περιβάλλοντος. Έτσι π.χ. το φυτοπλαγκτόν και το ζωοπλαγκτόν στην 

κολόνα του νερού είναι οι πρώτοι οργανισμοί που θα υποστούν τις διάφορες φυσικοχημικές και 

βιολογικές επιδράσεις. 

Η Ανατολική Μεσόγειος (Λεβαντίνη), ιδιαίτερα η περιοχή νότια του Ελληνικού Τόξου, 

παρουσιάζει πολύπλοκη μορφολογία και γεωλογική δομή και ιδιαίτερα ωκεανογραφικά 

χαρακτηριστικά. Η Λεβαντίνη γενικότερα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα ολιγοτροφικό 

περιβάλλον (Siokou-Frangou et al. 2002;2010, Ignatiades et al. 2002; Moutin και Raimbault 

2002) και είναι η περιοχή όπου σχηματίζεται ο κύριος όγκος του αλμυρού νερού της Μεσογείου. 

Το Κρητικό Πέλαγος καλύπτει το νότιο και μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου πελάγους στην 

Ανατολική Μεσόγειο, και συνδέεται με τη λεκάνη της Λεβαντίνης και το Ιόνιο πέλαγος μέσω 

των ανατολικών και δυτικών στενά του Κρητικού τόξου, αντίστοιχα 

Στο Λιβυκό πέλαγος ενώ μέχρι σήμερα έχουν γίνει επιμέρους μελέτες αποτύπωσης του 

γεωλογικού υποστρώματος και των βενθικών βιοκοινωνιών (βλέπε σχετικό υποκεφάλαιο 4.2.2) 

σε μεμονωμένες υπο-περιοχές, δεν έχει διεξαχθεί καμία πολυεπιστημονική ωκεανογραφική 

έρευνα για την αποτύπωση της δομής και λειτουργίας του πελαγικού οικοσυστήματος. Τα όποια 

δεδομένα υπάρχουν τα τελευταία 20 χρόνια, αναφορικά με το πελαγικό οικοσύστημα της 

περιοχής, με έμφαση στα βιολογικά του χαρακτηριστικά και τις βιογεωχημικές διεργασίες της 

επιπελαγικής ζώνης, προέρχονται από:  

α) μια σειρά από Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, όπως (POEM-I), (1986-1990), (POEM-

BC) (1991-1998), MATER MTP II - MAST III (1996-1999), SESAME (FP6, 2007-2010) 

β.) διαμεσογειακές ωκεανογραφικές αποστολές (Transmediterranean cruises) (π.χ. 

http://www.mio.univ-amu.fr/BOUM/, http://www.biogeosciences discuss.net/special_issue 

63.html), όπου υπήρχαν κάποιοι σταθμοί δειγματοληψίας στην ευρύτερη περιοχή του Λιβυκού 

και στο Κρητικό,  

γ) από μικρό αριθμό παράκτιων μελετών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., νότια της Κρήτης (π.χ. μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του ατμοηλεκτρικού σταθμού -ΑΗΣ της ΔΕΗ 

στον Αθερινόλακκο, ανατολικά της Ιεράπετρας (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2012, Triantafyllou et al. 2000) ή 

μελέτη για την ορθολογική διαχείριση του Κόλπου της Μεσσαράς (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2008) και της 

περιοχής Παλαιόχωρας Χανίων ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2008) καθώς και 

δ) από δεδομένα τηλεμετρίας (δορυφορικά δεδομένα ωκεάνιου χρώματος (Bosc et al. 2004]. 

Μια ενδιαφέρουσα σύνοψη των υπαρχόντων δεδομένων, αναφορικά με το πλαγκτονικό 

σύστημα, εμπεριέχεται σε πρόσφατη εργασία ανασκόπησης του συνόλου των υπαρχόντων 

εργασιών αναφορικά με την παρουσία, δομή και λειτουργία των πλαγκτονικών βιοκοινοτήτων 

σε ολόκληρη της Μεσόγειο (Siokou-Frangou et al. 2010). 

http://www.mio.univ-amu.fr/BOUM/
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4.2.1.1. Προκαρυωτικοί Οργανισμοί 

Οι μικροβιακοί οργανισμοί έχουν σημαντική παρουσία στην ολιγοτροφική Ανατολική 

Μεσόγειο, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα μικροβιακά ελεγχόμενο τροφικό πλέγμα (Siokou et 

al. 2010) και η μικροβιακή συνιστώσα παίζει σημαντικό ρόλο στον κύκλο του άνθρακα στο 

θαλάσσιο οικοσύστημα. 

Στη διάρκεια του ευρωπαϊκού προγράμματος SESAME (FP6/2007-2010), πραγματοποιήθηκαν 

εποχικοί ερευνητικοί πλόες (άνοιξη και φθινόπωρο) κατά τους οποίους συλλέχθηκαν και 

επεξεργάστηκαν στοιχεία για προκαρυωτικούς οργανισμούς από δύο σταθμούς στο Λιβυκό. Οι 

συγκεντρώσεις των βακτηρίων κυμάνθηκαν από 1.74×104 – 0.55×106 κύττ ml-1, με μέγιστα στα 

50-75m.  

Σταθερή μείωση στη συγκέντρωση κατά μία τάξη μεγέθους παρατηρήθηκε στη μεσοπελαγική 

ζώνη. Η παραγωγή κυμάνθηκε ανεξαρτήτου εποχής σε πολύ χαμηλά επίπεδα 0.6-21ngCl-1 h-1 με 

χαμηλούς ρυθμούς αύξησης, που αντιστοιχούν περίπου σε ρυθμό διπλασιασμού της βιομάζας 

των βακτηρίων σε 64-105 ημέρες (Giannakourou et al. 2010). Τα βακτήρια έχουν την ικανότητα 

να αντιδρούν ταχύτατα σε κάποιο ξαφνικό εμπλουτισμό του συστήματος, και η αντίδραση αυτή 

αλλά και το μονοπάτι αφομοίωσης του οργανικού άνθρακα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

ποιότητα/ποσότητα του οργανικού άνθρακα που εισέρχεται στο σύστημα. Σημαντική είναι και η 

παρουσία των ιών στο Λιβυκό, με μεγαλύτερες συγκεντρώσεις και VPR (λόγος ιοί/σύνολο 

προκαρυωτικών οργανισμών) σε περιοχές, βάθη και εποχές που παρατηρείται αύξηση του 

διαλυμένου οργανικού άνθρακα (Magiopoulos & Pitta 2010)  

Οι μικροβιακοί πληθυσμοί στο ίζημα, σε αντίθεση με τη μακρο- και μειοπανίδα, φαίνεται πως 

εμφανίζουν τελείως διαφορετικά πρότυπα κατανομής καθώς η βιοποικιλότητα τους αυξάνει 

σημαντικά σε μεγαλύτερα βάθη, ενώ η ετερογένεια τους είναι υψηλή ακόμα και μεταξύ 

δειγμάτων που προέρχονται από την ίδια περιοχή  (Sevastou et al. 2013). Αντίθετα, δεν φαίνεται 

να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο βαθυμετρικό πρότυπο κατανομής καθώς στις περισσότερες 

μελέτες οι πληθυσμοί τους φαίνεται πως διατηρούνται σταθεροί ανεξάρτητα του βάθους 

(Danovaro et al. 2010; Sevastou et al. 2013). Το γενικό συμπέρασμα που βγαίνει από 

συγκριτικές μελέτες είναι πως οι μικροβιακοί πληθυσμοί της Μεσογείου, και ειδικότερα του 

ανατολικού της τμήματος, είναι τελείως διαφορετικοί από αυτούς άλλων περιοχών (Kouridaki et 

al. 2010), ενώ γενικά τα ιζήματα της βαθιάς θάλασσας της Μεσογείου μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως «πλούσια» (hotspots) σε μικροβιακή δραστηριότητα και βιοποικιλότητα 

(Boetius et al. 1996 ; Danovaro et al. 2010). Επίσης, έχει δειχθεί πως τα ιζήματα της Μεσογείου 

χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός σχετικά σταθερού «βενθικού μικροβιακού βρόγχου» ο 

οποίος αποτελείται από πολλαπλά επίπεδα (Tselepides et al. 2007).  

4.2.1.2. Φυτοπλαγκτό 

Το Λιβυκό και συγκεκριμένα η πελαγική περιοχή νότια της Κρήτης χαρακτηρίζεται από ακραία 

ολιγοτροφικές συνθήκες, με πολύ χαμηλά επίπεδα φυτοπλαγκτονικής βιομάζας και 

παραγωγικότητας. Χαρακτηριστικές είναι οι μέσες ετήσιες τιμές που ανακτήθηκαν από 

δορυφορικά δεδομένα και απεικονίζονται στην Eικόνα 4.50.  

Οι τιμές αυτές είναι από τις χαμηλότερες στο σύνολο του παγκόσμιου ωκεανού και σχετίζονται 

με τις ιδιαίτερα χαμηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων, αλλά και τα υδρογραφικά 

χαρακτηριστικά. Οι παρατεταμένες περίοδοι θερμικής στρωμάτωσης, καθώς και η απουσία 

άλλων σημαντικών χερσαίων πηγών τροφοδοσίας (όπως τα μεγάλα ποτάμια στη Δ. Μεσόγειο 

και τη Μαύρη Θάλασσα στο ΒΑ Αιγαίο), εμποδίζουν τον εμπλουτισμό των επιφανειακών 

στρωμάτων με θρεπτικά άλατα, απαραίτητα για τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης που επιτελεί 

το φυτοπλαγκτό.  
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Εικ. 4.50. Απεικόνιση της μέσης ετήσιας (αριστερά) επιφανειακής χλωροφύλλης α (mg m-3) και 

(δεξιά) πρωτογενούς παραγωγής (g C m-3 year-1) υπολογισμένες για την περίοδο Σεπτ. 

1997 με Δεκ. 2001, από δορυφορικά δεδομένα. Από την εργασία των Bosc et al. 2004. 

 

Τα νερά στη περιοχή της Δυτικής Λεβαντίνης (Cretan Passage CP) είναι πολύ διαφανή, ώστε η 

προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία εκτείνεται έως το βάθος των 90-120 m το καλοκαίρι 

(Ignatiades et al., 1996), παρόμοια με άλλες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου (Berman et al., 

1986). Παρά το οικολογικό ενδιαφέρον που υπάρχει για το Κρητικό τόξο, η βιβλιογραφία για τις 

βιολογικές διεργασιές στην εύφωτη ζώνη είναι περιορισμένη. Στοιχεία για το φυτοπλαγκτόν 

(Denisenko, 1964; Mihailov, 1964) και ζωοπλαγκτόν (Moraitou-Apostolopoulou, 1972; Kimor 

& Wood, 1975) είναι ελάχιστα και αποσπασματικά, έτσι ώστε η κατανόηση της σύνθεσης και 

της λειτουργίας των πελαγικών οικοσυστημάτων παραμένει περιορισμένη. 

Νότια της Κρήτης (Λιβυκό πέλαγος-Λεκάνη της Ιεράπετρας)  

Οι συγκεντρώσεις χλωροφύλλης στη Λεκάνη της Ιεράπετρας κυμάνθηκαν από 0.05 mg m-3 έως 

1.10 mg m-3 (Πίνακας 4.X), ενώ στο Λιβυκό πέλαγος 0.03 mg m-3 έως 0.356 mg m-3 (Christaki 

et al., 2011, Psarra et al., 2000, Gotsis-Skretas et al., 1993).  

 

Πίνακας 4.X. Μέσες τιμές χλωροφύλλης α (mg.m-3) στην ανώτερη στήλη του νερού (2-100m), 

στα υπό διερεύνηση ‘θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης. 

 

 Αύγουστος 

1987 

Μάρτιος 

1988 

Αύγουστος 

1988 

Μάρτιος 

1994 

Ιούλιος 

1995 

Μάρτιος 

1995 

Λεκάνη 

Ιεράπετρας 
0.09 0.050-0.233 0.017-0.074 0.050-0.223 0.05 1.10 

Λιβυκό πέλαγος 
0.076-0.096 0.233-0.356 0.038-0.141 0.225   

 
Μάιος 1995 Αύγουστος 

1994 

Ιούλιος 1999 Ιούλιος 

2008 

Απρίλιος 

2012 

Νοέμβριος 

2013 

Λεκάνη 

Ιεράπετρας 
0.03 0.54 0.224 0.03–0.40 0.059  

Λιβυκό πέλαγος 
   0.03–0.68 

 

 0.082 

 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

& ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 172 

Βαθειά μέγιστα χλωροφύλλης (DCM) παρατηρήθηκαν σταθερά μεταξύ 75 και 120 m, κατά το 

διάρκεια του έτους, ως αποτέλεσμα της στρωμάτωσης της υδάτινης στήλης.  

Από πρόσφατη μελέτη (Μάιος 2014) που πραγματοποίησε το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. περιμετρικά της 

νήσου Κρήτης για την αποτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης του πελαγικού 

οικοσυστήματος, αποκτήθηκε για πρώτη φορά μία εικόνα από επιτόπιες μετρήσεις μεγαλύτερης 

χωρικής ανάλυσης, σε τοποθεσίες σταθμών προηγούμενων μελετών που πραγματοποίησε το 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για τη μελέτη του υποστρώματος και του βενθικού οικοσυστήματος (πρόγραμμα 

REDECO). Από τη μελέτη αυτή τα επίπεδα χλωροφύλλης-α νοτίως της Κρήτης στην εύφωτη 

ζώνη ήταν στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαν καταγραφεί σε παλαιότερες αποστολές και 

παρουσίαζαν κατά τι μεγαλύτερες τιμές ανατολικά, στην περιοχή του αντικυκλώνα της 

Ιεράπετρας (34.29 mg m-2), σε σύγκριση με το ανατολικό Κρητικό Πέλαγος (21.54 mg m-2) και 

τα στενά Κρήτης-Κάσσου καθώς και δυτικότερα, ανοιχτά του κόλπου της Μεσσαράς και τα 

στενά Κρήτης Κηθύρων (20 mg m-2) (Βλέπε χάρτη και διαγράμματα στην Εικόνα 4.51). 

Σημειώνεται ότι το βάθος ολοκλήρωσης εδώ ήταν μεγαλύτερο, στη ζώνη των 0 -200 m. 

Στην ίδια μελέτη τα επίπεδα θρεπτικών ήταν συχνά στα όρια ανίχνευσης, τυπικά των ακραία 

ολιγοτροφικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, ιδιαίτερα την περίοδο της 

στρωμάτωσης. 

 

 

Εικ. 4.51. Χάρτης και τοποθεσία σταθμών (αριστερά) και επίπεδα ολοκληρωμένων τιμών 

χλωροφύλλης α (δεξιά), κατά τη μελέτη οικολογικής κατάστασης του πελαγικού 

οικοσυστήματος περιμετρικά της νήσου Κρήτης (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Μάιος 2014). 

 

Η φυτοπλαγκτονική παραγωγή (ως τιμή αφομοίωσης του 14C) κυμάνθηκε από <0.05 mgC m-3h-1 

(Οκτώβριος 1995) έως 0.594 mgCm-3h-1 (Απρίλιος 1995). Η κατακόρυφη κατανομή των 

συγκεντρώσεων πρωτογενούς παραγωγής παρουσίασε μέγιστα σε βάθος 10 m έως 50 m με 

σταδιακή μείωση με το βάθος (Psarra et al., 2000). Τα μέγιστα της χλωροφύλλης στα βάθη 75-

100 m συνέπεσαν με τις χαμηλές συγκεντρώσεις της πρωτογενούς παραγωγής και τις μικρές 

αφθονίες φυτοπλαγκτονικών κυττάρων, πράγμα που σημαίνει ότι η περιεκτικότητα σε 

χλωροφύλλη των κυττάρων ήταν υψηλότερη, παρά το ότι η βιομάζα του φυτοπλαγκτού δεν είχε 

αυξηθεί. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της προσαρμογής του φυτοπλαγκτού σε άσχημες  συνθήκες 

φωτός (Estrada, 1985; Kimor et al. 1987; Abdel-Moati, 1990; Rabitti et al. 1994). Τα βαθειά 

μέγιστα της χλωροφύλλης σχετίζονται με τη παρουσία του αυτότροφου πικοπλαγκτού (κύτταρα 

<2μm) που συμβάλει σημαντικά στη φυτοπλαγκτονική βιομάζα και παραγωγή σε ολιγότροφες 

περιοχές (Platt et al. 1983). 
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Οι χαμηλές τιμές φυτοπλαγκτονικής παραγωγικότητας έχουν επιβεβαιωθεί κατά τη διάρκεια 

διαμεσογειακών ωκεανογραφικών ερευνητικών πλόων. Σε έναν από αυτούς (project MINOS, 

1996) η μέση ημερήσια τιμή πρωτογενούς παραγωγής ΝΑ της Κρήτης, πλησίον του 

αντικυκλώνα της Ιεράπετρας ήταν 174 mgC m-2 day-1 ενώ η χλωροφύλλη στην εύφωτη ζώνη (0 - 

130 m) ήταν μόλις 28 mg m-2, κατά την αρχή της θερινής περιόδου στρωμάτωσης, το 1996 

(Βλέπε χάρτη, Σταθμός Νο 15) (Moutin & Raimbault 2002). 

 

Εικ. 4.52. Χάρτης και τοποθεσία σταθμών του προγράμαμτος MINOS και επίπεδα πρωτογενούς 

παραγωγής (Moutin & Raimbault 2002). 

 

Οι συγκεντρώσεις των φυτοπλαγκτονικών κυττάρων κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα (2520-6880 

κύτταρα/λίτρο) (Πίνακας 4.ΧΙ).  

 

Πίνακας 4.ΧΙ. Εύρη των φυτοπλαγκτονικών συγκεντρώσεων (κύτταρα/λίτρο) στα υπό 

διερεύνηση ‘θαλάσσια οικοπέδα’ νότια της Κρήτης (Λιβυκό πέλαγος-Λεκάνη της 

Ιεράπετρας). 

 Μάρτιος 

1989 

Οκτώβριος 

1991 

Μάρτιος 1992 Μάρτιος 

1994 

Σεπτέμβριος 

1994 

Ιούνιος 1994 

Λεκάνη 

Ιεράπετρας 

480-7000 720-7000 2520-6880    

Λιβυκό 

πέλαγος 

   7420-20980 8760-20040 4280-13080 

 

Η ποιοτική ανάλυση των φυτοπλαγκτονικών πληθυσμών περιλαμβάνει διάτοµα, δινομαστιγωτά, 

κοκκολιθοφόρα, πυριτιομαστιγωτά με κυρίαρχα είδη: Chaetoceros spp., Leptocylindrus minimus, 

Pseudonitzschia delicatissima, Sceletonema costatum, Thalassiothrix frouenfeldii and 

Gymnodinium spp. (Psarra et al., 2000, Gotsis-Skretas et al., 1999). 
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4.2.1.3. Ζωοπλαγκτό 

Το ζωοπλαγκτόν στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτηρίζεται από χαμηλές τιμές βιομάζας και 

αφθονίας και από κυριαρχία οργανισμών μικρού μεγέθους (≤1 mm) (Siokou-Frangou et al., 

2010 και εκεί αναφορές). Σχετικά με την χωρική κατανομή δεν υπάρχει μέχρι σήμερα σαφής 

εικόνα (Mazzocchi et al., 2014). Eχει παρατηρηθεί μείωση της πυκνότητας του 

μικροζωοπλαγκτού (Dolan et al., 2002) και του μεσοζωοπλαγκτού (Siokou-Frangou et al., 2004; 

Nowaczyk et al., 2011) από τη δυτική προς την ανατολική λεκάνη και από μελέτες που έχουν 

γίνει στην περιοχή, η ανατολική λέκανη της Μεσογείου χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία 

ειδών συγκρινόμενη με τη Δυτική λεκάνη (Scotto di Carlo et al., 1991). 

Οπως σε γενικές γραμμές ολόκληρο το οικοσύστημα της Α. Μεσογείου, η περιοχή της Δυτικής 

Λεβαντίνης (Cretan Passage, CP) με τις χαμηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών και χλωροφύλλης 

παρουσιάζει χαμηλή βιομάζα μεσοζωοπλαγκτού (Mazzocchi et al. 2003). Στα πλαίσια του 

ευρωπαικού προγράμματος POEM-BC (Physical Oceanography of the Eastern Mediterranean-

Biology and Chemistry) πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες στην ευρύτερη περιοχή του CP το 

φθινόπωρο (τέλη Οκτωβρίου-αρχές Νοεμβρίου) του 1991. Στα 0-300 m η μέση τιμή της ολικής 

αφθονίας μεσοζωοπλαγκτού ήταν 70 ατομ.m-3 (Μazzocchi et al., 1997). Tην άνοιξη στην ίδια 

περιοχή, βρέθηκε ότι, οι αφθονίες του μεσοζωοπλαγκτού στην κολώνα του νερού 0-300 m 

κυμάνθηκαν από 74 ως 157 ατομ.m-3 σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις της 

χλωροφύλλης στους ίδιους σταθμούς, το CP αποτελούσε την πιο ολιγοτροφική περιοχή την 

άνοιξη του 1992 (Christou et al., 1998, Πίνακας 4.ΧΙΙ).  

 

Πίνακας 4.ΧΙΙ. Μέσες με το βάθος ολοκληρωμένες τιμές (0-300 m) της συνολικής αφθονίας 

του μεσοζωοπλαγκτού στην Ανατολική Μεσόγειο, από Christou et al., 1998.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Koppelmann και Weikert (2007) επεξεργάστηκαν δεδομένα από δείγματα μεσοζωοπλαγκτού 

που συλλέχθηκαν από τον Ιανουάριο 1987, Ιούνιο 1993, Ιανουάριο 1998 και Οκτώβριο 2001 

στην περιοχή της Δυτικής Λεβαντίνης (Ιεράπετρα) από την επιφάνεια μέχρι τον πυθμένα του 

κάθε σταθμού (4250 m) και επιβεβαιώνουν τον ολιγοτροφικό χαρακτήρα της περιοχής. 

Επιπλέον, επισημαίνουν ότι τα οικοσυστήματα των βαθειών υδάτων και ιδιαίτερα οι 

βιοκοινωνίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε ενα ευρύ φάσμα διαταραχών και μικρές αλλαγές στα 

φυσικά/χημικά χαρακτηριστικά των βαθέων υδάτων μπορεί να μεταβάλλουν σημαντικά τη 

λειτουργία αυτών των οικοσυστημάτων.  

Πρόσφατη μελέτη που αφορά στην κατανομή του επιπελαγικού μεσοζωοπλαγκτού (0-200 m), 

που πραγματοποίηθηκε την άνοιξη και το φθινόπωρο του 2008 στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 

προγράμματος SESAME σε ένα εκτεταμένο δίκτυο σταθμών σε όλη την Μεσόγειο, έδειξε ότι οι 
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σταθμοί στη Λεβαντίνη παρουσίασαν από τις πιο χαμηλές τιμές αφθονίας του μεσοζωοπλαγκτού 

(45 × 103 ατομ.m−2, Μazzocchi et al. 2014, Εικ. 4.53).  

 

 
 

Εικ. 4.53. Συνολική μέση αφθονία μεσοζωοπλαγκτού (103 ατομ. m-2) για κάθε περιοχή της 

Μεσογείου, ολοκληρωμένη στο στρώμα 0-200 m της υδάτινης στήλης την άνοιξη 

(λευκή κολώνα) και φθινόπωρο (μαύρη κολώνα), από Mazzocchi et al., 2014).  

 

Μεταξύ των ομάδων του ζωοπλαγκτού σημαντική ήταν η συμμετοχή των Κωπηπόδων με 

σχετική αφθονία ≈80% στο σύνολο του μεσοζωοπλαγκτού και μέτρια η παρουσία Κωπηλατών 

και Χαιτόγναθων (3% και 4% αντίστοιχα, Mazzocchi et al. 2014). Οι Κωπηλάτες 

αντιπροσωπεύουν μία πιο σταθερή συνιστώσα στο μεσοζωοπλαγκτόν, αλλά, η αφθονία τους 

φαίνεται να εξαρτάται από την επιλεγμένη περιοχή και την εποχή (Gorsky & Palazzoli, 1989).  

Ο ολιγοτροφικός χαρακτήρας αντανακλάται όχι μόνο στις τιμές αφθονίας του ζωοπλαγκτού, 

αλλά και στη σύσταση και το μέγεθος των οργανισμών: υψηλή ποικιλία ειδών κυρίως μικρού 

μεγέθους όπως είναι τα καλανοειδή κωπήποδα Clausocalanidae και Paracalanidae, και τα 

Κυκλοποειδή Oithonidae και Oncaeidae. Τα είδη αυτά αποτελούν σταθερά συστατικά της 

σύνθεσης του ζωοπλαγκτού σε αυτήν την περιοχή και έχουν αναφερθεί σε αρκετες μελέτες 

(Sioukou-Frangou et al. 2010 και αναφορές σε αυτήν) που σε συνδυασμό με τον εποχικό κύκλο 

της πρωτογενούς παραγωγής κάνουν τις μεσογειακές περιοχές να μοιάζουν με τον υποτροπικό 

Ατλαντικό (Longhurst, 1998). 

 

4.2.2. Βένθος 

4.2.2.1 Posidonia oceanica 

Η «Ποσειδώνια» Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, 1813 είναι ενδημικό και κυρίαρχο 

φανερόγαμο της Μεσογείου. Χαρακτηρίζεται από υψηλή οικολογική αξία και επηρεάζει άμεσα 

ή έμμεσα μια πληθώρα οικονομικών δραστηριοτήτων (π.χ. αλιεία, τουρισμός, παράκτια 

ανάπτυξη). Η σημασία της στη δομή και λειτουργία των παραλιακών οικοσυστημάτων είναι 

τέτοιου βαθμού, ώστε να αναφέρεται ως «κατασκευαστής» οικοσυστημάτων και να 

προστατεύεται από την κοινοτική νομοθεσία (Οδηγία 92/43/ΕΚ) ως οικότοπος προτεραιότητας 

(1120) (βλέπε και Εικ. 4.117, 4.118).  

Τα λιβάδια του P. oceanica, αποτελούν ενδιαίτημα και εκκολαπτήριο πολλών θαλάσσιων 

ζωικών και φυτικών οργανισμών. Συνολικά, υπολογίζεται ότι τα καταγεγραμμένα τυπικά είδη 

χλωρίδας και πανίδας υπερβαίνουν τα 900. Επίσης, προσελκύονται περιοδικά με στόχο την 
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θήρευση ή την αναπαραγωγή και άλλα είδη (κυρίως ψαριών και μαλάκιων) που ζουν σε 

διαφορετικές οικολογικές ζώνες. Ο πλούτος των ειδών που συναντάται είναι τέτοιου μεγέθους 

ώστε μόνο οι ζωικοί οργανισμοί που ζουν σε 10 στρέμματα υπολογίζεται ότι έχουν συνολική 

βιομάζα 10 τόνων. Η υψηλή βιοποικιλότητα που συναντάται, οφείλεται κυρίως στην πολύπλοκη 

δομή των λιβαδιών. Τα ευμεγέθη φύλλα σε συνδυασμό με το πυκνό ριζικό σύστημα προσφέρουν 

τέτοια ποικιλία ενδιαιτήματος, ώστε να αποικούνται από είδη με διαφορετικά οικολογικά 

χαρακτηριστικά και να διαιρούνται σε διαφορετικές βιοκοινότητες (Peres 1967). Ουσιαστικά, 

στο οικοσύστημα της P. oceanica συνδυάζονται η ανώτερη βιοκοινότητα των φύλλων, η 

κατώτερη του υποστρώματος και η ενδοβενθική του ριζικού συστήματος. Πρώτον, τα φύλλα 

προσφέρουν κατάλληλο υπόστρωμα για φύκη και εδραιωμένα αιωρηματοφάγα ζώα, καθώς και 

βοσκητές και σαρκοφάγους οργανισμούς. Δεύτερον, η πυκνή βλάστηση παρέχει κατάλληλες 

σκιερές συνθήκες, ώστε στην κατώτερη βιοκοινότητα να συναντώνται τυπικά είδη μεγαλύτερων 

βαθών, που δεν μπορούν να επιβιώσουν σε τόσο υψηλά σημεία της υποπαράλιας ζώνης 

(Molinier 1960). Τέλος, τα σκληρά και πυκνά ριζώματα μεταβάλουν το ομοιογενές αμμώδης 

υπόστρωμα σε σύστημα διαύλων και κοιλοτήτων, που αποικείται από τυπικά είδη των 

κοραλλιογενών βιοκοινοτήτων.  

 

 

 

Εικ. 4.54. Εκτίμηση της κατανομής λιβαδιών του είδους P. oceanica κατά μηκος της 

ακτογραμμής της νήσου Κρήτης, στην ευρύτερη περιοχή των οικοπέδων 12-20. 
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Στην Εικόνα 4.54 απεικονίζεται η εκτίμηση της κατανομής των λιβαδιών P. oceanica κατά 

μήκος της ακτογραμμής της νήσου Κρήτης όπου βρίσκονται τα οικόπεδα 12-20 και βασίζεται 

στα αποτελέσματα του Ερευνητικού Έργου MEDISEH (EU DG MARE,) δηλαδή είναι 

προσομοίωση που στηρίχτηκε στα δεδομένα πεδίου των χαρτών Natura 2000 διορθωμένα πάνω 

στις ισοβαθείς της Υδρογραφικής Υπηρεσίας και με γνωμοδότηση εμπειρογνωμώνων. Στην 

Νότια Κρήτη υπάρχουν λιβάδια, αλλά το ρηχότερο όριο βρίσκεται σε βάθη 14-15 μέτρα οπότε 

δεν μπορούμε να έχουμε ουσιαστική πληροφορία από τις δορυφορικές εικόνες ώστε να μπορεί 

να απεικονιστεί σε ένα χάρτη.  Τα λιβάδια της P. οceanica βρίσκονται κυρίως κατά μήκος της 

ακτογραμμής στην περιοχή μελέτης και περιορίζονται σε ρηχά νερά, λιγότερο από 45 μέτρα σε 

βάθος.  

Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη P. oceanica και μπορούν 

άμεσα να βλάψουν το φυτό είτε με μηχανικά μέσα, είτε έμμεσα να μεταβάλλουν τις οικολογικές 

συνθήκες που είναι σημαντικές για την ανάπτυξη του. Λόγω της υψηλής ανάγκης των φυτών για 

επαρκή φωτισμό και κατάλληλες συνθήκες υποστρώματος, το P. oceanica είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητο σε μεταβολές της διαύγειας της υδάτινης στήλης και της ποιότητας του ιζήματος. 

4.2.2.2. Ζωοβένθος 

Γενικές πληροφορίες για τις βενθικές βιοκοινωνίες νότια της Κρήτης 

Η βαθιά θάλασσα αποτελεί το μεγαλύτερο βιότοπο του πλανήτη μας καθώς καλύπτει ποσοστό 

μεγαλύτερο από 60% της επιφάνειας της Γης, ενώ το μέσο βάθος του 50% όλων των ωκεανών 

ξεπερνάει τα 3000 m (Ramirez-Llodra et al. 2010). Παρόλα αυτά, οι γνώσεις που έχουμε ακόμα 

και σήμερα για το τεράστιο αυτό οικοσύστημα είναι συγκριτικά ελάχιστες, γεγονός το οποίο 

οφείλεται κυρίως στη δυσκολία προσέγγισής του καθώς και στο μεγάλο οικονομικό κόστος 

συλλογής δειγμάτων και δεδομένων από τις περιοχές αυτές. 

Η Μεσόγειος Θάλασσα, η μεγαλύτερη κλειστή θάλασσα του πλανήτη, φέρει συγκριτικά πολύ 

στενή υφαλοκρηπίδα με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο τμήμα της να αποτελείται κυρίως από βαθιά 

θάλασσα. Στο ανατολικό της τμήμα ειδικότερα κυριαρχούν οι αβυσσαίες πεδιάδες του Ιονίου 

Πελάγους (μέγιστο βάθος 5093 m) και της Λεβαντίνης (μέγιστο βάθος 4384 m). Επιπλέον, η 

περιοχή νότια της Κρήτης εμφανίζει έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, καθώς υπάρχουν 

εκεί μια σειρά από μικρότερες λεκάνες και τάφροι με επίσης μεγάλο βάθος και απότομες 

κλίσεις. Χαρακτηριστική για παράδειγμα είναι η λεκάνη της Ιεράπετρας (4300 m), η απόληξη 

του υποθαλάσσιου φαραγγιού της Σαμαριάς (3600 m) και η τάφρος του Πλινίου (4300 m). 

Ακολουθώντας το παράδειγμα των μεγάλων ερευνητικών κέντρων παγκοσμίως τα οποία έχουν 

δώσει έμφαση τις τελευταίες δεκαετίες στη συστηματική μελέτη και κατανόηση της λειτουργίας 

της βαθιάς θάλασσας, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ ) έχει συμμετάσχει 

τα τελευταία χρόνια σε ένα σχετικά μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κύριος ή 

επιμέρους στόχος των οποίων ήταν η μελέτη των χωροχρονικών μεταβολών των φυσικών, 

χημικών γεωλογικών και βιολογικών παραμέτρων των βαθιών οικοσυστημάτων στην ευρύτερη 

περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Έτσι στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων 

HERMES (Hot Spot Ecosystem Research on the Margins of European Seas FPVI), MATER 

(Mass Transfer and Ecosystem Response), MITTELMEER 1997/98, BIOFUN (BIOdiversity and 

ecosystem FUNctioning in contrasting southern European deep-sea environments: from viruses 

to megafauna), HERMIONE (Hotspot Ecosystem Research and Mans Impact on European Seas), 

REDECO (Regional Drivers of Ecosystem Change and its Influence on Deep-Sea populations in 

the Mediterranean), LEVAR (Levantine Basin Biodiversity Variability), εκτελέστηκαν 

ωκεανογραφικοί πλόες στις βαθιές λεκάνες γύρω και νότια από την Κρήτη, 

συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών ενδιαφέροντος (Ιόνιο, Λιβυκό, λεκάνη Ιεράπετρας, 

Ελληνική τάφρος, τάφρος του Πλίνιου), με σκοπό μεταξύ άλλων και τη συλλογή δειγμάτων για 

τη μελέτη της βιολογίας και βιογεωχημείας του βενθικού οικοσυστήματος. Το γενικό 
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συμπέρασμα από τις μελέτες αυτές είναι πως, σε αντίθεση με τις παλαιότερες απόψεις, η βαθιά 

θάλασσα της Μεσογείου είναι ένα δυναμικό και ευαίσθητο οικοσύστημα, άμεσα συνδεδεμένο με 

τις βιογεωχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην εύφωτη ζώνη, η λειτουργία του οποίου 

επηρεάζεται σημαντικά από την παρουσία διαφόρων ιδιαίτερων γεω-μορφολογικών δομών, 

όπως είναι για παράδειγμα οι αβυσσικές πεδιάδες, τα υποθαλάσσια όρη και φαράγγια αλλά και 

διάφορα ακραία περιβάλλοντα (ηφαίστεια ιλύος, υπέραλες λίμνες κτλ.) (Tselepides et al. 2007). 

Επιπλέον, η αφθονία και κατανομή της πανίδας στα μεγάλα βάθη της Μεσογείου φαίνεται πως 

εξαρτάται άμεσα από τη διαθεσιμότητα της τροφής, η οποία παράγεται κυρίως στην εύφωτη 

ζώνη (Danovaro et al. 1995; Lampadariou & Tselepides 2006; Tselepides & Lampadariou 2004; 

Tselepides et al. 2000a). 

Μακροπανίδα 

Η άμεση εξάρτηση της αφθονίας και βιομάζας των βενθικών πληθυσμών της βαθιάς θάλασσας 

από την επιφανειακή παραγωγικότητα και τη ροή του οργανικού άνθρακα προς τα μεγαλύτερα 

βάθη έχει δειχθεί ότι ισχύει σε πολλές περιοχές του κόσμου (Graf 1989; Lampitt 1985; Rowe 

1971; Smith et al. 1983). Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης και η ποσότητα αλλά και ποιότητα της 

οργανικής ύλης που καταλήγει στον πυθμένα που με τη σειρά τους εξαρτώνται από διάφορους 

παράγοντες όπως είναι για παράδειγμα το μέγεθος και η ταχύτητα βύθισης των 

φυτοπλαγκτονικών σωματιδίων, ο βαθμός κατανάλωσης τους από ζωοπλαγκτονικούς 

οργανισμούς, ο βαθμός αποικοδόμησης από τους μικροβιακούς πληθυσμούς της στήλης του 

νερού καθώς και το βάθος και η απόσταση από την κοντινότερη ακτή (Pace et al. 1984; 

Wassmann 1984). 

Η Μεσόγειος θάλασσα, και ειδικότερα το ανατολικό της τμήμα, αποτελεί μια από τις πιο 

ολιγοτροφικές περιοχές του πλανήτη (Azov 1986 ; Berman et al. 1984 ; Psarra et al. 2000) 

γεγονός το οποίο αντανακλάται άμεσα στους βενθικούς πληθυσμούς, οι οποίοι έχουν συνήθως 

μία τάξη μεγέθους μικρότερες αφθονίες και βιομάζα από ότι σε αντίστοιχα βάθη άλλων 

περιοχών (Lampadariou et al. 2005). Σύμφωνα με τον Pérès (1982), οι βασικοί λόγοι για αυτή τη 

«φτώχια» που παρουσιάζει η μακροπανίδα στην ανατολική Μεσόγειο είναι: (α) η υψηλή 

θερμοκρασία σχεδόν ολόκληρης της στήλης του νερού (13–14°C) και (β) η μικρή επιφανειακή 

πρωτογενής παραγωγικότητα και κατ' επέκταση η μικρή ροή οργανικής ύλης στα μεγάλα βάθη. 

Αν και η Μεσόγειος αποτελεί μια από τις καλύτερα μελετημένες θάλασσες του κόσμου όσον 

αφορά στη βιολογία και οικολογία των μακροβενθικών της συνευρέσεων, οι περισσότερες από 

αυτές τις μελέτες προέρχονται από ρηχές κυρίως περιοχές ενώ αντίθετα, και μέχρι σχετικά 

πρόσφατα, λίγες μονάχα εργασίες αφορούσαν τα βαθύτερα της τμήματα (Danovaro et al. 2010). 

Στην ανατολική Μεσόγειο ιδιαίτερα, και μέχρι περίπου τα μέσα του 20ου αιώνα, οι εργασίες 

από μεγάλα βάθη ήταν ελάχιστες και γενικού κυρίως οικολογικού ενδιαφέροντος (Desbruyères 

et al. 1972; Pérès & Picard 1958; Tchukhtchin 1964; Vamvakas 1970). Η εικόνα αυτή άλλαξε 

περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με αφορμή κυρίως μια σειρά ωκεανογραφικών 

αποστολών του Γερμανικού Ω/Σ METEOR, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τα έτη 1987, 1993 

και 1998 στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την Κρήτη (Fiege et al. 2000; Janssen 1989; Kröncke 

et al. 2003). Σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης και η δημιουργία του Ινστιτούτου Θαλάσσιας 

Βιολογίας Κρήτης, καθώς και η μετέπειτα ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών 

τα οποία συνέβαλλαν στη παροχή σημαντικών επιστημονικών πληροφοριών από την περιοχή 

(Tselepides 1992; Tselepides & Eleftheriou 1992; Tselepides et al. 2000a). Οι περισσότερες από 

αυτές της μελέτες έδειξαν πως ο ολιγοτροφισμός της ανατολικής Μεσογείου και η μικρή 

διαθεσιμότητα της τροφής, η οποία μειώνεται καθώς αυξάνεται το βάθος, είναι από τους 

σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την κατανομή των μακροβενθικών πληθυσμών 

(Fredj & Laubier 1985; Tselepides et al. 2000a). Έτσι, στις περισσότερες μελέτες, υπάρχει 

αρνητική συσχέτιση του βάθους με τις αφθονίες αλλά και τη βιομάζα των οργανισμών 

(Tselepides & Eleftheriou 1992; Tselepides et al. 2000b). Το βάθος επηρεάζει επίσης σημαντικά 
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και τη βιοποικιλότητα καθώς και τη σύνθεση των βιοκοινωνιών με με τα σημαντικότερα σημεία 

αλλαγής να εμφανίζονται στα βάθη των 200, 500 και 1000 m (Sardà et al. 2004 ; Tselepides et 

al. 2000a). Ωστόσο, όπως δείχνουν ορισμένες μελέτες, η Μεσόγειος αποτελεί ένα δυναμικό 

σύστημα με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές να εμφανίζουν αναπάντεχα υψηλότερες αφθονίες 

από ότι αντίστοιχες ρηχότερες περιοχές (Boetius et al. 1996; Danovaro et al. 2002; Tselepides & 

Lampadariou 2004). Επίσης, ανάλογα με τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες, ορισμένες 

περιοχές με μεγάλο βάθος μπορεί να εμφανίζουν ενίοτε αυξημένη ροή οργανικού άνθρακα προς 

τον πυθμένα, με αποτέλεσμα οι περιοχές αυτές να μπορούν να υποστηρίξουν πλούσιους σε 

αφθονία και βιομάζα μακροβενθικούς πληθυσμούς. 

Σε μια μελέτη με ένα δίκτυο σταθμών οι οποίοι εκτείνονταν από τη νότια Ιταλία μέχρι τις ακτές 

του Ισραήλ καλύπτοντας έτσι σχεδόν ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο, οι Kröncke et al. 

(2003) έδειξαν πως η αφθονία και ο αριθμός των ειδών της μακροπανίδας μειώνονταν 

συναρτήσει του βάθους και πως η ευρύτερη περιοχή της λεκάνης της Ιεράπετρας αποτελεί μια 

από τις πιο ολιγοτροφικές περιοχές του πλανήτη με την αφθονία και βιομάζα των οργανισμών 

να είναι συγκρίσιμες με αυτές από άλλες ακραίες ολιγοτροφικές περιοχές, όπως για παράδειγμα 

στην περιοχή της Αρκτικής κάτω από την περιοχή που καλύπτεται μόνιμα από πάγο, όπου η 

παραγωγικότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτη (Kröncke 1994; Kröncke 1998). Στη μελέτη αυτή 

βρέθηκε επίσης πως υπήρχε ισχυρή συσχέτιση της ποσότητας του οργανικού άνθρακα που 

βρέθηκε στα ιζήματα με την απόσταση από την ακτή, υποδεικνύοντας έτσι το ρόλο που παίζουν 

τα ιδιαίτερα υδρογραφικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής για τη μεταφορά και εναπόθεση της 

οργανικής ύλης προς τις βαθύτερες ζώνες. 

Ωστόσο, παρά τον εξαιρετικά ολιγοτροφικό χαρακτήρα της ανατολικής Μεσογείου και τις 

συνήθως εξαιρετικά μικρές τιμές των βιολογικών παραμέτρων, πολύ συχνά εμφανίζονται 

εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, ορισμένες περιοχές μπορεί να εμφανίσουν ιδιαίτερα αυξημένη 

βενθική δραστηριότητα με αποτέλεσμα αυτές οι περιοχές να είναι συγκρίσιμες με άλλες πολύ 

πιο παραγωγικές περιοχές του πλανήτη (Boetius et al. 1996 ; Danovaro et al. 2002 ; Tselepides 

& Lampadariou 2004). Πράγματι, μια τέτοια εξαίρεση έχει αναφερθεί από τους Fiege et al. 

(2000), οι οποίοι παρατήρησαν μια πυκνή συνάθροιση του πολύχαιτου Myriochele fragilis σε 

βάθος 4200 m στη λεκάνη της Ιεράπετρας, ενός είδους που είχε βρεθεί μέχρι τότε μόνο στη 

Νορβηγική θάλασσα και στον Αρκτικό κύκλο, σε αντίστοιχα βάθη. Η αφθονία του 

συγκεκριμένου είδους ήταν ιδιαίτερα μεγάλη (περίπου 116 άτομα/m2), αποτελώντας εξαίρεση 

καθώς όλα τα υπόλοιπα αποτελέσματα της μελέτης αυτής επιβεβαίωσαν την εκτίμηση της πολύ 

χαμηλής πανιδικής πυκνότητας και ποικιλότητας για την ανατολική Μεσόγειο. Οι Fiege et al. 

(2000) αναφέρουν ότι η υψηλή πυκνότητα του είδους αυτού πιθανώς να οφείλεται στη μεταφορά 

μεγάλης ποσότητας οργανικής ύλης είτε με πλευρικά ρεύματα, είτε εξαιτίας της τυρβώδους ροής 

στο συγκεκριμένο σημείο της λεκάνης, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από τις υψηλές τιμές 

των φαιοχρωστικών στο ίζημα, καθώς και την υψηλή μικροβιακή δραστηριότητα που 

μετρήθηκαν στην περιοχή αυτή (Boetius et al. 1996). Τα παραπάνω αποτελέσματα 

επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι η ανατολική Μεσόγειος είναι ένα καθόλα δυναμικό σύστημα το 

οποίο περνά περιόδους έντονης βιολογικής δραστηριότητας «επεισοδιακού» χαρακτήρα, οι 

οποίες μεταφράζονται σε αυξημένη ροή οργανικού άνθρακα στα βαθύτερα στρώματα και κατ' 

επέκταση στη σημαντική αύξηση της αφθονίας και βιομάζας της βενθικής πανίδας. Τα γεγονότα 

αυτά φαίνεται πως παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του οικοσυστήματος. 

Στις παράκτιες περιοχές της νότιας Κρήτης στοιχεία για τη μακροπανίδα υπάρχουν για τους 

κόλπους της Μεσσαράς και της Ιεράπετρας από τον Καρακάσση, 1991 και από το Εθνικό δίκτυο 

παρακολούθησης ποιότητας (ΟΠΥ) (EC, 2000)  (ΕΛΚΕΘΕ, 2013). Το υπόστρωμα ήταν 

αμμώδες και η ποικιλότητα υψηλότερη στον κόλπο της Μεσσαράς με 41-108 είδη. Η οικολογική 

ποιότητα αξιολογήθηκε ως υψηλή στη Μεσσαρά με βάση το βένθος και μέτρια στον κόλπο της 

Ιεράπετρας όπου η ποικιλότητα επίσης ήταν χαμηλότερη (39-72 είδη). 
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Μειοπανίδα 

Οι μειοβενθικοί οργανισμοί ακολουθούν περίπου το ίδιο πρότυπο κατανομής με τους 

μακροβενθικούς οργανισμούς, αν και υπάρχουν σημαντικές εξαιρέσεις καθώς οι πληθυσμοί τους 

είναι συνήθως πιο άφθονοι ακόμα και σε περιοχές όπου άλλοι οργανισμοί σπανίζουν. 

Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή τους είναι είναι κυρίως η ποιότητα της διαθέσιμης 

τροφής (Danovaro et al. 1995; Danovaro et al. 2000), ενώ πολλές μελέτες έχουν αναφέρει πως 

υπάρχει συνήθως ισχυρή συσχέτιση της αφθονίας της μειοπανίδας με το συνολικό άθροισμα 

(CPE) της χλωροφύλλης-α και των διαφόρων φαιοχρωστικών (φαιοφυτίνη, φαιοφορβίνη) που 

υπάρχουν στο ίζημα, το οποίο αποτελεί μια καλύτερη μέθοδος εκτίμησης της διαθέσιμης τροφής 

στο ίζημα (Pfannkuche 1985; Pfannkuche et al. 1983; Soetaert et al. 1991; Thiel et al. 1987). Για 

παράδειγμα, οι Boetius et al. (1996) βρήκαν πως στην ανατολική Μεσόγειο η συγκέντρωση του 

CPE μειώνεται από 4-6 μg/cm2 στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα σε 0.1-1 μg/cm2 στα αβυσσαία 

βάθη, ωστόσο στην τάφρο του Πλινίου καθώς και στην περιοχή της Ελληνικής τάφρου και σε 

βάθη μεγαλύτερα από 3750m η συγκέντρωση του CPE βρέθηκε να είναι ιδιαίτερα υψηλή 

ξεπερνώντας τα 10 μg/cm2. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν την άποψη πως οι τάφροι και οι 

βαθιές λεκάνες λειτουργούν ως «παγίδες» της οργανικής ύλης με αποτέλεσμα, παρά το συνήθως 

μεγάλο βάθος τους, να χαρακτηρίζονται από έντονη βιολογική δραστηριότητα. Πράγματι, οι 

Tselepides & Lampadariou (2004) μελετώντας τη μειοπανίδα στο Ιόνιο Πέλαγος και τη 

Θάλασσα της Λεβαντίνης βρήκαν πως, ενώ οι αφθονίες μειώνονταν σταθερά συναρτήσει του 

βάθους, στην τάφρο του Πλινίου καθώς και στην Ελληνική τάφρο, οι αφθονίες ήταν ιδιαίτερα 

υψηλές και συγκρίσιμες με αυτές από πολύ ρηχότερες περιοχές. Παρόμοια αποτελέσματα 

αναφέρθηκαν και για τη μικροβιακή δραστηριότητα η οποία στις περιοχές αυτές βρέθηκε να 

είναι τουλάχιστον μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από ότι σε αντίστοιχες ρηχότερες περιοχές 

(Boetius et al. 1996). 

Την «επεισοδιακού» χαρακτήρα δυναμική της ανατολικής Μεσογείου έρχεται να επιβεβαιώσει 

και μια εποχική μελέτη του μειοβένθους στην περιοχή της Ιεράπετρας, η οποία ξεκίνησε το 1987 

και μέσα από τις προσπάθειες του ΕΛΚΕΘΕ συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Έτσι, οι 

Lampadariou et al. (2009) παρατήρησαν πως στη λεκάνη της Ιεράπετρας και σε βάθος 4000 m, 

οι συγκεντρώσεις του CPE στην περίοδο μιας δεκαετίας (1987-1999) ήταν ιδιαίτερα χαμηλές με 

εξαίρεση την περίοδο του 1993, όπου βρέθηκαν να είναι μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερες. Οι 

υψηλές αυτές συγκεντρώσεις πιθανολογείται πως σχετίζονται με το φαινόμενο που είναι γνωστό 

ως υπερετήσια μεταβλητότητα των βαθιών νερών της Ανατολικής Μεσογείου (Eastern 

Mediterranean Transient), το οποίο πιστεύεται πως πυροδοτήθηκε από το συνδυασμό 

συγκεκριμένων ατμοσφαιρικών, μετεωρολογικών και υδρολογικών συνθηκών που επικράτησαν 

τη συγκεκριμένη περίοδο (Roether et al. 1996). Αποτέλεσμα του φαινομένου αυτού ήταν να 

επηρεαστεί η λειτουργία ολόκληρου του οικοσυστήματος της ανατολικής Μεσογείου, όπως 

έδειξαν μελέτες που αφορούσαν στους πληθυσμούς των πλαγκτονικών οργανισμών (Weikert et 

al. 2001), της μακροπανίδας (Kröncke et al. 2003) αλλά και της μειοπανίδας (Lampadariou et al. 

2009). 

Οι εποχικές μελέτες, σαν αυτή που αναφέρθηκε παραπάνω, είναι απαραίτητες για να βγάλει 

κανείς ασφαλή συμπεράσματα για τη λειτουργία ενός οικοσυστήματος, ιδιαίτερα αυτών που 

απαντώνται στη βαθιά θάλασσα. Έτσι, σε μια πρόσφατη προσπάθεια για την εκτίμηση των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα της βαθιάς θάλασσας στην ανατολική 

Μεσογείο, οι Danovaro et al .(2004) μελετώντας τους μειοβενθικούς νηματώδεις σε μια περίοδο 

από το 1989 έως το 1998 στο βάθος των 1540 m, παρατήρησαν πως μια μικρή αλλαγή στη μέση 

θερμοκρασία της τάξης του 0.4°C το διάστημα 1992-1994 είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές 

αλλαγές τόσο στην αφθονία όσο και στη βιοποικιλότητα των βενθικών πληθυσμών. Επιπλέον, 

μετά την αποκατάσταση της θερμοκρασιακής ανωμαλίας το 1994 και μέχρι το πέρας της 

μελέτης το 1998, οι τιμές της βιοποικιλότητας δεν είχαν επανέλθει ακόμα στα προ της αλλαγής 
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επίπεδα. Η μελέτη αυτή αποδεικνύει πως οι πληθυσμοί των βαθιών οικοσυστημάτων είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε περιβαλλοντικές αλλαγές και πως ακόμα και πολύ μικρές μεταβολές 

μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες οι οποίες θα χρειαστούν μεγάλα χρονικά διαστήματα πριν 

αποκατασταθούν. 

Σε μια συγκριτική ανασκόπηση της μειοπανίδας από την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο, οι 

Sevastou et al. (2013) συγκρίνοντας δύο από τα πιο σημαντικά και διαδεδομένα οικοσυστήματα 

της βαθιάς θάλασσας, αυτών της κατωφέρειας και πυθμένων των λεκανών παρατήρησαν πως 

δεν υπάρχουν ούτε μεγάλες ούτε σταθερές διαφορές μεταξύ των δύο οικοσυστημάτων τα οποία, 

σε γενικές γραμμές, παρουσιάζουν παρόμοια πρότυπα κατανομής της αφθονίας και της 

βιοποικιλότητας. Αντίθετα, η ετερογένεια που παρατηρείται μέσα σε κάθε οικοσύστημα χωριστά 

είναι αρκετά μεγάλη, ενώ το βάθος για μία ακόμη φορά φαίνεται πως αποτελεί το βασικό 

παράγοντα που καθορίζει την κατανομή των πληθυσμών. Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι 

μικρότερες αφθονίες σημειώθηκαν πάντα στους πυθμένες των λεκανών. Αντίθετα, υψηλότερες 

τιμές βρέθηκαν σταθερά σε σταθμούς της κατωφέρειας της κεντρικής Μεσογείου και του 

Λιβυκού Πελάγους, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές, συμπεριλαμβάνοντας και τις περιοχές νότια 

της Κρήτης, δεν μπορεί να βγει κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. Όσον αφορά στη βιοποικιλότητα, 

οι μεγαλύτερες τιμές βρέθηκαν πάντα στους πυθμένες των λεκανών. 

Σε μια άλλη αντίστοιχη μελέτη όπου έγινε σύγκριση της βιοποικιλότητας των νηματωδών από 

διάφορα οικοσυστήματα (κατωφέρεια, βαθιά κοράλλια, βαθύαλες πεδιάδες) από τρεις περιοχές 

της Μεσογείου (νότια Κρήτη, κεντρική και δυτική Μεσόγειος), οι Bianchelli et al. (2013) 

αναφέρουν πως η Μεσόγειος φαίνεται να έχει μικρότερη βιοποικιλότητα συγκρινόμενη με άλλες 

περιοχές του κόσμου, όπως για παράδειγμα ο ΒΑ Ατλαντικός ή ο ΝΔ Ειρηνικός Ωκεανός 

(Danovaro et al. 2009; Leduc et al. 2012), και πως η μεγαλύτερη ετερογένεια στην ανάλυση της 

βιοποικιλότητας φαίνεται να εμφανίζεται είτε μεταξύ των διαφορετικών οικοσυστημάτων είτε 

μεταξύ των διαφορετικών περιοχών, υποδεικνύοντας έτσι τη σημαντικότητα τους στη 

λειτουργία των οικοσυστημάτων. 

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του οικοσυστήματος της Μεσογείου παίζει και η ύπαρξη μιας 

σειράς ακραίων περιβαλλόντων (ηφαίστεια ιλύος, ψυχρές πηγές ανάβλυσης κτλ.) τα οποία 

αφθονούν στην ευρύτερη περιοχή νότια της Κρήτης, εξαιτίας της ύπαρξης του Μεσογειακού 

ρήγματος και τα οποία συμβάλουν στην αύξηση της χωρικής ετερογένειας και κατά συνέπεια 

της βιοποικιλότητας του συστήματος (Lampadariou et al. 2003; Lampadariou et al. 2013; Ritt et 

al. 2012; Ritt et al. 2011). Για παράδειγμα, διάφορες πρόσφατες μελέτες σε τέτοια ακραία 

περιβάλλοντα της ανατολικής Μεσογείου έχουν φανερώσει την ύπαρξη πλούσιων συνευρέσεων 

του πολύχαιτου Lamellibrachia anaximandri καθώς και των μαλακίων Lucinoma kazani και 

Idas modiolaefomis (Olu-Le Roy et al. 2004 ; Ritt et al. 2011 ; Salas & Woodside 2002). Επίσης, 

οι Lampadariou et al. (2013) συγκρίνοντας τη μειοπανίδα από δύο διαφορετικά και 

απομακρισμένα ηφαίστεια ιλύος νότια και ανατολικά της Κρήτης βρήκαν πως οι πληθυσμοί της 

κυριαρχούνται από δύο διαφορετικά είδη που ανήκουν στα γένη Sabatieria και Aponema, 

αντίστοιχα. Από τα είδη αυτά, το πρώτο αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση ενός 

κοσμοπολίτικου είδους, το οποίο απαντάται σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα, 

συμπεριλαμβάνοντας τόσο ρηχά όσο και βαθιά οικοσυστήματα, ενώ το δεύτερο, αποτελεί 

μάλλον χαρακτηριστική περίπτωση ενός ενδημικού είδους καθώς δεν φαίνεται να έχει καμία 

μορφολογική ομοιότητα με κανένα από το υπόλοιπα γνωστά είδη του γένους. 

Βακτήρια και αρχαία  

Οι μικροβιακοί πληθυσμοί, σε αντίθεση με τη μακρο- και μειοπανίδα, φαίνεται πως εμφανίζουν 

τελείως διαφορετικά πρότυπα κατανομής, καθώς η βιοποικιλότητας τους αυξάνει σημαντικά σε 

μεγαλύτερα βάθη, ενώ η ετερογένεια τους είναι υψηλή ακόμα και μεταξύ δειγμάτων που 

προέρχονται από την ίδια περιοχή (Sevastou et al. 2013). Αντίθετα, δεν φαίνεται να υπάρχει 
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κάποιο συγκεκριμένο βαθυμετρικό πρότυπο κατανομής καθώς στις περισσότερες μελέτες οι 

πληθυσμοί τους φαίνεται πως διατηρούνται σταθεροί ανεξάρτητα του βάθους (Danovaro et al. 

2010; Sevastou et al. 2013). Το γενικό συμπέρασμα που βγαίνει από συγκριτικές μελέτες είναι 

πως οι μικροβιακοί πληθυσμοί της Μεσογείου, και ειδικότερα του ανατολικού της τμήματος, 

είναι τελείως διαφορετικοί από αυτούς άλλων περιοχών (Kouridaki et al. 2010), ενώ γενικά τα 

ιζήματα της βαθιάς θάλασσας της Μεσογείου μπορούν να χαρακτηριστούν ως «πλούσια» 

(hotspots) σε μικροβιακή δραστηριότητα και βιοποικιλότητα (Boetius et al. 1996 ; Danovaro et 

al. 2010). Επίσης, έχει δειχθεί πως τα ιζήματα της Μεσογείου χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη 

ενός σχετικά σταθερού «βενθικού μικροβιακού βρόγχου» ο οποίος αποτελείται από πολλαπλά 

επίπεδα (Tselepides et al. 2007). Ο βρόγχος αυτός είναι σε θέση πολύ γρήγορα να αφομοιώνει 

την περίσσεια του οργανικού άνθρακα που εισέρχεται κατά περιόδους στο σύστημα, στερώντας 

την έτσι από οργανισμούς στα ανώτερα τροφικά επίπεδα (Danovaro et al. 1999a). 

Από την άλλη, οι Bühring et al. (2006) παρακολουθώντας την κατανάλωση τροφής από τα 

διάφορα τροφικά επίπεδα των βενθικών οργανισμών στη βαθιά θάλασσα της ανατολικής 

Μεσογείου, έδειξαν πως γενικά οι βενθικές κοινότητες όλων των τροφικών επιπέδων (βακτήρια 

και μετάζωα) έχουν την ικανότητα να αντιδρούν ταχύτατα σε κάποιο ξαφνικό εμπλουτισμό του 

συστήματος, και ότι η αντίδραση αυτή αλλά και το μονοπάτι αφομοίωσης του οργανικού 

άνθρακα, αν καταναλώνεται δηλαδή κυρίως από τα βακτήρια ή από ανώτερα τροφικά επίπεδα, 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αρχική ποσότητα του οργανικού άνθρακα που εισέρχεται 

στο σύστημα (Albertelli et al. 1999; Boetius et al. 1996; Danovaro et al. 1999b). 

Μελλοντικές κατευθύνσεις 

Όλα τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα υποδεικνύουν πως η Μεσόγειος είναι 

μια θάλασσα με πολλές ιδιαιτερότητες η οποία χαρακτηρίζεται από υπερδεκαετή μεταβλητότητα 

καθιστώντας την έτσι ευάλωτη σε ανθρωπογενείς επιδράσεις και την κλιματική αλλαγή (Tanhua 

et al. 2013). Παρά την εντατική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες από 

τα διάφορα ευρωπαϊκά και μη ερευνητικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της χώρας 

μας, απέχουμε ακόμα πολύ από το να κατανοήσουμε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας της, ειδικά 

του τμήματος της που αφορά στα μεγάλα της βάθη.  

Από την παραπάνω ανασκόπιση φαίνεται ότι τα υπάρχοντα στοιχεία για τις βενθικές 

βιοκοινωνίες της βαθύαλης και αβυσσαίας ζώνης των περιοχών αυτών αναφέρονται στην 

μειοπανίδα είτε εμπεριέχουν επεξεργασία σε επίπεδο μερικών μόνο βασικών δεικτών 

βιοποικιλότητας όπως αφθονία ειδών, πυκνότητα, ποικιλότητα. Επίσης καταγράφεται  η 

απόκριση των βενθικών βιοκοινωνιών στη φυσική μόνο πίεση που αποτελούν η 

ολιγοτροφικότητα της Ανατολικής Μεσογείου, οι υποθαλάσσιες κατολισθήσεις ιζημάτων κλπ.   

Ως εκ τούτου, οι οποιεσδήποτε μελλοντικές προσπάθειες πρέπει να κατευθυνθούν προς τη 

συλλογή δεδομένων και καλύτερη κατανόηση των βιογεωχημικών διεργασιών τόσο στη στήλη 

του νερού όσο και στα ιζήματα του πυθμένα καθώς και στη δυναμική της κυκλοφορίας των 

υδάτινων μαζών. Απαραίτητη είναι επίσης η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συνδέονται η 

κυκλοφορία και η βιογεωχημεία της Μεσογείου με τη βιολογική δραστηριότητα και την 

κατανομή των πληθυσμών στα μεγάλα βάθη.  

Για να επιτευχθούν όλα αυτά, είναι απαραίτητη η μόνιμη παρακολούθηση (monitoring) των 

απαραίτητων εκείνων παραμέτρων (βιοτικών και αβιοτικών) που θα μας επιτρέψουν να 

βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για την παρούσα κατάσταση των διαφόρων υποσυστημάτων 

της Μεσογείου, αλλά και η μετέπειτα ανάπτυξη και εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων για την 

ασφαλή πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξής τους. 

Υπό το πρίσμα μιας μελλοντικής δραστηριότητας εξόρυξης και εγκατάστασης παραγωγής στον 

πυθμένα της θάλασσας θα πρέπει να γίνεται παρακολούθηση των επιπτώσεων και εκτίμηση των 
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επιπέδων πίεσης στις μακρο- και μειο- βενθικές βιοκοινωνίες με χρήση κατάλληλης 

μεθοδολογίας και δεικτών.  

Η παρακολούθηση των επιπτώσεων μετά την εγκατάσταση των φρεατίων εξόρυξης προτείνεται  

να ακολουθεί μια στρατηγική διαβαθμισμένης απόστασης από το σημείο εξόρυξης που 

ακολουθείται συνήθως όταν οι επιπτώσεις από έναν παράγοντα διατάραξης ή πίεσης εξασθενούν 

με την απόσταση από τη σημειακή πηγή. Ενδεικτικά οι διαβαθμισμένες αποστάσεις για την 

επιλογή των σημείων παρακολούθησης μπορεί να είναι α) κοντά στο σημείο εξόρυξης β) 120 μ 

από το σημείο γ) 1000 μ από το σημείο. 

Τέτοια συστήματα εκτίμησης της οικολογικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των βενθικών 

βιοκοινωνιών έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα (Simboura & Zenetos, 2002; Simboura et al., 2012; 

2014; in press) στο πλαίσιο της εφαρμογής κοινοτικών οδηγιών όπως η ΟΠΥ ή WFD (EC, 

2000/60), και η Οδηγία για τη Θαλάσσια Στρατηγική MSFD (EC, 2008). Συγκεκριμένα, και για 

τη βαθύαλη ζώνη έχουν προταθεί επίπεδα αναφοράς (reference values) για δείκτες ποικιλότητας 

και στυστήματα ολοκλήρωσης βιοτικών και δεικτών ποικιλότητας με την ευκαιρία πειραματικής  

μελέτης στην βαθύαλη ζώνη του Αιγαίου στο πλαίσιο του προγράμματος Perseus FP7.  

 

4.2.3. Αλιεία - Ιχθυοπανίδα  

4.2.3.1. Η Αλιεία στην περιοχή της Κρήτης 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι ένα ξεχωριστό απομονωμένο αλιευτικό πεδίο της χώρας στο 

οποίο όμως ασκούνται σχεδόν όλοι οι τύποι αλιείας. Στην περιοχή καταγράφεται επίσης 

αλιευτική προσπάθεια από παράκτια σκάφη μεγάλου μήκους (>12 μ.) και χωρητικότητας τα 

οποία στοχεύουν σε μεγάλα πελαγικά (τόνο, ξιφία). Σύμφωνα με τους καταλόγους που 

διατηρούν οι επίσημες κρατικές αρχές, καταγράφεται ένας ικανός αριθμός ερασιτεχνών που 

αλιεύουν στην περιοχή και έρχονται σε συγκρούσεις με τους επαγγελματίες αλιείς.  

Σύμφωνα με το Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (2013), ο εγγεγραμμένος επαγγελματικός 

αλιευτικός στόλος στην ευρύτερη περιοχή μελέτης ανέρχεται σε 921 σκάφη και αντιπροσωπεύει 

το 5.77% του στόλου της επικράτειας. Αντίστοιχα, η χωρητικότητα και η ιπποδύναμη 

αντιπροσωπεύουν το 5.03% και 4.6%. Η κατηγοριοποίηση του αλιευτικού στόλου της περιοχής 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.ΧΙΙΙ.   

 

 

Πίνακας 4.ΧΙΙΙ. Αριθμός, χωρητικότητα (GT) και ισχύ μηχανής (KW) ανά κατηγορία αλιείας 

στην ευρύτερη περιοχή μελέτης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην περιοχή επιχειρούν σκάφη που απογράφονται σε λιμάνια της Κρήτης. Μικρός αριθμός 

σκαφών (κυρίως μηχανότρατες) που προέρχονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, 

Κατηγορία αλιευτικού 

σκάφους 

Αριθμός 

σκαφών 

Χωρητικότητα 

(GT) 

Ισχύς 

μηχανής 

(KW) 

Βιντζότρατα 6 70.68 422.62 

Δίχτυα-παραγάδια-άλλα 899 2378.18 16572.51 

Γριγρί 7 339.59 1217.32 

Μηχανότρατες 9 1003.00 2569.18 

ΣΥΝΟΛΟ 921 3791.45 20781.63 
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επισκέπτονται την περιοχή και αλιεύουν μικρά χρονικά διαστήματα. H ανάλυση δεδομένων του 

Συστήματος Παρακολούθησης Σκαφών1 (ΣΠΣ) τα τελευταία 4 χρόνια, έδειξε ότι κατά την 

αλιευτική περίοδο Οκτωβρίου – Μαΐου αλιεύουν στην περιοχή περίπου 10 μηχανότρατες εκ των 

οποίων μία ή δύο καταφθάνουν εκεί προερχόμενες από άλλα αλιευτικά πεδία της χώρας. Στην 

Εικόνα 4.55 εμφανίζεται η μέση αλιευτική προσπάθεια (ημέρες στη θάλασσα) τα 4 τελευταία 

χρόνια ανά αλιευτικό τετράγωνο (5Χ5 χιλιόμετρα) για την περίοδο Οκτωβρίου - Μαΐου. 

Αντίστοιχη ανάλυση VMS δεδομένων, έδειξε να μετακινούνται στην περιοχή ένα με δύο γριγρί. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι στο Νότιο τμήμα της Κρήτης, η αλιευτική δραστηριότητα είναι 

περιορισμένη. Υπάρχουν αναφορές για επισκέψεις σκαφών άλλων χωρών που αλιεύουν στα 

διεθνή ύδατα και στοχεύουν στην αλιεία των κόκκινων γαρίδων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 4.55. Εκτίμηση της μέσης ετήσιας αλιευτικής προσπάθειας (μέρες στη θάλασσα) της 

μηχανότρατας στην περιοχή μελέτης τα τελευταία 4 χρόνια για την αλιευτική 

περίοδο Οκτωβρίου - Μαΐου 

 
1Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών (ΣΠΣ), Vessel Monitoring System (VMS) 

Βάσει του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1224/2009 της Επιτροπής, η χρήση των Δορυφορικών Συστημάτων 

Παρακολούθησης για σκοπούς ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική για όλα τα 

Κράτη Μέλη. Η βασική λειτουργία του ΣΠΣ είναι να αναφέρει το στίγμα ενός σκάφους σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και να καταγράφει τις κινήσεις του σκάφους καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες όπως 

την ταχύτητα και την πορεία του. Τα δεδομένα παραχωρήθηκαν από τη Δ/νση Γενικής Αστυνομίας & 

Κανονισμών Λιμένων, Τμήμα Γ (Αλιείας) στο ΕΛΚΕΘΕ κατόπιν σχετικής αίτησης. 
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4.2.3.2. Ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και 

Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του ΕΛΚΕΘΕ στη περιοχή της Κρήτης 

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας της Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) από την δεκαετία του 1980 ξεκίνησε 

τη μελέτη της ευρύτερης περιοχής σχεδιάζοντας ερευνητικά προγράμματα με σκοπό τη συλλογή 

αλιευτικών, βιολογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων, εστιάζοντας κυρίως στη μελέτη των 

σημαντικότερων εμπορικών ειδών. Η αποτύπωση της ιχθυοπανίδας στην περιοχή και τα 

αποτελέσματα από την ανάλυση διαφόρων αλιευτικών και βιολογικών παραμέτρων 

συνεισφέρουν την αναγκαία γνώση, η οποία απαιτείται για την ορθολογική διαχείριση των 

ιχθυαποθεμάτων. Μετά την συνένωση του ΙΘΑΒΙΚ με το ΙΘΑΒΙΠΕΥ/ΕΛΚΕΘΕ, οι έρευνες 

συνεχίστηκαν. 

Στην περιοχή μελέτης έχει διεξαχθεί μια σειρά ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν: (α) 

πειραματική αλιείας με μηχανότρατα, (β) απορριπτόμενα με παρατηρητές σε μηχανότρατες, (γ) 

παράκτια αλιείας με δίχτυα, (δ) υδροακουστικά (Εικ. 4.56). Επί πλέον στα πλαίσια του Εθνικού 

Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων συλλέγονται δείγματα για τη μελέτη βιολογίας 

από όλους τους τύπους αλιείας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 4.56. Σταθμοί δειγματοληψίας πειραματικής αλιείας και παρατηρητών σε σκάφη που 

διεξήχθησαν στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του 

ΙΘΑΒΙΠΕΥ/ΕΛΚΕΘΕ. 
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4.2.3.3. Αλιευτική Παραγωγή 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) η μέση αλιευτική παραγωγή των ετών 

1990-2011 ανέρχεται σε 4087 τόνους (ΕΛ.ΣΤΑΤ.: έρευνα μηχανοκίνητων σκαφών με ισχύ 

μηχανής >20 ίππων) και αντιπροσωπεύει το 3.79% της συνολικής παραγωγής της χώρας. Τα 20 

αφθονότερα εμπορικά είδη που καταγράφονται στην περιοχή αντιπροσωπεύουν το 82.40% της 

συνολικής παραγωγής (Πίνακας 4.ΧIV). 

 

Πίνακας 4.XIV. Τα 20 αφθονότερα εμπορικά είδη όπως καταγράφονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

(μέση παραγωγή των ετών 1990-2011) 

 

Είδος 

Παραγωγή 

(τόνοι) 

Ποσοστό στην 

περιοχή (%) 

Γόπες 591.74 14.48 

Διάφορα ψάρια 570.82 13.97 

Μαρίδες 429.08 10.50 

Ξιφίες 327.22 8.01 

Σαυρίδια 294.55 7.21 

Βακαλάοι 208.84 5.11 

Σαρδέλλες 195.30 4.78 

Γαρίδες (λοιπές) 141.65 3.47 

Μπαρμπούνια 122.08 2.99 

Κουτσομούρες 114.67 2.81 

Φαγγριά 84.84 2.08 

Σκορπιοί 62.32 1.53 

Βραστόψαρα 62.22 1.52 

Σουπιές 55.13 1.35 

Τόνοι 54.95 1.34 

Κολιοί 52.08 1.27 

 

 

Η συμμετοχή των εργαλείων στη συνολική παραγωγή της περιοχής παρουσιάζεται στον Πίνακα 

4.XV. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η μηχανότρατα εκφορτώνει το 28.80% των 

συνολικών αλιευμάτων, το γριγρί το 18.90%, η βιντζότρατα το 7.28% και τα Δίχτυα-παραγάδια-

άλλα το 45.02%.  

 

 

Πίνακας 4.XV. Μέση παραγωγή των ετών 1990-2011 ανά αλιευτικό εργαλείο όπως 

καταγράφονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

Αλιευτικό εργαλείο 

Παραγωγή 

(τόνοι) 

Ποσοστό  

(%) 

Μηχανότρατα 1177.29 28.80 

Γριγρί 772.50 18.90 

Βιντζότρατα 297.70 7.28 

Δίχτυα-παραγάδια-άλλα 1840.07 45.02 
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4.2.3.4. Αλλόχθονα ή ξενικά είδη – Λεσσεψιανή μετανάστευση 

Το άνοιγμα της Διώρυγας του Σουέζ (1869) είχε ως αποτέλεσμα τη σύνδεση της Ερυθράς 

Θάλασσας με τη Μεσόγειο. Για πρώτη φορά, η πανίδα και η χλωρίδα της Μεσογείου, καθαρής 

Ατλαντικής προέλευσης, αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από την εισβολή οργανισμών του Ινδο-

Ειρηνικού. Πάνω από 900 είδη έχουν εισέλθει στη Μεσόγειο (Zenetos et al. 2008) και ο αριθμός 

αυξάνεται ραγδαία, κυρίως στην Ανατολική λεκάνη. Η κίνηση αυτή, η οποία έχει ονομαστεί ο 

Λεσσεψιανή μετανάστευση, από το όνομα του γάλλου μηχανικού Ferdinand De Lesseps, έχει 

αποτελέσει αντικείμενο πολλών μελετών στην Ελλάδα (Pancucci-Papadopoulou et al. 2005 a,b, 

Zenetos et al. 2005, Zenetos et al. 2009) και φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τις κλιματικές 

αλλαγές (Raitsos et al. 2010, Pancucci-Papadopoulou et al. 2011). Πρόσφατη βιογεωγραφική 

μελέτη έδειξε ότι τα εξωτικά είδη έχουν εισβάλλει στην πλειοψηφία τους στο Νοτιοανατολικό 

Αιγαίο (Pancucci-Παπαδοπούλου κ.ά. 2005α), ενώ η κατανομή τους στο Ιόνιο πέλαγος και στα 

ανοικτά των ακτών της Πελοποννήσου φαίνεται να είναι μάλλον περιορισμένη (17 είδη) και 

μόνο οκτώ από αυτά είναι σίγουρα Λεσσεψιανοί μετανάστες. Ο αριθμός αυτός είναι πολύ 

μικρός, και πιθανόν οφείλεται σε δύο συνεργιστικούς παράγοντες: έλλειψη δημοσιευμένων 

στοιχείων και μικρή κίνηση από τα πλοία. 

Η εξάπλωση και η εγκατάσταση των Λεσσεψιανών ψαριών ποικίλλει. Κάποια είδη έχουν 

εξαπλωθεί γρήγορα, όπως ο πρόσφατος εισβολέας Lagocephalus sceleratus, ενώ άλλα, όπως οι 

Sphyraena chrysotaenia, Apogon pharaonis, Etrumeus teres, έχουν προχωρήσει αργά κατά 

μήκος των ακτών της Ανατολίας και έφθασαν στα Δωδεκάννησα μετά από ένα σχετικά μεγάλο 

χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες (Corsini-Φωκά & Οικονομίδης 

2007). Το είδος Siganus luridus έχει πλέον ένα μόνιμο πληθυσμό στο Ιόνιο πέλαγος, ενώ το 

πρόσφατο Fistularia commersonii, που ευδοκιμεί στα Δωδεκάνησα (Kalogirou et al. 2007), έχει 

εξαπλωθεί και στο Ιόνιο πέλαγος (Bardamaskos κ.ά. 2008). 

Τα περισσότερα εξωτικά μακροφύκη βρίσκονται στο Νότιο Αιγαίο, ενώ τα λιγότερα στο Ιόνιο 

πέλαγος. Το θαλάσσιο αγγειόσπερμο Halophila stipulacea αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη 

Μεσόγειο στο νησί της Ρόδου (SE Αιγαίου) από Fritsch (1895). Έκτοτε, έχει αναφερθεί σε 

πολυάριθμες ελληνικές ακτές, αποκαλύπτοντας μια ισχυρή εισβολική συμπεριφορά τόσο στο 

Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο πέλαγος (Haritonidis & Diapoulis 1990).  

 

4.2.4. Υδατοκαλλιέργειες 

4.2.4.1. Γενικά  

Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα σε πολλές παράκτιες και 

ηπειρωτικές περιοχές της ΕΕ και περιλαμβάνει είδη θαλασσινού και γλυκού νερού ψαριών και 

οστρακοειδών που καλλιεργούνται σε μια σειρά από συστήματα υδατοκαλλιέργειας: ανοικτά ή 

κλειστά, εντατικά ή εκτατικά, σε χερσαίες εγκαταστάσεις, λίμνες, λιμνοθάλασσες, κοντά στην 

ακτή ή στην ανοικτή θάλασσα. Από μια μικρή βιομηχανική επιχειρηματική δραστηριότητα 

μικρής κλίμακας, η υδατοκαλλιέργεια εξελίχθηκε σε μια εκτεταμένη βιομηχανία υψηλής 

τεχνολογίας. Η υδατοκαλλιέργεια αντιπροσωπεύει το ήμισυ της παγκόσμιας προσφοράς ιχθύων 

για κατανάλωση από τον άνθρωπο, εμφανίζοντας ένα σημαντικό δυναμικό για περαιτέρω 

ανάπτυξη, εξισορροπώντας την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για αλιευτικά προϊόντα 

(Klaoudatos et al. 2011). 

Στην Ελλάδα ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας έχει επιδείξει εντυπωσιακή ανάπτυξη από τα 

μέσα της δεκαετίας του '80 και μετά, με αποτέλεσμα την πρωτοπορία της στην ΕΕ στη θαλάσσια 

ιχθυοκαλλιέργεια σε πλωτούς ιχθυοκλωβούς. Η υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα αποτελεί ένα 

σημαντικό τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, και οφείλει την ανάπτυξη της στη μείωση των 

αλιευτικών αποθεμάτων, στην αύξηση της αγοραστικής ισχύος του μέσου ευρωπαϊκού, στην 
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αυξανόμενη τάση των καταναλωτών προς την υγιεινή διατροφή, στις ευνοϊκές γεωμορφολογικές 

και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, στις επιτυχείς επενδυτικές 

πρωτοβουλίες και το επενδυτικό ενδιαφέρον, στην έρευνα και τα τεχνολογικά επιτεύγματα της 

εγχώριας και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας και στην εθνική και Ευρωπαϊκή πολιτική 

οικονομικής στήριξης και ενίσχυσης. 

Ο δυναμικός τομέας της υδατοκαλλιέργειας έχει συμβάλει σημαντικά στην εθνική οικονομία της 

Ελλάδα, τη μείωση της ανεργίας και τη διατήρηση των κατοίκων σε απομακρυσμένες 

ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η εντατική 

θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους 

κλάδους με αποτέλεσμα την πρώτη θέση της στη θαλάσσια παραγωγή των ψαριών, 

υποβοηθούμενη από τις πολύ ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες και τις διαρθρωτικές πολιτικές 

στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (APC 2009). Το μέλλον της ανάπτυξης της 

υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα θα απαιτήσει την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών της 

πλεονεκτημάτων, την παρουσία εκτεταμένης ακτογραμμής με ένα τεράστιο αριθμό παράκτιων 

περιοχών, που εμφανίζουν καλή κυκλοφορία νερού, προστασία από ακραίες καιρικές συνθήκες 

και περιορισμένη ικανότητα για εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης. 

Η μεγάλη σπουδαιότητα του τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα είναι 

πολύ μεγαλύτερη από τη συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας, διότι όχι 

μόνο παρέχει ένα σημαντικό μέρος των διατροφικών στοιχείων που απαιτούνται για 

κατανάλωση, αλλά συμβάλλει σημαντικά στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό πολλών 

παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων. Ο τομέας της αλιείας, η οποία περιλαμβάνει την 

θαλάσσια αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας 

συμβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής πολλών παράκτιων 

περιοχών και νησιών, εξασφαλίζει την παραγωγή ζωικών πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, 

χρησιμοποιεί τους τοπικούς πόρους βιώσιμα και αειφορικά, διασφαλίζει την απασχόληση σε 

περιοχές όπου υπάρχουν περιορισμένες εναλλακτικές λύσεις και συμβάλλει στην ανάπτυξη των 

τομέων οι οποίοι έχουν επιδείξει σημαντική εξαγωγική δυνατότητα, μειώνοντας έτσι το 

αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο (Papageorgiou 2009). 

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τη νοτιοδυτική περιοχή της Κρήτης (ευρύτερη περιοχή 

οικοπέδων 12-20 (Εικ. 4.57). 

 

Εικ. 4.57. Περιοχή μελέτης νοτιοδυτικά της Κρήτης. 
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Οι περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων καθώς και οι θέσεις 

εγκατάστασης μεταποιητικών μονάδων στην περιοχή μελέτης παρουσιάζονται στην Eικόνα 

4.58. 

 
 

Εικ. 4.58. Περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων και θέσεις εγκατάστασης 

μεταποιητικών μονάδων στην περιοχή μελέτης. 

 

Η υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα στην περιοχή μελέτης εντοπίζεται στην περιοχή του 

βορείου και κεντρικού Ιονίου ενώ Δεν εμφανίζεται καθόλου υδατοκαλλιεργητική 

δραστηριότητα (πλωτοί ιχθυοκλωβοί) στην περιοχή του νοτίου Ιονίου και της Κρήτης (Εικ. 

4.58). 

Τα δύο βασικά εκτρεφόμενα είδη της Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας είναι η τσιπούρα (Sparus 

aurata) και το λαβράκι (Dicentrarchus labrax) και αποτελούν τα χαρακτηριστικά είδη της 

ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας. Νέα υποψήφια είδη για μαζική εκτροφή στις Μεσογειακές 

ιχθυοκαλλιέργειες είναι επίσης ο σαργός (Diplodus sargus), o σουβλομύτης ή χιόνα ή ούγενια 

(Puntazzo puntazzo), η συναγρίδα (Dentex dentex), η Γιαπωνέζικη τσιπούρα ή φαγκρί (Pagrus ή 

Chrysophrys major). το Μαγιάτικο η Μινέρι (Seriola dumerili) ο κέφαλος (Μugil cephalus), το 

λυθρίνι (Pagelus erythrinus), το φαγκρί (Pagrus pagrus), ο ροφός (Εpinephelus guaza) και ο 

τόνος (Τhunnus thynnus). 

Η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει διάφορες αντιδράσεις. Οι 

ανησυχίες έχουν εκφραστεί από τη τουριστική βιομηχανία που απαιτεί την παράκτια ζώνη για 

περαιτέρω ανάπτυξη, τους τοπικούς αλιείς που απαιτούν τους παραδοσιακούς παράκτιους 

χώρους αλιείας, από κόσμο που χρησιμοποιεί τις απομακρυσμένες περιοχές για θερινή κατοικία 

ή αναψυχή ή από κόσμο που αντιτάσσεται γενικά στην ιδιωτική χρήση των παράκτιων υδάτων. 
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4.2.4.2. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεσογειακών οικοσυστημάτων 

Τα μεσογειακά θαλάσσια οικοσυστήματα, παρουσιάζουν ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών, τα 

οποία καθορίζουν την τύχη των αποβλήτων υδατοκαλλιέργειας: 

 

 Υψηλές θερμοκρασίες (ετήσιο ελάχιστο 12°C, που φθάνει μέχρι και 27°C στη 

διάρκεια του καλοκαιριού) προκαλούν υψηλά μεταβολικά ποσοστά των μικροβιακών 

κοινοτήτων. 

 H χαμηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, η χαμηλή πρωτογενής παραγωγή 

και η χαμηλή βιομάζα φυτοπλαγκτού αποτελούν χαρακτηριστικά για τα περισσότερα 

μεσογειακά θαλάσσια οικοσυστήματα και ιδιαίτερα της ανατολικής λεκάνης 

(Bethoux 1981, Αzov 1986). 

 Το μεγάλο βάθος της εύφωτης ζώνης (Ignatiades 1998) επιτρέπει τη φωτοσύνθεση σε 

μεγάλα βάθη. 

 Περιοριστικός παράγοντας της πρωτογενούς παραγωγής θεωρείται ο φώσφορος 

(Krom et al. 1991) τουλάχιστον για μέρος του έτους, σε αντιδιαστολή με τον 

περιορισμό αζώτου στον Ατλαντικό και τους περισσότερους ωκεανούς. Σε αυτό το 

πλαίσιο, ο ευτροφισμός θα μπορούσε να αναμένεται μόνο όταν απελευθερώνεται 

φωσφορικό άλας σε επαρκείς ποσότητες. 

 Το βιοτικό συστατικό του οικοσυστήματος δηλ. η πανίδα και η χλωρίδα 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη βιοποικιλότητα στη παράκτια ζώνη με μεγάλο ποσοστό 

ενδημικών ειδών (Tortonese 1985, Fredj et al. 1992) αποτέλεσμα του δυναμικού 

γεωλογικού παρελθόντος της Μεσογείου, και χαμηλή αφθονία και βιομάζα, 

αποτέλεσμα των επικρατούντων ολιγοτροφικών συνθηκών (Karakassis & Eleftheriou 

1997). 

4.2.4.3. Επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον 

Η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στις υδατοκαλλιέργειες και στο θαλάσσιο 

περιβάλλον αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης. 

Επιπτώσεις στα γεωχημικά χαρακτηριστικά του παράκτιου περιβάλλοντος 

Μελέτες επιπτώσεων μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών με πλωτούς ιχθυοκλωβούς στη θαλάσσια 

βιογεωχημεία έχουν υποδείξει ότι οι επιπτώσεις των αποβλήτων δεν υπερβαίνουν τη δυνατότητα 

του συστήματος να απορροφήσει την επαγόμενη διατάραξη (Pitta et al. 1999). Τα επίπεδα της 

χλωροφύλλης και του σωματιδιακού οργανικού άνθρακα, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι 

περισσότερο χαρακτηριστικοί δείκτες προσδιορισμού του ευτροφισμού, δεν επηρεάζονται 

σημαντικά από την απελευθέρωση θρεπτικών στοιχείων από τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.  

Επιπλέον, ακόμα και στο ακραίο παράδειγμα της μονάδας των ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς που 

βρίσκεται σε ένα από τους πλέον κλειστούς κόλπους των Ιονίων Νήσων, η ανανέωση του νερού 

ήταν επαρκής έτσι ώστε να είναι δυνατή η διαρκής αραίωση των διαλυτών αποβλήτων 

(Karakassis et al. 2001). Δεν έχει επίσης εμφανιστεί κάποια ένδειξη εμφανούς απόκρισης του 

φυτοπλαγκτού στην αύξηση των θρεπτικών από την άποψη της βιομάζας, της δομής των 

κοινοτήτων ή της ποικιλότητας (Pitta et al. 1999). 

Επιπτώσεις στο πλαγκτόν 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η σύνθεση των πλαγκτονικών οργανισμών κοντά σε μονάδες 

ιχθυοκαλλιέργειας δεν επειρεάζεται σημαντικά, ούτε από άποψη ποσότητας (αφθονία) ούτε από 

άποψη ποιότητας (ποικιλομορφία, σύνθεση ειδών) (Pitta et al. 1999). Επιπλέον, η θήρευση 

αποτελεί τη σημαντικότερη λειτουργία που αποτρέπει την άνθιση του φυτοπλαγκτού παρά τη 

συνεχή τροφοδοσία του συστήματος με διαλυτό άζωτο και φώσφορο (Pitta et al. 2005). 
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Επιπτώσεις στους βενθικούς οργανισμούς 

Η ιχθυοκαλλιέργεια κάποτε θεωρείτο μη ζημιογόνα πρακτική για το περιβάλλον, πλέον όμως 

θεωρείται ως μια πιθανή πηγή ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος (Findlay et al. 1995). Σε 

αντίθεση με τη στήλη του νερού οι επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών είναι περισσότερο 

ευδιάκριτες στο βενθικό οικοσύστημα. Η συσσώρευση της πλεονάζουσας τροφής και των 

περιττωμάτων των ψαριών στο ίζημα οδηγούν σε ευδιάκριτες φυσικοχημικές αλλαγές 

(Karakassis et al. 1998, 2000, 2002, Belias et al. 2003). Το ίζημα κάτω από τους κλωβούς συχνά 

είναι ανοξικό, με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, φώσφορο και φυτοχρωστικές. 

Οι πιο εμφανείς επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων με πλωτούς ιχθυοκλωβούς στο 

βενθικό υπόστρωμα είναι η συσσώρευση οργανικής ύλης και η σταδιακή μετατροπή του 

υποστρώματος σε ένα κροκιδώδες ανοξικό περιβάλλον (Gowen & Bradbury 1987, Holmer 1991, 

Iwama 1991, Henderson et al. 1997, Karakassis et al. 1998). Η μεταβολή των φυσικοχημικών 

χαρακτηριστικών του ιζήματος σε εύκρατες περιοχές όπως ο Ελληνικός χώρος, περιορίζεται σε 

μικρή απόσταση από την μονάδα (Wu et al. 1994, Karakassis et al. 1998) Και έχουν ισχυρό 

αντίκτυπο στη δομή και τα χαρακτηριστικά των βενθικών συναθροίσεων (Brown et al. 1987, 

Pocklington et al. 1994, Wu et al. 1994). 

Η διατάραξη της βενθικής βιοκοινωνίας σε κοντινή απόσταση από τους ιχθυοκλωβούς (20-50m 

από την άκρη των κλωβών) είναι η συχνότερα εμφανιζόμενη επίπτωση των υδατοκαλλιεργειών 

(Karakassis et al. 2000), εκφραζόμενη κυρίως με την μεταβολή της βιοποικιλότητας, αφθονίας 

και βιομάζας. Ωστόσο, το υδροδυναμικό καθεστώς της περιοχής μπορεί να συμβάλει σημαντικά 

στην διάχυση ή διασπορά του εισερχόμενου οργανικού υλικού από το ιχθυοτροφείο με 

αποτέλεσμα ασήμαντο αντίκτυπο στο περιβάλλον (Klaoudatos et al. 2006). Επίσης το εύρος των 

επιπτώσεων ενός ιχθυοτροφείου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό και από το βάθος, τη 

δυναμικότητα και την πρακτική διαχείρισης της μονάδας (Karakassis et al. 2000). 

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και στη χειρότερη περίπτωση (αβαθείς περιοχές με μικρό 

υδροδυναμισμό) η υποβάθμιση του ιζήματος κάτω από τους κλωβούς παρουσιάζει σημαντική 

εποχιακή διακύμανση, που εμφανίζεται λιγότερο έντονη το χειμώνα όταν μειώνεται η παροχή 

τροφής και αυξάνει η ανάδευση του ιζήματος (Karakassis et al. 1998). Η υποβάθμιση των 

θαλασσίων βενθικών κοινοτήτων μετά από 10 έτη καλλιέργειας σε μια περιοχή είναι πιθανώς 

αντιστρέψιμη, αν και ο χρόνος για την πλήρη αποκατάσταση μετά την παύση λειτουργίας 

απαιτεί περίοδο μεγαλύτερη των 2 ετών (Karakassis et al. 1999). 

Επιπτώσεις στους άγριους πληθυσμούς ψαριών 

Οι επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών στο άγρια ψάρια (Machias et al. 2004, 2005, Giannoulaki 

et al. 2005) συνοψίζονται στην υψηλότερη αφθονία και βιομάζα (διπλασιασμό) καθώς επίσης 

και στην μεγαλύτερη ποικιλομορφία στις ενδιάμεσες χωρικές κλίμακες (1-20km) εμφανίζοντας 

θετικές επιπτώσεις στην τοπική αλιεία. 

Η αύξηση των ιχθυοαποθεμάτων οφείλεται κυρίως στον ολιγοτροφικό χαρακτήρα της 

Μεσογείου όπου τα θρεπτικά στοιχεία που απελευθερώνονται από την ιχθυοκαλλιέργεια 

μεταφέρονται γρήγορα και αποτελεσματικά στην τροφική αλυσίδα. Παρόμοια επίδραση δεν 

φαίνεται να συμβαίνει στα παραγωγικότερα ύδατα του Βόρειου Ατλαντικού (AQCESS report 

2004). 

Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα 

Οι επιπτώσεις στη μακροπανίδα, από την οργανική ρύπανση, καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό 

από το είδος του ιζήματος. Εντονότερες επιπτώσεις εμφανίζονται σε περιοχές όπου το 

υπόστρωμα είναι ιλυώδες με ασθενές υδροδυναμικό καθεστώς (Karakassis et al. 2000, 

MEDVEG final report 2005). Ωστόσο, οι επιπτώσεις αυτές δεν επαρκούν για να προκαλέσουν 
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σημαντικές οικολογικές αλλαγές έτσι ώστε να επηρεαστεί η θαλάσσια βιοποικιλότητα σε 

κρίσιμη κλίμακα στο χώρο, ή να προκληθούν μη αντιστρέψιμες περιβαλλοντικές αλλαγές. 

Σύμφωνα με τον Margalef (1997), υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ της βιοποικιλότητας και 

της οικολογικής ποικιλομορφίας που μπορεί να προκύψει από τη δειγματοληψία των τοπικών 

βιοτικών κοινοτήτων. Οι τοπικές αλλαγές στη δομή της μακροπανίδας, που εστιάζονται σε 

μερικά τετραγωνικά μέτρα δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μείωση της βιοποικιλότητας. Σε 

αντίθεση, οι κίνδυνοι για τη βιοποικιλότητα προκύπτουν όταν υποβαθμίζεται σοβαρά ένας 

ιδιαίτερος τύπος βιότοπου (σπάνιος, ενδημικός ή βασικό ενδιαίτημα προστατευμένων ειδών, ή 

καθοριστικό οικότυπο για την λειτουργία της ευρύτερης περιοχής). 

Επίσης, σημαντική υποβάθμιση υπάρχει, όταν το οικοσύστημα καταστραφεί και δεν είναι εφικτό 

να ανακάμψει στην χρονική κλίμακα της ανθρώπινης ζωής. Τόσο μεγάλης έκτασης επιπτώσεις, 

ως αποτέλεσμα της υδατοκαλλιέργειας, δεν έχουν αναφερθεί στη Μεσόγειο ή αλλού στο κόσμο. 

Οι μέχρι σήμερα γνωστές επιδράσεις σχετίζονται με τις επιπτώσεις στην μακροπανίδα σε μία 

ζώνη γύρω από τις ιχθυοκαλλιέργειας. Οι οργανισμοί αυτοί είναι οικολογικά σημαντικοί, αλλά 

είναι απίθανο ότι θα αποτελέσουν είδη προς εξαφάνιση ή ότι οι πληθυσμοί τους στις 

μεγαλύτερες χωρικές κλίμακες θα επηρεαστούν σημαντικά (ΕΛΚΘΕ 2004, 2006). 

Τα πιθανά προβλήματα που έχουν επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα σε σχέση με την 

υδατοκαλλιέργεια είναι οι επιπτώσεις στα λιβάδια της Ποσειδωνίας (Zostera marina, Zostera 

noltii, Cymodocea nodosa Halophila stipulacea, Posidonia oceanicα) (Εικ. 4.59) και οι αλλαγές 

στην τροφική κατάσταση σε μεγάλες χωρικές κλίμακες (πχ Μεσογείου).  

 

Εικ. 4.59. Λιβάδι Ποσειδωνίας. 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν υπάρχουν στοιχεία για αλλαγή της τροφικής κατάστασης στα 

μεσογειακά παράκτια ύδατα, και όλες οι περιοχές με υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα έχουν 

βρεθεί να διατηρούν τα ολιγοτροφικά χαρακτηριστικά τους (ΕΛΚΘΕ 2004, 2006). Εντούτοις, οι 

επιπτώσεις στα θαλάσσια φανερόγαμα και ιδιαίτερα στους λειμώνες Ποσειδωνίας είναι ένας 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

& ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 193 

σημαντικός κίνδυνος για τη βιοποικιλότητα δεδομένου ότι ο βιότοπος του φανερόγαμου αυτού 

είναι ιδανικός για την υδατοκαλλιέργεια (ισχυρά ρεύματα, χονδρόκοκκο ίζημα, επαρκής 

οξυγόνωση, καθαρά ύδατα). Έχει αποδειχθεί ότι η καλλιέργεια ψαριών έχει σημαντική αρνητική 

επίπτωση στους λειμώνες Ποσειδωνίας και η λανθασμένη χωροθέτηση των μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνδυνο για την λειτουργία του θαλάσσιου 

οικοσυστήματος (Holmer et al. 2003). 

Η ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση εξαιτίας της αύξησης της 

πυκνότητας του πληθυσμού στην παραλιακή ζώνη. Εκτιμάται ότι το 57% του πληθυσμού της 

χώρας ζει σε παράκτιες περιοχές, ενώ 33% του συνολικού πληθυσμού ζει σε μια σχετικά στενή 

λωρίδα γης ένα ή δύο χιλιόμετρα πλάτος (σε παράκτιους Δήμους). Επίσης ποσοστό 85% του 

συνολικού πληθυσμού της Ελλάδος ζει σε περιοχές με πρόσβαση προς την ακτή (45 λεπτά με το 

αυτοκίνητο ή μέχρι 50 χλμ. από την παραλία). 

Η αύξηση των περιβαλλοντικών πιέσεων εξαιτίας των διαφορετικών χρήσεων της παράκτιας 

ζώνης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα χωρίς μια ολοκληρωμένη διαχείριση της 

παράκτιας ζώνης, στηριζόμενη σε αναπτυξιακή πολιτική που θα βασίζεται σε τεκμηριωμένη 

γνώση των περιβαλλοντικών αλλά και των κοινωνικό-οικονομικών παραμέτρων που 

χαρακτηρίζουν τις διάφορες εναλλακτικές αναπτυξιακές λύσεις. Οι υδατοκαλλιέργειες έχουν μια 

σημαντική θέση στην παράκτια ζώνη, όπως και πολλές άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες και η 

λειτουργία τους δεν συνεπάγεται αναγκαστικά περιβαλλοντική υποβάθμιση, εφόσον τηρηθούν 

οι κατάλληλοι κανόνες και κριτήρια για την χωροθέτηση τους και εφόσον ακολουθούνται οι 

κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

 

4.2.5. Θαλασσοπούλια  

4.2.5.1. Γενικά   

Η Ελλάδα διαθέτει μια πλούσια σε είδη ορνιθοπανίδα, αν και οι πληθυσμοί της συντριπτικής 

πλειονότητας των ειδών είναι μικροί, λόγω της περιορισμένης έκτασης της χώρας και του 

κατακερματισμού των βιοτόπων (Χανδρινός 2009). Σήμερα ο κατάλογος των πουλιών της 

Ελλάδας αριθμεί 442 είδη, τα δε 18 "νέα" είδη για την Ελλάδα είναι σχεδόν όλα 

τυχαίοι/παραπλανημένοι επισκέπτες. Περισσότερα από τα μισά είδη των πουλιών της Ελλάδας 

(55%) αναπαράγονται τακτικά στη χώρα. Το 60% των ειδών αυτών έχουν επιδημητικούς 

(μόνιμους) πληθυσμούς, ενώ τα υπόλοιπα είναι καλοκαιρινοί επισκέπτες. Η σημασία της 

Ελλάδος για αρκετά αναπαραγόμενα είδη είναι ιδιαίτερα μεγάλη, τόσο από ζωογεωγραφική 

άποψη όσο και από άποψη διεθνούς προστασίας. Τουλάχιστον 107 είδη ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος (Species of European Concern - SPEC) φωλιάζουν στη χώρα μας (Birdlife 

International, 2004, Bourdakis & Vareltzidou 2000), μεταξύ δε αυτών και 9 παγκοσμίως 

απειλούμενα είδη, όπως ο αιγαιόγλαρος (Larus audouinii), ο μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), 

αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus), η βαλτόπαπια (Aythya nyroca), ο μαυρόγυπας (Aeygypius 

monachus), το κιρκινέζι (Falco naumanni) κ.ά. (BirdLife International 2004). Για πολλά άλλα 

είδη η Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία σε περιφερειακό ή τοπικό γεωγραφικό επίπεδο, κυρίως 

λόγω του ότι οι πληθυσμοί των ειδών αυτών είναι πολύ μεγαλύτεροι στην Ελλάδα σε σύγκριση 

με άλλες γειτονικές χώρες, όπως η Τουρκία, που όμως έχει πολύ μεγαλύτερη έκταση. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα στην κατηγορία αυτή είναι είδη, όπως τα θαλασσοπούλια μύχος 

(Puffinus yelkouan), αρτέμης (Calonectris diomedea), υδροβάτης (Hydrobates pelagicus), 

θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), αλλά και άλλα, όπως ο σπιζαετός 

(Hieraaetus fasciatus), η πετροπέρδικα (Alectoris graeca), ο αιγαιοτσιροβάκος (Sylvia 

rueppellii) κ.ά.  
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Τα πουλιά της Ελλάδας και οι οικότοποι τους προστατεύονται απο το Δίκτυο Natura 2000, στο 

οποίο εντάσσονται οι «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για 

την Ορνιθοπανίδα. Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 

(Special Protection Areas: SPA) σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των 

άγριων πτηνών» (βλέπε κεφ. 4.2.7 έως 4.2.9).  

Επιπλέον, έχουν οριστεί και οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) (Important Bird 

Areas, IBA) που αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο περιοχών που είναι ζωτικές για την διατήρηση 

παγκοσμίως απειλούμενων ειδών, ενδημικών ειδών ή ειδών πουλιών που εξαρτώνται από τους 

συγκεκριμένους βιοτόπους για την επιβίωσή τους (βλέπε κεφ. 4.2.7 έως 4.2.9).  

Τα βασικά είδη θαλασσοπουλιών της Ελλάδας είναι ο Αιγαιόγλαρος και ο Θαλασσοκόρακας, 

και άλλα 3 κοινά είδη: ο Αρτέμης (Calonectris diomedea), ο Μύχος (Puffinusyelkouan) και ο 

Ασημόγλαρος (Larus michahellis). Τα περισσότερα από αυτά εντοπίζονται στο Αιγαίο. 

Τα θαλασσοπούλια περιλαμβάνουν 5 κύρια είδη, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με το 

θαλάσσιο περιβάλλον (Fric et al. 2012, Πινακας ΧVI). Υπάρχει και ένα έκτο σπανιότερο είδος, 

ο υδροβάτης, το οποίο είναι ανεπαρκώς γνωστό στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον γνωρίζουμε ότι 

αναπαράγεται εδώ. Τα είδη αυτά αναπαράγονται σε απόκρημνες βραχώδεις ακτές σε νησιά και 

νησίδες του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους, σχηματίζουν αποικίες και είναι αποκλειστικά 

ψαροφάγα. Δύο από αυτά τα είδη, ο θαλασσοκόρακας και ο αιγαιόγλαρος, είναι ενδημικά, όπως 

εξηγείται παρακάτω, μόνιμοι κάτοικοι και αναπαράγονται σε σημαντικούς αριθμούς στην 

Ελλάδα (HOS 2012). 

 

Πίνακας 4.ΧVI. Τα κύρια είδη θαλασσοπουλιών που βρίσκονται στην Ελλάδα και το καθεστώς 

προστασίας τους (βλέπε Υπόμνημα παρακάτω) 

 

Υπόμνημα γιά τον Πίνακα 4.XVI:  

 

1) IUCN (2014) 

Κατηγορίες απειλής σύμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών της IUCN 

(http://www.iucnredlist.org/ accessed on 2014) 

CR: Κρισίμως Κινδυνεύοντα 

EN: Κινδυνεύοντα 

VU: Τρωτά 

NT: Σχεδόν Απειλούμενα (2004) 

LC: Μειωμένου Ενδιαφέροντος (2004) 

DD: Ανεπαρκώς Γνωστά 

NE: Μη Εκτιμημένα 

 

Επιστημονική 
Ονομασία 

Ελληνική 
Ονομασία Καθεστώς παρουσίας 

IUCN 
(2014) 

Ελληνικό 

Κόκκινο 

Βιβλίο 
(2009) 

Κατηγορία 
SPEC 

Ευρωπαϊκό 

Καθεστώς 
Απειλής 

Οδηγία 

για τα 
Πουλιά 

Σύμβαση 
Βέρνης AEWA 

Διεθνές 

Σχέδιο 
Δράσης 

Phalacrocorax 

aristotelis 

desmarestii 

Μεσογειακός 

Θαλασσοκόρακας          

Μόνιμος 

Κάτοικος(επιδημητικό) ΝΕ ΝΤ —E (S) I*** II   √ 

Larus 

audouinii Αιγαιόγλαρος 

Μόνιμος 

Κάτοικος(επιδημητικό) ΝΤ VU      √ 

Calonectris 
diomedea Αρτέμης                      

Καλοκαιρινός 
Επισκέπτης LC LC 2 (VU) I II       

Puffinus 

yelkouan 

Μύχος (της 

Μεσογείου)                      

Μόνιμος 

Κάτοικος(επιδημητικό) VU ΝΤ —E S I II       

Hydrobates 
pelagicus Υδροβάτης 

Καλοκαιρινός 
Επισκέπτης LC DD —E (S) I II       

Larus 

michahellis 

Ασημόγλαρος 

(της Μεσογείου) 

Μόνιμος 

Κάτοικος(επιδημητικό) LC NE —E S II/2 III √     

http://www.iucnredlist.org/
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2) Κόκκινο Βιβλίο (2009) 

Κατηγορίες όπως στο IUCN 2014 και δεδομένα σύμφωνα με Χανδρινό (2009) 

 

3) Κατηγορία SPEC 

Κατηγορίες σπανιότητας SPEC (Species of European Conservation Concern) σύμφωνα με BirdLife International 

(2004a). 

1: Είδη οι πληθυσμοί των οποίων θεωρούνται ως Παγκόσμιου Ενδιαφέροντος Διατήρησης, καθώς τα είδη αυτά 

χαρακτηρίζονται ως Παγκοσμίως Απειλούμενα (δηλαδή CR, EN, VU, NT ή DD) σύμφωνα με τον Κόκκινο 

Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών της IUCN σε παγκόσμιο επίπεδο (BirdLife International 2004b, IUCN 2004). 

2: Είδη οι πληθυσμοί των οποίων βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση διατήρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι 

συγκεντρωμένοι στην Ευρώπη. 

3: Είδη οι πληθυσμοί των οποίων βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση διατήρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν και δεν 

είναι συγκεντρωμένοι στην Ευρώπη. 

—E: Είδη οι πληθυσμοί των οποίων βρίσκονται σε επιθυμητή κατάσταση διατήρησης, αλλά είναι συγκεντρωμένοι 

στην Ευρώπη (η κατηγορία αυτή μέχρι την έκδοση BirdLife International 2004a είχε προσδιοριστεί ως SPEC 4) 

(BirdLife International 2004b). 

—: Είδη οι πληθυσμοί των οποίων βρίσκονται σε επιθυμητή κατάσταση διατήρησης και δεν είναι συγκεντρωμένοι 

στην Ευρώπη (η κατηγορία αυτή μέχρι την έκδοση BirdLife International 2004a είχε προσδιοριστεί ως Non-SPEC) 

(BirdLife International 2004b). 

NE: Μη Εκτιμημένα. 

W: Η κατηγορία σχετίζεται με διαχειμάζοντες πληθυσμούς 

 

4) Ευρωπαϊκό Καθεστώς Απειλής 

Ευρωπαϊκό Καθεστώς Απειλής κατηγορίες σύμφωνα με BirdLife International (2004a) 

CR: Κρισίμως Κινδυνεύον 

EN: Κινδυνεύον 

VU: Τρωτό 

D: Μειούμενο 

R: Σπάνιο 

H: Εξαντλημένο 

L: Τοπικό 

DD: Ανεπαρκώς Γνωστό 

S: Σταθερό 

NE: Μη Εκτιμημένο (απαντάται στην περιοχή μόνο κατά την μετανάστευση) 

( ): Καθεστώς προσωρινό 

 

 

Ο Θαλασσοκόρακας της Μεσογείου (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) είναι ένα είδος 

κορμοράνου και αποτελεί το μεσογειακό υποείδος του ευρωπαϊκού Θαλασσοκόρακα 

(Phalacrocorax aristotelis), που είναι ενδημικό σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Ο 

θαλασσοκόρακας είναι μόνιμος κάτοικος στην Ελλάδα και η τροφή του αποτελείται κυρίως από 

βενθικά ψάρια τα οποία πιάνει σε βάθος μέχρι και 60μ. Ο συνολικός αναπαραγόμενος 

πληθυσμός του Μεσογειακού υποείδους εκτιμάται σε λιγότερα από 10.000 ζευγάρια με περίπου 

τα 1.300-1.450 να βρίσκονται στην Ελλάδα, στα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους 

(Aguilar & Fernadez 1999, Fric et al. 2012). Σχηματίζουν αποικίες και αναπαράγονται από το 

Δεκέμβριο έως τον Ιούνιο σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Συνήθως φωλιάζει σε 

προστατευμένες κοιλότητες σε βραχώδεις ακτές ή κάτω από πυκνούς θάμνους, όπου το ζευγάρι 

με μεγάλη προσοχή φτιάχνει τη φωλιά του. Στην Ελλάδα συνήθως γεννά 2-3 αυγά, τα οποία 

εκκολάπτονται περίπου ένα μήνα αργότερα. Τα μικρά φεύγουν από την φωλιά σε ηλικία 6-7 

εβδομάδων, αλλά παραμένουν κοντά στην αποικία όπου δημιουργούν μεγάλες ομάδες. Μετά την 

αναπαραγωγική περίοδο, οι Θαλασσοκόρακες παρατηρούνται είτε ως μεμονωμένα άτομα, είτε 

σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες μέχρι και μερικών εκατοντάδων ατόμων που μπορεί να 

απομακρύνονται από τις αποικίες τους στην αναζήτηση καλύτερων ψαρότοπων. Παραμένουν 

στην Ελλάδα όλο το χρόνο και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από δακτυλιωμένα άτομα, 
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πραγματοποιούνται τοπικές μετακινήσεις μέχρι και 200χλμ. μακριά από την αποικία τους. Ο 

πληθυσμός τους στην Ελλάδα φαίνεται να είναι σταθερός μέχρι στιγμής. 

Ο Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii) είναι ένα είδος γλάρου ενδημικό της Μεσογείου και της 

παρακείμενης ακτής του Μαρόκου στον Ατλαντικό. Είναι από τους σπανιότερους γλάρους στην 

Ευρώπη. Στην Ελλάδα, είναι μόνιμος κάτοικος και αναπαράγεται μόνο στο Αιγαίο, αλλά 

σημαντικά πεδία τροφοληψίας και ανάπαυσης υπάρχουν και στο Ιόνιο. Ο πληθυσμός του στην 

Ελλάδα υπολογίζεται σε 350-500 ζευγάρια (εκτίμηση του 2010), που δείχνει μια μείωση κατά 

τουλάχιστον 28% σε σύγκριση με παλαιότερα (700-900 αναπαραγόμενα ζευγάρια το 1998-99, 

Gatzelia 1999). Τα ενήλικα πουλιά εγκαθίστανται σε αποικίες, που κυμαίνονται από 5-85 

ζευγάρια, γύρω στα μέσα με τέλη Απριλίου, οπότε και γεννούν 2-3 αυγά σε φωλιές απλά 

φτιαγμένες από χόρτα στο έδαφος. Η επώαση έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις εβδομάδες και οι 

νεοσσοί αρχίζουν να εκκολάπτονται από τα μέσα Μαΐου. Ένα μήνα αργότερα, τα νεαρά έχουν 

πλέον το μέγεθος του ενήλικου και έχουν ήδη πετάξει. Θα χρειαστούν όμως τέσσερα χρόνια για 

να αποκτήσουν το λευκό πτέρωμα των γονιών τους και να αναπαραχθούν. Από τα μέσα Ιουλίου, 

ενήλικα και νεαρά άτομα εγκαταλείπουν την αποικία και διασπείρονται στις γύρω περιοχές. Η 

χειμωνιάτικη κατανομή και οι μεταναστευτικές συνήθειες του είδους στην Ελλάδα παραμένουν 

άγνωστες, αν και υπάρχουν επανευρέσεις δακτυλιωμένων πουλιών από την Κύπρο, την Κρήτη, 

τη Μάλτα, το Λίβανο, την Τυνησία και την Ισπανία! 

4.2.5.2. Σημαντικές περιοχές για τα θαλασσοπούλια Δυτικά και Νότια της Κρήτης 

Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή δυτικά και νότια της Κρήτης, εντοπίζονται διάφορες 

Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ), και ειδικότερα για τα θαλασσοπούλια 

(Δημαλέξης και συν. 2009, Fric et al. 2012, Εικ. 4.60, 4.61): 

α) η χερσόνησος Γραμβούσα και οι νησίδες Γραμβούσες και Ποντικονήσι στη ΒΔ Κρήτη 

(κωδικός ΣΠΠΕ GR175) φιλοξενούν έναν από τους σημαντικότερους αναπαραγόμενους 

πληθυσμούς Αρτέμη στην απόκρημνη ακτογραμμή τους. Άτομα του πληθυσμού τρέφονται και 

στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή από τα Αντικύθηρα έως τον Κόλπο Κισσάμου. Επίσης, ένας 

μικρός πληθυσμός Θαλασσοκόρακα αναπαράγεται και ανεφοδιάζεται στη δυτική ακτή της 

Γραμβούσας και γύρω από τις δύο ακατοίκητες νησίδες. Η κύρια απειλή κι εδώ είναι η θήρευση 

νεοσσών και αυγών από αρουραίους που εισήχθησαν τυχαία. Επίσης, η αυξημένη ναυσιπλοΐα, 

κυρίως πετρελαιοφόρων, τα παραγάδια και η παράνομη αλιεία, π.χ. με χρήση δυναμίτη, 

αποτελούν ακόμα κάποιες απειλές, και 

β) τα νησιά Γαύδος και Γαυδοπούλα στη ΝΔ Κρήτη (κωδικός ΣΠΠΕ GR181) είναι τα 

νοτιότερα ελληνικά νησιά και γειτνιάζουν με την Ελληνική Τάφρο και φιλοξενούν σημαντικά 

κητώδη, μεσογειακές φώκιες και χελώνες Καρέτα. Η περιοχή αποτελεί σημαντικό πεδίο 

αναπαραγωγής του Θαλασσοκόρακα και μαζί με τον αναπαραγόμενο πληθυσμό στο νησί 

Παξιμάδια 24 ν.μ. ανατολικά της Γαύδου, αποτελούν το νοτιότερο σημείο εξάπλωσης του είδους 

στην Ελλάδα. Επίσης, παρατηρούνται Αρτέμηδες, οι οποίοι έρχονται από τη Γραμβούσα (ΣΠΠΕ 

GR175) για να ανεφοδιαστούν. Κύριες πιέσεις είναι η υπεραλίευση και η μείωση της τροφής για 

τα θαλασσοπούλια, η παράνομη αλιεία, π.χ. με χρήση δυναμίτη, και η τυχαία σύλληψη σε 

αλιευτικά εργαλεία. Εκτιμάται από τους Fric et al. 2012, ότι πέρα από τη θαλάσσια ρύπανση που 

προκαλεί η αυξημένη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, η μελλοντική εξόρυξη υδρογονανθράκων 

(αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου) νότια της Κρήτης προσθέτει μία ακόμα απειλή για 

πετρελαϊκή ρύπανση και υποβάθμιση των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων.  
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Εικ. 4.60. Οι 196 Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ), όπως έχουν 

αναγνωριστεί από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και τη BirdLife 

International (από http://www.ornithologiki.gr). 

 

Εικ. 4.61. Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) 

http://www.ornithologiki.gr/
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4.2.5.3. Καθεστώς προστασίας 

Τα πουλιά της Ελλάδας και οι οικότοποί τους προστατεύονται από το Δίκτυο Natura 2000, στο 

οποίο εντάσσονται: α) οι «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - 

SPA) για την Ορνιθοπανίδα. Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 202 Ζώνες Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ) (Special Protection Areas: SPA), σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για 

τη διατήρηση των άγριων πτηνών» (βλέπε κεφ. 4.2.7 έως 4.2.9), και β) οι «Τόποι Κοινοτικής 

Σημασίας» (ΤΚΣ) (Sites of Community Importance – SCI), όπως ορίζονται στην Οδηγία 

92/43/ΕΟΚ (Εικ 4.60, 4.61). Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 241 ΤΚΣ και για τον 

προσδιορισμό τους λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων Ι 

και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής. Σύμφωνα 

με την Οδηγία αυτή (79/409/EK) απαγορεύεται η εκ προθέσεως θανάτωση ή σύλληψη των 

ειδών πτηνών που καλύπτονται από τις προαναφερθείσες Οδηγίες, η καταστροφή, φθορά και 

συλλογή φωλιών και αυγών, η σκόπιμη ενόχληση των πτηνών, η κατοχή των συγκεκριμένων 

ειδών. Απαγορεύονται επίσης, πλην των προβλεπόμενων εξαιρέσεων για ορισμένα θηρεύσιμα 

είδη, η πώληση, μεταφορά, κατοχή και διάθεση για πώληση ζώντων ή νεκρών πτηνών, καθώς 

και οιουδήποτε τμήματος ή προϊόντος προερχομένου από πτηνό.  

Επιπλέον, έχουν οριστεί και οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) (Important Bird 

Areas, IBAs), που αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο περιοχών, που είναι ζωτικές για την διατήρηση 

παγκοσμίως απειλούμενων ειδών, ενδημικών ειδών ή ειδών πουλιών που εξαρτώνται από τους 

συγκεκριμένους βιοτόπους για την επιβίωσή τους (βλέπε κεφ. 4.2.7 έως 4.2.9). Το δίκτυο αυτό 

φιλοδοξεί να εξασφαλίσει στα πουλιά κατάλληλους τόπους για αναπαραγωγή, διαχείμαση, ή 

στάση κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρόμων. Στην Ελλάδα εφαρμόστηκαν οι οδηγίες 

του Birdlife International για τις θαλάσσιες επεκτάσεις υφιστάμενων ΣΠΠ που φιλοξενούν 

αποικίες θαλασσοπουλιών. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει πλέον συγκεκριμένη 

κατεύθυνση προς τα κράτη μέλη για την αναγνώριση και θεσμοθέτηση του θαλάσσιου τμήματος 

του δικτύου Natura. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η αναγνώριση, οριοθέτηση και 

θεσμοθέτηση των θαλάσσιων ΖΕΠ, μία υποκατηγορία των οποίων είναι οι επεκτάσεις χερσαίων 

ΖΕΠ. Συνολικά στην Ελλάδα υπάρχουν 196 ΣΠΠ, πολύ μικρό ποσοστό των οποίων 

καλύπτει και θαλάσσιες περιοχές (Εικ. 4.60, 4.61). Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ΕΟΕ 

(Fric et al. 2012), o αριθμός την θαλάσσιων ΣΠΠ στην Ελλάδα ανέρχεται σε 41, με βάση τα 

πέντε σηναντικότερα θαλασσοπούλια (δηλ. θαλασσοκόρακα, αιγαιόγλαρο, αρτέμη, μύχο και 

υδροβάτη), καλύπτοντας 9,943 km2 και το 8,7% περίπου της ελληνικής επικράτειας. Η 

αναγνώριση και οριοθέτηση των εκτάσεων αυτών γίνεται με βάση την ακτίνα τροφοληψίας κάθε 

είδους θαλασσοπουλιού που φωλιάζει στις παράκτιες και νησιωτικές ΖΕΠ. Οι οδηγίες αυτές 

χρησιμοποιήθηκαν στις περιπτώσεις ΖΕΠ με αποικίες δυο ειδών θαλασσοπουλιών του 

Παραρτήματος Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά, που αναπαράγονται σε σημαντικούς αριθμούς στην 

Ελλάδα, συγκεκριμένα για τον Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) και τον 

Αιγαιόγλαρο (Larus audouinii). 

Οπως αναφέρθηκε παραπάνω υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και συμβάσεις για την 

προστασία της ορνιθοπανίδας, ως ακολούθως: 

1. Οδηγία για τα Πουλιά 

Κοινοτική Οδηγία περί της Διατηρήσεως των Άγριων Πουλιών (79/409/ΕΟΚ). Αυτό το 

Παράρτημα ενσωματώνει όλες τις τροποποιήσεις των Παραρτημάτων της Κοινοτικής Οδηγίας 

έως τις 12 Ιανουαρίου 2007. 

I: Παράρτημα I – είδη που υπόκεινται σε ειδικά μέτρα διαχείρισης σχετικά με τον βιότοπό τους 

II/1: Παράρτημα II/1 - είδη που επιτρέπεται το κυνήγι τους στην γεωγραφική περιοχή όπου 

εφαρμόζεται η Οδηγία 
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II/2: Παράρτημα II/2 - είδη που επιτρέπεται το κυνήγι τους μόνο στο Κράτος Μέλος που 

υποδεικνύεται 

III/1: Παράρτημα III/1- Τα Κράτη Μέλη δεν θα απαγορεύουν την ‘εκμετάλλευση’ αυτών των 

ειδών 

III/2: Παράρτημα III/2- Τα Κράτη Μέλη μπορούν να απαγορεύουν την ‘εκμετάλλευση’ αυτών 

των ειδών 

*: Anser albifrons flavirostris μόνο 

**: Anser albifrons albifrons μόνο 

***: Phalacrocorax aristotelis desmarestii μόνο 

2. Σύμβαση Βέρνης 

Σύμβαση για τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ευρώπης. 

Αυτό το Παράρτημα ενσωματώνει όλες τις τροποποιήσεις από το Συνέδριο των συμβαλλόμενων 

κρατών έως την 1 Μαρτίου 2002. 

ΙΙ: Παράρτημα ΙΙ – Αυστηρά Προστατευόμενα Είδη - Σπονδυλωτά 

ΙΙΙ: Παράρτημα ΙΙΙ –Προστατευόμενα Είδη - Σπονδυλωτά 

3. AEWA 

Συμφωνία για τη Διαφύλαξη των Αφρικανο-Ευρασιατικών Υδρόβιων Πτηνών (υπό CMS). Αυτό 

το Παράρτημα ενσωματώνει όλες τις αναθεωρήσεις από την Συνάντηση των συμβαλλόμενων 

κρατών έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2008. 

4. Διεθνές Σχέδιο Δράσης 

Διεθνές Σχέδιο Δράσης (Species Action Plan - SAP): Τα ΔΣΔ ‘εγκρίνονται’ από διάφορες 

διεθνείς επιτροπές και συμβάσεις: την Επιτροπή ORNIS της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 

Οργανωτική Επιτροπή της Σύμβαση της Βέρνης, την Σύμβαση για τα Αποδημητικά Είδη 

(Βόννης) και την Συμφωνία για τα αποδημητικά υδρόβια πτηνά της Αφρικής και της Ευρασίας 

(AEWA). Αυτό το Παράρτημα ενσωματώνει όλα τα είδη για τα οποία υπάρχουν εγκεκριμένα 

ΔΣΔ έως τις 2 Φεβρουαρίου 2004. 

http://www.birdlife.org/action/science/species/species_action_plans/europe/esap_list.html 

√*: για το A. a. flavirostris έχει συνταχθεί διεθνές σχέδιο διατήρησης 

 

4.2.6. Θαλάσσια Θηλαστικά 

4.2.6.1. Γενικά 

Οι ελληνικές θάλασσες χαρακτηρίζονται από έντονη γεωμορφολογία που δημιουργεί μια 

ποικιλία θαλασσίων οικοσυστημάτων και ενδεχομένων οικοτόπων για διαφορετικά είδη 

κητωδών. Μία πρόσφατη αξιοσημείωτη έκδοση για τα θαλάσσια θηλαστικά και τις θαλάσσιες 

χελώνες της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας είναι αυτή της IUCN (2012), στην οποία 

αναφέρονται και απεικονίζονται τα είδη των θαλάσσιων θηλαστικών και χελώνων, διακρίνονται 

σε μόνιμους κατοίκους και σπάνιους ή τυχαίους επισκέπτες και αναφέρεται η κατάσταση 

προστασίας των μόνιμων ειδών (κατάταξη σε κατηγορίες κινδύνου, κύριες απειλές, μέτρα 

προστασίας και διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες).  

Περίπου 120 είδη θαλάσσιων θηλαστικών είναι καταγεγραμμένα στον κόσμο, ενώ στην Ελλάδα 

εννέα ζουν μόνιμα και πέντε περιστασιακά (Frantzis 2009, Λιβανού & Παράβας 2013). Οκτώ 

από τα εννέα θαλάσσια θηλαστικά ανήκουν στην τάξη των κητωδών, ενώ το ένατο είναι η 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

& ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 200 

μεσογειακή φώκια. Αν και πολύ μικρές σε μέγεθος και όγκο συγκριτικά με τους ωκεανούς του 

πλανήτη μας, οι ελληνικές θάλασσες αποτελούν σημαντικούς θαλάσσιους βιοτόπους της 

Μεσογείου. Πολλοί πληθυσμοί μεγάλων θαλάσσιων ζώων έχουν μειωθεί παγκοσμίως κατά 90% 

ή και περισσότερο, σε σχέση με τους καταγεγραμμένους πληθυσμούς του παρελθόντος, εξαιτίας 

της υπερβολικής εκμετάλλευσης, της κλιματικής διακύμανσης και άλλων παραγόντων. Από τα 

κητώδη που εξαπλώνονται και στη Μεσόγειο, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

μεγάπτερη φάλαινα, για την οποία εκτιμάται ότι σήμερα επιβιώνει μόλις το 5% του παγκόσμιου 

πληθυσμού της εξαιτίας της βιομηχανικής φαλαινοθηρίας. Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των 

Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις & Μαραγκού 2009), τα επτά από τα εννέα είδη 

θαλάσσιων θηλαστικών, που διαβιούν μόνιμα στην Ελλάδα, κινδυνεύουν με εξαφάνιση 

(Πινακας 4.ΧVII). 

 

Πίνακας 4.ΧVII. Τα οκτώ είδη κητωδών και η μεσογειακή φώκια, που διαβιούν μόνιμα στις 

ελληνικές θάλασσες ή/και πέριξ αυτών, σύμφωνα με πρόσφατη επισκόπηση 

της σχετικής γνώσης (Frantzis, 2009, ΜOm 2009, Λιβάνη & Παράβας 

2013)   
 

Κοινή 

ονομασία 

Επιστημονική 

ονομασία 

Γεωγραφική 

εξάπλωση 

Ανθρωπογενείς 

πιέσεις 

Χαρακτηρισμός του IUCN Red 

List 

Μεσόγειος Παγκοσμίως 

Πτεροφάλαινα  Balaenoptera 

physalus 

Β Ιόνιο, κυρίως 

από Β Κέρκυρα 

έως ΒΔ Λευκάδα 

Συγκρούσεις με σκάφη 

στη Δ Μεσόγειο 

Ανεπαρκώς 

γνωστό 

Κινδυνευων 

Φυσητήρας  Physeter 

macrocephalus 

Κυρίως στο 

ελληνικό τόξο από 

Κεφαλλονιά έως Α 

Ρόδο 

Συγκρούσεις με σκάφη, 

ηχορύπανση, 

στρατιωτικές ασκήσεις 

κ έρευνες για 

υδρογονάνθρακες, 

κατάποση πλαστικών 

απορριμμάτων  

Κινδυνεύον Τρωτό 

Ζιφιός  Ziphius 

cavirostris 

Κυρίως στο 

ελληνικό τόξο 

(παρόν και τοπικά 

σε Ν Κρήτη και Δ 

Λευκάδα), στο 

Αιγαίο σε 

απότομες 

κατωφέρειες (π.χ. 

Β Σποράδες) 

Ηχοβολιστικά, 

ηχορύπανση, 

στρατιωτικές ασκήσεις 

κ έρευνες για 

υδρογονάνθρακες, 

κατάποση πλαστικών 

απορριμμάτων 

Ανεπαρκώς 

γνωστό 

Μειωμένου 

ενδιαφέροντος 

Σταχτοδέλφινο Grampus 

griseus 

Κοινό σε Μυρτώο 

έως ΒΔ Κρήτη, 

παρόν ή κοινό σε 

Β Σποράδες κ 

Χαλκιδική, παρόν 

ή σπάνιο ή εποχικό 

σε υπόλοιπο 

Αιγαίο κ Ιόνιο 

Τυχαία παγίδευση σε 

παραγάδια, κατάποση 

πλαστικών 

απορριμμάτων 

Ανεπαρκώς 

γνωστό 

Μειωμένου 

ενδιαφέροντος 

Ρινοδέλφινο Tursiops 

truncatus 

Κοινό παράκτια σε 

όλο το Ιόνιο, 

Αιγαίο κ Κρητικό 

Μείωση τροφής, 

ηθελημένη θανάτωση, 

τυχαία παγίδευση σε 

μικρής κλίμακας 

αλιευτικά εργαλεία, 

Τρωτό Τρωτό 
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ηχορύπανση  

Ζωνοδέλφινο Stenella 

coeruleoalba 

Κοινό σε όλες τις 

περιοχές, σε βάθη 

άνω των 500 μ 

(παρόν σε βάθη 

κάτω των 200 μ) 

Χημική ρύπανση, 

ηθελημένη θανάτωση, 

τυχαία παγίδευση σε 

παρασυρόμενα δίχτυα 

Τρωτό Μειωμένου 

ενδιαφέροντος 

Κοινό δελφίνι Delphinus 

delphis 

Εσωτ. Ιόνιο, 

Θρακικό, 

Θερμαϊκός, Β 

Σποράδες, 

Παγασητικός, ΒΑ 

Αιγαίο, Κυκλάδες,  

Ευβοϊκός, 

Δωδεκάνησα, 

Κορινθιακός  

Μείωση τροφής, 

ηθελημένη θανάτωση, 

σύλληψη σε μικρής 

κλίμακας αλιευτικά 

εργαλεία 

Κινδυνεύον Μειωμένου 

ενδιαφέροντος 

Φώκαινα Phocoena 

phocoena 

Θρακικό, παρόν 

ίσως σε Θερμαϊκό 

κ Χαλκιδική, 

τυχαίο νοτιότερα 

Κλιματική αλλαγή, 

σύλληψη σε μικρής 

κλίμακας αλιευτικά 

εργαλεία, μείωση 

τροφής (;) 

Κινδυνεύον Μειωμένου 

ενδιαφέροντος 

Μεσογειακή 

φώκια 

Monachus 

monachus 

Παράκτια και 

νησιωτική χώρα, 

με εξαίρεση τον 

Αμβρακικό και 

Κορινθιακό Κόλπο 

Υποβάθμιση παράκτιων 

οικοσυστημάτων, 

μείωση τροφής, τυχαία 

παγίδευση σε αλιευτικά 

εργαλεία, χημική 

ρύπανση (πετρέλαιο, 

τοξικά απόβλητα), 

κλιματική αλλαγή 

(απώλεια θαλάσσιων 

σπηλιών εξαιτίας της 

ανόδου της στάθμης 

της θάλασσας), όχληση 

από τυχαία ή σκόπιμη 

προσέγγιση, σύγκρουση 

με σκάφη, ηθελημένη 

θανάτωση, τυχαία 

γεγονότα, π.χ. επιδημία 

μέσα σε κάποιο 

πληθυσμό 

Κρισίμως 

κινδυνεύον 

Κρισίμως 

κινδυνεύον 

 

4.2.6.2. Σημασία των θαλάσσιων θηλαστικών για το περιβάλλον και απειλές 

Τα θαλάσσια θηλαστικά βρίσκονται στην κορυφή του θαλάσσιου τροφικού πλέγματος. Ως 

κορυφαίοι θηρευτές, διαμορφώνουν τον αριθμό, την κατανομή και τη συμπεριφορά των 

θηραμάτων τους. Επιτίθενται στα κοπάδια της λείας τους συλλαμβάνοντας τους εύκολους 

«στόχους» πρώτα απ’ όλα τα άτομα, που ξεχωρίζουν από το κοπάδι, είτε γιατί είναι ευάλωτα, 

λόγω ασθενειών ή γενετικών δυσμορφιών, είτε γιατί κολυμπούν πιο αργά ή ακόμα και γιατί 

διαφέρουν στο χρωματισμό. Αν κάποια από τα θαλάσσια θηλαστικά εκλείψουν, οι ασθένειες θα 

αρχίσουν να εξαπλώνονται ανεξέλεγκτα στην τροφική αλυσίδα και η διαταραχή του 

οικοσυστήματος θα μεγαλώσει σημαντικά, οδηγώντας το σε πιθανή κατάρρευση. Αυτό θα έχει 

ως αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη αστάθεια για το φυσικό περιβάλλον, συνολικότερα, 

υποβάθμιση του θαλάσσιου πλούτου και απώλεια μέρους της ποικιλίας της ζωής εν κατακλείδι. 

Συνεπώς, τα θαλάσσια θηλαστικά, ως «ρυθμιστές» του θαλάσσιου περιβάλλοντος, λειτουργούν 

σαν ένας εξυγιαντικός και σταθεροποιητικός παράγοντας τεράστιας σημασίας για την ισορροπία 
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του πλέγματος της ζωής στη Γη. Η παρουσία τους φανερώνει και σχετίζεται με τη συνολική 

υγεία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Όταν κάποιο από αυτά τα ζώα χαθεί, και συνήθως είναι τα 

πρώτα που φεύγουν από ένα βιότοπο, συνεπάγεται ότι έχει διαταραχθεί όλο το τροφικό πλέγμα. 

Ως επί το πλείστον, οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: απειλές που σχετίζονται με την 

αλιεία, τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη ναυσιπλοΐα, τις στρατιωτικές ασκήσεις, 

την έρευνα και την εξόρυξη υδρογονανθράκων, την υποβάθμιση του παράκτιου περιβάλλοντος 

λόγω υπεραλίευσης, ανεξέλεγκτων παρεμβάσεων και δόμησης, και την κλιματική αλλαγή. 

Η υπεραλίευση αποτελεί σοβαρή πίεση για τα θαλάσσια θηλαστικά καθώς μειώνει σημαντικά τη 

διαθεσιμότητα της τροφής τους. Υπεραλίευση διαπιστώνεται σε πολλές ελληνικές θάλασσες, με 

διαρκώς μειούμενη βιομάζα των αλιευμάτων από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 (Stergiou 

2005, Stergiou et al. 2007, Machias et al. 2007). 

4.2.6.3. Κητώδη 

Οι ελληνικές θάλασσες χαρακτηρίζονται από έντονη γεωμορφολογία που δημιουργεί μια 

ποικιλία θαλασσίων οικοσυστημάτων και ενδεχομένων οικοτόπων για διαφορετικά είδη 

κητωδών. Για την ακρίβεια, στην Ελλάδα έχουν παρατηρηθεί και αναγνωριστεί 11 είδη 

κητωδών (Fratzis et al. 2003) που αντιπροσωπεύουν το 13% περίπου των 85 ειδών που 

υπάρχουν παγκοσμίως. Εκτός από αυτά, 3-4 ακόμα είδη πιστεύεται ότι διέρχονται από τις 

ελληνικές θάλασσες ως σπάνιοι ή τυχαίοι επισκέπτες. 

Τα κητώδη είναι αποκλειστικά θαλάσσια θηλαστικά και διακρίνονται σε δύο υποτάξεις, στα 

μυστακοκήτη και στα οδοντοκήτη, ανεξαρτήτως μεγέθους (Λεγάκις & Μαραγκού 2009). Τα 

μυστακοκήτη, δηλαδή όλες οι φάλαινες και μόνο αυτές, είναι τα κητώδη που έχουν μπαλένες ή 

φαλαίνια. Μοναδικός εκπρόσωπος στον ελλαδικό χώρο είναι η πτεροφάλαινα Balaenoptera 

physalus (Πινακας ΧΧVIII). Τα οδοντοκήτη είναι όλα τα κητώδη που έχουν δόντια. Στα 

οδοντοκήτη συμπεριλαμβάνονται πολλές οικογένειες, μεταξύ των οποίων, αυτές που 

εξαπλώνονται στα ελληνικά νερά, είναι οι (Πινακας XXVIII): 

 Δελφινίδες, με εκπροσώπους τέσσερα είδη δελφινιών. 

 Φυσητηρίδες, με εκπρόσωπο το φυσητήρα Physeter macrocephalus), 

 Ζιφιίδες, με εκπρόσωπο το ζιφιό Ziphius cavirostris, και 

 Φωκαινίδες, με εκπρόσωπο τη φώκαινα Phocoena phocoena,  

Εξάπλωση και οικολογία  

Σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιογραφική επισκόπηση του Frantzis (2009), συστηματική 

συλλογή δεδομένων για την παρουσία και την εξάπλωση των κητωδών στην Ελλάδα 

πραγματοποιείται από το 1991. Οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν μεγάλο αριθμό ειδών 

κητωδών και γι’ αυτό αποτελούν σημαντική περιοχή της Μεσογείου. Τα ελληνικά πελάγη 

καταλαμβάνουν το βόρειο τμήμα της ανατολικής Μεσογείου και χαρακτηρίζονται από: α) 

ολογοτροφισμό, β) πολύ μεγάλη ακτογραμμή (> 15,000 χλμ) με πλούσιο διαμελισμό, που 

αντιστοιχεί στο 1/3 ολόκληρης της ακτογραμμής της Μεσογείου, γ) περίπου 10,000 νησιά και 

νησίδες, δ) κάποια εκτενή πλατό, και ε) απότομη κατωφέρεια και μεγάλα βάθη (π.χ. η Ελληνική 

Τάφρος), που φτάνουν τα 5,121 μ. ΝΔ της Πελοποννήσου στο βαθύτερο σημείο της Μεσογείου 

(Stergiou et al. 1997). Αυτή η πλούσια υποθαλάσσια γεωμορφολογία δημιουργεί ποικιλία 

ενδιαιτημάτων για διάφορα είδη κητωδών.  

Έντεκα είδη κητωδών έχουν καταγραφεί στις ελληνικές θάλασσες: οχτώ από αυτά εξαπλώνονται 

σε όλες ή σε κάποιες ελληνικές θάλασσες όλο το χρόνο ή εποχικά, οπότε χαρακτηρίζονται ως 

μόνιμα είδη, ενώ τα υπόλοιπα τρία είναι είδη περιστασιακά, δηλ. παρατηρούνται σπάνια. 
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Παρακάτω, παρουσιάζονται η εξάπλωση και στοιχεία οικολογίας των ειδών κητωδών με μόνιμη 

παρουσία στις ελληνικές θάλασσες κατά σειρά μειούμενου μεγέθους. 

Τα πιο συνηθισμένα είδη δελφινιών στη χώρα μας τα οποία βρίσκονται μόνιμα στα ελληνικά 

νερά είναι 8 (όπως παρουσιάζονται και στον Πίνακα 4.XVIII): τα Ρινοδέλφινα (Tursiops 

truncates) που τα εντοπίζουμε σε παράκτιες περιοχές, τα Ζωνοδέλφινα (Stenella coeruleoalba) 

που βρίσκονται σε βαθύτερα πελαγικά ύδατα, τα κοινά δελφίνια (Delphinus delphis) των οποίων 

ο πληθυσμός έχει μειωθεί σημαντικά, τα Σταχτοδέλφινα (Grampus griseus) που εμφανίζονται σε 

πολύ μικρότερες ομάδες, οι Ζιφιοί (Ziphius cavirostris), των οποίων οι παρατηρήσεις είναι 

σπάνιες καθώς αποφεύγουν τα πλεούμενα και κάνουν καταδύσεις σε 500 μέτρα βάθος για 

περίπου μισή ώρα, οι Φώκαινες (Phocoena phocoena) που βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά στο 

Θρακικό Πέλαγος, οι Πτεροφάλαινες (Balaenoptera physalus) που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο 

ζώο στον κόσμο με μήκος που φτάνει τα 25 μέτρα, και οι Φυσητήρες (Physeter macrocephalus), 

οι οποίοι παρουσιάζουν χαρακτηριστική προτίμηση για τις περιοχές πάνω από τις ηπειρωτικές 

υφαλοκρηπίδες, εκεί όπου το βάθος αυξάνεται απότομα. Τα υπόλοιπα είδη, η Μεγάπτερη 

φάλαινα (Megaptera novaeangliae), η Ψευδόρκα (Pseudorca crassidens) και η Ρυγχοφάλαινα 

(Balaenoptera acutorostrata), καταγράφονται σπανίως στα ελληνικά νερά, ενώ η Ρυγχοφάλαινα 

(Mesoplodon bidens) έχει αναφερθεί μόνο μια φορά. 

 

Πίνακας 4.ΧVIII. Τα μόνιμα είδη κητωδών των Ελληνικών θαλασσών και το καθεστώς του 

Μεσογειακού πληθυσμού τους απο την IUCN (2006). 

 

ΕΙΔΗ IUCN κριτήρια 

Πτεροφάλαινα (Balaenoptera physalus)  Ανεπαρκή στοιχεία 

Φυσητήρας (Physeter macrocephalus)  Κινδυνεύον 

Ζιφιός (Ziphius cavirostris)  Ανεπαρκή στοιχεία 

Κοινό δελφίνι (Delphinus delphis) Κινδυνεύον 

Ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba)  Ευπαθές  

Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus) Κινδυνεύον 

Σταχτοδέλφινο (Grampus griseus) Ανεπαρκή στοιχεία 

Φώκαινα (Phocoena phocoena) Κινδυνεύον 

 

Οι περισσότερες εκτιμήσεις πληθυσμών διαφορετικών ειδών κητωδών έχουν υπολογιστεί 

σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών 

και κυρίως στη Δυτική και Kεντρική Μεσόγειο (Notarbartolo di Sciara et al. 1997), ενώ στον 

Ελληνικό χώρο οι περισσότερες έρευνες έχουν διεξαχθεί κυρίως στο Ιόνιο παρά στο Αιγαίο 

Πέλαγος (Frantzis et al. 2003). Παρόλα αυτά υπάρχουν δημοσιευμένα αποτελέσματα ερευνών 

που παρουσιάζουν μια αρκετά σαφή εικόνα, που πλησιάζει την πραγματικότητα, σε σχέση με 

την κατανομή και την παρουσία διαφορετικών ειδών κητωδών στις ελληνικές θάλασσες και 

κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου. Οι Notarbartolo Di Sciara et al. (1993), συγκρίνοντας 

διαφορετικές περιοχές της Κεντρικής Μεσογείου παρουσίασαν το Ιόνιο Πέλαγος (κυρίως το 

δυτικό μέρος του) ως μια θάλασσα μεσης κατηγορίας σχετικά με την συχνότητα παρατηρήσεων 

κητωδών, με υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την Αδριατική και τη Τυρρηνική θάλασσα. 

Αντίστοιχα και ο Gannier (2005), συγκρίνοντας περιοχές από ολόκληρη τη Μεσόγειο, 

παρουσίασε το Ιόνιο (δυτικό και ανατολικό) με μέτριες έως χαμηλές συχνότητες παρατήρησης 
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ατόμων και κοπαδιών ανά χιλιόμετρο, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει μια από τις υψηλότερες 

μέσες τιμές μεγέθους κοπαδιών. 

Αναλυτικότερα, παρακάτω παρουσιάζεται η υπάρχουσα πληροφορία σχετικά με την παρουσία 

και τα διαθέσιμα αποτελέσματα σε σχέση με την κατανομή των διαφορετικών ειδών στην 

ευρύτερη περιοχή του Ιονίου και τις επιμέρους μικρότερες θαλάσσιες περιοχές που ενδιαφέρουν 

τη συγκεκριμένη στρατηγική μελέτη. 

Πτεροφάλαινα 

Η πτεροφάλαινα, Balaenoptera physalus (Linnaeus 1758) ή fin whale (Εικ. 4.62), είναι το 

δεύτερο μεγαλύτερο κητώδες στον πλανήτη, μετά τη μπλε φάλαινα, και το μεγαλύτερο της 

Μεσογείου. Το μέγιστο μήκος της κυμαίνεται στα 21 με 23 μ στη Μεσόγειο (10-14,5 μ μήκος 

στην Ελλάδα αλλά έχει βρεθεί και άτομο με 20 μ περίπου), ενώ το προσδόκιμο ζωής πλησιάζει 

τα 85 με 90 έτη (Notarbartolo di Sciara et al. 2003, Frantzis 2009). Παρά το γιγαντιαίο μέγεθός 

της, η πτεροφάλαινα τρέφεται κυρίως με ένα είδος μικροσκοπικής πλαγκτικής γαρίδας, το κριλ. 

Αν και απαντάται μόνιμα στις ελληνικές θάλασσες, δεν υπάρχουν λεπτομερή στοιχεία για τον 

ελληνικό πληθυσμό. Εντοπίζεται σταθερά στα ανοικτά των Ιονίων νήσων, όμως πιο σπάνια 

μπορεί να παρατηρηθεί και στο Αιγαίο ή κοντά στη Κρήτη, και κάποιες χρονιές μπορεί να 

πλησιάζει πολύ κοντά στις ακτές (π.χ. μέσα στο Σαρωνικό το 1998, 2006 και 2008) (Frantzis 

2009, Λιβάνη & Παράβας 2013). Οι Πτεροφάλαινες έχουν κοινή παρουσία, κυρίως τη 

καλοκαιρινή περίοδο, στις δυτικές ακτές των Ιόνιων νήσων. Η περιοχή δυτικά της Κέρκυρας, 

της Λευκάδας, της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς και της Αιτωλοακαρνανίας είναι η 

σημαντικότερη στην Ελλάδα για αυτό το είδος, ενώ περιστασιακές παρατηρήσεις 

Πτεροφαλαινών έχουν γίνει και στο εσωτερικό Ιόνιο. Στο Ιόνιο, παρατηρείται μακριά από τις 

ακτές (15 χλμ περίπου) και σε μέσο βάθος 670 μ, αλλά συχνά και σε όρμους (απόσταση <500 μ 

από την ακτή) με πιο ρηχά νερά (<100 μ). Αυτές οι διαφορές πιθανά οφείλονται στην παρουσία 

τροφής στις συγκεκριμένες περιοχές, ανάλογα με τις εκάστοτε ωκεανογραφικές συνθήκες, όπως 

π.χ. στην περίπτωση παρατήρησης στο Σαρωνικό. Εκτιμήσεις για το μεσογειακό πληθυσμό 

ανέχονται σε 1000-3500 άτομα. 

    

Εικ. 4.62. Η πτεροφάλαινα (από www.cetaceanalliance.org) και η εξάπλωσή της στις ελληνικές 

θάλασσες (από Frantzis 2009, όπου με κόκκινο σημειώνονται τα ζωντανά άτομα που 

έχουν καταγραφεί, ενώ με πορτοκαλί τα εκβρασμένα) 

 

Συνολικά μέχρι το 2001 υπήρξαν 15 παρατηρήσεις και 5 εκβρασμοί Πτεροφαλαινών στο Ιόνιο, 

εκ των οποίων ο ένας εκβρασμός ήταν στην Κυλλήνη, οι 2 κοντά στο νησί Κάλαμος και οι 5 

παρατηρήσεις στην περιοχή μεταξύ Λευκάδας και Αιτολωκαρνανίας. Η Πτεροφάλαινα είναι 
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πελαγικό είδος που συνήθως εντοπίζεται σε μεγάλα βάθη (μέσο βάθος παρατηρήσεων: 2220 

μέτρα (Ιταλία), 81 μέτρα (Ελλάδα)) και μακρυά από τις ακτές (μέση απόσταση: 44 χιλιόμετρα 

(Ιταλία), 2,9 χιλιόμετρα (Ελλάδα)), παρόλα αυτά φαίνεται ότι κάποιες φορές, που οφείλονται 

μάλλον σε διατροφικούς λόγους, πλησιάζουν και τις ακτές όπως συνέβη και στην περίπτωση 

των παρατηρήσεων στο εσωτερικό ανατολικό Ιόνιο αλλά και στον Σαρωνικό Κόλπο. Η 

εκτίμηση για το μέγεθος του πληθυσμού τους στην δυτική Μεσόγειο κυμαίνεται μεταξύ 1000-

3500 άτομα (Forcada et al. 1995, 1996), επομένως υποθέτουμε οτι κάποιες δεκάδες ή και 

εκατοντάδες άτομα επισκέπτονται τις Ελληνικές θάλασσες. 

Πιέσεις και Απειλές 

Κύρια απειλή για την πτεροφάλαινα, ιδιαίτερα στη Δ Μεσόγειο, αποτελούν οι συγκρούσεις με 

πλοία, ενώ η ηχορύπανση της θάλασσας και η μη ρυθμισμένη νομοθετικά παρατήρηση 

φαλαινών αποτελούν άλλη μια πηγή ανησυχίας (Notarbartolo di Sciara & Panigada 2006).  

Καθεστώς προστασίας 

Στην Ελλάδα, η πτεροφάλαινα προστατεύεται από το Π.Δ. 67/1981. Περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, στο Παράρτημα Ι του CITES, στον Πίνακα Α του 

Κανονισμού (ΕΕ) 338/97, στο Παρ. Α του Κανονισμού 27/24/2000, στο Παρ. IV της Οδηγίας 

92/43 και στο Παρ. Ι του ACCOBAMS. Αξιολογείται ως κινδυνεύον είδος παγκοσμίως, αλλά 

ανεπαρκώς γνωστό στη Μεσόγειο (αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα ώστε να 

αξιολογηθεί η κατάστασή του. Μπορεί να έχει μελετηθεί, αλλά να απουσιάζουν τα κατάλληλα 

δεδομένα για την εξάπλωσή του ή την αφθονία του). 

Φυσητήρας 

Ο φυσητήρας, Physeter macrocephalus (Linnaeus 1758) ή sperm whale (Εικ. 4.63), είναι το 

τρίτο μεγαλύτερο ζώο στον πλανήτη και εξαπλώνεται σε όλη τη Μεσόγειο (Reeves & 

Notarbartolo di Sciara 2006).  

   

Εικ. 4.63. Ο φυσητήρας (από www.cetaceanalliance.org) και η εξάπλωσή του στις ελληνικές 

θάλασσες (από Παξιμάδη & Φραντζή 2009) 

 

Η θαλάσσια περιοχή της δυτικής Ελλάδας, είναι καταγεγραμμένο ότι φιλοξενεί ένα από τους 

σημαντικότερους πληθυσμούς φυσητήρων σε ολόκληρη την Μεσόγειο θάλασσα. Στην Ελλάδα, 

συναντάται κατά μήκος της Ελληνικής Τάφρου (από τα δυτικά των Ιονίων Νήσων και της 

Πελοποννήσου έως τα νότια της Κρήτης και τα νοτιοανατολικά της Ρόδου), στο Μυρτώο 

Πέλαγος και σε περιοχές του Αιγαίου πελάγους, όπου υπάρχει απότομη κατωφέρεια και μεγάλα 

βάθη - ειδικά στην περιοχή μεταξύ Βορείων Σποράδων και Χαλκιδικής (Frantzis et al. 2003, 

Παξιμάδης & Φραντζής 2009, Frantzis 2009, Λιβανού & Παράβας 2013). Παρουσιάζουν λοιπόν 

http://www.cetaceanalliance.org/
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χαρακτηριστική προτίμηση για τις περιοχές πάνω από τις ηπειρωτικές υφαλοκρηπίδες, εκεί όπου 

το βάθος αυξάνεται απότομα και ο βυθός έχει έντονο ανάγλυφο με φαράγγια και χαράδρες. Η 

Ελληνική τάφρος αποτελεί μια από τις λίγες γνωστές περιοχές στο κόσμο όπου απαντώνται, 

τόσο κοινωνικές ομάδες, όσο και μοναχικά αρσενικά άτομα φυσητήρων στη διάρκεια 

ολόκληρου του έτους. Παράλληλα, θεωρείται τόσο περιοχή διατροφής, όσο και πεδίο ανάπτυξης 

και αναπαραγωγικής δραστηριότητας. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση του 

μεγέθους του πληθυσμού για αυτό το χώρο.  

Στην περιοχή ανοιχτά του Κατακόλου μέχρι το 2001 υπήρξαν 2 παρατηρήσεις κοπαδιών 

φυσητήρων και άλλες 3 στη περιοχή μεταξύ Ζακύνθου και Κεφαλλονιάς. Το μέγεθος του 

μεσογειακού πληθυσμού των Φυσητήρων υπολογίζεται στα 500 περίπου άτομα (Notarbartolo di 

Sciara et al. 2006), ενώ μελέτες για τον αριθμό των ζώων σε ολόκληρο το Ιόνιο πελαγος 

αναφέρουν συνολικά 62 άτομα (Lewis et al. 2008), αδημοσίευτα δε στοιχεία απο το Ινστιτουτο 

Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος αναφέρουν οτι περίπου 200 άτομα διαμένουν ή διέρχονται απο 

το Ελληνικό Ρήγμα. Επομένως η Ελληνική Τάφρος είναι η σημαντικότερη περιοχή για τους 

φυσητήρες στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο με βάση την υπάρχουσα γνώση 

(Frantzis et al. 2003) και για αυτό το λόγο έχει ενταχθεί στον κατάλογο της ACCOBAMS, που 

περιέχει τις 18 περιοχές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας που πρέπει άμεσα να 

αποκτήσουν καθεστώς θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (MPA) (Aguilar et al. 2005). 

Αν και δεν υπάρχει εκτίμηση αφθονίας για το μεσογειακό υποπληθυσμό φυσητήρων 

(αναφέρεται ως υποπληθυσμός γιατί είναι γενετικά διαφοροποιημένος από αυτόν του υπόλοιπου 

πλανήτη), με χρήση στοιχείων από περιορισμένες περιοχές, όπως η Ελληνική Τάφρος, μπορεί να 

υπολογιστεί ότι το 45% των φυσητήρων της Μεσογείου είναι ενήλικες. Σε άλλα μέρη του 

κόσμου αυτό το ποσοστό μπορεί να φθάσει το 85%. Με βάση αυτά τα στοιχεία, ο μεσογειακός 

υποπληθυσμός φυσητήρων εμπεριέχει λιγότερα από 2.500 ώριμα άτομα (Reeves & Notarbartolo 

di Sciara 2006). Ειδικότερα για την πληθυσμιακή ομάδα, που ζει ή επισκέπτεται τα νερά της 

Ελληνικής Τάφρου, γνωρίζουμε ότι είναι λιγότερα από 200 άτομα όλων των ηλικιών, ενώ για το 

σύνολο των ελληνικών θαλασσών η εκτίμηση είναι 180 έως 280 άτομα όλων των ηλικιών. Ο 

αριθμός αυτός πιθανόν να εκπροσωπεί και το μεγαλύτερο μέρος των φυσητήρων που ζουν σε 

ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο (ΕΙΟΝΕΤ 2008). 

Υπάρχει μια συνεχής μείωση των ώριμων φυσητήρων τα τελευταία 50 χρόνια στη Μεσόγειο, η 

οποία μάλλον οφείλεται στο συνδυασμό των απειλών που αντιμετωπίζουν, όπως είναι η 

παγίδευσή τους σε αλιευτικά εργαλεία (ειδικά σε αφρόδιχτα), η σύγκρουση με σκάφη και κατά 

πάσα πιθανότητα η όχληση που προκαλεί η έντονη θαλάσσια κυκλοφορία στη Μεσόγειο 

(Reeves & Notarbartolo di Sciara 2006). Τέλος, τα γενετικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα 

άτομα του μεσογειακού υποπληθυσμού δε διαφοροποιούνται γενετικά μεταξύ τους και άρα 

μετακινούνται σε ολόκληρη τη Μεσόγειο αποτελώντας έναν ενιαίο υποπληθυσμό, που δεν 

έρχεται σε επαφή με πληθυσμούς του Ατλαντικού και συνεπώς δεν έχει δυνατότητα ανανέωσης 

της γενετικής δεξαμενής του παρά μόνο σε σπάνιες ή τυχαίες περιπτώσεις, γεγονός που τον 

καθιστά ακόμη πιο τρωτό. 

Οι φυσητήρες ζουν για 70 χρόνια περίπου, φθάνουν τα 18 μ. μήκος και 57 τόνους βάρος, 

αναπαράγονται στα 30 χρόνια ηλικίας και η περίοδος κύησης διαρκεί 14-16 μήνες (Frantzis & 

Alexiadou 2003). Αυτός ο αργός κύκλος ζωής καθιστά το είδος ακόμη πιο τρωτό. Η δίαιτα των 

φυσητήρων στην Ελλάδα αποτελείται κυρίως από μεσο- και βαθυ-πελαγικά, μέσου και μεγάλου 

μεγέθους καλαμάρια (δηλαδή καλαμάρια που ζουν σε βάθη μεγαλύτερα των 200 και 1.000 

μέτρων αντίστοιχα κι επομένως δεν αποτελούν αλιευτικό στόχο). Προκειμένου να τραφούν με 

καλαμάρια, οι φυσητήρες διαβιούν κυρίως σε περιοχές της ηπειρωτικής κατωφέρειας και 

καταδύονται σε βάθος 500-1.000 μ. για 25-60 λεπτά οι αρσενικοί και για 20-24 λεπτά οι 

θηλυκοί, αν και οι βαθύτερες καταγεγραμμένες καταδύσεις πλησιάζουν τα 2.000 μ. και τις 2 

ώρες (Frantzis & Alexiadou 2003). 
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Πιέσεις και Απειλές 

Στην Ελλάδα οι βασικές απειλές που αντιμετωπίζουν οι φυσητήρες είναι η παρεμπίπτουσα 

αλιεία, κυρίως από πελαγικά αφρόδιχτα για ξιφίες (πλέον παράνομα στη Μεσόγειο), η 

θνησιμότητα από συγκρούσεις με σκάφη, η ηχορύπανση από αυξημένη θαλάσσια κυκλοφορία, 

παράνομη αλιεία με δυναμίτη, στρατιωτικές ασκήσεις και σεισμολογικές έρευνες για την 

εξόρυξη υδρογονανθράκων, και τέλος η κατάποση πλαστικών σακουλών (Reeves & 

Notarbartolo di Sciara 2006, Frantzis 2009, Λιβανού & Παράβας 2013). 

Καθεστώς προστασίας 

Ο φυσητήρας προστατεύεται βάσει της Οδηγίας των Οικοτόπων (παράρτημα IV), ενώ 

περιλαμβάνεται επίσης στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, στα παραρτήματα Ι/ΙΙ της 

Σύμβασης της Βόννης και στο παράρτημα ΙΙ του Πρωτοκόλλου για Περιοχές Ειδικής 

Προστασίας και βιοποικιλότητα της Σύμβασης της Βαρκελώνης. Προστατεύεται επίσης από την 

ACCOBAMS και το Moratorium της Διεθνούς Φαλαινοθηρικής Επιτροπής. Το εμπόριο του 

φυσητήρα απαγορεύεται σύμφωνα με τη Σύμβαση CITES. Αξιολογείται ως κινδυνεύον είδος σε 

Ελλάδα και Μεσόγειο, και τρωτό παγκοσμίως από την IUCN (Πινακας ΧΧΙΧ, σημ: όταν ένα 

είδος χαρακτηρίζεται τρωτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο 

μεσοπρόθεσμο μέλλον). 

Ζιφιός 

Ο ζιφιός, Ziphius cavirostris (Cuvier 1823) ή Cuvier’s beaked whale (Εικ. 4.64), μας είναι 

λιγότερο γνωστός από οποιοδήποτε άλλο κητώδες, διότι καταδύεται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα και δεν πλησιάζει τα σκάφη (Λιβάνη & Παράβας 2013). Στις ελληνικές θάλασσες, 

συναντάται στις ίδιες περιοχές με τους φυσητήρες, δηλαδή κυρίως στην Ελληνική Τάφρο, με 

σταθερή παρουσία σε Ν. Κρήτη, Δ. Λευκάδα και Αιγαίο (κυρίως Χαλκιδική, Β Λήμνος, Ικάριο 

πέλαγος, Μήλος και Κάρπαθος) (Frantzis 2009). Πρόκειται για ένα πολύ δυσπρόσιτο ζώο με 

αποτέλεσμα τα περισσότερα ευρήματα  να προέρχονται από δεδομένα εκβρασμένων ζώων. 

Συνεπώς δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον πληθυσμό του σε καμία περιοχή της Μεσογείου 

ή του κόσμου.  

 

    

 

Εικ. 4.64. Ο ζιφιός (από http://ioniandolphinproject.org) και η εξάπλωσή του στις ελληνικές 

θάλασσες (από Frantzis 2009, όπου με κόκκινο σημειώνονται τα ζωντανά άτομα 

που έχουν καταγραφεί, ενώ με πορτοκαλί τα εκβρασμένα) 
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Στην Ελλάδα, ο ζιφιός φτάνει σε μήκος, τα 5,2 μ. και είναι μικρότερο από το μέγεθος των 

ατόμων που παρατηρούνται στους ωκεανούς, κατά μέσο όρο. Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με 

βαθυ- και μεσο-πελαγικά καλαμάρια. Είναι ένας εξαιρετικός δύτης, που μπορεί να καταδυθεί και 

να κολυμπήσει σε βάθος 2.000 μ., ίσως μέχρι και 3.000 μ., και να παραμείνει κάτω από το νερό 

ως και 1,5 ώρα. 

Πιέσεις και Απειλές 

Η κύρια απειλή που υφίσταται ο ζιφιός είναι ο ανθρωπογενής θόρυβος και είναι υπεύθυνος για 

τα ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας στην Ελλάδα αλλά και στην Μεσόγειο 

γενικότερα. Στρατιωτικά ηχοβολιστικά και υψηλής ενέργειας ήχοι από άλλες ανθρωπογενείς 

πηγές (π.χ. ναυτιλία, τεχνητές σεισμικές δονήσεις για τον εντοπισμό κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων) έχουν επανειλημμένα οδηγήσει σε μαζικό εκβρασμό και θάνατο 

τουλάχιστον 34 ζιφιών συνολικά στη Μεσόγειο, εκτιμώντας ότι τα νεκρά άτομα, που δεν 

εκβράστηκαν στην ακτή κι επομένως δεν καταγράφηκαν, ήταν πολύ περισσότερα (Frantzis 

1998; 2004; 2009, Jepson et al. 2003, Fernández et al. 2005). Φαίνεται ότι κυρίως ζιφιοί και 

φυσητήρες τραυματίζονται απ’ αυτούς τους θορύβους, χάνουν την ακοή τους ή εγκαταλείπουν 

περιοχές αναπαραγωγής ή πεδία τροφοληψίας. Άλλη απειλή είναι η κατάποση των στερεών 

απορριμμάτων από ζιφιούς, π.χ. στην Ελλάδα, έχουν βρεθεί δύο εκβρασμένα ζώα με τα 

στομάχια τους γεμάτα από κομμάτια πλαστικών σακουλών. 

Μαζικοί εκβρασμοί ζιφιών στην Ελλάδα, μία θλιβερή πρωτιά 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο μαζικός εκβρασμός τουλάχιστον 20 ζιφιών το Μάιο του 

1996, στις ακτές του Κυπαρισσιακού Κόλπου, και άλλων 10 στα νησιά του Ιονίου, τον 

Οκτώβριο του 1997. Αιτία ήταν οι εξαιρετικά δυνατοί ήχοι μέσης και χαμηλής συχνότητας που 

παράχθηκαν από στρατιωτικά ηχοβολιστικά (σόναρ) κατά τη διάρκεια ασκήσεων του ΝΑΤΟ, 

που πραγματοποιήθηκαν στο Ιόνιο Πέλαγος εκείνη την περίοδο. Παρόμοιος εκβρασμός ζιφιών 

συνέβη και το Νοέμβριο του 2011, όπου 9 ζώα εκβράστηκαν στις ακτές της Κέρκυρας και 2 στις 

απέναντι ιταλικές ακτές. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των νεκροψιών, η αιτία του μαζικού 

εκβρασμού ήταν η ηχορύπανση από ήχους εξαιρετικά υψηλής έντασης. Η πιο πιθανή πηγή 

αυτών των ήχων ήταν ασκήσεις του ιταλικού πολεμικού ναυτικού, κατά τις οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν σόναρ μεγάλης έντασης και μεσαίας συχνότητας (όπως είναι τα στρατιωτικά 

σόναρ). Ο αντίκτυπος αυτής της θνησιμότητας σε επίπεδο πληθυσμού είναι αβέβαιος, αλλά 

υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι μπορεί να είναι δραματικός, δεδομένου ότι μέχρι πρόσφατα 

η παρουσία των ζιφιών ήταν πιο κοινή στις ελληνικές θάλασσες και στη Μεσόγειο απ’ ότι 

σήμερα (Frantzis 1998; 2004; 2009, Λιβανού & Παράβας 2009). 

Καθεστώς προστασίας 

Στην Ελλάδα, ο ζιφιός προστατεύεται από το Π.Δ. 67/1981. Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ 

της Σύμβασης της Βέρνης, στο Παράρτημα ΙΙ του CITES, στον Πίνακα Α του Κανονισμού (ΕΕ) 

338/97, στο Παρ. Α του Κανονισμού 27/24/2000, στο Παρ. IV της Οδηγίας 92/43 και στο Παρ. Ι 

του ACCOBAMS. Αξιολογείται ως τρωτό είδος παγκοσμίως. 

Σταχτοδέλφινο 

Το σταχτοδέλφινο, Grampus griseus (Cuvier 1812) ή Risso’s dolphin (Εικ. 4.65), απαντάται σε 

ολόκληρη τη Μεσόγειο καθώς και σε όλες τις ελληνικές θάλασσες, στις οποίες όμως δε μοιάζει 

να είναι κοινό πουθενά (Frantzis et al. 2003, Frantzis 2007), εκτός από το Μυρτώο Πέλαγος, τη 

Χαλκιδική, τις Β Σποράδες, τη θάλασσα των Κυθήρων και τη ΝΔ Κρήτη (Παξιμάδης & 

Φραντζής 2009, Λιβανού & Παράβας 2013). Τα σταχτοδέλφινα της Μεσογείου είναι γενετικά 

διαφοροποιημένα από αυτά του ανατολικού Ατλαντικού (Reeves & Notarbartolo di Sciara 

2006). Δεν υπάρχει ποσοτική εκτίμηση των σταχτοδέλφινων της Ελλάδας, αλλά μόνο πρόχειρες 

εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις οποίες κυμαίνονται από έναν ελάχιστο δυνατό αριθμό 100 ατόμων 
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έως το μέγιστο πιθανό αριθμό των 600 ατόμων (ΕΙΟΝΕΤ 2008). Είναι όμως γνωστό ότι τα 

σταχτοδέλφινα είναι πολύ σπανιότερα από τα ζωνοδέλφινα, ρινοδέλφινα και κοινά δελφίνια 

στην Ελλάδα.  Το Σταχτοδέλφινο είναι πελαγικό είδος με προτίμηση στις περιοχές με έντονο 

ανάγλυφο στο βυθό κοντά στα άκρα της υφαλοκρηπίδας, όπου το βάθος αυξάνεται απότομα, 

ακόμα και όταν οι περιοχές αυτές βρίσκονται κοντά στις ακτές. Στη δυτική Μεσόγειο το μέσο 

βάθος παρατήρησης ατόμων αυτού του είδους είναι 1000 μ. περίπου και σε μέση απόσταση από 

τις ακτές 14 χλμ ενώ στην Ελλάδα οι αντίστοιχοι αριθμοί ειναι 737 μ. και 8,2 χλμ. 

 

 

   

 

Εικ. 4.65. Το σταχτοδέλφινο (από http://cetus.ucsd.edu) και η εξάπλωσή του στις ελληνικές 

θάλασσες (από Παξιμάδη & Φραντζή 2009) 

 

Το σταχτοδέλφινο είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος δελφίνι με μόνιμη παρουσία στην Ελλάδα, 

μέγιστου μήκους 3,3 μ σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μέχρι στιγμής (Frantzis 2009). Η διατροφή 

του βασίζεται κυρίως σε καλαμάρια και περιστασιακά σε ψάρια, με καταδύσεις σε βάθος 500 μ 

προκειμένου να πιάσει τη λεία του. 

Πιέσεις και Απειλές 

Οι βασικές απειλές που αντιμετωπίζει το σταχτοδέλφινο είναι η παρεμπίπτουσα αλιεία από 

δίχτυα και παραγάδια, η χημική ρύπανση, η ηχορύπανση και η κατάποση πλαστικών σακουλών 

(Frantzis 2007, 2009, Reeves & Notarbartolo di Sciara 2006). 

Καθεστώς προστασίας 

Το σταχτοδέλφινο προστατεύεται βάσει της Οδηγίας των Οικοτόπων (παράρτημα IV). 

Περιλαμβάνεται επίσης στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και στο παράρτημα ΙΙ του 

Πρωτοκόλλου για Περιοχές Ειδικής Προστασίας και Βιοποικιλότητα της Σύμβασης της 

Βαρκελώνης και προστατεύεται από την ACCOBAMS, ενώ το εμπόριο του σταχτοδέλφινου 

απαγορεύεται σύμφωνα με τη Σύμβαση CITES. Αξιολογείται ως τρωτό είδος για την Ελλάδα. 

Ρινοδέλφινο 

Το ρινοδέλφινο, Tursiops truncatus (Montagu 1821) ή common bottlenose dolphin (Εικ. 4.66), 

απαντάται σε ολόκληρη τη Μεσόγειο (Reeves & Notarbartolo di Sciara 2006). Στην Ελλάδα, 

συναντάται σε όλες τις ηπειρωτικές και νησιωτικές παράκτιες περιοχές, από το Θρακικό έως το 

Λυβικό και στο Ιόνιο πέλαγος (Παξιμάδης & Φραντζής 2009). Στο Ιόνιο το Ρινοδέλφινο μπορεί 

να εντοπιστεί σε όλες τις παράκτιες περιοχές και ανάμεσα σε νησιά, όπως αποδεικνύουν οι 

http://cetus.ucsd.edu/
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παρατηρήσεις κοπαδιών του είδους στο εσωτερικό Ιόνιο, γύρω από την Κεφαλλονιά, στον 

Πατραικό (με συχνότητα παρατήρησης 0.28/100 χλμ, Ζαφειρόπουλος et al. 1999) και στα νησιά 

Εχινάδες όπου έχουν καταγραφεί πολλές φορές, συχνά ως συμπατρικό είδος του κοινού 

δελφινιού, όπως επίσης στο Βόρειο Αιγαίο και σε ορισμένα από τα Δωδεκάνησα μοιράζεται τον 

ίδιο οικότοπο με το κοινό δελφίνι (Λιβάνη & Παράβας 2013). Τα Ρινοδέλφινα τυπικά ζουν σε 

παράκτιες, αβαθείς περιοχές (μέσο βάθος παρατηρήσεων: 100μ.), σε προστατευομένους και 

κλειστούς κόλπους και στις εκβολές ποταμών. Συνηθως τα ζώα αυτά δεν πραγματοποιούν 

σημαντικές μεταναστεύσεις, αλλά είναι πιστά στις περιοχές διαβίωσης τους. Στον Αμβρακικό 

είναι το μοναδικό είδος κητώδους με έναν απομονωμένο υποπληθυσμό από 148 ρινοδέλφινα 

(Frantzis 2007). Δεν υπάρχει ποσοτική εκτίμηση ρινοδέλφινων της Ελλάδας, αλλά θεωρητικά θα 

μπορούσαν να αριθμούν από ένα ελάχιστο δυνατό αριθμό 3.800 ατόμων έως το μέγιστο πιθανό 

αριθμό των 9.000 ατόμων (ΕΙΟΝΕΤ 2008). 

 

    

 

Εικ. 4.66. Το ρινοδέλφινο (από www.cetaceanalliance.org) και η εξάπλωσή του στις ελληνικές 

θάλασσες (από Παξιμάδη & Φραντζή 2009) 

 

Το ρινοδέλφινο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο δελφίνι στις ελληνικές θάλασσες μετά το 

σταχτοδέλφινο. Είναι είδος προσαρμοστικό και στις ελληνικές θάλασσες αποφεύγει τα σκάφη 

πολύ συχνότερα από ό,τι σε άλλες περιοχές όπου είναι περισσότερο κοινωνικό. Ο λόγος γι΄ αυτή 

την ασυνήθιστη συμπεριφορά είναι η εκούσια θανάτωση του είδους από αλιείς αλλά και η 

έλλειψη τροφής, που το αναγκάζει να περνά όλο σχεδόν το χρόνο του στην αναζήτηση ψαριών 

(Λιβάνη & Παράβας 2013). Επίσης, είναι ευκαιριακός θηρευτής, που τρέφεται με πολύ μεγάλη 

ποικιλία από βενθικά ψάρια (όπως μπακαλιάρος, μπαρμπούνι, κουτσομούρα, μουγγρί κ.ά.), 

επιπελαγικά ψάρια (όπως σαρδέλα, φρίσσα), αλλά και κεφαλόποδα (όπως χταπόδια και 

σουπιές). 

Υπολογίζεται από τα διαθέσιμα στοιχεία, ότι ο πληθυσμός της Μεσογείου έχει μειωθεί κατά 

περισσότερο από 30% από το 1946, ενώ σε κάποιες περιοχές, όπως η Αδριατική, έχει μειωθεί 

κατά τουλάχιστον 50% τα τελευταία 50 χρόνια. Απομονωμένοι πληθυσμοί, όπως αυτός του 

Αμβρακικού κόλπου, αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης σε τοπικό επίπεδο (Reeves & 

Notarbartolo di Sciara 2006). Αυτή η δραματική μείωση οφείλεται κυρίως στην ηθελημένη 

θανάτωση από αλιείς, λόγω των ζημιών που προκαλεί στα δίχτυα και τα αλιεύματα, π.χ. 

εκστρατείες εξόντωσης των ρινοδέλφινων οργανώνονταν ανά τη Μεσόγειο τουλάχιστον μέχρι 

την αρχή της δεκαετίας του '60.  

 

http://www.cetaceanalliance.org/
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Πιέσεις και Απειλές 

Οι απειλές που αντιμετωπίζει το ρινοδέλφινο είναι η ηθελημένη θανάτωση, η παρεμπίπτουσα 

αλιεία, η μειωμένη διαθεσιμότητα τροφής λόγω υπεραλίευσης, παράνομης αλιείας και 

υποβάθμισης ενδιαιτήματος (Frantzis 2007), η χημική ρύπανση, με αποτέλεσμα αναπαραγωγικές 

δυσλειτουργίες και εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήματος (πολύ υψηλά επίπεδα ρύπων 

έχουν εντοπιστεί σε ρινοδέλφινα σε άλλες περιοχές της Μεσογείου) και η όχληση από σκάφη 

αναψυχής και από ηχορύπανση σε τοπικό επίπεδο (Reeves & Notarbartolo di Sciara 2006). 

Καθεστώς προστασίας 

Το ρινοδέλφινο προστατεύεται βάσει του Π.Δ. 67/1981. Περιλαμβάνεται επίσης στο παράρτημα 

IV της Οδηγίας των Οικοτόπων, στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και στο 

παράρτημα ΙΙ του Πρωτοκόλλου για Περιοχές Ειδικής Προστασίας και Βιοποικιλότητας της 

Σύμβασης της Βαρκελώνης. Προστατεύεται επίσης από την ACCOBAMS και το εμπόριό του 

απαγορεύεται σύμφωνα με τη Σύμβαση CITES. Αν και απαντάται σε περιοχές του δικτύου 

Natura 2000, δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο προστασίας σε σχέση με το συγκεκριμένο είδος. 

Αξιολογείται ως τρωτό είδος για την Ελλάδα. 

Ζωνοδέλφινο 

Το ζωνοδέλφινο, Stenella coeruleoalba (Meyen 1833) ή striped dolphin (Εικ. 4.67), είναι το πιο 

άφθονο είδος δελφινιού σε όλη τη Μεσόγειο, αλλά δεν εξαπλώνεται στη Μαύρη Θάλασσα 

(Reeves & Notarbartolo di Sciara 2006). Είναι επίσης το πιο κοινό κητώδες των ελληνικών 

θαλασσών, σε πελαγικά νερά (προτιμούν βαθιά νερά με μέσο βάθος παρατηρήσεων στη Δ. 

Μεσόγειο: 1900 μ.) και σε μεγάλες αποστάσεις απο τις ακτές (μέση απόσταση παρατηρήσεων 

στη Δ. Μεσόγειο: 34 χλμ.) αλλά συχνά εντοπίζονται και σε παράκτιες περιοχές με μεγάλα βάθη 

ή απότομη κατωφέρεια (Frantzis et al. 2003, Παξιμάδης & Φραντζής 2009). Το είδος αυτό 

θεωρείται οτι αφθονεί περισσότερο από κάθε άλλο στις Ελληνικές θάλασσες. Ένας 

υποπληθυσμός 300-400 ζωνοδέλφινων ζει απομονωμένος στον Κορινθιακό Κόλπο, σε νερά με 

βάθος 500-900 μέτρα, όπου παρατηρούνται και μεικτές ομάδες με κοινά δελφίνια και 

σταχτοδέλφινα, όπως προαναφέρθηκε (Frantzis & Herzing 2002). Δεν υπάρχει ποσοτική 

εκτίμηση παρά μόνο πρόχειρες εκτιμήσεις, βάσει των οποίων, ο υποπληθυσμός της Ελλάδας θα 

μπορούσε θεωρητικά να έχει από ένα ελάχιστο δυνατό αριθμό 20000 ατόμων έως το μέγιστο 

πιθανό αριθμό των 80000 ατόμων (ΕΙΟΝΕΤ 2008). Το μέγιστο ολικό μήκος που έχει 

παρατηρηθεί στην Ελλάδα είναι 2,20 μ. για τα αρσενικά και 2,15 μ. για τα θηλυκά. Είναι το 

μικρότερο δελφίνι του είδους του παγκοσμίως. Τρέφεται κυρίως με καλαμάρια και 

δευτερευόντως με αφρόψαρα, όπως ο γαύρος. 

Στη Μεσόγειο, υπολογίζεται μια μείωση του πληθυσμού του κατά 30% σε διάρκεια 3 γενεών 

(περίπου 60 χρόνια), συνυπολογίζοντας παρελθόν και μέλλον. Το 1990-1992, παρατηρήθηκε 

σημαντική μείωση του πληθυσμού λόγω επιδημίας, που προκάλεσε μαζική θνησιμότητα. Η αιτία 

ήταν ο ιός morbilivirus, που προσέβαλε τα ζωνοδέλφινα λόγω του εξασθενημένου 

ανοσοποιητικού τους συστήματος, όμως τα υψηλά επίπεδα ρύπων που βρέθηκαν, όπως 

πολυχλωροδιφαινύλια PCBs και άλλων οργανοχλωριωμένων υδρογονανθράκων, μπορεί να 

πυροδότησαν τον ιό ή να ενίσχυσαν την εξάπλωση και τη φονικότητά του. Επίσης, ασυνήθιστες 

κύστεις, που πιθανώς εμποδίζουν την ωορρηξία, έχουν εντοπιστεί στις ωοθήκες ζωνοδέλφινων 

της Μεσογείου, οι οποίες σχετίζονται με τα υψηλά επίπεδα PCBs. Πιθανώς οι κύστεις αυτές να 

μειώνουν τους ρυθμούς αναπαραγωγής και την ανάκαμψη του πληθυσμού. Η παρεμπίπτουσα 

αλιεία ζωνοδέλφινων συνεχίζεται και σήμερα, ενώ τα αίτια της επιδημίας ούτε είναι απόλυτα 

κατανοητά ούτε έχουν εκλείψει. Τέλος, η μειωμένη διαθεσιμότητα τροφής λόγω της 

υπεραλίευσης αποτελεί ένα επιπλέον εμπόδιο στην ανάκαμψη του πληθυσμού των 

ζωνοδέλφινων της Μεσογείου. 
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Εικ. 4.67. Το ζωνοδέλφινο (από http://ioniandolphinproject.org) και η εξάπλωσή του στις 

ελληνικές θάλασσες (από Παξιμάδη & Φραντζή 2009) 

 

Πιέσεις και Απειλές 

Κύριες απειλές για τα ζωνοδέλφινα είναι η υψηλή θνησιμότητα λόγω παρεμπίπτουσας αλιείας 

της τελευταίες δύο δεκαετίες, κυρίως σε πελαγικά αφρόδιχτα (αν και παράνομα πλέον στη 

Μεσόγειο), η χημική ρύπανση με αποτέλεσμα την εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήματος 

και την εμφάνιση επιδημιών (Reeves & Notarbartolo di Sciara 2006, Παξιμάδης & Φραντζής 

2009) και η ηθελημένη θανάτωση από αλιείς, αν και τα ζωονοδέλφινα δεν προκαλούν ζημιές 

στην παράκτια αλιεία (Frantzis & Alexiadou 2003). 

Καθεστώς προστασίας 

Το ζωνοδέλφινο προστατεύεται βάσει της Οδηγίας των Οικοτόπων (παράρτημα IV). 

Περιλαμβάνεται επίσης στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και στο παράρτημα ΙΙ του 

Πρωτοκόλλου για Περιοχές Ειδικής Προστασίας και Βιοποικιλότητα της Σύμβασης της 

Βαρκελώνης. Προστατεύεται και από την ACCOBAMS, ενώ και το εμπόριό του απαγορεύεται 

σύμφωνα με τη Σύμβαση CITES. Αξιολογείται ως τρωτό είδος για την Ελλάδα. 

Κοινό δελφίνι 

Το κοινό δελφίνι, Delphinus delphis (Linnaeus 1758) ή short-beaked common dolphin (Εικ. 

4.68), απαντάται σε λίγες περιοχές της Μεσογείου πλέον, συγκεκριμένα στη Θάλασσα του 

Αλμποράν, στις ακτές της Αλγερίας και της Τυνησίας, στη Μάλτα και στη ΝΑ Τυρρηναϊκή 

Θάλασσα (Bearzi et al. 2003). Στην Ελλάδα, πρόκειται για το δεύτερο πιο διαδεδομένο είδος 

δελφινιού στα παράκτια ύδατα και το τρίτο πιο διαδεδομένο μετά το ρινοδέλφινο και το 

ζωνοδέλφινο. Απαντάται κυρίως στο εσωτερικό και Β Ιόνιο και στον Κορινθιακό Κόλπο (Eικ. 

4.125), όπως επίσης και στο Θρακικό Πέλαγος, στις Βόρειες Σποράδες, στο Σαρωνικό Κόλπο, 

στο Ν Ευβοϊκό, στα Δωδεκάνησα (Frantzis et al. 2003), στο Β Ευβοϊκό και Παγασητικό, στις 

Κυκλάδες, στο ΒΑ Αιγαίο (μεταξύ των ελληνικών νησιών και των τουρκικών ακτών) και στο 

Θερμαϊκό (Παξιμάδης & Φραντζής 2009), δεν αναφερεται σε περιοχές κοντά στη Κρήτη. Η 

σημαντικότερη περιοχή εξάπλωσης στο Αιγαίο είναι το Θρακικό Πέλαγος. Ένας πολύ μικρός 

πληθυσμός (λίγων δεκάδων κοινών δελφινιών) ζει απομονωμένος στον Κορινθιακό Κόλπο, σε 

νερά με βάθος 500-900 μέτρα, όπου επιβιώνει μόνο με τη μορφή μεικτών, συμβιωτικών ομάδων 
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με ζωνοδέλφινα και σταχτοδέλφινα (Frantzis & Herzing 2002, Λιβανού & Παράβας 2013). Στην 

περιοχή του Καλάμου, στο εσωτερικό Ιόνιο Πέλαγος, απαντάται ένας επίσης απομονωμένος 

πληθυσμός κοινού δελφινιού, ο οποίος όμως έχει μειωθεί δραματικά, από 150 άτομα το 1996 σε 

μόλις 15 το 2007 (Bearzi et al. 2008). 

 

   

Εικ. 4.68. Το κοινό δελφίνι (από www.cetaceanalliance.org) και η εξάπλωσή του στις ελληνικές 

θάλασσες (από Παξιμάδη & Φραντζή 2009) 

 

Συνολικά δεν υπάρχουν ακριβείς αριθμοί για το μέγεθος του πληθυσμού της Ελλάδας. 

Εκτιμήσεις αριθμούν ένα ελάχιστο 750 ατόμων έως το μέγιστο των 4.200 ατόμων (ΕΙΟΝΕΤ 

2008). Συνολικά για το κοινό δελφίνι τη Μεσογείου, ο αριθμός τους έχει μειωθεί πάνω από 50% 

τα τελευταία 30 με 45 χρόνια. Τα αίτια της μείωσης δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένα και μπορεί 

να μην είναι αναστρέψιμα (Reeves & Notarbartolo di Sciara 2006). Πιο πρόσφατα στοιχεία, από 

την περιοχή του Καλάμου στο Ιόνιο, υποδεικνύουν ότι η δραματική μείωση των κοινών 

δελφινιών στην περιοχή οφείλεται στην έλλειψη τροφής λόγω υπεραλίευσης (Bearzi et al. 2008). 

Το κοινό δελφίνι συναντάται κυρίως σε περιοχές με βάθη έως 200 μέτρα και κοντά στην ακτή. 

Στο Θρακικό Πέλαγος, όμως, όπου τα βάθη είναι σχετικά μικρά λόγω του πλατό που υπάρχει, 

συναντάται αρκετά μακριά από τις ακτές, ενώ στον Κορινθιακό Κόλπο ζει σε νερά με βάθος 

500-900 μέτρα (Frantzis 2007). Τρέφεται κυρίως με ψάρια. Σύμφωνα με στοιχεία από την 

περιοχή του εσωτερικού Ιονίου, η δίαιτά του αποτελείται κατά κύριο λόγο από σαρδέλες, 

φρίσσες και γαύρους (80%), ζαργάνες, γαδοειδή (10%), κεφαλόποδα (5%) κ.ά. (Bearzi et al. 

2008). 

Πιέσεις και Απειλές 

Στην Ελλάδα, οι βασικές απειλές που αντιμετωπίζει το κοινό δελφίνι είναι η μειωμένη 

διαθεσιμότητα τροφής λόγω υπεραλίευσης (Bearzi et al. 2008), παράνομης αλιείας και 

υποβάθμισης ενδιαιτήματος, η παρεμπίπτουσα αλιεία και η ηθελημένη θανάτωση από αλιείς, 

παρόλο που τα κοινά δελφίνια δεν προκαλούν ζημιές στην παράκτια αλιεία (Frantzis 2007, 

2009). Το πιο κοινό είδος δελφινιού στη Μεσόγειο κάποτε, αντιμετωπίζει σοβαρή μείωση του 

πληθυσμού του τα τελευταία 30-40 χρόνια (Bearzi et al. 2003). Σύμφωνα με στοιχεία από την 

υπόλοιπη Μεσόγειο Θάλασσα, άλλες απειλές που αντιμετωπίζει είναι η χημική ρύπανση, με 

αποτέλεσμα την εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήματος και αναπαραγωγικές 

δυσλειτουργίες, και οι αυξημένες θερμοκρασίες του θαλάσσιου περιβάλλοντος λόγω κλιματικής 

αλλαγής (Bearzi et al. 2003). 

 

http://www.cetaceanalliance.org/
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Καθεστώς προστασίας 

Το κοινό δελφίνι προστατεύεται από το Π.Δ. 67/1981. Το είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα 

ΙV της Οδηγίας των Οικοτόπων, ενώ περιλαμβάνεται επίσης στο παράρτημα ΙΙ της Διεθνούς 

Σύμβασης της Βέρνης και στο παράρτημα ΙΙ του Πρωτοκόλλου για Περιοχές Ειδικής 

Προστασίας και Βιοποικιλότητα της Σύμβασης της Βαρκελώνης και προστατεύεται και από την 

ACCOBAMS. Σύμφωνα με τη Σύμβαση CITES, απαγορεύεται το εμπόριό του. Το κοινό δελφίνι 

απαντάται σε 2 περιοχές του δικτύου Natura 2000, αλλά δεν έχει ληφθεί απολύτως κανένα μέτρο 

προστασίας σε σχέση με το συγκεκριμένο είδος. Αξιολογείται ως κινδυνεύον είδος για την 

Ελλάδα, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (Παξιμάδης & 

Φραντζής 2009), και για τη Μεσόγειο από την IUCN (Πιν. 4.ΧΧΙΧ, σημ: όταν ένα είδος 

χαρακτηρίζεται κινδυνεύον σημαίνει ότι αντιμετωπίζει πολύ υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο 

φυσικό του περιβάλλον στο άμεσο μέλλον).  

Φώκαινα 

Η φώκαινα, Phocoena phocoena (Linnaeus 1758) ή harbour porpoise (Εικ. 4.69) της Μεσογείου, 

σχηματίζει αναπαραγωγικά απομονωμένους πληθυσμούς σε Αιγαίο, Θάλασσα του Μαρμαρά και 

Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα αυτά τα άτομα να έχουν διαφοροποιηθεί γενετικά και 

μορφολογικά από τις φώκαινες του υπόλοιπου πλανήτη και να ανήκουν στο υποείδος Phocoena 

phocoena relicta (Abel 1905).  

 

   

 

Εικ. 4.69. Η φώκαινα (από www.cetaceanalliance.org) και η εξάπλωσή της στις ελληνικές 

θάλασσες (από Παξιμάδη & Φραντζή 2009) 

 

Οπως αναφερθηκε στην Ελλάδα δεν απαντάται στο Ιόνιο πέλαγος ή στη Κρήτη, αλλά απαντάται 

κυρίως στο Θρακικό Πέλαγος και το Βόρειο Αιγαίο γενικότερα (Εικ. 4.126), αν και το 2006 

καταγράφηκε ένας εκβρασμός στη Βόρεια Εύβοια και το 2008 ένας εκβρασμός στο Σαρωνικό 

κόλπο (Παξιμάδης & Φραντζής 2009). Υπάρχουν μόνο πρόχειρες εκτιμήσεις του ελληνικού 

υποπληθυσμού φωκαινών, εξαιτίας της σπανιότητας των παρατηρήσεων του είδους και της 

μικρής περιοχής εξάπλωσης, π.χ. η διαθέσιμη πληροφορία προέρχεται αποκλειστικά από νεκρές 

εκβρασμένες φώκαινες (Λιβανού & Παράβας 2013). Βάσει αυτών των εκτιμήσεων, ο 

υποπληθυσμός του Αιγαίου θα μπορούσε θεωρητικά να αριθμεί από ένα ελάχιστο δυνατό 

αριθμό 30 ατόμων έως το μέγιστο πιθανό αριθμό των 450 ατόμων. Το μέγεθος και η γεωγραφική 

απομόνωση του υποπληθυσμού αυτού τον καθιστά εξαιρετικά ευάλωτο (ΕΙΟΝΕΤ 2008). Αν και 

http://www.cetaceanalliance.org/
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δεν υπάρχουν στοιχεία, πιστεύεται ότι η φώκαινα ζει κυρίως σε ρηχά και παράκτια νερά. 

Τρέφεται με μικρά αφρόψαρα αλλά και με βενθικά ψάρια (Frantzis & Alexiadou 2003). 

Πιέσεις και Απειλές 

Οι κύριες απειλές που αντιμετωπίζει η φώκαινα στην Ελλάδα είναι η μειωμένη διαθεσιμότητα 

τροφής λόγω υπεραλίευσης, παράνομης αλιείας και υποβάθμισης ενδιαιτήματος (Frantzis 2007). 

Γενικότερα, το είδος, σύμφωνα με στοιχεία από τη Μαύρη Θάλασσα, απειλείται από την 

παρεμπίπτουσα αλιεία, από επιδημίες και από χημική ρύπανση (Reeves & Notarbartolo di Sciara 

2006). 

Καθεστώς προστασίας 

Η φώκαινα προστατεύεται από το Π.Δ. 67/1981. Περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 

των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, στο παράρτημα ΙΙ 

της Σύμβασης της Βόννης, στο παράρτημα ΙΙ του Πρωτοκόλλου για Περιοχές Ειδικής 

Προστασίας και Βιοποικιλότητα της Σύμβασης της Βαρκελώνης, ενώ προστατεύεται και από 

την ACCOBAMS. Το εμπόριο της φώκαινας απαγορεύεται σύμφωνα με τη Σύμβαση CITES. 

Αξιολογείται ως κινδυνεύον είδος για την Ελλάδα και παγκοσμίως από την IUCN (Πιν. 

4.ΧΧΙΧ). 

Σπάνια κητώδη στις ελληνικές θάλασσες 

Πρόκειται για είδη που είναι περιστασιακοί επισκέπτες στις ελληνικές θάλασσες. Η μεγάπτερη 

φάλαινα, Μegaptera novaeangliae, είναι περιστασιακός επισκέπτης στη Μεσόγειο μέσω των 

στενών του Γιβραλτάρ. Στην Ελλάδα, έχει παρατηρηθεί δύο φορές στο εσωτερικό Ιόνιο και στο 

Μυρτώο. Η βόρεια ρυγχοφάλαινα, Balaenoptera acutorostrata, είναι η δεύτερη μικρότερη 

φάλαινα παγκοσμίως και στη Μεσόγειο περιπλανάται για άγνωστα χρονικά διαστήματα. Στα 

ελληνικά νερά έχει παρατηρηθεί μία φορά. Η ψευδόρκα, Pseudorca crassidens, πιθανά 

σχηματίζει ένα μόνιμο πληθυσμό στην Α. Μεσόγειο, ενώ έχει παρατηρηθεί δύο φορές στην 

Ελλάδα μέχρι σήμερα (Frantzis et al. 2003, Frantzis 2009). Ο μεσοπλόδοντας, Μesoplodon sp., 

είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά θηλαστικά παγκοσμίως, με 4 αναφορές από τη Δ. Μεσόγειο 

(Notarbartolo di Sciara 2006d) και 4 από την Α .Μεσόγειο (Notarbartolo di Sciara 2009, Frantzis 

2009). Το στενόρυγχο δελφίνι, Steno bredanensis, από τις 18 καταγραφές συνολικά στη 

Μεσόγειο, η μεγάλη πλειονότητα προέρχεται από την Α. Μεσόγειο, υποδηλώνοντας ότι ένας 

μικρός πληθυσμός ζει στην περιοχή. Στην Ελλάδα, υπάρχει μία καταγραφή ομάδας 8 ατόμων 

ανοιχτά της Δ. Κεφαλλονιάς το 2003 (Lacey et al. 2005). 

4.2.6.4. Μελλοντικοί στόχοι προστασίας για τα κητώδη στις ελληνικές θάλασσες 

Σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο σκοπό της εθνικής στρατηγικής για την προστασία των 

κητωδών στην Ελλάδα (Notarbartolo Di Sciara & Bearzi 2010), θα πρέπει "να διασφαλιστεί η 

ανάκαμψη και η μακρόχρονη βιωσιμότητα των κητωδών (φυσητήρες, φάλαινες, δελφίνια και 

φώκαινες) στα ελληνικά νερά". Οι στόχοι, για την επίτευξη αυτής της Στρατηγικής για την 

περίοδο 2010 με 2015, είναι οι ακόλουθοι: 

 Στόχος 1. Οι πολίτες να κατανοήσουν σε βάθος και να υιοθετήσουν την ανάγκη 

διατήρησης όλων των ειδών θαλάσσιων θηλαστικών, ως σημαντικό τμήμα του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος 

 Στόχος 2. Τα μέτρα διατήρησης κητωδών να γίνουν νόμοι που να εφαρμόζονται 

αποτελεσματικά σε ολόκληρη την επικράτεια (συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του 

αναγκαίου θεσμικού πλαισίου), έτσι ώστε να μειωθούν οι απειλές και να μην 

εξαφανιστούν οι πληθυσμοί κητωδών και τα ενδιαιτήματά τους στην Ελλάδα 
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 Στόχος 3. Να καταγραφούν και να προστατευθούν οι περιοχές που περιλαμβάνουν ζωτικά 

ενδιαιτήματα κητωδών στην Ελλάδα 

 Στόχος 4. Να αποκτηθούν οι γνώσεις για την οικολογία και τη βιολογία των κητωδών, οι 

οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση αυτών των ειδών. 

 

 

Εικ. 4.70. Οι 18 υπάρχουσες ή προτεινόμενες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (marine 

protected areas MPAs) για τα κητώδη σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα κατά 

ACCOBAMS. Παρουσιάζονται με σκούρο γκρι χρώμα οι χώρες μέλη της 

ACCOBAMS, με πράσινο οι περιοχές που αναγνωρίστηκαν ως διεθνούς 

προτεραιότητας MPAs (αλλά δεν έχουν θεσμοθετηθεί) και με μωβ οι προτεινόμενες 

MPAs από την ACCOBAMS, ως μέρος του Mediterranean Common Conservation 

Plan (ACCOBAMS 2007) 

 

Στο χάρτη της Εικόνας 4.70, παρουσιάζονται οι 18 περιοχές με υπάρχον ή προτεινόμενο 

καθεστώς προστασίας για τα κητώδη σε Μεσόγειο (15 περιοχές) και Μαύρη Θάλασσα (3 

περιοχές), από την ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black 

Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area). Αξιοσημείωτο είναι ότι από τις 15 

περιοχές της Μεσογείου, οι 8 βρίσκονται στην Ελλάδα. Στο Χάρτη της Εικόνας 4.71, 

παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι περιοχές με ειδική σημασία για τη διατήρηση των κητωδών 

στην Ελλάδα καθώς και οι περιοχές NATURA. Η γεωγραφική εξάπλωση των κητωδών στις 

ελληνικές θάλασσες είναι επαρκώς γνωστή, ώστε να επιτρέπονται γενικές συγκρίσεις και 

συμπεράσματα, που αναδεικνύουν το Ιόνιο Πέλαγος, δυτικά και νότια της Ελληνικής Τάφρου, 

στην Κρήτη και τον Κορινθιακό Κόλπο, σε περιοχές με ιδιαίτερη σημασία για την προστασία 

των κητωδών σε ελληνικό αλλά και μεσογειακό επίπεδο. Είναι προφανές ότι η κατ’ ουσία 

εφαρμογή του πλαισίου προστασίας στις περιοχές NATURA θα συμβάλει δραστικά στη 
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διατήρηση και ανάκαμψη των κητωδών σε Ελλάδα, αλλά και Μεσόγειο. Πρέπει να 

υπογραμμιστεί ότι οι περιοχές του Ιονίου και νότια της Κρήτης, που είναι σημαντικές για την 

προστασία των κητωδών (Εικ. 4.71), περιέχουν περί τα 2/3 των υποψήφιων οικοπέδων για την 

εξόρυξη των υδρογονανθράκων. Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή εκεί, καθώς οι 

τεχνικές εντοπισμού των κοιτασμάτων (π.χ. υποθαλάσσια παραγωγή ήχων μεγάλης έντασης για 

τεχνητές σεισμικές δονήσεις) και πιθανά ατυχήματα διαρροής πετρελαίου σ’ αυτές τις περιοχές, 

ενδέχεται να αποβούν μοιραία για τους πληθυσμούς κητωδών όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και 

της Μεσογείου.    

 

    

(Α) (Β) 
 

Εικ. 4.71. Περιοχές ειδικής σημασίας (σκούρο πράσινο) και με πιθανή σημασία για τη 

διατήρηση των κητωδών στην Ελλάδα (Α, από Notarbartolo Di Sciara & Bearzi 

2010) και οι περιοχές NATURA με τις κύριες περιοχές εξάπλωσης των κητωδών 

στην Ελλάδα (Β, από Φραντζή 2010). 

 

4.2.6.5. Μεσογειακή Φώκια 

Η μεσογειακή φώκια, Monachus monachus (Hermann 1779) ή monk seal, είναι θαλάσσιο 

θηλαστικό (Εικ. 4.72) και ανήκει στην τάξη των σαρκοφάγων, υποτάξη πτερυγιόποδα, τα οποία 

χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, τις ωταρίδες, τις φωκίδες και τις οδοβενίδες. Τα 

περισσότερα είδη πτερυγιόποδων ζουν κυρίως σε ψυχρά κλίματα, κοντά στους πόλους, ενώ λίγα 

προτιμούν πιο ζεστές θάλασσες. Η μεσογειακή φώκια M. monachus είναι το μοναδικό 

πτερυγιόποδο που ζει στην Ελλάδα, αλλά και στη Μεσόγειο, και ανήκει στις φωκίδες. Είναι το 

σπανιότερο είδος φώκιας στον κόσμο και το πιο απειλούμενο θαλάσσιο θηλαστικό της 

Ευρώπης. Έχει καταχωρηθεί ως κρισίμως κινδυνεύον (critically endangered) στο Κόκκινο 

Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (Δενδρινός και συν. 2009) και στην Κόκκινη 

Λίστα της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN Red List of Threatened 

Species, www.iucnredlist.org), δηλ. ως ένα είδος, το οποίο αντιμετωπίζει εξαιρετικά υψηλό 

κίνδυνο εξαφάνισης από το φυσικό του χώρο στο άμεσο μέλλον. Το είδος περιλαμβάνεται σε 

ευρωπαϊκές και διεθνείς Συμβάσεις για τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής, στο Πρωτόκολλο για 

Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Specially Protected Areas, 1992), επικυρωμένο από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα και τέλος στην Οδηγία περί Οικοτόπων (Habitat 

Directive) 92/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικυρωμένη από την Ελλάδα το 1999. 
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Εικ. 4.72. Μεσογειακή φώκια στο φυσικό της περιβάλλον (θαλάσσιο και χερσαίο), μαζί με το 

μικρό της. 

Εξάπλωση και οικολογία 

Η μεσογειακή φώκια ζει πλέον μόνο σε τέσσερις απομονωμένους πληθυσμούς παγκοσμίως (Εικ. 

4.73): στα νησιά Μαδέρα και την ακτή Cabo Blanco της Μαυριτανίας στον Ατλαντικό, στις 

Μεσογειακές ακτές του Μαρόκου και της Αλγερίας και στην ανατολική Μεσόγειο σε Ιόνιο, 

Αιγαίο και μεσογειακά παράλια της Τουρκίας (Johnson et al. 2006). Η Ελλάδα φιλοξενεί περί τα 

250-300 άτομα (Λιβανού & Παράβας 2013, Johnson et al. 2006), τον σημαντικότερο πληθυσμό 

της μεσογειακής φώκιας παγκοσμίως (περίπου το 90% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και 39,77-

51,14% του παγκόσμιου πληθυσμού (Aguilar & Lowry 2008). Σύμφωνα με στοιχεία του 

Δικτύου Διάσωσης και Συλλογής Πληροφοριών για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής 

Φώκιας, που χειρίζεται η ΜΚΟ Mom/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής 

Φώκιας, το είδος παραμένει ευρύτατα κατανεμημένο σε όλη σχεδόν την παράκτια και νησιωτική 

Ελλάδα, με εξαίρεση τον Αμβρακικό και τον Κορινθιακό κόλπο, στους οποίους δεν έχουν 

καταγραφεί παρατηρήσεις φωκών τουλάχιστον τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια (ΜOm 2007; 

2009; Λιβανού & Παράβας 2013).  

 

 

Εικ. 4.73. Παγκόσμια εξάπλωση της Μεσογειακής Φώκιας (Johnson et al. 2006) 
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Εικ. 4.74. Εμφανίσεις Μεσογειακής Φώκιας στην Ελλάδα (Mom 2007) 

 

 

Οι μεγαλύτεροι μέχρι στιγμής και καλύτερα μελετημένοι τοπικοί πληθυσμοί στις ελληνικές 

θάλασσες (Εικ. 4.74) είναι αυτοί της ευρύτερης περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 

Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (Dendrinos et al. 1994, Dendrinos et al. 1999, MOm 2007) και 

του νησιωτικού συμπλέγματος Κιμώλου-Πολυαίγου, στις νοτιοδυτικές Κυκλάδες (MOm 2005). 

Πρόσφατα ανακαλύφθηκε επίσης ένας πολύ σημαντικός αναπαραγόμενος πληθυσμός στη νήσο 

Γυάρο των Κυκλάδων, όπου φαίνεται ότι η επί δεκαετίες απομόνωση του νησιού από την έντονη 

παρουσία του ανθρώπου έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διατήρησή του (Dendrinos et al. 2008). 

Άλλοι σημαντικοί αναπαραγόμενοι πληθυσμοί έχουν καταγραφεί στην περιοχή των 

Δωδεκανήσων (περιοχή Βόρειας Καρπάθου και Σαρίας) (MOm 2005), καθώς και στα νησιά του 

Ιονίου (Ζάκυνθος και Κεφαλονιά) (Panou et al. 1993). Η εκτίμηση του πληθυσμού των νησιών 

του Ιονίου είναι της τάξης των 30-40 ατόμων. Ειδικότερα, ο πληθυσμός της Ζακύνθου είναι ο 

μεγαλύτερος γνωστός στο Ιόνιο και συγκρίσιμος σε μέγεθος με αυτόν των Σποράδων, στο 

Αιγαίο. Φαίνεται ότι κατανέμεται γύρω από ολόκληρη την περιφέρεια του νησιού, καλύπτοντας 
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ακόμα και περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν κατάλληλα καταφύγια. Οι περισσότερες 

εμφανίσεις φώκιας παρουσιάζονται στις ΝΔ και Δ ακτές της Ζακύνθου, ενώ μία άλλη σημαντική 

συγκέντρωση εμφανίζεται Β-ΒΑ, γύρω από τα ακρωτήρια Σχινάρι και Καταστάρι. Στον 

ευρύτερο χώρο του κόλπου του Λαγανά, εμφανίσεις φωκών συμβαίνουν κυρίως γύρω από το 

ακρωτήριο Μαραθιά, ενώ πολύ λιγότερες γύρω από το ακρωτήριο του Γέρακα. Μέσα στον 

κόλπο, οι περισσότερες εμφανίσεις συμβαίνουν ανοιχτά από το Κερί, καθώς επίσης και γύρω 

από το Μαραθονήσι, η σπηλιά του οποίου παλιότερα φιλοξενούσε τακτικά ένα άτομο φώκιας. 

Ωστόσο, τα μέχρι τώρα όμως στοιχεία δείχνουν ότι στις περισσότερες ελληνικές περιοχές οι 

πληθυσμοί του είδους είναι αρκετά περιορισμένοι σε μέγεθος και πιθανόν με περιορισμένες 

δυνατότητες διατήρησής τους στο μέλλον. 

Η μεσογειακή φώκια είναι το μόνο θαλάσσιο θηλαστικό στην Ελλάδα που είναι απόλυτα 

εξαρτημένο από τη στεριά, όπως π.χ. για ανάπαυση, αλλά κυρίως για να γεννήσει και να 

γαλουχήσει τα μικρά της. Ενώ τα περισσότερα είδη φώκιας σχηματίζουν πολυπληθείς αποικίες 

στις παραλίες στις οποίες βγαίνουν, στην Ελλάδα η M. monachus προτιμά απομονωμένες, 

βραχώδεις ακτές νησιών ή παράκτιων ηπειρωτικών περιοχών, με δυσπρόσιτες, σκοτεινές, 

θαλάσσιες σπηλιές, οι οποίες διαθέτουν ένα μικρό στεγνό τμήμα, όπως μια μικρή παραλία με 

αμμουδιά ή βότσαλο (Adamantopoulou et al. 1999). Αυτό το ενδιαίτημα έχει καταχωρηθεί ως 

«Τύπος Οικοτόπου 8330: Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας» από το δίκτυο οικοτόπων NATURA 2000, και χαρακτηρίζεται ως 

«κρίσιμο ενδιαίτημα για την αναπαραγωγή του απειλούμενου είδους Μonachus monachus». Στα 

καταφύγια αυτά, σπάνια θα δούμε παραπάνω από πέντε με έξι φώκιες μαζί με τα μικρά τους. Οι 

ενήλικες αρσενικές μεσογειακές φώκιες υπερασπίζονται τις περιοχές στις οποίες συχνάζουν 

θηλυκές φώκιες, και τις φυλάσσουν, ακόμα και βίαια, από άλλα αρσενικά, με αποτέλεσμα να 

τραυματίζονται προκειμένου να μπορούν να ζευγαρώσουν με τα θηλυκά της περιοχής τους. 

Ωστόσο, τυχαία παρουσία του είδους έχει καταγραφεί και σε περιοχές με έντονη ανθρώπινη 

παρουσία, βιομηχανική και αστική ανάπτυξη. 

Πιέσεις και Απειλές 

Η μεσογειακή φώκια είναι ένα από τα 6 πιο απειλούμενα με εξαφάνιση είδη του πλανήτη και το 

νούμερο ένα απειλούμενο με εξαφάνιση θαλάσσιο θηλαστικό της Ευρώπης. Το γεγονός ότι στην 

Ελλάδα ζει και αναπαράγεται ο μεγαλύτερος πληθυσμός Μεσογειακής φώκιας της Ευρώπης και 

περίπου ο μισός από τον εναπομείναντα συνολικό πληθυσμό σε παγκόσμιο επίπεδο, επιβάλλει 

την επικέντρωση των προσπαθειών για τη διάσωση του είδους στον ελληνικό χώρο. 

Όπως προκύπτει μέχρι σήμερα, οι κύριες απειλές, για τους πληθυσμούς της μεσογειακής φώκιας 

στην Ελλάδα είναι (Androukaki et al. 2006, Johnson et al. 2006, ΜΟm 2007, 2009):  

 ηθελημένη θανάτωση  

 υποβάθμιση των παράκτιων συστημάτων, και κατά συνέπεια των διαθέσιμων 

ενδιαιτημάτων του είδους, κυρίως εξαιτίας των διαφόρων αυξανόμενων ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων (τουρισμός, βιομηχανία) 

 μείωση της διαθέσιμης τροφής λόγω υπεραλίευσης  

 τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία (πνιγμός από ασφυξία),  

 η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (π.χ. πετρέλαιο, τοξικά απόβλητα)  

 τυχαία γεγονότα, όπως εμφάνιση επιδημίας μέσα σε ένα πληθυσμό, 

 κλιματική αλλαγή με επακόλουθη απώλεια θαλάσσιων σπηλιών εξαιτίας της ανόδου της 

στάθμης της θάλασσας) 

 όχληση από τυχαία ή σκόπιμη προσέγγιση, και 
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 σύγκρουση με σκάφη, 

Περίπου το 50% των ενήλικων ατόμων μεσογειακής φώκιας βρίσκονται νεκρά εξαιτίας 

ηθελημένης θανάτωσης, ενώ το 35% περίπου των θανάτων ανήλικων ατόμων αποδίδεται σε 

τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία. Συνολικά παρατηρούνται κατά μέσο όρο 17,25 νεκρές 

φώκιες ετησίως, ενώ καταγράφεται μια σημαντική μείωση (περίπου 12%) στις ηθελημένες 

θανατώσεις, παράλληλα όμως με μια μικρή αύξηση (7%) στην παγίδευση στα αλιευτικά 

εργαλεία ή στη χρήση δυναμίτη (Mom 2009). Από την ανάλυση των θηραμάτων, βρέθηκε ότι οι 

μεσογειακές φώκιες τρέφονται κατά 50% από κεφαλόποδα (κυρίως το κοινό χταπόδι Octopus 

vulgaris) και κατά 48% με ψάρια (κυρίως της οικογένειας Sparidae). Τα υψηλής εμπορικής 

αξίας είδη ψαριών και κεφαλοπόδων, που αποτελούν το διατροφολόγιο της φώκιας, 

επιβεβαιώνουν τη μεγάλη πιθανότητα ισχυρής αλληλεπίδρασης μεταξύ φωκών και αλιευτικής 

δραστηριότητας. 

Καθεστώς προστασίας 

Στην Ελλάδα, η μεσογειακή φώκια προστατεύεται από το Π.Δ. 67/1981. Το 1992, ιδρύθηκε το 

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, με έναν από τους κύριους σκοπούς 

του την προστασία του τοπικού πληθυσμού του είδους στην περιοχή. Το 1995, στο πλαίσιο της 

θεσμοθέτησης της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου της νήσου Σάμου, εντάχθηκε και η προστασία 

βιοτόπων του είδους στις παραλίες Μικρό και Μεγάλο Σεϊτάνι. Το 2003, ιδρύθηκε Φορέας 

Διαχείρισης στην περιοχή Βορείας Καρπάθου και Σαρίας, με βασικό σκοπό και την προστασία 

των βιοτόπων του είδους στην περιοχή. Επίσης, σε εθνικό επίπεδο λειτουργεί από το 1990 

Δίκτυο Διάσωσης και Συλλογής Πληροφοριών, καθώς και εξειδικευμένο Κέντρο Περίθαλψης 

για άρρωστα, τραυματισμένα ή ορφανά άτομα του είδους. Η μεσογειακή φώκια περιλαμβάνεται 

ως είδος προτεραιότητας στα παραρτήματα ΙΙ και IV της Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ). 

Το είδος συμπεριλαμβάνεται επίσης στα παραρτήματα Ι/ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης, στο 

παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, στο παράρτημα ΙΙ του Πρωτοκόλλου για Περιοχές 

Ειδικής Προστασίας και Βιοποικιλότητας της Σύμβασης της Βαρκελώνης και στη Σύμβαση 

CITES. 

Μελλοντικοί στόχοι προστασίας για τη μεσογειακή φώκια 

Σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο σκοπό της εθνικής στρατηγικής για την προστασία του είδους 

στην Ελλάδα (Notarbartolo Di Sciara et al. 2009), θα πρέπει "να διασφαλιστεί η ανάκαμψη και η 

μακρόχρονη βιωσιμότητα της μεσογειακής φώκιας στα ελληνικά νερά". Οι στόχοι, για την 

επίτευξη αυτής της Στρατηγικής για την περίοδο 2009 με 2015, είναι οι ακόλουθοι: 

 Στόχος 1. Η καθιέρωση της προστασίας της μεσογειακής φώκιας ως εθνικής 

προτεραιότητας 

 Στόχος 2. Η εξασφάλιση της σημαντικής για την προστασία του είδους γνώσης της 

 οικολογίας και βιολογίας της μεσογειακής φώκιας 

 Στόχος 3. Ο προσδιορισμός των περιοχών με σημαντικούς αναπαραγωγικούς βιοτόπους 

της μεσογειακής φώκιας, η θεσμική τους προστασία και η οργάνωσή τους σε ένα 

λειτουργικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, στις οποίες οι πληθυσμοί μεσογειακής 

φώκιας θα παραμένουν σταθεροί ή θα αυξάνονται 

 Στόχος 4. Η θεσμοθέτηση μέτρων για την προστασία του είδους σε εθνικό επίπεδο και η 

αποτελεσματική εφαρμογή τους, έτσι ώστε να περιοριστούν οι απειλές και να μη χαθούν 

οι πληθυσμοί και οι βιότοποι της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα. 

 

 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

& ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 222 

4.2.7 Θαλάσσιες Χελώνες 

Από τα επτά είδη θαλάσσιων χελωνών στον κόσμο, μόνο τρία απαντώνται στη Μεσόγειο: η 

Καρέτα Caretta caretta, η Πράσινη χελώνα Chelonia mydas και η Δερματοχελώνα Dermochelys 

coriacea (Groombridge 1990). Οι θαλάσσιες χελώνες είναι ερπετά σύγχρονα της εποχής των 

δεινοσαύρων, οι οποίες επιβιώνουν έως σήμερα, σε αντίθεση με τους εξαφανισμένους 

δεινόσαυρους. Είναι ζώα ποικιλόθερμα, άρα εκτεθειμένα στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας 

του περιβάλλοντος, διαθέτουν πνεύμονες για αναπνοή και ένα καβούκι ή κέλυφος (χέλυο, εκ του 

οποίου και η λέξη χελώνα) προστατευτικό για το σώμα τους. Ζουν στο θαλάσσιο περιβάλλον 

όπου ζευγαρώνουν, τρέφονται, μεταναστεύουν και διαχειμάζουν. Οι θηλυκές επιστρέφουν στην 

ακτή για να σκάψουν φωλιές και να ωοτοκήσουν, ενώ οι αρσενικές δε γυρνούν σχεδόν ποτέ στη 

στεριά. Ωοτοκούν κάθε 2-4 χρόνια. Από τα τρία είδη, μόνο η C. caretta έχει αναφερθεί να 

ωοτοκεί στην Ελλάδα. 

Χελώνα Καρέτα 

To είδος Caretta caretta (Linnaeus 1758) ή Loggerhead sea turtle, έχει παγκόσμια εξάπλωση και 

φωλιάζει σε εύκρατες και υποτροπικές περιοχές (Εικ. 4.75). Άτομα από το δυτικό Ατλαντικό 

αποίκησαν τη Μεσόγειο πριν από 12.000 χρόνια περίπου και δημιούργησαν τους σημερινούς 

πληθυσμούς, που αναπαράγονται στην ανατολική λεκάνη (κυρίως στην Ελλάδα, Τουρκία, 

Κύπρο και Λιβύη) και έχουν διαφοροποιηθεί γενετικά (Bowen et al. 1993). Νεαρά άτομα από 

τον Ατλαντικό χρησιμοποιούν τη Μεσόγειο ως τροφικό πεδίο αλλά δεν αναμιγνύονται με αυτά 

της Μεσογείου (Laurent et al. 1998). Είναι μεταναστευτικό είδος και διέρχεται από δύο 

οικολογικές φάσεις, την "πελαγική", κατά την οποία ζει στην ανοιχτή θάλασσα και τρέφεται με 

πελαγικούς οργανισμούς, κυρίως με πλαγκτόν (π.χ. μέδουσες) και λιγότερο με μαλάκια και 

άλλους οργανισμούς των ανοιχτών θαλασσών, και την "παράκτια", κατά την οποία συχνάζει σε 

παράκτια νερά και τρέφεται με βενθικούς οργανισμούς, π.χ. αχινούς, μέδουσες, μαλάκια, 

καβούρια, σφουγγάρια και φύκια. Μέρος των χελωνών που φωλιάζουν στην Ελλάδα 

μεταναστεύουν μετά την ωοτοκία τους, σε δύο κύρια τροφικά πεδία στη Μεσόγειο: στον Κόλπο 

Γκαμπές στην Τυνησία και στη βόρεια Αδριατική για να διαχειμάσουν (Margaritoulis 1988, 

Margaritoulis et al. 2003). Χελώνες, που ωοτοκούν στην Ελλάδα, έχουν εντοπιστεί ακόμα και σε 

αποστάσεις 1500 χλμ (!) στα νερά της Ιταλίας, της Τυνησίας και της Λιβύης (Εικ. 4.76). 

Στη χώρα μας, οι σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας της Καρέτα (Εικ. 4.76), όπου 

φιλοξενούνται περίπου οι μισές φωλιές της Μεσογείου, βρίσκονται στο Ιόνιο (Κόλπος Λαγανά 

στη Ζάκυνθο, Κυπαρισσιακός και Λακωνικός Κόλπος στην Πελοπόννησο), και στην Κρήτη 

(Κόλπος Χανίων και Ρέθυμνο) (Margaritoulis & Rees 2001, Rees et al. 2002, Margaritoulis 

2005). Άλλες περιοχές μικρότερης σημασίας είναι στην Πελοπόννησο (Κυλλήνιος κόλπος, οι 

υγρότοποι Κοτυχίου-Στροφιλιάς, Ρωμανός Πύλου, Κορώνη, Μεσσηνιακός και Αργολικός 

Κόλπος) και στα νησιά Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Ρόδο, Λευκάδα, Κω (Margaritoulis et al. 2003). 

Ωστόσο, οι θαλάσσιες χελώνες απαντώνται στο σύνολο του ελληνικού θαλάσσιου χώρου καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους.  

Στη Μεσόγειο, καταγράφονται κατά μέσον όρο περίπου 5.000 φωλιές Καρέτα ετησίως, από τις 

οποίες η Ελλάδα φιλοξενεί περίπου το 60%. Από τις φωλιές που βρίσκονται στην Ελλάδα το 

43% εντοπίζονται στη Ζάκυνθο και το 19% στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, αναδεικνύοντας τις δύο 

περιοχές ωοτοκίας ως τις σημαντικότερες στη Μεσόγειο (Margaritoulis et al. 2003). 

Μακροχρόνιες πληθυσμιακές τάσεις διαπιστώνονται έμμεσα από τον αριθμό φωλιών. Έτσι, ενώ 

στη Ζάκυνθο και τον Κυπαρισσιακό Κόλπο δεν έχει διαφανεί κάποια συγκεκριμένη τάση 

(Margaritoulis & Rees 2001, Margaritoulis 2005), στο Ρέθυμνο παρουσιάστηκε μια έντονα 

πτωτική τάση (Margaritoulis et al. 2009). Κατά την αναπαραγωγική περίοδο (Μάιος-

Αύγουστος) ωοτοκούν 1-4 φορές από 110-130 αβγά ανά φωλιά (Margaritoulis 2005). Το φύλο 

των νεοσσών καθορίζεται από τη θερμοκρασία επώασης. Ορισμένες παραλίες, λόγω ιδιαίτερων 
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θερμοκρασιακών συνθηκών, παράγουν νεοσσούς συγκεκριμένου φύλου, όπως η παραλία 

Μαραθωνήσι στη Ζάκυνθο, όπου εκκολάπτονται σχεδόν αποκλειστικά αρσενικοί νεοσσοί 

(Margaritoulis 2005, Zbinden et al. 2007). 

 

(α)  

(β)  

Εικ. 4.75. α) επανεμφανίσεις χελωνών που μαρκαρίστηκαν στη Ζάκυνθο και στον 

Κυπαρισσιακό το διάστημα 1982-2003, και β) παρακολούθηση μετακινήσεων 

χελώνας Καρέτα μέσω δορυφόρου (από Αρχέλων 2006) 
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(α) (β) 

 

(γ) 

Εικ. 4.76. α) Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta (από Alan F. Rees / ARCHELON, 

www.hepretofauna.gr), και β) οι περιοχές ωοτοκίας της (από Αρχέλων 2006), όπου 

είναι προφανής η ευρεία εξάπλωσή τους στις ακτές του Ιονίου, και γ) το Εθνικό 

Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (από www.nmp-zak.org). 

 

Πιέσεις και απειλές 

Οι κυριότερες απειλές για το είδος καρέτα στην Ελλάδα είναι (Μαργαριτούλης 2009):  

1. Η υποβάθμιση των περιοχών φωλεοποίησης και του πλησίον θαλάσσιου χώρου, λόγω 

παράκτιων κατασκευών (κτίσματα, μεγάλες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, μαρίνες κι άλλες 
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λιμενικές υποδομές, αμμοληψίες) και οχλήσεων από τουριστικές δραστηριότητες (φώτα, 

οχήματα, ομπρέλες, ταχύπλοα κ.ά.). 

2. Επιπτώσεις από αλιευτικές δραστηριότητες, π.χ. το 80% των ατόμων, που εισήχθησαν για 

περίθαλψη στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών στη Γλυφάδα, έφερε τραύματα που 

οφείλονταν σε αλιευτικά εργαλεία, καθώς και σε σκόπιμη κακοποίηση (Panagopoulos et al. 

2003). 

3. Θήρευση (κυρίως αβγών). Γίνεται κυρίως από αλεπούδες στις περιοχές ωοτοκίας της 

Πελοποννήσου, σε ποσοστό φωλιών που ξεπερνάει το 40%. 

4. Κατάποση στερεών απορριμμάτων, κυρίως πλαστικές σακούλες. 

5. Συγκρούσεις με ταχύπλοα σκάφη. 

6. Κλιματική αλλαγή, καθώς η επακόλουθη άνοδος της στάθμης της θάλασσας εκτιμάται ότι θα 

πλημμυρήσει το 40% περίπου των ακτών ωοτοκίας στη Ζάκυνθο. 

Καθεστώς προστασίας 

H καρέτα προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή, κοινοτική και εθνική νομοθεσία 

(Μαργαριτούλης 2009). Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται στη Σύμβαση CITES, τη Σύμβαση της 

Βόννης, τα Πρωτόκολλα της Διεθνούς Σύμβασης της Βαρκελώνης και τη Σύμβαση της Βέρνης. 

Περιλαμβάνεται επίσης ως είδος προτεραιότητας στα Παραρτήματα ΙΙ και IV της Οδηγίας των 

Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ). Στην εθνική νομοθεσία (Πινακας 4.ΧΙΧ) προστατεύεται από το Π.Δ. 

617/80, το οποίο απαγορεύει την αλιεία, τη συλλογή νεοσσών και την καταστροφή των αβγών, 

και το Π.Δ. 67/81, που απαγορεύει τη σύλληψη, το εμπόριο, την κακοποίηση, τη θανάτωση και 

την κατοχή. Οι περιοχές ωοτοκίας στη Ζάκυνθο και ο θαλάσσιος χώρος του Κόλπου Λαγανά 

περιλαμβάνονται στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ, Εικ. 4.76), που ιδρύθηκε το 

1999 (Dimopoulos 2001). Η αγορά της έκτασης πίσω από τα Σεκάνια από την περιβαλλοντική 

οργάνωση WWF Ελλάς το 1994 προστάτευσε τη σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας της καρέτα 

από την τουριστική αξιοποίηση. Τα Σεκάνια σήμερα είναι ένας από τους δύο πυρήνες του 

ΕΘΠΖ. Τμήματα των περιοχών ωοτοκίας στον Κυπαρισσιακό Κόλπο και στο Λακωνικό Κόλπο 

και τριών περιοχών στην Κρήτη (Ρέθυμνο, Χανιά, Κόλπος Μεσσαράς) έχουν περιληφθεί στο 

Δίκτυο Natura 2000. Αξιολογείται ως κινδυνεύον είδος για την Ελλάδα (Μαργαριτούλης 2009) 

και παγκοσμίως από την IUCN. 

 

Πίνακας 4.ΧΙΧ. Νομοθετικές διατάξεις για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στην 

Ελλάδα. 

1 Προεδρικό Διάταγμα 617 (ΦΕΚ 163A/18-7-1980): απαγορεύει την αλιεία των 

θαλάσσιων χελωνών, την καταστροφή των αυγών και τη συλλογή των νεοσσών. 

2 Προεδρικό Διάταγμα 67 (ΦΕΚ 23A/30-1-1981 και 43A/18-2-1981): δηλώνει τα 

είδη Caretta caretta, Chelonia mydas και Dermochelys coriacea ως 

προστατευόμενα είδη και απαγορεύει δολοφονίες, ακρωτηριασμούς, το εμπόριο, 

τη σύλληψη, κλπ. 

3 Νόμος 2055 (ΦΕΚ 105/30, Ιούνιος 1992): επικυρώνει τη σύμβαση για το διεθνές 

εμπόριο για τις Απειλούμενων Ειδών (CITES) , η οποία περιλαμβάνει τις 

θαλάσσιες χελώνες. 

4 Νόμος 1335/1983 ο οποίος κυρώνει τη Σύμβαση για τη Διατήρηση της 

Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων (Σύμβαση της Βέρνης): 

οι θαλάσσιες χελώνες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ (αυστηρά 
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προστατευόμενα είδη πανίδας). 

5 Νόμος 2204/1994 ο οποίος κυρώνει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τη 

Βιοποικιλότητα. 

6 Πρωτόκολλο για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας της Σύμβασης της Βαρκελώνης, 

το οποίο κυρώθηκε στην Ελλάδα με το νόμο 1634/1986 (ΦΕΚ Α104). 

7 Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43) των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Caretta 

caretta και Chelonia mydas αναφέρονται ως είδη προτεραιότητας σύμφωνα με το 

Παράρτημα II ενώ η Dermochelys coriacea περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV 

ως είδος με ανάγκη αυστηρής προστασίας. 

8 Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις & Μαραγκού 

2009): χαρακτηρίζει την Dermochelys coriacea ως κρισίμως κινδυνεύον είδος 

και τις Caretta caretta και Chelonia mydas ως κινδυνεύοντα είδη. 

 

Η πράσινη θαλασσοχελώνα 

Το είδος Chelonia mydas (Linnaeus 1758) ή Green turtle, έχει παγκόσμια εξάπλωση, κυρίως σε 

τροπικές αλλά και σε υποτροπικές και εύκρατες θάλασσες. Ο πληθυσμός της Μεσογείου 

βρίσκεται στο βόρειο όριο της παγκόσμιας κατανομής της και παρουσιάζει γενετική 

διαφοροποίηση από τους πληθυσμούς του Ατλαντικού, από τους οποίους προέρχεται (Encalada 

et al. 1996). Στη Μεσόγειο, φωλιάζει στο ανατολικότερο και θερμότερο τμήμα της (κυρίως σε 

Τουρκία, Κύπρο και Συρία, και σε μικρότερο βαθμό σε Ισραήλ και Λίβανο), με ετήσιο αριθμό 

φωλιών περίπου 1.200 (Broderick et al. 2002, Rees et al. 2008). Η παρουσία του είδους στη 

Μεσόγειο βαίνει μειούμενη από τα ανατολικά προς τα δυτικά, με σπάνια ή περιστασιακή 

εμφάνιση στη δυτική λεκάνη. Αν και δεν ωοτοκεί στην Ελλάδα, απαντάται στις ελληνικές 

θάλασσες, όμως σε μικρό ποσοστό σε σχέση με την καρέτα. Από δείγμα 226 τραυματισμένων 

χελωνών από όλη την Ελλάδα που εισήχθησαν για θεραπεία στο Κέντρο Διάσωσης του 

ΑΡΧΕΛΩΝΑ στη Γλυφάδα, το 3,5% ήταν Chelonia mydas και το 96,5% Caretta caretta 

(Panagopoulos et al. 2003). Είναι έντονα μεταναστευτικό είδος, με μεγάλη φιλοπατρία τόσο για 

την περιοχή ωοτοκίας/φωλιάσματος όσο και για την περιοχή διατροφής, στις οποίες μεταβαίνει 

ακολουθώντας την ίδια διαδρομή (Broderick et al. 2007). 

 

   

Εικ. 4.77. α) Η πράσινη θαλασσοχελώνα Chelonia mydas (από Zubi 2006, 

www.hepretofauna.gr), και β) οι περιοχές εξάπλωσής της (από Μαργαριτούλη 

2009) 
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Μακροχρόνιες παρατηρήσεις έδειξαν πως ο Λακωνικός κόλπος αποτελεί περιοχή εξάπλωσης 

ανήλικων πράσινων χελωνών (Εικ. 4.77). Επιπλέον, παρατήρηση πράσινων χελωνών γίνεται 

συχνά στην περιοχή της Ρόδου, ενώ αρκετές παρατηρήσεις έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή 

του Μεσολογγίου, το Σαρωνικό, τον Αργολικό και το Νότιο Ευβοϊκό κόλπο (Αρχέλων 2006). Η 

σχετικά μεγάλη συγκέντρωση νεαρών ατόμων στο Λακωνικό Κόλπο (40% του συνόλου των 

χελωνών που εκβράζονται ή πιάνονται τυχαία), οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η περιοχή αυτή 

αποτελεί τροφικό πεδίο ανάπτυξης του είδους (Margaritoulis & Teneketzis 2003).Τα νεαρά 

άτομα που απαντώνται στο Λακωνικό έχουν συγκεκριμένη ηλικία, όπως προκύπτει από τα στενά 

όρια του μεγέθους τους (καμπύλο μήκος καβουκιού 30-44 εκ.), και τρέφονται με το θαλάσσιο 

αγγειόσπερμο Cymodocea nodosa (Margaritoulis & Teneketzis 2003, Teneketzis et al. 2006).  

Πιέσεις και απειλές 

Οι κυριότερες απειλές για την πράσινη θαλασσοχελώνα σε μεσογειακό επίπεδο  

(Μαργαριτούλης 2009) είναι η υποβάθμιση των περιοχών αναπαραγωγής και οι τυχαίες 

συλλήψεις σε αλιευτικά εργαλεία, που όμως σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν σε εσκεμμένη 

θανάτωση και χρήση (π.χ. Αίγυπτος). Στην Ελλάδα, και ειδικότερα στο Λακωνικό κόλπο, οι 

σημαντικότερες απειλές είναι η εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία, που μπορεί να έχει ως συνέπεια 

εσκεμμένη κακοποίηση ή θανάτωση, και η καταστροφή ή υποβάθμιση των λιβαδιών των 

θαλάσσιων αγγειόσπερμων. Αξιολογείται ως κινδυνεύον είδος για την Ελλάδα και παγκοσμίως 

από την IUCN (Μαργαριτούλης 2009). 

Καθεστώς προστασίας 

H πράσινη θαλασσοχελώνα προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή, κοινοτική και εθνική 

νομοθεσία (Μαργαριτούλης 2009). Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται στη Σύμβαση CITES, τη 

Σύμβαση της Βόννης, τα Πρωτόκολλα της Διεθνούς Σύμβασης της Βαρκελώνης και τη Σύμβαση 

της Βέρνης. Περιλαμβάνεται ως είδος προτεραιότητας στα Παραρτήματα ΙΙ και IV της Οδηγίας 

των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ). Στην εθνική νομοθεσία προστατεύεται από το Π.Δ. 617/80, το 

οποίο απαγορεύει την αλιεία, τη συλλογή νεοσσών και την καταστροφή των αβγών, και το Π.Δ. 

67/81, που απαγορεύει τη σύλληψη, το εμπόριο, την κακοποίηση, τη θανάτωση και την κατοχή. 

Η δερματοχελώνα 

Το είδος Dermochelys coriacea (Vandelli 1761) ή Leatherback sea turtle, Έχει παγκόσμια 

εξάπλωση σε όλους του ωκεανούς. Στη Μεσόγειο δεν φωλιάζει/ωοτοκεί, αλλά απαντάται καθ' 

όλη τη διάρκεια του έτους ως "επισκέπτης" από τον Ατλαντικό (Margaritoulis 1986, Camiñas 

1998, Casale et al. 2003). Από σύγκριση τυχαίων συλλήψεων σε παραγάδια αφρού, εκτιμάται 

ότι ο πληθυσμός στη Μεσόγειο είναι 60-200 φορές μικρότερος από αυτόν του Ατλαντικού 

(Casale et al. 2003). Το ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα είναι κι αυτό πολύ μικρό σε 

σχέση με τον πληθυσμό του Ατλαντικού, απ’ όπου και προέρχονται τα άτομα που τον 

συγκροτούν. Μετά από τριετή συστηματική έρευνα στις ελληνικές θάλασσες (1982-1984), 

καταγράφηκαν συνολικά 11 άτομα, όλα μεγάλου μεγέθους (Εικ. 4.78, Margaritoulis 1986). 

Το είδος ζει στην ανοιχτή θάλασσα (Musick & Limpus 1997), τρέφεται κυρίως με μέδουσες 

(Bjorndal 1997), κάνει τεράστιες μεταναστεύσεις (Eckert 2006), φτάνοντας σε μεγάλα 

γεωγραφικά πλάτη (βόρεια και νότια) και καταδύεται σε μεγάλα βάθη (>1000m) (Eckert et al. 

1989). Στον Ατλαντικό, φωλιάζει στη δυτική Αφρική (Γκαμπόν) και στην Αμερική (Γαλλική 

Γουϊάνα, Τρινιντάντ, Σουρινάμ, Καραϊβική). Είναι πιθανό η Μεσόγειος να αποτελεί τροφικό 

πεδίο για μέρος του πληθυσμού του Ατλαντικού. 
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Εικ. 4.78. α) Η δερματοχελώνα Dermochelys coriacea (από www.hepretofauna.gr), και β) οι 

περιοχές εξάπλωσής της (από Μαργαριτούλη 2009) 

 

Πιέσεις και απειλές 

H εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία (κυρίως δίχτυα) αποτελεί την κυριότερη απειλή σήμερα, τόσο 

παγκοσμίως όσο και στη Μεσόγειο (Casale et al. 2003). Στην Ελλάδα όλα τα άτομα που 

καταγράφηκαν στην τριετία 1982-1984 βρέθηκαν νεκρά, είτε πιασμένα σε δίχτυα είτε με 

τραύματα που αποδίδονται σε εσκεμμένη θανάτωση (μετά από τυχαία σύλληψη σε αλιευτικά 

εργαλεία) (Margaritoulis 1986). Άλλη απειλή προέρχεται από κατάποση πλαστικών που 

εκλαμβάνονται ως μέδουσες. Αξιολογείται ως κρισίμως κινδυνεύον είδος για την Ελλάδα και 

παγκοσμίως από την IUCN (Μαργαριτούλης 2009). 

Καθεστώς προστασίας 

H δερματοχελώνα είναι ένα παγκοσμίως απειλούμενο είδος, το οποίο προστατεύεται με διεθνή, 

κοινοτική και εθνική νομοθεσία (Μαργαριτούλης 2009). Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται στη 

Σύμβαση CITES, τη Σύμβαση της Βόννης, τα Πρωτόκολλα της Διεθνούς Σύμβασης της 

Βαρκελώνης, τη Σύμβαση της Βέρνης, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Οδηγίας των 

Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), το Π.Δ. 617/80, το οποίο απαγορεύει την αλιεία, και το Π.Δ. 67/81, 

που απαγορεύει τη σύλληψη, το εμπόριο, την κακοποίηση, τη θανάτωση και την κατοχή. 

Μελλοντικοί στόχοι προστασίας για τις θαλάσσιες χελώνες 

Στην Ελλάδα, πέρα από την πιο ουσιαστική λειτουργία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 

Ζακύνθου, χρειάζεται επίσης: 

(1) να προστατευτούν νομικά και οι υπόλοιπες σημαντικές περιοχές αναπαραγωγής/ωοτοκίας 

της καρέτα, και ιδιαίτερα ο Κυπαρισσιακός Κόλπος, που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη (μετά 

τη Ζάκυνθο) περιοχή ωοτοκίας στη Μεσόγειο. Επίσης χρειάζεται θεσμοθέτηση της θαλάσσιας 

περιοχής του Λακωνικού Κόλπου, που αποτελεί βεβαιωμένο ενδιαίτημα του είδους, δηλ. να 

μειωθεί η θνησιμότητα (τυχαία ή εσκεμμένη) μετά από εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία και να 

προστατευτούν τα λιβάδια των θαλάσσιων αγγειοσπέρμων, που αποτελούν σημαντικά πεδία 

διατροφής των χελωνών. 

(2) να μειωθεί η θνησιμότητα (τυχαία και εσκεμμένη) μετά από εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία. 

Έτσι, αν κάποια χελώνα παγιδεύεται ή συλλαμβάνεται σε αλιευτικά εργαλεία τυχαία, πρέπει να 

απελευθερώνεται αμέσως ή να μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο περίθαλψης. 

Τέλος, σε μεσογειακό επίπεδο θα πρέπει:  

(1) να προστατευτούν οι περιοχές αναπαραγωγής,  

(2) να μειωθεί η θνησιμότητα μετά από τυχαία σύλληψη,  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

& ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 229 

(3) να σταματήσει η χρήση (επιτόπια κατανάλωση, πώληση) στις χώρες που συμβαίνει κάτι 

τέτοιο. 

 

4.2.8. Θαλάσσια Προστατευόμενα είδη και Ενδιαιτήματα  

Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται τελικα οι πληροφορίες που παρουσιασθηκαν παραπάνω για τα 

προστατευόμενα είδη και ενδιαιτήματα και σχετική ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα. 

Ορνιθοπανίδα 

Οι οικότοποι της Ελλάδας προστατεύονται από το Δίκτυο Natura 2000 που αποτελείται από δύο 

κατηγορίες περιοχών: τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) 

για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη διατήρηση των άγριων 

πτηνών» και τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance – 

SCI) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Εικ 4.79). Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ 

λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ, καθώς και τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής. 

Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 202 ΖΕΠ για την ορνιθοπανίδα. Σύμφωνα με την οδηγία 

αυτή (79/409/EK) απαγορεύεται η εκ προθέσεως θανάτωση ή σύλληψη των ειδών πτηνών που 

καλύπτονται από τις οδηγίες, η καταστροφή, φθορά και συλλογή φωλιών και αυγών, η σκόπιμη 

ενόχληση των πτηνών, η κατοχή των συγκεκριμένων ειδών. Απαγορεύονται επίσης, πλην των 

προβλεπόμενων εξαιρέσεων για ορισμένα θηρεύσιμα είδη, η πώληση, μεταφορά, κατοχή και 

διάθεση για πώληση ζώντων ή νεκρών πτηνών καθώς και οιουδήποτε τμήματος ή προϊόντος 

προερχομένου από πτηνό.  

 

Εικ. 4.79. Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ). 
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Επιπλέον, έχουν οριστεί και οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) (Important Bird 

Areas, IBA) που αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο περιοχών πολύ σημαντικών για την διατήρηση 

των παγκοσμίως απειλούμενων ειδών, ενδημικών ειδών ή ειδών πουλιών που εξαρτώνται από 

τους συγκεκριμένους βιοτόπους για την επιβίωσή τους. Το δίκτυο αυτό φιλοδοξεί να 

εξασφαλίσει στα πουλιά κατάλληλους τόπους για αναπαραγωγή, διαχείμαση, ή στάση κατά 

μήκος των μεταναστευτικών διαδρόμων. Στην Ελλάδα εφαρμόστηκαν οι οδηγίες του Birdlife 

International για τις θαλάσσιες επεκτάσεις υφιστάμενων ΙΒΑ που φιλοξενούν αποικίες 

θαλασσοπουλιών. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει πλέον συγκεκριμένη κατεύθυνση 

προς τα κράτη μέλη για την αναγνώριση και θεσμοθέτηση του θαλάσσιου τμήματος του δικτύου 

Natura. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η αναγνώριση, οριοθέτηση και θεσμοθέτηση των 

θαλάσσιων ΖΕΠ, μία υποκατηγορία των οποίων είναι οι επεκτάσεις χερσαίων ΖΕΠ. Συνολικά 

στην Ελλάδα υπάρχουν 196 IBA, πολύ μικρό ποσοστό των οποίων καλύπτει και θαλάσσιες 

περιοχές. Η αναγνώριση και οριοθέτηση των επεκτάσεων αυτών γίνεται με βάση την ακτίνα 

τροφοληψίας κάθε είδους θαλασσοπουλιού που φωλιάζει στις παράκτιες και νησιωτικές ΖΕΠ. 

Οι οδηγίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν στις περιπτώσεις ΖΕΠ με αποικίες δυο είδών 

θαλασσοπουλιών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά, που αναπαράγονται σε 

σημαντικούς αριθμούς στην Ελλάδα, συγκεκριμένα για τον Θαλασσοκόρακα Phalacrocorax 

aristotelisdesmarestii) και τον Αιγαιόγλαρο (Larus audouinii). 

Οπως αναφέρθηκε παραπάνω υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά και συμβάσεις γιά την 

προστασία της ορνιθοπανίδας, ως ακολούθως: 

1. Οδηγία για τα Πουλιά 

Κοινοτική Οδηγία περί της Διατηρήσεως των Άγριων Πουλιών (79/409/ΕΟΚ). Αυτό το 

Παράρτημα ενσωματώνει όλες τις τροποποιήσεις των Παραρτημάτων της Κοινοτικής Οδηγίας 

έως τις 12 Ιανουαρίου 2007. 

I: Παράρτημα I – είδη που υπόκεινται σε ειδικά μέτρα διαχείρισης σχετικά με τον βιότοπό τους 

II/1: Παράρτημα II/1 - είδη που επιτρέπεται το κυνήγι τους στην γεωγραφική περιοχή όπου 

εφαρμόζεται η Οδηγία 

II/2: Παράρτημα II/2 - είδη που επιτρέπεται το κυνήγι τους μόνο στο Κράτος Μέλος που 

υποδεικνύεται 

III/1: Παράρτημα III/1- Τα Κράτη Μέλη δεν θα απαγορεύουν την ‘εκμετάλλευση’ αυτών των 

ειδών 

III/2: Παράρτημα III/2- Τα Κράτη Μέλη μπορούν να απαγορεύουν την ‘εκμετάλλευση’ αυτών 

των ειδών 

*: Anser albifrons flavirostris μόνο 

**: Anser albifrons albifrons μόνο 

***: Phalacrocorax aristotelis desmarestii μόνο 

2. Σύμβαση Βέρνης 

Σύμβαση για τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ευρώπης. 

Αυτό το Παράρτημα ενσωματώνει όλες τις τροποποιήσεις από το Συνέδριο των συμβαλλόμενων 

κρατών έως την 1 Μαρτίου 2002. 

ΙΙ: Παράρτημα ΙΙ – Αυστηρά Προστατευόμενα Είδη - Σπονδυλωτά 

ΙΙΙ: Παράρτημα ΙΙΙ –Προστατευόμενα Είδη - Σπονδυλωτά 
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3. AEWA 

Συμφωνία για τη Διαφύλαξη των Αφρικανο-Ευρασιατικών Υδρόβιων Πτηνών (υπό CMS). Αυτό 

το Παράρτημα ενσωματώνει όλες τις αναθεωρήσεις από την Συνάντηση των συμβαλλόμενων 

κρατών έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2008. 

4. Διεθνές Σχέδιο Δράσης 

Διεθνές Σχέδιο Δράσης (Species Action Plan - SAP): Τα ΔΣΔ ‘εγκρίνονται’ από διάφορες 

διεθνείς επιτροπές και συμβάσεις: την Επιτροπή ORNIS της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 

Οργανωτική Επιτροπή της Σύμβαση της Βέρνης, την Σύμβαση για τα Αποδημητικά Είδη 

(Βόννης) και την Συμφωνία για τα αποδημητικά υδρόβια πτηνά της Αφρικής και της Ευρασίας 

(AEWA). Αυτό το Παράρτημα ενσωματώνει όλα τα είδη για τα οποία υπάρχουν εγκεκριμένα 

ΔΣΔ έως τις 2 Φεβρουαρίου 2004. 

 http://www.birdlife.org/action/science/species/species_action_plans/europe/esap_list.html 

√*: για το A. a. flavirostris έχει συνταχθεί διεθνές σχέδιο διατήρησης  

Λιβάδια Ποσειδώνιας 

Επίσης η οικολογική αξία των λιβαδιών «Ποσειδώνιας» είναι υψηλή και προστατεύονται ως από 

την Οδηγία 92/43/ΕΚ ως οικότοποι προτεραιότητας. 

Θαλάσσια Θηλαστικά 

Όσο αφορά στα θαλάσσια θηλαστικά, με βάση τη νομοθεσία, όλα τα τα είδη της Ελλάδας 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/EEC, ενώ η μεσογειακή 

φώκια Monachus monachus, η φώκαινα Phocoena phocoena και το ρινοδέλφινο Tursiops 

truncates, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II της ίδιας οδηγίας, οπότε και χαρακτηρίζονται ως 

«Είδη Κοινοτικής Σημασίας». Επίσης γίνεται αναφορά τους στο Παράρτημα III της Κοινοτικής 

Οδηγίας για τη Θαλάσσια Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2008/56/EC, ως «απαραίτητα 

χαρακτηριστικά της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος». 

Η Μεσογειακή φώκια θεωρείται διεθνώς απειλούµενο είδος και συµπεριλαµβάνεται στο 

κατάλογο των απειλουµένων ειδών της ∆ιεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN) 

ως το πιο απειλούµενο θαλάσσιο θηλαστικό της Ευρώπης. Η Μεσογειακή φώκια είναι είδος µε 

κοινοτικό ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρεται ως είδος προτεραιότητας στο 

Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη ∆ιατήρηση 

των Φυσικών Οικοτόπων και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (Οδηγία περί Βιοτόπων). Στην 

Ελλάδα, η Μεσογειακή φώκια συµπεριλαµβάνεται ως απειλούµενο είδος στο “Κόκκινο Βιβλίο 

των Απειλουµένων Σπονδυλοζώων της Ελλάδας” (Ελληνική Ζωολογική Εταιρία, 1992) και 

προστατεύεται από το Προεδρικό ∆ιάταγµα 67/1981. Οι κυριότερες απειλές για το είδος είναι ο 

κατακερµατισµός και η αλλοίωση των βιοτόπων, η αυξηµένη θνησιµότητα λόγω ηθεληµένης 

θανάτωσης και η αυξηµένη θνησιµότητα από την παγίδευση σε δίχτυα. 

Επίσης η νομοθεσία, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, που προστατεύει άμεσα και έμμεσα τα 

Θαλάσσια θηλαστικά στην Ελλάδα, στα οποία ανήκουν τα κητώδη και οι φώκιες, είναι η 

ακόλουθη: 

Διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμοί που έχουν συνυπογραφεί ή επικυρωθεί και από την Ελλάδα: 

 Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση Ειδών της Άγριας 

Πανίδας και Χλωρίδας  (CITES ή Σύμβαση της Ουάσινγκτον (Ουάσινγκτον, 1973). 

 Σύμβαση για τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ευρώπης 

(Σύμβαση της Βέρνης, Βέρνη 1979). Στο Παράρτημα Ι (αυστηρά προστατευόμενα είδη 

πανίδας) περιλαμβάνονται θαλάσσια θηλαστικά που απαντώνται τακτικά στη Μεσόγειο. 
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 Η Σύμβαση για την Προστασία των Μεταναστευτικών Ειδών Πανίδας (CMS) ή Σύμβαση 

της Βόννης (Βόννη, 1979). Στο Παράρτημα Ι εντάσσονται οι Πτεροφάλαινες, οι Φυσητήρες, 

και τα Κοινά Δελφίνια. στο Παράρτημα ΙΙ εντάσσονται τα ίδια είδη και τα Ζωνοδέλφινα. 

 Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Δίκαιο για τη Θάλασσα ( UNCLOS, 

Μοντέγκο Μπέι 1982).  

 Το Μεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων 

Εθνών (UNEP MAP) 

 Σύμβασης της Βαρκελώνης («Σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου», Βαρκελώνη, 1976 και 1995).  

 Περιφερειακό Κέντρο Δράσης για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), «Σχέδιο Δράσης 

για τη διατήρηση των κητωδών της Μεσογείου» (UNEP/MAP 1991),  

 Η Συμφωνία για τη Διατήρηση των Κητωδών της Μαύρης Θάλασσας, της Μεσογείου και 

της Συγκείμενης Ζώνης του Ατλαντικού (ACCOBAMS, Μονακό 1996.) 

 Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (CBD, Ρίο ντε Τζανέιρο 1992). 

Ελληνική νομοθεσία: 

 Ν.Δ. 420/70, Αλιευτικός Κώδικας που στοχεύει στη διατήρηση των αλιευμάτων. 

 Π.Δ. 743/77 για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 Π.Δ. 67/1981, απαγορεύει την αιχμαλωσία ή τη θανάτωσή για είδη απειλούμενα με 

εξαφάνιση. 

 Νόμος 1335/14-3-1983 Σύμβαση της Βέρνης  για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του 

φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης. 

 Νόμος 1337/14-3-1983, ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία της εθνικής παράλιας ζώνης. 

 Νόμοι 855/78, 1634/18-7-1986, που επικυρώνουν τη Σύμβαση της Βαρκελώνης και όλα τα 

Πρωτόκολλά της.  

 Ν. 3022/2002, Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης της Βαρκελώνης του 1976 για 

την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση.  

 Νόμος 1650/16-10-1986, το νομικό πλαίσιο που παραθέτει τη συνολική θεσμική και νομική 

διάρθρωση για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. 

 Νόμος 2055/30-6-1992, που επικυρώνει τη Σύμβαση CITES  

 Νόμος 2204/15-4-1994, που επικυρώνει τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (CBD). 

 Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/98, που επικυρώνει την Οδηγία 92/43 του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Οικοτόπους. 

 Νόμος 2742/1999 σχετικά με την ίδρυση των Φορέων Διαχείρισης για τις Προστατευόμενες 

Περιοχές και/ή τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση. 

 Νόμος 2719/1999, Σύμβασης για τα Αποδημητικά Είδη (ΣΑΕ) ή Σύμβασης της Βόννης. 

 Υπουργική Απόφαση 336107/25-2-2000, για την εγκαθίδρυση και λειτουργία 

εγκαταστάσεων περίθαλψης και αποκατάστασης/επανένταξης άγριων ζώων. 

 Π.Δ. 519/16-5-1992, με το οποίο θεσμοθετείται το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου 

Βορείων Σποράδων.  
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 Κ.Υ.Α. 621/19-6-2003, εξειδικεύει τα μέτρα και τις ζώνες προστασίας του Πάρκου. 

 Π.Δ. 100/27-2-1995, οριοθετούνται και τίθενται υπό αυστηρή προστασία τα καταφύγια 

μεσογειακής φώκιας στις ΒΔ ακτές της νήσου Σάμου. 

 Κ.Υ.Α. 197/27-8-2002, ορίζει τον Φορέα Διαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ. 

 Κ.Υ.Α. 197/27-8-2002, ορίζει τον Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας στα Δωδεκάνησα. 

 Κ.Υ.Α. 49567/22-12-2006, θεσμοθετεί ως προστατευόμενη περιοχή την ΝΔ νήσο Μήλο, 

μαζί με το θαλάσσιο τμήμα της στις Κυκλάδες. 

Θαλάσσιες Χελώνες 

Η θαλάσσια χελώνα Καρέττα (Caretta caretta), σύμφωνα με τα πιο προσφατα στοιχεία της 

IUCN αναφέρεται ως είδος υπό εξαφάνιση παγκοσμίως. Επίσης είναι το μοναδικό είδος που 

ωοτοκεί στις ελληνικές παραλίες, ενώ παράλληλα η Ελλάδα αποτελεί την χώρα με τις 

περισσότερες φωλιές αυτού του είδους σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. 

Το 1999 ίδρυθηκε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, το πρώτο Εθνικό Πάρκο που 

προστατεύει τις παραλίες ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο. Ο στόχος του ΕΘΠΖ 

είναι να προστατεύσει τις ακτές του Κόλπου του Λαγανά και μια ζώνη γης που περιβάλλει τις 

παραλίες ωοτοκίας, τον υγρότοπο της λίμνης Κεριού, τις δύο νησίδες (Μαραθωνήσι και 

Πελούζο), που βρίσκονται μέσα στον Κόλπο, όπως επίσης και τις Νήσους Στροφάδες, οι οποίες 

βρίσκονται 40 περίπου μίλια νότια της Ζακύνθου. Συνολικά η Προστατευόμενη περιοχή 

περιλαμβάνει 90χλμ2 θαλάσσιας και 36χλμ2 χερσαίας περιοχής. Υπάρχουν έξι παραλίες 

ωοτοκίας στον Κόλπο του Λαγανά, συνολικού μήκους 5,5 χιλιομέτρων: το Μαραθωνήσι, ο 

Ανατολικός Λαγανάς, το Καλαμάκι, τα Σεκάνια, η Δάφνη, και ο Γέρακας. 

Νομοθεσία 

Διεθνής Προστασία 

Οι Θαλάσσιες χελώνες είναι είδη μεταναστευτικά και για αυτό το λόγο απαιτούνται 

διεθνείς κανονισμοί για την προστασία τους. Τα συμβαλλόμενα μέρη στις παρακάτω 

Συμβάσεις, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή 

τους. Συγκεκριμένα: 

 Η Διεθνής σύμβαση CITES απαγορεύει το διεθνές εμπόριο ειδών και δειγμάτων της 

αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Όλα τα είδη 

της θαλάσσιας χελώνας προστατεύονται με αυτόν τον κανονισμό.  

 Η σύμβαση της Βέρνης, για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας χλωρίδας και πανίδας 

και των φυσικών βιοτόπων. 

 Η σύμβαση Βόννης για τη διατήρηση αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια 

πανίδα. 

 Η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη και το 

σχέδιο δράσης της: Agenda 21. 

 Η Κόκκινη Λίστα της Παγκόσμιας Ένωσης Προστασίας του Περιβάλλοντος (IUCN), 

που θεωρεί όλα τα είδη θαλάσσιων χελωνών εκτός από ένα (την επιπεδόραχη χελώνα) - 

ως απειλούμενα ή σοβαρώς απειλούμενα. 

Περιφερειακή προστασία 

Επίσης, υπάρχουν περιφερειακοί κανονισμοί, από τους οποίους οι πιο σημαντικές νομικές 

πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στις θαλάσσιες χελώνες είναι οι εξής: 
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 Η Οδηγία 92/43 για τη διατήρηση των φυσικών οικότοπων και της άγριας πανίδας και 

αυτοφυούς χλωρίδας. 

 Το δίκτυο Natura 2000 των ειδικά προστατευόμενων περιοχών για την εφαρμογή της 

Οδηγίας. 

Η Μεσόγειος Θάλασσα είναι ο κύριος βιότοπος των θαλάσσιων χελωνών στην Ευρώπη και 

έτσι για την συνεργασία μεταξύ των χωρών της Μεσογείου συνυπογράφηκαν οι παρακάτω 

κανονισμοί: 

 Η Σύμβαση της Βαρκελώνης, για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της 

παράκτιας περιφέρειας της Μεσογείου. 

 Το Πρωτόκολλο για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και το Σχέδιο Δράσης για τη 

Προστασία των Θαλάσσιων χελωνών. 

Εθνική προστασία 

Σε επίπεδο χωρών πρέπει να υιοθετηθούν και εφαρμοστούν σε τοπικό επίπεδο οι διεθνείς 

κανονισμοί προστασίας των θαλάσσιων χελωνών μέ εθνικούς νόμους και σχέδια δράσης, 

όπως: 

 Π.Δ. 617/80 που απαγορεύει την αλιεία Θαλασσίων χελωνών, την καταστροφή των αυγών 

τους και την συλλογη των νεογνών 

 Π.Δ. 67/81 & 43A/81) ορίζει τις Caretta caretta, Chelonia mydas and Dermochelys coriacea 

ως είδη υπό προστασία και απαγορεύει την θανάτωση, εμπορία, την συναλλαγη και 

αιχμαλωσία τους.  

 Νόμος 1335/1983 που επικυρώνει την Σύμβαση για την Διατήρηση της Ευπωπαικής Άγριας 

Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων (Συμβαση της Βέρνης) όπου οι Θαλάσσιες χελώνες 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ ως αυστηρά προστατευόμενο είδος Πανίδας.  

Η συγκεκριμένη νομοθεσία που αφορά τους οικοτόπους ωοτοκίας και μεταξύ της ωοτοκίας της 

Καρέττα στην Ζάκυνθο περιλαμβάνεται στα ακόλουθα:  

 Π.Δ 260D/13-4-1984 που θέτει αναπτυξιακούς περιορισμούς  γύρω από τις παραλίες 

οωτοκίας. 

 Υ.Α. του 1987 που οριοθετεί τον Έλεγχο Οικιστικής Ζώνης στην ευρύτερη περιοχή πίσω 

από τις παραλίες ωοτοκίας.  

 Π.Δ. 347D/5-7-1990) σε συμφωνία με τον Νόμο Πλαίσιο 1650/86 που περιγράφει την 

κατευθυντήρια γραμμή  για την καθιέρωση προστατευομένων περιοχών στην Ελλάδα.  

 Υ.Α. 18670/777/29-2-1988 που ρυθμίζει την κίνηση των σκαφών και την αλιευτική 

δραστηριότητα στον Κόλπο του Λαγανά.  

Οι περισσότεροι από τους παραπάνω κανονισμούς έχουν ενσωματωθεί στο Π.Δ. του Εθνικού 

Θαλασσίου Πάρκου που εκδόθηκε στο τέλος του 1999. 

 

4.2.9. Τύποι Θαλάσσιων Ενδιαιτημάτων 

Στην Εικόνα 4.80 φαίνεται η κατανομή των τύπων οικοτόπων σύμφωνα με την Eυρωπαϊκή 

Οδηγία περί Οικοτόπων Habitats Directive 92/43 

Στις ακτές της περιοχής μελέτης υπάρχουν κάποια καλά παραδείγματα τύπων οικοτόπων που 

περιγράφονται στο Annex I - EU “Habitats” Directive (92/43/EEC). Αν και οι τύποι αυτοί 
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περιγράφονται με γεωμορφολογικούς όρους υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ αυτών και των 

βιολογικών κοινοτήτων που περιλαμβάνονται στην Συνθήκη της Βαρκελώνης. Σύμφωνα με τον 

χάρτη αυτό στην περιοχή ενδιαφέροντος υπάρχουν βιογενείς ύφαλοι στο νότια και Δυτικά της 

Κρήτης. 

 

Εικ. 4.80. Τύποι Οικοτόπων στον Ελλαδικό χώρο (πηγή: Zenetos et al. 2009) 
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4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

4.3.1. Εισαγωγή 

Οι δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης των υπό παραχώρηση θαλάσσιων οικοπέδων 

στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές 

κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι περιοχές οι οποίες αναμένεται να 

επηρεαστούν περισσότερο από τις εν λόγω δραστηριότητες είναι αυτές που συνιστούν τον 

άμεσο παράκτιο χώρο των θαλάσσιων περιοχών υπό έρευνα. Σκοπός της παρούσας ενότητας 

είναι η καταγραφή και ανάλυση των κυριότερων χαρακτηριστικών  που συνθέτουν το 

κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον του παράκτιου χώρου της ευρύτερης περιοχής των υπό 

παραχώρηση οικοπέδων. 

4.3.1.1. Διοικητική Διαίρεση 

Σε διοικητικούς όρους η Περιφέρεια Κρήτης διαιρείται σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες και 

24 Δήμους που παρουσιάζονται στη Εικόνα 4.81. Οι μισοί εκ των δήμων διαθέτουν ακτογραμμή 

η οποία βρέχεται είτε από τη δυτική είτε από τη νότια θαλάσσια περιοχή της Κρήτης, 

αποτελώντας κατ’ αυτό τον τρόπο τον άμεσο παράκτιο χώρο της θαλάσσιας περιοχής ανάπτυξης 

των δραστηριοτήτων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων. 

 

 

Εικ. 4.81. Περιφερειακες Ενότητες και Δήμοι της Περιφέρειας Κρήτης  (Πηγή: GIS Παν. 

Θεσσαλίας).  
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4.3.1.2. Πληθυσμιακά Χαρακτηριστικά 

Α. Έκταση-Πληθυσμός 

Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 4.ΧΧ η συνολική έκταση της Περιφέρειας 

Κρήτης ισούται περίπου με 8.336 χλμ², ενώ ο πραγματικός πληθυσμός της αγγίζει τους 683 χιλ. 

κατοίκους. Η ΠΕ Ηρακλείου διαθέτει το μεγαλύτερο πληθυσμό (338.052 κάτοικοι) ενώ η ΠΕ 

Λασιθίου το μικροτέρο (75.995). Η ΠΕ Ηρακλείου υπερτερεί και σε όρους έκτασης καθώς 

ξεπερνά τα 2.640 χλμ² ενώ τη μικρότερη έκταση έχει η ΠΕ Ρεθύμνου (1.496 χλμ²). Η μεγάλη 

αστική συγκέντρωση που παρατηρείται στην πόλη του Ηρακλείου έχει ως συνέπεια η αντίστοιχη 

ΠΕ να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού, καθώς σε κάθε τετραγωνικό 

χιλιόμετρο αντιστοιχούν 128 κάτοικοι. Η πυκνότητα αυτή ξεπερνά κατά πολύ τη συνολική 

πυκνότητα πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης. Αντίστοιχα, η μικρότερη πυκνότητα 

παρατηρείται στην ΠΕ Λασιθίου με 42 κάτοικους ανά χλμ². Γενικά, πλην της ΠΕ Ηρακλείου 

όλες οι ΠΕ παρουσιάζουν πυκνότητα μικρότερη της μέσης  πυκνότητας πληθυσμού του νησιού. 

 

Πίνακας 4.XX. Έκταση, πληθυσμός και πυκνότητα πληθυσμού στην περιοχή μελέτης. 

Διοικητική Ενότητα 

Πραγματικός 

Πληθυσμός 

2011 (1) 

ΕΚΤΑΣΗ 

(χλμ²) (2) 

Πυκνότητα 

Πραγματικού 

Πληθυσμού (3)=(1)/(2) 

Περιφέρεια Κρήτης 682.928 8.336 82 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 171.822 2376 72 

Δήμος Καντάνου-Σελίνου 5.645 369 15 

Δήμος Κισσάμου 11.009 334 33 

Δήμος Σφακιών 2.224 468 5 

Δήμος Γαύδου 158 32 5 

Δήμοι Αναφοράς 19.036 1.203  

Δήμοι /ΠΕ Χανίων 11% 51%  

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 97.059 1496 65 

Δήμος Αγίου Βασιλείου 8.484 354 24 

Δήμοι Αναφοράς 8.484 354  

Δήμοι Αναφοράς /ΠΕ Ρεθύμνου 9% 24%  

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 338.052 2641 128 

Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων 16.780 335 50 

Δήμος Βιάννου 5.679 222 26 

Δήμος Γόρτυνας 15.680 463 34 

Δήμος Μινώα Πεδιάδας 17.829 394 45 

Δήμος Φαιστού 24.572 413 60 

Δήμοι Αναφοράς 80.540 1.827  

Δήμοι Αναφοράς /ΠΕ Ηρακλείου 24% 69%  

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 75.995 1823 42 

Δήμος Ιεράπετρας 27.450 554 50 

Δήμος Σητείας 18.155 633 29 

Δήμοι Αναφοράς 45.605 1.187  

Δήμοι Αναφοράς /ΠΕ Λασιθίου 60% 65%  

Σύνολο Δήμων Αναφοράς 153.665 4.571  

Σύνολο Δήμων Αναφοράς /Κρήτη 23% 55%  

Πηγή: ΕΣΥΕ,2014; Μελέτη Αναθεώρησης ΠΠΣΧΑΑ Κρήτης, 2013; Ιδία Επεξεργασία 
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Αναλυτικότερα, και όσον αφορά τους δήμους των νότιων και δυτικών παράλιων της Κρήτης, 

αρχικώς θα πρέπει να αναφερθεί πως κανένας από αυτούς δεν αποτελεί την έδρα κάποιας ΠΕ 

της Κρήτης, καθώς αυτές εντοπίζονται σε δήμους του βορείου τμήματος του νησιού. Οι 

συγκεντρώσεις πληθυσμών προς το βόρειο τμήμα οφείλονται κυρίως στο γεγονός πως ο 

αναπτυξιακός προσανατολισμός του νησιού στοχεύει προς το βορρά. Το γεγονός αυτό εν μέρει 

δικαιολογεί τις σχετικά χαμηλές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις που παρατηρούνται στους εν 

λόγω δήμους.  Πιο συγκεκριμένα, στην ΠΕ Χανίων ο συνολικός πληθυσμός των δήμων 

αναφοράς ξεπερνά ελαφρώς τις 19 χιλ. κατοίκους, ήτοι το 11% του συνολικού πληθυσμού της 

ΠΕ. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ως χαμηλό λαμβάνοντας υπόψη πως στους δήμους αναφοράς 

περιλαμβάνονται περισσότεροι από τους μισούς δήμους της εν λόγω ΠΕ.  

Υψηλότερη αυτής των παράκτιων δήμων των Χανίων, ωστόσο αρκετά χαμηλή, είναι και η 

αναλογία του πληθυσμού των δήμων του Ηρακλείου ως προς το σύνολο της ΠΕ. Οι δήμοι 

αναφοράς στη συγκεκριμένη ΠΕ παρουσιάζουν πληθυσμό που ξεπερνά τους 80 χιλ. κατοίκους 

σε σύνολο 338 χιλ. κατοίκων της ΠΕ. Εξαιρετικά χαμηλή είναι η αναλογία του πληθυσμού του 

νότιου τμήματος και της ΠΕ Ρεθύμνου καθώς μέτωπο προς το νότο στην εν λόγω περιοχή 

διαθέτει μόνο ο μικρός δήμος Αγίου Βασιλείου. Αντίθετα, εκ διαμέτρου διαφορετική εικόνα 

παρουσιάζουν οι δήμοι αναφοράς της ΠΕ Λασιθίου καθώς σε αυτούς συγκεντρώνεται 

περισσότερο από το 60% του πληθυσμού της ΠΕ.  Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως στην 

ΠΕ Λασιθίου η μόνη μεγάλη αστική συγκέντρωση με αποκλειστικό μέτωπο προς το νότο 

συναντάται στην Ιεράπετρα καθώς παρά το γεγονός πως τα διοικητικά όρια του Δήμου Σητείας 

εκτείνονται ως το νότιο τμήμα της Κρήτης η πληθυσμιακή συγκέντρωση παρατηρείται στην 

έδρα του δήμου, τη Σητεία, η οποία βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού. 

Αντίστροφη εικόνα αυτής του πληθυσμού παρουσιάζει η σχετική έκταση των δήμων αναφοράς 

σε σχέση με την έκταση των ΠΕ όπου ανήκουν διοικητικά. Οι δήμοι σε όλες τις ΠΕ κατέχουν 

περισσότερο του 50% της έκτασης των αντίστοιχων ΠΕ με το ποσοστό αυτό να αγγίζει το 70% 

στην περίπτωση της ΠΕ Ηρακλείου. Εξαίρεση αποτελεί η ΠΕ Ρεθύμνου καθώς ο Δήμος Αγίου 

Βασιλείου κατέχει λιγότερο του 25% της συνολικής έκτασης του Ρεθύμνου. Οι μικρές 

πληθυσμιακές συγκεντρώσεις και οι σχετικά μεγάλες εκτάσεις των δήμων αναφοράς έχουν ως 

αποτέλεσμα η πυκνότητα του πραγματικού πληθυσμού να μην υπερβαίνει σε καμία περίπτωση 

την πυκνότητα του πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης ενώ με εξαίρεση το Δήμο Ιεράπετρας οι 

πληθυσμιακές  πυκνότητες των δήμων αναφοράς είναι μικρότερες και των αντίστοιχων των ΠΕ 

όπου εντάσσονται.    

Β. Πληθυσμιακές Μεταβολές 

Σημαντικά στοιχεία για το πληθυσμιακό δυναμικό της περιοχής αναφοράς δύνανται να εξαχθούν 

και από την Εικόνα 4.82, στο οποίο παρουσιάζεται η μεταβολή πληθυσμού των δήμων της 

περιοχής μελέτης για την περίοδο 2001-2011. Τα στοιχεία του διαγράμματος καταδεικνύουν την 

πληθυσμιακή συρρίκνωση των δήμων αναφοράς μέσα στη δεκαετία. Μάλιστα, η μείωση του 

πληθυσμού τους έρχεται σε αντίθεση με τη γενική εικόνα τόσο της Π. Κρήτης όσο και των ΠΕ 

αυτής. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη δυναμική που εμφανίζει το βόρειο τμήμα του νησιού, 

λόγω κυρίως της ύπαρξης μεγάλων αστικών κέντρων  και των πλεονεκτημάτων που τα 

συνοδεύουν αναφορικά με τις ευκαιρίες που προσφέρουν στην κοινωνική και οικονομική ζωή 

των κατοίκων τους.  
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Εικ. 4.82. Μεταβολή Πληθυσμού στην Περιοχή Μελέτης (2001-2011). 

Πηγή: ΕΣΥΕ 2014, Ιδία Επεξεργασία. 

 

Αναλυτικότερα, ο πληθυσμός της Κρήτης αυξήθηκε κατά 14% στην δεκαετία 2001-2011. 

Επιπρόσθετα οι ΠΕ Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου αύξησαν τον πληθυσμό τους σε ποσοστά 

που κυμαίνονται από 14,25% έως και 18,46%. Η μόνη ΠΕ που εμφάνισε πληθυσμιακές 

απώλειες είναι η ΠΕ Λασιθίου. Ωστόσο, οι απώλειες κρίνονται ως μικρές, καθώς ο πληθυσμός 

μειώθηκε κατά 0,42%. Αναφορικά με τους δήμους υπό μελέτη η πλειονότητα αυτών εμφάνισε 

απώλειες. Εξαίρεση αποτελούν ο Δήμος Γαύδου όπου εμφάνισε αύξηση 60% και ο Δήμος 

Φαιστού ο οποίος ενίσχυσε το πληθυσμιακό του δυναμικό κατά 1,42%. Τις μεγαλύτερες 

απώλειες υπέστησαν οι Δήμοι Καντάνου-Σελίνου (23,03%) και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου 

(15,82%). Τις μικρότερες απώλειες είχε ο Δήμος Ιεράπετρας καθώς αυτές δεν ξεπέρασαν το 

1,65%. 

Γ. Ηλικιακή Κατανομή Πληθυσμού 

Άλλο ένα χαρακτηριστικό το οποίο δύναται να προσδιορίσει τη δομή του πληθυσμού των υπό 

μελέτη δήμων είναι η ηλικιακή κατανομή των κατοίκων τους η οποία παρουσιάζεται συγκριτικά 

με την αντίστοιχη της Κρήτης στην Εικόνα 4.83. Όπως διαφαίνεται από την ηλικιακή πυραμίδα, 

οι υπό μελέτη δήμοι υπολείπονται σταθερά των ποσοστών της Κρήτης στις ηλικιακές ομάδες 

από 0-59 ετών. Οι διαφορές κυμαίνονται μεταξύ 1%-2% με τις μεγαλύτερες να εντοπίζονται στις 

ηλικιακές ομάδες 20-29 και 30-39. Αντίθετη εικόνα σχετικά με την αναλογία ως προς το 

συνολικό πληθυσμό παρουσιάζουν οι ομάδες 60-69 και 70+. Στην μεν πρώτη η διαφορά φτάνει 

το 1% ενώ στη δεύτερη ξεπερνά το 7%. Είναι χαρακτηριστικό πως ένας στους πέντε κατοίκους 
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των περιοχής μελέτης είναι άνω των  70 ετών (20%) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο 

της Κρήτης δεν ξεπερνά το 13%.  

 

 

Εικ. 4.83. Ηλικιακή Κατανομή Δήμων Αναφοράς και Περιφέρειας Κρήτης.  

Πηγή: ΕΣΥΕ,2014; Ιδία Επεξεργασία 

 

 

Εικ. 4.84. Η Μέση Ηλικία Πληθυσμού των Δήμων Αναφοράς και της Κρήτης. 

Πηγή: ΕΣΥΕ,2014; Ιδία Επεξεργασία 

 

Η εξέταση της ηλικιακής κατανομής καταδεικνύει πως στο πρόβλημα της πληθυσμιακής 

αποδυνάμωσης που προαναφέρθηκε έρχεται να προστεθεί και το πρόβλημα της σχετικής 

γήρανσης του πληθυσμού των περιοχών της Νότιας και Δυτικής Κρήτης. Ωστόσο, πρέπει να 
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αναφερθεί πως το πρόβλημα δεν έχει την ίδια ένταση σε όλους τους δήμους. Αυτό γίνεται 

αντιληπτό από τα στοιχεία του Σχήματος 3 όπου παρουσιάζεται η μέση ηλικία των κατοίκων της 

περιοχής μελέτης ανά δήμο. Τη μικρότερη μέση ηλικία παρουσιάζει ο πληθυσμός των Σφακιών 

(39,6 έτη) και της Φαιστού (40,9 έτη), ενώ τη μεγαλύτερη ο Δήμος Βιάννου (49 έτη) και Μινώα 

Πεδιάδας (46 έτη). Πρέπει να σημειωθεί πως πλην του Δήμου Σφακιών κανένας άλλος δήμος 

δεν παρουσιάζει μικρότερη μέση ηλικία πληθυσμού από την αντίστοιχη της Κρήτης η οποία 

ανέρχεται στα 40 έτη. 

Δ. Μετανάστευση 

Τέλος, ένας σημαντικός δείκτης της διάρθρωσης του πληθυσμού των περιοχών μελέτης είναι 

αυτός που αποτυπώνει το ποσοστό των μεταναστών που κατοικούν στους δήμους της Κρήτης. 

Όπως διαφαίνεται και από τον Πίνακα 4.ΧΧΙ, τη μεγαλύτερη αναλογία αλλοδαπών προς το 

σύνολο του πληθυσμού παρουσιάζουν οι δήμοι Καντάνου-Σελίνου (18%) και Ιεράπετρας (17%). 

Αντίθετα, τα μικρότερα ποσοστά αλλοδαπών συναντώνται στο Δήμο Σφακιών (3%) και 

Γόρτυνας (7%). Τέλος σημειώνεται πως η αντίστοιχη αναλογία κατοίκων με μη ελληνική 

υπηκοότητα για το σύνολο της Κρήτης κυμαίνεται στο 10%.  

 

Πίνακας 4.ΧΧΙ. Πληθυσμιακή Διάρθρωση ανά Υπηκοότητα (2011) 

 

Δήμοι Υπηκοότητα 

Ελληνική Άλλη 

Καντάνου-Σελίνου 82% 18% 

Κισσάμου 88% 12% 

Σφακιών 97% 3% 

Γαύδου 92% 8% 

Αγίου Βασιλείου 91% 9% 

Αρχανών-Αστερουσίων 92% 8% 

Βιάννου 86% 14% 

Γόρτυνας 93% 7% 

Μινώα Πεδιάδας 91% 9% 

Φαιστού 89% 11% 

Ιεράπετρας 83% 17% 

Σητείας 92% 8% 

Κρήτη 90% 10% 

   Πηγή: ΕΣΥΕ,2014; Ιδία Επεξεργασία 

 

4.3.1.3.  Κοινωνικο-Οικονομικοί Δείκτες 

Α. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  

Πέρα από τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της περιοχής η πλήρης αποτύπωση της δυναμικής 

της περιοχής μελέτης προϋποθέτει και την ανάλυση κοινωνικών και οικονομικών δεικτών. 

Αρχικώς, πρέπει να αναφερθεί πως η Περιφέρεια Κρήτης το 2011 παρουσίαζε κατά κεφαλήν 

(κ.κ.) ΑΕΠ που έφτανε τα 16.000€. Το ΑΕΠ αυτό αντιστοιχεί στο 63% του Ευρωπαϊκού μέσου 

όρου (ΕΕ-28) και  στο 86% του ελληνικού κ.κ. ΑΕΠ. Η διακύμανση του κ.κ. ΑΕΠ της Κρήτης 

για τη δεκαετία 2002-2011 παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.85 συγκριτικά με τις αντίστοιχες 

διακυμάνσεις του κ.κ. ΑΕΠ της  ΕΕ και της Ελλάδας. Όπως διαφαίνεται από το διάγραμμα, ο 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

& ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 242 

τρόπος ανάπτυξης της οικονομίας της Κρήτης ομοιάζει σε μεγάλο βαθμό με αυτό της Ελλάδος. 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως οι ρυθμοί ανάπτυξης της Κρητικής οικονομίας κατά την προ 

κρίσης περίοδο ήταν γενικώς χαμηλότεροι από αυτούς της ελληνικής οικονομίας ως σύνολο. 

Αυτό πιστοποιείται από το γεγονός πως ενώ οι γραμμές τάσης  των δύο οικονομιών ξεκινούν 

σχεδόν από το ίδιο σημείο το 2002, στα επόμενα έτη παρατηρείται ένα άνοιγμα της διαφοράς με 

αποκορύφωμα το έτος 2007 όπου η διαφορά του ΑΕΠ της Ελλάδας με αυτό της Κρήτης φτάνει 

τις 5.000€.    

Από την άλλη, η εξέλιξη της Κρητικής οικονομίας σε σχέση με την αντίστοιχη της ΕΕ 

παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά μόνο κατά την πρώτη πενταετία. Στη δεύτερη πενταετία και 

ιδιαίτερα μετά το 2009 αρχίζουν και διαφαίνονται ξεκάθαρα οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής 

κρίσης της Ελλάδος, καθώς ενώ η ΕΕ δείχνει να ανακάμπτει, η Κρήτη ακολουθεί τη γενική τάση 

της ελληνικής οικονομίας παρουσιάζοντας διαρκώς αρνητικούς ρυθμούς ετήσιας μεταβολής του 

κ.κ. ΑΕΠ της.   

 

 

Εικ. 4.85. Η Εξέλιξη του κ.κ. ΑΕΠ στην ΕΕ, την Ελλάδα και την Κρήτη (2002-2011). 

Πηγή: Eurostat, 2014; Ιδία Επεξεργασία 

 

Από την άλλη, διαφορετικές τάσεις παρουσιάζει η διακύμανση του κ.κ. ΑΕΠ στις ΠΕ της 

Κρήτης (Εικ. 4.86). Πιο συγκεκριμένα, το 2011 το μεγαλύτερο κ.κ. ΑΕΠ παρατηρούταν στην 

ΠΕ Ρεθύμνης (16.100€) και το χαμηλότερο στην ΠΕ Ηρακλείου (15.900€). Ωστόσο, η εικόνα 

της κατάταξης  των ΠΕ με βάση το κ.κ. ΑΕΠ τους στην αρχή της δεκαετίας ήταν σαφώς 

διαφορετική καθώς η ΠΕ Ρεθύμνου κατατασσόταν στην τρίτη θέση και η ΠΕ Ηρακλείου στη 

δεύτερη. Το μεγαλύτερο κ.κ. ΑΕΠ της Κρήτης το έτος 2002 παρατηρούταν στην ΠΕ Χανίων 

ξεπερνώντας μάλιστα κατά 1.000€ το αντίστοιχο κ.κ. ΑΕΠ της δεύτερης την τάξη ΠΕ. 

Αντίστοιχα το μικρότερο κ.κ. ΑΕΠ αναλογούσε στην ΠΕ Λασιθίου.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω συμπεραίνεται πως τις μεγαλύτερες απώλειες αναφορικά με 

το κ.κ. ΑΕΠ στην προ κρίσης περίοδο σημείωσε η ΠΕ Χανίων. Αντίθετα, εντυπωσιακή κρίνεται 

η οικονομική ανάπτυξη που σημειώθηκε στην ΠΕ Ρεθύμνου. Από την άλλη, η ΠΕ Ρεθύμνου 

φαίνεται πως επηρεάστηκε περισσότερο από κάθε άλλη περιφέρεια από τη δημοσιονομική κρίση 

παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη κάμψη την περίοδο 2009-2011. Τέλος, τη μεγαλύτερη 
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ανθεκτικότητα στην κρίση φαίνεται πως επιδεικνύει η ΠΕ Ηρακλείου, καθώς παρουσιάζει τη 

μικρότερη μείωση κ.κ. ΑΕΠ κατά την περίοδο 2010-2011. 

 

 

 
 

Εικ. 4.86. Η Εξέλιξη του κ.κ. ΑΕΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης 

     Πηγή: Eurostat, 2014; Ιδία Επεξεργασία 

 

Β. Παραγωγική Διάρθρωση 

Ο μεσογειακός χαρακτήρας του νησιού προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τον προσανατολισμό της 

οικονομίας του αναφορικά με την εξειδίκευσή της στους διάφορους κλάδους παραγωγής. Στον 

Πίνακα 4.ΧΧΙΙ παρουσιάζονται οι δέκα κλάδοι στους οποίους η Κρήτη παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη εξειδίκευση σε σχέση με την οικονομία του συνόλου της ΕΕ. Από τα στοιχεία 

προκύπτει πως η Κρήτη εξειδικεύεται κυρίως σε κλάδους που αφορούν στον τουρισμό 

(Ενοικίαση Αυτοκινήτων, Υπηρεσίες Τουριστικών Πρακτορείων), στο εμπόριο καθώς και σε 

δραστηριότητες που εντάσσονται στον πρωτογενή τομέα παραγωγής (Καλλιέργεια Φυτών, 

Κηπευτικά κ.α.). Η οικονομία της Κρήτης χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια καθώς οι τομείς 

εξειδίκευσης της αφορούν σε παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών των οποίων η προσφορά 

στοχεύει στις διεθνείς αγορές. 

Αναφορικά με τους δήμους υπό μελέτη η εξειδίκευση τους στους τρεις βασικούς τομείς 

παραγωγής παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.87. Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία του σχήματος 

οι τομείς που προσφέρουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας στους κατοίκους της περιοχής είναι 

ο πρωτογενής και ο τριτογενής. Πρέπει να αναφερθεί, πως σε όλους τους δήμους η εξειδίκευση 

στον πρωτογενή τομέα είναι σαφώς μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της Π. Κρήτης. Η 

μεγαλύτερη αναλογία προσφοράς θέσεων εργασίας στον πρωτογενή τομέα επί του συνόλου των 

θέσεων εργασίας παρατηρείται στους δήμους Βιάννου και Σφακιών (57%). Αντίστοιχα, οι δήμοι 

Σητείας και Αγ. Βασιλείου παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα στον τριτογενή τομέα 

παραγωγής. Τέλος, αναφορικά με το δευτερογενή τομέα παραγωγής τα μεγαλύτερα ποσοστά 

εμφανίζονται στους δήμους Μινώα Πεδιάδας και Γαύδου (16%). Πρέπει να σημειωθεί πως τα 

ποσοστά των δήμων αυτών ξεπερνούν τα αντίστοιχα ποσοστά της Π. Κρήτης. 
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Πίνακας 4.ΧΧΙΙ. Οι κλάδοι εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης 

 

Α/Α Κλάδος 
Κατάταξη 

στην Ε.Ε. 

Βαθμός 

Εξειδίκευσης 

Θέσεις 

Απασχόλησης 

1 Ενοικίαση Αυτοκινήτων 1 7,12 1.248 

2 

Υπηρεσίες Τουριστικών 

Πρακτορείων και Συναφείς 

Υπηρεσίες 

7 2,77 2.080 

3 Λιανικό εμπόριο 7 1,68 16.475 

4 
Φυτά; Προϊόντα μεγάλης 

καλλιέργειας; Κηπευτικά είδη 
9 9,78 39.638 

5 

Καλλιέργεια φυτών μεγάλης 

καλλιέργειας σε συνδυασμό με 

κτηνοτροφία 

12 2,01 7.849 

6 Διαμόρφωση Χώρων 13 2,99 2.243 

7 Υπηρεσίες Ξενοδοχείων 13 3,95 10.697 

8 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 16 2,21 534 

9 
Δια βίου μάθηση και άλλες 

υπηρεσίες εκπαίδευσης 
17 2,26 3.940 

10 Οικιακή Απασχόληση 20 2,31 2.914 

Πηγή: Center for Strategy and Competitiveness, 2011; Ιδία επεξεργασία 

 

 

 

Εικ. 4.87: Απασχόληση ανά Κλάδο στους δήμους Μελέτης και στην Π. Κρήτης (2011) 

Πηγή: ΕΣΥΕ,2014; Ιδία Επεξεργασία 
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Γ. Απασχόληση 

Η εξειδίκευση πολλών εκ των δήμων στον αγροτικό τομέα αμβλύνει τις πιέσεις της έλλειψης 

προσφοράς εργασίας που παρατηρείται σε άλλες περιοχές της Κρήτης, καθώς κατά γενική 

ομολογία η ανθεκτικότητα του πρωτογενή τομέα στο πρόβλημα του ελλειμματικού ισοζυγίου 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας που παρατηρείται σε άλλες περιοχές είναι σχετικά μεγάλη. 

Αυτό καθίσταται σαφές από τα στοιχεία της Εικόνας 4.88, όπου παρατίθενται τα ποσοστά 

ανεργίας2 των δήμων μελέτης συγκριτικά με αυτά της Π. Κρήτης. Οι δήμοι της περιοχής 

αναφοράς κατά κανόνα παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας από τα αντίστοιχα του 

συνόλου της Π. Κρήτης. 

  

 

Εικ. 4.88. Ποσοστά Ανεργίας των Δήμων Μελέτης και της Π. Κρήτης 

Πηγή: ΕΣΥΕ,2014; Ιδία Επεξεργασία 

 

Αναλυτικότερα, οι δήμοι με υψηλή εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα (Σφακιά και Βιάννου) 

παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην περιοχή. Αντίθετα, οι δήμοι με χαμηλή 

αναλογία απασχόλησης στις αγροτικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά 

ανεργίας. Χαρακτηριστικοί δήμοι αυτής της κατηγορίας είναι οι δήμοι Μινώα Πεδιάδας, 

Σητείας και Γαύδου. Εξαίρεση στις παραπάνω τάσεις αποτελεί ο Δήμος Αγ. Βασιλείου ο οποίος 

παρουσιάζει σχετικά υψηλή εξειδίκευση στον τριτογενή τομέα και ταυτόχρονα ένα από τα 

χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καθώς και ο δήμος Γόρτυνας όπου ενώ ο πρωτογενής τομέας του 

παρουσιάζεται ενισχυμένος σε όρους απασχόλησης το συνολικό ποσοστό ανεργίας του δήμου 

είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της περιοχής. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί πως από το σύνολο 

των δήμων μόνοι οι δήμοι Γόρτυνας και Μινώα Πεδιάδας ξεπερνούν το μέσο όρο ανεργίας της 

Π. Κρήτης. 

4.3.1.4. Ανάλυση Οικονομικών Κλάδων 

Α. Εισαγωγή 

Μέσω της ανάλυσης που προηγήθηκε αναδείχτηκαν τα κυριότερα πληθυσμιακά και 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Στη συνέχεια, η ανάλυση θα 

εστιάσει με περισσότερη λεπτομέρεια στις δραστηριότητες εκείνες οι οποίες  συνθέτουν τη 

«θαλάσσια οικονομία» της περιοχής. 

                                                 
2 Ως δείκτης ανεργίας στην παρούσα μελέτη νοείται το ποσοστό των ζητούντων εργασία προς το σύνολο του 

οικονομικά ενεργού πληθυσμού των υπό εξέταση διοικητικών ενοτήτων. 
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Β. Ναυτιλία  

 Επιβατικοί και Εμπορικοί Λιμένες 

Η γεωγραφική θέση του νησιού ενίσχυσε τη ναυτοσύνη των κατοίκων, καθώς η θάλασσα 

αποτελεί για την Κρήτη την κύρια διέξοδο μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων. Η ναυτική 

παράδοση της Κρήτης αποδεικνύεται και από το γεγονός πως ναυτιλιακές εταιρείες με έδρα το 

νησί, όπως η ΑΝΕΚ Lines και η Minoan Lines, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της προσφοράς ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε περιοχές 

εκτός αυτής.  Τα κυριότερα σημεία θαλάσσιας διασύνδεσης  του νησιού εντοπίζονται στο βόρειο 

τμήμα αυτού καθώς τα μεγαλύτερα λιμάνια της Κρήτης βρίσκονται πλησίον των πόλεων 

Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου. Το λιμάνι του Ηρακλείου παρουσιάζει 

μεγάλη διακίνηση εμπορευμάτων και κυρίως εμπορευματοκιβωτίων ενώ μέσω αυτού 

διακινούνται οι περισσότεροι επιβάτες ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας του νησιού. Αντίστοιχα, 

σημαντική διακίνηση ιδιαίτερα επιβατών ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας παρουσιάζει και το λιμάνι 

της Σούδας στα Χανιά. Τέλος, τα λιμάνια του Ρέθυμνου και του Αγίου Νικολάου παρουσιάζουν 

σαφώς χαμηλότερη δραστηριότητα των προαναφερθέντων.  

Η δραστηριότητα των λιμένων λήφθηκε υπόψη κατά την κατηγοριοποίηση τους από το 

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς σύμφωνα ΚΥΑ 8315.2/02/07 (ΦΕΚ 202/Β/2007),  τα 

λιμάνια του Ηρακλείου και της Σούδας χαρακτηρίζονται ως λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος, το 

Ρέθυμνο ως λιμένας εθνικής σημασίας και ο Άγιος Νικόλαος ως λιμένας μείζονος 

ενδιαφέροντος. Αντίστοιχα, όλα τα υπόλοιπα λιμάνια της Κρήτης χαρακτηρίζονται ως λιμένες 

τοπικής σημασίας.  

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει σχετικά μεγάλο αριθμό λιμένων τα οποία παρουσιάζονται στην 

Εικόνα 4.89. Ο μεγαλύτερος αριθμός λιμένων εντοπίζεται στην ΠΕ Χανίων καθώς συνολικά  

επτά λιμάνια με επιβατική ή εμπορευματική δραστηριότητα εντοπίζονται στις δυτικές και νότιες 

περιοχές της εν λόγω ΠΕ. Τα περισσότερα λιμάνια της περιοχής εξειδικεύονται στην επιβατική 

διακίνηση εξυπηρετώντας κυρίως τοπικές ανάγκες μετακίνησης. Στα Χανιά σχηματίζεται ένας 

ακτοπλοϊκός άξονας τοπικής σημασίας ο οποίος συνδέει τα λιμάνια Αγία Ρούμελη, Λουτρό 

Χανίων, Σούγια, Παλαιοχώρα, Χώρα Σφακίων. Ο εν λόγω άξονας παρουσιάζει σημαντική 

επιβατική διακίνηση καθώς λόγω της έλλειψης αντίστοιχου οδικού άξονα αποτελεί το βασικό 

τρόπο διασύνδεσης των εν λόγω περιοχών. Οι παραπάνω περιοχές μαζί με τη νήσο της Γαύδου 

εξυπηρετούνται με συνεχή και καθημερινά δρομολόγια μέσω Ε/Γ-Ο/Γ κυρίως από την κρητικών 

συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία ΑΝΕΝΔΥΚ. Επιπλέον, στην ΠΕ Χανίων εντοπίζεται και το 

λιμάνι του Κισσάμου το οποίο είναι το μοναδικό λιμάνι της περιοχής μελέτης το οποίο διαθέτει 

ακτοπλοϊκή σύνδεση υπερτοπικής σημασίας. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω λιμάνι αποτελεί την 

αφετηρία της άγονης γραμμής η οποία μεταξύ άλλων συνδέει τα λιμάνια των Κυθήρων, 

Αντικυθήρων, Γυθείου, Καλαμάτας με την Κρήτη και τον Πειραιά. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

περιλαμβάνει τέσσερις αναχωρήσεις από τον Κίσσαμο, ενώ τα δρομολόγια πραγματοποιούνται 

μέσω της κρητικής εταιρείας ΛΑΝΕ της οποίας τα πλοία έχουν ενταχθεί στο στόλο της ΑΝΕΚ 

Lines.  

Η διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού επιβατικής κίνησης των λιμένων της περιοχής μελέτης σε  

σχέση με τη συνολική επιβατική κίνηση της Κρήτης παρουσιάζεται στην Εικόνα 4. 90. Όπως 

διαφαίνεται από τα στοιχεία του διαγράμματος τα ετήσια ποσοστά των λιμένων επί του συνόλου 

της επιβατικής διακίνησης του νησιού παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις. Πιο 

συγκεκριμένα οι χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με το σύνολο της Κρήτης παρατηρήθηκαν το 

έτος 2010 (10%), ενώ οι μεγαλύτερες το 2006 (20%). Το έτος 2012 το ποσοστό συμμετοχής των 

λιμένων μελέτης έφτασε το 13%, ποσοστό που κινείται στα ίδια επίπεδα με αυτό του 2003. 
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Εικ. 4.89. Λιμάνια και άλλες υποδομές στη περιοχή μελέτης  

 

 

Εικ. 4.90. Το Μερίδιο Επιβατικής Διακίνησης των Λιμένων Νότιας και Δυτικής Κρήτης. 

Πηγή: Eurostat, 2014; Ιδία Επεξεργασία 
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Στην Εικόνα 4.91 παρουσιάζεται η εξέλιξη της ετήσιας επιβατικής κίνησης των κυριότερων 

λιμένων της περιοχής για την περίοδο 2003-2012. Τα λιμάνια με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα 

είναι αυτά της Αγίας Ρουμέλης και της Χώρας Σφακιών. Η ετήσια επιβατική διακίνηση των 

λιμένων αυτών παρουσιάζει παρόμοια εξέλιξη, καθώς μετά από μια σημαντική ανοδική πορεία 

που καταγράφηκε την περίοδο 2003-2006, την περίοδο 2007-2012 η διακίνηση των λιμένων 

παρουσιάζει σημαντικές τάσεις μείωσης.  Παρά τη μείωση αυτή τα λιμάνια συνεχίζουν να 

παρουσιάζουν ετήσια διακίνηση η οποία κυμαίνεται στους 100 χιλ. επιβάτες. Στα υπόλοιπα 

λιμάνια οι πιο θετικές τάσεις  εντοπίζονται σε αυτά του Λουτρού και Παλαιοχώρας Σφακιών 

καθώς μετά από μια πτωτική πορεία που ακολούθησαν, την τελευταία περίοδο παρουσιάζουν 

σημαντικά σημάδια ανάκαμψης.   

 

 

Εικ. 4.91. Η Επιβατική διακίνηση στα Κυριότερα Λιμάνια της Νότιας και Δυτικής Κρήτης 

Πηγή: Eurostat, 2014; Ιδία Επεξεργασία 

 

Στον τομέα της εμπορευματικής διακίνησης τα λιμάνια της περιοχής παρουσιάζουν σαφώς 

χαμηλότερες προοπτικές ανάπτυξης σε σχέση με αυτές της επιβατικής κίνησης. Το ποσοστό 

εμπορευματικής διακίνησης των λιμένων της Δυτικής και Νότιας Κρήτης ως προς τη συνολική 

διακίνηση εμπορευμάτων στην Κρήτη δεν ξεπερνά το 3,2 %  σε κανένα έτος της περιόδου 2002-

2011. Ουσιαστικά, τα λιμάνια με σημαντική εμπορική διακίνηση είναι αυτά του Καστελλίου 

Κισσάμου (Καβονήσι) και των Καλών Λιμένων Ρεθύμνου. Ο πρώτος λιμένας εξειδικεύεται 

κυρίως στη διακίνηση αγροτικών προϊόντων (λάδι, εσπεριδοειδή, κηπευτικά, γεωργικά εφόδια). 

Από την άλλη ο λιμένας των Καλών Λιμένων αποτελεί ένα εξειδικευμένο σταθμό ανεφοδιασμού 

καυσίμων της εταιρείας ΣΕΚΑ σε πλοία που πλέουν στη γραμμή Σουέζ-Γιβραλτάρ. Οι 

εγκαταστάσεις αποτελούνται από έξι δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας πέραν των 31,000 

μετρικών τόνων.  

Η συνολική ετήσια διακίνηση των δύο λιμένων για την περίοδο 2002-2011 παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 4.92. Η ετήσια διακίνηση εμπορευμάτων στο λιμάνι του Κισσάμου παρουσιάζει σχετικά 

ήπιες διακυμάνσεις ενώ από το 2009 και έπειτα κυμαίνεται στους 10 χιλ τόνους. Αντίθετα, 

σημαντικές διακυμάνσεις παρατηρούνται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων καθώς ενώ το 2006 η 

ετήσια διακίνηση δεν ξεπερνούσε τους 20 χιλ. τόνους το 2008 πλησίασε τους 180 χιλ τόνους. 
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Την τελευταία χρονιά διαθέσιμων παρατηρήσεων η διακίνηση πετρελαιοειδών κυμάνθηκε 

οριακά κάτω από τους 140 χιλ. τόνους. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως πέρα από τα δύο 

προαναφερθέντα λιμάνια, εμπορευματική κίνηση παρατηρείται και στο λιμάνι του 

Αθερινόλακκου. Το συγκεκριμένο λιμάνι εξυπηρετεί τις ανάγκες του εργοστασίου παραγωγής 

ενέργειας που λειτουργεί η Δ.Ε.Η ενώ δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με 

την ετήσια διακίνηση φορτίων από και προς αυτό. 

 

 

Εικ. 4.92. Η Εμπορευματική Διακίνηση στα Κυριότερα Λιμάνια της Νότιας και Δυτικής 

Κρήτης. 

Πηγή: Eurostat, 2014; Ιδία Επεξεργασία 

 

Τουριστικοί Λιμένες Σκαφών Αναψυχής 

Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές τουρισμού στη χώρα μας. 

Ιδιαίτερα στην Κρήτη ο θαλάσσιος τουρισμός χαρακτηρίζεται από συνεχή άνοδο, καθώς τόσο ο 

τουρισμός κρουαζιέρας, όσο και ο τουρισμός με σκάφη αναψυχής  αναπτύσσονται σημαντικά. 

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες τουρισμού κρουαζιέρας είναι συγκεντρωμένες χωρικά στο 

βόρειο τμήμα του νησιού. Το λιμάνι του Ηρακλείου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα 

καθώς περά από ενδιάμεσος σταθμός  ταξιδιών κρουαζιέρας αποτελεί και το λιμάνι 

αφετηρίας/τερματισμού για ένα σημαντικό αριθμό επιβατών κρουαζιέρας ανά έτος (homeport). 

Σημαντικές επιδόσεις στον τουρισμό κρουαζιέρας παρατηρούνται και στα λιμάνια της Σούδας 

και του Αγίου Νικολάου.  

Αντίθετα, ο τουρισμός με σκάφη αναψυχής δεν παρουσιάζει αντίστοιχη χωρική συγκέντρωση 

καθώς σε όλη την Κρήτη υπάρχουν οργανωμένα λιμάνια (μαρίνες) και καταφύγια όπου μπορούν 

α φιλοξενήσουν σκάφη αναψυχής. Σύμφωνα με το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον 

Τουρισμό (ΥΠΕΚΑ, 2013) η Κρήτη αποτελεί την πέμπτη από τις συνολικά εννιά Ζώνες 

Ναυσιπλοΐας Αναψυχής (ΖΝΑ). Το σχέδιο μεταξύ άλλων εντοπίζει τρεις οργανωμένους 

τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής στο δυτικό και νότιο τμήμα της Κρήτης οι οποίοι είτε 

βρίσκονται σε φάση κατασκευής είτε σε προχωρημένη φάση σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα, 

στο δυτικό και νότιο τμήμα του νησιού εντοπίζονται δύο μαρίνες στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί 

βασικά έργα υποδομής, ωστόσο παραμένει σε εκκρεμότητα η πλήρης λειτουργία τους λόγω 

επιπρόσθετων αναγκαίων κατασκευαστικών παρεμβάσεων και αποσαφήνισης του φορέα 

διαχείρισης τους. Η πρώτη βρίσκεται στην Παλαιοχώρα Σφακιών και η δεύτερη στην Αγία 

Γαλήνη Ρεθύμνου. Η μαρίνα της Παλαιοχώρας προσφέρει δυνατότητα φιλοξενίας 140 
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τουριστικών σκαφών και διαθέτει παροχές ρεύματος και ύδατος. Σημαντική εκκρεμότητα για 

την πλήρη λειτουργία της μαρίνας αποτελεί η κατασκευή των προβλεπόμενων κτιριακών 

εγκαταστάσεων. Από την άλλη, η μαρίνα Αγίας Γαλήνης δύναται να φιλοξενήσει 112 σκάφη. 

Τέλος, στο ΕΠΧΣΑΑ τουρισμού περιλαμβάνεται και η κατασκευή τουριστικού λιμένα σκαφών 

αναψυχής δυναμικότητας 180 θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, με φορέα διαχείρισης το 

Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων. 

Επιπρόσθετα, στην περιοχή εντοπίζονται αγκυροβόλια και καταφύγια τα οποία μεταξύ άλλων 

δύνανται να προσφέρουν θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής. Το πρώτο εντοπίζεται στη 

Νήσο Γαύδο της ΠΕ Χανίων και το δεύτερο στη θέση Τσούτσουρα της ΠΕ Ηρακλείου. Τα δύο 

σημεία έχουν συμπεριληφθεί στο ΕΠΧΣΑΑ τουρισμού και όταν τα απαιτούμενα έργα 

ολοκληρωθούν θα μπορούν να φιλοξενήσουν σημαντικό αριθμό σκαφών αναψυχής. Αναλυτικά 

οι χωροθετημένοι τουριστικοί λιμένες και καταφύγια σκαφών αναψυχής παρουσιάζονται στην 

Εικόνα 4.89. 

Γ. Ιχθυοκαλλιέργειες  

Σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή του νησιού διαδραματίζει και ο κλάδος της αλιείας και 

των υδατοκαλλιεργειών. Η κοινωνική και οικονομική σπουδαιότητα του κλάδου γίνεται εύκολα 

αντιληπτή από τα στοιχεία της Εικόνας 4.93, όπου διαφαίνεται ο βαθμός εξάρτησης της 

απασχόλησης περιοχών της Ελλάδας από την αλιεία. Όπως διαφαίνεται από χάρτη όλες οι ΠΕ 

της Κρήτης κατατάσσονται στη δεύτερη υψηλότερη ομάδα εξάρτησης από τον κλάδο της 

αλιείας. 

 

 

Εικ. 4.93. Ο βαθμός εξάρτησης της Τοπικής Απασχόλησης από τον Κλάδο της Αλιείας. Πηγή: 

Εθνικό Στρατηγικό σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας 2007-2013.  
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Επιπρόσθετα, και όσον αφορά τις υδατοκαλλιέργειες, το Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τις 

Υδατοκαλλιέργειες ορίζει πως η Κρήτη κατατάσσεται στις περιοχές ανάπτυξης 

υδατοκαλλιεργειών κατηγορίας Ε όπου περιλαμβάνονται δυσπρόσιτες, παραμεθόριες, 

νησιωτικές περιοχές, όπου η ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών κρίνεται σκόπιμη για γεωπολιτικούς 

και αναπτυξιακούς λόγους. Στην κατηγορία αυτή ανήκει ολόκληρο το νησί της Κρήτης με κύρια 

υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα την ιχθυοκαλλιέργεια. Θα πρέπει να αναφερθεί πως η 

δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειας είναι σχετικά περιορισμένη στην Π. Κρήτης.  Στην 

Εικόνα 4.94, διακρίνεται ο σχετικά μικρός αριθμός μονάδων υδατοκαλλιέργειας στις 

περιφερειακές ενότητες του νησιού.  

 

 
Εικ. 4.94. Αριθμός μονάδων υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα 

Πηγή: Εθνικό Στρατηγικό σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας 2007-2013  

 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως η μεγαλύτερη δραστηριότητα στον κλάδο της 

υδατοκαλλιέργειας παρατηρείται στο βόρειο τμήμα του νησιού σε περιοχές εκτός των δήμων 

αναφοράς. Αυτό βεβαιώνεται και από τα περιεχόμενα Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες όπου για την περιοχή μελέτης προβλέπεται 

μόνο μία θέση με εκκολαπτήρια γόνου (πρωτογενής τομέας) στον κόλπο της Σητείας και 

εγκαταστάσεις συσκευασίας και παραγωγής μη μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων σε 

Ιεράπετρα και Τυμπάκι (Εικ. 4.95).   
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Εικ. 4.95. Χωροθέτηση Υδατοκαλλιεργειών στην Περιφέρεια Κρήτης. Πηγή: ΕΠΧΣΑΑ, 2011 

 

Δ. Τηλεπικοινωνίες (δίκτυο υποβρυχίων καλωδίων)  

Μία γενική άποψη της έντασης των υποβρύχιων καλωδίων στην περιοχή μελέτης παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 4.96, όπου φαίνεται μια μεγαλύτερη πύκνωση των υποβρύχιων καλωδίων δυτικά 

και νότια του νησιού της Κρήτης συνδέοντας το νησί και κατ’ επέκταση τη χώρα με σημαντικά 

καλώδια επικοινωνίας που διασχίζουν την Μεσόγειο και συνδέουν τη χώρα με τις χώρες της 

Βόρειας Αφρικής. 

Επιπρόσθετα στην Εικόνα 4.97 απεικονίζεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το πλήθος των 

υποβρύχιων καλωδίων καθώς και η χωρητικότητά τους.  
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Εικ. 4.96. Πυκνότητα Διέλευσης Υποβρύχιων Καλωδίων Περιμετρικά της Νήσου Κρήτης  

Πηγή: http://www.submarinecablemap.com/#/ 

 

 

 

Εικ. 4.97. Χωρητικότητα Υποβρύχιων Καλωδίων 

Πηγή: ESPON-ESaTDOR, 2013 

http://www.submarinecablemap.com/#/
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Από την άλλη σημαντικές πληροφορίες για την τηλεπικοινωνιακή κάλυψη της περιοχής μελέτης 

δύναται να αντληθούν και από τα στοιχεία της Εικόνας 4.98, όπου παρουσιάζεται το πλήθος 

παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών ανά περιοχή της Κρήτης. Από το χάρτη, είναι προφανής η 

μεγάλη διαφορά κάλυψης του βόρειου και νότιου τμήματος της Κρήτης  καθώς το μεγαλύτερο 

μέρος της περιοχής μελέτης και ιδιαίτερα οι παραθαλάσσιες ζώνες δεν καλύπτονται 

ικανοποιητικά από ευρυζωνικά δίκτυα. 

 

 

Εικ. 4.98. Ευρυζωνικές συνδέσεις στην περιοχή μελέτης 

Πηγή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  

 

Ε. Ψυχαγωγία και Τουρισμός  

Σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας Κρήτης, οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας των 

υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης βαίνουν μειούμενες, αν ληφθεί υπόψη η 

συμμετοχή του κλάδου στη συνολική προσφορά θέσεων εργασίας της χώρας. Αντίθετα,  

διαφορετικές τάσεις επιδεικνύουν οι διανυκτερεύσεις καθώς αυτές παρουσιάζουν συνεχή 

αύξηση. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη ότι το μοντέλο του μαζικού 

τουρισμού στην Κρήτη εξαντλεί βαθμιαία τα περιθώρια υποστήριξης της γενικότερης ανάπτυξης 

και του επιπέδου ζωής στην Περιφέρεια. 

Η τουριστική δραστηριότητα του νησιού αυξάνεται σταδιακά και στις τέσσερεις περιφερειακές 

ενότητες (με μεγαλύτερη αύξηση σε εκείνες των Χανίων και του Ρεθύμνου) ενώ εντοπίζεται 

κυρίως στον παράκτιο χώρο με συχνές έντονες πιέσεις στους υδάτινους αποδέκτες (επιφανειακά 

και υπόγεια νερά). Οι εντονότερες πιέσεις προκαλούνται από τη διάθεση μεγάλου όγκου υγρών 

αποβλήτων εξαιτίας της λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά και της αύξησης της 

παραγωγής απορριμμάτων κατά τους θερινούς μήνες. Παράλληλα, η εποχικότητα των αφίξεων 

επιδεινώνεται, με το μεγαλύτερο ποσοστό των αφίξεων αλλοδαπών επισκεπτών με αεροπορική 

μεταφορά να συγκεντρώνεται στους τέσσερις μήνες αιχμής Ιούνιο - Σεπτέμβριο ξεπερνώντας το 

75% το 2010, τόσο στο Ηράκλειο, όσο και στα Χανιά. Συνεπώς οι πιέσεις είναι εντονότερες την 

καλοκαιρινή περίοδο. 

Από την άλλη, θα πρέπει να σημειωθεί πως στο νότιο τμήμα του νησιού οι πιέσεις δεν είναι τόσο 

έντονες όσο στο βόρειο τμήμα, το οποίο συγκεντρώνει εντονότερη τουριστική δραστηριότητα. 

Τα στοιχεία των αφίξεων, των διανυκτερεύσεων και του ποσοστού πληρότητας για τις ΠΕ της 

Κρήτης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4.ΧΧΙΙΙ).  
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Πίνακας 4.ΧΧΙΙΙ. Αφίξεις, διανυκτερεύσεις και πληρότητα στα καταλύματα ξενοδοχειακού 

τύπου (πλην κάμπινγκ)* 

 

Διοικητική Ενότητα 
Αφίξεις Διανυκτερεύσεις 

Μέσος όρος 

πληρότητας (%) 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Π.Ε. Χανίων 537.019 558.323 3.216.902 3.437.107 62,3 57 

Π.Ε Ρεθύμνου 355.877 373.812 2.922.581 2.907.039 70,0 56,8 

Π.Ε Ηρακλείου 971.294 977.181 6.883.267 6.511.276 71,1 63,1 

Π.Ε Λασιθίου 316.510 324.508 2.014.799 1.905.527 62,6 56,4 

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2014 

*Έχουν εξαιρεθεί τα Δημοτικά Διαμερίσματα για τα οποία τίθεται θέμα στατιστικού απορρήτου 

 

Η κατεύθυνση, που δίδεται το 2003 από το θεσμοθετημένο ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης, αναφέρει τη 

θεσμοθέτηση και την τήρηση συγκεκριμένων όρων για τις παράκτιες ζώνες ελέγχου τουριστικής 

ανάπτυξης, της νότιας ακτής: Τυμπακίου - Αγίας Γαλήνης, από Μάταλα έως Φραγκοκάστελο, 

Ιεράπετρας, από Γούδουρα έως Μύρτο και της ευρύτερης περιοχής Σητείας και τις παράκτιες 

ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, της δυτικής ακτής, από Παλαιόχωρα έως Πλάτανο και της 

βορειοανατολικής ακτής, στο Κάβο Σίδερο, όπως αυτές σημειώνονται στον χάρτη Π1 του ΦΕΚ 

του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης. Για τις νότιες περιοχές προβλεπόταν να οριστούν ως 

περιοχές «ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης» και να θεσπιστούν ειδικά κίνητρα για τη βελτίωση 

των παρεχομένων υπηρεσιών και της τουριστικής υποδομής ενώ για τις δυτικές προβλεπόταν να 

θεσπιστούν ειδικά κίνητρα για τον εμπλουτισμό τους με νέες πολιτιστικού και περιβαλλοντικού 

χαρακτήρα δραστηριότητες και σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά επιχορήγησης και επιδότησης, 

στις περιπτώσεις που, για την εγκατάσταση τέτοιων δραστηριοτήτων, χρησιμοποιούνται κτίρια ή 

παραδοσιακά σύνολα τα οποία αποκαθίστανται. Παρόλα αυτά, δεν υπήρξε από τότε περαιτέρω 

ενίσχυση ενώ στο νέο αναπτυξιακό νόμο 3908/2011 δεν γίνεται μεγαλύτερη εξειδίκευση σχετικά 

με τις κατευθύνσεις.   

Για την ορθολογική ανάπτυξη του τουρισμού στα νησιά, το ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισμό 

διακρίνει τρεις κατηγορίες / ομάδες νησιών, για τις οποίες δίδονται αντίστοιχες κατευθύνσεις. Η 

περιοχή μελέτης περιλαμβάνοντας όχι μόνο το νησί της Κρήτης αλλά και τα νησιά Παξιμάδια, 

Γαύδος, Χρυσή και Κουφονήσι ανήκει στις εξής ομάδες: 

Ομάδα Ι: νησιά με σχετικά μικρή γεωγραφική έκταση, τα οποία αντιμετωπίζουν κατά κανόνα 

σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης, πολλά εκ των οποίων χαρακτηρίζονται από συνεχή μείωση 

πληθυσμού, σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές, ελάχιστο βαθμό αξιοποίησης των πόρων τους ή 

περιορισμένους (ποσοτικά και ποιοτικά) πόρους και αισθητή γεωγραφική απομόνωση. Εδώ 

ανήκουν τα νησιά της περιοχής που δεν αναφέρονται στην ομάδα ΙΙ. 

Ομάδα ΙΙ: 47 νησιά, στα οποία ανήκει ολόκληρο το νησί της Κρήτης, με σημαντική τουριστική 

δραστηριότητα ή νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά, με ή χωρίς άλλη ιδιαίτερα δυναμική 

παραγωγική δραστηριότητα και εκμεταλλεύσιμους πόρους. Στα νησιά αυτά έμφαση πρέπει να 

δοθεί σε δράσεις που σκοπό έχουν α) την αντιμετώπιση συγκρούσεων μεταξύ των 

δραστηριοτήτων, β) τον έλεγχο των περιβαλλοντικών πιέσεων και του είδους της ανάπτυξης και 

γ) την αποτροπή της μονόπλευρης εξάρτησής τους από τον τουρισμό.  
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Στην κατηγορία αυτή ως ανώτατο όριο δυναμικότητας νέων τουριστικών εγκαταστάσεων εντός 

ορίων οικισμών και σχεδίων πόλεως ορίζονται οι 100 κλίνες. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει 

για την Κρήτη. 

Ομάδα ΙΙΙ: Οι βραχονησίδες και τα ακατοίκητα νησιά κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες με 

βάση τα ιδιαίτερα φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά τους, το μέγεθος και την εγγύτητά 

τους με κατοικημένες περιοχές. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι βραχονησίδες, τα 

νησιά εμβαδού μικρότερου των 500 στρεμμάτων καθώς και μεγαλύτερα νησιά τα οποία 

εμπίπτουν στο Δίκτυο Φύση (NATURA) 2000 ή είναι σημαντικά για προστατευόμενα είδη 

ορνιθοπανίδας ή άλλης απειλούμενης και σπάνιας πανίδας και χλωρίδας. Στην ίδια κατηγορία 

περιλαμβάνονται τα απομονωμένα, από άποψη θέσης, νησιά (απόσταση από παράκτιες περιοχές 

του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας ή από νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 

κατοίκων μεγαλύτερη των 4 ναυτικών μιλίων) καθώς και τα νησιά που καλύπτονται από 

καθεστώτα προστασίας που απαγορεύουν τη δόμηση. Στα νησιά της κατηγορίας αυτής 

απαγορεύεται η δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων. Στη δεύτερη κατηγορία θα επιτρέπεται 

η ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων με τον όρο ότι κάλυψή τους δεν θα υπερβαίνει το 3% 

της έκτασης του νησιού, τηρουμένης της λοιπής νομοθεσίας. 

Επίσης, το ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισμό προτείνει τη δημιουργία εγκαταστάσεων γκολφ στις 

ευρύτερες περιοχές των μεγάλων αστικών του νησιού καθώς και ως τμήμα σύνθετων 

ολοκληρωμένων τουριστικών επενδύσεων με την προϋπόθεση εξασφάλισης των απαιτούμενων 

υδατικών πόρων της εγκατάστασης ύστερα από την ικανοποίηση υδρευτικών, αρδευτικών και 

οικολογικών αναγκών της περιοχής που επηρεάζεται ή τη χρήση ανακυκλωμένου νερού από 

αξιοποίηση των λυμάτων μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία ή από αφαλάτωση.  

 

Εικ. 4.99. Χωροθέτηση Τουριστικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. Πηγή: 

ΕΠΧΣΑΑ, 2009 
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ΣΤ. Αρχαιολογικοί χώροι και πολιτιστική κληρονομιά  

Οι θαλάσσιοι αρχαιολογικοί χώροι του της περιοχής μελέτης βρίσκονται στις περιοχές που 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4.ΧΧΙV). Σε αυτές τις περιοχές, η αλιεία, η 

αγκυροβόληση και οι καταδύσεις δεν επιτρέπονται, εκτός εάν υπάρξει έγκριση από το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

 

Πίνακας 4.ΧΧIV. Ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή μελέτης 

 

Περιφερειακή 

ενότητα 

Ενάλιος αρχαιολογικός χώρος 

Ηράκλειο 

Αρχαιολογικός Χώρος Αγίου Ιωάννη Καπετανιανών ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/22335/1358/13-5-1998, ΦΕΚ 590/Β/16-6-1998 

Ακρωτήριο Τραχήλι Ηρακλείου. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-1995, ΦΕΚ 1088/Β/29-

12-1995 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 646/Β/26-6-

1998 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, ΦΕΚ 

1498/Β/10-10-2003 

Αρχαιολογικός χώρος Λασαίας 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ23/32140/1442/14-7-1979, ΦΕΚ 767/Β/8-9-1979 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/62953/3706/18-12-1997, ΦΕΚ 39/Β/27-1-

1998 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/21084/1003/19-5-2000, ΦΕΚ 822/Β/6-7-

2000 

Λασίθι 

Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής ανατολικά του όρμου Ιεράπετρας 

Λασιθίου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/51742/3188/8-11-1999, ΦΕΚ 2114/Β/6-12-

1999 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, ΦΕΚ 

1498/Β/10-10-2003 

Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νότια και νοτιοδυτικά της Αγίας 

Φωτιάς Ιεράπετρας ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/51742/3188/8-11-1999, 

ΦΕΚ 2114/Β/6-12-1999 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, ΦΕΚ 

1498/Β/10-10-2003 

Ρέθυμνο 

Λείψανα αρχαίων ναυαγίων 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 

Γιαννιού - Ελληνικό Ρέμα Ν. Ρεθύμνης. Επιτρεπόμενη περιοχή 

καταδύσεων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-1995, ΦΕΚ 1088/Β/29-

12-1995 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 646/Β/26-6-

1998 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, ΦΕΚ 

1498/Β/10-10-2003 

Όρμος Πλακιά Ρεθύμνης. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων 
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ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-1995, ΦΕΚ 1088/Β/29-

12-1995 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 646/Β/26-6-

1998 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, ΦΕΚ 

1498/Β/10-10-2003 

Πλακιάς Ρεθύμνης, δυτ. Ακρωτηρίου Κακομούρη. Επιτρεπόμενη 

περιοχή καταδύσεων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-1995, ΦΕΚ 1088/Β/29-

12-1995 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 646/Β/26-6-

1998 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, ΦΕΚ 

1498/Β/10-10-2003 

Χανιά 

Θαλάσσιος αρχαιολογικός χώρος στη νήσο Γαυδοπούλα  

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ/43/59731/3422π.ε./30-3-1999, ΦΕΚ 

490/Β/29-4-1999 

Γαυδοπούλα Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-1995, ΦΕΚ 1088/Β/29-

12-1995 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 646/Β/26-6-

1998 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, ΦΕΚ 

1498/Β/10-10-2003 

Όρμος Κριού Χαλίκια Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-1995, ΦΕΚ 1088/Β/29-

12-1995 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 646/Β/26-6-

1998 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, ΦΕΚ 

1498/Β/10-10-2003 

Νησίδα Πλακάκι Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-1995, ΦΕΚ 1088/Β/29-

12-1995 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 646/Β/26-6-

1998 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, ΦΕΚ 

1498/Β/10-10-2003 

Θέση Τηγάνι Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-1995, ΦΕΚ 1088/Β/29-

12-1995 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 646/Β/26-6-

1998 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, ΦΕΚ 

1498/Β/10-10-2003 

Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον όρμο Κισσάμου Χανίων για 

υποβρύχιες δραστηριότητες 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/30229/1819/25-6-1997, ΦΕΚ 564/Β/10-7-

1997 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 646/Β/26-6-
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1998 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/36961/2194/22-7-1998, ΦΕΚ 923/Β/27-8-

1998 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, ΦΕΚ 

1498/Β/10-10-2003 

Θαλάσσιος χώρος Αγ. Ρουμέλης (Τάρρα) 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/7838/337 π.ε./23-5-1994, ΦΕΚ 423/Β/6-6-

1994 

Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής από τον όρμο Μεγάλου Σφάκου 

έως τον όρμο Αφράτων Χανίων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/25824/1060/12-5-1993, ΦΕΚ 388/Β/28-5-

1993 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, ΦΕΚ 

1498/Β/10-10-2003 

Όρμος Σφακίων Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-1995, ΦΕΚ 1088/Β/29-

12-1995 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 646/Β/26-6-

1998 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, ΦΕΚ 

1498/Β/10-10-2003 

Θαλάσσια περιοχή όρμου Λουτρού 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/13068/744/5-6-1997, ΦΕΚ 514/Β/23-6-

1997 

Πηγή: Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, 2014 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 

 

5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε αυτό το κεφάλαιο δίνεται έμφαση στο προσδιορισμό, εκτίμηση και αξιολόγηση των 

ενδεχομένων σημαντικών επιπτώσεων σε σημαντικούς τομείς του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

δυτικά και νότια της νήσου Κρήτης, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες έρευνας και 

εκμετάλευσης των υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

 

5.1.1. Περιβαλλοντικοί τομείς που επηρεάζονται 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 (Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος), οι παρακάτω γενικοί 

τομείς συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση επιπτώσεων. 
  

 Ποιότητα ατμόσφαιρας 

 Ιζήματα/Γεωλογία 

 Ποιότητα θαλασσινού νερού 

 Πλαγκτόν 

 Ψάρια 

 Βένθος 

 Αλιεία/Υδατοκαλλιέργειες 

 Θαλάσσια Θηλαστικά 

 Θαλάσσιες Χελώνες 

 Θαλασσοπούλια 

 Προστατευόμενες περιοχές 

 Κοινω-Οικονομικό περιβάλλον 

 

5.1.2. Κριτήρια εκτίμησης σημαντικότητας των επιπτώσεων  

Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ και την ΚΥΑ 107017/28.8.2006 που ενσωματώνει την 

Οδηγία στο θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας προσδιορίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι 

ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, και  ειδικότερα οι πρωτογενείς και 

δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργιστικές, βραχυ−, μεσο−, μακροπρόθεσμες, μόνιμες και 

προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις σε τομείς όπως: 

 η βιοποικιλότητα, 

 ο πληθυσμός, 

 η ανθρώπινη υγεία, 

 η πανίδα, 

 η χλωρίδα, 

 το έδαφος, 

 τα ύδατα, 

 ο αέρας, 

 οι κλιματικοί παράγοντες, 

 τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, 

 η πολιτιστική κληρονομιά συμπε-

ριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής 

και αρχαιολογικής κληρονομιάς, 

 το τοπίο 

 και οι σχέσεις μεταξύ των ανωτέρω 

παραγόντων, 
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Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος διενέργειας της εκτίμησης των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον. Επίσης περιγράφονται οι προτάσεις / κατευθύνσεις / μέτρα για την πρόληψη, τον 

περιορισμό και την, κατά το δυνατόν, αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

Σε σχέση με την εκτίμηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων στο περιβάλλον του προγράμματος 

αδειοδότησης για έρευνα και εκμετάλευση υδρογονανθράκων περιγράφονται τα χαρακτηριστικά 

των επιπτώσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά: 

 την πιθανότητα, τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων, 

 το σωρευτικό χαρακτήρα των επιπτώσεων, 

 το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων, 

 τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον (π.χ. λόγω ατυχημάτων), 

 το μέγεθος και την έκταση στο χώρο των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή και μέγεθος 

πληθυσμού που ενδέχεται να θιγούν), 

 τις επιπτώσεις σε περιοχές ή τοπία τα οποία απολαμβάνουν αναγνωρισμένου καθεστώτος 

προστασίας σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο, και εκτιμάται η ενδεχόμενη 

σημαντικότητά των επιπτώσεων αυτών 

Σε αυτή τη περιβαλλοντική μελέτη, μία επίπτωση θεωρείται σημαντική όταν πιθανά θα οδηγήσει σε 

ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: 

 Παραβίαση των προτύπων της ποιότητας του αέρα, του νερού ή των ιζημάτων, ορίων των 

αποβλήτων ή των εκπομπών 

 Συνεχής επιβάρυνση του νερού ή των ιζημάτων που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη 

θαλάσσια ζωή, ανθρώπινη υγεία, ή στην ωφέλιμη χρήση του περιβάλλοντος 

 Καταστροφή ή επιβάρυνση των ευαίσθητων ή προστατευόμενων ενδιαιτημάτων, 

αλιευμάτων ή περιοχώναν αψυχής όπως ακτές ή πάρκα. 

 Καταστροφή των θαλάσσιων ή παράκτιων ενδιαιτημάτων σε βαθμό που η λειτουργία του 

οικοσυστήματος και οικολογικών σχέσεων/διεργασιών μπορεί να αλλοιωθεί 

 Θάνατος, τραυματισμός ή διαταραχή κρίσιμων δραστηριοτήτων (π.χ. αναπαραγωγή, 

ωοτοκία, θηλασμός) ή καταστροφή σε κρίσιμα ενδιαιτήματα ενός είδους καταχωρημένου 

από το IUCN ώς απειλούμενο, ή ευαίσθητο 

 Συχνές ή συνεχείς παρεμβολές σε άλλες θαλάσσιες χρήσεις, όπως η αλιεία, ναυτιλία, 

αναψυχή και τουρισμός ή τηλεπικοινωνίες 

 Καταστροφή ή επιβάρυνση σημαντικών πολιτιστικών, ιστορικών ή θρησκευτικών περιοχών 

στη ξηρά ή τη θάλασσα (πχ ναυάγια, υποβρύχιες αρχαιολογικές περιοχές) και/ή 

 Απειλή προς τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια 

 

5.1.3. Φάσεις των Δραστηριοτήτων Ερευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων 

Γιά την παρούσα εκτίμηση επιπτώσεων, αναγνωρίζονται τρεις φάσεις των υπερακτίων 

δραστηριοτήτων γιά τους υδρογονάνθρακες: 

Αναζήτηση: αφορά στις δραστηριότητες γιά τον εντοπισμό ή/και την αξιολόγηση/εκτίμηση της 

δυνατότητας εξεύρεσης υδρογονανθράκων με μεθόδους εκτός των γεωτρήσεων. Η εν λόγω έρευνα 

περιλαμβάνει σεισιμικές έρευνες, γεωλογικές και γεωχημικές δειγματοληψίες, ηλεκτρομαγνητικές 

έρευνες και τηλεπισκόπηση. 
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Εξερεύνηση: αφορά σε διαδικασίές σε ένα ή περισσότερα διερευνητικά φρεάτια ανά 

αδειοδοτούμενο ερευνητικό τεμάχιο, ώστε να καθορισθεί αν υπάρχουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες 

ποσότητες υδρογονανθράκων. 

Εκμετάλλευση (ανάπτυξη και παραγωγή): αφορά στην διαδικασία εμπορικής εκμετάλλευσης των 

υδρογονανθράκων. Οι κύριες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την διάνοιξη των φρεατίων 

ανάπτυξης, την εγκαθίδρυση των εγκαταστάσεων παραγωγής, την εγκαθίδρυση εγκαταστάσεων 

εξαγωγής όπως το δίκτυο σωληνώσεων, την λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων και την τελική 

αποσυναρμολόγηση αυτών. 

 

5.2 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

5.2.1 Περιγραφή Δραστηριοτήτων 

Η αναζήτηση υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο περιβάλλον περιλαμβάνει ποικιλία τεχνικών όπως 

σεισμικές έρευνες, γεωλογικές και γεωχημικές δειγματοληψίες, ηλεκτρομαγνητικές και 

τηλεπισκοπικές έρευνες (Continental Shelf Associates, Inc., 2004). Ωστόσο, οι σεισμικές έρευνες 

είναι αυτές που εμπεριέχουν τον μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κίνδυνο, ενώ οι άλλες τεχνικές, τυπικά 

έχουν μικρότερη ή καθόλου επίπτωση στο περιβάλλον. Στον Πίνακα 5.I παρουσιάζονται σύμφωνα 

με τους Continental Shelf Associates Inc. (2004) τα χαρακτηριστικά των πιθανών δραστηριοτήτων 

έρευνας και αναζήτησης υδρογονανθράκων, τα οποία είναι δυνατόν να παρουσιασθούν σε ανοικτή 

θάλασσα.  

Πίνακας 5.I. Χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων αναζήτησης υδρογονανθράκων (σύμφωνα με: 

Continental Shelf Associates Inc., 2004) 

Δραστηριότητα Σκοπός Περιγραφή Ερευνητική 

Πλατφόρμα  

Πηγή 

Υψηλής 

Ενέργειας 

Ηχου 

Δραστηριότητες 

στο Θαλάσσιο 

Πυθμένα 

Σεισμικές Ερευνες 
2D γραμμικές 

έρευνες 

Οριοθέτηση 

κοιτασμάτων 

πετρελαίου και 

αερίου 

Δέκτες σε 

γραμμικά καλώδια 

Πλωτό μέσο Μονή 

συστοιχία 

σεισμικών 

πηγών 

(airguns) 

Καμμία 

3D γραμμικές 

έρευνες 

Οριοθέτηση/ 

καταγραφή 

κοιτασμάτων 

πετρελαίου και 

αερίου 

Δέκτες σε 

γραμμικά καλώδια 

Πλωτό μέσο Διπλή 

συστοιχία 

airguns 

Καμμία 

Υψηλής ανάλυσης 

επιτόπιες έρευνες 

Εντοπισμός αβαθών 

κινδύνων, 

αρχαιολογικών 

περιοχών, 

ευαίσθητων βενθικών 

οικοτόπων 

Δέκτες σε 

γραμμικά καλώδια 

Πλωτό μέσο Μονή/ 

πολλαπλή 

συστοιχία 

airguns 

Καμμία 

Ερευνες ωκεάνιου 

βυθού με καλώδια 

Οριοθέτηση/ 

καταγραφή 

κοιτασμάτων 

πετρελαίου και 

αερίου 

Δέκτες σε καλώδια 

αναπτυγμένα στο 

θαλάσσιο πυθμένα 

Πολλαπλά 

Πλωτά μέσα 

Διπλή 

συστοιχία 

airguns 

Καλώδια 

τοποθετημένα 

προσωρινά στο 

πυθμένα 

Κατακόρυφες 

έρευνες με καλώδια 

Οριοθέτηση/ 

καταγραφή 

κοιτασμάτων 

Δέκτες σε 

κατακόρυφα 

καλώδια 

Δύο πλωτά μέσα Διπλή 

συστοιχία 

airguns 

Κατακόρυφα καλώδια 

αγκυρωμένα 

προσωρινά στο 
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πετρελαίου και 

αερίου 

αγκυρωμένα στο 

θαλάσσιο πυθμένα 

πυθμένα 

Κατακόρυφο 

σεισμικό προφίλ 

Συσχέτιση 

γεωλογικών 

δεδομένων με 

σεισμικά δεδομένα 

Δέκτες σε 

κατακόρυφα 

καλώδια 

βυθισμένα σε 

γεωτρήσεις 

Αναρτημένα (πχ 

με γερανό) από 

γεωτρητικό 

εξοπλισμό ή από 

πλοίο εργασίας 

Απλά ή 

πολλαπλά 

airguns 

Δέκτες εισηγμένοι στη 

γεώτρηση 

Γεωλογική και Γεωχημική Δειγματοληψία 
Δειγματοληψία 

βυθού 

Απόκτηση φυσικών 

και χημικών 

δεδομένων σε 

επιφανειακά ιζήματα 

Δείγματα 

συλλεγέντα με 

βυθοκορητή 

βαρύτητας ή 

εμβόλου, δράγα, ή 

αρπάγη 

Πλωτό μέσο Καμμία Απομάκρυνση 

δείγματος ιζήματος 

Αβαθή 

βυθοκορήματα 

Απόκτηση φυσικών 

και χημικών 

δεδομένων σε 

επιφανειακά ιζήματα 

Συμβατική 

γεώτρηση από 

πλοίο ή φορτηγίδα 

Πλωτό μέσο Καμμία Απομάκρυνση 

δείγματος ιζήματος 

Ηλεκτρομαγνητικές έρευνες 
Μαγνητο-

τελλουρικές έρευνες 

Οριοθέτηση 

κοιτασμάτων 

πετρελαίου και 

αερίου 

Δέκτες 

τοποθετημένοι στο 

θαλάσσιο πυθμένα 

γιά να ανιχνεύσουν 

φυσικά ηλεκτρικά 

και μαγνητικά 

πεδία 

Πλωτό μέσο Καμμία Δέκτες τοποθετημένοι 

προσωρινά στο 

πυθμένα 

Δι-πολικές έρευνες Οριοθέτηση 

κοιτασμάτων 

πετρελαίου και 

αερίου 

Δέκτες που 

ανιχνεύουν 

ηλεκτρικά 

σήυματα 

αποσταλέντα μέσα 

στο θαλάσσιο 

πυθμένα 

Πλωτό μέσο Καμμία Δέκτες τοποθετημένοι 

προσωρινά στο 

πυθμένα 

Τηλεπισκόπηση 
Απεικόνηση με 

ραντάρ 

Οριοθέτηση 

κοιτασμάτων 

πετρελαίου και 

αερίου 

Το ραντάρ 

ανιχνεύει 

πετρελαιοκηλίδες 

που δείχνουν 

πιθανές τοποθεσίες 

διαρροής 

Δορυφόρος Καμμία Καμμία 

Αερομαγνητικές 

έρευνες 

Οριοθέτηση 

κοιτασμάτων 

πετρελαίου και 

αερίου 

Μαγνητόμετρα 

μετρούν το 

μαγνητικό πεδίο 

της γης ή/και τη 

κατακόρυφη 

βαθμίδωση του 

Αεροσκάφος Καμμία Καμμία 

Ερευνες βαρύτητας Οριοθέτηση 

κοιτασμάτων 

πετρελαίου και 

αερίου 

Βαρυτόμετρα 

μετρούν το πεδίο 

βαρύτητας της γης 

Πλωτό μέσο (ή 

σπανιότερα 

ελικόπτερο) 

Καμμία Καμμία 

Βαθμιδομετρία 

Βαρύτητας 

Οριοθέτηση 

κοιτασμάτων 

πετρελαίου και 

αερίου 

Οργανα που 

μετρούν τη 

βαθμίδωση της 

βαρύτητας της γης. 

Πλωτό μέσο Καμμία Καμμία 

Μαγνητικές ερευνες 

Θαλάσσης  

Οριοθέτηση 

κοιτασμάτων 

πετρελαίου και 

αερίου 

Μαγνητόμετρα 

μετρούν το 

μαγνητικό πεδίο 

της γης ή/και τη 

κατακόρυφη 

βαθμίδωση του 

Πλωτό μέσο Καμμία Καμμία 
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Μερικές δραστηριότητες αναζήτησης υδρογονανθράκων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στη θαλάσσια 

περιοχή του Ιονίου πελάγους (πχ στο Πατραϊκό κόλπο).  

Πιό συγκεκριμένα, η έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα χρονολογείται από τις αρχές του 20ου 

αιώνα, με τις πρώτες γεωτρητικές εργασίες να εκτελούνται από εταιρείες όπως η London Oil 

Development, HELLIS, PAN-ISRAEL, DEILMAN-ILIO στις περιοχές Ελος Κερί Ζακύνθου, ΒΔ. 

Πελοπόννησο και Εβρο. 

Το 1960 ξεκίνησε μια συστηματικότερη προσπάθεια από το τότε Υπουργείο Βιομηχανίας με τη 

συνδρομή του ΙΓΜΕ και σύμβουλο το Γαλλικό Ινστιτούτο πετρελαίων (IFP). Πραγματοποιήθηκαν 

εκτεταμένες γεωλογικές κυρίως έρευνες στη χερσαία Ελλάδα και εκτελέστηκαν 17 γεωτρήσεις 

μικρού βάθους. Την ίδια περίοδο, μεγάλες εταιρείες πετρελαίων έλαβαν παραχωρήσεις, όπως η BP 

(Αιτωλοακαρνανία), ESSO (ΒΔ Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Παξοί), HUNT (Θεσσαλονίκη), TEXACO 

(Θερμαϊκός), CHEVRON (Λήμνος), ANSCHUTZ (Θεσσαλονίκη-Επανομή) και OCEANIC-

COLORADO (Θρακικό πέλαγος), οι οποίες πραγματοποίησαν περισσότερες από 40 γεωτρήσεις σε 

ξηρά και θάλασσσα. Οι περισσότερες από τις γεωτρήσεις αυτές διέτρησαν γεωλογικούς στόχους με 

ενθαρρυντικές ενδείξεις υδρογονανθράκων και συνέβαλαν στον εμπλουτισμό της γεωλογικής 

γνώσης και ςτην ενίσχυση της πεποίθησης για τις θετικές δυνατότητες της Χώρας. Αποτέλεσμα 

βεβαίως των ερευνών αυτων ήταν η ανακάλυψη των πρώτων εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων στη 

θαλάσσια περιοχή της Θάσου – κοίτασμα πετρελαίου Πρίνος και κοίτασμα φυσικού αερίου Ν. 

Καβάλας - από την OCEANIC (1971-1974).  

Το 1975 ιδρύεται η ΔΕΠ Α.Ε και ψηφίζεται από τηνν Ελληνική Βουλή ο πρώτος Νόμος για τις 

έρευνες υδρογονανθράκων (ν. 468/76). Το 1985 ιδρύεται η ΔΕΠ ΕΚΥ θυγατρική της ΔΕΠ Α.Ε, ενώ 

το 1995 ψηφίζεται ο ν. 2289/95 που αναμόρφωσε το αδειoδοτικό καθεστώς σύμφωνα με τη σχετική 

κοινοτική οδηγία. Στις ΔΕΠ & ΔΕΠ-ΕΚΥ παραχωρήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο 24 

ερευνητικές άδειες σε περιοχές στην ξηρά και τη θάλασσα χωρίς διαγωνισμό. Εκτελέσθηκαν 73.000 

χιλιόμετρα σεισμικών 2D και 2.500 τ. χιλ. σεισμικών 3D, καθώς και 73 ερευνητικές γεωτρήσεις 

βασισμένες στις σεισμικές έρευνες. 

Αποτέλεσμα της ως άνω ερευνητικής δραστηριότητας ήταν η ανακάλυψη του κοιτάσματος 

πετρελαίου στη θαλάσσια περιοχή του Κατάκολου και του κοιτάσματος φυσικού αερίου στην Επανομή 

Θεσσαλονίκης, καθώς και ενδιαφέρουσες συγκεντρώσεις βιογενούς αερίου. Η γνώση του 

γεωλογικού χώρου ενισχύθηκε σημαντικά, η αξιολόγηση των περιοχών ενδιαφέροντος 

συστηματοποιήθηκε και η συλλογή και δημιουργία εκτεταμένου αρχείου δεδομένων αποτελεί μια 

σοβαρή βάση για ένα νέο εγχείρημα.  

Το 1996, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος διεθνής γύρος παραχωρήσεων 6 περιοχών, όπως αυτές 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 5.1.  

Παραχωρήθηκαν τελικά 4 περιοχές στη Δ. Ελλάδα: ΒΔ Πελοπόννησσος & Αιτωλοακαρνανία στην 

εταιρεία Τriton και Ιωάννινα & Δ. Πατραϊκός κόλπος στη εταιρεία Enterprise Oil. Επενδύθηκαν 85 

εκατ. €. σε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις. Οι έρευνες δεν απέδωσαν, αλλά και οι γεωτρήσεις 

δεν έφθασαν το βάθος που προέβλεπαν οι αρχικές συμφωνίες. Δεν διερευνήθηκαν δύο σημαντικοί 

στόχοι: Α) Στα Ιωάννινα με την εγκατάλειψη της βαθιάς γεώτρησης (4.000 μ.) λόγω σοβαρών 

τεχνικών προβλημάτων από την εταιρεία Enterprise Oil και Β) στο Δ. Πατραϊκό κόλπο όπου δεν 

εκτελέσθηκε η προγραμματισμένη γεώτρηση λόγω αποχώρησης της εταιρείας Triton (εξέπεσε 

εγγυητική επιστολή $8 εκατ.). Οι εταιρίες αποχώρησαν το 2000-2001. 
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Το 2007, με τροπολογία στο ν. 3587/2007 (άρθρο 20) το Ελληνικό Δημόσιο ανακάλεσε όλες τις 

παραχωρήσεις στις ΔΕΠ/ΔΕΠ-ΕΚΥ/ΕΛΠΕ (μετά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠ ΕΚΥ και την 

αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της ΕΛΠΕ ΑΕ), οι οποίες επανέρχονται στο ΥΠΕΚΑ πλην εκείνων 

που η ΕΛΠΕ ΑΕ συμμετέχει στην ευρύτερη περιοχή του Πρίνου. 

Βασικά συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από τις μέχρι σήμερα έρευνες είναι τα παρακάτω:  

– Το δίκτυο των σεισμικών ερευνών είναι αντικειμενικά αραιό αν υπολογιστεί το σύνολο της 

επικράτειας, οι δε σεισμικές καταγραφές 2D της αντίστοιχης εποχής, χαμηλής ανάλυσης με 

βάση τα σημερινά δεδομένα. Βεβαίως, παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες και αποτελούν μια 

πολύ σημαντική βάση για την επόμενη φάση των ερευνών. Οι σεισμικές καταγραφές που 

έγιναν την περίοδο 1999-2000 είναι υψηλής αξιοπιστίας.  

– Ο προσανατολισμός των γεωτρητικών ερευνών ήταν κυρίως σε ρηχούς και μέσου βάθους 

στόχους οι οποίοι, όπως αποδείχθηκε, παρουσιάζουν περιορισμένο ενδιαφέρον αν και δεν 

έχουν εξερευνηθεί στο σύνολο τους. Σε βαθύτερους στόχους (>4.000 μ.) οι προοπτικές είναι 

ευνοϊκότερες, όμως δεν έχουν ερευνηθεί γεωτρητικά. Η έρευνα στράφηκε κυρίως στις 

χερσαίες περιοχές, ενώ στο θαλάσσιο χώρο εστιαστηκε έως μεσαία βάθη θάλασσας (μέχρι 500 

μ), και περιορίσθηκε σε ορισμένες περιοχές του Ιονίου πελάγους, μέρος του Θρακικού 

πελάγους και του Θερμαϊκού κόλπου.  

 

 

 

Εικ. 5.1. Περιοχές πρώτου γύρου παραχωρήσεων σύμφωνα με το Ν. 2289/95  
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Η Ελλάδα δεν μπορεί να αξιολογηθεί ως μια ερευνημένη περιοχή και κατατάσσεται σε frontier area 

σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία.  

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία αδειοδότησης στην αναζήτηση, έρευνα και 

εκμετάλλευση υδρογονανθράκων (ν. 2289/95), εκσυγχρονίστηκε σχετικά πρόσφατα από την 

Ελληνική Κυβέρνηση με την ψήφιση του ν. 4001/2011 (Κεφάλαιο Β) και επίσης συστήθηκε η 

«Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ)», η οποία διαχειρίζεται 

σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία τα αποκλειστικά δικαιώματα του Ελληνικού 

Δημοσίου στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων.  

Κατόπιν τούτου το ΥΠΕΚΑ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την αναγγελία άμεσης παραχώρησης εκ 

μέρους του Ελληνικού Δημοσίου των δικαιωμάτων του για έρευνα και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων με τη διαδικασία της «ανοικτής πρόσκλησης» (open door) σε τρεις περιοχές: 

Πατραϊκός κόλπος, Ιωάννινα και Δυτικό Κατάκολο. 

Η πολιτική που τα τελευταία χρόνια ακολουθεί και υλοποιεί το ΥΠΕΚΑ, στοχεύει επίσης στην 

κάλυψη των ελλείψεων των σεισμικών ερευνών και για το σκοπό αυτό προέβη σε προκήρυξη 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΦΕΚ 76Β – 27/1/2012 & Official Journal of the EU 

7.3.2012/C 69/03) για συμμετοχή σε σεισμικές ερευνητικές εργασίες απόκτησης δεδομένων μη 

αποκλειστικής χρήσης εντός της θαλάσσιας ζώνης στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, ώστε να 

εξασφαλιστεί η απόκτηση, επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων, καθώς και η επανεπεξεργασία και 

ερμηνεία υφιστάμενων σεισμικών δεδομένων, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα που 

ακολουθούνται στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου με τελικό αποτέλεσμα την 

αξιολόγηση του δυναμικού σε υδρογονάνθρακες της περιοχής στα νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο 

και στην προώθηση Διεθνούς Γύρου Αδειοδότησης για την Έρευνα και Εκμετάλλευση 

Υδρογονανθράκων σε σύντομο χρονικό διάστημα (παρούσα προκήρυξη για Ιόνιο και Νότια και 

Δυτικά της Κρήτης). Οι σεισμικές έρευνες ανατέθηκαν στην νορβηγική εταιρεία Petroleum Geo-

Services (PGS), τον Σεπτέμβριο 2012, μετά την αξιολόγηση των προσφορών των οκτώ εταιρειών 

που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. 

Στις 31 Ιουλίου 2014, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ (Αρ. πρωτ.: Δ1/Α/12892) προκηρύχθηκε 

Διεθνής Διαγωνισμός για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της 

Κρήτης (Εικ. 5.2).  

Νότια και δυτικά της Κρήτης έχουν καθορισθεί 9 θαλάσσιες περιοχές (Εικ. 5.2), που αποτελούν 

αντικείμενο της παρούσας μελέτης, και για τις οποίες ελήφθησαν υπόψη η εκτεταμένη δισδιάστατη 

σεισμική έρευνα 12.347 χιλιομέτρων νέων σεισμικών γραμμών που καλύπτουν το Βόρειο Ιόνιο 

Πέλαγος, το Κεντρικό Ιόνιο Πέλαγος και τη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης, που εκτέλεσε η 

PGS σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ κατά την περίοδο 2012-2014, καθώς και 9.727 χιλιόμετρα 

ιστορικών σεισμικών γραμμών που έχουν υποστεί επανεπεξεργασία και επιπλέον  13.015 

χιλιόμετρα ιστορικών σεισμικών δεδομένων έχουν προσαρμοστεί και συνδεθεί με τις διαθέσιμες 

θαλάσσιες γεωτρήσεις. Το ΥΠΕΚΑ επίσης με την τεχνική υποστήριξη της PGS και του 

BeicipFranlab έχει εκπονήσει εκτενή ερμηνεία όλων των διαθέσιμων γεωφυσικών πληροφοριών για 

την περιοχή, καλύπτοντας τα θέματα από την τοπική γεωλογία ως την δυναμικότητα σε πόρους 

υδρογονανθράκων.  

. 
 

 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=L5205Wk6kHQ%3d&tabid=765&language=el-GR
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Εικ. 5.2. Οι 9 θαλάσσιες περιοχές ενδιαφέροντος για έρευνα και εκμετάλλευση Υ/Κ, νότια και 

δυτικά της Κρήτης. 
 

 

5.2.1.1 Σεισμικές Ερευνες 

Οι σεισμικές έρευνες χρησιμοποιούνται με σκοπό το προσδιορισμό της υποεπιφανειακής γεωλογίας 

μίας περιοχής ενδιαφέροντος. Το κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων θαλάσσιων σεισμικών 

ερευνών είναι η χρήση των σεισμικών πηγών ή «airguns» (μία πηγή συμπιεσμένου ήχου που 

συνήθως σύρεται πίσω από ένα ερευνητικό σκάφος), γιά να παράγει ηχητικά κύματα που 

διαπερνούν το φλοιό της γης. Οι γεωφυσικοί χρησιμοποιούν τα δεδομένα που προκύπτουν γιά να 

αναγνωρίσουν υποεπιφανειακά χαρακτηριστικά που είναι ευνοϊκά γιά αναγνώριση συσσώρευσης 

πετρελαίου και αερίου. Τα σεισμικά δεδομένα χρησιμοποιούνται γιά να επιλεγούν θέσεις για 

ερευνητικά φρεάτια γεωτρήσεων.  

Οι σεισμικές έρευνες γενικά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως σχετιζόμενες με εξερεύνηση ή 

προάγουσες τη παραγωγή (International Association of Oil and Gas Producers [OGP] and 

International Association of Geophysical Contractors [IAGC], 2004). Παραδείγματα ερευνών 

σχετικών με εξερεύνηση περιλαμβάνουν 2D και 3D γραμμικές έρευνες, οι οποίες συχνά διεξάγονται 
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από γεωφυσικούς εργολάβους σε εκτεταμένες περιοχές πριν την αδειοδότηση των ερευνητικών 

τεμαχίων (πχ η εκτεταμένη σεισμική έρευνα που εκτέλεσε η PGS στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, 

2012-2014). Αλλες σεισμικές έρευνες όπως επιτόπιες έρευνες υψηλής ανάλυσης, καλωδιακές 

έρευνες βυθού, κατακόρυφες καλωδιακές έρευνες και κάθετα σεισμικά προφίλ, τυπικά έχουν πιό 

περιορισμένους σκοπούς και διεξάγονται αφού δοθεί άδεια σε ενα ερευνητικό τεμάχιο, είτε κατά τη 

διάρκεια της εξερεύνησης ή της εκμετάλλευσης. 

Ερευνες γραμμικών καταγραφών 2D και 3D 

Ερευνες γραμμικών καταγραφών 2D και 3D είναι οι πλέον κοινές. Μία έρευνα 2D αποτελείται από 

μία ομάδα γραμμών που έχουν μία μεγάλη απόσταση μεταξύ τους (πχ 2 χλμ μεταξύ γραμμών), ενώ 

μία 3D έρευνα αποτελείται από πολλαπλές γραμμές σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους (πχ 300 

έως 600 μέτρα μεταξύ των γραμμών). Μία 3D έρευνα μπορεί να παράγει περισσότερο λεπτομερείς 

υποεπιφανειακούς χάρτες από αυτούς των δεδομένων 2D, που συχνά απαιτούν ολοκλήρωση μεταξύ 

των γραμμών. 

Μία τυπική διάταξη σεισμικής έρευνας παρουσιάζεται στην Εικόνα 5.3. Ηχητικά κύματα από 

σεισμικές πηγές (airguns) ρυμουλκούμενες από ερευνητικό σκάφος κατευθύνονται προς τα κάτω 

μέσα στο θαλάσσιο πυθμένα και τις υποεπιφανειακές γεωλογικές δομές. Τα ηχητικά κύματα 

κατόπιν αντανακλώνται πίσω στην επιφάνεια όπου ανιχνεύονται από τα υποβρύχια υδρόφωνα, τα 

οποία ρυμουλκούνται σε γραμμικές συστοιχίες πίσω από το σκάφος (Εικ. 5.4).  

Τυπικά, ο εξοπλισμός γιά σεισιμικές έρευνες περιλαμβάνει (Continental Shelf Associates, Inc, 

2004): 

– Ενα σκάφος γιά σεισμικές έρευνες εξοπλισμένο με ικανά ενδιαιτήματα και αποθηκευτικούς 

χώρους γιά να λειτουργεί συνεχώς (24 ώρες καθημερινά γιά 7 ημέρες την εβδομάδα) γιά 

εβδομάδες ή μήνες κάθε φορά,. 

– Μονές ή πολλαπλές σεισμικές πηγές - μία πηγή συμπιεσμένου ήχου που παράγει ηχητικά 

κύματα που διαπερνούν το φλοιό της γης, 

– Μονές ή πολλαπλές γραμμικές διατάξεις – καλώδια μεταβλητού μήκους (πχ 1 έως 2 χλμ ή 

μακρύτερα) που συγκρατούν μία σειρά πό υδρόφωνα, που χρησιμεύουν ώς δέκτες των 

σεισμικών ήχων, 

– Ενα σύστημα καταγραφής δεδομένων και το σχετικό εξοπλισμό γιά την τοποθέτηση των 

σεισμικών πηγών και υδροφώνων στις κατάλληλες θέσεις και την καταγραφή τους μετά τη 

τοποθέτηση, και 

– Ενα τελικό πλωτήρα (σημαδούρα) εξοπλισμένο με ανακλαστήρα ραντάρ και φως που 

αναβοσβήνει, ο οποίος είναι προσηρτημένος στο άκρο της γραμμικής διάταξης γιά σκοπούς 

ναυσιπλοϊας και προειδοποίησης των παραπλεόντων σκαφών. 
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Εικ. 5.3. Τυπική διαμόρφωση σεισμικής γραμμικής συστοιχίας (Από: Continental Shelf Associates 

Inc., 2004) 

 
Εικ. 5.4. Απεικόνηση ενός σκάφους ερευνών που ρυμουλκεί μία σεισμική πηγή (airgun) και 

υποβρύχια υδρόφωνα. Ο ρυμουλκούμενος εξοπλισμός μπορεί να αναπτυχθεί σε απόσταση 

από 3 έως 12 χλμ πίσω από το σκάφος (από: SEA Cyprus, 2008). 
 

Υπάρχουν παραλλαγές αυτής της τυπικής διάταξης, που καθορίζονται από το βάθος ή τη παρουσία 

άλλων δομών στη περιοχή ενδιαφέροντος. 

Πλοία που διεξάγουν 2D έρευνες γενικά έχουν μήκος 60 έως 90 μέτρα και ρυμουλκούν μία διάταξη 

σεισμικών πηγών σε μία απόσταση 100 έως 200 μέτρα πίσω από το πλοίο. Η διάταξη των πηγών 

τυπικά αποτελειται από τρεις υποδιατάξεις με έξι ή επτά σεισμικές πηγές η κάθε μία, κάθε διάταξη 
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πηγής έχει περίπου 12 έως 18 μέτρα μήκος και 16 έως 36 μέτρα πλάτος (Εικ. 5.2). Πίσω από τη 

διάταξη των σεισμικών πηγών 100 έως 200 μέτρα ακολουθεί μία μονή γραμμική διάταξη μήκους 8 

έως 12 χλμ. Το σκάφος ρυμουλκεί όλο τον εξοπλισμό με ταχύτητα περίπου 8.3 km/h (4.5kn). 

Περίπου κάθε 16 δευτερόλεπτα (δηλ. σε απόσταση 37 μέτρων γιά ενα σκάφος που ταξιδεύει με 

ταχύτητα 8.3 km/h), η διάταξη των σεισμικών πηγών (airguns) πυροδοτείται, ο πραγματικός χρόνος 

μεταξύ πυροδοτήσεων ποικίλει ανάλογα με τη ταχύτητα του σκάφους. Τυπικά ένα ερευνητικό 

σκάφος κινείται κατά μήκος μίας τροχιάς γιά 12 έως 20 ώρες, καλύπτοντας 100 έως 166 χλμ, και 

μετά χρειάζεται 2 έως 3 ώρες να επιστρέψει και να ξεκινήσει μία άλλη τροχιά. Η απόσταση μεταξύ 

των τροχιών είναι συνήθως της τάξης των 2 χλμ, αλλά μπορεί να είναι και μεγαλύτερη. Μία τέτοια 

έρευνα μπορεί να συνεχιστεί νυχθημερόν γιά ημέρες, εβδομάδες ή μήνες, εξαρτώμενη από το 

μέγεθος της υπό εξερεύνηση περιοχής.  

Κατά τις 3D έρευνες τυπικά χρησιμοποιούνται ελαφρώς μεγαλύτερα σκάφη (πχ 80 έως 90 μέτρα 

μήκος) από ότι στις 2D έρευνες, επειδή το σκάφος πρέπει να ρυμουλκεί περισσότερο εξοπλισμό. Το 

σκάφος ρυμουλκεί δύο διατάξεις σεισμικών πηγών, παράλληλες μεταξύ τους, 100 έως 200 μέτρα 

πίσω από το σκάφος. Οι σεισμικές πηγές είνα ίδιες με αυτές που χρησιμοποιούνται στις 2D έρευνες. 

Πίσω από τη διπλή διάταξη σεισμικών πηγών σε 100 έως 200 μέτρα ακολουθούν 6 έως 12 

γραμμικά καλώδια μήκους 3 έως 12 χλμ και απλωμένα σε εύρος περίπου 600 έως 1500 μέτρων. Τα 

ερευνητικά σκάφη ρυμουλκούν τις διατάξεις αυτές και τα καλώδια με ταχύτητα 4.5 kn (8.3 km/h). 

Περίπου κάθε 16 δευτερόλεπτα πυροδοτείται μία από τις διατάξεις των airguns και μετά από 16 

δευτερόλεπτα πυροδοτείται η άλλη διάταξη. 

Υψηλής ανάλυσης επιτόπιες έρευνες 

Οι υψηλής ανάλυσης επιτόπιες έρευνες διεξάγονται για τη διερεύνηση του αβαθούς πυθμένα γιά 

γεωλογικούς κινδύνους και τις συνθήκες του εδάφους, καθώς και για τον πιθανό εντοπισμό 

βενθικών κοινωνιών (ή οικοτόπους) και αρχαιολογικών τόπων που βρίσκονται στη περιοχή 

ενδιαφέροντος. Πληροφορίες από τις υψηλής ευκρίνειας έρευνες μπορούν να ανακτηθούν σε πολύ 

μεγαλύτερα βάθη, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπλέον για τους σκοπούς της 

εξερεύνησης. Οι έρευνες αυτές συνήθως επικεντρώνονται σε έναν περιορισμένο χώρο, όπως ένα 

τεμάχιο ή μέρος ενός τεμαχίου, όπου οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις ή άλλες δραστηριότητες 

πραγματοποιούνται. 

Μία τυπική δραστηριότητα έρευνας υψηλής ανάλυσης αποτελείται από ένα σκάφος που ρυμουλκεί 

μία σεισμική πηγή περίπου 25 μέτρα πίσω από το σκάφος και ένα 600-m καλώδιο με μια τελική 

σημαδούρα (Continental Shelf Associates , Inc, 2004). Ένα τυπικό πλέγμα είναι 300 x 900 m, αν και 

μικρότερου εύρους κάναβος μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου βυθισμένοι αρχαιολογικοί θησαυροί 

(π.χ., ναυάγια) είναι πιθανοί. Το πλοίο ταξιδεύει με ταχύτητα 3 έως 3,5 kn (5.6 - 6.5 km / h), και το 

airgun πυροδοτείται κάθε 7 με 8 δευτερόλεπτα (ή περίπου κάθε 12,5 μέτρα). Συνήθως, το πλοίο 

κινείται προς μια κατεύθυνση κατά μήκος μιας γραμμικής διαδρομής για περίπου μία ώρα, μετά 

επιστρέφει (περίπου 20 έως 30 λεπτά) και ερευνά την επόμενη διαδρομή. 

Πρόσφατα, έχουν γίνει διαθέσιμες επιτόπιες έρευνες 3D υψηλής ευκρίνειας, με σκάφη που 

ρυμουλκούν πολλαπλούς εξοπλισμούς, ως σεισμικό εργαλείο αναζήτησης (Continental Shelf 

Associates, Inc, 2004). Γιά τη διεξαγωγή αυτών των ερευνών χρησιμοποιούνται ελαφρώς 

μεγαλύτερα σκάφη (47 μέτρα έναντι 37 μέτρων, μήκος) από αυτά που χρησιμοποιούνται στις 

συμβατικές υψηλής ανάλυσης επιτόπιες έρευνες. Μέχρι έξι συστοιχίες 100 - 200 μ. 

χρησιμοποιούνται με τριπλό σύμπλεγμα airguns. 
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Ερευνες με καλώδια βυθού 

Οι έρευνες με καλώδια βυθού είναι παρόμοιες με τις συμβατικές έρευνες που περιγράφησαν 

παραπάνω, εκτός από το ότι οι δέκτες βρίσκονται σε καλώδια που έχουν αναπτυχθεί στον πυθμένα 

της θάλασσας. Τα συστήματα αυτά είχαν αρχικά εισαχθεί γιά να καταστούν δυνατές αποτυπώσεις 

σε περιοχές με εμπόδια (όπως οι πλατφόρμες παραγωγής) ή σε αβαθή νερά που ήταν απρόσιτες για 

τα πλοία που ρυμουλκούν συμβατικό εξοπλισμό. Οι έρευνες αυτές μπορεί να είναι αποτελεσματικές 

στην απόκτηση πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά υγρών και βράχων στις υποεπιφανειακές 

γεωλογικές δομές. 

Αν και η νεότερη τεχνολογία έχει επιτρέψει την πραγματοποίηση ερευνών με καλώδια στον 

ωκεανιο βυθό σε βάθη των 2500 m και άνω, το όριο στο βάθος των περισσότερων ερευνών είναι 

συνήθως μικρότερο από 200 m (Ugbor, 2007). 

Μία τυπική έρευνα με καλώδια στο πυθμένα του ωκεανού πραγματοποιείται από τέσσερα έως έξι 

σκάφη, συμπεριλαμβανομένων μιας βάρκα με τη πηγή, ένα σκάφος καταγραφής, μία ή δύο βάρκες 

γιά καλώδια, καθώς και δύο μικρότερα σκάφη (Continental Shelf Associates, Inc, 2004; Ugbor, 

2007). Τα καλώδια αναπτύσσονται από το πίσω κατάστρωμα του σχετικού σκάφους με ένα 

υδραυλικό βίντσι, ενώ το πλοίο διασχίζει την προ-προγραμματισμένη διαδρομή. Ομάδες 

υδροφώνων ή γεωφώνων (geophones) προσαρτώνται στο καλώδιο σε διαστήματα από 25 έως 50 

μέτρα. Τα πολλαπλά καλώδια τοποθετούνται παράλληλα το ένα στο άλλο χρησιμοποιόντας αυτή τη 

μέθοδο διάταξης με διαστήματα 50 μέτρων μεταξύ των καλωδίων. Όταν το καλώδιο είναι στη θέση 

του στο πυθμένα, ένα πλοίο ρυμούλκησης μίας διάταξης διπλής σεισμικής πηγής (airgun) περνά 

μεταξύ των καλωδίων, ενεργοποιόντας τη σεισμική πηγή κάθε 25 μέτρα. Αφού μια γραμμική 

διαδρομή έχει ολοκληρωθεί, το πλοίο με τη πηγή θέλει περίπου 10 με 15 λεπτά για να γυρίσει και 

να πράσει μεταξύ των επόμενων δύο καλωδίων. Όταν ένα καλώδιο δεν είναι πλέον απαραίτητο για 

την καταγραφή σεισμικών δεδομένων, θα ανακτηθεί από το πλοίο ανάκτησης καλωδίων και θα 

μετακινηθεί στην επόμενη θέση καταγραφής. Ένα συγκεκριμένο καλώδιο μπορεί να βρίσκεται σε 

οποιοδήποτε σημείο στο πυθμένα από 2 ώρες έως αρκετές ημέρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα 

καλώδια μπορούν να παραμείνουν στο πυθμένα για μελλοντικές έρευνες 

Eρευνες με κάθετα καλώδια 

Οι έρευνες με κάθετα καλώδια είναι παρόμοιες με τις έρευνες καλωδίων βυθού στο ότι οι δέκτες 

αναπτύσσονται και ενεργοποιούνται από πλοίο που ρυμουλκεί τη σεισμική πηγή (Continental Shelf 

Associates, Inc, 2004). Ωστόσο, σε αυτή τη περίπτωση, οι δέκτες βρίσκονται σε κάθετα καλώδια 

αγκυρωμένα στο βυθό των ωκεανών. Οι έρευνες αυτές συνήθως διεξάγονται σε βάθη νερού έως και 

1700 μέτρα, ωστόσο, όταν χρησιμοποιούνται ειδικά κατασκευασμένα υδρόφωνα, οι έρευνες 

μπορούν να διεξαχθούν σε βάθος νερού μέχρι και 2500 μέτρα. Κατά τη διεξαγωγή των ερευνών 

χρησιμοποιούνται δύο ταυτόσημα διαμορφωμένα σκάφη για την αρχική τοποθέτηση των καλωδίων. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, το ένα σκάφος χρησιμοποιείται ως αυτό με τη σεισμική πηγή και το 

άλλο για να ανακτήσει και να επανατοποθετήσει τα καλώδια. Τα κάθετα καλώδια αναπτύσσονται 

κάθε 2 χλμ. σε δύο επικαλυπτόμενους κάναβους. Κανονικά, 28 ή 32 κάθετα καλώδια τοποθετούνται 

κάθε φορά.. Στο κάτω άκρο κάθε κάθετου καλωδίου υπάρχει μια άγκυρα, και στην κορυφή υπάρχει 

μία επιπλέουσα σημαδούρα γιά να κρατάει το καλώδιο όσο πιο κάθετα γίνεται. Όταν τα καλώδια 

είναι στη θέση τους, το σκάφος με τη πηγή ξεκινά τη ενεργοποίηση με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε 

κάθετο καλώδιο να λαμβάνει «βολές» σε αποστάσεις 5 χλμ. προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό 

επιτυγχάνεται ταξιδεύοντας σε διαδρομές παράλληλες με το κάναβο των κάθετων καλωδίων. Μόλις 

το σκάφος με τη σεισμική πηγή ενεργοποιήσει μια διαδρομή 1 km πέραν της πρώτη σειράς των 
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κάθετων καλωδίων, αυτή η σειρά ανακτάται και επανατοποθετείται. Τα καλώδια μπορούν να 

παραμείνουν στη θέση τους για ώρες ή ημέρες, ανάλογα με το μέγεθος της έρευνας και των 

συνθηκών που γίνεται η επιχείρηση. Η ταχύτητα του σκάφους είναι συνήθως 4,5 kn. Η διπλή σειρά 

σεισμικών πηγών (airguns) είναι η ίδια που συνήθως χρησιμοποιείται σε 3D σεισμικές έρευνες. 

Ερευνες κάθετων σεισμικών προφίλ 

Στις κάθετες έρευνες σεισμικού προφίλ (VSP: Vertical Seismic Profile), τα σεισμικά δεδομένα 

καταγράφονται από αισθητήρες τοποθετημένους σε μία γεώτρηση (δηλαδή, μια τρύπα κάθετη προς 

την επιφάνεια του ωκεανού ή του πυθμένα της θάλασσας) με τις σεισμικές πηγές αναπτυγμένες σε 

διάφορες γεωμετρίες γύρω από την κάθετη διάταξη των αισθητήρων (Continental Shelf Associates, 

Inc, 2004). Ως εκ τούτου, VSP έρευνες συνήθως προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης και 

της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων γεώτρησης. 

Σε όλες τις έρευνες VSP, οι αισθητήρες βυθίζονται μέσα σε μία γεώτρηση πριν τοποθετηθούν οι 

αγωγοί παραγωγής στο φρεάτιο ή όταν το φρεάτιο έχει εγκαταληφθεί. Αφού η διάταξη των 

αισθητήρων έχει καταβυθισθεί μέχρι το χαμηλότερο τμήμα της γεώτρησης που θα ερευνηθεί, οι 

αισθητήρες προσωρινά στερεώνονται στο πλάι του φρεατίου και καταγράφονται τα σεισμικά 

σήματα. Στη συνέχεια, οι αισθητήρες επανατοποθετούνται και καταγράφεται η επόμενη σειρά των 

σεισμικών σημάτων. Οι σεισμικές πηγές που χρησιμοποιούνται σε VSP έρευνες είναι οι ίδιες με 

αυτές που χρησιμοποιούνται στις συμβατικές σεισμικές έρευνες. Οι έρευνες «Zero offset» 

(μηδενικού αντισταθμίσματος) διεξάγονται με τη χρήση μιάς μικρής μονής σεισμικής πηγής 

(airgun), που έχει αναρτηθεί με γερανό στο κατάστρωμα της εξέδρας γεώτρησης. «Walk-away» 

έρευνες χρησιμοποιούν ένα σκάφος εργασίας με οκτώ έως τέσσερεις σεισμικές πηγές (airguns). 

Ερευνες 3D VSP χρησιμοποιούν τις ίδιες συστοιχίες σεισμικών πηγών (airguns) που 

χρησιμοποιούνται για τις συμβατικές 2D και 3D έρευνες 

5.2.1.2. Γεωλογικές και Γεωχημικές δειγματοληψίες 

Γεωλογικές και γεωχημικές δειγματοληψίες διεξάγονται για την απόκτηση ιζημάτων για φυσικές 

και / ή χημικές αναλύσεις. Οι φυσικές αναλύσεις χρησιμοποιούνται στις μηχανικές μελέτες για την 

τοποθέτηση των κατασκευών όπως είναι οι πλατφόρμες και οι πετρελαιαγωγοί. Οι χημικές 

αναλύσεις (επιφανειακή γεωχημική έρευνα) βασίζονται στην παραδοχή ότι η ανοδος του 

πετρελαίου από τις πηγές και δεξαμενές σε βαθιά πετρώματα μπορεί να ανιχνευθεί σε επιφανειακά 

ιζήματα και να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των πιθανοτήτων εξερεύνησης. Συνήθως, ένα 

πρόγραμμα δειγματοληψίας πυθμένα και αβαθών πυρηνοληψιών διεξάγεται ταυτόχρονα από ένα 

μικρό σκάφος θαλάσσιων γεωτρήσεων (Continental Shelf Associates, Inc., 2004). 

Δειγματοληψία Πυθμένα 

Δειγματοληψία πυθμένα γίνεται με όργανα που διαπερνούν μόνο μερικά εκατοστά έως αρκετά 

μέτρα τον πυθμένα της θάλασσας. Τα δείγματα των επιφανειακών ιζημάτων συνήθως λαμβάνονται 

με τη ρίψη ενός πυρηνολήπτη εμβόλου ή πυρηνολήπτη βαρύτητας ("βέλος") στον πυθμένα του 

ωκεανού και την ανάκτηση του μέσω ενός προσηρτημένου σύρματος. Τα δείγματα, επίσης, 

μπορούν να ληφθούν με μια αρπαγή ή βυθοκορητή. Ο τυπικός πυρηνολήπτης εμβόλου είναι ένας 

σωλήνας μήκους 6 μέτρων, διαμέτρου 7,5 εκατοστών με έναν πυρήνα βάρους 910 κιλών. Σε 

πυρηνοληψία βαρύτητας, η διείσδυση στον πυθμένα περιορίζεται από τον τύπο ιζήματος, την τριβή 

του ιζήματος στα εξωτερικά και εσωτερικά τοιχώματα του σωλήνα του πυρηνολήπτη, και την 

αντίσταση του νερού που εξέρχεται από τον σωλήνα. Αντίθετα στον πυρηνολήπτη εμβόλου γίνεται 

μια "ελεύθερη πτώση" του σωλήνα, ώστε να επιτύχει μεγαλύτερη αρχική δύναμη κατά την 
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πρόσκρουση, και υπάρχει ένα συρόμενο έμβολο μέσα στο σωλήνα για να μειώσει τις τριβές με το 

ίζημα στο εσωτερικό τείχωμα και να βοηθήσει στην εκκένωση των εκτοπιζόμενου νερού από την 

κορυφή του πυρηνολήπτη. 

Αβαθής πυρηνοληψία 

Αβαθής πυρηνοληψία διεξάγεται μέσω συμβατικού περιστροφικού γεωτρητικού εξοπλισμού από 

μια φορτηγίδα γεώτρησης ή άλλο σκάφος. Η διείσδυση συνήθως περιορίζεται στην ανάκτηση 

αρκετών μέτρων συμπαγούς βράχου. 

5.2.1.3 Ηλεκτρομαγνητικές Έρευνες 

Μαγνητο-τελλουρικές και διπολικές έρευνες προκύπτουν κατά την φάση αναζήτησης, καλύπτουν 

ένα ή περισσότερα τεμάχια, και έχουν σχεδιαστεί για να οριοθετήσουν δυνητικούς ταμιευτήρες 

πετρελαίου και φυσικού αερίου (Continental Shelf Associates Inc., 2004). 

Μαγνητο-τελλουρικές Έρευνες 

Για τις μαγνητο-τελλουρικές έρευνες, χρησιμοποιούνται πλοία για την ανάπτυξη και την ανάκτηση 

των εξειδικευμένων συσκευέών καταγραφής στον πυθμένα της θάλασσας (Continental Shelf 

Associates, Inc., 2004). Οι συσκευές είναι περίπου 1,5 μέτρο ύψος επί 1 μέτρο πλάτος, και έχουν 

προσηρτημένη μία τσιμεντένια άγκυρα περίπου 60 εκατοστά πλάτος επί 15 εκατοστά ύψος, και η 

οποία ζυγίζει περίπου 130 κιλά. Επίσης, στην συσκευή εγγραφής είναι προσαρτημένοι τέσσερις 

βραχίονες που εκτείνονται έξω από κάθε πλευρά του κιβωτίου με ένα ηλεκτρόδιο σε κάθε άκρο. 

Αυτοί οι βραχίονες έχουν περίπου 20 μέτρα μήκος και είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό 

πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) σωλήνα 5 εκατοστών. Δεν επάγουν ηλεκτρικά ρεύματα στη γη, αλλά η  

συσκευή-δέκτης ανιχνεύει τα φυσικά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που υπάρχουν στη γη. Η 

συσκευή καταγραφής περιέχει ένα μαγνητόμετρο και ένα μηχάνημα μακροπρόθεσμης εγγραφής που 

επιτρέπει στη συσκευή κιβώτιο να παραμείνει στο βυθό της θάλασσας για μέρες κάθε φορά. Οι 

συσκευές καταγραφής ανακτώνται χρησιμοποιώντας ένα ακουστικό απελευθερωτή που 

απελευθερώνει μία σημαδούρα, η οποία ανεβαίνει στην επιφάνεια της θάλασσας, και όπου η 

σημαδούρα, το καλώδιο και η συσκευή καταγραφής μπορούν να ανακτηθούν. 

Διπολικές Έρευνες 

Οι διπολικές έρευνες περιλαμβάνουν την χρήση δύο καλωδίων (ενωμένων μεταξύ τους, με το 

δεύτερο καλώδιο μερικά εκατοντάδες μέτρα μακρύτερο από το πρώτο), που σύρονται από σκάφος 

(Continental Shelf Associates, Inc., 2004). Στο τέλος κάθε καλωδίου είναιι προσαρτημένος ένας 

μεταλλικός κύλινδρος με μήκος περίπου 3 μέτρα και 0,3 μέτρα διάμετρο. Σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, το πλοίο σταματά, τα καλώδια βυθίζονται μέχρι τον πυθμένα, και ένα ηλεκτρικό σήμα 

εισάγεται μέσω των καλωδίων και στο βυθό της θάλασσας. Αυτά τα ηλεκτρικά σήματα που 

ανιχνεύονται από δέκτες που έχουν εκ των προτέρων αναπτυχθεί 2 έως 10 χλμ. μακριά από την 

πηγή και είναι τοποθετημένοι σε μια γραμμή ή σε κατακόρυφη διάταξη. Τα κιβώτια των δεκτών 

συνδέονται με τσιμεντόλιθους παρόμοιους με αυτούς που χρησιμοποιούνται για τις μαγνητο-

τελλουρικές έρευνες. Στο εσωτερικό των κιβωτίων των δεκτών υπάρχουν συσκευές που επιτρέπουν 

την καταγραφή για λίγες μέρες. Οταν η καταγραφή ολοκληρωθεί, ένας ακουστικός απελευθερωτής 

απελευθερώνει το κιβώτιο καταγραφής από την άγκυρα, και το κιβώτιο καταγραφής επιπλέει στην 

επιφάνεια για την ανάκτηση του. 

Και στις δύο τεχνικές, μικρές διαταραχές του πυθμένα της θάλασσας θα συμβούν. Κάθε συσκευή 

καταγραφής καταλαμβάνει μία περιοχή περίπου 1 τετρ. Μέτρου, ενώ το ηλεκτρόδιο με τους 
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βραχίονες μπορεί να επηρεάσει άλλα 4 τετρ. μέτρα, συνολικά 5 τετρ. μέτρα του πυθμένα της 

θάλασσας διαταράσσονται γιά κάθε συσκευή καταγραφής που αναπτύσσεται. Σε μία διπολική 

έρευνα, ανακτήσιμοι μεταλλικοί κύλινδροι θα έρθουν σε επαφή και τον πυθμένα της θάλασσας, 

αφήνοντας ένα ίχνος περίπου 1 τετρ μέτρου, κάθε φορά που η συσκευή θα τοποθετείται στον 

πυθμένα της θάλασσας (Continental Shelf Associates, Inc., 2004). 

5.2.1.4 Μέθοδοι τηλεπισκόπησης 

Ερευνες τηλεπισκόπησης μπορούν να διεξαχθούν από ένα σκάφος, αεροσκάφη, ή δορυφόρο. Αυτές 

οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν την οριοθέτηση πιθανών ταμιευτήρων πετρελαίου 

και φυσικού αερίου σε μεγάλες περιοχές και περιλαμβάνουν ελάχιστη ή ή καθόλου επίπτωση στο 

περιβάλλον (Continental Shelf Associates, Inc., 2004). 

Απεικόνηση ραντάρ 

Οι δορυφορικές φωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό πετρελαιοκηλίδων 

στην επιφάνεια της θάλασσας (Continental Shelf Associates, Inc., 2004). Αυτό είναι δυνατό επειδή 

όταν τα μόρια του πετρελαίου φθάσουν στην επιφάνεια της θάλασσας, σχηματίζουν ένα λεπτό 

στρώμα που αμβλύνει τα επιφανειακά θαλάσσια τριχοειδή κύματα. Η ανίχνευση των 

πετρελαιοκηλίδων απαιτεί συνθήκες ηρεμίας του νερού και, κατά συνέπεια, περιορίζεται από την 

κατάσταση της θάλασσας, καθώς και από τη θέση του δορυφόρου και συχνότητα κάλυψης. Για 

παράδειγμα, η Infoterra έχει κατασκευάσει μια παγκόσμια βάση δεδομένων σαρώνοντας υπεράκτιες 

λεκάνες σε ένα βάθος περίπου 3000 μέτρων με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων (SAR: Synthetic 

Aperture Radar) για τον εντοπισμό δυνητικών διαρρoών πετρελαίου. Αυτό το είδος της έρευνας 

χρησιμοποιεί τις υφιστάμενες δορυφορικές απεικονήσεις και δεν παράγει καμμία περιβαλλοντική 

επίπτωση στην περιοχή του έργου. 

Αερομαγνητικές Έρευνες 

Οι αερομαγνητικές έρευνες πραγματοποιούνται για την εξέταση της βαθιάς δομής του φλοιού, γιά 

δομές σχετικές με το αλάτι και ανωμαλίες μέσα στο ίζημα (Continental Shelf Associates, Inc, 2004). 

Έρευνες έχουν γίνει επίσης με πτήσεις με αεροσκάφη (fixed-wing aircraft) μήκους της τάξης των 

400 χλμ., σε ύψος από 75 έως 150 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας με ταχύτητα περίπου 

220 km / h. Η απόσταση της πορείας κάθε πτήσης από την άλλη κυμαίνεται 500 - 800 μέτρα μεταξύ 

τους, με διαστάυρωση κάθε 2000 με 3000 μέτρα. Η απόκτηση δεδομένων είναι της τάξης των 1000 

με 2000 χλμ. δεδομένων ανά ημέρα. Το μαγνητικό πεδίο της γης μετριέται με μαγνητόμετρο 

ακρίβειας πρωτονίου ή με μαγνητόμετρο ατμών καισίου τοποθετημένο σε μία προέκταση της ουράς 

του αεροσκάφους. Σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνατι δύο μαγνητόμετρα για τη μέτρηση όχι 

μόνο του συνολικού μαγνητικού πεδίου, αλλά και της κάθετης βαθμ/ίδωσης του πεδίου. 

Μαγνητόμετρα, επίσης, μπορούν να σύρονται πίσω από ένα σκάφος, συνήθως σε συνδυασμό με μία 

σεισμική έρευνα ή ως ξεχωριστή προσπάθεια για έρευνα. 

Έρευνες Βαρύτητας 

Τα δεδομένα βαρύτητας συλλέγονται με όργανα που έχουν τοποθετηθεί στον πυθμένα της 

θάλασσας, σε γεωτρήσεις, σε σκάφη, ή σε ελικόπτερα (Continental Shelf Associates, Inc., 2004). Η 

επικρατέστερη πλατφόρμα για έρευνες για τη βαρύτητα είναι τα πλοία. Αν και τα δεδομένα 

βαρύτητας μπορούν να αποκτηθούν ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια σεισμικών έρευνών, η 

προτιμώμενη μέθοδος είναι να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα πλοία, ώστε να αποκτηθούν 

περισσότερο ακριβή στοιχεία. Το πλέγμα δεδομένων για έρευνες βαρύτητας κυμαίνονται από 1,6 

χιλιόμετρα x 8 χιλιόμετρα σε 9,7 km x 32 km. 
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Έρευνες Βαθμιδομετρίας Βαρύτητας 

Στη βαθμιδομετρία βαρύτητας, η βαθμίδωση της βαρύτητας της γης μετριέται από ένα ερευνητικό 

σκάφος. Ένα τυπικό μέγεθος πλέγματος είναι 0,25 km επί 1 km σε ρηχά νερά και 1 χλμ. επί 2 χλμ 

σέ βαθύτερα νερά (Continental Shelf Associates, Inc., 2004). 

Θαλάσσιες μαγνητικές έρευνες 

Οι θαλάσσιες μαγνητικές έρευνες μετρούν το μαγνητικό πεδίο της Γης για τον καθορισμό της δομή 

και των ιδιοτήτων των ιζημάτων των υποεπιφανειακών οριζόντων (Continental Shelf Associates, 

Inc., 2004). Οι έρευνες αυτές συνήθως πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με μια σεισμική έρευνα, 

επιτρέποντας έτσι τις πληροφορίες πλοήγησης να χρησιμοποιούνται και για τις δύο έρευνες. Ο 

αισθητήρας στεγάζεται σε ένα κυλινδρικό κουτί διαστάσεων περίπου μήκους 1 μέτρου και 

διαμέτρου 15 έως 20 εκατοστών και βάρους περίπου 14 kg. Ο αισθητήρας συρεται πίσω από μία 

από τις υπο-συστοιχίες της σεισμικής πηγής σε απόσταση περίπου 100 μέτρων και σε βάθος 3 

μέτρων. 

 

5.2.2 Παράγοντες επιπτώσεων στο περιβάλλον 

Σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 

εστιάζει σε «ενδεχόμενες σημαντικές" περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Με βάση μια προκαταρκτική 

αξιολόγηση, οι ακόλουθες δραστηριότητες αναζήτησης υδρογονανθράκων αναμένεται να παράξουν 

αμελητέες ή ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και ως εκ τούτου δεν αναλύονται περαιτέρω: 

– Γεωλογική και γεωχημική δειγματοληψία: Η δειγματοληψία πυθμένα και η αβαθής 

πυρηνοληψία θα μπορούσε να επηρεάσει μία μικρή περιοχή του πυθμένα της θάλασσας, με 

αποτέλεσμα την επιφανειακή διαταραχή ιζήματων, επαναιώρηση, και δημιουργία ήσσονος 

σημασίας επιφανειακών μορφών (π.χ., σχισμές, τρύπες, καταθλίψεις, κλπ). Η συνολική 

επιφάνεια της θάλασσας που διαταράσσεται κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων σε 

κάθε τεμάχιο ερευνών θα είναι λίγα τετραγωνικά μέτρα, και οι επιπτώσεις θα είναι παρόμοιες 

με τη συλλογή δείγματων ιζημάτων για επιστημονική έρευνα. Επιπτώσεις στα ιζήματα / 

γεωλογία και βενθικές κοινότητες, θα είναι αμελητέες 

– Ηλεκτρομαγνητικές έρευνες: Εκτός από τις μικρή κυκλοφορία των πλοίων (με τις σχετικές 

απορρίψεις και εκπομπές), οι εν λόγω έρευνες αφορούν μόνο σε μικρές διαταραχές στο βυθό 

της θάλασσας (προσωρινή τοποθέτηση των κιβωτίων με τους δέκτες στο πυθμένα). 

Επιπτώσεις σε ιζήματα / γεωλογία και βενθικές κοινοτήτων θα είναι αμελητέες. 

– Ερευνες τηλεπισκόπησης: Οι έρευνες αυτές αφορούν μόνο σε μικρή κυκλοφορία του 

σκάφους ή / και αεροσκαφους (με τις σχετικές απορρίψεις και εκπομπές) και έχουν μικρή ή 

καμία επίπτωση σε οποιονδήποτε πόρο. 

Ως εκ τούτου, οι σεισμικές έρευνες είναι οι μόνες δραστηριότητες αναζήτησης που αναλύοναι 

λεπτομερώς. Πέντε παράγοντες επιπτώσεων (δηλαδή, αίτια ή πηγές) αναγνωρίσθηκαν: (1) ο 

θόρυβος κατά τη διάρκεια των σεισμικών ερευνών (airgun), (2) η κυκλοφορία των πλοίων και του 

ρυμουλκούμενου εξοπλισμού, (3) οι απορρίψεις λυμάτων, (4) οι  εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 

και (5) η διαταραχή του πυθμένα της θάλασσας. Οι σχετικοί περιβαλλοντικοί πόροι που μπορεί να 

επηρεαστούν από κάθε παράγοντα επιπτώσεων προσδιορίζονται στον Πίνακα 5.II. 
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Πίνακας 5.II. Παράγοντες των επιπτώσεων και πόροι που ενδέχεται να πληγούν κατά τη διάρκεια 

των σεισμικών ερευνών. Οι σημαντικές επιπτώσεις (X) επισημαίνονται με πορτοκαλί 

χρώμα (σύμφωνα με SEA Cyprus, 2008). 
 

Περιβαλλοντικός Πόρος Θόρυβος 

σεισμικών 

ερευνών 

Κυκλοφορία 

σκαφών και 

ρυμουλκούμενων 

εξοπλισμών 

Απορρίψεις 

λυμάτων 

Εκπομπές 

ατμοσφαιρικών 

ρύπων 

Διαταραχή 

πυθμένα 

θάλασσας 

Ποιότητα αέρα --- --- --- ο --- 
Ποιότητα νερού --- --- ο --- --- 
Ιζήματα/Γεωλογία --- --- --- --- ο 
Πλαγκτόν --- --- --- --- --- 
Ψάρια ο --- --- --- --- 
Κοράλλια βαθειών νερών --- --- --- --- ο 
Χημειοσυνθετικές κοινωνίες --- --- --- --- ο 
Βένθος μαλακού υποστρώματος --- --- --- --- ο 
Θαλάσσια θηλαστικά Χ ο --- --- --- 
Θαλάσσιες χελώνες Χ ο --- --- --- 
Θαλασσοπούλια  --- --- --- --- 
Παράκτιοι οικότοποι --- --- --- --- --- 
Προστατευόμενες περιοχές --- --- --- --- --- 
Αλιεία --- Χ --- --- --- 
Ναυσιπλοϊα ο Χ --- --- --- 
Καλώδια τηλεπικοινωνιών --- --- --- --- ο 
Ναυάγια --- --- --- --- ο 
Αναψυχή και τουρισμός --- --- --- --- --- 
Παράκτιες κοινωνίες --- --- --- --- --- 

 
Χ = πιθανά σημαντική επίπτωση με εισήγηση γιά μέτρα μετριασμού, ο = ελάχιστη ή αμελητέα επίπτωση, δεν 

συνιστώνται επιπρόσθετα επιπρόσθετα μέτρα, --- = δεν υπάρχει επίπτωση 

 

 

5.2.3.Επιπτώσεις όχλησης από σεισμικές έρευνες (airgun) 

Η όχληση από θόρυβο από σεισμικές έρευνες (airgun) επηρεάζει δυσμενώς τους θαλάσσιους 

οργανισμούς. Απειλούνται κυρίως είδη που ανήκουν στα θαλάσσια θηλαστικά, στις θαλάσσιες 

χελώνες και την ιχθυοπανίδα. Αν και επιπτώσεις μπορούν να καταγραφούν και στο πλαγκτό, στα 

βενθικά ασπόνδυλα, στο νηκτόν και άλλους οργανισμούς, αυτές πιθανά δεν είναι σημαντικές και 

δεν αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο. Μία πρόσφατη ανασκόπηση των οχλήσεων από σεισμικές 

έρευνες στους θαλάσσιους οργανισμούς περιέχεται σε έκθεση του UNEP (2012). 

5.2.3.1 Επιπτώσεις στα θαλάσσια θηλαστικά 

Η Ελλάδα, και συγκεκριμένα οι περιοχές που μελετώνται για έρευνες υδρογονανθράκων, 

φιλοξενούν ένα ευρύ κατάλογο θαλάσσιων θηλαστικών, συμπεριλαμβάνοντας πολλά είδη που 

αναφέρονται από την IUCN ως κινδυνεύοντα (πχ. Φυσητήρας, Κοινό δελφίνι, Ρινοδέλφινο ) ή 

ευπαθή (πχ. Ζωνοδέλφινο) και άλλα για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία (πχ. 

Πτεροφάλαινα, Ζιφιός). Η σπάνια και κρισίμως απειλούμενη Μεσογειακή φώκια παρουσιάζεται σε 
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παράκτια κυρίως οικοσυστήματα σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας (βλέπε παράγραφο 4.2.6.5) 

(Adamandopoulou et al. 1999a), έτσι δεν εντοπίζονται συχνά στην ανοιχτή θάλασσα, σε μεγάλα 

βάθη και μεγάλες αποστάσεις από τις ακτές, παρά μόνο κατά τις μετακινήσεις τους.  

Οι πιθανές επιπτώσεις των σεισμικών ερευνών στα θαλάσσια θηλαστικά έχουν ανασκοπηθεί 

βιβλιογραφικά εκτενώς (Richardson et al.,1995; Davis et al., 1998; Gordon et al.,1998; Stone, 2003; 

Continental Shelf Associates, Inc., 2004; Gordon et al., 2004) χωρίς όμως να έχουν γίνει μελέτες για 

την Μεσόγειο. Τα βασικά συμπεράσματα έχουν ως εξής: 

– Υπάρχει ο κίνδυνος προσωρινού ή οριστικού ακουστικού τραύματος σε ακτίνα αρκετών 

εκατοντάδων μέτρων από ένα τυπικό airgun. Το εύρος εξαρτάται από μια ποικιλία 

παραγόντων, όπως το μέγεθος και η διαμόρφωση της συστοιχίας, το βάθος και πυκνότητα της 

στήλης του νερού. 

– Αλλαγές συμπεριφοράς, έχουν παρατηρηθεί σε πολλές περιπτώσεις όπως π.χ. φυγή, 

απομάκρυνση, ενώ η βιολογική σημασία αυτών των αντιδράσεων συμπεριφοράς δεν έχει 

καθοριστεί (Ocean Studies Board, 2003). 

Ενώ ο κίνδυνος τραυματισμού εξαρτάται από την απόσταση από τη ακουστική πηγή του airgun (και 

πόσο καιρό ένα ζώο παραμένει τριγύρω), αλλαγές συμπεριφοράς μπορεί να εμφανιστούν σε 

μεγάλες αποστάσεις πολλών χιλιομέτρων από την ένταση της πηγής ήχου. Οι αλλαγές 

συμπεριφοράς μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με παράγοντες όπως η ηλικία και η κατάσταση του 

ζώου, το είδος της δραστηριότητας που ασκεί και το κοινωνικό του υπόβαθρο (McCauley et al., 

2000).  

Τα μυστακοκήτη (π.χ. πτεροφάλαινες) θεωρείται ότι έχουν καλή ακοή στο φάσμα χαμηλής 

συχνότητας που παράγεται από airgun, δηλαδή ο θόρυβος από αυτά θα είναι δυνατός γι' αυτό το 

είδος. Τα οδοντοκήτη, όπως είναι τα δελφίνια και οι φυσητήρες, γενικά πιστεύεται ότι είναι 

λιγότερο ευαίσθητα σε θόρυβο χαμηλής συχνότητας. Ωστόσο, αντιδράσεις συμπεριφοράς σε 

θόρυβο από σεισμικές έρευνες έχουν παρατηρηθεί και στις δύο ομάδες. Επιπλέον, ορισμένα 

οδοντοκήτη (π.χ. φυσητήρες, ζιφιοί) μπορεί να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εξαιτίας 

παραγόντων όπως η βαθιά κατάδυτική συμπεριφορά τους και η δυσκολία ανίχνευσης τους κατά την 

προκαταρκτική έρευνα και παρακολούθηση. Συγκεκριμένα, υπάρχουν δυο περιστατικά που 

υπαινίσσονται την πιθανότητα σύνδεσης μεταξύ του θορύβου από airguns και εκβρασμούς ζιφιών. 

Το 2002 εκβράστηκαν 2 ζιφιοί στον Κόλπο της Καλιφόρνιας κοντά σε μια περιοχή που 

πραγματοποιούταν σεισμική έρευνα (Malakoff, 2002) με τη χρήση ενός ισχυρού airgun που 

θεωρήθηκε υπεύθυνο και για τον εκβρασμό ζιφιών στα νησιά Γκαλάπαγκος το 2000 (Gentry, 2002). 

Παρόλα αυτά χρειάζεται να τονιστεί ότι δεν αποδείχθηκε η αιτιώδης συνάφεια των δυο 

περιστατικών, αλλά η ανυσηχία που προκάλεσε ήταν επαρκής ώστε το δικαστήριο των Η.Π.Α να 

συμφωνήσει σε περιοριστική εντολή μέχρι την διεξαγωγή πλήρους έρευνας. Αυτό αποτελεί πιθανόν 

και την ισχυρότερη ένδειξη ότι τα airguns ενδεχομένως να οδηγήσουν απευθείας σε εκβρασμό και 

θνησιμότητα κητωδών (Gordon et al., 1998). Παράλληλα, 3 περιστατικά εκβρασμών ζιφιών 

(Ελλάδα 1996, Μπαχάμες 2000 και Κανάρια 2002) έχουν συνδεθεί με την χρήση μεσαίων και 

χαμηλών συχνοτήτων σόναρ για στρατιωτικές ασκήσεις που συνέπεσαν γεωγραφικά και χρονικά με 

τους εκβρασμούς. Η μελέτη των D’ Spain et al. (2006) παρουσίασε πολλά κοινά χαρακτηριστικά 

των ακουστικών σήματων από τα συστήματα των στρατιωτικών σόναρ κατά τη διάρκεια των 

εκβρασμών με αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τις σεισμικές έρευνες.  
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Ακουστικές επιπτώσεις 

Στους ανθρώπους και στα χερσαία θηλαστικά η έκθεση σε μεγάλες συχνότητες ήχου μπορεί να 

προκαλέσει μια πρόσκαιρη αύξηση του ορίου ακουστικής ικανότητας (TTS: Temporary threshold 

shift, Richardson et al., 1995). Η παρατεταμμένη και επαναλαμβανόμενη έκθεση σε τέτοια επίπεδα 

ήχου ικανά να προκαλέσουν μεταβολή του ορίου ακουστικής ικανότητας χωρίς χρονικά διαστήματα 

επαναφοράς, τελικά οδηγεί σε μόνιμη μεταβολή του ορίου ακουστικής ικανότητας (PTS: Permanent 

Threshold Shift) ή και μόνιμη απώλεια ακοής.  

Υπάρχει περιορισμένη γνώση σχετικά με τη προσωρινή μεταβολή ορίων στα θαλάσσια θηλαστικά. 

Οι Finneran et al. (2002) πραγματοποίησαν κάποια πειράματα σε ένα δελφίνι και μια φάλαινα που 

εκτεθήκαν σε ήχους που προήλθαν από σεισμικά airgun. Προσωρινή μεταβολή των ορίων 

παρατηρήθηκε στη φάλαινα μετά την έκθεση της σε ήχους με τη μέγιστη πίεση στα 224 dB re 1 

µPa. Η ακοή του ζώου επέστρεψε στα φυσιολογικά μέσα σε 4 λέπτά από την έκθεση του. Δεν 

παρατηρήθηκε πρoσωρινή μεταβολή ορίων στο δελφίνι σε πίεση 226 dB re 1 µPa. Τα πειράματα 

αυτά περιελάμβαναν έναν μόνο τονικό παλμό, ενώ αν τα ζώα είχαν εκτεθεί σε πολυάρθμους 

τονικούς παλμούς θα αναμενόταν να υπάρξει προσωρινη μεταβολή ορίων σε χαμηλότερα επίπεδα 

ακουστικής πίεσης, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Ορισμένοι εμπειρογνώμενες έχουν εκφράσει 

ανησυχίες και για επίπεδα πίεσης πάνω από 180 dB re 1 µPa (High Energy Seismic Survey Team 

[HESS], 1999), και τα ίδια επίπεδα χρησιμοποιήθηκαν και στη Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων από την Υπηρεσία Διαχείρησης Ορυκτών των Η.Π.Α. (Continental Shelf Associates, 

Inc., 2004). Ένα θαλάσσιο ζώο θα μπορούσε να εκτεθεί σε τέτοια επίπεδα ήχου σε απόσταση 

μερικών εκατοντάδων μέτρων από το airgun (και κυρίως εκατέρωθεν του). Για παράδειγμα οι 

Continental Shelf Associates, Inc. (2004) υπολόγισαν οτι για μια τυπική σεισμική έρευνα το επίπεδο 

ακουστικής πίεσης των 180 dB re 1 µPa θα εκτεινόταν περίπου 300μ οριζοντίως από το όργανο. 

Τα μυστακοκήτη (πχ. πτεροφάλαινες) είναι πιθανόν να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για 

ακουστικό τραύμα από άλλα είδη όπως είναι τα οδοντοκήτη (πχ. Δελφίνια, φυσητήρες, ζιφιοί). Το 

συμπέρασμα αυτό βασίζεται στο υψηλό κατώτατο όριο ακοής (δηλαδή, κακή ακοή) των 

οδοντοκητών στο φάσμα συχνοτήτων κάτω των 200 Hz, που αφορά το μεγαλύτερο μέρος της 

σεισμικής ενέργειας (Goold, 1996). 

Μια άλλη πιθανή ακουστική επίπτωση είναι η ηχητική συγκάλυψη που εμφανίζεται όταν 

παραβιάζονται ηχητικά σήματα που είναι σημαντικά για τα ζώα (όπως οι ήχοι που συνδέονται με 

ηχοεντοπισμό, την επικοινωνία, και τα περιβαλλοντικά συνθήματα) (Richardson et al., 1995). Στην 

περίπτωση των σεισμικών ερευνών ο ενδεχόμενος θόρυβος συγκάλυψης αποτελείται από μια 

παλμική μορφή με χαμηλό κύκλο (περίπου 10%, η όχληση ενός δευτερολέπτου κάθε 10 

δευτερόληπτα περιβαλλοντικού θορύβου). Οι Davis et al. (1998) θεώρησαν μικρές τις συνέπειες της 

κάλυψης των ήχων από τις θαλάσσιες σεισμικές επιχειρήσεις, λόγω του χαμηλού κύκλου τους σε 

σχέση με το συνεχή θόρυβο για παράδειγμα από τα πλοία.  

Επιπτώσεις στη συμπεριφορά 

Μια σειρά από μελέτες έχουν τεκμηριώσει επιδράσεις στη συμπεριφορά των θαλάσσιων 

θηλαστικών σε σχέση με σεισμικές έρευνες, (Malme et.al., 1984; Richardson et al., 1995; 

McCauley et al.,2000; Stone, 2003; Holst et al., 2006; Miller et al., 2006). Ωστόσο, δεν είναι σαφές 

πώς οι αλλαγές συμπεριφοράς ενδέχεται να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα την υγεία των 

οργανισμών. (Ocean Studies Board, 2003). 
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O Stone (2003) ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των σεισμικών ερευνών στα νερά στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, αρκετά είδη δελφινιών παρατηρήθηκαν λιγότερο συχνά, όταν τα airguns ήταν ενεργά. 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι κάποια είδη μυστακοκητών και μικρών οδoντοκητωδών 

απομακρυνόντουσαν από την πηγή του ήχου όταν τα airguns ήταν ενεργά. Γενικότερα τα μικρά 

οδοντοκήτη ανέδειξαν υψηλότερη ευαισθησία στη σεισμική δραστηριότητα, ενώ τα μυστακοκήτη 

έδειξαν πιο περιορισμένη τοπική αποφυγή, και οι φυσητήρες δεν παρουσίασαν καμία από τις 

προηγούμενες επιπτώσεις. Παρόλα αυτά, οι φυσητήρες ως τα μεγαλύτερα οδοντοκήτη θεωρείται ότι 

ακούν καλύτερα τις χαμηλές συχνότητες από τα μικρότερα δελφίνια. Επομένως, ίσως να είναι και 

πιο ευαίσθητοι στην όχληση από σεισμικές έρευνες (Gordon et al., 1998). Οι Mate et al. (1994) 

παρουσίασαν ότι η πυκνότητα των φυσητήρων στον κόλπο του Μεξικό για 2 μέρες μετά τη 

σεισμική έρευνα μειώθηκε στο 1/3 σε σχέση με την περίοδο πριν από την έρευνα, και ήταν 

μηδενική για 5 μέρες μετά από αυτό. Ακόμα, οι Bowles et al. (1994) έδειξαν ότι οι φυσητήρες 

σταμάτησαν να παράγουν ήχους κατά τη διάρκεια λειτουργίας ενός airgun σε απόσταση 370 χλμ, 

ενώ το αντίθετο υποστηρίζουν οι Madsen et al. (2002) που δεν παρατήρησαν κάποια αλλαγή στην 

ηχητική συμπεριφορά των ζώων. Διαφορετικές ομάδες κητωδών μπορεί να υιοθετήσουν 

διαφορετικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της ακουστικής όχλησης από τις σεισμικές έρευνες 

(Stone, 2003). 

Τα Μυστακοκήτη πιστεύεται οτι ακούν καλά στις χαμηλές συχνότητες και έχει παρατηρηθεί οτι 

αυξάνουν την απόσταση τους από την πηγή, αλλάζουν τον προσανατολισμό τους και συχνά 

παραμένουν κοντά στην επιφάνεια ως απόκριση στα airguns. Συμπεριφορικές αντιδράσεις όπως: 

απομάκρυνση και αποφυγή, έχουν παρατηρηθεί σε γκρίζες φάλαινες (Malme et al., 1984; 

Richardson et al., 1995), ενώ οι McCauley et al. (2000) ανέφεραν ότι οι καμπουροφάλαινες 

αρχίζουν τους ελιγμούς αποφυγής σε απόσταση 5 έως 8 χλμ. από ένα airgun που λειτουργούσε και 

διατήρησαν μια απόσταση της κλίμακας των 3-4 χλμ. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν αναφερθεί και 

για άλλες μπαλενοφόρες φάλαινες (Richardson et al., 1995). 

Οι McCauley et al. (2000) ανέφεραν περιπτώσεις συμπεριφορών, όπως χτυπήματα της ουράς ως 

απόκριση στην λειτουργία του airgun. Τέτοιου είδους συμπεριφορά είναι συνήθως εμφανής από τα 

αρσενικά που είναι σε περίοδο αναπαραγωγής και ανταγωνίζονται για τα θηλυκά και μπορεί να 

παράγουν πολύ υψηλά επίπεδα ήχου. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι τα αρσενικά μπορεί να 

αντιληφθούν τους δυνατούς ήχους που παράγουν τα airguns ως ανταγωνιστικά αρσενικά. 

(McCauley et al., 2000). 

Οι συμπεριφορές μητέρας/νεογνού, όπως είναι ο θηλασμός, είναι πιθανόν πιο ευάλωτες στην 

ακουστική όχληση. Οι McCauley et al. (2000) ανέφεραν ενδεχόμενη αποφυγή της κλίμακας των 7 

με 12 χλμ από ζώα που θηλάζουν, αλλά σημείωσε οτι οι αποστάσεις αυτές ίσως να κυμαίνονται 

ανάλογα με τις συνθήκες διάδοσης του ήχου. Το Ιόνιο πέλαγος θεωρείται περιοχή θηλασμού, εκεί 

δηλαδή που μεγαλώνουν οι μητέρες τα μικρά τους, για τους φυσητήρες και ενδεχομένως για τα 

διαφορετικά είδη δελφινιών και για τους ζιφιούς. 

 Συμπέρασμα: Υπάρχει κίνδυνος προσωρινού ή μόνιμου ακουστικού τραύματος στα 

θαλάσσια θηλαστικά σε ακτίνα αρκετών εκατοντάδων μέτρων από ένα airgun array, 

ιδιαίτερα αν κολυμπούν κάτω από το όργανο. Τα Μυστακοκήτη (π.χ. Πτεροφάλαινες) και τα 

Οδοντοκήτη που κάνουν βαθιές καταδύσεις (π.χ., φυσητήρες, Ζιφιοί)  είναι κατά πάσα 

πιθανότητα σε μεγαλύτερο κίνδυνο από τα μικρά οδοντοκήτη, τα δελφίνια. Αντιδράσεις 

φυγής των θηλαστικών μπορεί να εμφανίζονται αρκετά χιλιόμετρα μακριά από μια airguns. 
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 Ισχύοντα μέτρα ελέγχου: Εφαρμογή εθελοντικών μέτρων όπως η «ομαλή εκκίνηση» των 

airgun και οπτική παρακολούθηση για τα θαλάσσια θηλαστικά και θαλάσσιες χελώνες 

 

5.2.3.2 Συνέπειες στις θαλάσσιες χελώνες 

Τρία είδη θαλάσσιων χελώνων ζουν στη Μεσόγειο θάλασσα: η Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas), 

η Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea), και η Καρέττα (Caretta caretta). Οι Πράσινες χελώνες 

και οι Καρέττα καταγράφονται από την IUCN ως κινδυνεύοντα, ενώ η Δερματοχελώνα ως κρισίμως 

κινδυνεύον. Στην Ελλάδα μονάχα η Καρέττα ωοτοκεί, κυρίως στις παραλίες του Ιονίου (Ζάκυνθο, 

Κυπαρισσιακό Κόλπο και Κεφαλονιά), αλλά και στην Κρήτη. 

Επιπτώσεις στην ακοή 

Σε αντίθεση με τα θαλάσσια θηλαστικά, λίγα είναι γνωστά σχετικά με την ικανότητα ακοής 

θαλάσσιων χελωνών ή εξάρτησής τους από τον ήχο, παθητικά ή ενεργά, για την επιβίωση τους. Η 

ανατομία του αυτιού τους δεν επιτρέπει την αέρια μεταβίβαση, αλλά είναι δομημένο για ηχητική 

μεταβίβαση διαμέσου οστού και νερού (Békésy, 1948; Lenhardt, 1982; Lenhardt and Harkins, 

1983). Πειράματα ακουστικά και μελετες συμπεριφοράς δείχνουν ότι οι χελώνες μπορούν να 

ανιχνεύσουν ήχους χαμηλής συχνότητας (Ridgway et al, 1969 Bartol et al, 1999), και είναι πιο 

ευαίσθητες σε συχνότητες από 100 έως 700 Hz. Ως εκ τούτου είναι πιθανό ότι οι θαλάσσιες χελώνες 

θα είναι σε θέση να ακούσουν την σεισμική δραστηριότητα σε σημαντική απόσταση από την πηγή 

του airgun και ενδεχομένως να βιώσουν κάποια διατάραξη. 

Όλα τα είδη θαλάσσιας χελώνας υποτίθεται ότι διατρέχουν κίνδυνο για ακουστικό τραύμα αν και τα 

διαθέσιμα δεδομένα αναφέρονται μόνο στο είδος Καρέττα και στις Πράσινες χελώνες. Τα 

νεογέννητα χελωνάκια διατρέχουν πιθανόν τον ελάχιστο κίνδυνο από τις επιπτώσεις θορύβου, αν 

και απαιτείται έρευνα για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων. Ζουν σε περιοχές με επιπλεόντα «ταπέτα» 

από φύκη Sargassum και σκουπίδια και λόγω της αραιής λειτουργίας των airgun, τα επίπεδα του 

σεισμικού θορύβου υπολογίζεται να είναι ελάχιστα κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας.  

Επειδή οι θαλάσσιες χελώνες καταδύονται κατά ένα μεγάλο μέρος του χρόνου (Eckert et al., 1986, 

1989; Keinath and Musick, 1993), μπορεί να περάσουν κάτω από σεισμικές συστοιχίες και ως εκ 

τούτου εκτίθενται σε υψηλότερα επίπεδα ήχου με κατεύθυνση προς τα κάτω. Αν και τα επίπεδα του 

θορύβου που παράγονται από ένα airgun δεν είναι πιθανό να σκοτώσουν μια θαλάσσια χελώνα, 

ακόμη και σε κοντινή απόσταση, θα μπορούσε όμως να οδηγήσουν σε ακουστικό τραύμα. 

Υποθανάτιες επιπτώσεις των ακουστικών σεισμικών βολών στο ακουστικό σύστημα των 

θαλασσίων χελωνών έχουν εξεταστεί σε μια μόνο μελέτη (Moein et al., 1995), στην οποία οι 

χελώνες χρησιμοποιήθηκαν ώστε να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα των airgun ως προς την 

απωθηση των χελωνών από τη χοάνη των δραγών (dredges). Οι χελώνες δοκιμάστηκαν με βάση τα 

επίπεδα του στρες και τα ακουστικά όρια πριν και μετά πό τις δοκιμές των airgun. Μια προσωρινή 

μεταβολή των τιμών της χημείας του αίματος τους μετά την έκθεση στα airgun υποδεικνύει οτι οι 

χελώνες πιθανόν να επηρεάστηκαν από την έκθεση τους σε συνεχές ακουστικό ερέθισμα. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν αύξηση τόσο στα επίπεδα του στρες του ζώου όσο και βλάβη στους ιστούς. 

Παρόλα αυτά, το μέγεθος των αλλαγών δεν υποδηλώνει σοβαρή ζημιά στα όργανα των χελωνών, 

και τα επίπεδα της χημείας του αίματος επέστρεψαν στα φυσιολογικά 2 βδομάδες αργότερα. 

Επομένως, αυτή η έκθεση σε ηχητικά ερεθίσματα προκάλεσε μικρές, αν και αναστρέψιμες αλλαγές 

στους ιστούς των χελωνών (Moein et al., 1995). Τα ακουστικά όρια μελετήθηκαν επίσης απο τους 

Moein et al. (1995), όπου οι μισές χελώνες παρουσίασαν μια μεταβολή που ήταν ενδεικτική της 
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αλλαγής στην ακουστική φυσιολογία. Παρόλα αυτά, και στις 5 περιπτώσεις, οι ακουστικές 

ικανότητες της κάθε χελώνας επανήλθαν στο φυσιολογικό μετά το τέλος των 2 εβδομάδων, και η 

επίδραση θεωρήθηκε προσωρινή. 

Επιδράσεις στη συμπεριφορά 

Δύο μελέτες έχουν εξετάσει τη συμπεριφορά των νεαρών χελωνών στον ήχο σε φυσικό περιβάλλον 

(O'Hara and Wilcox, 1990; Moein et al, 1995). Και οι δύο μελέτες χρησιμοποίησαν τα airguns ως 

ηχητική απωθητική πηγή για τις χελώνες, ενώ επίσης έχει πραγματοποιηθεί δοκιμαστική έκθεση 

των θαλασσίων χελωνών σε σεισμικούς ήχους. 

Οι O’Hara and Wilcox (1990) επειχήρησαν να δημιουργήσουν ένα φράγμα ήχου για χελώνες 

Caretta caretta στο τέλος ενός καναλιού χρησιμοποιώντας σεισμικά airgun. Τα αποτελέσματα των 

δοκιμών έδειξαν ότι τα airguns ήταν αποτρεπτικά για μια απόσταση περίπου 30 μέτρων. Όμως αυτή 

η μελέτη δεν υπολόγισε την ανάκλαση του ήχου από τους τοίχους του καναλιού. Επομένως, η 

συχνότητα του ερεθίσματος και τα επίπεδα της έντασης είναι αμφιλεγόμενα (O’Hara and Wilcox, 

1990). Οι Moein et al. (1995) ερεύνησαν τη χρήση των airgun ως προς την απώθηση νεαρών 

χελωνών από τις δράγες (dredges). Αποφυγή των airgun παρατηρήθηκε κατά την πρώτη έκθεση των 

ζώων. Επίσης τα ζώα εμφανίσθηκαν να συνηθίζουν το ηχητικό ερέθισμα. Μετά σπό 3 διακεκριμένς 

εκθέσεις στα airguns, οι χελώνες δεν aπεύφεγαν πλέον τα ηχητικά ερέθισματα (Moein et al., 1995).  

Οι McCauley et al. (2000) διαπίστωσαν ότι τα airguns στις θαλάσσιες χελώνες προκαλούν αισθητή 

αύξηση της κολυμβητικής τους δραστηριότητας, και σε υψηλότερα επίπεδα έκθεσης άρχισαν να 

επιδεικνύουν περισσότερο ακανόνιστο τρόπο κολύμβησης, ενδεχομένως ενδεικτικό μιας 

κατάστασης διέγερσης. Παρατήρησαν ότι οι θαλάσσιες χελώνες εμφάνισαν μια γενική κατάσταση 

«συναγερμού» σε απόσταση περίπου 2 χλμ. από το σεισμικό σκάφος, και συμpεριφορά που 

υποδεικνύει αποφυγή προέκυψε σε εύρος περίπου 1 χλμ. 

Οι Holst et al. (2006) ανέφεραν αποτελέσματα σχετικά με παρατηρήσεις χελωνών κατά τη διάρκεια 

σεισμικών ερευνών σε διαφορετικές τοποθεσίες. Οι θαλάσσιες χελώνες παρουσίασαν εντοπισμένη 

αποφυγή κατά τη διάρκεια μεγάλων και μικρών τέτοιων ερευνών. Το μέσο κοντινότερο σημείο 

προσέγγισης των χελωνών ήταν μικρότερο όταν δεν πραγματοποιούνταν η σεισμική έρευνα παρά 

κατά τη διάρκεια αυτής (139 μέτρα έναντι 228 μέτρων για μεγάλες έρευνες,, 120 μέτρα έναντι 285 

μέτρων για τις μικρές έρευνες).  

Σύμφωνα με τους Samuel et al. (2005) οι μακροχρόνιες επιπτώσεις από θόρυβο σε θαλάσσιες 

χελώνες είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευτούν. Παρόλα αυτά είναι πιθανό η εκτεταμένη έκθεση να 

είναι αποδιοργανωτική για την υγεία και την οικολογία των ζώων, όπως έχει ήδη καταγραφεί οτι 

επηρεάζει άλλα θαλάσσια ζώα, ενθαρύνοντας συμπεριφορά αποφυγής (Malme et al., 1983; 

Richardson et al., 1986; Richardson, 1997), αυξάνοντας το στρες και τα επίπεδα επιθετικότητας 

(Lagardere, 1982) και προκαλόντας φυσιολογική βλάβη στα αυτιά είτε λόγω προσωρινής ή και 

μόνιμης μεταβολής των ορίων (Hastings et al., 1996; Scholik and Yan, 2001; Erbe, 2002; McCauley 

et al., 2003). Επίσης,, αλλάζοντας τους ρυθμούς με τους οποίους τα ζώα καταδύονται ή βγαίνουν 

στην επιφάνεια (Suzuki et al., 1980; Blaxter et al., 1981;Olsen et al., 1983; Schwarz and Greer, 

1984; Engas et al., 1998; Williams et al., 2002), ή ακόμα και χάνοντας τον προσανατολισμό τους. 

Οι θαλάσσιες χελώνες έχει αποδειχθεί οτι είναι πιστές σε συγκεκριμένους μεταναστευτικούς 

διαδρόμους, σε συνήθη διατροφικά πεδία και σε περιοχές οωτοκίας (Morreale et al., 1996; Morreale 

and Standora, 1998; Avens et al., 2003) και μια τέτοια εμφανής δυσκολία θα εμπόδιζε τις χελώνες 

να επιλέξουν εναλλακτικά και πιο ήσυχα ενδιαιτήματα. 
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Διαταραχή ωοτοκίας 

Λόγω της απόστασης από την ακτή, οι σεισμικές έρευνες στην περιοχή της χορήγησης αδειών δεν 

αναμένεται να επηρεάσουν την ωοτοκία των χελωνών στις παραλίες. Η ειδική άδεια θα πρέπει να 

αναφέρεται σε ελάχιστες αποστάσεις 11,4 έως 178 χιλιόμετρα από την ξηρά 

 Συμπέρασμα: Λιγότερα είναι γνωστά για τις επιπτώσεις στην ακοή της θαλάσσιας 

χελώνας από τα θαλάσσια θηλαστικά. Ωστόσο, θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχει ο 

κίνδυνος του προσωρινού ή μόνιμου ακουστικού τραύματος για τις θαλάσσιες χελώνες, 

μέσα σε ένα φάσμα αρκετών εκατοντάδων μέτρων από μια τυπική σειρά σεισμικών 

πηγών (airguns), ιδιαίτερα αν αυτές κολυμπούν κάτω από το airgun. Επίσης, οι 

αντιδράσεις συμπεριφοράς συμπεριλαμβάνουν αύξηση του στρες και της κολημβητικής 

δραστηριότητας και αποφυγή του ηχητικού ερεθίσματος από απόσταση 1 χλμ. 

Οποιοδήποτε, από τα τρία ειδών χελωνών που αναφέρθηκαν θα μπορούσαν να 

επηρεαστούν. H ωοτοκία δεν είναι πιθανό να επηρεαστεί, λόγω απόστασης από την 

ακτή. 

 Ισχύοντα μέτρα ελέγχου: Εφαρμογή εθελοντικών μέτρων όπως η «ομαλή εκκίνηση" 

και οπτική παρακολούθηση παρουσίας θαλάσσιων θηλαστικών και χελώνων. 

 

5.2.3.3 Επιπτώσεις στα ψάρια και στις αλιευτικές δραστηριότητες 

Όλα τα είδη των ψαριών υπάρχει πιθανότητα να ακούουν με διαφορετικούς βαθμούς ευαισθησίας, 

εντός του φάσματος συχνοτήτων του ήχου που παράγεται από σεισμικά airguns.  Το ισχυρό ηχητικό 

κύμα που παράγεται από τις σεισμικές έρευνες μπορεί να έχει ποικίλες επιβλαβείς συνέπειες για την 

ιχθυοπανίδα, και μάλιστα τα διάφορα είδη ψαριών παρουσιάζουν διαφορετικούς βαθμούς 

ευαισθησίας στους συγκεκριμένους ήχους (Hawkins, 1973, Popper and Fay, 1973; Tavolga et al, 

1981; Fay, 1988; Popper and Fay, 1993; Fay, 2000). Οι σεισμικοί παλμοί μπορεί να προκαλέσουν 

προσωρινά ή μόνιμα προβλήματα ακοής σε κάποια είδη ψαριών, αλλά, όπως και στην περίπτωση 

των θαλάσσιων θηλαστικών, θα ήταν απίθανο να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό, εκτός αν η 

απόσταση είναι πολύ κοντινή. Λόγω των μεγάλων διαφορών στη φυσιολογία και μορφολογία 

μεταξύ των ειδών ψαριών, οι αποκρίσεις συμπεριφοράς και η ευαισθησία των ψαριών σε ακουστικό 

τραύμα ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό. Οι κύριες συνέπειες επικεντρώνονται  κυρίως στο σύστημα 

ακοής των ψαριών, στο σύστημα προσανατολισμού τους, στην ικανότητα εύρεσης τροφής, στην 

αναπαραγωγική τους επιτυχία αλλά και στην προστασία τους από τους θηρευτές  (Popper and 

Clarke,1976; Ha, 1985). Αυτές οι επιδράσεις στη συμπεριφορά τους δεν έχει αποδειχθεί ότι 

συνδέονται απευθείας με αύξηση της θνησιμότητάς τους (Dalen and Knutsen, 1986; Pearson et al., 

1992; Engås et al., 1993; Løkkeberg and Soldal, 1993). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, θανατηφόρες 

επιπτώσεις μπορεί να προκληθούν στην περίπτωση όπου οι σεισμικές έρευνες διεξάγονται σε 

κοντινή απόσταση κι επηρεάζουν κατά ένα μεγάλο βαθμό τις ιχθυονύμφες και τα αυγά των ψαριών 

(Ifiok and Igboekwe, 2011).  

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για θνησιμότητα ψαριών από σεισμικές έρευνες, και δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία αν η ένταση του θορύβου θα επέφερε θάνατο ή άλλες παθολογικές συνέπειες. 

Εκτός από τις πολύ κοντινές αποστάσεις, οι επιπτώσεις των airguns σε ψάρια πιστεύεται ότι είναι 

παροδικές, και κατά κύριο λόγο δημιουργούν μια φοβική αντίδραση (π.χ. κίνηση μακριά από την 

πηγή του θορύβου) και αλλαγές στην συμπεριφορά κοπαδιού κοπαδιού και στα  πεδία διατροφής 

(Marten et al., 2001). Εξοικείωση των ψαριών στο θόρυβο υποδηλώνεται από το γεγονός ότι οι 
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αλλαγές συμπεριφοράς που παρατηρήθηκαν σταματούν κατά την διάρκεια της έκθεσης, μερικές 

φορές μέσα σε λίγα λεπτά μετά την έναρξη της έρευνας.  Ένας από τους τρόπους αντιμετώπισης και 

ελέγχου που προτείνεται είναι  η εφαρμογή εθελοντικών μέτρων όπως η «ομαλή εκκίνηση» ώστε να 

περιοριστούν οι επιπτώσεις στα ψάρια. 

Ο θόρυβος από τις σεισμικές έρευνες μπορεί επίσης να προκαλέσει απόκρυψη των ήχων που 

χρησιμοποιούνται από τα ψάρια για συνηθισμένες τους ακουστικές συμπεριφορές (Popper and 

Clarke, 1976; Ha, 1985). Αυτές οι επιδράσεις στη συμπεριφορά δεν έχει αποδειχθεί οτι προκαλούν 

απευθείας θνησιμότητα (Dalen and Knutsen, 1986; Pearson et al., 1992; Engås et al., 1993; 

Løkkeberg and Soldal, 1993). Ψάρια με μεγαλύτερη ικανότητα ακοής (κυρίως είδη με νηκτικές 

κύστεις και κυρίως είδη που οι κύστεις συνδέονται μηχανικά με το αυτί) έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να εμφανίσουν αντιδράσεις συμπεριφοράς σε μεγάλες αποστάσεις από την πηγή 

θορύβου, από ότι ψάρια με σχετικά φτωχή ακουστική ικανότητα (McCauley, 1994). 

Οι McCauley et al. (2000) διεξήγαγαν πειράματα που διαπίστωσαν ότι ψάρια που εκτίθενται σε 

airgun παρουσίασαν μια συμπεριφορά «συναγερμού» κολυμπώντας γρήγορα, κολυμπώντας στο 

βυθό, συσφίγγοντας τη δομή του κοπαδιού σε αποστάσεις περίπου 2 έως 5 χλμ. από την σεισμική 

πηγή ή και τις τρεις αντιδράσεις. Ψάρια που εκτέθηκαν σε μικρής κλίμακας παλμούς airgun  

παρουσιάσαν κάποια βλάβη στις δομές ακοής, αλλά δεν παρουσιάσαν ενδείξεις αυξημένου στρες. Η 

μελέτη αναφέρει ότι η έκθεση σε σεισμικά airguns μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη στα 

αυτιά των ψαριών (McCauley et al., 2003). 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί περιπτώσεις μείωσης αλιευμάτων που 

ψαρεύονται από τράτες και παραγάδια σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στο σημείο διεξαγωγής 

των σεισμικών ερευνών ( Hirst and Rodhouse, 2000;  Slotte et al., 2004), ενώ απευθείας 

παρατηρήσεις σε ύφαλο έδειξαν  ότι τα ψάρια παρέμειναν στους θώκους τους (Wardle et al., 2001).  

Είναι γεγονός ότι οι μελέτες των επιπτώσεων των σεισμικών ερευνών στην αλιεία έχουν δείξει 

μεικτά αποτελέσματα (Davis et al. 1998). Υπάρχουν μελέτες που  έχουν δείξει ελάχιστη ή καμία 

επίδραση (Turnpenny et al., 1994). Η βιβλιογραφική ανασκόπηση των Ifiok and Igboekwe (2011) 

ανέδειξε την ύπαρξη περιπτώσεων όπου οι επιπτώσεις προκαλούνται κυρίως κατά τη διάρκεια των 

εργασιών αλλά και για ορισμένο χρονικό διάστημα αργότερα, ενώ αρκετές μελέτες πεδίου 

διερευνούν τις σχετικές επιπτώσεις στην κατανομή και την επιτυχία εξαλίευσης μπακαλιάρου και 

ρέγγας (Chapman and Hawkins, 1969; Matousek et al,1988; Løkkeberg, 1991; Skalski et al, 1992; 

Engås et al, 1993; Løkkeberg and Soldal, 1993). Οι Løkkeberg (1991) και Engås et al. (1993) 

αναφέρουν ότι τα αλιεύματα μπακαλιάρου (με τράτα) μειώθηκαν (50% έως 80%) κατά τη διάρκεια 

σεισμικών ερευνών στη Βόρεια Θάλασσα ανοικτά των ακτών της Νορβηγίας. Τα ηχητικά επίπεδα 

πίεσης που ελάμβαναν τα ψάρια ήταν 191 και 160 dB, αντιστοίχως, και η μείωση των αλιευμάτων 

διήρκεσε για τουλάχιστον 5 ημέρες σε απόσταση 33 χλμ. από το σημείο των ερευνών. Ο Gausland 

(2003), από την άλλη πλευρά, ανέφερε ότι πολλές μελέτες έδειξαν ότι η μέγιστη απόσταση 

επίδρασης σεισμικών αεροβόλων στη συμπεριφορά των ψαριών ήταν μικρότερη από 2 χλμ 

 Συμπέρασμα: οι σεισμικές έρευνες μπορεί να προκαλέσουν προσωρινά ή μόνιμα 

προβλήματα ακοής σε κάποια είδη ψαριών, αλλά  θα ήταν απίθανο να προκαλέσουν σοβαρό 

τραυματισμό εκτός αν η απόσταση είναι πολύ κοντινή. Επίσης, εκτός από την όχληση των 

ψαριών, η σεισμικές επιχειρήσεις μπορεί να προκαλέσουν και έμμέσως προσωρινή μέιωση 

ιχθυαλιευμάτων κοντά στις περιοχής που διεξάγεται η έρευνα. Η βιβλιογραφία είναι 

περιορισμένη ώστε να καθοριστεί συμπερασματικά κατά πόσο θα προκληθούν αυτές οι 

επιπτώσεις και αν ναι, ποια θα ίναι η διάρκεια και η έκταση τους.  
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 Iσχύοντα μέτρα ελέγχου: Εφαρμογή εθελοντικών μέτρων όπως η «ομαλή εκκίνηση» ώστε 

να περιοριστούν οι επιπτώσεις στα ψάρια. 

 

5.2.3.4 Μετριασμός των επιπτώσεων όχλησης από airgun  

Η Ελλάδα δεν έχει κανονισμούς ή οδηγίες για τον μετριασμό των επιπτώσεων από τις σεισμικές 

ερευνες.  

Ο Πίνακας 5.3 συνοψίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των μέτρων μετρίασης των επιπτώσεων από 

ήχους που χρησιμοποιούνται σε αρκετές άλλες χώρες (Βρετανία, ΗΠΑ και Αυστραλία), καθώς και 

αυτά που προτείνονται από το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (International Finance 

Corporation (IFC). 

Βασικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων πρωτοκόλλων περιλαμβάνουν το μέγεθος της ζώνης 

ασφαλείας, αν απαιτείται διακοπή λειτουργίας της συστοιχίας σεισμικών πηγών όταν ένα θαλάσσιο 

θηλαστικό εισέρχεται στη ζώνη ασφαλείας, και αν τα airguns μπορούν να λειτουργούν τη νύχτα. Τα 

θέματα αυτά συζητούνται κατωτέρω. Το θέμα του μετριασμού των επιπτώσεων όχλησης από 

σεισμικές έρευνες συζητείται, επίσης, στην εργασία των Simmonds et al. (2014) με σχετικές 

πρόσφατες βιβλιογραφικές παραπομπές, ενώ οι πρακτικές για την ελαχιστοποίηση και την 

παρακολούθηση των επιπτώσεων των σεισμικών ερευνών με έμφαση στα θαλάσσια θηλαστικά, που 

αποκτήθηκαν κυρίως από τις σεισμικές έρευνες του 2010 στο νησί Sakhalin της Ρωσίας και 

αναλύονται στην εργασία (Nowacek et al. 2013), θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά μαζί με τον 

Πίνακα 5.III και τα θέματα που αναφέρονται κατωτέρω. 
 

Πίνακας 5.III. Σύγκριση μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων από σεισμικές έρευνες με airgun 

σύμφωνα με U.K. Joint Nature Conservation Committee (JNCC), U.S. Minerals 

Management Service (MMS), Environment Australia (EA), and International Finance 

Corporation (IFC) (από SEA Cyprus, 2008). 
 

Θέμα JNCC (2008) MMS (2007) EA (2001) IFC (2007) 

Θαλάσσια 

θηλαστικά 
 Περιλαμβάνει όλα τα θαλάσ-

σια θηλαστικά 

 Περιλαμβάνει μόνο φάλαι-

νες, όχι δελφίνια ή φώκαινες 

 Περιλαμβάνει μόνο φάλαι-

νες όχι δελφίνια, φώκαινες 

 Περιλαμβάνει όλα τα 

θαλάσσια θηλαστικά 

Χελώνες  Δεν περιλαμβάνονται  Περιλαμβάνονται (ίδια 

προστασία όπως με φάλαινες) 

 Δεν περιλαμβάνονται  Δεν περιλαμβάνονται 

Σχεδιασμός  Συνιστώνται έρευνες σχεδια-

σμού, ώστε να μειωθεί η πιθα-

νότητα συναντήσεων με θαλάσ-

σια θηλαστικά κατά τη περίοδο 

θηλασμού, ανατροφής νεαρών 

ατόμων 

 Δεν διευκρινίζεται  Δεν διευκρινίζεται  Σχεδιασμός ερευνών 

προς αποφυγή, όσο είναι 

δυνατόν των ευαίσθητων 

περιόδων του έτους, ή πε-

δίων αλιείας, ή των λιγό-

τερο παραγωγικών εποχών 

Παρατηρητές  Απαραίτητα σεμινάρια εκπαί-

δευσης. Εμπειροι παρατηρητές 

απαιτούνται σε ευαίσθητες περι-

οχές 

 Δύο ερευνητές απαιτούνται 

όταν η ημέρα διαρκεί περισ-

σότερο από 12 ώρες το 24ωρο. 

 Δύο εξειδικευμένοι παρα-

τηρητές χρειάζονται. Πρέπει 

να ολοκληρώσουν σεμινάριο 

εκπαίδευσης 

 Κάθε παρατηρητής περι-

ορίζεται σε όχι περισσότερο 

από 12 ώρες ανά ημέρα και 4 

συνεχόμενες ώρες παρατή-

ρηση, με διαλείμματα 2 ωρών 

μεταξύ κάθε βάρδιας 

 Οποτε είναι εφαρμόσιμο, 

χρήση εκπαιδευμένων ανεξάρ-

τητων παρατηρητών 

 Εμπειροι παρατηρητές 

πρέπει να χρησιμοποιού-

νται όταν είναι αναμενό-

μενες σημαντικές επιπτώ-

σεις σε ευαίσθητα είδη 

Επίπεδα Ισχύος, 

κλπ 

 Χρήση των χαμηλότερων 

εφαρμόσιμων επιπέδων ισχύος 

κατά τη διάρκεια των ερευνών 

 Αναζήτηση μεθόδων γιά μεί-

ωση ή/και αποφυγή μη ανα-

 Δεν διευκρινίζεται  Δεν διευκρινίζεται  Χρήση των χαμηλότε-

ρων εφαρμόσιμων επιπέ-

δων ισχύος κατά τη 

διάρκεια των ερευνών 

 Χρήση μεθόδων γιά μεί-
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γκαίων θορύβων υψηλής συχνό-

τητας που παράγονται από 

airguns ή άλλες πηγές ακου-

στικής ενέργειας 

 Ελαχιστοποίηση πυροδότησης 

airgun που δεν είναι τμήμα 

ερευνητικής συστοιχίας   

ωση ή/και αποφυγή μη 

αναγκαίων θορύβων υψη-

λής συχνότητας που παρά-

γονται από airguns ή άλλες 

πηγές ακουστικής ενέρ-

γειας, όταν είναι δυνατόν 

 Μείωση διάρκειας λει-

ουργίας, όταν είναι δυνατό 

Ζώνες ασφαλείας  Ακτίνα 500 μέτρων  Ακτίνα 500 μέτρων  Ακτίνα 3000 μέτρων  Ακτίνα 500 μέτρων 

Επιλογή χρόνου 

παρατηρήσεων 
 Εναρξη 30 λεπτά πρίν την 

εκκίνηση. Αναμονή 20 λεπτά 

μετά τη τελευταία παρατήρηση 

 Εναρξη 30 λεπτά πρίν την 

εκκίνηση. Αναμονή 30 λεπτά 

μετά τη τελευταία παρατή-

ρηση 

 Εναρξη 90 λεπτά πρίν την 

εκκίνηση. Αναμονή 30 λεπτά 

μετά τη τελευταία παρατή-

ρηση 

 Χρόνος έναρξης δεν 

προσδιορίζεται. Αναμονή 

20 λεπτά μετά τη τελευ-

ταία παρατήρηση 

Ομαλή εκκίνηση  Εκκίνηση με τα μικρότερα 

airguns της σεισμικής συστοι-

χίας και αργή ολοκλήρωση από 

20 έως 40 λεπτά, Επανάληψη αν 

οι εργασίες σταματήσουν γιά >5 

λεπτά 

 Εκκίνηση με τα μικρότερα 

airguns της σεισμικής συστοι-

χίας και αργή ολοκλήρωση 

από 20 έως 40 λεπτά, 

Επανάληψη αν οι εργασίες 

σταματήσουν γιά >5 λεπτά 

 Σταδιακή αύξηση του 

αριθμού των airguns σε 

περίοδο μεγαλύτερη των 20 

λεπτών 

 Σε περιοχές γνωστές γιά 

δραστηριότητες θαλάσ-

σιων θηλαστικών πρέπει 

να γίνεται σταδιακή αύξη-

ση της ηχητικής πίεσης σε 

πλήρη λειτουργικά επίπεδα 

Τερματισμός αν 

ένα ζώο εισέλθει 

στη ζώνη ασφα-

λείας μετά την 

εκκίνηση? 

 Οχι  Ναι  Ναι   Δεν διευκρινίζεται 

Νυχτερινή 

λειτουργία 
 Οι φορείς εκμετάλευσης 

ενθαρρύνονται να ξεκινούν τις 

εργασίες μόνο κατά τη διάρκεια 

της ημέρας 

 Απαγορεύονται οι εκκινή-

σεις εργασιών κατά τη νύχτα 

εκτός και αν χρησιμοποιείται 

παθητική ακουστική παρακο-

λούθηση αντί της οπτικής. 

 Μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν κυάλια νυχτερινής όρα-

σης γιά τις ανάγκες της 

οπτικής παρακολούθησης 

 Δεν διευκρινίζεται 

 

Ζώνη ασφαλείας. Οι κατευθυντήριες γραμμές των Joint Nature Conservation Committee (JNCC), 

MMS, IFC καθορίζουν μία ζώνη ασφαλείας με ακτίνα 500m, ενώ οι Αυστραλοί καθορίζουν τα 3000 

m ως ακτίνα ασφαλείας. Ο σκοπός της δημιουργίας μιας ζώνης ασφαλείας είναι να εξασφαλιστεί ότι 

τα θαλάσσια θηλαστικά (ή/και οι θαλάσσιες χελώνες) δεν εκτίθενται σε επίπεδα θορύβου που θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν προσωρινό ή μόνιμο ακουστικό τραύμα. Δεν είναι εφικτό για τη ζώνη 

ασφαλείας να βασίζεται σε αντιδράσεις συμπεριφοράς, δεδομένου ότι τέτοιες αποκρίσεις 

παρατηρούνται σε αποστάσεις πολλών χιλιομέτρων και δεν είναι απαραίτητα προβλέψιμες ανάλογα 

με τα επίπεδα ήχου (πχ οι αποκρίσεις μπορεί να εξαρτώνται από την δραστηριότητα του ζώου 

εκείνη τη στιγμή και από την ύπαρξη προηγούμενης ακουστικής εμπειρίας). Οι διαθέσιμες 

πληροφορίες δείχνουν ότι τα 500 m ζώνης ασφαλείας που ορίζεται από τον JNCC, MMS, IFC και 

τις κατευθυντήριες γραμμές είναι επαρκή για να αποφευχθεί η πιθανότητα ακουστικού τραύματος. 

Ως εκ τούτου, συνίσταται μια ακτίνα ζώνης ασφαλείας τουλάχιστον 500 m. 

Τερματισμός λειτουργίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές του JNCC δεν απαιτούν κλείσιμο των 

πηγών ήχου αν ένα θαλάσσιο θηλαστικό εισέρχεται στη ζώνη ασφαλείας. Ωστόσο, οι U.S. MMS 

και οι κατευθυντήριες γραμμές Αυστραλίας απαιτούν τερματισμό της λειτουργίας των airgun αν ένα 

κητώδες (ή χελώνα) εισέλθει στην ζώνη ασφάλειας. Αυτή είναι μια λογική προφύλαξη για να 

μειωθεί η πιθανότητα ακουστικού τραύματος σε περίπτωση που ένα κητώδες ή μια χελώνα δεν 

μπορεί να αποφύγει την περιοχή κοντά στη σεισμική έρευνα. Τερματισμός της λειτουργίας θα 

πρέπει επίσης να απαιτείται και για τις φώκιες στην περίπτωση που παρατηρηθούν στο χώρο της 

έρευνας.  

Νυχτερινές εργασίες. Εφόσον απαιτείται η παρακολούθηση της ζώνης ασφαλείας για τα θαλάσσια 

θηλαστικά και χελώνες κατά τη διάρκεια της ημέρας, τότε μια παρόμοια διαδικασία θα πρέπει να 
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πραγματοποιείται και κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν κυρίως για τον εντοπισμό κητωδών θα 

μπορεί να εφαρμοστεί ακουστική παρακολούθηση. Οι κατευθηντήριες γραμμές από το JNCC 

ενθαρύννουν τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν τις απαγορεύουν κατά τη 

διάρκεια της νύχτας. Έτσι ενθαρρύνουν την χρήση παθητικών ακουστικών μέσων (συγκεκριμένα το 

σύστημα PAMGUARD) ώστε να εντοπίζοναι τα κητώδη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τόσο οι 

κατευθηντήριες γραμμές από την Αυστραλία όσο και από το MMS καθορίζουν περιορισμούς για τις 

νυχτερινές επιχειρήσεις. Ο οδηγός της Αυστραλίας επιτρέπει οι επιχειρήσεις έρευνας να 

συνεχίζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας με οπτική παρακολούθηση χρησιμοποιώντας 

υπέρυθρα/νυχτερινής όρασης κυάλια, αν και το εύρος τους είναι μονάχα 100μ (Weir et al., 2006). 

Οι οδηγίες από το MMS καθορίζουν οτι η «ομαλή εκκίνηση» δεν μπορεί να γίνει το βράδυ παρά 

μόνο αν εφαρμοστεί παθητική ακοσυτική παρακολούθηση. Το MMS (2007a) αναγνωρίζει την 

παθητική ακουστική μέθοδο παρακολούθησης ως μια «πειραματική τεχνική» και σαφώς 

υποδεικνύει οτι αυτή η απαίτηση στοχεύει ως ενα μέσο για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της τεχνικής. Η χρήση παθητικών ακουστικών μέσων παρακολούθησης 

δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες και υπάρχουν προβλήματα απόκτησης συγκεκριμένων 

πληροφοριών σχετικά με την απόσταση και την κατεύθυνση του ζώου που παράγει ήχο.  

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για τις νυχτερινές έρευνες. 

Η οπτική παρακολούθηση τη νύχτα (π.χ. κυάλια νυχτερινής όρασης) έχει ένα πολύ περιορισμένο 

φάσμα ορατότητας και είναι πιθανό να ανιχνεύσει μόνο τα ζώα που είναι πολύ κοντά στο σκάφος 

έρευνας (πχ. δελφίνια που παίζουν με τα απόνερα του σκάφους). Η χρήση της παθητικής 

ακουστικής παρακολούθησης παρέχει επίσης αβέβαιο όφελος. Συνίσταται "soft-start" δηλαδή η 

σταδιακά ομαλή εκκίνηση που θεωρητικά θα προσφέρει κάποια προστασία από την απότομη 

έκθεση των οργανισμών σε επιβλαβή επίπεδα θορύβου. Η χρήση της διαδικασίας "soft-start" για τα 

θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες παρέχει επίσης μια ευκαιρία και στα ψάρια να εγκαταλείψουν την 

περιοχή πριν ένα airgun φτάσει σε πλήρη ισχύ. 

Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό η περιβαλλοντικώς απροβλημάτιστη διεξαγωγή των 12.500 km 

σεισμικών γραμμών από την PGS στο διάστημα Νοέμβριος 2012 ως Φεβρουάριος 2013, ως 

έμπρακτη απόδειξη ότι οι σεισμικές έρευνες μπορούν, όταν λαμβάνεται η κατάλληλη μέριμνα, να 

πραγματοποιούνται με τρόπο απολύτως αβλαβή για τις παραμέτρους του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 

→ Συνιστώμενος μετριασμός. Κατά τη διάρκεια σεισμικών ερευνών, οι δικαιούχοι πρέπει να 

υποχρεούνται να εφαρμόσουν ένα πρωτόκολλο για τη μείωση του κινδύνου ακουστικού 

τραυματισμού για τα θαλάσσια θηλαστικά και θαλάσσιες χελώνες. Το πρωτόκολλο θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες διατάξεις: 

 Ομαλή εκκίνηση - Κάθε φορά που η χρήση της σεισμικής σειράς ξεκινά, «soft-start" 

διαδικασίες (ομαλή εκκίνηση) πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να δοθεί ο χρόνος στα 

θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες να φύγουν μακριά από την περιοχή έρευνας πριν από μια 

η σειρά αεροβόλων φτάσει σε πλήρη ισχύ. Η διαδικασία χρειάζεται να ξεκινήσει με την 

χαμηλότερη δυνατή ισχύ και να αυξηθεί σταδιακά και ομαλά να ολοκληρωθεί μέσα σε 20 ως 

40 λεπτά 

 .Οπτική παρακολούθηση – να ξεκινά από έμπειρους παρατηρητές τουλάχιστον 30 λεπτά 

πριν την εκκίνηση της έρευνας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, όπου θα πρέπει να 

παρακολουθούν μια ζώνη ασφαλείας ακτίνας τουλάχιστον 500 μέτρων γύρω από το σκάφος. 
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Η εκκίνηση του airgun δεν μπορεί να αρχίσει μέχρι να απομακρυνθούν τα θαλάσσια 

θηλαστικά και οι χελώνες για τουλάχιστον 20 λεπτά.  

 Ακουστική παρακολούθηση – να ξεκινά από έμπειρους χρήστες, ταυτόχρονα με την οπτική 

έρευνα κατά τη διάρκεια της ημέρας, και τη στιγμή που θα τερματίζεται η οπτική 

παρακολούθηση και για όσο διαρκεί η σεισμική έρευνα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η 

εκκίνηση του airgun δεν θα μπορεί να ξεκινήσει όταν εντοπίζονται ακουστικά κητώδη σε 

ακτίνα 500 μέτρων. 

 Τερματισμός λειτουργίας - Οπτική παρακολούθηση θα πρέπει να πραγματοποιείται, ενώ η 

σεισμική έρευνα υλοποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας και ακουστική κατά τη διάρκεια 

της νύχτας, και η λειτουργία του airgun θα πρέπει να τερματίζεται εάν μια φάλαινα, ένα 

δελφίνι, μια φώκια, ή θαλάσσια χελώνα εισέλθει στη ζώνη ασφαλείας κατά τη διάρκεια της 

οπτικής παρακολούθησης. Κατά τη ακουστική παρακολούθηση ανάλογα με το υδρόφωνο 

που χρησημοποιείται μπορεί να υπολογιστει περίπου το εύρος παρακολούθησης  

 

Δεν προτείνεται συγκεκριμένη προφύλαξη για τα ψάρια. Αν και η «ομαλή εκκίνηση» που 

προβλέπεται για τις χελώνες και τα θηλαστικά παρέχει την δυνατότητα στα ψάρια να μετακινηθούν 

από την περιοχή πριν το airgun φτάσει την πλήρη ισχύ του. 

 

5.2.4 Επιδράσεις της κυκλοφορίας σκαφών από τον ρυμουλκούμενο ηχητικό δέκτη 

Κατά τη διάρκεια των 2D και 3D ερευνών, διατηρείται μια ζώνη αποκλεισμού ή ζώνη ασφαλείας 

γύρω από το σεισμικό σκάφος και τον εξοπλισμό του. Η ζώνη είναι αναγκαία για την πρόληψη 

διέλευσης αλιευτικών σκαφών ή άλλων πλοίων μέσα από το ρυμουλκούμενο εξοπλισμό και βοηθά 

στην αποφυγή καταστροφής του σεισμικού αλλά και του αλιευτικού εξοπλισμού. 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης αποτελεί ένα από τα κύρια αλιευτικά πεδία της Ελλάδος, στο οποίο 

ασκούνται σχεδόν όλοι οι τύποι αλιείας και ανταγωνίζονται η παράκτια αλιεία (δίχτυα, παραγάδια, 

παγίδες) με τη μέση (μηχανότρατες, γριγρί). Στην περιοχή καταγράφεται επίσης αλιευτική 

προσπάθεια από παράκτια σκάφη μεγάλου μήκους (>12 μ.) και χωρητικότητας τα οποία στοχεύουν 

σε μεγάλα πελαγικά (τόνο, ξιφία), αλλα και καταγραφεται μεγάλος αριθμός ερασιτεχνών αλιέων 

(βλέπε υποκεφάλαιο 4.2.3). Οι ζώνες αποκλεισμού γύρω από τα σκάφη σεισμικής έρευνας θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε προσωρινό αποκλεισμό της αλιείας σε ορισμένες περιοχές. Κατά τη 

διάρκεια των ερευνών, ορισμένα αλιευτικά σκάφη μπορεί να χρειαστεί να παρακάμψουν το 

σεισμικό εξοπλισμό. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα «μπλεξίματος» με τα παραγάδια. 

Πληροφορίες γιά τη ναυσιπολοϊα και τις αλιευτικές δραστηριότητες στη θαλάσσια περιοχή της 

Κρήτης παρουσιάζονται στα υποκεφάλαια 4.2.3 & 4.3). Οι ζώνες αποκλεισμού μπορεί να απαιτούν 

κάποια πλοία να κινούνται περιφερειακά από τα σκάφη σεισμικής έρευνας και το ρυμουλκούμενο 

εξοπλισμό τους, αλλά γενικότερα οι επιπτώσεις στη κυκλοφορία των πλοίων αναμένεται να είναι 

αμελητέες. 

Επίσης η πιθανότητα να χτυπήσει ένα σεισμικό σκάφος κάποιο θαλάσσιο θηλαστικό ή χελώνα 

θεωρείται αμελητέα, επειδή τα σκάφη κινούνται πολύ αργά, λειτουργούν σύμφωνα με διεθνείς 

συνθήκες, αλλά και εκπαιδευμένοι παρατηρητές θα παρακολουθούν την επιφάνεια της θάλασσας 

πριν και κατά τη διάρκεια των ερευνών (βλ. υποκεφάλαιο 5.2.3.4). 
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 Συμπέρασμα: οι κινήσεις των αλιευτικών σκαφών και άλλων πλοίων μπορεί να διακοπούν 

προσωρινά κατά τη διάρκεια των σεισμικών ερευνών, λόγω της μετακινούμενης ζώνης 

ασφαλείας γύρω από το σεισμικό εξοπλισμό που ρυμουλκείται από το σκάφος. Υπάρχει ο 

ενδεχόμενος κίνδυνος να εμπλακεί ο εξοπλισμός αυτός με παραγάδια και αλιευτικά 

εργαλεία. 

 Ισχύοντα μέτρα ελέγχου: δεν αναγνωρίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα ελέγχου για αυτή τη 

δραστηριότητα. Παρόλα αυτά οι παρέχουσες την άδεια αρχές μπορούν να ζητήσουν μέτρα 

για να διασφαλιστεί οτι η έρευνα πραγματοποιείται με περιβαλλοντικά ανεκτό και ασφαλή 

τρόπο και οτι συνάδει με τη εφαρμόσιμη περιβαλλοντική νομοθεσία και τις καλές διεθνείς 

βιομηχανικές πρακτικές. Θεωρείται οτι αυτοί που θα έχουν την άδεια έρευνας και 

εκμετάλευσης θα απαιτείται να ενημερώσουν τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές για την 

προγραμματισμένη έρευνα, την τοποθεσία και το σχεδιάγραμμα. Επίσης, θεωρείται οτι τα 

σκάφη έρευνας θα χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα ακουστικά σήματα σύμφωνα με το 

Διεθνή Ναυτικό Δίκαιο (συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών μέσω ασυρμάτου, 

φωτισμού και σημαιών) ώστε να ενημερώνει τα άλλα σκάφη για τη ζώνη αποκλεισμού. 

 Συνιστώμενος μετριασμός : οι έχοντες την άδεια χρειάζεται να διαβουλευτούν με τους 

χρήστες πριν την διεξαγωγη της έρευνας, ώστε να διασφαλιστεί ότι ελαχιστοποιούνται τα 

προβλήματα με την αλιεία και τη ναυσιπλοϊα . 

 

5.2.5 Επιπτώσεις της απόρριψης υγρών αποβλήτων 

Τα προς διάθεση υγρά απόβλητα από τα σκάφη ερευνών θα περιλαμβάνουν υγειονομικά 

επεξεργασμένα απόβλητα, αστικά λύματα, στραγγίδια των καταστρωμάτων, και τα νερά ύφαλων 

και έρματος. Οι επιδράσεις θα είναι παρόμοιες με εκείνες των υγρών αποβλήτων από τα άλλα 

σκάφη που πλέουν στην περιοχή. Παραδείγματος χάριν, τα υγρά απόβλητα μπορούν να έχουν 

επιπτώσεις στις συγκεντρώσεις των αιωρουμένων στερεών, των θρεπτικών, και του χλωρίου, καθώς 

επίσης να προκαλούν αύξηση της βιοχημικής απαίτησης οξυγόνου (BOD). Αυτά τα απόβλητα 

αναμένεται ότι στην ανοικτή θάλασσα θα αραιώνονται γρήγορα. Οι επιδράσεις θα είναι πιθανώς μη 

ανιχνεύσιμες λίγες δεκάδες μέτρα μακριά από την πηγή και μπορούν να θεωρούνται αμελητέες. 

 Συμπεράσματα – Τα προς διάθεση υγρά απόβλητα από τα σκάφη ερευνών θα είναι 

παρόμοια με εκείνα από άλλα σκάφη στην περιοχή και αναμένεται να ασκήσουν αμελητέες 

επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών της ανοιχτής θάλασσας 

 Ισχύοντα μέτρα ελέγχου – τα σκάφη ερευνών πρέπει να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις 

MARPOL συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τα λύματα, τα απόβλητα 

τροφίμων, τα ελαιούχα απόβλητα, και τα απορρίματα 

 Συνιστώμενος μετριασμός – δεν συνιστώνται πρόσθετα μέτρα 

 

5.2.6 Επιδράσεις των εκπομπών αερίων ρύπων 

Οι μηχανές των σκαφών που χρησιμοποιούνται για σεισμικές έρευνες εκπέμπουν διάφορους 

αέριους ρύπους μεταξύ των οποίων μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια του αζώτου (NOx), 

οξείδια του θείου (SOx), αιωρούμενα σωματίδια (PM), και διάφορες πτητικές οργανικές ενώσεις 

(VOCs), καθώς επίσης και αέρια που συμμετέχουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου όπως είναι το 
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διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και το μεθάνιο (CH4). Κάποια από τα αέρια αυτά είναι γνωστό ότι 

μέσω διαφόρων χημικών αντιδράσεων τόσο στην ατμόσφαιρα όσο και στο θαλασσινό νερό 

καταλήγουν σε υποπροϊόντα τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην υπερθέρμανση του 

πλανήτη όσο και στη διαδικασία της οξίνισης των ωκεανών. 

Πάντως τόσο το είδος όσο και οι ποσότητες των αερίων που εκπέμπονται σε αυτό το στάδιο της 

διαδικασίας είναι παρόμοια με αυτά που εκπέμπονται από την υφιστάμενη συνήθη κίνηση των 

πλοίων στην περιοχή και καθώς αραιώνονται γρήγορα στην ατμόσφαιρα, τυχόν δυσμενείς 

επιδράσεις στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα αναμένεται να περιορίζονται με μια ακτίνα 

μερικών εκατοντάδων μέτρων από τα σημεία όπου θα διεξάγονται οι έρευνες. 

Συνεπώς, δεν αναμένεται να έχουμε συνεισφορά από αέριους ρύπους που θα επιβάρυναν την 

ποιότητα του αέρα των ηπειρωτικών περιοχών, δεδομένων των χαμηλών τιμών εκπομπών καθώς 

και της σχετικής απόστασης από την χέρσο. 

 Συμπεράσματα – Πιθανές εκπομπές αερίων ρύπων από τα πλοία που διεξάγουν τις 

σεισμικές έρευνες θα είναι παρόμοιες με αυτές από την υπάρχουσα συνηθισμένη κίνηση των 

πλοίων στην περιοχή και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα της 

ατμόσφαιρας. 

 Ισχύοντα μέτρα ελέγχου – Τα ερευνητικά σκάφη που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με τις οδηγίες MARPOL (Annex VI), οι οποίες θέτουν όρια στις εκπομπές 

οξειδίων του θείου και του αζώτου και απαγορεύουν τις εκπομπές ενώσεων που 

καταστρέφουν το όζον όπως είναι οι χλωροφθοράνθρακες.  Οι ίδιες οδηγίες θέτουν όρια και 

στις εκπομπές οξειδίων του αζώτου από τις ντηζελομηχανές και απαγορεύουν την καύση 

επάνω στα πλοία διαφόρων υλικών όπως είναι τα ρυπασμένα υλικά συσκευασίας και τα 

πολυχλωριωμένα διφαινύλια. Επίσης σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς για τους 

Υδρογονάνθρακες (Hydrocarbons Regulations, 2007) όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός και 

οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τις βιομηχανίες 

πετρελαίου και να λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. 

 Συνιστώμενα μέτρα περιορισμού – Δεν είναι αναγκαία επιπλέον μέτρα, από αναφερόμενα 

σε MARPOL και Κανονισμούς για τους Υδρογονάνθρακες. 

 

5.2.7. Επιπτώσεις της διαταραχής του θαλάσσιου πυθμένα  

Ορισμένοι τύποι σεισμικών ερευνών προκαλούν διαταραχή σε μικρή έκταση και ποσοστό του 

θαλάσσιου πυθμένα (βλ. υποκεφάλαιο 5.2.1). Η έκταση της διαταραχής του πυθμένα της θάλασσας 

θα είναι ελάχιστη, και στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επιπτώσεις θα είναι αμελητέες. Ωστόσο, 

πόροι που θα μπορούσαν να επηρεαστούν περιλαμβάνουν, όπως έχει αναφερθεί στον Πίνακα 5.2: 

(1) κοινότητες κοραλλιών βαθέων υδάτων, αν υπάρχουν, (2) κοινότητες χημειοσυνθετικών 

οργανισμών, (3) καλώδια τηλεπικοινωνιών, και (4) ναυάγια και άλλους βυθισμένων αρχαιολογικών 

πόρους. 

Οπως έχει αναφερθεί στο τμήμα 4.1.2, η θαλάσσια περιοχή Δυτικά και Νότια της Νήσου Κρήτης, 

όπως οριοθετείται στην Εικόνα 4.29, περιλαμβάνει τμήμα της Μεσογειακής Ράχης (Mediterranean 

Ridge) και το εξωτερικό τμήμα του ηπειρωτικού φλοιού του Ελληνικού Τόξου, το οποίο 

αναφέρεται στην βιβλιογραφία με τον όρο backstop of the Mediterranean Ridge ή Hellenic Forearc 

Continental Crust 
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Η Μεσογειακή Ράχη εκτείνεται από την Λεκάνη του Ιόνιου μέχρι της Λεβαντίνης σαν μια ευρεία 

και ασσύμμετρη αναθόλωση του πυθμένα, με βάθη τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 1400μ στον 

κεντρικό τομέα και 3000μ και 2000μ κατά μέσο όρο στον δυτικό και τον ανατολικό τομέα 

αντίστοιχα. (Chaumillon, 1995; Le Meur, 1997; Huguen, 2001). Προς Βορρά οριοθετείται από μια 

σειρά ανεξάρτητων, βαθειών τάφρων (Matapan, Πλίνειου, Στράβωνα, Ρόδου), με βάθη μεταξύ 3000 

- 5000μ. (Huchon et al., 1982), οι οποίες περιβάλουν εξωτερικά το Ελληνικό Τόξο (Πελοπόνησος, 

Κρήτη, Ρόδος) (Εικ. 4.29 & 4.30). 

Προς Νότο, η μεσογειακή Ράχη περιβάλλεται από αβυσσικά πεδία όπως αυτό του Ιονίου, με βάθος 

4000μ και το αβυσσικό πεδίο Ηρόδοτου, με βάθος 3100μ στην βάση του Αιγυπτιακού περιθωρίου, 

ενώ μια στενή τάφρος (Ηρόδοτου) με μέσο βάθος 2800μ περίπου την χωρίζει από το ηπειρωτικό 

περιθώριο της Λιβύης (Huguen and Mascle, 2001). 

Επιπλέον, η περιοχή νότια της Κρήτης εμφανίζει έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, καθώς 

υπάρχουν εκεί μια σειρά από μικρότερες λεκάνες και τάφροι με επίσης μεγάλο βάθος και απότομες 

κλίσεις. Χαρακτηριστική για παράδειγμα είναι η λεκάνη της Ιεράπετρας (4300 m), η απόληξη του 

υποθαλάσσιου φαραγγιού της Σαμαριάς (3600 m) και η τάφρος του Πλινίου (4300 m). 

Το γενικό συμπέρασμα (βλέπε υποκεφάλαιο 4.2.2) από τις μελέτες που εχουν διεξαχθεί στη περιοχή 

σε σχεση με τη βενθική πανίδα, είναι πως, σε αντίθεση με τις παλαιότερες απόψεις, η βαθιά 

θάλασσα της Μεσογείου είναι ένα δυναμικό και ευαίσθητο οικοσύστημα, άμεσα συνδεδεμένο με τις 

βιογεωχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην εύφωτη ζώνη, η λειτουργία του οποίου 

επηρεάζεται σημαντικά από την παρουσία διαφόρων ιδιαίτερων γεω-μορφολογικών δομών, όπως 

είναι για παράδειγμα οι αβυσσικές πεδιάδες, τα υποθαλάσσια όρη και φαράγγια αλλά και διάφορα 

ακραία περιβάλλοντα (ηφαίστεια ιλύος, υπέραλες λίμνες κτλ.) (Tselepides et al. 2007). Επιπλέον, η 

αφθονία και κατανομή της πανίδας στα μεγάλα βάθη της Μεσογείου φαίνεται πως εξαρτάται άμεσα 

από τη διαθεσιμότητα της τροφής, η οποία παράγεται κυρίως στην εύφωτη ζώνη και εχει 

«επεισοδιακό» χρακτήρα (Danovaro et al. 1995; Lampadariou & Tselepides 2006; Tselepides & 

Lampadariou 2004; Tselepides et al. 2000a). Οσον αφορά στις παράκτιες περιοχές της νότιας 

Κρήτης υπάρχουν μερικές σποραδικές μελέτες που αναφέρουν βιοκοινωνίες αμμώδους 

υποστρώματος και μέτρια ως υψηλή ποιότητα και ποικιλότητα, ενώ αναφέρονται και λιβάδια 

Ποσειδωνίας στη Νότια Κρήτη, κυρίως κατά μηκος της ακτογραμμής και περιορίζονται σε ρηχά 

νερά (<45 μέτρα βάθος). 

Το βασικό μέλημα όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις είναι η τοποθέτηση των καλωδίων ή άλλου 

εξοπλισμού στον πυθμένα της θάλασσας σε περιοχές όπου πιθανά υπάρχουν κοραλλιογενείς 

κοινότητες βαθέων υδάτων ή χημειοσυνθετικά κοινότητες.  

Όπως αναφέρεται στο υποκεφάλαιο 4.2.1.1 εχει δειχθεί πως τα ιζήματα της Ανατολικής Μεσογείου 

χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός σχετικά σταθερού «βενθικού μικροβιακού βρόγχου» ο 

οποίος αποτελείται από πολλαπλά επίπεδα (Tselepides et al. 2007). Το γενικό συμπέρασμα που 

βγαίνει από συγκριτικές μελέτες είναι πως οι μικροβιακοί πληθυσμοί της Α. Μεσογείου είναι 

τελείως διαφορετικοί από αυτούς άλλων περιοχών (Kouridaki et al. 2010), ενώ γενικά τα ιζήματα 

της βαθιάς θάλασσας της Μεσογείου μπορούν να χαρακτηριστούν ως «πλούσια hotspots» σε 

μικροβιακή δραστηριότητα και βιοποικιλότητα (Boetius et al. 1996, Danovaro et al. 2010, Luna et 

al. 2004).  

Αυτές οι περιοχές σχετίζονται με αυξημένες πυκνότητες επιβενθικών οργανισμών (ειδικά οι 

παράκτιες) και ψαριών (βλ. Υποκεφάλαιο 4.2.3) και θεωρούνται οικολογικά σημαντικές, ενώ είναι 

ένα ξεχωριστό αλιευτικό πεδίο όπου ασκούνται όλοι σχεδόν οι τύποι αλιείας με κύριο στόχο όμως 
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τα μεγάλα πελαγικά ψάρια (τόνο, ξιφία). Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι στο Νότιο τμήμα της 

Κρήτης, η αλιευτική δραστηριότητα είναι περιορισμένη. Υπάρχουν αναφορές για επισκέψεις 

σκαφών άλλων χωρών που αλιεύουν στα διεθνή ύδατα και στοχεύουν στην αλιεία των κόκκινων 

γαρίδων. Δεν εμφανίζεται καθόλου υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα (πλωτοί ιχθυοκλωβοί) στην 

περιοχή του νοτίου Ιονίου και της Κρήτης.  

Ωστόσο, λόγω του σχετικά περιορισμένου εύρους διαταραχής στο πυθμένα της θάλασσας κατά τη 

διάρκεια αυτών των σεισμικών ερευνών, η πιθανότητα σημαντικών επιπτώσεων στους ανωτέρω 

πόρους είναι αμελητέα. 

Πρέπει να ειπωθεί ότι υπάρχουν διάφορα υποβρύχια καλώδια τηλεπικοινωνιών που διέρχονται από 

την περιοχή αδειοδότησης (βλέπε υποκεφάλαιο 4.3.1.4), τα οποία είναι επιδεκτικά σε βλάβες από 

δραστηριότητες που διαταράσσουν το θαλάσσιο πυθμένα. Ωστόσο, οι δικαιοδόχοι ερευνών 

εξόρυξης και εκμετάλευσης συνήθως χαρτογραφούν το πυθμένα, ώστε να αποφεύγουν αυτά τα 

καλώδια κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμό του προγράμματος, και θεωρείται ότι οι 

επιπτώσεις θα μπορούν να αποφεύγονται. 

Η ζώνη αδειοδότησης βρίσκεται σε μια περιοχή όπου θαλάσσιοι αρχαιολογικοί πόροι υπάρχουν (βλ. 

υποκεφάλαιο 4.3.1.4.), τα οποία είναι επιδεκτικά σε βλάβες από δραστηριότητες που διαταράσσουν 

το θαλάσσιο πυθμένα. Ωστόσο, λόγω της σχετικά μικρής έκτασης της περιοχής και του 

περιορισμένου εύρους διαταραχής στο πυθμένα της θάλασσας κατά τη διάρκεια των σεισμικών 

ερευνών, η πιθανότητα σημαντικών επιπτώσεων είναι αμελητέα. 

 Συμπεράσματα – Ερευνες με καλώδια στον θαλάσσιο πυθμένα (αν γίνουν), ή έρευνες που 

αγκυρώνουν καλώδια στο βυθό, ή σεισμικές έρευνες με καλώδια που τοποθετούνται σε 

γεωτρήσεις μπορεί να διαταράξουν μικρές περιοχές του πυθμένα της θάλασσας. Υπάρχει μια 

μικρή πιθανότητα επιπτώσεων για τα κοράλλια βαθέων υδάτων, χημειοσυνθετικές 

βιοκοινωνίες, ναυάγια, καλώδια τηλεπικοινωνιών ή άλλους βυθισμένους αρχαιολογικούς 

πόρους εφόσον είναι παρόντα στη θέση έρευνας.  Ωστόσο, λόγω του ελάχιστης διαταραχής 

στον πυθμένα κατά τη διάρκεια αυτών των ερευνών, δεν αναμένονται σημαντικές 

επιπτώσεις. 

 Ισχύοντα μέτρα ελέγχου - Δεν βρέθηκαν μέτρα ελέγχου  

 Προτεινόμενος Μετριασμός – Δεν συνιστάται. 

 

5.3 ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ (EXPLORATION) 

5.3.1 Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Κατά τη διάρκεια της φάσης έρευνας, ένα ή περισσότερα διερευνητικά φρέατια θα διανοιχτούν με 

γεωτρύπανο στην περιοχή των αδειοδοτημένων ‘θαλάσσιων οικοπέδων’ για να προσδιορισθεί η 

ύπαρξη εμπορικά εκμεταλλεύσιμων υδρογονανθράκων. Παράλληλα ένας άλλος φορέας μπορεί 

επίσης να πραγματοποιήσει τις πρόσθετες σεισμικές ή/και άλλες έρευνες για να βοηθήσει στην 

επιλογή των θέσεων γεώτρησης και να προσδιορίσει τους γεωκινδύνους (geohazards) οι οποίοι 

έχουν χαρακτηριστεί στο πλαίσιο του υποκεφαλαίου 5.2 και δεν επαναλαμβάνονται εδώ. 

Η διαδικασία γεώτρησης διερευνητικού φρέατος σε υδάτινο περιβάλλον μεγάλου βάθους τυπικά 

χρειάζεται 70 έως 90 ημέρες (Regg et al., 2000). Η διάρκεια όμως αυτή κυμαίνεται απο 40 έως 120 

μέρες, ανάλογα με το βάθος του πετρελαιοπιθανού στόχου και τα προβλήματα που μπορεί να 
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παρουσιαστούν κατά την γεώτρηση. Κανονικά, μια ανεξάρτητη, κινητή εγκατάσταση γεώτρησης θα 

πρέπει να μεταφερθεί στην περιοχή γεώτρησης. Ενας πιθανός τύπος εγκαταστάσεων γεώτρησης θα 

ήταν οι ημι-υποβρύχιες και οι πλωτές εξέδρες εξόρυξης (drillships). 

Κάθε φρέαρ θα πρέπει να ανοιχτεί σε προκαθορισμένο βάθος και είτε να τεθεί προσωρινά σε 

αναστολή είτε να εγκαταληφθεί σύμφωνα με τα πρότυπα της βιομηχανίας εξόρυξης πετρελαίου. 

Κατά την διάρκεια της γεώτρησης, η εξέδρα θα παράγει υγρά και στερεά απόβλητα σε συμφωνία με 

τα όρια που παρατίθενται στους κανονισμούς, συμβάσεις, οδηγίες που περιγράφονται στο 

υποκεφάλαιο 3.4.    

Οταν ανακαλυφθεί ένας σχηματισμός υδρογονανθράκων κατά τη διάρκεια της εξερευνητικής φάσης 

μπορεί να διανοιχθεί ένα δοκιμαστικό φρέαρ. Το δοκιμαστικό φρέαρ είναι μια διαδικασία για να 

προσδιορισθεί η παραγωγική ικανότητα, η πίεση, η διαπερατότητα, ή/και η έκταση του αποθέματος 

των υδρογονανθράκων, και μπορεί να συμπεριλάβει το κάψιμο μιας μικρής ποσότητας πετρελαίου ή 

αερίου. Εάν ένα φρέαρ κριθεί παραγωγικό, μπορεί να ανασταλεί η γεώτρηση με σκυροδέτηση με 

έγχυση ειδικού τσιμέντου ή μηχανικών κλείστρων για να απομονωθεί το κοίτασμα των 

υδρογονανθράκων και να διευκολυνθεί η επαναλειτουργία του φρέατος εν ευθέτω χρόνω (για την 

ολοκλήρωση και την παραγωγή).  

Εάν κανένα εμπορικά εκμεταλλεύσιμο απόθεμα δεν ανακαλυφθεί κατά τη διάρκεια της 

διερευνητικής γεώτρησης, το φρέαρ θα πρέπει να σφραγιστεί με τσιμέντο ή μηχανικό κλείστρο και 

να εγκαταληφθεί. Μια επιχείρηση εκκαθάρισης της περιοχής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για να 

εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε υπολείμματα από τις δραστηριότητες γεώτρησης έχουν απομακρυνθεί 

από τον πυθμένα της θάλασσας γύρω από την περιοχή γεώτρησης. 

5.3.1.1 Τύποι μονάδων εξόρυξης  

Διάφοροι τύποι κινητών υπεράκτιων μονάδων εξόρυξης χρησιμοποιούνται για τις διερευνητικές 

γεωτρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των jack-up εγκαταστάσεων, των ημι-υποβρυχίων, και των 

πλωτών εξεδρών εξόρυξης (drillships) (Εικόνα 5.4). Οι συμβατικές jack-up εγκαταστάσεις 

γεώτρησης περιορίζονται σε βάθη ύδατος 110 έως 120μ ή λιγότερο (Bennett, 2008). Οι άλλοι δύο 

τύποι εγκαταστάσεων εξόρυξης χαρακτηρίζονται ως εξής (από MMS, 2008): 

 Ημι-υποβρύχια εξέδρα εξόρυξης – πρόκειται για πλωτό σκάφος που στηρίζεται πάνω σε μεγάλες 

κατασκευές τύπου σχεδίας που είναι βυθισμένες κάτω απο την επιφάνεια της θάλασσας. Οι 

περισσότερες ημι-υποβρύχιες πλατφόρμες δεν είναι αυτοπροωθούμενες και πρέπει να 

ρυμουλκηθούν στην περιοχή εξόρυξης από βοηθητικά σκάφη. Τα λειτουργικά καταστρώματα 

είναι υπερυψωμένα περίπου 30 μέτρα ή περισσότερο πάνω από τις σχεδίες, στερεωμένα σε 

μεγάλες χαλύβδινες κολώνες. Οι ημι-υποβρύχιες εξέδρες μπορούν να λειτουργήσουν σε ευρύ 

φάσμα βαθών ύδατος, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων θαλασσίων βαθών. Οι συμβατικές 

ημι-υποβρύχιες εξέδρες για να διατηρούνται σε σταθερή θέση είναι αγκυρωμένες σε 6 έως 12 

άγκυρες που τοποθετούνται ακτινωτά γύρω από την εγκατάσταση της εξόρυξης και εκτείνονται 

σε απόσταση 3 χλμ ή περισσότερο. Οι δυναμικές ημι-υποβρύχιες εξέδρες χρησιμοποιούν ένα 

σύστημα ελεγχόμενο από υπολογιστή που επιτρέπει στην εξέδρας γεώτρησης να διατηρεί τη θέση 

της χρησιμοποιώντας προωθητές (thrusters) και προωστήρες (propellers), αποφεύγοντας με αυτόν 

τον τρόπο την ανάγκη για αγκύρωση. 

 Πλωτή εξέδρα εξόρυξης – πρόκειται για ένα σκάφος τροποποιημένο ώστε να συμπεριλαμβάνει 

τον εξοπλισμό γεώτρησης και έναν ειδικό πρόσθετο εξοπλισμό διατήρησης του σταθμού. Οι 

πλωτές εξέδρες είναι αυτοπροωθούμενες, ικανές να λειτουργούν ακόμη και σε εξαιρετικά βαθειά 
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νερά, και κανονικά μεταφέρουν μεγαλύτερα ωφέλιμα φορτία από τις ημι-υποβρύχιες 

εγκαταστάσεις γεώτρησης. Συνήθως χρησιμοποιούν συστήματα δυναμικής διατήρησης θέσης 

παρά τις συμβατικές προσδέσεις. Ενα άνοιγμα στο κέντρο της πλωτής εξέδρας εξασφαλίζει 

πρόσβαση σε έναν πυλώνα (derrick) που επιχειρεί από την επιφάνεια του καταστρώματος μέσω 

του ανοικτού κέντρου του σκάφους στην υδάτινη στήλη. 

Το είδος της εγκατάστασης γεώτρησης θα επιλεχθεί βάσει των χαρακτηριστικών του φυσικού 

περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένου του βάθους της θάλασσας), του αναμενόμενου βάθους 

γεώτρησης, και της κινητικότητας που μπορεί να απαιτείται λόγω των καιρικών συνθηκών και της 

κατάστασης της θάλασσας. Το μέγιστο βάθος νερού είναι συνάρτηση του μήκους της διάταξης 

ανύψωσης του γεωτρύπανου, των κατάλληλων σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται για την 

διαχείριση των υγρών και άλλων υλικών της γεώτρησης που διασπείρονται από τις ημι-υποβρύχιες 

στον θαλάσσιο πυθμένα. Οι ημι-υποβρύχιες εγκαταστάσεις μπορούν συνήθως να λειτουργήσουν σε 

εντονότερα τρικυμιώδεις συνθήκες της θάλασσας απ’ότι οι πλωτές (Canadian Association of 

Petroleum Producers [CAPP], 2006). 

Παρ’ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις ημι-υποβρύχιες και στις πλωτές εξέδρες σε ότι αφορά τις 

ικανότητες, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και τα βάθη απόρριψης των αποβλήτων, οι 

χαρακτηριστικοί όγκοι και οι τύποι των αποβλήτων που παράγονται κατά τη διάρκεια των 

διαδικασιών γεώτρησης είναι παρόμοιοι. Επίσης, όλες οι εγκαταστάσεις εξόρυξης ανοιχτής 

θάλασσας, ανεξάρτητα από τον τύπο, περιλαμβάνουν εξοπλισμό γεώτρησης, τμήματα εργασίας και 

διαβίωσης, υπηρεσίες μεταφοράς πληρωμάτων και ανεφοδιασμού (π.χ. θέσεις 

πρόσδεσης/ελλιμενισμού για τα σκάφη ανεφοδιασμού, ελικοδρόμια για προσγείωση και απογείωση 

ελικοπτέρων), και εξοπλισμό πυρόσβεσης και διάσωσης. 

(α)      (β) 

 

Εικ. 5.5. Παραδείγματα και συγκριση (α) μιας ημι-υποβρύχιας εξέδρας και (β) μιας πλωτής εξέδρας 

(drillship) ) (Από: Regg et al, 2000).  
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5.3.1.2 Απόβλητα εξόρυξης  

Από την άποψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μια από τις βασικές δραστηριότητες κατά τη 

διάρκεια της διερευνητικής γεώτρησης είναι η παραγωγή και διάθεση των υγρών και στερεών 

αποβλήτων της γεώτρησης. Οι απορρίψεις αυτές πρέπει να γίνονται σε συμφωνία με τα όρια που 

παρατίθενται στους κανονισμούς, συμβάσεις, οδηγίες που περιγράφονται στο υποκεφάλαιο 3.4.    

Τα στερεά απόβλητα είναι κομμάτια βράχων που εκτοπίζονται κατά την διείσδυση του 

γεωτρύπανου μέσα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και παράγονται σχεδόν σε συνεχή βάση κατά τη 

διαδικασία της εξόρυξης.  

Τα υγρά απόβλητα (επίσης γνωστά ως γεωτρητική ιλύς) είναι ειδικά ρευστά που διοχετεύονται μέσα 

στο φρέαρ μέσω κατάλληλων ακροφυσίων στην κεφαλή του γεωτρύπανου. Τα υγρά αυτά είναι ένα 

σύνθετο μίγμα αργίλων, χημικών πρόσθετων ουσιών, γλυκού νερού, ή/και νερού της θάλασσας, που 

χρησιμοποιήθηκε για να λιπάνει και να ψύξει την κεφαλή του γεωτρύπανου, να απομακρύνει προς 

τα έξω τα θραύσματα (στερεά απόβλητα), να ελέγξει τις αναπτυσσόμενες πιέσεις, να σφραγίσει 

τους διαπερατούς σχηματισμούς, και να διατηρήσει τη σταθερότητα του φρέατος. Τα ρευστά των 

γεωτρήσεων βοηθούν επίσης στο να ελαχιστοποιηθούν τυχούσες βλάβες στο απόθεμα, στο να 

αποτρέψουν το σχηματισμό των ένυδρων αερίων, στη μεταβίβαση της υδραυλικής ενέργειας στα 

εργαλεία γεώτρησης, στον έλεγχο της διάβρωσης, και στην υποστήριξη των τοιχωμάτων γεώτρησης 

(CAPP, 2005). Τα υγρά γεωτρήσεων αποτελούνται από διάφορα κύρια συστατικά (πρώτιστα ύδωρ, 

βαρυτίνη, και αργιλικά ορυκτά) και πολυάριθμες ειδικής χρήσης πρόσθετες ουσίες (National 

Research Council, 1983; Neff, 1987). 

Οι δύο σημαντικότεροι τύποι υγρών γεώτρησης είναι: υγρά με βάση το νερό (water-based fluids - 

WBFs) και μη-υδατικά υγρά (nonaqueous base fluids -NABFs). Τα υδατικά (WBFs) αποτελούνται 

από γλυκό ή αλμυρό νερό, βαρυτίνη, άργιλο, καυστικό νάτριο, λιγνίτη, λιγνοσουλφονικούς εστέρες, 

ή/και υδατοδιαλυτά πολυμερή. Τα NABFs (επίσης γνωστά ως ρευστά οργανικής φάσης) είναι 

γαλακτώματα – ένα βασικό ρευστό που αποτελείται από έναν υγρό υδρογονάνθρακα ή άλλη μή 

υδατοδιαλυτή οργανική χημική ουσία που διαμορφώνει τη συνεχή εξωτερική φάση, ενώ η άλμη 

χλωριούχου ασβεστίου διαμορφώνει την ασυνεχή εσωτερική φάση (Neff et al., 2000). Στο 

παρελθόν, τα NABFs περιείχαν ως βασικό συστατικό diesel ή συμβατικό ορυκτέλαιο. Εντούτοις, η 

βιομηχανία πετρελαίου έχει κινηθεί προς τη χρήση των NABFs με χαμηλής τοξικότητας ορυκτέλαιο 

και, πιό πρόσφατα, προς τα ενισχυμένα ορυκτέλαια και τα συνθετικά προϊόντα, επίσης γνωστά ως 

«synthetic-based fluids» (SBFs). Τα SBFs περιέχουν γραμμικές α-ολεφίνες, πολυ-α-ολεφίνες, 

γραμμικά αλκυλιωμένα βενζόλια, αιθέρες, εστέρες και ακετάλες (Neff et al., 2000). Σύμφωνα με 

πρόσφατα στοιχεία (OGP, 2007), το 90% των υπολειμμάτων NABF που απορρίφθηκαν το 2006 

περιείχαν SBFs. Είναι πιθανό ότι αμφότερα τα WBFs και SBFs θα χρησιμοποιηθούν στην υπό 

εξέταση περιοχή. Τα SBFs γενικά χρησιμοποιούνται στην γεώτρηση, στην κατευθυνόμενη 

γεώτρηση, και στα βαθειά νερά όπου η σταθερότητα και ακεραιότητα του φρέατος είναι κρίσιμη. 

Δεν θα χρησιμοποιηθούν υγρά με βάση το diesel.  

Κατά τη διάρκεια του αρχικού σταδίου της γεώτρησης, ανοίγεται μια επιφανειακή τρύπα μεγάλης 

διαμέτρου μερικές εκατοντάδες μέτρα μέσα στον πυθμένα της θάλασσας. Σε αυτή τη φάση, τα 

στερεά απόβλητα και το θαλασσινό νερό που χρησιμοποιείται ως υγρό γεώτρησης, απορρίπτονται 

επάνω στον θαλάσσιο πυθμένα. Ένας συνεχής χαλύβδινος σωλήνας που ονομάζεται επιφανειακό 

περίβλημα οδηγείται μέσα στην τρύπα και σκυροδετείται με έγχυση ειδικού τσιμέντου επί τόπου. 

Ενα σύστημα αποτροπής εκρήξεων (ΒΟΡ) εγκαθίσταται στην κορυφή του επιφανειακού 
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περιβλήματος για την αποφυγή διαφυγής νερού ή υδρογονανθράκων στο περιβάλλον. Μόλις το 

σύστημα αποφυγής εκρήξεων ελεχθεί σε πλήρη πίεση, ανοίγεται το επόμενο τμήμα του φρέατος.  

Ενας ειδικός εύκαμπτος αγωγός (marine riser) συνδέει το φρέαρ με την υπεράκτια εξέδρα. Αφότου 

τοποθετηθεί, όλα τα υγρά και στερεά απόβλητα της γεώτρησης επιστρέφονται στην εγκατάσταση 

γεώτρησης και περνούν μέσω ενός συστήματος ελέγχου στερεών το οποίο είναι σχεδιασμένο ώστε 

να απομακρύνει τα θραύσματα και την λάσπη επιτρέποντας την ανακυκλοφορία των υγρών μέσα 

στο πηγάδι. Τα στερεά απόβλητα, άμμος ή αμμοχάλικο με κολλημένα υπόλοιπα λάσπης, στη 

συνέχεια απορρίπτονται με τη βοήθεια κατάλληλου συστήματος. Οι ιδιότητες των υγρών 

γεώτρησης υποβαθμίζονται με την επαναχρησιμοποίηση, και τα χρησιμοποιημένα υγρά περιοδικά 

απορρίπτονται συνολικά (WBFs) ή επιστρέφονται στον προμηθευτή για ανακύκλωση (SBFs). 

Από τη λειτουργία ενός φρέατος όπου χρησιμοποιούνται WBF συστήματα, τα θραύσματα και τα 

προσροφημένα WBF σε στερεά που προκύπτουν, απορρίπτονται στην θάλασσα με ρυθμό από 0.2 

έως 2.0 m3/hr (Neff, 1987; 2005). Οταν χρησιμοποιούνται SBF συστήματα, το ποσοστό 

κατακράτησης σε στερεά υπόκειται τυπικά σε κανονιστικούς όρους (Neff et al., 2000). Σύμφωνα με 

το πρωτόκολλο ανοιχτής θάλασσας της Σύμβασης της Βαρκελώνης, το όριο της κατακράτησης SBF 

είναι 10% κατά βάρος. 

 

5.3.2 Παράγοντες επιβάρυνσης  

Με βάση μία προκαταρκτική αξιολόγηση, η διερευνητική γεώτρηση κρίνεται ως μία δραστηριότητα 

με δυνητικά σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση, η οποία αναλύεται διεξοδικά σε αυτήν την 

παράγραφο. Οκτώ δείκτες επιβάρυνσης έχουν ταυτοποιηθεί: (1) εγκατάσταση και απομάκρυνση της 

εξέδρας γεώτρησης, (2) η παρουσία της εγκατάστασης γεώτρησης, (3) τα απόβλητα της γεώτρησης, 

(4) άλλα απόβλητα, (5) θαλάσσια απορρίμματα, (6) εκπομπές αερίων ρύπων, (7) έλεγχος του 

φρέατος και (8) υποστηρικτικές δραστηριότητες. Ο Πίνακας 5.ΙV παρουσιάζει τους 

περιβαλλοντικούς πόρους που δυνητικά επηρεάζονται από κάθε δείκτη επιβάρυνσης. 

 

Πίνακας 5.IV. Δείκτες επιβάρυνσης και δυνητικά επηρεαζόμενοι πόροι μιας διερευνητικής 

γεώτρησης. Οι πιθανοί σημαντικοί δείκτες (Χ) τονίζονται με πορτοκαλί (από SEA 

Cyprus, 2008).  
 
Πόροι Εγκατάσταση/ 

Απεγκατάσταση 

γεώτρησης 

Παρουσία 

γέωτρησης 

Απόβλητα 

γεώτρησης 

Αλλα 

υγρά 

απόβλητα 

Θαλάσσια 

απορρίμματα 

Εκπομπές 

αερίων 

ρύπων 

Ελεγχος 

φρέατος 

Υποστηρικτικές 

δραστηριότητες 

Ποιότητα αέρα --- --- --- --- --- ο ο --- 

Ποιότητα νερού --- --- ο ο ο --- Χ --- 

Ιζήματα/Γεωλογία o --- o --- o --- --- --- 

Πλαγκτόν --- o o --- --- --- --- --- 

Ψάρια --- X o --- --- --- --- --- 

Κοράλια βαθειών 

νερών 
X --- X --- o --- --- --- 

Χημειοσυνθετικές 

κοινωνίες 
X --- X --- o --- --- --- 

Βένθος μαλακού 

υποστρώματος 
o --- o --- o --- --- --- 

Θαλάσσια 

θηλαστικά 
--- o --- --- o --- --- o 

Θαλάσσιες 

χελώνες 
--- o --- --- o --- --- o 
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Θαλάσσια και 

παράκτια πουλιά 
--- o --- --- o --- --- X 

Παράκτιοι 

οικότοποι 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

Προστατευόμενες 

περιοχές 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

Αλιευτικές 

δραστηριότητες 
--- --- --- --- --- --- --- o 

Δραστηριότητες 

ναυσιπλοϊας 
--- --- --- --- --- --- --- o 

Καλώδια 

τηλεπικοινωνιών 
o --- o --- --- --- --- --- 

Ναυάγια πλοίων X --- o --- --- --- --- --- 

Αναψυχή και 

τουρισμός 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

Παράκτιες 

κοινωνίες 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

 

Χ=δυνητικά σημαντική επιβάρυνση με προτεινόμενη δράση βελτίωσης, ο=μικρή ή αμελητέα επιβάρυνση, 

κανένα προτεινόμενο μέτρο βελτίωσης, -- = καμία επιβάρυνση  

 

5.3.3 Επιπτώσεις από την εγκατάσταση και απομάκρυνση της εξέδρας γεώτρησης 

Ανάλογα με τον τύπο γεωτρύπανου που χρησιμοποιείται, τα ιζήματα στον πυθμένα της θάλασσας 

θα μπορούσαν να διαταραχθούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και την απομάκρυνση των 

εξεδρών γεώτρησης. Συμβατικά αγκυροβολημένες ημι-υποβρύχιες εξέδρες συνήθως συγκρατούνται 

στη θέση τους από άγκυρες που έχουν αναπτυχθεί ακτινωτά, η τοποθέτηση και το σύρσιμο των 

αγκυρών και των αλυσίδων διαταράσσει τα ιζήματα στο πυθμένα της θάλασσας (Εικ. 5.5). Το 

μήκος ή η έκταση της κάθε πρόσδεσης μπορεί να είναι πέντε έως επτά φορές το βάθος του νερού. 

Σύμφωνα με MMS (2007b), το αποτύπωμα της διαταραχής στο βυθό για συμβατικά-

αγκυροβολημένη ημι-υποβρύχια εξέδρα ποικίλλει ανάλογα με την διαμόρφωση της πρόσδεσης, 

αλλά είναι γενικά 2 έως 3 εκτάρια. Αυτό μπορεί να αντιπροσωπεύει το 0,001% ή και λιγότερο μιάς 

περιοχής αδειοδότησης. 

Πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι η χρήση των γεωτρύπανων στον θαλάσσιο πυθμένα μπορεί να 

προκαλέσει αύξηση της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στην κολόνα του νερού λόγω 

επαναιώρησης του ιζήματος και επακόλουθης αύξησης της θολερότητας του νερού. Οι πιθανές 

βλάβες στους υδρόβιους οργανισμούς λόγω της αύξησης της θολερότητας που ακολουθεί δεν 

προκαλούνται μόνο απο το φορτίο αλλά και απο την προέλευση, τη χημική σύσταση και τις 

ιδιότητες των στερεών που πιθανά να ειναι τοξικά για τους υδρόβιους οργανισμούς (Schlotfeldt, 

1985). Μελέτες έχουν δείξει ότι η αιωρούμενη σωματιδιακή ύλη έχει αρνητικές επιδράσεις στην 

αφθονία του μεσοζωοπλαγκτού (Garcia-Soto et al. 1990, Ζervoudaki et al. 1999), καθώς επίσης και 

στην παραγωγή των κωπηπόδων (Gasparini et al., 1999). 

Επιπλέον, η μηχανική επαναιώηρηση του ιζήματος αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες που επηρέαζουν την κατακόρυφη κατανομή των διαχειμάζουσων μορφών των 

οργανισμών του πλαγκτού (φυτοπλαγκτονικές κύστεις και αυγά διάπαυσης του ζωοπλαγκτού) στο 

ίζημα (Giannakourou et al. 2005, Marcus 1996; Marcus et al. 1994). Η επαναιώρηση του ιζήματος 

μπορεί να ευνοήσει την εκκόλαψη αυτών των μορφών με συνέπεια την αλλαγή της σύνθεσης της 

βιοκοινωνίας του πλαγκτού στην κολόνα του νερού. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278434305001494#bib28
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278434305001494#bib33
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Μετά από την απομάκρυνση μιας εξέδρας γεώτρησης πετρελαίου, τα σημάδια της άγκυρας πιθανά 

θα παραμείνουν στον πυθμένα για μήνες έως χρόνια (EG & G Environmental Consultants, 1982; 

Shinn et al, 1990, 1993; Dustan et al, 1991). Σε μια πρόσφατη μελέτη θέσεων γεώτρησης στον 

Κόλπο του Μεξικού σε βάθος περίπου 1000 μέτρων, οι Continental Shelf Associates, Inc. (2006) 

εντόπισαν σημάδια άγκυρας μέχρι 14 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της γεώτρησης. Τα 

αποτυπώματα των αγκυρών κυμαινόταν από λιγότερο από 100 m για πάνω από 3 χιλιόμετρα σε 

μήκος. Τα αποτυπώματα των αγκυρών τελικά θα εξαφανιστούν όπως τα ιζήματα θα 

αναδιανέμηθούν από τα ρεύματα και τους βενθικούς οργανισμούς. 

Όπως αναφέρθηκε και στο υποκεφάλαιο 5.2.7. και 4.1.2. η θαλάσσια περιοχή Δυτικά και Νότια της 

Νήσου Κρήτης, περιλαμβάνει τμήμα της Μεσογειακής Ράχης (Mediterranean Ridge) και το 

εξωτερικό τμήμα του ηπειρωτικού φλοιού του Ελληνικού Τόξου, το οποίο αναφέρεται στην 

βιβλιογραφία με τον όρο backstop of the Mediterranean Ridge ή Hellenic Forearc Continental Crust. 

Επιπλέον, η περιοχή νότια της Κρήτης εμφανίζει έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, καθώς 

υπάρχουν εκεί μια σειρά από μικρότερες λεκάνες και τάφροι με επίσης μεγάλο βάθος και απότομες 

κλίσεις. Χαρακτηριστική για παράδειγμα είναι η λεκάνη της Ιεράπετρας (4300 m), η απόληξη του 

υποθαλάσσιου φαραγγιού της Σαμαριάς (3600 m) και η τάφρος του Πλινίου (4300 m). 

Το γενικό συμπέρασμα (βλέπε υποκεφάλαιο 4.2.2) από τις μελέτες που εχουν διεξαχθεί στη περιοχή 

σε σχεση με τη βενθική πανίδα, είναι πως, σε αντίθεση με τις παλαιότερες απόψεις, η βαθιά 

θάλασσα της Μεσογείου είναι ένα δυναμικό και ευαίσθητο οικοσύστημα, άμεσα συνδεδεμένο με τις 

βιογεωχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην εύφωτη ζώνη, η λειτουργία του οποίου 

επηρεάζεται σημαντικά από την παρουσία διαφόρων ιδιαίτερων γεω-μορφολογικών δομών, όπως 

είναι για παράδειγμα οι αβυσσικές πεδιάδες, τα υποθαλάσσια όρη και φαράγγια αλλά και διάφορα 

ακραία περιβάλλοντα (ηφαίστεια ιλύος, υπέραλες λίμνες κτλ.) (Tselepides et al. 2007). Επιπλέον, η 

αφθονία και κατανομή της πανίδας στα μεγάλα βάθη της Μεσογείου φαίνεται πως εξαρτάται άμεσα 

από τη διαθεσιμότητα της τροφής, η οποία παράγεται κυρίως στην εύφωτη ζώνη και εχει 

«επεισοδιακό» χρακτήρα (Danovaro et al. 1995; Lampadariou & Tselepides 2006; Tselepides & 

Lampadariou 2004; Tselepides et al. 2000a). Οσον αφορά στις παράκτιες περιοχές της νότιας 

Κρήτης υπάρχουν μερικές σποραδικές μελέτες που αναφέρουν βιοκοινωνίες αμμώδους 

υποστρώματος και μέτρια ως υψηλή ποιότητα και ποικιλότητα, ενώ αναφέρονται και λιβάδια 

Ποσειδωνίας στη Νότια Κρήτη, κυρίως κατά μηκος της ακτογραμμής και περιορίζονται σε ρηχά 

νερά (<45 μέτρα βάθος). 

Όπως αναφέρεται στο υποκεφάλαιο 4.2.1.1 εχει δειχθεί πως τα ιζήματα της Ανατολικής Μεσογείου 

χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός σχετικά σταθερού «βενθικού μικροβιακού βρόγχου» ο 

οποίος αποτελείται από πολλαπλά επίπεδα (Tselepides et al. 2007). Το γενικό συμπέρασμα που 

βγαίνει από συγκριτικές μελέτες είναι πως οι μικροβιακοί πληθυσμοί της Α. Μεσογείου είναι 

τελείως διαφορετικοί από αυτούς άλλων περιοχών (Kouridaki et al. 2010), ενώ γενικά τα ιζήματα 

της βαθιάς θάλασσας της Μεσογείου μπορούν να χαρακτηριστούν ως «πλούσια hotspots» σε 

μικροβιακή δραστηριότητα και βιοποικιλότητα (Boetius et al. 1996, Danovaro et al. 2010, Luna et 

al. 2004).  

Αυτές οι περιοχές σχετίζονται με αυξημένες πυκνότητες επιβενθικών οργανισμών (ειδικά οι 

παράκτιες) και ψαριών (βλ. Υποκεφάλαιο 4.2.3) και θεωρούνται οικολογικά σημαντικές, ενώ είναι 

ένα ξεχωριστό αλιευτικό πεδίο όπου ασκούνται όλοι σχεδόν οι τύποι αλιείας με κύριο στόχο όμως 

τα μεγάλα πελαγικά ψάρια (τόνο, ξιφία), αλλά στο Νότιο τμήμα της Κρήτης, η αλιευτική 

δραστηριότητα είναι περιορισμένη. Υπάρχουν αναφορές για επισκέψεις σκαφών άλλων χωρών που 

αλιεύουν στα διεθνή ύδατα και στοχεύουν στην αλιεία των κόκκινων γαρίδων. Δεν εμφανίζεται 
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καθόλου υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα (πλωτοί ιχθυοκλωβοί) στην περιοχή του νοτίου Ιονίου 

και της Κρήτης.  

Το βασικό μέλημα όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις είναι η τοποθέτηση των αγκυρών στον 

πυθμένα της θάλασσας σε περιοχές όπου πιθανά υπάρχουν κοραλλιογενείς κοινότητες βαθέων 

υδάτων ή χημειοσυνθετικές (βακτηριακές) κοινότητες. Αυτές οι περιοχές σχετίζονται με αυξημένες 

πυκνότητες επιβενθικών οργανισμών και ψαριών (βλ. Υποκεφάλαιο 4.2.3) και θεωρούνται 

οικολογικά σημαντικές. Συνιστώνται μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων (βλέπε και υποκεφάλαιο 

5.2.7). 

Πρέπει να ειπωθεί ότι υπάρχουν διάφορα υποβρύχια καλώδια τηλεπικοινωνιών που διέρχονται από 

την περιοχή αδειοδότησης (βλέπε υποκεφάλαιο 4.3.1.4), τα οποία είναι επιδεκτικά σε βλάβες από 

δραστηριότητες που διαταράσσουν το θαλάσσιο πυθμένα, όπως η αγκύρωση και τοποθέτηση 

εγκαταστάσεων στο πυθμένα και η απομάκρυνση αυτών. Ωστόσο, επειδή οι θέσεις αυτών των 

καλωδίων είναι γνωστές, οι δικαιοδόχοι των αδειών χαρτογραφούν συστηματικά τον πυθμένα ώστε 

να τα αποφεύγουν. 

Η ζώνη αδειοδότησης βρίσκεται σε μια περιοχή όπου αρχαιολογικοί θαλάσσιοι πόροι είναι πιθανό 

να υπάρχουν (βλ. υποκεφάλαιο 4.3 & 5.2.7), που είναι επιδεκτικοί σε βλάβες από δραστηριότητες 

που διαταράσσουν το θαλάσσιο πυθμένα. Συνιστώνται μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων. 

 Συμπέρασμα: Οπου χρησιμοποιούνται συμβατικά αγκυροβολημένες ημι-υποβρύχιες 

εξέδρες, περίπου 2 με 3 εκτάρια των ιζημάτων του πυθμένα και των βενθικών κοινοτήτων 

θα διαταραχθούν από τις άγκυρες και τα καλώδια. Οι επιπτώσεις είναι πιθανόν να 

επιμείνουν για αρκετά χρόνια. Σε περίπτωση που τοποθετηθούν ημι-υποβρύχιες εξέδρες ή 

πλοία γεώτρησης δυναμικής θέσης, δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις από αγκύρωση. Επιπτώσεις 

από αγκυροβόλια σε περιοχές με μαλακό υπόστρωμα θεωρούνται αμελητέες λόγω της 

χαμηλής πυκνότητας πληθυσμών και μέτριας ποικιλότητας των βενθικών κοινωνιών των 

βαθέων υδάτων. Ωστόσο, η τοποθέτηση αγκύρων σε πιθανές περιοχές κοινωνιών κοραλλιών 

βαθέων υδάτων ή χημειοσυνθετικών κοινοτήτων αντιπροσωπεύει σημαντική επίπτωση και 

θα πρέπει να αποφεύγεται. Ενδεχόμενες ζημίες σε καλώσια τηλεπικοινωνιών, ναυάγια ή 

άλλους αρχαιολογικούς πόρους θα μπορούσαν να είναι σημαντικές και θα πρέπει να 

αποφεύγονται. 

 Ισχύοντα μέτρα ελέγχου: Δεν εντοπίσθηκαν υφιστάμενα μέτρα ελέγχου. 

 Προτεινόμενος Μετριασμός: 

Α) Πριν από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας που διαταράσσει το θαλάσσιο 

πυθμένα, οι δικαιοδόχοι θα πρέπει να υποχρεούνται να χρησιμοποιούν δεδομένα σεισμικών 

ερευνών υψηλής ανάλυσης (δηλαδή, τους γεωλογικούς κινδύνους), δεδομένα τρισδιάστατων 

(3D) σεισμικών ερευνών, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που είναι διαθέσιμη για 

τον εντοπισμό περιοχών σκληρού υποστρώματος που θα μπορούσαν να συντηρήσουν 

κοινωνίες βαθειών κοραλλιών ή άλλων σημαντικών βιοκοινωνιών. Εάν εντοπιστούν τέτοιες 

περιοχές, οι δικαιοδόχοι πρέπει να υποχρεούνται να διατηρούν απόσταση διαχωρισμού 

τουλάχιστον 100 μέτρων από τις περιοχές κοραλλιών και τις περιοχές του πυθμένα που 

πιθανά θα υποστούν διαταραχές (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούνται από 

άγκυρες, αλυσίδες αγκυρών, και συρματόσχοινα). 

Β) Πριν από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας που διαταράσσει το θαλάσσιο 

πυθμένα στη περιοχή αδειοδότησης, οι δικαιοδόχοι θα πρέπει να υποχρεούνται να 
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αξιολογούν το δυναμικό της περιοχής για υψηλής πυκνότητας χημειοσυνθετικές κοινότητες 

γύρω από κάθε προτεινόμενο φρεάτιο γεώτρησης και, εφόσον υπάρχει τέτοια πιθανότητα, να 

διατηρούν απόσταση διαχωρισμού τουλάχιστον 100 μέτρων από τις περιοχές κοραλλιών και 

τις περιοχές του πυθμένα που πιθανά θα υποστούν διαταραχές (συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που προκαλούνται από άγκυρες, αλυσίδες αγκυρών, και συρματόσχοινα). 

Γ) Πριν από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας που διαταράσσει το θαλάσσιο 

πυθμένα στη περιοχή αδειοδότησης, οι δικαιοδόχοι θα πρέπει να υποχρεούνται να (1) 

διεξάγουν έρευνα τηλεπισκόπησης του πυθμένα της θάλασσας για να αξιολογήσουν τις 

πιθανότητες ύπαρξης ναυαγίων και άλλων βυθισμένων αρχαιολογικών πόρων και (2) να 

υποβάλει μια έκθεση αρχαιολογικής αξιολόγησης από εξειδικευμένους ειδικούς θαλάσσιους 

αρχαιολόγους που να συμπεριλάμβάνει όλους τους διαπιστευμένους αρχαιολογικούς πόρους 

και συστάσεις για την αποφυγή τους ή συστάσεις γιά περαιτέρω έρευνες (βλ. Κεφάλαιο 6 

για λεπτομέρειες). 

 

5.3.4 Επιπτώσεις από την παρουσία του Γεωτρύπανου (συμπεριλαμβανομένου Θορύβου και 

Φωτισμού) 

Τα διευρυνητικά γεωτρύπανα παραμένουν στο πεδίο για περίπου 70 με 90 μέρες. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου, η φυσική παρουσία της εξέδρας, όσο και ο θόρυβος και τα φώτα από τις 

δραστηριότητες της γεώτρησης, μπορούν να επηρεάσουν τους θαλάσσιους οργανισμούς 

συμπεριλαμβανομένων του πλαγκτού, των ψαριών, θαλασσίων θηλαστικών, τις θαλάσσιες χελώνες 

και τα θαλασσοπούλια. Για μια προσωρινή κατασκευή όπως ένα γεωτρύπανο, οι επιδράσεις είναι 

αμελητέες. Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις από μόνιμες κατασκευές (πχ. Πλατφόρμες κατασκευής) 

συζητούνται περαιτέρω στο κεφάλαιο της Εκμετάλλευσης (βλέπε παράγραφο 5.4.5). 

Η πιο εμφανής επίπτωση της παρουσίας γεωτρήσεων κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης θα ήταν η 

προσέλκυση ψαριών (Gallaway and Lewbel, 1982). Οι πελαγικές κατασκευές προσελκύουν 

επιπελαγικά ψάρια και οργανισμούς όπως τόνους και δελφίνια (e.g., Holland et al., 1990; Higashi, 

1994). Αυτός ο «τεχνητός ύφαλος» θεωρείται γενικά να έχει ευεγερτική επίδραση.  

Τα γεωτρύπανα και οι πλατφόρμες τυπικά είναι ορατά από την ακτή σε αποστάσεις 5 με 16 χλμ, 

ενώ οι μικρές κατασκευές δύσκολα φαίνονται από απόσταση 5 χλμ από την ακτή. Σε μια μέρα με 

καλή ορατότητα, τα φώτα στην κορυφή των πελαγικών κατασκευών είναι ορατά σε αποστάσεις 

περίπου 32 χλμ (MMS, 2007b). Στη περίπτωση πιο μόνιμων εγκαταστάσεων και που οι 

εγκαταστασεις είναι ορατες από την ακτή, αλλά και την αποκατάσταση του τοπίου σε σχέση με την 

οπτική διαταραχή από αυτές στο φυσικό τοπίο και ακόλουθες πιθανές επιπτώσεις στο τουρισμό θα 

πρέπει να εκπονηθούν εξειδικευμένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτωσεων (ΜΠΕ) ανά θέση 

γεώτρησης και ανά θέση παραγωγής, ώστε οι τοπιολογικές παράμετροι να καταστούν επαρκώς 

συγκεκριμένες σε σχεση με τις τελικές προτάσεις για την επίλυση πιθανών προβλημάτων,. 

 Συμπεράσματα: η φυσική παρουσία των εξέδρων θα προσελκύσει πελαγικά ψάρια και 

δελφίνια. Τα θαλασσοπούλια μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εξέδρες σαν στάσεις. Ο 

θόρυβος και τα φώτα μπορεί να προκαλέσουν μικρές αλλαγές συμπεριφοράς στα θαλάσσια 

θηλαστικά και τις χελώνες (πχ. προσέλκυση ή αποφυγή). Λόγω της μικρής διάρκειας των 

διερευνητικών γεωτρήσεων και του μικρού αριθμού των γεωτρύπανων οι επιπτώσεις 

θεωρούνται αμελητέες, ωστοσο προτείνεται η εκπόνηση εξειδικευμένης ΜΠΕ . 

 Ισχύοντα μέτρα ελέγχου: δεν ευρέθησαν ισχύοντα μέτρα ελέγχου. 
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5.3.5. Επιπτώσεις από απόβλητα γεωτρήσεων 

Η τύχη και οι επιπτώσεις των αποβλήτων γεωτρήσεων έχουν μελετηθεί εκτενώς (National Research 

Council, 1983; Neff, 1987; Hinwood et al, 1994; Neff et al, 200;. OGP, 2003; Neff, 2005). Με 

σκοπό τη κατανόηση της τύχης των αποβλήτων των γεωτρήσεων στην περιοχή αδειοδότησης, είναι 

χρήσιμο να αναγνωρίσουμε τρεις τύπους αποβλήτων: 

 Απελευθέρωση στο θαλάσσιο βυθό τεμαχίων, θαλασσινού νερού, και παραπανίσιου υδαρούς 

τσιμέντου κατά τη διάρκεια της αρχικής υδροβολής (πίδακα) των φρεατίων. Το περισσότερο 

από αυτό το υλικό κατασταλάζει μέσα σε ακτίνα δεκάδων μέτρων γύρω από το φρεάτιο και 

προκαλεί τις παχύτερες συσσωρεύσεις (αρκετά εκατοστά έως δεκάδες εκατοστά), 

 Οι απορρίψεις υδατικών ρευστών (WBFs: water-based fluids) και τεμαχίων από την εξέδρα 

γεώτρησης πετρελαίου. Αυτά συμβαίνουν μετά την τοποθέτηση του θαλάσσιου αγωγού που 

επιτρέπει τα ρευστά και τεμάχια της γεώτρησης να επιστρέφονται στην εξέδρα γεώτρησης 

πετρελαίου. Τα απορριπτώμενα τεμάχια έχουν την τάση να βυθίζονται γρήγορα μέσα σε 

λίγες εκατοντάδες μέτρα, ενώ τα ρευστά γεώτρησης μπορεί να διασκορπίζονται σε αρκετά 

χιλιόμετρα, που παράγουν ένα λεπτό ή ακόμα και μη ανιχνεύσιμο επίστρωμα (Boothe & 

Presley, 1989) 

 Οι απορρίψεις συνθετικών ρευστών/τεμαχίων (SBF: synthetic-based fluids) από την εξέδρα 

γεώτρησης πετρελαίου. Όταν χρησιμοποιούνται SBF συστήματα, το ίδιο το SBF 

ανακυκλώνεται, αλλά τα τεμάχια απορρίπτονται μαζί με μικρές ποσότητες προσκολλημένων 

ρευστών γεώτρησης. Τα τεμάχια SBF έχουν την τάση να συγκεντρωθούν όλα μαζί και να 

βυθιστούν γρήγορα κοντά στην περιοχή του φρεατίου, συνήθως μέσα σε μερικές 

εκατοντάδες μέτρα (Neff et al, 2000; OGP, 2003) (Εικ. 5.6). 

Επιδράσεις στην ποιότητα των υδάτων, στο πλαγκτόν και τα ψάρια 

Οι απορρίψεις ρευστών και τεμαχίων γεώτρησης θα παράξουν ένα ορατό θύσσανο που θα κινηθεί 

με τα ρεύματα, όσο αυτά τα υλικά αραιώνονται και εγκαθίστανται στο βυθό της θάλασσας. Σε 

γενικές γραμμές, θολό νερό μπορεί να εκτείνεται από μερικές εκατοντάδες μέτρα και αρκετά 

χιλιόμετρα κατά μήκος των ρευμάτων από το σημείο απόρριψης και παραμένουν για αρκετές ώρες 

μετά από κάθε μαζική απόρριψη. Οι μελέτες έχουν δείξει μείωση της διαύγειας του νερού μέσα σε 

λίγες εκατοντάδες μέτρα μέχρι περίπου 2 χλμ. από τα θαλάσσια γεωτρύπανα κατά τη διάρκεια της 

απόρριψης των ρευστών της γεώτρησης (Ayers et al, 1980a, b; Ray and Meek, 1980). Διασπορά 

ώστε οι συγκεντρώσεις να φθάσουν σε επίπεδα υποβάθρου συνήθως απαιτεί αρκετά λεπτά έως 

αρκετές ώρες (Neff, 1987). 

Κατά διαστήματα και όταν χρησιμοποιούνται SBFs, θα απορρίπτονται μόνο τα τεμάχια, μαζί με ένα 

μικρό ποσοστό ποσοστό προσκολλημένων ρευστών γεώτρησης. Τα ρευστά γεώτρησης που 

σχετίζονται με τεμάχια SBF συνήθως προσκολλώνται σφιχτά πάνω σε σωματίδια και κατά πάσα 

πιθανότητα δεν θα προκαλέσουν αυξημένη κατά πολύ θολερότητα, επειδή τα τεμάχια βυθίζονται 

διά της στήλης του νερού (Neff et al., 2000). 

Οι απορρίψεις των ρευστών γεώτρησης και τα τεμάχια είναι πιθανό να έχουν ελάχιστη ή μηδενική 

επίδραση στο πλαγκτόν και τα ψάρια λόγω της χαμηλής τοξικότητας και της ταχείας διασποράς 

τους (National Research Council, 1983; Neff, 1987; Hinwood et al, 1994). Τα υδατικά ρευστά 

γεωτρήσεων συνήθως έχουν χαμηλή τοξικότητα. Ως εκ τούτου, υπάρχει μικρή πιθανότητα τοξικών 

επιδράσεων σε ψάρια ή άλλους οργανισμούς της στήλης του νερού και λόγω της προσωρινού 

χαρακτήρα της ερευνητικής γεώτρησης, αρα και του σχετικά μικρού χρόνου επίδρασης.  
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Εικ. 5.6. Τύχη των αποβλήτων γεωτρήσεων (Από: OGP, 2003). 

 

Επιπτώσεις σε ιζήματα/γεωλογία και βενθικές κοινότητες 

Τα ρευστά των γεωτρήσεων και τα τεμάχια θα συσσωρεύονται στο θαλάσσιο πυθμένα, 

καταλήγοντας σε αλλαγές σχήματος, μεγέθους κόκκων, συγκεντρώσεων βαρίου και πιθανά των 

συγκεντρώσεων άλλων μετάλλων (National Research Council, 1983; Boothe and Presley, 1989; 

Hinwood et al., 1994). Αυτές οι αλλαγές πρωταρχικά εμφανίζονται μέσα σε λίγες εκατοντάδες 

μέτρα γύρω από τη θέση κάθε φρεατίου και μπορεί να παραμείνουν για αρκετά χρόνια (Continental 

Shelf Associates, Inc., 2006). 

Εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση των επιδράσεων των απορρίψεων από τις γεωτρήσεις στις 

βενθικές κοινωνίες έχει γίνει από τους: the National Research Council (1983), Neff (1987), και 

Hinwood et al. (1994). Λόγω της χαμηλής τοξικότητας των περισσότερων ρευστών από τις 

γεωτρήσεις, ο κύριος μηχανισμός επίπτωσης στις βενθικές κοινωνίες είναι η αυξημένη 

ιζηματογένεση, η οποία πιθανά καταλήγει σε θάψιμο ή ασφυξία αυτών. Προγράμματα 

παρακολούθησης έδειξαν ότι οι βενθικές επιπτώσεις των γεωτρήσεων είναι ελάχιστες και τοπικές 

μέσα σε μερικές εκατοντάδες μέτρα από τη θέση του φρεατίου (EG&G Environmental Consultants, 
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1982; National Research Council, 1983; Neff, 1987; Continental Shelf Associates, Inc., 2006). Το 

βάθος του νερού αναμένεται να διευκολύνει τη διασπορά των ρευστών και τεμαχίων των 

γεωτρήσεων που απορρίπτονται από τις εξέδρες γεώτρησης και πρέπει να ελαχιστοποιεί τις 

βενθικές επιπτώσεις. Οι παχύτερες αποθέσεις πρέπει να είναι αποτέλεσμα απόρριψης τεμαχίων και 

υδατικών «λασποπατατών» («spud mud») κατά την αρχική περίοδο γεώτρησης, πριν εγκατασταθεί 

ο θαλάσσιος αγωγός. Αυτά τα υλικά θα θάψουν και πνίξουν βενθικούς οργανισμούς περί το φρεάτιο 

γεώτρησης. 

Μία μελέτη επιπτώσεων των τεμαχίων ολοκληρώθηκε πριν μερικά χρόνια στον Κόλπο του Μεξικό 

(Continental Shelf Associates, Inc., 2006). Η μελέτη εστίασε σε θέσεις γεωτρήσεων σε βάθη περί τα 

1000 μέτρα. Μετρήσεις γεωφυσικών και χημικών παραμέτρων έδειξαν ότι μία επίστρωση τεμαχίων 

και ρευστών από τις γεωτρήσεις πάχους αρκετών εκατοστών είχε αποτεθεί γύρω από κάθε φρεάτιο. 

Οι επιδράσεις ήταν περισσότερο εμφανείς σε απόσταση μέχρι 500 μέτρα από τα φρεάτια, αλλά σε 

μερικές περιπτώσεις ανιχνεύσιμα ποσά βρέθηκαν μακρυά μέχρι 2 και 3 χλμ. Σε ένα εξερευνητικό 

φρεάτιο, η περιοχή των τεμαχίων που ήταν γεωφυσικά χαρτογραφήσιμα ήταν 13 εκτάρια. 

Απορρίψεις θαλάσσιου πυθμένα. Κατά τη πρώτη περίοδο γεωτρήσεων όταν το φρεάτιο εκτοξεύεται 

μέσα στο θαλάσσιο πυθμένα, αποκόμματα και “spud mud” θα απελευθερωθούν στο θαλασσιο 

πυθμένα. Αυτές οι αρχικές απορρίψεις θα δημιουργήσουν ένα «βουνό» διαμέτρου αρκετών μέτρων 

έως δεκάδων μέτρων. Επίσης κατά τη τοποθέτηση κουβουκλίου τσιμεντολάσπη θα αντληθεί έξω 

από τη τρύπα και θα συσσωρευθεί στο πυθμένα, γενικά γύρω στα 10 έως 15 μέτρα από το φρεάτιο 

(Shinn et al., 1990). Τα συστατικά της τσιμεντολάσπης τυπικά περιλαμβάνουν το μείγμα του 

τσιμέντου και μερικά από τα ίδια χημικά που χρησιμοποιούνται γιά τα υδατικά ρευστά γεώτρησης 

(Boehm et al., 2001). 

Οι κύριες επιπτώσεις που προκύπτουν από την απελευθέρωση αυτών των υλικών θα είναι 

ενταφιασμός και ασφυξία των βενθικών οργανισμών κατά αρκετά μέτρα έως δεκάδες μέτρα γύρω 

από το φρεάτιο. Ιζήματα μαλακού υποστρώματος που έχουν διαταραχθεί από τεμάχια της 

γεώτρησης, λάσπες γεωτρήσεων και τσιμεντολάσπη τελικά θα αποικηθούν εκ νέου, μέσω της 

εγκατάστασης των προνυμφών και μετανάστευσης από γειτονικές περιοχές. Η ανάκαμψη μπορεί να 

απαιτήσει αρκετά χρόνια. 

Απορρίψεις γεωτρύπανου  - WBFs και υπολείματα WBF. Μετά το αρχικό διάστημα ανάβλυσης,  

αφού ο θαλάσσιος αγωγός έχει τοποθετηθεί, επιτρέποντας οι λάσπες και τα υπολείματα να 

επιστραφούν στην εξέδρα γεώτρησης πετρελαίου, όπου θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέσω 

εξοπλισμού ελέγχου στερεών. Τα υπολείματα θα διαχωριστούν και απορριφθούν στη θάλασσα, ενώ 

οι λάσπες θα ανακυκλωθούν μέσα στην γεώτρηση μέχρι τα χαρακτηριστικά τους να υποβαθμιστούν 

και θα πρέπει επίσης να απορριφθούν. 

Υπολείματα και WBFs θα απορρίπτονται σχεδόν συνεχώς από τα θαλάσσια γεωτρύπανα κατά τη 

γεώτρηση. Τα υπολείματα είναι συνήθως χονδροειδή σωματίδια που καθιζάνουν γρήγορα στο βυθό 

της θάλασσας κοντά στο σημείο απόρριψης, κυρίως μεσα σε μερικές εκατοντάδες μέτρα. Ένα 

στρώμα από λεπτά σωματίδια (κυρίως λάσπες γεωτρήσεων) θα διασπαρεί και κατατεθεί σε μια 

πολύ ευρύτερη περιοχή (Boothe and Presley, 1989). Αν στη περιοχή υπάρχουν ισχυρά ρεύματα, 

είναι πιθανό ότι οι λάσπες θα διασπαρούν ευρέως, και μόνο τα χονδροειδή υπολείματα θα 

εγκατασταθούν κοντά στις θέσεις γεώτρησης. 

Ο Βαρίτης (θειϊκό βάριο) είναι ένα σημαντικό αδιάλυτο συστατικό των απορρίψεων ρευστών 

γεώτρησης και ως εκ τούτου οι συγκεντρώσεις βαρίου θα αυξηθούν στα ιζήματα του βυθού γύρω 

από τα φρεάτια  γεώτρησης. Οι συγκεντρώσεις άλλων μετάλλων σε ρευστά γεώτρησης είναι 
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παρόμοια με εκείνες στα θαλάσσια ιζήματα, αλλά ορισμένα μέταλλα, όπως κάδμιο, χαλκός, 

μόλυβδος, υδράργυρος, και ψευδάργυρος μπορεί να είναι αυξημένα μέσα σε λίγες εκατοντάδες 

μέτρα από το φρεάτιο γεώτρησης (Boothe and Presley, 1989). Ωστόσο, τα μέταλλα στα ρευστά 

υγρά γεωτρήσεις δείχνουν πολύ χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα σε θαλάσσια ζώα και δεν αποτελούν 

κίνδυνο για τους βενθικούς οργανισμούς ή τους θηρευτές τους (Neff et al., 1989a, b). 

Οι βενθικές κοινοτήτες που βρίσκονται μέχρι λίγες εκατοντάδες μέτρα από κάθε θέση γεώτρησης 

μπορεί να θαφτούν ή να ασφυκτιούν (EG&G Environmental Consultants, 1982; National Research 

Council, 1983; Neff, 1987; Continental Shelf Associates, Inc., 2006). Περιοχές μαλακού 

υποστρώματος θαμμένες από υπολείματα και ρευστά γεώτρησης τελικά θα αποικηθούν εκ νέου 

μέσω εγκατάστασης προνυμφών και μετανάστευσης από γειτονικές περιοχές. Η ανάκαμψη μπορεί 

να απαιτήσει αρκετά χρόνια. 

Aπορρίψεις γεωτρύπανου – υπολείματα SBF. Κατά διαστήματα, όταν χρησιμοποιούνται SBF, μόνο 

τα υπολείματα θα απορρίπτονται, μαζί με μικρά ποσοστά προσκολλημένων SBF. Η συμπεριφορά 

των υπολειμάτων SBF διαφέρει κάπως από αυτήν των υπολειμάτων WBF (Neff et al, 2000; OGP, 

2003). Σε ρηχά νερά υπολείματα με προσκολλημένα SBFs σχηματίζουν συστάδες και σωρούς 

κοντά στην εξέδρα γεώτρησης πετρελαίου. Ωστόσο, το βάθος του νερού στις περιοχές νότια της 

Κρήτης είναι ένας φυσικός παράγοντας μετριασμού των επιπτώσεων που αναμένεται να μειώσει 

την πιθανότητα για συσσώρευση πυκνών σωρών υπολειμάτων. Η χρήση τεχνολογίας υγρής 

ανάκτησης, όπως στεγνωτήρα υπολειμάτων μπορεί να μειώσει την πιθανότητα να παραχθούν 

διακριτοί σωροί υπολειμάτων SBF γύρω από τις θέσεις των φρεατίων (Getliff et al., 1997; Hanni et 

al, 1998). Σε περίπτωση που υπολείματα SBF συσσωρεύονται σε συγκεντρώσεις της τάξης των 

1000 mg/kg ή και μεγαλύτερη, οι βενθικές ενδοπανιδικές κοινωνίες (δηλ. αυτές που ζουν μέσα στο 

ίζημα) μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά (Neff et al., 2000). Οι Continental Shelf Associates, Inc. 

(2006) ανέφεραν σε μια σχετικά πρόσφατη μελέτη επιπτώσεων των υπολειμάτων SBF γύρω από 

θέσεις φρεατίων στον Κόλπο του Μεξικό, ότι περιοχές εναπόθεσης υπολειμάτων SBF σχετίζονταν 

με αυξημένες στγκεντρώσεις οργανικού άνθρακα και ανοξικές συνθήκες. Περιοχές σε απόσταση 

περίπου 500 μέτρων από θέσεις γεώτρησης είχαν ανομοιόμορφες ζώνες διαταραγμένων βενθικών 

κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων μικροβιακών επικαλύψεων, περιοχές που δεν υπήρχαν ορατές 

μακροβενθικές ενδοπανιδικές κοινωνίες, ζώνες που επικρατούσαν κοινωνίες αρχικών σταδίων, και 

περιοχές όπου επιβενθικά είδη είχαν επιλεκτικά χαθεί. Οι πυκνότητες των πληθυσμών των 

ενδοπανιδικών και των μειοβενθικών ειδών γενικά ήταν υψηλότερες κοντά στις γεωτρήσεις, αν και 

ορισμένες πανιδικές ομάδες ήταν λιγότερο άφθονες κοντά στις θέσεις γεώτρησης. Μερικοί σταθμοί 

κοντά σε γεωτρήσεις είχαν χαμηλότερους δείκτες ποικιλότητας, ισοκατανομής και πλούτου σε 

σύγκριση με σταθμούς μακριά από γεωτρήσεις. Σε ορισμένους σταθμούς που έχουν επηρεασθεί από 

γεωτρήσεις επικρατούσαν ένα ή λίγα είδη ιζηματοφάγων με υψηλές αφθονίες, 

συμπεριλαμβανομένων γνωστών ειδών-δεικτών ρύπανσης. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, η περιοχή νότια της Κρήτης εμφανίζει έντονα 

γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, καθώς υπάρχουν εκεί μια σειρά από μικρότερες λεκάνες και 

τάφροι με επίσης μεγάλο βάθος και απότομες κλίσεις. Χαρακτηριστική για παράδειγμα είναι η 

λεκάνη της Ιεράπετρας (4300 m), η απόληξη του υποθαλάσσιου φαραγγιού της Σαμαριάς (3600 m) 

και η τάφρος του Πλινίου (4300 m). Το γενικό συμπέρασμα (βλέπε υποκεφάλαιο 4.2.2) από τις 

μελέτες που εχουν διεξαχθεί στη περιοχή σε σχεση με τη βενθική πανίδα, είναι πως η βαθιά 

θάλασσα της Μεσογείου είναι ένα δυναμικό και ευαίσθητο οικοσύστημα, άμεσα συνδεδεμένο με τις 

βιογεωχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην εύφωτη ζώνη, η λειτουργία του οποίου 

επηρεάζεται σημαντικά από την παρουσία διαφόρων ιδιαίτερων γεω-μορφολογικών δομών, όπως 
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είναι για παράδειγμα οι αβυσσικές πεδιάδες, τα υποθαλάσσια όρη και φαράγγια αλλά και διάφορα 

ακραία περιβάλλοντα (ηφαίστεια ιλύος, υπέραλες λίμνες κτλ.) (Tselepides et al. 2007). Επιπλέον, η 

αφθονία και κατανομή της πανίδας στα μεγάλα βάθη της Μεσογείου φαίνεται πως εξαρτάται άμεσα 

από τη διαθεσιμότητα της τροφής, η οποία παράγεται κυρίως στην εύφωτη ζώνη και εχει 

«επεισοδιακό» χρακτήρα (Danovaro et al. 1995; Lampadariou & Tselepides 2006; Tselepides & 

Lampadariou 2004; Tselepides et al. 2000a). Οσον αφορά στις παράκτιες περιοχές της νότιας 

Κρήτης υπάρχουν μερικές σποραδικές μελέτες που αναφέρουν βιοκοινωνίες αμμώδους 

υποστρώματος και μέτρια ως υψηλή ποιότητα και ποικιλότητα, ενώ αναφέρονται και λιβάδια 

Ποσειδωνίας στη Νότια Κρήτη, κυρίως κατά μηκος της ακτογραμμής και περιορίζονται σε ρηχά 

νερά (<45 μέτρα βάθος). Επίσης τα ιζήματα της Ανατολικής Μεσογείου χαρακτηρίζονται από την 

ύπαρξη ενός σχετικά σταθερού «βενθικού μικροβιακού βρόγχου» ο οποίος αποτελείται από 

πολλαπλά επίπεδα (Tselepides et al. 2007). Το γενικό συμπέρασμα που βγαίνει από συγκριτικές 

μελέτες είναι πως οι μικροβιακοί πληθυσμοί της Α. Μεσογείου είναι τελείως διαφορετικοί από 

αυτούς άλλων περιοχών (Kouridaki et al. 2010), ενώ γενικά τα ιζήματα της βαθιάς θάλασσας της 

Μεσογείου μπορούν να χαρακτηριστούν ως «πλούσια hotspots» σε μικροβιακή δραστηριότητα και 

βιοποικιλότητα (Boetius et al. 1996, Danovaro et al. 2010, Luna et al. 2004).  

Αυτές οι περιοχές σχετίζονται με αυξημένες πυκνότητες επιβενθικών οργανισμών (ειδικά οι 

παράκτιες) και ψαριών (βλ. Υποκεφάλαιο 4.2.3) και θεωρούνται οικολογικά σημαντικές, ενώ είναι 

ένα ξεχωριστό αλιευτικό πεδίο όπου ασκούνται όλοι σχεδόν οι τύποι αλιείας με κύριο στόχο όμως 

τα μεγάλα πελαγικά ψάρια (τόνο, ξιφία), ωστόσο στο Νότιο τμήμα της Κρήτης, η αλιευτική 

δραστηριότητα είναι περιορισμένη, ενω δεν εμφανίζεται υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα 

(πλωτοί ιχθυοκλωβοί) στην περιοχή του νοτίου Ιονίου και της Κρήτης. .Υπάρχουν αναφορές για 

επισκέψεις σκαφών άλλων χωρών που αλιεύουν στα διεθνή ύδατα και στοχεύουν στην αλιεία των 

κόκκινων γαρίδων. 

Το βασικό μέλημα όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις από απορρίψεις γεωτρυπανου και 

υπολείματα SBF είναι η προστασία των περιοχών όπου πιθανά υπάρχουν κοραλλιογενείς 

κοινότητες βαθέων υδάτων ή χημειοσυνθετικές (βακτηριακές) κοινότητες. Αυτές οι περιοχές 

σχετίζονται με αυξημένες πυκνότητες επιβενθικών οργανισμών και ψαριών (βλ. Υποκεφάλαιο 

4.2.3) και θεωρούνται οικολογικά σημαντικές. Συνιστώνται μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων 

(βλέπε και υποκεφάλαιο 5.2.7). 

Πρέπει να ειπωθεί ότι υπάρχουν διάφορα υποβρύχια καλώδια τηλεπικοινωνιών που διέρχονται από 

την περιοχή αδειοδότησης (βλέπε υποκεφάλαιο 4.3.4), καθώς και βυθισμένοι αρχαιολογικοί πόροι 

είναι πιθανό να υπάρχουν (βλ. υποκεφάλαιο 4.3). Τα απόβλητα των γεωτρήσεων δεν είναι πιθανό 

να επηρεάσουν τα καλώδια, ναυάγια και αρχαία και αναμένεται ότι θα αποφευχθούν κατά τη 

επιλογή της θέσης γεώτρησης. Επομένως δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις. 

 Συμπέρασμα: Τα ρευστά των γεωτρήσεων και τα υπολείματα θα συσσωρεύονται στο 

θαλάσσιο πυθμένα, καταλήγοντας σε αλλαγές σχήματος, μεγέθους κόκκων, συγκεντρώσεων 

βαρίου και πιθανά των συγκεντρώσεων άλλων μετάλλων. Αυτές οι αλλαγές πρωταρχικά 

εμφανίζονται μέσα σε 500 μέτρα γύρω από τη θέση κάθε φρεατίου και μπορεί να παραμείνουν 

για αρκετά χρόνια. Οι επιπτώσεις αυτών των συσσωρεύσεων σε περιοχές μαλακού 

υποστρώματος θεωρούνται ήσσονος σημασίας ή αμελητέες λόγω της χαμηλής πυκνότητας και 

χαμηλής ποικιλομορφία των βαθύαλων βενθικών κοινοτήτων .Ωστόσο, οι απορρίψεις σε 

περιοχές που πιθανά ευρίσκονται κοινότητες κοραλλιών βαθέων υδάτων και χημειοσυνθετικές 
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κοινότητες θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις και θα πρέπει να 

αποφευχθούν  

 Ισχύοντα μέτρα ελέγχου: Δεν εντοπίστηκαν υφιστάμενα μέτρα ελέγχου. 

 Συνιστώμενα μετρα περιορισμού επιπτώσεων:  

Α. Πριν από τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων γεώτρησης οι δικαιοδόχοι πρέπει να 

υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν υψηλής ανάλυσης σεισμική έρευνα (δηλαδή, τους 

γεωλογικούς κινδύνους) των δεδομένων, τρισδιάστατο (3D) σεισμικά δεδομένα της έρευνας, 

καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία που διατίθεται για τον εντοπισμό περιοχών 

σκληρού υποστρώματος που θα μπορούσε να υποστηρίξει τις κοινότητες κοραλλιών βαθέων 

υδάτων. Αν εντοπισθούν τέτοιες περιοχές, οι δικαιοδόχοι άδειας πρέπει να υποχρεούνται να 

διατηρούν μια απόσταση διαχωρισμού τουλάχιστον 500 μέτρων από οποιαδήποτε 

προτεινόμενη τοποθεσία απόρριψης ρεσυτών γεωτρήσεων και υπολειμάτων. 

Β. Πριν από τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων γεώτρησης στην περιοχή αδειοδότησης, οι 

δικαιοδόχοι θα πρέπει να καλούνται να αξιολογήσουν το δυναμικό για υψηλής πυκνότητας 

χημειοσυνθετικές κοινότητες γύρω από κάθε προτεινόμενη θέση φρεατίου γεώτρησης και, εάν 

εντοπιστούν τυχόν τέτοιες κοινότητες να διατηρηθεί απόσταση διαχωρισμού τουλάχιστον 500 

μέτρων από τη καθε προτεινόμενη θέση απόρριψης υγρών γεωτρήσεων και υπολειμάτων. 

 

5.3.6 Επιπτώσεις άλλων υγρών αποβλήτων 

Άλλα συνήθη υγρά απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια των διερευνητικών γεωτρήσεων 

περιλαμβάνουν τα επεξεργασμένα αστικά λύματα (συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων 

τροφίμων), τα στραγγίδια των καταστρωμάτων, και διάφορα άλλα απόβλητα, που υπόκεινται στους 

κανονισμούς MARPOL. 

Τα λύματα, ή τα υγειονομικά απόβλητα, αποτελούνται από τις απεκκρίσεις των ανθρώπων σε 

τουαλέτες και ουροδοχεία. Τα υγειονομικά απόβλητα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία 

χρησιμοποιώντας κατάλληλη θαλάσσια συσκευή υγιεινής που παράγει απόβλητα αποχέτευσης με 

μια ελάχιστη υπόλοιπη συγκέντρωση χλωρίου 1.0 mg/l και χωρίς κανένα ορατό επιπλέον στερεό ή 

ίχνη πετρελαίου και λίπους. Η λυματολάσπη από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων θα 

μεταφέρεται στην ακτή για να διατεθεί σε μια κατάλληλη για το σκοπό αυτό εγκατάσταση. Τα 

οικιακά απόβλητα, ή «γκρίζα νερά» περιλαμβάνουν τα νερά από τα ντους, τους νιπτήρες, τα 

πλυντήρια, και τις αποθήκες, τα ντους ασφάλειας, και τους εκπλυντές ματιών και καταιονητήρες. 

Τα «γκρίζα νερά» δεν απαιτούν κάποια επεξεργασία πριν από την διάθεσή τους. Τα σκάφη 

υποστήριξης θα εξοπλιστούν με κατάλληλη εγκεκριμένη θαλάσσια συσκευή υγιεινής. Τα 

υπολείμματα τροφίμων που αποτελούν έναν τύπο οικιακών αποβλήτων, θα αλέθονται πριν από την 

διάθεσή τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης MARPOL. 

Τα υγειονομικά και αστικά λύματα από τις εξέδρες γεώτρησης και τα σκάφη υποστήριξης μπορούν 

να έχουν επιπτώσεις στις συγκεντρώσεις των αιωρουμένων στερεών, των θρεπτικών, και του 

χλωρίου, καθώς επίσης και να αυξάνουν τη βιοχημική απαίτηση οξυγόνου (BOD). Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ένα άτομο παράγει 100 L/d υγειονομικών αποβλήτων και 220 L/d αστικών λυμάτων, ότι 

τα υγειονομικά απόβλητα χαρακτηρίζονται από συγκέντρωση BOD 240 mg/l και θεωρώντας ότι το 

προσωπικό επάνδρωσης των εγκαταστάσεων είναι 130 άτομα, μια εγκατάσταση γεώτρησης μπορεί 

να αναμένεται ότι θα παράγει περίπου 13000 L υγειονομικών υγρών αποβλήτων (με συνέπεια 3.1 
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kg BOD και 28 600 L υγρών αστικών λυμάτων σε καθημερινή βάση). Η διάθεση των παραγόμενων 

λυμάτων αναμένεται ότι θα αραιώνεται γρήγορα στην ανοικτή θάλασσα (U.S. Environmental 

Protection Agency [USEPA], 1993; MMS, 2007b). Οι επιδράσεις θα είναι πιθανώς μη ανιχνεύσιμες 

λίγες δεκάδες μέτρα μακριά από το σημείο διάθεσης. 

Τα στραγγίδια των καταστρωμάτων αποτελούνται από όλα τα απόβλητα που προκύπτουν ως 

αποτέλεσμα των βροχοπτώσεων, των εκπλυμάτων των εγκαταστάσεων γεώτρησης και των 

καταστρωμάτων, των διαδικασιών καθαρισμού των δεξαμενών, και των απορροών από τα ρείθρα 

πεζοδρομίων και τις υδρορροές, συμπεριλαμβανομένων επίσης αυτών από δοχεία συλλογής και 

χώρους εργασίας. Οι εγκαταστάσεις γεώτρησης σχεδιάζονται έτσι ώστε να κατακρατούνται οι 

απορροές και να αποτρέπεται η διαφυγή στο περιβάλλον των ελαιωδών υλικών και καταλοίπων. Η 

ροή εκτρέπεται σε συστήματα διαχωρισμού ανάλογα με την περιοχή από την οποία συλλέγεται. Δεν 

θα υπάρχει καμία διαφυγή πετρελαίου στα στραγγίδια των καταστρωμάτων που ενδεχομένως θα 

προκαλούσε υμένιο, ιριδισμό, ή αποχρωματισμό της επιφάνειας του ύδατος, ούτε καμία απόθεση 

λάσπης ή γαλακτώματος κάτω από την επιφάνεια του ύδατος. Μόνο νερό χωρίς ελαιώδεις 

προσμίξεις (<15 ppm) θα διατίθεται στη θάλασσα. Εάν το κατάστρωμα επιμολυνθεί με ελαιούχες 

ουσίες, τότε θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή τους κατάλληλα απορροφητικά υλικά ή θα 

συλλεχθούν από κατάλληλα δοχεία συλλογής ελαιώδους ρύπανσης που τοποθετούνται κάτω από το 

δάπεδο των εγκαταστάσεων γεώτρησης για περαιτέρω ανακύκλωση ή/και διάθεση. Λόγω του 

διαχωρισμού και της επεξεργασίας των νερών με ελαιούχα κατάλοιπα πριν από την διάθεσή τους, 

τα στραγγίδια των καταστρωμάτων δεν αναμένεται να δημιουργούν κάποιο ορατό ιριδισμό ή 

οποιεσδήποτε άλλες ανιχνεύσιμες επιπτώσεις στην ποιότητα νερού. 

Ο όγκος των στραγγιδίων των καταστρωμάτων ποικίλλει εξαρτώμενος άμεσα από το ύψος των 

βροχοπτώσεων. Υποθέτοντας μια περιοχή επιφάνειας περίπου 10000 m2 για μια πλωτή εξέδρα και 

μέγιστες μηνιαίες βροχοπτώσεις περίπου 100 mm, ο μέσος μηνιαίος όγκος των στραγγιδίων των 

καταστρωμάτων θα αντιστοιχεί σε 1000 m3. Τα αποπλύματα των εγκαταστάσεων γεώτρησης 

μπορούν να αποτελέσουν περίπου άλλα 200 L το μήνα. 

Πρόσθετες διάφορες απορροές προκύπτουν και από πολυάριθμες άλλες πηγές σε μια εξέδρα 

γεώτρησης. Ως παραδείγματα αναφέρονται τα ακόλουθα: μη επιμολυσμένο γλυκό και θαλασσινό 

νερό που χρησιμοποιείται ως νερό ψύξης και έρμα, οι απορροές μονάδων αφαλάτωσης, τα υγρά 

υδραυλικών συστημάτων των γεωτρύπανων (BOP fluids), και τα απόβλητα των απαερώσεων των 

λεβήτων (USEPA, 1993). Αυτές οι απορροές πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της σύμβασης 

MARPOL και αναμένεται ότι θα υφίστανται γρήγορη αραίωση στην ανοικτή θάλασσα. Οι 

επιδράσεις στην ποιότητα νερού θα είναι πιθανώς μη ανιχνεύσιμες σε απόσταση μερικών δεκάδων 

μέτρων από την πηγή. 

Συμπεράσματα: Η διάθεση υγρών αποβλήτων όπως τα επεξεργασμένα λύματα, τα αστικά 

απόβλητα, τα στραγγίδια των καταστρωμάτων, και τα διάφορα άλλα απόβλητα μπορούν να έχουν 

επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού κοντά στις εγκαταστάσεις γεώτρησης. Τα υγρά απόβλητα θα 

είναι παρόμοια με εκείνα από άλλα σκάφη στην περιοχή, και οι επιπτώσεις τους  στην ποιότητα των 

νερών της ανοιχτής θάλασσας αναμένονται να είναι αμελητέες. 

Υφιστάμενα μέτρα ελέγχου: Οι εξέδρες γεώτρησης και τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να 

συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της σύμβασης MARPOL συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 

σχετικά με τα λύματα, τα υπολείμματα τροφίμων, τα ελαιούχα απόβλητα, και τα απορρίματα. 

Μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων Κανένα πρόσθετο μέτρο δεν συστήνεται. 
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5.3.7 Επιδράσεις των στερεών απορριμμάτων  

Οι εργασίες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον πυθμένα των θαλασσών προκαλούν 

την παραγωγή στερεών απορριμμάτων όπως χαρτί, πλαστικό, ξύλο, γυαλί και μέταλλα. Τα 

περισσότερα εξ αυτών σχετίζονται με τις υπηρεσίες σίτισης, προμηθειών και λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων και είναι συνήθως παλέτες, δοχεία που χρησιμοποιούνται για τα ρευστά των 

γεωτρήσεων και για τις πρόσθετες χημικές ουσίες (σάκοι, τύμπανα και κάδοι), καθώς και 

προστατευτικά καλύμματα που χρησιμοποιούνται στους σάκους λάσπης και στους σωλήνες 

γεωτρήσεων (MMS, 2007b). Πολλές φορές απορρίπτονται από λάθος στη θάλασσα και αντικείμενα 

προσωπικής χρήσης, όπως π.χ. κράνη και σωσίβια. Γενικά τα απορρίμματα που προέρχονται από 

την μεταφορά των προμηθειών, τη λειτουργία της εξέδρας και την σίτιση του προσωπικού 

συλλέγονται και αποθηκεύονται στο χαμηλότερο επίπεδο της εξέδρας κοντά στο σημείο 

φορτώσεων/ εκφορτώσεων σε μεγάλα δοχεία καλυμμένα με δίχτυα. Οι εργασίες των διερευνητικών 

γεωτρήσεων έχουν τις περισσότερες απαιτήσεις σε προμήθειες, εξοπλισμό και προσωπικό και ως εκ 

τούτου δημιουργούν μεγαλύτερες ποσότητες απορριμμάτων απ’ ότι οι εργασίες παραγωγής. 

Αναμένεται ότι όλα τα στερεά απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια των διερευνητικών 

γεωτρήσεων στην αδειοδοτημένη περιοχή θα μεταφέρονται στην ξηρά με τα υπηρεσιακά σκάφη για 

διάθεση σε εγκεκριμένους χώρους ταφής. Με βάση τα ιστορικά στοιχεία για ένα τυπικό σκάφος 

γεωτρήσεων, η μηνιαία παραγωγή στερεών αποβλήτων ανέρχεται περίπου σε 40.000 kg. Η διάθεση 

των στερεών απορριμμάτων και αποβλήτων στη θάλασσα είναι απαγορευμένη σύμφωνα με τη 

σύμβαση MARPOL, και ως εκ τούτου οι εγκαταστάσεις των γεωτρήσεων εφαρμόζουν Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων συμβατό με τις απαιτήσεις της MARPOL. Επί πλέον, οι περισσότερες 

εταιρείες πετρελαίου διαθέτουν προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων τα οποία υπακούουν στις 

βασικές αρχές της μείωσης στην πηγή, της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των παραγομένων ποσοτήτων αποβλήτων.  

Τα κομμάτια στερεών τα οποία απορρίπτονται στη θάλασσα κατά λάθος, όπως ράβδοι 

συγκόλλησης, κάδοι, κομμάτια από σωληνώσεις κλπ., μοιραία εποικίζονται από επίφυτα. Επίσης, 

όταν καταλήγουν στον βυθό αλλάζουν τοπικά την μορφολογία του και προσελκύουν τα ψάρια λόγω 

του σχήματός τους, με αποτέλεσμα κάποια επίδραση στις βενθικές βιοκοινωνίες (Shinn et al., 

1993). Η επίδραση αυτή περιορίζεται σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων  από το φρεάτιο.  

Είναι γνωστό ότι τα απορρίμματα στη θάλασσα έχουν αρνητικές επιδράσεις στα θαλάσσια 

θηλαστικά, στις θαλάσσιες χελώνες και στην ορνιθοπανίδα. Τα θαλάσσια θηλαστικά πολύ συχνά 

μπλέκονται μέσα στα απορρίμματα ή καταπίνουν κομμάτια στερεών απορριμμάτων, όπως αυτά που 

απορρίπτονται στη θάλασσα από τις εργασίες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου  (Laist, 

1996). Τα στερεά απορρίμματα στη θάλασσα αποτελούν έναν από τους κινδύνους που απειλούν την 

κατάσταση των πληθυσμών των πτεροφαλαινών και των φυσητήρων (National Marine Fisheries 

Service, 1991, 2006). Ομοίως, και οι πληθυσμοί των θαλάσσιων χελωνών απειλούνται από 

προβλήματα κατάποσης ή/και εμπλοκής των σωμάτων τους σε στερεά απορρίμματα  που 

απορρίπτονται τυχαία στο θαλάσσιο περιβάλλον (Laist, 1996; Lutcavage et al., 1997) και είναι ένας 

κίνδυνος που απειλεί την κατάσταση των πληθυσμών των διαφορετικών ειδών Θαλασσίων χελωνών 

που απειλούνται με εξαφάνιση (National Research Council, 1990). Ειδικά οι δερματοχελώνες 

ελκύονται από τα επιπλέοντα απορρίμματα, και ιδιαιτέρως τις πλαστικές σακούλες, τις οποίες 

εκλαμβάνουν ως μέδουσες που είναι η προτιμούμενη τροφή τους. Η κατάποση πλαστικών και 

αφρού πολυστυρενίου έχει ως αποτέλεσμα τον πνιγμό, τις εκδορές στα εσωτερικά όργανα, πεπτικές 

διαταρραχές και περιορισμένη κινητικότητα. Τέλος, τα στερεά απορρίμματα στη θάλασσα 
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προκαλούν τραυματισμό ή/και θάνατο στα θαλάσσια πουλιά είτε μέσω της κατάποσης είτε μέσω 

της εμπλοκής των σωμάτων τους σε αυτά. 

 Συμπεράσματα: Στερεά απορρίμματα τα οποία απορρίπτονται κατά λάθος στη θάλασσα 

από τις εγκαταστάσεις των γεωτρήσεων και τα σκάφη υποστήριξης, μπορεί να έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στα θαλάσσια θηλαστικά, στις χελώνες και στα πουλιά, κυρίως λόγω 

της κατάποσης και της εμπλοκής των σωμάτων τους σε αυτά. Επιπλέον, τα μεταλλικά 

αντικείμενα, όπως ράβδοι και κάδοι, τα οποία βυθίζονται στον πυθμένα προκαλούν 

διαταραχή των βενθικών οικοσυστημάτων γύρω από τα φρεάτια εξόρυξης.  

 Υπάρχοντα Μέτρα ελέγχου: Οι εγκαταστάσεις γεωτρήσεων και τα σκάφη υποστήριξης 

πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της σύμβασης MARPOL, 

συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της απόρριψης απορριμμάτων στη θάλασσα και 

ειδικά αυτών που καθορίζονται στο Παράρτημα V για τις απορρίψεις στη Μεσόγειο 

Θάλασσα ως ‘ειδική περιοχή’. Σύμφωνα με το Παράρτημα V τα παρακάτω αντικείμενα 

απαγορεύεται αυστηρά να απορρίπτονται στη Μεσόγειο Θάλασσα: όλα τα πλαστικά, 

συμπεριλαμβανομένων συνθετικών σχοινιών, συνθετικών διχτυών αλιείας, πλαστικών 

σάκκων απορριμμάτων, καθώς και όλα τα στερεά απορρίμματα συμπεριλαμβανομένων των 

χάρτινων υλικών, των υφασμάτων, γυαλιού, μετάλλων και υλικών συσκευασίας. Οι 

αδειοδοτημένες εταιρείες μπορούν να υποχρεούνται από την αρχή αδειοδότησης: (α) να 

απομακρύνουν όλο τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, κατασκευές και αγωγούς από τις 

περιοχές που εγκαταλείπονται ή από τις πρώην αδειοδοτημένες περιοχές με  τρόπο 

συμφωνημένο με το αρμόδιο Υπουργείο και σύμφωνα με το σχέδιο εγκατάλειψης το οποίο 

ορίζεται στο Συμβόλαιο, και (β) να διενεργήσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

αποκατάσταση της περιοχής σύμφωνα πάντα με τις ‘καλές’ διεθνείς πρακτικές της 

βιομηχανίας πετρελαίου, και να προβούν σε όλες  τις απαραίτητες δράσεις ώστε να μην 

τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή ή η ανθρώπινη περιουσία ή το περιβάλλον.  

 Μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων: Δεν συστήνονται περαιτέρω μέτρα.  

 

5.3.8 Επίδραση των εκπομπών αερίων ρύπων 

Τα γεωτρύπανα συνήθως απαιτούν για τη λειτουργία τους ντιζελομηχανές οι οποίες εκπέμπουν 

αέριους ρύπους που περιλαμβάνουν CO, NOx, SOx, PM, VOCs, καθώς και αέρια θερμοκηπίου όπως 

CO2 και CH4. Τα σκάφη υποστήριξης και τα ελικόπτερα εκπέμπουν επίσης αέριους ρύπους που 

προέρχονται από την καύση των καυσίμων τους. Στον Πίνακα 5.V δίνονται οι εκτιμώμενες 

εκπομπές από μια τυπική διαδικασία γεώτρησης. 

 

Πίνακας 5.V. Εκτιμώμενες εκπομπές από μια τυπική διαδικασία εξερευνητικής γεώτρησης (Πηγή: 

MMS, 2007b).  
 

 Εκπομπές (μετρικοί τόννοι/φρεάτιο) 

Πηγή Μονοξείδιο 

του άνθρακα 

Οξείδια του 

αζώτου 

Αιωρούμενα 

σωματίδια 

Οξείδια του 

θείου 

Πτητικές οργανικές 

ενώσεις 

Γεώτρηση 

διερευνητικού 

φρεατίου 

3.9 36.7 0.9 6.2 0.4 
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Κάποια από τα αέρια αυτά είναι γνωστό ότι μέσω διαφόρων χημικών αντιδράσεων τόσο στην 

ατμόσφαιρα όσο και στο θαλασσινό νερό καταλήγουν σε υποπροϊόντα, τα οποία παίζουν σημαντικό 

ρόλο τόσο στην υπερθέρμανση του πλανήτη όσο και στη διαδικασία της οξίνισης των ωκεανών. Οι 

περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις εκπομπές αυτές είναι οι εξής: 

 CO – συμμετέχει έμμεσα στη διαδικασία υπερθέρμανσης του πλανήτη, υποβοηθώντας την 

παραγωγή όζοντος στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Είναι τοξικό σε μεγάλες 

συγκεντρώσεις, και δυνητικά μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή φωτοχημικού νέφους.  

 NOx – αντιδρώντας με πτητικές οργανικές ενώσεις παρουσία του ηλιακού φωτός παράγουν όζον 

στο επίπεδο του εδάφους (τροποσφαιρικό όζον) το οποίο σε μεγάλες συγκεντρώσεις έχει βλαβερές 

επιδράσεις στα φυτά, τα ζώα και τους ανθρώπους. 

 SOx – συνεισφέρει στη δημιουργία όξινων κατακρημνίσεων (ξηρών και υγρών) οι οποίες 

επηρεάζουν τόσο τα υδάτινα όσο και τα χερσαία οικοσυστήματα.  Παθήσεις του αναπνευστικού 

είναι συνήθως οι άμεσες επιπτώσεις των οξειδίων του θείου στην υγεία των ανθρώπων.  

 VOCs – προκαλούν τον σχηματισμό τροποσφαιρικού όζοντος παρουσία οξειδίων του αζώτου 

και ηλιακού φωτός και σχετίζονται με το σχηματισμό φωτοχημικού νέφους. Οι άμεσες επιπτώσεις 

είναι ερεθισμός των ματιών και βήχας, ενώ κάποιες από τις ενώσεις αυτές είναι καρκινογόνες. 

Επιπλέον, το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και το μεθάνιο (CH4) είναι σημαντικά αέρια 

θερμοκηπίου τα οποία συντελούν στην υπερθέρμανση σε πλανητικό επίπεδο (global warming). 

Επιπροσθέτως το CO2 που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα διαλύεται στο θαλασσινό νερό, με 

αποτέλεσμα διάφορες χημικές αλλαγές, συνολικά γνωστές ως οξίνιση του ωκεανού (ocean 

acidification). Η οξίνιση του ωκεανού αν και έχει παρατηρηθεί σχετικά πρόσφατα, οι επιπτώσεις 

της θεωρείται ότι μπορεί να είναι πολύ μεγάλες όσο η παγκόσμια θερμοκρασία αυξάνει λόγω της 

κλιματικής αλλαγής. 

Οι εκπομπές αέριων ρύπων κατά την διαδικασία της εξόρυξης υπόκεινται σε διεργασίες  αραίωσης 

και διασποράς. Αναμένεται ίσως να υπάρχει σχετική επιβάρυνση σε εκπομπές αερίων, ειδικά σε μια 

ακτίνα μερικών εκατοντάδων μέτρων από το σημείο εξόρυξης, κατά την διάρκεια αυτής. Αυτή όμως 

δεν αναμένεται να επηρεάσει την ποιότητα της ατμόσφαιρας των κατοικημένων περιοχών, μια που 

θα βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τα σημεία εξόρυξης, αλλά και λόγω των σχετικά μικρών 

ποσοτήτων των εκπεμπόμενων ρύπων.  

 Συμπεράσματα: Οι εκπομπές αέριων ρύπων από τις περιοχές που βρίσκονται οι 

εγκαταστάσεις των γεωτρήσεων αναμένεται ότι θα έχουν αμελητέα επίδραση στην ποιότητα 

του αέρα. Ειδικότερα, λόγω της απόστασης και των διεργασιών διασποράς και αραίωσης, 

δεν αναμένεται να υπάρξει επίδραση στην ατμόσφαιρα των παράκτιων και ηπειρωτικών 

περιοχών. 

 Υπάρχοντα μέτρα ελέγχου: Τα ερευνητικά σκάφη που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με τις οδηγίες της σύμβασης MARPOL (Παράρτημα VI), οι οποίες θέτουν 

όρια στις εκπομπές οξειδίων του θείου και του αζώτου και απαγορεύουν τις εκπομπές 

ενώσεων που καταστρέφουν το όζον όπως είναι οι χλωροφθοράνθρακες. Οι ίδιες οδηγίες 

θέτουν όρια και στις εκπομπές οξειδίων του αζώτου από τις ντιζελομηχανές και 

απαγορεύουν την καύση επάνω στα πλοία διαφόρων υλικών όπως είναι τα ρυπασμένα υλικά 

συσκευασίας και τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια. Επίσης η αρχή που παρέχει την αδεια 

μπορεί να ζητήσει βάσει συμβολαίου όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι 
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εγκαταστάσεις να είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τις βιομηχανίες πετρελαίου και 

να λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.  

 Μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων: Δεν είναι αναγκαία επιπλέον μέτρα. 

 

5.3.9 Επιδράσεις των δοκιμών γεωτρητικών φρεατίων 

Εάν ανακαλυφθεί ένας σχηματισμός υδρογονανθράκων κατά την ερευνητική γεώτρηση, μπορεί να 

διεξαχθεί δοκιμή του γεωτρητικού φρεατίου. Μιά δοκιμή φρεατίου είναι μια διαδικασία για τον 

προσδιορισμό του παραγωγικού δυναμικού, της πίεσης, διαπερατότητας, και/ή το μέγεθος της 

δεξαμενής υδρογονανθράκων. 

Ένα συμβατικό τεστ παραγωγής (δοκιμή γεωτρύπανου) πραγματοποιείται συνήθως με ένα εργαλείο 

που επιτρέπει στο φρεάτιο να ανοίγει και να κλείνει στο κάτω μέρος της οπής με μια βαλβίδα που 

ενεργοποιείται από την επιφάνεια. Ένα ή περισσότερα πιεσόμετρα τοποθετούνται συνήθως στο 

εργαλείο, τα οποία διαβάζονται και ερμηνεύονται αφού ολοκληρωθεί η δοκιμή. Η πιο κοινή 

ακολουθία δοκιμής αποτελείται από ένα σύντομο χρονικό διάστημα ροής, ίσως 5 έως 10 λεπτά, 

ακολουθούμενη από μία περίοδο συσσώρευσης διάρκειας περίπου μίας ώρας, που χρησιμοποιείται 

για να καθορίσει την αρχική πίεση του ταμιευτήρα. Ακολουθεί μια περίοδος ροής από 4 έως 24 

ώρες για να καθιερωθεί σταθερή ροή προς την επιφάνεια, εάν είναι δυνατόν, και στη συνέχεια από 

την δοκιμή τελικής διακοπής ή συσσώρευσης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του 

πάχους διαπερατότητας και δυναμικού ροής (Schlumberger, 2008α). 

Εάν κατά τη διάρκεια της δοκιμής του φρεατίου φθάσουν στην επιφάνεια υδρογονάνθρακες, αυτοί 

θα εξαλειφθούν με καύση. Το πετρέλαιο, νερό και χημικές ουσίες διοχετεύονται σε καυστήρα 

φωτοβολίδας/κρότου όπου τα υγρά ψεκάζονται μέσα σε θάλαμο χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα 

και το μίγμα αναφλέγεται. Αυτη η ανάφλεξη θα έχει ως αποτέλεσμα εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Το 

φυσικό αέριο από τη δοκιμή της γεώτρησης είτε καίγεται ή εξαερώνεται απευθείας στην 

ατμόσφαιρα. 

Ο Πίνακας 5.VI παραθέτει παραδείγματα των εκπομπών που θα μπορούσαν να προκύψουν από την 

καύση 5.000 βαρελιών πετρελαίου και 25 mmscf φυσικού αερίου. Οι εκπομπές εκτιμήθηκαν με τη 

χρήση συντελεστών εκπομπών σε ένα υπολογιστικό φύλλο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 

των εκπομπών για σχέδια εξερεύνησης (MMS, 2008) 

 

Πίνακας 5.VI. Εκτιμώμενες εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από ένα υποθετικό γεωτρητικό τεστ 

(MMS, 2008). 
 

 

Πηγή 

Εκπομπές (μετρικοί τόννοι/φρεάτιο) 
Μονοξείδιο του 

άνθρακα 

Οξείδια του 

αζώτου 

Αιωρούμενα 

σωματίδια 

Οξείδια του 

θείου 

Πτητικές 

οργανικές ενώσεις 

Πετρέλαιο (5000 bbl) 0.48 4.53 0.95 15.49 0.03 

Αέριο (25mmscf( 4.41 0.81 ----- 0.01 0.68 

ΣΥΝΟΛΟ 4.89 5.34 0.95 15.50 0.71 

 

Εκτός από τις ατμοσφαιρικές εκπομπές που εμφανίζονται στον πίνακα, το κάψιμο του αργού 

πετρελαίου μπορεί να οδηγήσει σε κάποια ατελή καύση και σε πτώση των σταγονιδίων πετρελαίου 

που δεν εχουν καεί στην επιφάνεια της θάλασσας. Η παραγωγή μιας ορατής λάμψης στην επιφάνεια 
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της θάλασσας θα ήταν μια παραβίαση των προτύπων ποιότητας του νερού και θα πρέπει να 

αποφεύγεται. Καυστήρες υψηλής απόδοσης έχουν αναπτυχθεί που ελαχιστοποιούν τις ελλιπείς 

καύσεις και μειώνουν τις δυνατότητες για νέφος σταγονιδιων υδρογονανθράκων (π.χ.,  

Schlumberger, 2008b). 

 Συμπεράσματα: Οι εκπομπές αερίων ρύπων από τις δοκιμές γεωτρήσεων θα έχουν μια τοπική 

επίδραση στην ποιότητα του αέρα κοντά στην θέση γεώτρησης κατά τη διάρκεια της 

δοκιμαστικής περιόδου. Λόγω της απόστασης από την ακτή, δεν αναμένονται σοβαρές 

επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα στη παράκτια περιοχή. Κατακρήμνιση σταγονιδίων 

πετρελαίου από τη δοκιμή μπορούν  να παράγουν γυαλάδα στην επιφάνεια της θάλασσας. 

 Υφιστάμενα μέτρα ελέγχου: Οι δικαιοούχοι πρέπει να είναι υποχρεωμένοι βάσει συμβολαίου 

να εξασφαλίσουν ότι όλα τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις που 

χρησιμοποιούνται από τον κάτοχο της άδειας και τους υπεργολάβους συμμορφώνονται με 

τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της διεθνούς βιομηχανίας πετρελαίου και είναι κατάλληλης 

κατασκευής και διατηρούνται σε καλή λειτουργία. 

 Συνιστώμενος Μετριασμός Επιπτώσεων: Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, οι δικαιούχοι 

αδειών θα πρέπει να υποχρεούνται να: 

 (1) χρησιμοποιούν ένα καυστήρα υψηλής απόδοσης για να μειώσει την ποσότητα των 

κατακρημνήσεων των υδρογονανθράκων, 

 (2) παρακολουθεί την επιφάνεια της θάλασσας για να διασφαλιστεί ότι καμμία ορατή γυαλάδα 

δεν παράγεται 

 

5.3.10 Eπιδράσεις από τις δραστηριότητες υποστήριξης 

Πιθανά κατά τη διάρκεια της διερευνητικής γεώτρησης, πλοία ανοιχτής θάλασσας και ελικόπτερα 

θα παρέχουν υποστήριξη από τη χερσαία βάση, όπου θα υπάρχουν καλά ανεπτυγμένα λιμάνια με 

την ικανότητα να παρέχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες υποστήριξης και δεν θα χρειασθούν νέες 

εγκαταστάσεις στο αρχικό στάδιο. 

Οι τυπικές λειτουργίες / απαιτήσεις για μια χερσαία βάση περιλαμβάνουν: 

 χώρο αποβάθρας για να χρησιμεύσει ως σημείο φόρτωσης/εκφόρτωσης για τον εξοπλισμό 

και τα μηχανήματα υποστήριξης των δραστηριότητων ανοικτής θάλασσας. 

 αποστολή προσωπικού και εξοπλισμού 

 προσωρινή αποθήκευση των υλικών και του εξοπλισμού, και 

 24-ωρη ετοιμότητα αποστολών. 

Σε ένα τυπικό έργο συνήθως συμμετέχουν δύο σκάφη ανοιχτής θάλασσας που κάνουν τουλάχιστον 

ένα ταξίδι μετ 'επιστροφής κάθε ημέρα από τη χερσαία βάση στην εξέδρα γεώτρησης πετρελαίου. 

Οι πλέον συχνά χρησιμοποιούμενοι τύποι πλοίων για διερευνητικές γεωτρήσεις έχουν μήκος περί τα 

30 μέτρα και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσωπικού από και προς την εξέδρα γεώτρησης 

πετρελαίου και τα σκάφη εφοδιασμού περίπου 50 μέτρων μήκους, που χρησιμοποιούνται για τη 

μεταφορά εξοπλισμού και προμηθειών για την εξέδρα. Άλλα σκάφη που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν βοηθητικά ρυμουλκά 
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Πρόσθετη στήριξη για δραστηριότητες ανοικτής θάλασσας γιά την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού 

αερίου παρέχεται από ελικόπτερα. Συνήθως, ένα ελικόπτερο θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά 

του προσωπικού, παράδοση μικρότερου μεγέθους σημαντικών βασικών προμηθειών, και για την 

ασφάλεια και υποστήριξη έκτακτης ανάγκης. Τα σκάφη υποστήριξης και τα ελικόπτερα κανονικά 

θα ακολουθούν το πιο σύντομο δρομολόγιο μεταξύ των θέσεων γεώτρησης και την χερσαία βάση, 

εφόσον ο καιρός και η κυκλοφορία το επιτρέπει. 

Υπάρχει μικρή πιθανότητα σύγκρουσης των θαλασσίων θηλαστικών και των θαλασσίων χελωνών 

με τα υπηρεσιακά πλοία. Ο κίνδυνος είναι παρόμοιος με τον υπάρχοντα από την παρούσα κίνηση 

των πλοίων στην περιοχή. 

Η αύξηση της κίνησης των πλοίων και των ελικοπτέρων μπορεί περιοδικά να ενοχλεί άτομα ή και 

ομάδες παράκτιων πουλιών. Είναι πιθανό τα πουλιά να βιώσουν κάποια βραχυπρόθεσμη επίπτωση 

και διατάρραξη στην συμπεριφορά τους. Ακόμα σημαντικότερες θα είναι οι επιπτώσεις αν τα 

ελικόπτερα πετούν πάνω από Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPAs) ορισμένες υπό την Οδηγία για τα 

Πουλιά, ή πάνω από Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (IBAs). 

Δεν υπολογίζονται σημαντικές επιπτώσεις σε αλιευτικές ή ακτοπλοϊκές δραστηριότητες. Κάθε 

ενόχληση προς την τοπική κίνηση σκαφών από τις επιχειρήσεις υποστήριξης μπορεί να 

ελαχιστοποιηθεί με την ενημέρωση των Ελληνικών λιμενικών αρχών για τη προτεινόμενη 

τοποθεσία γεώτρησης, τη βάση υποστήριξης και την συχνότητα κίνησης των σκαφών 

υποστηρικτικών εργασιών. 

 Συμπεράσματα: οι επιχειρήσεις στήριξης για τις διερευνητικές γεωτρήσεις πιθανόν να 

προκαλέσουν αύξηση των υπαρχόντων επιπέδων κίνησης πλοίων σε αυτές τις περιοχές και 

ενδεχομένως σύγκρούσεις με θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες. Η κίνηση των ελκοπτέρων 

πάνω από παράκτιες περιοχές μπορεί να ενοχλήσουν αποικίες πουλιών, και οι επιπτώσεις 

πιθανόν να είναι σημαντικότερες όταν περνούν κοντά από περιοχές SPA ή ΙΒΑ. 

 Ισχύοντα μέτρα ελέγχου: δεν ευρέθησαν ισχύοντα μέτρα. Θεωρείται οτι οι δικαιούχοι 

αδειών απαιτείται να ενημερώνουν τις Ελληνικές αρχές για τις προγραμματισμένες 

τοποθεσίες ανάπτυξης και παραγωγής, τις βάσεις υποστήριξης και την συχνότητα 

επιχειρήσεων των πλοίων υποστήριξης. 

 Μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων: οι αδειούχοι, προτείνεται να αποφεύγουν την 

κίνηση των ελικοπτέρων πάνω από περιοχές SPAs και IBAs. Για αυτό το λόγο θα παρέχεται 

ένας χάρτης με αυτές τις περιοχές ώστε να αποφεύγονται.   

 

5.4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) 

5.4.1 Περιγραφή δρατηριοτήτων 

Η εκμετάλλευση είναι η διαδικασία για την ανάπτυξη και την παραγωγή εμπορικών ποσοτήτων 

υδρογονανθράκων. Οι βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν γεωτρήσεις και ολοκλήρωση της 

ανάπτυξης των φρεατίων, την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής και αγωγών, καθημερινή 

λειτουργία των συστημάτων αυτών, και συνακόλουθο παροπλισμό. 

Στη θαλάσσια περιοχή νότια και δυτικά της Κρλητης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν διάφορα 

συστήματα ανάπτυξης και παραγωγής. Ο τύπος των εγκαταστάσεων που μπορεί να επιλέξει ο 

φορέας εκμετάλλευσης θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως το βάθος, το είδος αποθέματος, και της 
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εγγύτητας στις υπάρχουσες υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου και υποστηρικτικές 

λειτουργίες. Σαν παραδείγματα μπορούν να περιληφθούν οι παραδοσιακές σταθερές πλατφόρμες, 

συμβατοί πύργοι,, επιπλέοντα συστήματα παραγωγής, ή υποθαλάσσια συστήματα που ελέγχονται εξ 

αποστάσεως από  πλατφόρμες σε ρηχά νερά ή στη ξηρά. Ο σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση 

και εκκίνηση μιας υπεράκτιας εγκατάστασης ανάπτυξης και παραγωγής συνήθως απαιτεί 7 χρόνια ή 

και περισσότερο από την ανακάλυψη στην αρχική παραγωγή (Regg et al., 2000). 

Στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις παραγωγής διεξάγεται περιορισμένη επεξεργασία του πετρελαίου 

και του φυσικού αερίου για τις μεταφορές. Σαν παραδείγματα αναφέρονται ο διαχωρισμός υγρού / 

αερίου, απομάκρυνση H2S, και η συμπίεση του φυσικού αερίου. Μόλις μεταφερθεί στην ακτή, το 

πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο θα χρειασθεί περαιτέρω επεξεργασίες από εγκαταστάσεις, όπως είναι 

τα διυλιστήρια πετρελαίου, εγκαταστάσεις επεξεργασίας του φυσικού αερίου, ή πετροχημικές 

εγκαταστάσεις. Η ανάγκη για τέτοιου είδους παράκτιες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, εφόσον 

υπάρχει, δεν καθορίζεται σε αυτό το στάδιο. 

Δραστηριότητες εκμετάλλευσης, επίσης, συνήθως περιλαμβάνουν σεισμικές εργασίες, όπως η 

υψηλής ανάλυσης επιτόπιες έρευνες, σεισμικές έρευνες κάθετου προφίλ, και έρευνες κάθετων 

καλωδίων, τα οποία έχουν  προηγουμένως περιγραφεί στο τμήμα 5.2 και δεν θα επαναληφθούν εδώ. 

5.4.1.1 Τύποι εγκαταστάσεων παραγωγής 

Στην Εικόνα 5.7 παρουσιάζονται διάφοροι τύποι εγκαταστάσεων ανάπτυξης και παραγωγής, ενώ ο 

Πίνακας 5.VII παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά διαφόρων τύπων ανάπτυξης και παραγωγής και τις 

εγκαταστάσεις τους.  

Οι υπεράκτιες εγκαταστάσεις παραγωγής μπορεί να περιλαμβάνουν υποστηριζόμενες στο βυθό και 

κάθετα αγκυροβολημένες δομές, πλωτά συστήματα παραγωγής, και υποθαλάσσια συστήματα 

(Offshore, 2007; Global Security, 2008). 

Οι υποστηριζόμενες στο βυθό και κάθετα-αγκυροβολημένες δομές περιλαμβάνουν: 

• Σταθερές πλατφόρμες, που χρησιμοποιούνται σε ρηχά έως βαθιά νερά, με όρια βάθους νερού 

περίπου 610 μ. Περιλαμβάνουν δύο πλατφόρμες επενδυμένες με χάλυβα και συστήματα βάσης από 

σκυρόδεμα  

• Πύργοι, που είναι πλωτές εξέδρες μόνιμα αγκυροβολημένοι στο βυθό της θάλασσας και σε βάθος 

νερού περίπου 300 έως 600 μέτρα. 

• Πλατφόρμες με υπερεκτατά πόδια (τα TLPs: Tension-leg platforms), οι οποίες προσαρμόζονται 

στο βυθό της θάλασσας με τένοντες που κρατώνται σε υπερέκταση και χρησιμοποιούνται συχνά σε 

βάθη νερού από 300 έως 1500 μ.έτρα. 

Τα πλωτά συστήματα παραγωγής περιλαμβάνουν: 

• Στύλους, που είναι επιπλέουσες δομές με σχήμα σαν ένα μονό, μεγάλης διαμέτρου κύλινδρους, με 

λειτουργικό κατάστρωμα τοποθετημένο στην κορυφή. Το επιχειρησιακό βάθος νερού κυμαίνεται 

μέχρι τα περίπου 3000 μέτρα 

• Ημι-υποβρύχιες μονάδες παραγωγής, οι οποίες είναι είτε τροποποιημένες από τα υπάρχοντα ημι-

υποβρύχια γεωτρύπανα ή κατασκευασμένες για αυτο το σκοπό. 

• Πλωτά συστήματα παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης (FPSO), τα οποία είναι σε σχήμα 

πλοίου σκάφη με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και περιορισμένης επεξεργασίας. Υποστηρίζουν 
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εξίσου πλωτές και υποθαλάσσιες συστοιχίες παραγωγής. Τα FPSOs μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε βάθη νερού που κυμαίνονται μέχρι και πέρα από τα 3000 μέτρα. 

Τα υποθαλάσσια συστήματα είναι εν γένει πολυσύνθετα συστήματα που επιτρέπουν την παραγωγή 

υδρογονανθράκων σε βάθη νερού που κανονικά αποκλείουν την εγκατάσταση των συμβατικών 

σταθερών ή θεμελιωμένων στο βυθό πλατφόρμων (Regg et al., 2000). Μέσα από μια σειρά από 

υποθαλάσσια πηγάδια, συλλέκτες, κεντρικούς ομφαλούς και γραμμές ροής, ένα υποθαλάσσιο 

σύστημα μπορεί να βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα μακριά σε βαθύτερα νερά και να είναι συνδεδεμένο 

με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις υποδοχής σε ρηχά νερά ή στην ξηρά. 

 

 
Εικ. 5.7. Διαφορετικοί τύποι συστημάτων εξόρυξης και παραγωγής σε βαθιά νερά (Regg et al. 

2000). 
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Πίνακας 5.VII. Συνοπτική παρουσίαση εγκαταστάσεων ανάπτυξης και παραγωγής (σύμφωνα με 

Global Security, 2008). 
 

Εγκατάσταση και 

Εύρος Βάθους 

Κατασκευή Αγκύρωση στο Θαλάσσιο 

Πυθμένα 

Επισκόπηση 

Συστήματα με θεμελίωση στο πυθμένα 
 

Σταθερή πλατφόρμα  

 

(βάθη νερού μικρότερα 

των 600 μέτρων) 

Περίβλημα από συγ-

κολλημένους σωλή-

νες από χάλυβα στις 

εγκαταστάσεις κατα-

στρώματος και επι-

φάνειας. 
 

Περίβλημα – μία 

σωληνωτή δομή στή-

ριξης γιά μία υπε-

ράκτια πλατφόρμα 

που αποτελείται από 

τέσσερις, έξι ή οκτώ 

σωλήνες διαμέτρου 

7–14 ft συγκολ-

λημένους μαζί με 

σωλήνες στήριξης 

Βάρος και πάσαλοι μέσα στο 

βυθό της θάλασσας ασφαλί-

ζουν το περίβλημα, διαμέτρου 

2 μέτρων, που διεισδύουν 

αρκετά μέτρα 100 ή και 

περισσότερα κάτω από το όριο 

της λάσπης. 
 

Τυπικές διαστάσεις της βάσης 

είναι 120 Χ 150 μέτρα. Επίσης 

μπορούν να προστεθούν κρά-

σπεδα για να βοηθήσουν τη 

στερέωση του περιβλήματος 

στον πυθμένα της θάλασσας. 

Οι διαστάσεις μπορούν να 

έχουν εύρος μέχρι 45 μέτρα 

ανά πλευρά στην ίσαλο γραμμή 

Μόλις το περίβλημα έχει ασφαλισθεί και 

έχει γίνει και η εγκατάσταση του 

καταστρώματος, επιπλέον μονάδες προ-

στίθενται για γεώτρηση, παραγωγή, τις 

δραστηριότητες του πληρώματος, και 

καταλύματα. Μεγάλοι γερανοί τοποθε-

τημένοι σε φορτηγίδες παίρνουν θέση 

και ασφαλίζουν το περίβλημα πριν από 

την εγκατάσταση των υπερκατασκευών, 

που είναι το τμήμα της πλατφόρμας που 

περιέχει τις μονάδες γεωτρήσης, παρα-

γωγής, και τα καταλύματα του πληρώ-

ματος. Οι διαστάσεις των υπερκα-

τασκευών μπορεί να είναι 60 μέτρα Χ 60 

μέτρα ανά επίπεδο του καταστρώματος, 

με τέσσερα καταστρώματα, με αποτέ-

λεσμα ένα συνολικό ύψος 30 μέτρων. 

 

Ευέλικτοι πυργίσκοι 

 

(βάθος νερού 300 - 600 

μέτρα) 

Σωληνοειδές ατσάλι-

νο περίβλημα που 

χρησιμοποιείται για 

την υποστήριξη επι-

φανειακών εγκατα-

στάσεων.  
 

Συνήθως, το περίβλη-

μα αποτελείται από 

τέσσερα σωληνοείδή 

πόδια που μπορεί να 

κυμαίνονται από 1 - 2 

μέτρα σε διάμετρο 

και είναι συγκολ-

λημένα μαζί με 

σωλήνες στήριξης 

για να σχηματίσουν 

μια δομή πλαισίου 

Ασφαλίζονται στο βυθό της θά-

λασσας με πασσάλους. Αγκυ-

ροβόλια χρησιμοποιούνται μό-

νο σε καλωδιωτούς πυργί-

σκους. Συστάδες βαρών μπορεί 

να προσδεθούν σε κάθε παλα-

μάρι, κινούμενοι όπως ο 

πύργος κινείται με τον άνεμο 

και το κύμα. Οι διαστάσεις 

βάσης μπορεί να κυμαίνονται 

μέχρι 90 μέτρα σε κάθε μια 

πλευρά. 

Παρόμοιοι με τις σταθερές εξέδρες, αλλά 

οι ευέλικτοι πυργίσκοι παρασύρονται 

από τις κινήσεις του νερού και του ανέ-

μου με τρόπο παρόμοιο των πλωτών κα-

τασκευών. Ενα περίβλημα ευέλικτου 

πυργίσκου έχει μικρότερες διαστάσεις 

από μια σταθερή πλατφόρμα και μπορεί 

να αποτελείται από δύο ή περισσότερα 

τμήματα, μπορεί επίσης να έχει επι-

πλέοντα τμήματα στο ανώτερο περί-

βλημα με αγκυροβόλια από το περίβλη-

μα έως τον βυθό της θάλασσας (δηλαδή, 

ένα καλωδιωτό πυργίσκο) ή συνδυασμό 

των δύο. Το κάτω τμήμα του περιβλή-

ματος είναι ασφαλισμένο στο βυθό της 

θάλασσας και λειτουργεί ως βάση για το 

ανώτερο περίβλημα και τις επιφανει-

ακές εγκαταστάσεις. Μεγάλοι γερανοί 

τοποθετημένοι σε φορτηγίδες παίρνουν 

θέση και ασφαλίζουν το περίβλημα και 

εγκαθιστούν τις επιφανειακές μονάδες. 

 

Πλατφόρμες με 

υπερεκτατά πόδια (TLP: 

Tension-leg platform),  
 

(Βάθος νερού 300 - 1500 

μέτρων 

Πλωτές πλατφόρμες 

που μένουν στη θέση 

τους με σύστημα 

αγκυροβολίων. 

Το σύστημα πρόσδεσης είναι 

ένα σύνολο υπερεκτατών 

ποδιών ή τενόντων που 

προσδένονται στην πλατφόρμα 

και συνδέονται με ένα 

υποστήριγμα ή θεμέλιο πάνω 

στο θαλάσσιο πυθμένα. Το 

υποστήριγμα διατηρείται στη 

θέση του από πασάλους που 

εισδύουν στο βυθό της 

θάλασσας. 

Παρόμοια με τις παραδοσιακές σταθερές 

πλατφόρμες,με τη διαφορά ότι η πλατ-

φόρμα διατηρείται στην θέση της από 

αγκυροβόλια που μένουν σε έκταση με 

την άνωση του κύτους,η οποία μειώνει 

την κατακόρυφη κίνηση της πλατ-

φόρμας, αλλά επιτρέπει την οριζόντια 

κίνηση. Οι υπερκατασκευές και οι 

περισσότερες καθημερινές δραστηρι-

ότητες είναι ίδιες όπως και για μία 

συμβατική πλατφόρμα. Η TLP εξα-

σφαλίζεται στο βυθό της θάλασσας με 

θεμέλιο, τα περισσότερα θεμέλια είναι 

υποστηρίγματα που τοποθετούνται στον 

βυθό της θάλασσας, στη συνέχεια ασφα-

λίζεται από πασάλους σκυροδέματος ή 

χάλυβα που τοποθετούνται με τη χρήση 
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ενός υδραυλικού σφυριού, άλλα πρότυπα 

περιλαμβάνουν θεμελίωση βαρύτητας. 

Χρησιμοποιούντια μέχρι 16 πάσσαλοι 

σκυροδέματος με διαστάσεις διαμέτρου 

30 μέτρα και μήκους 120 μέτρων (ένας 

για κάθε τένοντα) 

πλωτά συστήματα 
 

Δοκός 

 

(βάθος νερού έως 3000 

μέτρα) 

Πλωτό υδατοστεγές 

κιβώτιο βαθέος βυθί-

σματος 

 

Υδατοστεγές κιβώτιο 

– μία κοίλη κυλιν-

δρική δομή παρόμοια 

με μία πολύ μεγάλη 

σημαδούρα 

Ενα πλευρικό σύστημα αλυσί-

δων των 6 έως 20 γραμμών 

κρατά το δοκάρι στη θέση του, 

οι σειρές με τα αγκυροβόλια 

είναι ένας συνδυασμός ελικο-

ειδούς πλεξούδας συρματό-

σχοινου και αλυσίδας. Λόγω 

της χαμηλής κινητικότητας, η 

δοκός μπορεί να χρησιμοποι-

ήσει ένα τεταμένο σύστημα 

πρόσδεσης με μειωμένο πεδίο 

εφαρμογής και κόστος, σε 

σύγκριση με ένα πλήρες σύ-

στημα αλυσίδων. Κάθε σειρά 

με αγκυροβόλια είναι αγκυ-

ρωμένη στο θαλάσσιο πυθμένα 

με πάσαλο. Ανάλογα με το 

μέγεθος του σκάφους και το 

βάθος του νερού τα αγκυ-

ροβόλια μπορεί να διαφέρουν 

σε αριθμό μέχρι και 20 σειρές 

και να περιέχουν 1100 μέτρα 

αλυσίδας και συρματόσχοινου. 

Το αποτύπωμα που δημιουρ-

γήθηκε από το σύστημα αγκύ-

ρωσης μπορεί να φτάσει σε 

διάμετρο το μισό μίλι ή περισ-

σότερο, μετρούμενο με κέντρο 

τη γάστρα του πλοίου έως τους 

πασάλους με τις άγκυρες. 

Αποτελείται από τέσσερα μεγάλα 

συστήματα - κύτους, αγκυροβόλια, 

υπερκατασκευές, και βαθμίδες. Οι δοκοί 

χρησιμοποιούν σαν βάση ένα παραδο-

σιακό σύστημα πρόσδεσης (άγκυρα- 

εκτατή αγκυροβόληση πρόσδεση) για να 

διατηρήσουν τη θέση τους. Περίπου το 

90% της δομής είναι υποβρύχια. Ο αριθ-

μός των φρεατίων, οι αποστάσεις μεταξύ 

τους και το βάρος των εγκαταστάσεων 

καθορίζουν το μέγεθος του κέντρου 

γεωτρήσεων και τη διάμετρο του κύτους. 

Κατά προσέγγιση η διάμετρος του κύ-

τους για μία τυπική δοκό είναι 40 μέτρα, 

με συνολικό ύψος, αφού αναπτυχθεί, 

περίπου 210 μέτρων. Στους δοκούς 

χρησιμοποιούνται τρείς βασικοί τύποι 

βαθμίδων: παραγωγής, διάτρησης, και 

εξαγωγών / εισαγωγών. Το σχέδιο του 

αποτυπώματος στο πυθμένα της θάλασ-

σας εξαρτάται από τον αριθμό των 

βαθμίδων. 

 

Ημι-υποβρύχιες μονάδες 

παραγωγής 

 

(βάθος νερού από 150 

έως περισσότερα από 

3000 μέτρα) 

Σε σχήμα πλατφόρ-

μας, ειδικά κατα-

σκευασμένες ή τρο-

ποποιημένες εκ των 

υστέρων από υπάρ-

χουσες ημιυποβρύ-

χιες κινητές υπερά-

κτιες μονάδες γεώ-

τρησης (MODU) 

Αν ειναι αγκυροβολημένες, οι 

ημι-υποβρύχιες μονάδες παρα-

γωγής είναι αγκυρωμένες μέσω 

8 -, 12 - ή 16- σημείων, 

συστήματων ημι-εκτατών 

αλυσίδων-συρματόσχοινων-

αλυσίδων  ή μόνο αλυσίδων. 

Αγκύρωση στο πυθμένα της 

θάλασσας μέσω σωληνοειδών 

ατσάλινων πασάλων αναρρό-

φησης πιεσμένων μέσα στον 

βυθό, ή μέσω άγκυρας 

Οι ημι-υποβρύχιες μονάδες παραγωγής 

μπορεί να είναι είτε αγκυροβολημένες 

είτε μπορεί να παραμένουν στη θέση 

τους μέσω δυναμικής τοποθέτησης (DP: 

Dynamic Positioning). Τα μήκη και τα 

πλάτη είναι ποικίλα, από 100 έως 165 

μέτρα και 90 έως 125 μέτρα, αντίστοιχα. 

Τα σχέδια ημι-υποβρύχιων μονάδων 

είναι ποικίλα. Το κατώτερο τμήμα του 

κύτους αποτελείται από τρεις ή τέσσερις 

προβλήτες που σχηματίζουν ένα τρίγωνο 

ή ορθογώνιο δακτύλιο στη βάση των 

κιόνων. Οι προβλήτες είναι είτε κυλιν-

δρικοί ή ορθογώνιοι. Βεράντες από βαθ-

μίδες γραμμών ροής ατσάλινων αλυσί-

δων, που βρίσκονται στους προβλήτες 

του κύτους, υποστηρίζουν μια ποικιλία 

γραμμών ροής. Διάφορων χρήσεων βαθ-

μίδες κατανέμονται γύρω από το εξω-

τερικό τμήμα του κύτους στις κολώνες. 

 

Πλωτά συστήματα 

παραγωγής, 

αποθήκευσης, και 

Σε σχήμα πλοίου, 

ειδικά κατασκευα-

σμένα ή τροποποιη-

μένα εκ των υστέρων 

Είτε αγκυροβολημένα στο 

πυθμένα της θάλασσας ή με 

δυναμική τοποθέτηση. Η αγκύ-

ρωση στον πυθμένα της θάλασ-

Τα FPSO συστήματα είναι συνήθως σε 

μορφή πλοίου, Λαμβάνουν αργό 

πετρέλαιο από φρεάτια βαθέων υδάτων 

και το αποθηκεύουν στις δεξαμενές του 
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εκφόρτωσης (FPSO: 

Floating Production 

Storage Offloading)  

 

(βάθος νερού έως και 

μεγαλύτερο από 3000 

μέτρα). 

από υπάρχοντα δεξα-

μενόπλοια. 

 

Οι μονάδες Πλωτής 

αποθήκευσης και 

εκφόρτωσης (FSO: 

Floating Storage 

Offloading) 

θεωρούνται υποσύ-

νολο των FPSOs 

σας γίνεται μέσω αρκετών πα-

σάλων αγκυροβολίων μεγάλης 

διαμέτρου και μήκους 15 - 25 

μέτρων, σε συνδυασμό με 

σκοινιά πρόσδεσης από σύρμα 

και αλυσίδα, ή μέσω πολ-

λαπλών συρόμενων αγκυρών 

κύτους τους, έως ότου το αργό μπορεί να 

αντληθεί σε δεξαμενόπλοια μεταφοράς ή 

ποντοπόρες φορτηγίδες για τη μεταφορά 

στην ακτή. Οι δομές πυργίσκων FPSO 

έχουν σχεδιαστεί για να δένει το πλοίο, 

επιτρέπουν "πρόβλεψη καιρού» των 

FPSO γιά να περιλάβουν τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες, να 

επιτρέπουν τη συνεχή ροή του 

πετρελαίου και ρευστών παραγωγής 

προς το σκάφος από ένα υποθαλάσσιο 

πεδίο, όλα αυτά ενώ όλα είναι μια δομή 

ικανή να αποσυνδέθεί γρήγορα σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τα FPSOs 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως 

εγκαταστάσειις παραγωγής για την 

ανάπτυξη περιφερειακών πεδίων ή 

πεδίων σε περιοχές βαθέων υδάτων 

απομακρυσμένες από τις υπάρχουσας 

υποδομής αγωγών OCS. Εναλλακτικά 

πλωτές αποθήκες και συστήματα 

εκφόρτωσης (FSO) (σε σκάφη που δεν 

έχουν μηχανήηματα επεξεργασίας 

παραγωγής) μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

για την υποστήριξη εξελίξεις σχετικές με 

πετράλαιο και φυσικόύ αέριο εξελίξεις. 

Μία FSO συνήθως χρησιμοποιείται ως 

μονάδα αποθήκευσης για την παραγωγή 

της οποίας γίνεται επεξεργασία από 

άλλες πλατφόρμες που είναι 

απομακρυσμένες από την υποδομή και 

ττους λείπουν όλοι οι αγωγοί μεταφοράς 

πετρελαίου στο διυληστήριο.  

 

5.4.1.2 Αγωγοί άντλησης (Pipelines) και αγωγοί μεταφοράς αντλούμενου πετρελαίου (Flowlines) 

Οι αγωγοί άντλησης και οι αγωγοί μεταφοράς του αντλούμενου πετρελαίου είναι σημαντικές 

συνιστώσες των συστημάτων ανάπτυξης και παραγωγής. Σε γενικές γραμμές, οι αγωγοί άντλησης 

μεταφέρουν υδρογονάνθρακες από ένα πεδίο παραγωγής στη θάλασσα προς τη ξηρά, ενώ οι αγωγοί 

μεταφοράς αντλούμενου πετρελαίου διαχειρίζονται υδρογονάνθρακες και άλλες χημικές ουσίες 

μέσα σε ένα πεδίο ή μεταξύ των πεδίων και των υπεράκτιων εγκαταστάσεων. Αγωγοί μεταφοράς 

(flowlines) που μεταφέρουν πετρέλαιο μεταφοράς ή/και φυσικό αέριο σε υποθαλάσσιους 

συλλέκτες, σε μια μονάδα παραγωγής, ή μεταξύ εγκαταστάσεων παραγωγής θεωρούνται σωλήνες 

συγκέντρωσης, αγωγοί (pipelines) που μεταφέρουν το παραγώμενο πετρέλαιο ή αέριο στην ακτή 

θεωρούνται αγωγοί κορμού (trunklines) (Cranswick, 2001). 

Οι αγωγοί (pipelines) διαφέρουν ως προς τις προδιαγραφές τους (δηλαδή, τη διάμετρο, πάχος 

τοιχώματος, όρια αντοχής εσωτερικής και εξωτερικής πίεσης) ανάλογα με παράγοντες όπως τα 

φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου υδρογονάνθρακαι, το φυσικό περιβάλλον 

(π.χ., το βάθος του νερού, κλίση πρανών, δυνατότητες χρονικού κενού), και αναμενόμενς 

απαιτήσεις συντήρησης και επισκευής μεταξύ άλλων παραγόντων. Τυπικές διάμετροι αγωγών 

κυμαίνονται από 10 - 150 cm και το πάχος του τοιχώματος κυμαίνεται από 1 έως 4 cm. Οι αγωγοί 

μπορούν να διαμορφωθούν ως ένας ενιαίος αγωγός, ως αγωγός μέσα σε αγωγό, (pipe-in-pipe), ως 

εύκαμπτος αγωγός, ή ως δέσμη (δηλαδή, πολλαπλών αγωγών (pipelines ή flowlines) που τυλίσονται  

πακέτο και τοποθετούνται μαζί). 
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Οι αγωγοί (pipelines) έχουν εξωτερική θερμική επικάλυψη ή από σκυρόδεμα, μπορεί να έχουν  

επιστρωθεί εσωτερικά, και είναι συνήθως κατασκευασμένοι από χάλυβα για να μειωθούν οι 

απώλειες θερμότητας και να αυξάνουν τη σταθερότητα (Cranswick, 2001; Guo et al, 2005.). Οι 

αγωγοί βαθειών νερών δεν απαιτούν μια επίστρωση σκυροδέματος λόγω των συνθηκών χαμηλού 

κυματισμού και ρευμάτων, αλλά συνήθως απαιτούν υψηλό βαθμό θερμικής μόνωσης. Οι αγωγοί 

μπορούν επίσης να είναι εξοπλισμένοι με καθοδική προστασία για την προστασία του αγωγού από 

την εξωτερική διάβρωση και διαρροές. Οι αγωγοί μπορεί επίσης να είναι εφοδιασμένοι με 

αισθητήρες πίεσης και βαλβίδες χειριζόμενες εξ αποστάσεως για την προστασία του αγωγού από 

υπερπίεση και να εντοπίζουν μη φυσιολογικές χαμηλής πίεσης συνθήκες (Cranswick, 2001). 

 

Εικ. 5.8. Παραδείγματα των υπεράκτιων μεθόδων τοποθέτησης αγωγών (Από: Cranswick, 2001). 
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Οι αγωγοί μπορούν να εγκατασταθούν σύμφωνα με πολλές διαφορετικές μεθόδους, 

συμπεριλαμβανομένης της S-τοποθέτησης, J-τοποθέτησης, ρυμούλκησης κατά την τοποθέτηση, και 

με μεθόδους που περιλαμβάνουν μπομπίνες από φορτηγίδες (Cranswick, 2001;. Guo et al, 2005) 

(Εικ. 5.8). 

 S-τοποθέτηση: τμήματα μήκους 12 έως 25 μέτρων είναι συγκολλημένα μεταξύ τους στην 

φορτηγίδα τοποθέτησης και, στη συνέχεια, επικαλύπτονται. Η φορτηγίδα τοποθέτησης 

κινείται προς τα εμπρός και τα ολοκληρωμένα τμήματα των σωληνώσεων εισέρχονται στο 

νερό, φτάνουν ως το πυθμένα της θάλασσας καθώς περισσότερα τμήματα συγκολλώνται. 

Ένας «οδηγός» χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του βαθμού κύρτωσης των  σωληνώσεων κατά 

τη διάρκεια της εγκατάστασης. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται από ρηχά εως βαθιά νερά. 

 J-τοποθέτηση: μπορεί να γίνει διαχείρηση τμημάτων μέχρι 75 m σε μήκος, οι φορτηγίδες J-

τοποθέτησης έχουν ένα ψηλό πύργο στην πρύμνη για συγκόλληση και επίστρωση. Η 

ανάπτυξη του αγωγού με J-τοποθέτηση είναι σχεδόν κάθετη, η J-τοποθέτηση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε βαθύτερα νερά από ό, τι η S-τοποθέτηση, αλλά συνήθως δεν 

χρησιμοποιούνται σε ύδατα από 60 έως 150 μέτρα βάθος, λόγω της περιορισμένης γωνίας του 

αγωγού και τη πίεση κάμψης που ασκείται στον αγωγό. 

 Τοποθέτηση με ρυμούλκηση: τέσσερις δυνατές παραλλαγές: επιφανειακή ρυμούλκηση, 

ρυμούλκηση μέσου βάθους, ρυμούλκηση πάνω από το βυθό και ρυμούλκηση στο βυθό, όλες 

απαιτούν ρυμουλκό σκάφος. Σημαδούρες προσαρτώνται στον αγωγό επιτρέποντάς του να 

επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας. Ο πλωτός αγωγός ρυμουλκείται στο χώρο της 

εγκατάστασης από την ακτή, τότε οι σημαδούρες αφαιρούνται ή ο αγωγός πλημμυρίζει, ώστε 

να μπορέσει να βυθιστεί στον πυθμένα της θάλασσας. Η ρυμούλκηση μέσου βάθους απαιτεί  

λιγότερες σημαδούρες, η ρυμούλκηση πάνω από το βυθό απαιτεί τη προσθήκη αλυσίδων γιά 

να κρατούν τον αγωγό κάτω. Η ρυμούλκηση στο βυθό τοποθετεί τον αγωγό στο πυθμένα της 

θάλασσας, όπου σύρεται στη θέση του. 

 Με φορτηγίδα που φέρει μπομπίνες: συνήθως περιλαμβάνει αγωγούς μικρής διαμέτρου, ο 

αγωγός είναι συγκολλημένος, με επικάλυψη, και τυλίγεται στη μπομίνα στην ξηρά, στη 

συνέχεια αναπτύσεται στην ανοικτή θάλασσα για την εγκατάσταση. Οριζόντιες μπομπίνες 

τοποθετούν τον αγωγό χρησιμοποιόντας τη τύπου S-τοποθέτηση γιά την ανάπτυξη του 

αγωγού, οι κάθετες μπομπίνες πιο συχνά χρησιμοποιούν το τύπο J-τοποθέτησης για την 

ανάπτυξη, αν και η S-τοποθέτηση είναι δυνατή. 

Οι φορτηγίδες τοποθέτησης μπορεί να είναι είτε συμβατικά αγκυροβολημένες στο βυθό ή δυναμικά 

τοποθετημένες. Μικρότερες φορτηγίδες (δηλαδή, 120 μέτρα μήκος και 30 μέτρα πλάτος) απαιτούν 

τυπικά 8 άγκυρες που ζυγίζουν 14 000 kg η κάθε μία. Μεγαλύτερες φορτηγίδες που λειτουργούν σε 

300 μέτρα βάθος νερού απαιτούν τυπικά 12 άγκυρες, που η κάθε μία ζυγίζει 25000 kg ή 

περισσότερο. Σε γενικές γραμμές, όσο μεγαλύτερη είναι η φορτηγίδα, τόσο μεγαλύτερες απαιτήσεις 

έχει όσον αφορά στις άγκυρες (Cranswick, 2001). 

Για να τοποθετηθούν και να ανακτηθούν οι άγκυρες μίας φορτηγίδας S-τοποθέτησης που λειτουργεί 

σε βάθη νερού 300 μέτρων, απαιτούνται δύο σκάφη χειρισμού αγκυρών. Μία μικρότερη φορτηγίδα 

τοποθέτησης που λειτουργεί σε πιο ρηχά νερά απαιτεί μόνο ένα μικρότερο σκάφος χειρισμού 

αγκυρών. Ο αριθμός σκαφών χειρισμού αγκυρών που σχετίζονται με φορτηγίδα J-τοποθέτησης θα 

είναι ουσιαστικά ίδιος όπως και για μια παρόμοιου μεγέθους φορτηγίδα που χρησιμοποιεί τη 

μέθοδο S-τοποθέτησης. Ο αριθμός των μετεγκαταστάσεων αγκυρών ανά χιλιόμετρο του 
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υποθαλάσσιου αγωγού είναι συνάρτηση του μεγέθους της φορτηγίδας, βάθους νερού, συνθήκες 

θαλάσσιου πυθμένα στην περιοχή εγκατάστασης του αγωγού, καθώς και του ποσού συστοιχιών 

αγκυρών που μπορούν να αποθηκευτούν, αναπτυχθούν, και ανακτηθούν από τη φορτηγίδα 

τοποθέτησης. 

Το πρακτικό όριο στο βάθος του νερού για μία μεγάλη συμβατικά-αγκυροβολημένη φορτηγίδα που 

χρησιμοποιεί τη S-τοποθέτηση είναι περίπου 300 μέτρα, με βάση την αναλογία του μήκους της 

συστοιχίας αγκυρών προς το βάθος του νερού που είναι περίπου της τάξης του 5 προς 1. Για 

αγωγούς που υποστηρίζουν εγκαταστάσεις παραγωγής βαθέων νερών, η εγκατάσταση από 

συμβατικά αγκυροβολημένες φορτηγίδες θα είναι πιθανόν περιορισμένη στα τμήματα των 

διαδρομών των αγωγών που βρίσκονται σε βάθος νερού λιγότερο από 300 μέτρα.  

Εκσκαφή και θάψιμο των αγωγών μπορεί επίσης να απαιτείται σε περιοχές που χρησιμοποιούνται 

σε μεγάλο βαθμό από αλιευτικές δραστηριότητες στο βυθό (π.χ. τράτες), σε περιοχές όπου οι 

συνθήκες κοντά στο πυθμένα είναι αρκετά αυστηρές για την παραγωγή συνδέσεων ή σημαντική 

κίνηση των ιζημάτων, ή όπου οι κανονισμοί απαιτούν την πρακτική αυτή. Οι μέθοδοι εκσκαφής 

ορυγμάτων περιλαμβάνουν συμβατική εκσκαφή με εκβάθυνση, όργωμα, υδροβολή, και μηχανική 

εκσκαφή ορυγμάτων (Cranswick, 2001). Η περιοχή της διαταραχής του πυθμένα της θάλασσας και 

της καθίζησης ποικίλλει ανάλογα με την μέθοδο εκσκαφής και τη ποικιλομορφία της τοπογραφίας 

του πυθμένα, την πυκνότητα των ιζημάτων και τα ρεύματα. 

Οι δραστηριότητες εγκατάστασης του αγωγού σε περιοχές βαθέων υδάτων μπορεί να είναι 

δύσκολες, όσον αφορά τόσο στην επιλογή διαδρομής όσο και των κατασκευών. Ανάλογα με την 

τοποθεσία, η επιφάνεια του πυθμένα της θάλασσας μπορεί να είναι εξαιρετικά ανώμαλη. Οι 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μηχανική περιλαμβάνουν υψηλή υδροστατική πίεση, χαμηλές 

θερμοκρασίες, το σκοτάδι, και μεταβλητές υποεπιφανειακές ταχύτητες και κατευθύνσεις ρευμάτων. 

Ακριβής, υψηλής ανάλυσης γεωφυσικές έρευνες γίνονται όλο και πιο σημαντικές σε περιοχές με 

ανώμαλο θαλάσσιο πυθμένα. Οι φορείς εκμετάλλευσης πιθανά αναμένεται να μελετήσουν δεδομένα 

υψηλής ανάλυσης για να ελαχιστοποιηθεί το μήκος των αγωγών και να αποφύγουν περιοχές με 

πυθμένα ασταθούς γεωλογικής δομής και άλλα εμπόδια που ενδέχεται να προκαλέσουν υπερβολική 

έκταση του αγωγού, και δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις σε ευαίσθητες βενθικές κοινότητες. 

5.4.1.3 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων γεώτρησης 

Η φάση εκμετάλλευσης περιλαμβάνει γεωτρήσεις φρεατίων οριοθέτησης και παραγωγής, τα οποία 

μερικές φορές ονομάζονται συλλογικά φρεάτια ανάπτυξης (MMS, 2007b). Στα φρεάτια 

οριοθέτησης γίνεται γεώτρηση για να βοηθήσει τον καθορισμό της έκτασης και της θέσης των 

αποθεμάτων υδρογονανθράκων, και αν είναι τελικά δυνατόν ή δεν είναι να γίνουν φρεάτια 

παραγωγής. Τα φρεάτια ανάπτυξης είναι δυνατόν να γεωτρηθούν από κινητές δομές, όπως ημι-

υποβρύχια ή πλοία γεώτρησης (είτε είναι αγκυροβολημένα είτε δυναμικά τοποθετημένα πλοία 

γεωτρήσεων). Ο αριθμός των φρεατίων ανά δομή ποικίλει ανάλογα με τον τύπο δομής της 

παραγωγής που χρησιμοποιείται, ή το μέγεθος της προοπτικής, και τη στρατηγική της 

γεώτρησης/παραγωγής. 

Οι διερευνητικές δραστηριότητες γεώτρησης έχουν περιγραφεί προηγουμένως στα κεφάλαια 5.3.1 - 

5.3.5. Η Γεώτρηση ανάπτυξης είναι μια παρόμοια διαδικασία, εκτός του ότι η διάρκεια συνήθως 

είναι μικρότερη (π.χ., 40 έως 60 ημέρες έναντι 70 έως 90 ημέρες για ένα διερευνητικό φρεάτιο, 

Regg et al, 2000) και περιλαμβάνει επίσης και την ολοκλήρωση του φρεατίου. «Ολοκλήρωση» 

είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη συναρμολόγηση σωληνώσεων στο βυθό 

του φρεατίου και τον εξοπλισμό που απαιτείται γιά να επιτρέψει την ασφαλή και αποδοτική 
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παραγωγή από ένα φρεάτιο πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Η διαδικασία περιλαμβάνει συνήθως 

τοποθέτηση και τσιμεντοποίηση του περιβλήματος παραγωγής, την εγκατάσταση μέρους του 

εξοπλισμού παραγωγής του βυθού του φρεατίου, τη διάτρηση του περιβλήματος και του 

περιβάλλοντος τσιμέντου, τη διαχείρηση του σχηματισμού, τοποθετόντας ένα παραγέμισμα με 

χαλίκι (αν χρειαστεί), και την εγκατάσταση του σωλήνα παραγωγής. Αφού μια δοκιμασία 

παραγωγής θα προσδιορίσει την επιθυμητή ταχύτητα παραγωγής ώστε να αποφευχθεί βλάβη του 

αποθέματος, το φρεάτιο είναι έτοιμο να συνδεθεί απευθείας και να παράγει (MMS, 2007b). 

5.4.1.4 Απόβλητα κατά τη λειτουργία 

Απορρίψεις λυμάτων που παράγονται κατά τη γεώτρηση ανάπτυξης περιλαμβάνουν ρευστά 

γεώτρησης και στερεά υπολείματα, αποστραγγίσεις από κατάστρωμα, υγειονομικά απόβλητα, και 

οικιακά απόβλητα. Αυτές οι απορρίψεις είναι παρόμοιες με αυτές που περιγράφηκαν προηγουμένως 

στα κεφάλαια 5.3.5 και 5.3.6. Πρόσθετες κατηγορίες αποβλήτων κατά την παραγωγή 

περιλαμβάνουν παραγόμενο νερό, παραγόμενη άμμο, και επεξεργασία του φρεατίου, επιδιορθώσεις, 

και ρευστά ολοκλήρωσης (MMS, 2007b). Πρόσθετες μικρότερες απορρίψεις προκύπτουν από 

διάφορες πηγές, όπως απορρίψεις από μονάδες αφαλάτωσης, υγρά BOP, απορρίψεις εξαέρωσης 

λέβητα, περίσσεια τσιμεντολάσπης, και μη μολυσμένα γλυκά ή αλμυρά νερά (USEPA, 1993). 

Το παραγόμενο νερό είναι το νερό σχηματισμού που ήρθε στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής, και είναι συχνά η μεγαλύτερη σε όγκο απόρριψη. Οι ρυθμοί απελευθέρωσης του 

παραγώμενου νερού μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των τομέων γεωτρήσεων και την 

πάροδο του χρόνου, σε ένα τομέα. Σε γενικές γραμμές, το ποσοστό του παραγόμενου νερού είναι 

χαμηλό όταν η παραγωγή αρχίζει, αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου σε ένα μέγιστο κοντά στο 

τέλος της ζωής του πεδίου γεώτρησης. Σε ένα σχεδόν εξαντλημένο τομέα, η παραγωγή μπορεί να 

φθάσει σε 95% νερό και 5% πετρέλαιο, και στη διάρκεια ζωής ενός τομέα παραγωγής, ο όγκος του 

παραγόμενου νερού μπορεί να είναι 10 φορές μεγαλύτερος από τον όγκο του πετρελαίου. 

Οι ογκοι του παραγόμενου νερού που απορρίπτονται είναι μεταβλητοί, ανάλογα με την ωριμότητα 

του σχηματισμού παραγωγής, το είδος των υδρογονανθράκων που παράγονται, τον όγκο του νερού 

που απαιτείται για έγχυση, και το ρυθμό παραγωγής υδρογονανθράκων που προκύπτει κατά την 

υπεράκτια εγκατάσταση. Οι ρυθμοί απόρριψης είναι συνήθως μεταξύ 2 και 150000 βαρελιών/ημέρα 

(MMS, 2007b). 

Επιλεγμένα χημικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων λύματων παρουσιάζονται στον Πίνακα 

5.VIII. Το παραγόμενο νερό περιέχει μια ποικιλία χημικών ουσιών που έχουν διαλυθεί από τους 

γεωλογικούς σχηματισμούς στους οποίους το παραγόμενο νερό διαμένει για εκατομμύρια χρόνια. 

Αυτές οι χημικές ουσίες περιλαμβάνουν ανόργανα αλάτα από υπολείματα θαλασσινού νερού στο 

σχηματισμό, μέταλλα, οργανικές ενώσεις, και ραδιονουκλίδια. Τα περισσότερα παραγόμενα νερά 

από πηγές ανοικτής θαλάσσης έχουν αλατότητα (ολικές συγκεντρώσεις διαλυμένων στερεών) 

μεγαλύτερες από εκείνες του θαλασσινού νερού. Επιπλέον, μια σειρά χημικών προϊόντων με ειδικά 

χαρακτηριστικά είναι δυνατόν να προστίθεται στο νερό που παράγεται κατά τη διαδικασία της 

επεξεργασίας. 

Μετά την απόρριψη, το παραχθέν νερό αραιώνεται με ταχείς ρυθμούς, συνήθως από 30 έως 100 

φορές μέσα σε μερικές δεκάδες μέτρα (OGP, 2005). Σε αποστάσεις των 500 έως 1000 μέτρων από 

το σημείο απόρριψης, ο συντελεστής αραίωσης είναι 1000 έως 100000 ή περισσότερο. Ορισμένα 

συστατικά θα καθιζάνουν και άλλα, όπως μεταλλικά ιχνοστοιχεία και αρωματικοί υδρογονάνθρακες 

θα σαρωθούν στο αιωρούμενο υλικό. 
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Τα παραγόμενα λύματα υπόκεινται σε κανονιστικά όρια για την περιεκτικότητα σε πετρέλαιο. Για 

παράδειγμα, στο πλαίσιο του πρωτόκολλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης γιά τις υπεράκτιες 

περιοχές, η περιεκτικότητα σε πετρέλαιο δεν πρέπει να υπερβαίνει μηνιαία κατά μέσο όρο τα 40 

mg/L, ή 100 mg/L κατ’ ανώτατο όριο, ανά πάσα στιγμή. Σύμφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα από 

τον OGP (2007), η μέση περιεκτικότητα σε πετρέλαιο που παράγεται σε υπεράκτια λύματα ήταν 17 

mg/L κατά το 2006. 

Η παραγόμενη άμμος αποτελείται από υδαρή σωματίδια, τα οποία έρχονται στην επιφάνεια από 

υδραυλική διάρρηξη, και συσσωρευμένους σχηματισμούς άμμου και άλλων σωματιδίων 

συμπεριλαμβανομένων λεπιών, που παράγονται κατά τη διάρκεια της παραγωγής (MMS, 2007b). 

Αυτό το ρεύμα των αποβλήτων περιλαμβάνει, επίσης, ιλύες που παράγονται στο σύστημα 

επεξεργασίας νερού από την παραγωγή, όπως τα στερεά που αφαιρούνται κατά το φιλτράρισμα. Η 

παραγόμενη άμμος μεταφέρεται στην ακτή και απορρίπτεται ως μη επικίνδυνα απόβλητα των 

πετρελαϊκών πεδίων. Η συνολικά παραγόμενη άμμος που παράγεται από μια εξέδρα παραγωγής 

εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 0-35 βαρέλια / ημέρα (USEPA, 1993). 

Τρεις άλλοι τύποι ρευστών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης είναι της επεξεργασίας των φρεατίων, επιδιορθώσεων και υγρά 

ολοκλήρωσης. Τα υγρά επεξεργασίας φρεατίων, τα οποία αποτελούνται από αδρανή οξέα και 

βασικούς διαλύτες πετρελαίου που διοχετεύονται στα φρεάτια για τη βελτίωση της παραγωγής 

(USEPA, 1993), δεν απορρίπτονται στη θάλασσα. Τα υγρά επιδιορθώσεων χρησιμοποιούνται για τη 

συντήρηση ή τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών και ρυθμών παραγωγής στα φρεάτια που 

έχουν ενταχθεί στην παραγωγή. Τα υγρά ολοκλήρωσης είναι αλατόνερα που χρησιμοποιούνται για 

τον εκτοπισμό το υγρού γεώτρησης και την προστασία της διαπερατότητας της διαμόρφωσης. 

Παραπανίσια υγρά επιδιορθώσεων και ολοκλήρωσης μπορούν να απορρίπτονται στη θάλασσα. Οι 

κύριοι ρυπαντές μπορεί να περιλαμβάνουν πετρέλαια και λιπαντικά, μέταλλα, καθώς και διάφορες 

οργανικές ενώσεις (USEPA, 1993). Υγρά που έχουν κυκλοφορήσει μέσα στη τρύπα του φρεατίου  

φυγοκεντρούνται για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα υδρογονανθράκων πριν από τη 

απόρριψη προς τη θάλασσα. 

Πίνακας 5.VIΙΙ. Χημικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων υδάτινων απορρίψεων από οκτώ 

πλατφόρμες παραγωγής των ΗΠΑ στον Κόλπο του Μεξικού, Απρίλιος 2003 - 

Μάιος 2005 (Από: Veil et al, 2005). 

Παράμετρος και μονάδα 

μέτρησης 

Συγκεντρώσεις 
Μέση τιμή Διάμεσος (Median) Μέγιστη τιμή Ελάχιστη τιμή 

Βιοχημική ανάγκη οξυγόνου (BOD) (mg/L) 957 583 11 108 80 

Διαλυμένο BOD (mg/L) 498 432 1 128 132 

Αιωρούμενο BOD (mg/L) 76 57 146 16 

Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) (mg/L) 564 261 4 880 26 

Διαλυμένο TOC (mg/L) 216 147 620 67 

Αιωρούμενο TOC (mg/L) 32 13 127 5 

Νιτρικά (mg/L) 2.15 1.15 15.8 0.60 

Νιτρώδη  (mg/L) 0.05 0.05 0.06 0.05 

Αμμωνία  (mg/L) 74 74 246 14 

Ολική αμμωνία κατά Kjeldahl (mg/L) 83 81 216 17 

Ορθοφωσφορικά  (mg/L) 0.43 0.14 6.6 0.10 

Ολικός Φωσφόρος  (mg/L) 0.71 0.28 7.9 0.10 

Αγωγιμότητα (μmhos/cm) 87 452 86 480 165 000 360 

Αλατότητα (ppt) 100 84 251 0 

Θερμοκρασία (οC) 38 32 80 20 

pH 6.29 6.50 7.25 1.77 
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5.4.1.5 Παροπλισμός 

Ο παροπλισμός είναι η διαδικασία διάλυσης των εγκαταστάσεων παραγωγής και μεταφοράς και 

αποκατάστασης των εξαντλημένων παραγωγικών περιοχών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις έκδοσης 

αδειών ή/και τους κανονισμούς. Κατά τη λήξη της άδειας ή παραίτηση από μέρος της 

παραχωρούμενης περιοχής, οι δικαούχοι αδειών θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι: (α) να 

απομακρύνουν όλο τον εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, κατασκευές, εργοστάσια, συσκευές, καθώς 

και αγωγούς από την παραχωρούμενη περιοχή με τρόπο που θα έχει συμφωνηθεί με τον Αρμόδιες 

Αρχές, σύμφωνα με ένα σχέδιο εγκατάλειψης που παρέχεται από τη Σύμβαση παραχώρησης, και (β) 

να εκτελέσουν όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες αποκατάστασης του χώρου σύμφωνα με τή 

καλή διεθνή πρακτική της βιομηχανίας πετρελαίου, και θα λάβουν κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη 

για την αποτροπή κινδύνων για την ανθρώπινη ζωή ή την ιδιοκτησία των άλλων ή το περιβάλλον. 

Εχουν αναπτυχθει διάφορες μεθοδολογίες για την αφαίρεση υπεράκτιων εγκαταστάσεων 

παραγωγής κατά τη διάρκεια του παροπλισμού (MMS, 2005a). Οι μέθοδοι αυτές συνήθως 

ομαδοποιούνται και ταξινομούνται είτε ώς  εκρηκτικές ή μη εκρηκτικές και μπορούν να 

αναπτυχθούν και εκτελεστούν από δύτες, ROVs, ή από την επιφάνεια. Οι παράγοντες που 

λαμβάνονται υπόψη από τους φορείς για την επιλογή μιας μεθόδου περιλαμβάνουν το μέγεθος των 

στόχων και τον τύπο, βάθος νερού, την οικονομία, τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, και τις καιρικές 

συνθήκες. 

Για τους αγωγούς ανοικτής θαλάσσης, η πιο συνηθισμένη διεθνής πρακτική είναι να εγκαταλειφθεί 

ο αγωγός στη θέση του (Scandpower Risk Management Inc, 2004). Πριν από την εγκατάλειψη, οι 

αγωγοί καθαρίζονται μέχρι τα επίπεδα υδρογονανθράκων να είναι μη ανιχνεύσιμα. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, αφού ο αγωγός έχει καθαρισθεί, ο σωλήνας μπορεί να ανακτηθεί ως παλιοσίδερα. 

 

 

5.4.2. Παράγοντες επιπτώσεων 

 

Με βάση μια προκαταρκτική αξιολόγηση, η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων προσδιορίστηκε ως 

μια δραστηριότητα με την δυναμική γιά σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες 

αναλύονται λεπτομερώς σε αυτό το κεφάλαιο. Ενώ οι λεπτομέρειες της ανάπτυξης και της 

παραγωγής είναι θεωρητικές σε αυτό το στάδιο, οκτώ παράγοντες επιπτώσεων προσδιορίζονται: (1) 

εγκαθίδρυση των εγκαταστάσεων, (2) παρουσία των δομών, (3) απορρίψεις γεωτρήσεων, (4) 

απορρίψεις λειτουργικών δραστηριοτήτων. (5) θαλάσσια συντρίμμια, (6) οι εκπομπές 

ατμοσφαιρικών ρύπων, (7) δραστηριότητες υποστήριξης, και (8) απομάκρυνση δομών. Ο Πίνακας 

5.IX συνοψίζει τους περιβαλλοντικούς πόρους που ενδέχεται να πληγούν από κάθε παράγοντα των 

επιπτώσεων. 

 

 

 

 

 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 325 

 

Πίνακας 5.IX. Παράγοντες των επιπτώσεων και πόροι που ενδέχεται να πληγούν από τις 

δραστηριότητες εκμετάλλευσης. Δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις (X) επισημαίνονται 

με πορτοκαλί  χρώμα (από SEA Cyprus, 2008). 

 
Πόροι Εγκαθίδρυση 

εγκαταστάσεων 

Παρουσία 

υποδομών 

Απορρίψεις 

γεωτρήσεων 

Απορρίψεις 

λειτουργίας 

Θαλάσσια 

συντρίμμια 

Εκπομπές 

ατμοσφαιρικών 

ρύπων 

Δραστηριότητες 

υποστήριξης 

Απομάκρυνση 

υποδομών 

Ποιότητα αέρα --- --- --- --- --- ο --- --- 

Ποιότητα νερού --- --- ο ο ο --- --- --- 

Ιζήματα/γεωλογία ο --- ο --- --- --- --- --- 

Πλαγκτό --- --- ο --- --- --- --- --- 

Ψάρια --- Χ ο --- --- --- --- --- 

Βαθύαλα κοράλια Χ --- Χ --- --- --- --- --- 

Χημειοσυνθετικές 

κοινωνίες 
Χ --- Χ --- --- --- --- --- 

Βένθος μαλακού 

υποστρώματος 
ο --- ο --- ο --- --- ο 

Θαλάσσια 

θηλαστικά 
--- ο --- --- ο --- Ο Χ 

Θαλάσσιες 

χελώνες 
--- ο --- --- ο --- Ο Χ 

Θαλασσοπούλια --- ο --- --- ο --- Χ --- 

Παράκτιοι 

οικότοποι 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

Προστατευόμενες 

περιοχές 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

Αλιεία --- --- --- --- --- --- Ο --- 

Ναυτιλία --- --- --- --- --- --- --- --- 

Καλώδια 

τηλεπικοινωνιών 
ο --- ο --- --- --- --- --- 

Ναυάγια Χ --- ο --- --- --- --- --- 

Αναψυχή & 

τουρισμός 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

Παράκτιες 

κοινωνίες 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

 

X = δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις συνιστώνται μέτρα μετριασμού, O = ήσσονος σημασίας ή αμελητέες επιπτώσεις, 

δεν συνιστώνται  επιπλέον μέτρα μετριασμού, --- = καμία επίπτωση. 

 

 

5.4.3 Επιπτώσεις της εγκαθίδρυσης των εγκαταστάσεων 

Δραστηριότητες που διαταράσσουν το θαλάσσιο πυθμένα κατά την εγκατάσταση των μονάδων 

παραγωγής θα προκαλέσουν επαναιώρηση των ιζημάτων, σύνθλιψη των βενθικών οργανισμών, και 

πρόκληση θολερότητας. Η συνολική έκταση του πυθμένα της θάλασσας που διαταράσσεται κατά τη 

διάρκεια μιας τυπικής εγκατάσταση υπεράκτιας πλατφόρμας εκτιμάται σε 2 εκτάρια (MMS, 2007b). 

Τα αντενοκάταρτα και οι υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις διαταράσσουν συνήθως μικρότερες 

περιοχές. 

Οι λεπτομερείς επιπτώσεις της εγκαθιδρυσης των εγκαταστάσεων θα εξαρτηθούν από το είδος της 

εγκατάστασης που επιλέγεται για ένα συγκεκριμένο έργο. Πηγές των επιπτώσεων για τις 

συμβατικές υποδομές που είναι θεμελιωμένες στο θαλάσσιο βυθό περιλαμβάνουν: 
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 ρυμούλκηση των επιμέρους στοιχείων της υποδομής στη περιοχή, 

 τοποθέτηση των κατασκευών στον βυθό της θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων, 

περιβλημάτων πλατφόρμας, συλλεκτών, σωληνόδεντρα, έλκηθρα αγωγών, τερματικών μονάδων 

τροφοδοσίας και άλλο εξοπλισμό, 

 τοποθέτηση των πασάλων ή αγκυρών στο βυθό της θάλασσας (π.χ. με ένα υδραυλικό σφυρί), 

 αγκύρωση των φορτηγίδων κατά την εγκατάσταση, και 

 απορρίψεις λυμάτων, εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και θορύβου από φορτηγίδες και τα 

ρυμουλκά που εμπλέκονται στην εγκατάσταση. 

Η εγκατάσταση αγωγών για κάθε ιδιαίτερο έργο είναι πιθανό να χρειαστεί αρκετές εβδομάδες έως 

αρκετούς μήνες. Για την ανάλυση των επιπτώσεων, γίνεται η παραδοχή ότι μια φορτηγίδα 

τοποθέτησης αγωγών, επικουρούμενη από ένα υπεράκτιο σκάφος και το πλήρωμα του σκάφους 

εργασίας, θα εγκαταστήσουν τον/τους αγωγό/αγωγούς σε προκαθορισμένους διαδρόμους 

προτεραιότητας. Συνήθως, τμήματα του αγωγού είναι συγκολλημένα μεταξύ τους και τοποθετημένα 

στο πυθμένα της θάλασσας με τη χρήση αγκυρών για να μένουν στη θέση τους, καθώς η φορτηγίδα 

κινείται κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού. Εάν χρησιμοποιηθεί μια φορτηγίδα δυναμικής 

θέσης για τη τοποθέτηση των αγωγών για κάποιο τμήμα του έργου, τότε οι επιπτώσεις της 

αγκυροβόληση θα αποφεύγονται σε αυτές τους διαδρόμους. 

Η εγκατάσταση του αγωγού μπορεί να συνθλίψει τους βενθικούς οργανισμούς κάτω από τον αγωγό 

και τις άγκυρες και να προκαλέσει θολερότητα στη περιοχή άμεσης γειτνίασης των εργασιών 

τοποθέτησης αγωγών. Σε γενικές γραμμές, εκτιμάται ότι 0,32 εκτάρια του πυθμένα της θάλασσας 

διαταράσσεται για κάθε χιλιόμετρο εγκατάστασης του αγωγού (Cranswick, 2001). Η έκταση που 

πράγματι επηρεάζεται από την αγκύρωση θα εξαρτηθεί από το βάθος του νερού, τον άνεμο, τα 

ρεύματα, το μήκος του καλωδίου, το μέγεθος της άγκυρας και του καλωδίου, την απόσταση μεταξύ 

των κινήσεων της άγκυρας, κλπ. 

Το γενικό συμπέρασμα (βλέπε υποκεφάλαιο 4.2.2) από τις μελέτες που εχουν διεξαχθεί στη περιοχή 

νοτια της Κρήτης, σε σχεση με τη βενθική πανίδα, είναι πως η βαθιά θάλασσα της Μεσογείου είναι 

ένα δυναμικό και ευαίσθητο οικοσύστημα, άμεσα συνδεδεμένο με τις βιογεωχημικές διεργασίες που 

λαμβάνουν χώρα στην εύφωτη ζώνη, η λειτουργία του οποίου επηρεάζεται σημαντικά από την 

παρουσία διαφόρων ιδιαίτερων γεω-μορφολογικών δομών, όπως είναι για παράδειγμα οι αβυσσικές 

πεδιάδες, τα υποθαλάσσια όρη και φαράγγια αλλά και διάφορα ακραία περιβάλλοντα (ηφαίστεια 

ιλύος, υπέραλες λίμνες κτλ.) (Tselepides et al. 2007). Επιπλέον, η αφθονία και κατανομή της 

πανίδας στα μεγάλα βάθη της Μεσογείου φαίνεται πως εξαρτάται άμεσα από τη διαθεσιμότητα της 

τροφής, η οποία παράγεται κυρίως στην εύφωτη ζώνη και εχει «επεισοδιακό» χρακτήρα (Danovaro 

et al. 1995; Lampadariou & Tselepides 2006; Tselepides & Lampadariou 2004; Tselepides et al. 

2000a). Οσον αφορά στις παράκτιες περιοχές της νότιας Κρήτης υπάρχουν μερικές σποραδικές 

μελέτες που αναφέρουν βιοκοινωνίες αμμώδους υποστρώματος και μέτρια ως υψηλή ποιότητα και 

ποικιλότητα, ενώ αναφέρονται και λιβάδια Ποσειδωνίας στη Νότια Κρήτη, κυρίως κατά μηκος της 

ακτογραμμής και περιορίζονται σε ρηχά νερά (<45 μέτρα βάθος). Επίσης τα ιζήματα της 

Ανατολικής Μεσογείου χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός σχετικά σταθερού «βενθικού 

μικροβιακού βρόγχου» ο οποίος αποτελείται από πολλαπλά επίπεδα (Tselepides et al. 2007). Το 

γενικό συμπέρασμα που βγαίνει από συγκριτικές μελέτες είναι πως οι μικροβιακοί πληθυσμοί της 

Α. Μεσογείου είναι τελείως διαφορετικοί από αυτούς άλλων περιοχών (Kouridaki et al. 2010), ενώ 

γενικά τα ιζήματα της βαθιάς θάλασσας της Μεσογείου μπορούν να χαρακτηριστούν ως «πλούσια 
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hotspots» σε μικροβιακή δραστηριότητα και βιοποικιλότητα (Boetius et al. 1996, Danovaro et al. 

2010, Luna et al. 2004).  

Αυτές οι περιοχές σχετίζονται με αυξημένες πυκνότητες επιβενθικών οργανισμών (ειδικά οι 

παράκτιες) και ψαριών (βλ. Υποκεφάλαιο 4.2.3) και θεωρούνται οικολογικά σημαντικές, ενώ είναι 

ένα ξεχωριστό αλιευτικό πεδίο όπου ασκούνται όλοι σχεδόν οι τύποι αλιείας με κύριο στόχο όμως 

τα μεγάλα πελαγικά ψάρια (τόνο, ξιφία), ωστόσο στο Νότιο τμήμα της Κρήτης, η αλιευτική 

δραστηριότητα είναι περιορισμένη, ενω δεν εμφανίζεται υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα 

(πλωτοί ιχθυοκλωβοί) στην περιοχή του νοτίου Ιονίου και της Κρήτης. .Υπάρχουν αναφορές για 

επισκέψεις σκαφών άλλων χωρών που αλιεύουν στα διεθνή ύδατα και στοχεύουν στην αλιεία των 

κόκκινων γαρίδων. 

Ωστόσο επιπτωσεις από διαταραχές του θαλάσσιου πυθμένα (αγκυροβόλια, αγωγοί, κλπ) αλλάζουν 

το υπάρχον υπόστρωμα που αποτελεί πεδίο διατροφής και προφύλαξης για κάποια είδη ψαριών 

(NRC, 2003).  

Πρέπει να ειπωθεί ότι υπάρχουν διάφορα υποβρύχια καλώδια τηλεπικοινωνιών που διέρχονται από 

την περιοχή αδειοδότησης (βλέπε υποκεφάλαιο 4.3.1.4), τα οποία είναι επιδεκτικά σε βλάβες από 

δραστηριότητες που διαταράσσουν το θαλάσσιο πυθμένα. Ωστόσο, οι δικαιούχοι ερευνών εξόρυξης 

και εκμετάλευσης συνήθως χαρτογραφούν το πυθμένα, ώστε να αποφεύγουν αυτά τα καλώδια κατά 

τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμό του προγράμματος, και θεωρείται ότι οι επιπτώσεις θα 

μπορούν να αποφεύγονται. 

Η ζώνη αδειοδότησης βρίσκεται σε μια περιοχή όπου βυθισμένοι αρχαιολογικοί πόροι είναι πιθανό 

να υπάρχουν (βλ. Κεφάλαιο 4.3.4). Αυτά τα στοιχεία είναι ευαίσθητα σε βλάβες από δρατηριότητες 

διαταραχής του θαλάσσιου πυθμένα, όπως η αγκυροβολία και η τοποθέτηση των κατασκευών στον 

πυθμένα. Μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων συνιστώνται. 

 Συμπεράσματα: Η εγκατάσταση των μονάδων παραγωγής θα διαταράξει τον πυθμένα της 

θάλασσας. Ο βαθμός διαταραχής θα εξαρτηθεί από το είδος των υποδομών, αλλά εκτιμάται 

ότι θα είναι 2 εκτάρια ανά εγκατάσταση πλατφόρμας. Η εγκατάσταση του αγωγού 

διαταράσσει συνήθως το πυθμένα της θάλασσας περίπου 0,32 εκτάρια ανά χιλιόμετρο, ή 50 

εκτάρια για αγωγό 160 χιλιομέτρων. Οι επιπτώσεις είναι πιθανόν να επιμείνουν για αρκετά 

χρόνια. Η τοποθέτηση εγκαταστάσεων σε περιοχές που πιθανά βρίσκονται κοράλλια βαθέων 

υδάτων ή χημειοσυνθετικές κοινότητες αντιπροσωπεύει μία σημαντική επίπτωση. 

Ενδεχόμενη ζημία σε αρχαιολογικούς πόρους ή καλώδια τηλεπικοινωνιών θα μπορούσε να 

είναι σημαντική και θα πρέπει να αποφεύγεται. 

 Ισχύοντα μέτρα ελέγχου: Δεν βρέθηκαν υφιστάμενα μέτρα ελέγχου. 

 Προτεινόμενες δράσεις μετριασμού: 

Α. Οι αδειούχοι που προτείνουν την κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής σε περιοχές 

όπου πιθανά υπάρχουν κοράλλια, θα πρέπει να υποχρεούνται να κάνουν χρήση δεδομένων 

υψηλής ανάλυσης σεισμικής έρευνας, δεδομένα τρισδιάστατης (3D) σεισμικής έρευνας, 

καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία που διατίθεται για τον εντοπισμό περιοχών 

σκληρού υποστρώματος που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις κοινότητες κοραλλιών 

βαθέων υδάτων. Αν εντοπισθούν τέτοιες περιοχές, οι δικαιοδόχοι πρέπει να υποχρεούνται να 

διατηρούν μια απόσταση διαχωρισμού τουλάχιστον 100 μέτρων μεταξύ των βενθικών 

κοινωνιών και των θέσεων που θα διαταραχθούν στο πυθμένα της θάλασσας 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 328 

(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προκαλούνται από άγκυρες, αλυσίδες αγκυρών, 

συρματόσχοινα, εγκατάστασεις στο βυθό, και από τη κατασκευή του αγωγού). 

Β. Οι αδειούχοι που προτείνουν την κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής μέσα στη 

περιοχή αδειοδότησης θα πρέπει να αξιολογήσει τις δυνατότητες της περιοχής για υψηλής 

πυκνότητας χημειοσυνθετικές κοινότητες γύρω από κάθε προτεινόμενη θέση εγκατάστασης. 

Αν οποιαδήποτε τέτοια στοιχεία εντοπίζονται, πρέπει να διατηρούν μια απόσταση 

διαχωρισμού τουλάχιστον 100 μέτρων μεταξύ των περιοχών χημειοσυνθετικών κοινωνιών 

και των θέσεων που θα διαταραχθούν στο πυθμένα της θάλασσας (συμπεριλαμβανομένων 

και εκείνων που προκαλούνται από άγκυρες, αλυσίδες αγκυρών, συρματόσχοινα, 

εγκατάστασεις στο βυθό, και από τη κατασκευή του αγωγού. 

 

Γ. Οι κάτοχοι άδειας που προτείνουν να κατασκευάσουν εγκαταστάσεις παραγωγής στη 

περιοχή αδειοδότησης θα πρέπει να απαιτείται (1) να προβούν σε έρευνα τηλεπισκόπησης 

του θαλάσσιου πυθμένα για να αξιολογήσουν τις δυνατότητες ύπαρξης βυθισμένων 

αρχαιολογικών πόρων  και (2) να υποβάλουν μια αρχαιολογική έκθεση αξιολόγησης, που θα 

εκπονηθεί από εξειδικευμένο θαλάσσιο αρχαιολόγος και θα συμπεριλάβει όλους τους 

προσδιορισμένους αρχαιολογικών πόρους καθώς και συστάσεις για την αποφυγή ή την 

περαιτέρω διερεύνηση (βλ. Κεφάλαιο 6.0 για λεπτομέρειες). 

 

5.4.4 Επιδράσεις της παρουσίας των κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων θορύβου και 

φώτων) 

Σε αντίθεση με τα διερευνητικά γεωτρύπανα, οι παραγωγικές εγκαταστάσεις τυπικά παραμένουν 

στη θέση τους για 20 με 30 χρόνια. Καθόλο αυτό το χρονικό διάστημα η φυσική παρουσία της 

πλατφόρμας, όπως και ο θόρυβος και τα φώτα από τις επιχειρήσεις ρουτίνας, μπορούν να 

επηρεάσουν τους θαλάσσιους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων του πλαγκτού, των ψαριών, 

θαλασσίων θηλαστικών, τις θαλάσσιες xελώνες και τα θαλασσοπούλια. Επιπλέον, η παρουσία των 

υποθαλάσσιων αγωγών μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες «τεχνητού υφαλού» στον θαλάσσιο 

πυθμένα, προσελκύοντας επιβιωτικούς οργανισμούς και ψάρια.  

5.4.4.1. Επιδράσεις στις βενθικές κοινωνίες 

Με την πάροδο του χρόνου, τα στηρίγματα της πλατφόρμας θα επικαλυφθούν από επιβιωτικές 

κοινωνίες. Μεταξύ των αποίκων συνήθως περιλαμβάνονται ασκίδια, πεταλίδες, βρυόζωα, υδρόζωα 

και σφουγγάρια. Στοιχεία από υπεράκτιες πλατφόρμες (Gallaway και Lewbel, 1982) και μελέτες σε 

πλακάκια επικάθησης (Danek και Lewbel, 1986) δείχνουν ότι η βιομάζα των ζώντων οργανισμών 

που επικάθονται μειώνεται με την αύξηση βάθους του νερού, κάτι που επιβεβαιώθηκε πρόσφατα σε 

μεγάλα βάθη και του Ιονίου πελάγους (Bellou et al., 2011). Η ανάπτυξη μιας ώριμης «climax» 

επικαθήμενης κοινότητα οργανισμών συνήθως απαιτεί πολλά χρόνια γιά νεοεκτεθημένα σκληρά 

υποστρώματα (Marine Resources Research Institute, 1984). 

Σποραδική αποφολίδωση των βιολογικών υπολειμάτων από την επικαθήμενη κοινότητα της 

πλατφόρμας μπορεί να προκαλέσει οργανικό εμπλουτισμό κάτω από την πλατφόρμα (Wolfson et 

al., 1979). Οι επιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν αυξημένο ολικό οργανικό περιεχόμενο των 

ιζημάτων και μεταβολές των βενθικών κοινοτήτων. 
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Οι αγωγοί θα αποικηθούν επίσης από φύκια και επιζωικούς οργανισμούς και θα προσελκύσουν 

ψάρια. Οι παρατηρήσεις κατά μήκος υπαρχόντων αγωγών συνήθως δείχνουν ότι επιβιωτικοί 

οργανισμοί αποικίζουν τις εκτεθειμένες επιφάνειες, και πολλά ψάρια προσελκύονται από τις 

υποβρύχιες υποδομές. 

5.4.4.2. Επιδράσεις σε πλαγκτό και ψάρια 

Το ζωοπλαγκτόν και το ιχθυοπλαγκτόν μπορεί να έλκονται από τα φώτα που σχετίζονται με 

υπεράκτιες δομές. Οι προνύμφες των ψαριών έλκονται έντονα από τα φώτα τη νύχτα (Victor, 1991). 

Οι εκπομπές φωτός από τις δραστηριότητες γιά τους υδρογονάνθρακες είναι πιθανό να έχουν 

αμελητέες επιπτώσεις για τις πλαγκτονικές κοινότητες λόγω του μκρού εύρους της θαλάσσιας 

περιοχής που επηρεάζεται. 

Οι υπεράκτιες πλατφόρμες προσελκύουν ψάρια, επειδή παρέχουν στέγη και τροφή με τη μορφή των 

επικαθήμενων οργανισμών (Gallaway & Lewbel, 1982; Wilson et al, 2003, 2005). Οι υπεράκτιες 

υποδομές προσελκύουν συνήθως κοπάδια επιπελαγικών ψαριών όπως τόνους, δελφίνια, ζαργάνες, 

και γύλλους (π.χ. Holland et al., 1990; Higashi, 1994). Οι Stanley & Wilson (2000) ανέφεραν ότι 

βρήκαν 10000 έως 30000 ψάρια σε μία πλατφόρμα. Τα χαμηλότερα ποσοστά βρέθηκαν στις 

μεγαλύτερες και βαθύτερες υποδομές. Η πυκνότητα των ψαριών γύρω από πλατφόρμες ήταν 10 

φορές μεγαλύτερη από ό, τι σε ανοικτά νερά. Αυτή η «επίδραση τεχνητού υφάλου» θεωρείται 

γενικά ως θετική επίδραση. 

5.4.4.3. Επίδραση στα θαλάσσια θηλαστικά 

Κάποια θαλάσσια θηλαστικά ενδέχεται να απομακρυνθούν από τις περιοχές κοντά στις πλατφόρμες 

παραγωγής λόγω θορύβου. Οι πιο πιθανές επιπτώσεις θα είναι βραχυπρόθεσμες αλλαγές 

συμπεριφοράς, όπως κατάδυση και κολύμβηση αποφυγής ή απομάκρυνσης από την περιοχή. Οι 

Richardson et al. (1995) καθόρισαν 4 ζώνες ενδεχόμενων επιδράσεων του θορύβου στα θαλάσσια 

θηλαστικά. Κατά σειρά αυξανόμενης δριμύτητας, αυτές είναι: (1) ακουστική ικανότητα, (2) 

συμπεριφορική απόκριση, (3) απόκρυψη ήχων, και (4) απώλεια ακοής, δυσφορία, ή βλάβη 

(επίδραση στη φυσιολογία). Τα επίπεδα του παραγώμενου ήχου κατά τη διάρκεια της άντλησης 

είναι επαρκή για να γίνουν αντιληπτά και να προκαλέσουν συμπεριφορικές μεταβολές αλλά είναι 

χαμηλότερα από τα γνωστά που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια της ακουστικής ικανότητας, 

δυσφορία ή βλάβη στη φυσιολογία τους. 

Ο χαμηλής συχνότητας θόρυβος από τις πελαγικές δραστηριότητες παραγωγής μπορεί να ανιχνευτεί 

από τα θαλάσσια θηλαστικά (Richardson et al., 1995). Τα Μυστακοκήτη όπως οι Πτεροφάλαινες 

είναι πιο πιθανό να ανιχνεύσουν τις χαμηλής συχνότητας ήχους από τα περισσότερα οδοντοκήτη 

όπως τα δελφίνια που ακούν καλύτερα τις υψηλές συχνότητες. Στη θαλάσσια περιοχή νότια και 

δυτικά της Κρήτης αυτή θα είναι μια νέα πηγή θορύβου. Όμως, ο θόρυβος από τα πλοία (μηχανή 

και προπέλλα των πλοίων) θα είναι παρόμοιος με τον υπάρχοντα θόρυβο από την παρούσα κίνηση 

των πλοίων στην περιοχή. 

5.4.4.4. Eπιδράσεις στις θαλάσσιες χελώνες 

Κάποιες θαλάσσιες χελώνες ενδέχεται να προσελκυστούν από τις εγκαταστάσεις στην ανοιχτή 

θάλασσα (Rosman et al., 1987; Lohoefener et al., 1990). Παρόλα αυτά, θεωρείται οτι κάθε 

γεωτρύπανο θα είναι μια προσωρινή εγκατάσταση και οι επιπτώσεις στους πληθυσμούς των 

χελωνών πιθανόν να είναι αμελητέες. Στον κόλπο του Μεξικό όπου βρίσκονται χιλιάδες 

εγκαταστάσεις ανοιχτής θαλάσσης, τα φώτα από τις εξέδρες θεωρούνται απίθανο να μειώσουν την 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 330 

αναπαραγωγή, τα νούμερα ή την κατανομή των θαλασσίων χελωνών  (National Marine Fisheries 

Service, 2001). 

Τα νεογέννητα χελωνάκια προσελκύονται και αποπροσανατολίζονται από τα φώτα (National 

Research Council, 1990). Υποθέτουμε οτι ενδεχομένως να προσελκυθούν από τα δυνατά φώτα των 

εγκαταστάσεων όπου ίσως να έχουν αυξημένες πιθανότητες να θηρευτούν από πουλιά και ψάρια 

που επίσης προσελκύονται από αυτές τις εγκαταστάσεις. 

5.4.4.5. Eπιδράσεις στα Θαλασσοπούλια 

Έχουν διαπιστωθεί τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις από τις πελαγικές εγκαταστάσεις στα 

πουλιά. Μερικά πουλιά ενδέχεται να προσελκύονται από τις πελαγικές κατασκευές λόγω των 

φώτων και τις συναρθροίσεις των ψαριών γύρω από τις εγκαταστάσεις. Τα θαλασσοπούλια 

ενδέχεται να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις για ξεκούραση, διατροφή, ή ως προσωρινό 

καταφύγιο από τις κακές καιρικές συνθήκες (Russell, 2005). Παρόλα αυτά, τα πουλιά που 

μεταναστεύουν κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι καταγεγραμμένο οτι συγκρούονται στις 

εγκαταστάσεις ανοιχτής θάλασσας, με αποτέλεσμα την αύξηση της θνησιμότητας τους ή 

τραυματισμών (Wiese et al., 2001; Russell, 2005). 

5.4.4.6. Οπτικές/Αισθητικές Επιπτώσεις 

Οι εξέδρες πιθανόν να είναι ορατές από την ακτή. Οι εγκαταστάσεις, όπως τα γεωτρύπανα και οι 

πλατφόρμες γίνονται ορατές από τις ακτές σε αποστάσεις 5 με 16 χλμ, ενώ οι μικρότερες 

εγκαταστάσεις είναι ορατές σε αποστάσεις 5 χλμ. Όταν η ορατότητα είναι καλή, τα φώτα στην 

κορυφή των κατασκευών γίνεται ορατή ακόμα και σε απόσταση περίπου 32 χλμ (MMS, 2007b). Οι 

ελάχιστες αποστάσεις της περιοχής που δίνεται για άδεια από την ακτή ποικίλουν από 11.4 έως 178 

χλμ. Στη περίπτωση πιο μόνιμων εγκαταστάσεων οι τελικές προτάσεις για την επίλυση πιθανών 

προβλημάτων, σε περίπτωση που οι εγκαταστασεις είναι ορατες από την ακτή, αλλά και την 

αποκατάσταση του τοπίου σε σχέση με την οπτική διαταραχή από αυτές στο φυσικό τοπίο και 

ακόλουθες πιθανές επιπτώσεις στο τουρισμό επιβάλλουν να εκπονηθούν εξειδικευμένες μελέτες 

περιβαλλοντικών επιπτωσεων (ΜΠΕ) ανά θέση γεώτρησης και ανά θέση παραγωγής, ώστε οι 

τοπιολογικές παράμετροι να καταστούν επαρκώς συγκεκριμένες. 

 Συμπεράσματα: η παρουσία των εξέδρων θα προσελκύει πελαγικά ψάρια. Τα πουλιά 

ενδεχομένως να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες σαν σταθμούς. Ο θόρυβος και τα φώτα μπορεί 

να προκαλέσουν συμπεριφορικές αλλαγές στα θαλάσσια θηλαστικά και στις θαλάσσιες 

χελώνες (πχ. προσέλκυση ή αποφυγή). Οι βενθικές κοινωνίες μπορεί να επηρεαστούν από 

οργανικές απορρίψεις από τις πλατφόρμες και από την φυσική παρουσία των σωλήνων στον 

πυθμένα. 

 Υφιστάμενα μέτρα ελέγχου: Δεν βρέθηκαν 

 Συνιστώμενες δράσεις μετριασμού: Δεν προτείνονται πρόσθετες δράσεις, περαν των 

εξειδικευμένων μελετών, ώστε να καταστούν συγκεκριμένες οι παράμετροι επίπτωσης. 

 

5.4.5. Επιπτώσεις των αποβλήτων γεωτρήσεων  

Η τύχη και τις επιπτώσεις των αποβλήτων γεώτρησης κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης έχουν 

συζητηθεί στο κεφάλαιο 5.3.5. Οι επιπτώσεις κατά τη γεώτρηση ανάπτυξης θα είναι ποιοτικά 

παρόμοιες. Ωστόσο, επειδή θα γεωτρηθούν πολλά φρεάτια σε κάθε περιοχή παραγωγής, η 
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επιφανειακή έκταση και η σοβαρότητα των επιπτώσεων στο βένθος  θα είναι μεγαλύτερες από ό, τι 

στις διερευνητικές γεωτρήσεις. 

Οι Continental Shelf Associates, Inc. (2006) μελέτησαν τις επιπτώσεις αποβλήτων γεωτρήσης σε 

διάφορες περιοχές της υφαλοκρηπίδας στο Κόλπο του Μεξικού σε βάθη νερού από 1033 έως 1125 

μέτρα. Εγιναν δειγματοληψίες σε δύο τοποθεσίες μετά τη διερευνητική φάση και σε τρεις 

τοποθεσίες μετά την φάση ανάπτυξης. Χρησιμοποιήθηκαν WBFs και SBFs σε αυτές τις τοποθεσίες. 

Τα υπολείματα που αποτέθηκαν κάλυψαν μέγιστη έκταση 108 εκταρίων σε μία θέση μετα τη φάση 

ανάπτυξης, σε σύγκριση με περίπου 13 εκτάρια για ένα μόνο διερευνητικό φρεάτιο. Και στις δύο 

τοποθεσίες, αυτή μετά τη διερευνητική φάση και αυτή μετά την φάση ανάπτυξης, οι περιοχές 

απόθεσης SBF υπολειμάτων συσχετίσθηκαν με αυξημένες συγκεντρώσεις  οργανικού άνθρακα και 

ανοξικές συνθήκες. Περιοχές σε απόσταση μέχρι περίπου 500 μέτρα από τις θέσεις γεώτρησης 

είχαν ανομοιόμορφες ζώνες διαταραγμένων  βενθικών κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των 

μικροβιακών επικαλύψεων, περιοχές που στερούνταν ορατής βενθικής μακροενδοπανίδας, ζώνες 

που επικρατούσαν συναθροίσεις αρχέγονου σταδίου, και περιοχές που στερούνταν επιφανειακών 

ειδών. Οι αφθονίες της ενδοπανίδας και της μειοπανίδας γενικά ήταν υψηλότερες κοντά σε 

γεωτρήσεις, αν και μερικές πανιδικές ομάδες ήταν λιγότερο άφθονες κοντά φρεάτια. Ορισμένοι 

σταθμοί κοντά σε γεωτρήσεις είχαν χαμηλοτερη ποικιλότητα, χαμηλότερη ομοιογένεια και 

χαμηλότερους δείκτες αφθονίας σε σύγκριση με σταθμούς μακρυά από τη γεώτρηση. Σε ορισμένους 

σταθμούς που είχαν επηρεαστεί από τη γεώτρηση κυριαρχούσαν υψηλές αφθονίες ενός ή λίγων 

ιζηματοφάγων ειδών, συμπεριλαμβανομένων γνωστών δεικτών ρύπανσης. Η σοβαρότητα αυτών 

των επιπτώσεων ήταν μεγαλύτερη σε δύο θέσεις μετά τη φάση ανάπτυξης, οι οποίες είχαν το 

μεγαλύτερο όγκο απόρριψης υπολειμάτων SBF κατά τη γεώτρηση.  

Οπως έχει αναφερθει και σε προηγούμενα υποκεφάλαια οι βαθειές βενθικές κοινωνίες της περιοχής 

χαρακτηριζονται ως φτωχές, με χαμηλή πυκνότητα και χαμηλή ποικιλότητα (βλ. Κεφ. 4.2.2). 

Ωστόσο, η βαθιά θάλασσα της Μεσογείου είναι ένα δυναμικό και ευαίσθητο οικοσύστημα, άμεσα 

συνδεδεμένο με τις βιογεωχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην εύφωτη ζώνη, η 

λειτουργία του οποίου επηρεάζεται σημαντικά από την παρουσία διαφόρων ιδιαίτερων γεω-

μορφολογικών δομών, όπως είναι για παράδειγμα οι αβυσσικές πεδιάδες, τα υποθαλάσσια όρη και 

φαράγγια αλλά και διάφορα ακραία περιβάλλοντα (ηφαίστεια ιλύος, υπέραλες λίμνες κτλ.) 

(Tselepides et al. 2007). Οσον αφορά στις παράκτιες περιοχές της νότιας Κρήτης υπάρχουν μερικές 

σποραδικές μελέτες που αναφέρουν βιοκοινωνίες αμμώδους υποστρώματος και μέτρια ως υψηλή 

ποιότητα και ποικιλότητα, ενώ αναφέρονται και λιβάδια Ποσειδωνίας στη Νότια Κρήτη, κυρίως 

κατά μηκος της ακτογραμμής και περιορίζονται σε ρηχά νερά (<45 μέτρα βάθος). Επίσης τα 

ιζήματα της Ανατολικής Μεσογείου χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός σχετικά σταθερού 

«βενθικού μικροβιακού βρόγχου» ο οποίος αποτελείται από πολλαπλά επίπεδα (Tselepides et al. 

2007). Το γενικό συμπέρασμα που βγαίνει από συγκριτικές μελέτες είναι πως οι μικροβιακοί 

πληθυσμοί της Α. Μεσογείου είναι τελείως διαφορετικοί από αυτούς άλλων περιοχών (Kouridaki et 

al. 2010), ενώ γενικά τα ιζήματα της βαθιάς θάλασσας της Μεσογείου μπορούν να χαρακτηριστούν 

ως «πλούσια hotspots» σε μικροβιακή δραστηριότητα και βιοποικιλότητα (Boetius et al. 1996, 

Danovaro et al. 2010, Luna et al. 2004).  

Αυτές οι περιοχές σχετίζονται με αυξημένες πυκνότητες επιβενθικών οργανισμών (ειδικά οι 

παράκτιες) και ψαριών (βλ. Υποκεφάλαιο 4.2.3) και θεωρούνται οικολογικά σημαντικές, ενώ είναι 

ένα ξεχωριστό αλιευτικό πεδίο όπου ασκούνται όλοι σχεδόν οι τύποι αλιείας με κύριο στόχο όμως 

τα μεγάλα πελαγικά ψάρια (τόνο, ξιφία), ωστόσο στο Νότιο τμήμα της Κρήτης, η αλιευτική 

δραστηριότητα είναι περιορισμένη, ενω δεν εμφανίζεται υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα 
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(πλωτοί ιχθυοκλωβοί) στην περιοχή του νοτίου Ιονίου και της Κρήτης. .Υπάρχουν αναφορές για 

επισκέψεις σκαφών άλλων χωρών που αλιεύουν στα διεθνή ύδατα και στοχεύουν στην αλιεία των 

κόκκινων γαρίδων. Επιπτωσεις από διαταραχές του θαλάσσιου πυθμένα (αγκυροβόλια, αγωγοί, 

κλπ) αλλάζουν το υπάρχον υπόστρωμα που αποτελεί πεδίο διατροφής και προφύλαξης για κάποια 

είδη ψαριών (NRC, 2003).  

Το βασικό μέλημα όσον αφορά στις πιθανές επιπτώσεις είναι η συσσώρευση υπολειμάτων SBF 

γύρω από φρεάτια σε πιθανές περιοχές κοραλλιών βαθέων υδάτων ή χημειοσυνθετικών 

βακτηριακών κοινοτήτων. 

Πολλά καλώδια τηλεπικοινωνιών περνούν μέσα από την περιοχή αδειοδότησης και ιστορικά 

ναυάγια είναι πιθανό να υπάρχουν (βλ. κεφάλαια 4.3.3 και 4.3.4). Τα απόβλητα των γεωτρήσεων 

δεν είναι πιθανό να επηρεάζουν δυσμενώς αυτά τα στοιχεία και είναι αναμενόμενο ότι θα πρέπει να 

αποφεύγονται κατά την επιλογή του τόπου γεώτρησης. Ως εκ τούτου, δεν αναμένονται επιπτώσεις. 

 Συμπέρασμα: Υγρά και υπολείματα γεώτρησης θα συσσωρεύονται στον πυθμένα της 

θάλασσας, με αποτέλεσμα αλλαγές στο περίγραμμα του βυθού, μέγεθος κόκκου, 

συγκεντρώσεις του βαρίου, και ίσως συγκεντρώσεις άλλων μετάλλων. Αυτές οι αλλαγές 

συμβαίνουν κατά κύριο λόγο σε ακτίνα μερικών εκατοντάδων μέτρων γύρω από κάθε 

φρεάτιο και μπορεί να διαρκέσουν για αρκετά χρόνια. Οι απορρίψεις αποβλήτων σε 

περιοχές με κοινότητες κοραλλιών βαθέων υδάτων ή χημειοσυνθετικών κοινοτήτων θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις και θα πρέπει να αποφεύγονται. 

 Ισχύοντα μέτρα ελέγχου: Δεν εντοπίσθηκαν υφιστάμενα μέτρα ελέγχου. 

 Προτεινόμενες δράσεις μετριασμού:  

Α. Πριν από την εκτέλεση των δραστηριοτήτων γεώτρησης, οι δικαιοδόχοι πρέπει να 

υποχρεούνται να χρήσιμοποιήσουν δεδομένα υψηλής ανάλυσης σεισμικής έρευνας, 

δεδομένα τρισδιάστατης (3D) σεισμικής έρευνας, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη 

πληροφορία που διατίθεται για τον πιθανό εντοπισμό περιοχών σκληρού υποστρώματος που 

θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις κοινότητες κοραλλιών βαθέων υδάτων. Αν τέτοιες 

περιοχές εντοπισθούν, οι δικαιοδόχοι πρέπει να υποχρεούνται να διατηρούν μια απόσταση 

διαχωρισμού τουλάχιστον 500 μέτρων από οποιαδήποτε προτεινόμενη περιοχή απόρριψης 

υγρών και στερεών υπολειμάτων της γεώτρησης. 

Β. Πριν από την εκτέλεση των δραστηριοτήτων γεώτρησης στην περιοχή αδειοδότησης οι 

δικαιοδόχοι θα πρέπει να καλούνται να αξιολογήσουν το δυναμικό της περιοχής γιά υψηλής 

πυκνότητας χημειοσυνθετικές κοινότητες γύρω από κάθε προτεινόμενο φρεάτιο και, εάν 

εντοπιστούν τέτοια στοιχεία να διατηρούν απόσταση διαχωρισμού τουλάχιστον 500 μέτρων 

από οποιαδήποτε προτεινόμενη περιοχή απόρριψης υγρών και στερεών υπολειμάτων της 

γεώτρησης. 

 

5.4.6 Επιπτώσεις των Λειτουργικών Αποβλήτων (ή αποβλήτων παραγόμενων κατά τη 

λειτουργία) 

Τα απόβλητα ρουτίνας κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας περιλαμβάνουν το νερό, τα 

διάφορα ρευστά επιδιορθώσεων και πλήρωσης, τα επεξεργασμένα λύματα και τα αστικά απόβλητα 

(συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων τροφίμων), τα στραγγίδια των καταστρωμάτων, και 

διάφορα άλλα απόβλητα. 
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Το παραγόμενο νερό είναι πιθανό να αποτελεί τη μεγαλύτερη ποσότητα των υγρών αποβλήτων 

κατά τη διάρκεια της παραγωγής και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του νερού κοντά 

στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις παραγωγής με την προσθήκη υδρογονανθράκων, ιχνημετάλλων και 

BOD στο περιβάλλον. Μελέτες έχουν δείξει ότι το παραγόμενο νερό έχει χαμηλή εγγενή τοξικότητα 

(OGP, 2005). Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχουν αξιολογηθεί σε διάφορες μελέτες. Οι μελέτες 

έχουν καταδείξει τη συσσώρευση των ρυπογόνων παραγόντων που εμπεριέχονται στο παραγόμενο 

νερό στα ιζήματα γύρω από τις εγκαταστάσεις διάθεσης, αλλά με περιορισμένες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις (Neff, 2002; OGP, 2005). Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων του οικολογικού 

κινδύνου και των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία δείχνουν ότι τα συστατικά του παραγόμενου 

νερού εμφανίζουν πολύ ελάχιστο, και ενδεχομένως κανένα, τοξικολογικό κίνδυνο για το βιόκοσμο 

ή για τους ανθρώπους που καταναλώνουν ψάρια ή άλλα αλιευματα από την περιοχή (Continental 

Shelf Associates, Inc., 1997). 

Τα επιδιορθωτικά και πληρωτικά ρευστά (κατάλοιπα) αναμένεται να αραιώνονται γρήγορα και 

επομένως να ασκούν ελάχιστη ή καμία επίδραση στην ποιότητα του νερού. Στην ανοικτή θάλασσα, 

αυτές οι απορροές θα αραιωθούν γρήγορα στις περιβαλλοντικές συγκεντρώσεις και συνθήκες 

υποβάθρου μέσα σε μερικές δεκάδες μέτρων από το σημείο διάθεσης. 

Τα υγειονομικά και εσωτερικά απόβλητα από τις επανδρωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής και τα 

σκάφη υποστήριξης μπορούν να έχουν επιπτώσεις στις συγκεντρώσεις των αιωρουμένων στερεών, 

των θρεπτικών αλάτων, και του χλωρίου, καθώς επίσης να προκαλούν αύξηση της βιοχημικής 

απαίτησης οξυγόνου (BOD). Εχει εκτιμηθεί ότι ένα άτομο παράγει 100 L/d υγειονομικών 

αποβλήτων και 220 L/d αστικών αποβλήτων, ενώ προβλέπεται ότι τα υγειονομικά απόβλητα έχουν 

μια συγκέντρωση BOD της τάξης των 240 mg/l. Αυτές οι απoρροές αναμένεται να αραιώνονται 

γρήγορα στην ανοικτή θάλασσα (MMS, 2007b), οπότε οι επιδράσεις τους θα είναι πιθανώς μη 

ανιχνεύσιμες σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων από την πηγή. 

Όπως έχει ήδη συζητηθεί, τα στραγγίδια των καταστρωμάτων αποτελούνται από όλα τα απόβλητα 

που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των βροχοπτώσεων, των εκπλυμάτων των εξεδρών και των 

καταστρωμάτων και των εργασιών καθαρισμού των δεξαμενών, καθώς και τις απορροές από τα 

ρείθρα πεζοδρομίων και τις υδρορροές, συμπεριλαμβανομένων επίσης αυτών από δοχεία συλλογής 

και χώρους εργασίας Οι υπεράκτιες εγκαταστάσεις παραγωγής σχεδιάζονται έτσι ώστε να 

κατακρατούνται οι απορροές και να αποτρέπεται η απόρριψη στο περιβάλλον λιπαρών και 

ελαιωδών λυμάτων. Λόγω του διαχωρισμού και της επεξεργασίας των νερών με ελαιούχα 

κατάλοιπα πριν από την διάθεσή τους, τα στραγγίδια των καταστρωμάτων δεν αναμένεται να 

δημιουργούν κάποιο ορατό ιριδισμό ή οποιεσδήποτε άλλες ανιχνεύσιμες επιπτώσεις στην ποιότητα 

νερού. Υποθέτοντας ότι μια τυπική εγκατάσταση παραγωγής έχει επιφάνεια περίπου 10 000 m2 τότε 

θεωρώντας μια μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση γύρω στα 100 mm, ο μηνιαίος μέσος όρος των 

στραγγιδίων των καταστρωμάτων θα είναι 1000 m3. 

Πρόσθετες διάφορες απορρίψεις συμβαίνουν, κατά κανόνα από πολυάριθμες πηγές στις 

εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν μη επιμολυσμένο γλυκό και 

θαλασσινό νερό που χρησιμοποιείται ως νερό ψύξης και έρμα, τις απορροές μονάδων αφαλάτωσης, 

τα υγρά υδραυλικών συστημάτων των γεωτρύπανων (BOP fluids), και τα απόβλητα των 

απαερώσεων των λεβήτων (USEPA, 1993). Αυτές οι απορροές πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις 

της σύμβασης MARPOL και αναμένεται να υφίστανται γρήγορη αραίωση στην ανοικτή θάλασσα. 

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού θα είναι πιθανώς μη ανιχνεύσιμες σε απόσταση μερικών 

δεκάδων μέτρων από την πηγή. 
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 Συμπεράσματα: Τα απόβλητα από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένου και του παραγόμενου ύδατος, είναι πιθανό να έχουν 

δευτερευούσης σημασίας ή αμελητέα επίδραση στην ποιότητα νερού σε απόσταση 

μερικών δεκάδων έως εκατοντάδων μέτρων γύρω από τις εγκαταστάσεις παραγωγής. 

 Υφιστάμενα μέτρα ελέγχου: Οι υπεράκτιες πλατφόρμες και τα σκάφη υποστήριξης 

πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της σύμβασης MARPOL 

συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τα λύματα, τα υπολείμματα τροφίμων, 

τα ελαιούχα απόβλητα, και τα απορρίμματα. 

 Μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων: Κανένα επιπρόσθετο μέτρο δεν συστήνεται. 

 

5.4.7 Επιδράσεις των στερεών απορριμμάτων 

 Όλα τα στερεά απόβλητα τα οποία δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των 

εγκαταστάσεων και της παραγωγής του πετρελαίου θα μεταφέρονται στην ξηρά προκειμένου να 

διατεθούν σε εγκεκριμένους χώρους. Γενικά κατά τη διάρκεια της παραγωγής παράγονται 

μικρότερες ποσότητες στερεών αποβλήτων απ’ ότι κατά τη διάρκεια των γεωτρήσεων. Με βάση τα 

ιστορικά στοιχεία η μηνιαία παραγωγή στερεών αποβλήτων για ένα τυπικό σκάφος γεωτρήσεων 

ανέρχεται σε 40000 kg, συμπεριλαμβανομένων γενικών αποβλήτων, απόβλητων μαγειρείων, 

χρησιμοποιημένα έλαια και φίλτρα ελαίων, απορροφητικά μέσα, μίγματα νερού-πετρελαίου, 

χαρτόνια, χαρτιών, πλαστικών, μπαταριών, ξύλου κλπ. Οι περισσότερες εταιρείες πετρελαίου 

εφαρμόζουν προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων τα οποία βασίζονται στις αρχές της μείωσης 

στην πηγή, της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης με σκοπό την ελαχιστοποίηση των 

παραγομένων ποσοτήτων αποβλήτων. Η διάθεση των στερεών απορριμμάτων και αποβλήτων στη 

θάλασσα είναι απαγορευμένη σύμφωνα με τη σύμβαση MARPOL, και ως εκ τούτου οι εξέδρες των 

γεωτρήσεων εφαρμόζουν Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων συμβατό με τις απαιτήσεις της MARPOL. 

Παρόλα αυτά, συμβαίνει συχνά υλικά από τις εξέδρες να πέφτουν στη θάλασσα κατά λάθος. 

Τα κομμάτια στερεών τα οποία απορρίπτονται στη θάλασσα κατά λάθος, όπως ράβδοι 

συγκόλλησης, κάδοι, κομμάτια από σωληνώσεις κλπ., μοιραία εποικίζονται από επίφυτα. Επίσης, 

όταν καταλήγουν στον βυθό αλλάζουν τοπικά την μορφολογία του και προσελκύουν τα ψάρια λόγω 

του σχήματός τους, με αποτέλεσμα κάποια επίδραση στις βενθικές βιοκοινωνίες (Shinn et al., 

1993). Η επίδραση αυτή περιορίζεται σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων  από το φρεάτιο. Είναι 

γνωστό ότι τα απορρίμματα στη θάλασσα έχουν αρνητικές επιδράσεις στα θαλάσσια θηλαστικά, 

στις θαλάσσιες χελώνες και στα θαλασσοπούλια. Τα θαλάσσια θηλαστικά πολύ συχνά μπλέκονται 

μέσα στα απορρίμματα ή καταπίνουν κομμάτια στερεών απορριμμάτων, όπως αυτά που 

απορρίπτονται στη θάλασσα από τις εργασίες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου (Laist, 

1996). Τα στερεά απορρίμματα στη θάλασσα αποτελούν έναν από τους κινδύνους που απειλούν την 

κατάσταση των πληθυσμών των πτεροφαλαινών και των φυσητήρων (National Marine Fisheries 

Service, 1991, 2006). Ομοίως και οι πληθυσμοί των θαλάσσιων χελωνών απειλούνται από 

ενδεχόμενη κατάποση ή/και εμπλοκή των σωμάτων τους σε στερεά απορρίμματα που 

απορρίπτονται τυχαία στο θαλάσσιο περιβάλλον (National Research Council, 1990). Ειδικά 

δερματοχελώνες ελκύονται από τα επιπλέοντα απορρίμματα, και ιδιαιτέρως τις πλαστικές 

σακούλες, τις οποίες εκλαμβάνουν ως μέδουσες που είναι η προτιμούμενη τροφή τους. Η κατάποση 

πλαστικών και αφρού πολυστυρενίου έχει ως αποτέλεσμα τον πνιγμό, τις εκδορές στα εσωτερικά 

όργανα, προβλήματα ή και διακοπή της πέψης και μείωση της κινητικότητας. Τέλος, τα στερεά 
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απορρίμματα στη θάλασσα προκαλούν τραυματισμούς ή/και θάνατο στα θαλάσσια πουλιά, είτε 

μέσω της κατάποσης  είτε μέσω της εμπλοκής των σωμάτων τους σε αυτά. 

 Συμπεράσματα: Στερεά απορρίμματα τα οποία απορρίπτονται κατά λάθος στη θάλασσα 

από τις εξέδρες παραγωγής και τα σκάφη υποστήριξης, μπορεί να έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις στα θαλάσσια θηλαστικά στις χελώνες και στα θαλασσοπούλια, κυρίως λόγω της 

κατάποσης και της εμπλοκής των σωμάτων τους σε αυτά. Επιπλέον, τα μεταλλικά 

αντικείμενα, όπως ράβδοι και κάδοι, τα οποία βυθίζονται στον πυθμένα προκαλούν 

διαταραχή των βενθικών οικοσυστημάτων γύρω από τα φρεάτια.  

 Υπάρχοντα Μέτρα ελέγχου: Οι εξέδρες και τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της σύμβασης MARPOL, συμπεριλαμβανομένης της 

απαγόρευσης της απόρριψης απορριμμάτων στη θάλασσα. Επίσης, οι απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο Παράρτημα V για τις απορρίψεις στη Μεσόγειο Θάλασσα ως ‘ειδική 

περιοχή’ είναι σε ισχύ από 1 Μαίου 2009. Σύμφωνα με το Παράρτημα V τα παρακάτω 

αντικείμενα απαγορεύεται αυστηρά να απορρίπτονται στη Μεσόγειο Θάλασσα: όλα τα 

πλαστικά, συμπεριλαμβανομένων συνθετικών σχοινιών, συνθετικών διχτυών αλιείας, 

πλαστικών σάκων απορριμμάτων, καθώς και όλα τα στερεά απορρίμματα 

συμπεριλαμβανομένων των χάρτινων υλικών, των υφασμάτων, γυαλιού, μετάλλων και 

υλικών συσκευασίας. 

 Μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων: Δεν συστήνονται περαιτέρω μέτρα.  

 

5.4.8 Επίδραση των εκπομπών αερίων ρύπων 

Ο Πίνακας 5.Χ περιλαμβάνει τιμές των μετρήσιμων εκπομπών αέριων ρύπων για μια τυπική 

πλατφόρμα εξόρυξης. Ο εξοπλισμός της πλατφόρμας συνήθως λαμβάνει ενέργεια από μηχανές 

καύσης φυσικού αέριου ή diesel που εκπέμπουν αέριους ρύπους NOx, CO, SO2, και VOCs, καθώς 

και PM και αέρια θερμοκηπίου (CO2 και CH4). Επιπλέον, συνοδευτικά σκάφη και ελικόπτερα 

απελευθερώνουν αέριους ρύπους από την καύση diesel και κηροζίνης. 

 

Πίνακας 5.Χ. Εκτιμώμενες εκπομπές από μια τυπική ανάπτυξη εγκαταστάσεων γεώτρησης και 

λειτουργία πλατφόρμας παραγωγής (Πηγή: MMS, 2007b). 
 

 Εκπομπές (μετρικοί τόννοι/χρόνο) 

Πηγή  Μονοξείδιο 

του άνθρακα 

Οξείδια του 

αζώτου 

Αιωρούμενα 

σωματίδια 

Οξείδια του 

θείου 

Πτητικές οργανικές 

ενώσεις 

Γεώτρηση 5.2 19.5 0.54 2.3 1.9 

Λειτουργία 

πλατφόρμας 

παραγωγής  

47.3 40.0 0.41 1.8 18.8 

 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, ορισμένα από τα αέρια εκπομπών αποδομούνται στην ατμόσφαιρα 

σχηματίζοντας δευτερογενείς ρύπους. Τα προϊόντα αποδόμησης και μετατροπών των πρωτογενών 

ρύπων σε δευτερογενείς είναι σημαντικά υπό το πρίσμα διεργασιών όπως η παγκόσμια θέρμανση 

και η οξίνιση του ωκεανού. Οι εκπομπές αέριων ρύπων από τις πλατφόρμες αναμένεται να 

αραιώνονται και να διασπείρονται γρήγορα στην ατμόσφαιρα των ανοικτών θαλάσσιων περιοχών. 
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Ειδικότερα, λόγω της απόστασης και των διεργασιών διασποράς και αραίωσης, δεν αναμένεται να 

υπάρξει επίδραση στην ατμόσφαιρα των παράκτιων και ηπειρωτικών περιοχών. 

 Συμπεράσματα: Οι εκπομπές αέριων ρύπων από τις περιοχές γεωτρήσεων αναμένεται ότι 

θα έχουν αμελητέα επίδραση στην ποιότητα του αέρα. Ειδικότερα, λόγω της απόστασης και 

των διεργασιών διασποράς και αραίωσης, δεν αναμένεται να υπάρξει επίδραση στην 

ατμόσφαιρα των παράκτιων και ηπειρωτικών περιοχών. 

 Υπάρχοντα μέτρα ελέγχου: Τα ερευνητικά σκάφη που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με τις οδηγίες MARPOL (Παράρτημα), οι οποίες θέτουν όρια στις 

εκπομπές οξειδίων του θείου και του αζώτου και απαγορεύουν τις εκπομπές ενώσεων που 

καταστρέφουν το όζον όπως είναι οι χλωροφθοράνθρακες. Οι ίδιες οδηγίες θέτουν όρια και 

στις εκπομπές οξειδίων του αζώτου από τος ντιζελομηχανές και απαγορεύουν την καύση 

επάνω στα πλοία διαφόρων υλικών όπως είναι τα ρυπασμένα υλικά συσκευασίας και τα 

πολυχλωριωμένα διφαινύλια. Επίσης  σύμβαση μπορέι να περιλαμβάνει όρους σύμφωνα με 

τους οποίους όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τις βιομηχανίες πετρελαίου και να λειτουργούν 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.  

 Μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων: Δεν είναι αναγκαία επιπλέον μέτρα. 

 

5.4.9 Επιπτώσεις από τις δραστηριότητες υποστήριξης 

Κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης, υπηρεσίες σκαφών και ελικοπτέρων θα προσφέρουν στήριξη  

από μια βάση στη στεριά. Το ελικόπτερο υπολογίζεται να κάνει 2 διαδρομές κάθε μέρα. τα πλοία 

και τα ελικόπτερα τυπικά θα χρησιμοποιούν την περισσότερο ευθεία διαδρομή μεταξύ των 

εγκαταστάσεων ανοιχτής θαλάσσης και της βάσης στη στεριά, όσο οι καιρικές συνθήκες το 

επιτρέπουν.  

5.4.9.1. Eπιδράσεις στα θαλάσσια θηλαστικά 

Υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης των θαλασσίων θηλαστικών με τα πλοία προμήθευσης κατά τις 

καθημερινές διαδρομές τους για τις επιχειρήσεις ρουτίνας. Ο κίνδυνος είναι παρόμοιος με αυτόν 

που προκύπτει από την παρούσα κίνηση πλοίων και σκαφών στην περιοχή. Ο κίνδυνος σύγκρουσης  

με δελφίνια είναι υπαρκτός αλλά οχι πολύ πιθανός, καθώς τα δελφίνια είναι πολύ ευκίνητα και 

γρήγορα στην κολύμβηση και δεν συνηθίζεται να συγκρούονται με σκάφη. Από πρόσφατες μελέτες 

που έχουν πραγματοπιηθεί στα Κανάρια νησιά, οι Carrillo and Ritter (2010) εντόπισαν και 

μελέτησαν 556 νεκρά κητώδη για την περίοδο 1991-2007 από τα όποία το 10.6% οφειλόταν σε 

συγκρούσεις με πλοία. Τα περισσότερα νεκρά ζώα ήταν Φυσητήρες (Physeter macrocephalus, n= 

24, 41%), αλλά εντοπίστηκαν και πολλοί Ζιφιοί (Ziphius cavirostris, n = 7, 12%), όπως και κάποιες 

Πτεροφάλαινες . Τα περισσότερα από τα ζώα ήταν νεαρά και νεογέννητα γεγονός που θέτει αυτήν 

την ομάδα σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Αν και όλα τα μεγέθη και οι τύποι πλοίων μπορούν να 

συγκρουστούν με κητώδη, τα περισσότερα θανατηφόρα χτυπήματα έχουν προκληθεί από μεγάλα 

(μεγαλύτερα από 80μ) και γρήγορα (πιο γρήγορα από 14 κόμβους) πλοία (Laist et al., 2001), που 

προκαλούν είτε απευθείας το θάνατο, ή σοβαρούς τραυματισμούς που ενδέχεται ακόμα και μετά 

από χρόνια να οδηγήσουν στο θάνατο. Επομένως τα χτυπήματα από πλοία είναι μια σημαντική 

απειλή που επιδρά στην κατάσταση των πληθυσμών των φυσητήρων (National Marine Fisheries 

Service, 1991, 2006). Οι Φυσητήρες είναι ευάλωτοι καθώς περνούν σημαντικά χρονικά διάστηματα 

στην επιφάνεια της θάλασσας ανάμεσα στις βαθιές καταδύσεις τους (Jaquet et al., 1998). Συχνά τα 
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ζώα αυτά πλησιάζουν τόσο τα σκάφη και τραυματίζονται από τις προπέλλες τους (National Marine 

Fisheries Service, 2006). Επίσης παρατηρείται οτι οι περισσότερες συγκρούσεις συμβαίνουν στην 

ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, περιοχή που χρησιμοποιείται τόσο από τα πλοία όσο και από πολλά είδη 

κητωδών (Dolman et al., 2006). Από τις 58 συγκρούσεις που μελετήθηκαν από τους Laist et al. 

(2001), περίπου το 90% (οι 53) συνέβησαν είτε στην υφαλοκρηπίδα ή στο άκρο αυτής όπου η κλίση 

είναι πολύ έντονη, περιοχή όπου συναντάμε συχνά είδη όπως φυσητήρες καιι Ζιφιούς. Επίσης, οι 

περιοχές που συναρθροιζονται τα θηλυκά με τα νεογέννητα και μικρά τους για να τα φροντίσουν 

και να τα θηλάσουν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σημεία που τα ζώα αυτά κινδυνεύουν περισσότερο να 

συγκρουστούν με πλοία (Dolman et al., 2006).  

Η σπάνια και κρισίμως κινδυνεύουσα Μεσογειακή φώκια είναι παρούσα στα παράκτια νερά της 

Νότιας και Δυτικής Κρήτης. Επομένως, και ο κίνδυνος σύγκρουσης με σκάφη και μεγαλύτεραα 

πλοία είναι υπαρκτός όταν αυτά κινούνται σε περιοχές μέχρι τα 200μέτρα βάθος κοντά στην 

ακτογραμμή, που περιλαμβάνουν το ενδιαίτημα της φώκιας.  

Η πιθανότητα σύγκρουσης των πλοίων με τις θαλάσσιες χελώνες είναι σημαντική καθώς ο 

τραυματισμός ή θανάτωση Θαλασσίων  χελωνών από σκάφη είναι βασική απειλή για τους 

πληθυσμούς των θαλασσίων χελωνών (National Research Council, 1990). Ο κίνδυνος όμως είναι 

παρόμοιος με τον υπάρχοντα από την παρούσα κίνηση σκαφών στην περιοχή, ενώ τα ζώα αυτά 

κινδυνεύουν περισσότερο από τα ταχύπλοα σκάφη, καθώς λόγω των μεγάλων ταχυτήτων που 

αναπτύσσουν αυτά σε μικρό χρόνο, οι χελώνες δεν προλαβαίνουν να απομακρυνθούν. Μελέτες 

αποδεικνύουν οτι οι χελώνες περνάνε περίπου 10% του χρόνου τους στην επιφάνεια της θάλασσας 

(Byles, 1989; Lohoefener et al., 1990; Keinath and Musick, 1993; Keinath et al., 1996). 

5.4.9.2. Eπιδράσεις στα Θαλασσοπούλια 

Τα πλοία και κυρίως η αυξανόμενη κίνηση από ελικόπτερα μπορεί σταδιακά να ενοχλήσουν άτομα 

ή και και ολόκληρες ομάδες από θαλασσοπούλια. Είναι πιθανό οτι κάποια άτομα θα βιώσουν 

κάποια βραχυπρόθεσμη συμπεριφορική αναστάτωση. Η συνολική επίπτωση πιθανόν να είναι 

ασήμαντη αλλά θα είναι σημαντική αν τα ελικόπτερα πετούν πάνω από Ζώνες Ειδικής Προστασίας 

(SPA) που έχουν οριστεί υπό την Οδηγία για τα πουλιά ή από άλλη Σημαντική Περιοχή για τα 

Πουλιά (βλέπε παράγραφο 4.2.4). 

5.4.9.3. Επιδράσεις στην  αλιεία και ναυτιλιακές δραστηριότητες 

Τα σκάφη υποστήριξης θα πρεπει κανονικά να αναμένεται να ακολουθούν την πιο άμεση διαδρομή 

μεταξύ του φρεατίου και βάσης υποστήριξης στη στεριά, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές 

συνθήκες. Ως εκ τούτου, σημαντικές επιπτώσεις στην αλιείας αναμένεται να αποφεύγονται. 

 Συμπεράσματα: οι επιχειρήσεις στήριξης είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν τις παρούσες 

εγκαταστάσεις λιμανιών και θα προκαλούσε μικρή αύξηση της κίνησης σε αυτά τα λιμάνια. 

Δεν είναι γνωστό αν νέες ή επεκτεινόμενες εγκαταστάσεις θα χρειαστούν για να 

υποστηρίξουν τις δραστηριότητες εκμετάλλευσης. Η κίνηση των πλοίων συμπεριλαμβάνει 

κινδύνους σύγκρουσης με θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες. Η κίνηση των ελικοπτέρων 

πάνω από παράκτια ενδιαιτήματα μπορεί να διαταρράξει τις αποικίες των πουλιών με 

σοβαρότερες επιπτώσεις στις περιπτώσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας και των 

Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά. 

 Ισχύοντα Μέτρα ελέγχου: δεν αναγνωρίστηκαν μέτρα. Θεωρείται οτι οι αδειούχοι θα 

χρειαζόταν να ενημερώσουν τις ελληνικές αρχές για τη προγραμματισμένη ανάπτυξη και τις 
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εγκαταστάσεις και τις τοποθεσίες παραγωγής, τις βάσεις υποστήριξης και τη συχνότητα των 

επιχειρήσεων στήριξης.  

 Προτεινόμενη Μετρίαση: οι αδειούχοι χρειάζεται να αποφύγουν την κίνηση των 

ελικοπτέρων πάνω από Ζώνες Ειδικής Προστασίας και Σημεντικές Περιοχές για τα Πουλιά. 

Προτείνεται η χρήση ενός χάρτη με αυτές τις περιοχές που θα αποφευχθούν από τα 

ελικόπτερα.  

 

5.4.10 Eπιδράσεις από την απεγκατάσταση των κατασκευών 

Κατά τη διάρκεια της απεγκατάστασης των δομών, απομακρύνονται οι εγκαταστάσεις των εξέδρων 

όπου τυπικά κόβονται τα πόδια από τις πλατφόρμες στο επίπεδο του βυθού, ώστε να μην 

προεξέχουν από το βυθό (MMS, 2005a). Δεν είναι γνωστό αν θα χρησιμοποιούνταν εκρηκτικές ύλες 

για την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων. 

Για τους αγωγούς η πιο κοινή διεθνής πρακτική είναι να αφήνονται στο πεδίο (Scandpower Risk 

Management Inc., 2004). Πριν εγκαταληφθούν, οι αγωγοί  καθαρίζονται μέχρι να είναι μη 

ανιχνεύσιμα τα επίπεδα των υδρογονανθράκων. Γενικά, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

εγκατάληψης των αγωγών είναι ασήμαντες σε σύγκριση με την απομάκρυνση τους, όπως είναι για 

παράδειγμα οι εκπομπές και η διατάραξη του πυθμένα (Scandpower Risk Management Inc., 2004). 

Αν χρησιμοποιηθούν εκρηκτικές ύλες για την απομάκρυση των εξέδρων θα υπάρξουν επιπτώσεις σε 

ψάρια, θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες (Klima et al., 1988; Viada et al., 2008). Από μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την απομάκρυνση εξέδρων στον Κόλπο του Μεξικού με χρήση 

εκρηκτικών, υπολογίστηκε οτι περίπου 2000 με 6000 ψάρια σκοτώθηκαν (Gitschlag et al., 2000). 

Επίσης έχουν καταγραφεί τραυματισμοί και θάνατοι θαλασσίων θηλαστικών και χελωνών (Klima et 

al., 1988; Gitschlag et al., 2000). 

Θεωρείται οτι αν χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά θα χρειαστεί σχεδιασμός που θα περιλαμβάνει 

παρακολούθηση για την παρουσία των θαλασσίων θηλαστικών πριν από κάθε τέτοια επιχείρηση. 

Τέτοια παρακολούθηση είναι μια δεδομένη βιομηχανική διαδικασία για την αποφυγή κάθε 

επίπτωσης σε θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες (Klima et al., 1988; Gitschlag et al., 2000). 

 

 Συμπεράσματα – η απομάκρυνση των κατασκευών παραγωγής ενδεχομένως να προκαλέσει 

θανάτους ή τραυματισμούς σε θαλάσσια θηλαστικά ή / και χελώνες στην περίπτωση χρήσης 

εκρηκτικών για τα πόδια στήριξης των εξεδρών.  

 Ισχύοντα Μέτρα ελέγχου: δεν αναγνωρίστηκαν μέτρα 

 Προτεινόμενη Μετρίαση – οι αδειούχοι χρειάζεται να ακολουθούν τις κατάλληλες διεθνείς 

πρακτικές για την ασφαλή απομάκρυνση των εγκαταστάσεων ταυτόχρονα με μεθόδους 

παρακολούθησης θαλασσίων θηλαστικών και χελωνών. 
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5.5 ATYXHMATA 

Πιθανά ατυχήματα που εξετάζονται σε αυτήν την ΣΜΠΕ είναι (1) διαρροές πετρελαίου και (2) 

διαρροές υδροθείου.  

5.5.1 Διαρροές πετρελαιοειδών 

Η απουσία ατυχημάτων σε συνδυασμό με την τεχνολογική πρόοδο έδωσε την ευκαιρία εξόρυξης σε 

επιχειρησιακά όλο και μεγαλύτερα βάθη, έχει αλλάξει σταδιακά την αντίληψη του κοινού για την 

ασφάλεια των υπεράκτιων γεωτρήσεων και είχε μειώσει τις αντιρρήσεις για επέκταση και 

διερεύνηση σε νέες περιοχές. Ωστόσο μεγάλα ατυχήματα, όπως αυτό στον Κόλπο του Μεξικού την 

άνοιξη του 2010, αναδεικνύουν αδυναμίες, βρίσκουν απροετοίμαστες τις εταιρίες, το κράτος και τη 

νομοθεσία και κάνουν επιτακτική την αναγκαιότητα νέων κανόνων και την ανάπτυξη μεθόδων 

άμεσου περιορισμού των επιπτώσεων των ατυχημάτων (ΕΡΑ, 2011; 2012). Η δημιουργία μιας 

ανεξάρτητης αρχής υπεύθυνης για την Ασφάλεια των υπεράκτιων εξορύξεων και ένα πολύ αυστηρό 

πλαίσιο περιβαλλοντικών κανονισμών και κανόνων ασφαλείας που θα προβλέπει μέχρι και παύση 

των εργασιών, κατά τα Νορβηγικά πρότυπα, θα μπορούσε να εγγυηθεί την αποτελεσματικότητα 

στην προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. 

Ο τεχνικός εξοπλισμός, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, οι καιρικές συνθήκες και 

εξωτερικοί παράγοντες (κύματα, θαλάσσια ρεύματα, παλίρροιες κλπ) μπορεί να οδηγήσουν σε 

ατυχήματα, διαρροές αλλά και εκρήξεις που μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια όλων των 

φάσεων/σταδίων της εξόρυξης, επεξεργασίας και μεταφοράς. Ωστόσο στην ‘αλυσίδα του 

πετρελαίου’ περιλαμβάνονται και η μεταφορά με δεξαμενόπλοια και/ή αγωγούς, η αποθήκευση και 

η διύλιση; μεγάλες διαρροές πετρελαίου από δεξαμενόπλοια έχουν δει το φως της δημοσιότητας και 

έχουν προκαλέσει ρύπανση με σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες (Bernabeu et al, 2013; 

Marigomez et al, 2013). 

Τα προβλήματα θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο αφορούν μια ευρύτερη περιοχή σε σχέση με το 

σημείο που συμβαίνει ένα ατύχημα, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην κλειστή θάλασσα 

της Μεσογείου. Μεγάλος αριθμός κατοίκων των παράκτιων περιοχών ασχολείται παραδοσιακά με 

δραστηριότητες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη θάλασσα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, 

τουρισμός, αρχαιολογικοί υποθαλάσσιοι θησαυροί, κ.α.) (Sardá, 2013).  

Γενικά, ασχέτως αιτίου ατυχήματοε, οι επιπτώσεις της ρύπανσης από πετρελαιοειδή-

πετρελαιοκηλίδες στο θαλάσσιο περιβάλλον σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της UNEP 

(UNEP/MAP, 2004) εξαρτώνται από την ποσότητα, τον τύπο και την συγκέντρωση των 

υδρογονανθράκων στο πετρέλαιο που διέρευσε, τον ρυθμό αποικοδόμησης των πετρελαιοειδών, την 

απόσταση από το σημείο εκρροής της πετρελαιοκηλίδας (ναυάγιο) και τον χρόνο που μεσολαβεί 

ανάμεσα στην περίοδο του ατυχήματος και την μελέτη των επιπτώσεων. Οι επιπτώσεις στο 

θαλάσσιο περιβάλλον συνοψίζονται στα εξής:  

 συγκέντρωση των πετρελαϊκών υδρογονανθράκων (PAH) στο ίζημα, στο νερό των πόρων 

και στους ιστούς των οργανισμών 

 παρεμπόδιση της ανάπτυξης και της αναπαραγωγής-θάνατο των οργανισμών 

 φυσιολογικές και συμπεριφορικές ανωμαλίες 

 μεγαλύτερη επίδραση στις παράλιες και υποπαράλιες ζώνες 

 οξείες ή χρόνιες τοξικές επιδράσεις στους πλαγκτικούς και βενθικούς οργανισμούς 

 η ποσότητα του πετρελαίου σταδιακά μειώνεται στο θαλάσσιο νερό και αυξάνεται στα 

ιζήματα μετά το ατύχημα 
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Οι βιολογικές αντιδράσεις στις παραπάνω επιπτώσεις συνοψίζονται στα εξής: 

Σε επίπεδο πληθυσμού-βιοκοινωνίας 

 Υψηλή θνησιμότητα των ειδών της πανίδας και της χλωρίδας αμέσως μετά το ατύχημα 

 Διαδοχική εποίκιση από ευκαιριακά είδη (στρατηγική r, και t) που επικρατούν ή 

μονοπωλούν την πανίδα  

 Eγκατάσταση μιάς ασταθμούς βιοκοινωνίας με χαμηλή πυκνότητα ατόμων, ποικιλότητα, 

αφθονία ειδών και ομοιομορφία κατανομής που χαρακτηρίζεται από κυρίαρχα και υπο-

κυρίαρχα είδη (>10%) που είναι ανθεκτικά στην ρύπανση από πετρέλαιο (κυρίως 

πολύχαιτοι-Capitellidae, Spionidae-Olsgard & Gray, 1995- και γαστερόποδα). Μειωμένη 

αφθονία ευαίσθητων ειδών (κυρίως αμφιπόδων Ampeliscidae, Phoxocephalidae και 

εχινοδέρμων). 

 Η συνολική αφθονία μπορεί να αυξηθεί εξαιτίας της αύξησης των ευκαιριακών ειδών (ζώνη 

οικοτόνου) 

 Στα μακροφύκη βραχυχρόνια μείωση της ανάπτυξης των υποπαράλιων ειδών 

 Στα θαλάσσια φανερόγαμα όχι άμεσες επιπτώσεις 

 Στο πλαγκτό αλλαγή στην σύνθεση των βιοκοινωνιών σαν μακροπρόθεσμη επίπτωση, όχι 

σημαντικές επιπτώσεις γενικά. 

Σε περιπτώσεις πετρελαιοκηλίδων από πλοία που προσάραξαν στις ακτές συνήθως το πετρέλαιο δεν 

καταλήγει εύκολα στο βυθό στις βαθύτερες περιοχές αλλά μένει στα παράκτια ή διασκορπίζεται στο 

θαλάσσιο νερό. Γενικά οι επιπτώσεις από την ρύπανση από πετρελαιοκηλίδες μειώνονται με την 

αύξηση του βάθους. Αναφέρονται ωστόσο και περιπτώσεις που το πετρέλαιο μεταφέρθηκε 

βαθύτερα στο θαλάσσιο πυθμένα από τις θύελλες όπως στην περίπτωση του ναυαγίου Florida στο 

Buzards bay, USA (Sanders et al., 1980), και του Βraer, στα Shetland islands (Kingston et al., 

1995). Eπίσης στην περίπτωση του ναυαγίου του Exxon Valdez, οι πιθανότητες μόλυνσης του 

βένθους της βαθειάς θάλασσας ήταν υψηλές καθώς το πετρέλαιο συνέχιζε να διαφεύγει από τις 

ρυπασμένες ακτές ή διασκορπίστηκε από τις ακτές με τις διαδικασίες απορρύπανσης, ωστόσο οι 

επιπτώσεις στην βαθειά ζώνη 40-100μ κρίθηκαν μη σημαντικές (Feder & Blanchard, 1998).  

Στην περίπτωση του ναυαγίου Eurobulker στο Νότιο Eυβοϊκό κόλπο τον Σεπτέμβριο του 2000, σε 

βάθος 30μ οι επιπτώσεις της πετρελαιοκηλίας στις βενθικές βιοκοινωνίες της ευρύτερης περιοχής, 1 

μήνα μετά το ναυάγιο, φάνηκαν άμεσα στο σημείο του ατυχήματος με μείωση κυρίως του αριθμού 

των ειδών και έμμεσα με αύξηση κάποιων ευκαιριακών δεικτών ρύπανσης προς στις παράκτιες 

περιοχές (Δήλεσι). Οκτώ περίπου μήνες μετά το ατύχημα οι βενθικές βιοκοινωνίες στην περιοχή 

του ατυχήματος είχαν ανακάμψει πλήρως ενώ στις παράκτιες περιοχές όπου η ρύπανση εξαπλώθηκε 

αργότερα, οι βιοκοινωνίες δεν είχαν πλήρως ανακάμψει (ΕΚΘΕ, 2001; Zenetos et al., 2004). Επίσης 

στη περίπτωση του ναυαγίου του SEA DIAMOND που παρακολούθησε το ΕΛΚΕΘΕ για μία 

πενταετία έδειξε ότι οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στο βένθος περιελάμβαναν μειώσεις στον 

αριθμό των ειδών και των ατόμων. Η διαδικασία ανάκαμψης των βενθικών βιοκοινωνιών ξεκίνησε 

έξι μήνες μετά το ατύχημα και συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης. Η ανάκαμψη 

αυτή αφορύσε τον αριθμό ειδών και ατόμων στο σημείο του ναυαγίου όπως και επανεγκατάσταση 

βενθικών ειδών στο σημεί οτου ναυαγίου και σε όλη την περιοχή της καλντέρας. Πέντε χρόνια μετά 

το ναυάγιο και οι υπόλοιποι δείκτες του βένθους όπως αυτοί της ποικιλότητας, ομοιομορφίας και 

οικολογικής ποιότητας ΒΕΝΤΙΧ είχαν αυξηθεί εκφράζοντας μια μακροπρόθεσνη ανάκαμψη 

(ΕΛΚΕΘΕ, 2012; Simboura et al., 2012).  
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Κάποιο ατύχημα που οδηγεί σε διαρροή πετρελαιοειδών μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια όλων 

των φάσεων της διαδικασίας έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο χώρο. Κατά 

σειρά σημαντικότητας οι κυριότερες αιτίες διαρροής πετρελαίου είναι οι εξής: (1) έκρηξη, (2) 

διαρροή καυσίμων (diesel), (3) διαρροή ρευστών γεώτρησης οργανικής φάσης και (4) διαρροή των 

υγρών των υποθαλάσσιων καλωδίων. 

5.5.1.1 Διαρροή πετρελαιοειδών εξαιτίας έκρηξης 

Διαρροή πετρελαιοειδών εξαιτίας ενός τέτοιου συμβάντος είναι αρκετά σπάνια. Συμβαίνει όταν 

λόγω υπερβολικής αύξησης της πίεσης υπάρχει εκτίναξη των υγρών των δεξαμενών από τα 

τοιχώματα του φρεατίου. Τα υγρά αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν θαλασσινό νερό, πετρέλαιο, 

αέρια και διάφορα συμπυκνώματα. Κατά τη διάρκεια της γεώτρησης, όλα τα φρεάτια είναι 

εξοπλισμένα με ένα σύστημα αποτροπής εκρήξεων (BOP), που είναι ένας συνδυασμός βαλβίδων 

υψηλής πίεσης  εγκατεστημένων στην κορυφή των φρεατίων  με σκοπό να εμποδίζουν τη διαρροή 

πετρελαιοειδών ή διαφόρων αερίων μιγμάτων.  

Οι στατιστικές από τη διενέργεια γεωτρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα δίνουν μια καλή εικόνα για 

τον κίνδυνο τέτοιων ατυχημάτων. Σύμφωνα με τον Holand (1997), η μέση συχνότητα τέτοιων 

ατυχημάτων κατά τη διάρκεια γεωτρήσεων στον κόλπο του Μεξικού είναι 0.00593 ατυχήματα ανά 

εξορυσσόμενο φρέαρ, ή 1 ατύχημα κάθε 169 διανοιγμένα φρεάτια, ενώ για τη Βόρεια θάλασσα 

είναι 0.00630 ατυχήματα ανά εξορυσσόμενο φρέαρ, ή 1 ατύχημα κάθε 159 διανοιγμένα φρεάτια. 

Παρόμοια είναι και τα στατιστικά δεδομένα του MMS Safety and Environmental Management 

Program σύμφωνα με τα οποία για την περίοδο 1996-99 συνέβησαν 5 ατυχήματα ανά 1000 φρεάτια 

(MMS, 2001).  

Στις περισσότερες περιπτώσεις τέτοιου είδους ατυχήματα δεν προκαλούν διαρροή πετρελαιοειδών. 

Παραδείγματος χάριν, από ένα σύνολο 151 παρόμοιων ατυχημάτων που αναφέρθηκαν στον Κόλπο 

του Μεξικού από το 1971 ως το 1995, μόνο τα 18 (ποσοστό 12%) οδήγησαν σε διαρροές 

πετρελαίου. Ο συνολικός όγκος που διέρρευσε από όλα αυτά τα συμβάντα ήταν 1000 bbl αργού 

πετρελαίου και συμπυκνωμάτων (MMS, 2001). Μεταξύ των ετών 1964 και 1999, από όλα σχεδόν 

(94%) τα ατυχήματα που συνέβησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στη διάρκεια υπεράκτιων 

γεωτρήσεων η συνολική ποσότητα που διέρρευσε στο περιβάλλον δεν ήταν μεγαλύτερη από 1 bbl 

(Anderson και LaBelle, 2000). Γενικά, τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι  τέτοιου είδους ατυχήματα 

σπάνια οδηγούν σε εκτεταμένη διαρροή πετρελαιοειδών.  

Εξαίρεση αποτελει το ατύχημα του Deepwater Horizon στο κόλπο του Μεξικό το 2010, το οποίο 

παρουσιάζεται στο υποκεφάλαιο 5.5.3. 

Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις από την διαρροή πετρελαιοειδών 

ποικίλουν και εξαρτώνται από το μέγεθος της διαρροής, τα χημικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου, 

τις ωκεανογραφικές και μετεωρολογικές συνθήκες την ώρα του συμβάντος, και την 

αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιμετώπισης του συμβάντος. Οπωσδήποτε η διαρροή επηρεάζει 

την ποιότητα του θαλασσινού νερού, καθώς δημιουργείται ένα λεπτό επιφανειακό στρώμα από 

πετρέλαιο, ενώ παράλληλα αυξάνουν οι συγκεντρώσεις των υδρογονανθράκων στη στήλη του 

νερού. Η διαρροή πετρελαίου θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις και στην ποιότητα της ατμόσφαιρας 

καθώς οι πτητικοί υδρογονάνθρακες (VOCs) ελευθερώνονται μέσω της εξάτμισης. Στην περίπτωση 

που το ατύχημα γίνει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, αναμένονται επιπτώσεις και στις 

βενθικές βιοκοινωνίες, καθώς θα γίνει ανατάραξη και επαναιώρηση των ιζημάτων σε μια ακτίνα 

περίπου 300m (MMS, 2007b). Τα βαρύτερα κλάσματα του ακατέργαστου πετρέλαιου που δύσκολα 

επιπλέουν είναι δυνατόν να δημιουργήσουν γαλακτώματα. Αρκετά από τα συστατικά των 
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γαλακτωμάτων μετατρέπονται σε κολλώδη «μους σοκολάτας» και στη συνέχεια σε μεγαλύτερα 

σφαιρίδια πίσσας που επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας, γίνονται πυκνότερα με την πάροδο 

του χρόνου και τελικά ή βυθίζονται ή εκβράζονται στην ακτή. Τα συστατικά του πετρελαίου κυρίως 

τα υδατοδιαλυτα κλάσματα είναι τοξικα στους θαλάσσιους οργανισμούς και είναι δυνατόν να 

επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις σε πληθυσμούς και βιοκοινωνίες. Αν η πετρελαιοκηλίδα φτάσει 

στις ακτές θα επηρεάσει τη παράκτια βενθική πανίδα και χλωρίδα, είτε λόγω έκθεσης των 

οργανισμών στα τοξικά συστατικά του πετρελαίου είτε από μηχανική δράση και μεταβολές στα 

ενδιαιτήματα. Mελέτες περιστατικών πετρελαιοκηλίδων δείχνουν οξείες ή μακροχρόνιες τοξικές 

επιδράσεις σε βενθικούς οργανισμούς (Bocquené et al, 2004). Οι πιθανές επιπτώσεις 

περιλαμβάνουν αυξημένη θνησιμότητα ατόμων, μειωση αριθμού ειδών, αποσταθεροποίηση των 

βιοκοινωνιών ή ακόμα και εξαφάνιση βιοκοινωνιών τοπικά στις περισσότερο επιβαρυμένες 

περιοχές (Teal & Howarth, 1984, Penela-Arenaza et al, 2009). Ωστόσο, μέσω προσαρμοστικών 

μηχανισμών, οι βιοκοινωνίες μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να ανακάμψουν (Teal & 

Howarth, 1984, Penela-Arenaza et al, 2009). Ο χρόνος ανάκαμψης εξαρτάται τόσο από τα φυσικά 

χαρακτηριστικά της ακτής, την αποικοδόμηση του πετρελαίου και τη μείωση της βιοδιαθεσιμότητας 

του, καθώς και από τα χαρακτηριστικά των ειδών και βιοκοινωνιών. Σε ακτές σκληρού 

υποστρώματος η δυνατότητα συσσώρευσης του πετρελαίου θεωρείται χαμηλή σε αντίθεση με ακτές 

μαλακού υποστρώματος και κυρίως λεπτόκοκκων ιζημάτων. 

Οι φυτοπλαγκτονικοι και ζωοπλαγκτονικοί πληθυσμοί δεν θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις 

πετρελαιοκηλίδες. Αν και το πλαγκτόν υφίσταται εντονώτερα την τοξική δράση του πετρελαίου 

όταν αυτό επιπλέει, οι επιπτώσεις δεν διαρκούν πολύ και φαίνεται ότι το πλαγκτονικό σύστημα 

ανακάμπτει σχετικά γρήγορα. Μελέτες σε περιστατικά πετρελαιοκηλίδων δεν δείχνουν σημαντικές 

επιπτώσεις στο φυτοπλαγκτόν και ζωοπλαγκτόν  (Batten et al, 1998, Varela et al., 2006).  

Ωστόσο τα υδατοδιαλυτά συστατικά του αργού πετρελαίου και των διυλισµένων προϊόντων του, 

περιέχουν µια ποικιλία ενώσεων που είναι τοξικές για ένα ευρύ φάσµα θαλασσίων οργανισµών. Αν 

και τα  τελευταία 30 χρόνια πολυάριθμες έρευνες έχουν διεξαχθεί για τη μελέτη της επίδρασης του 

πετρελαίου στην βιοκοινότητα του πλαγκτού, μία εκτίμηση των επιδράσεων του πετρελαίου στο 

πλαγκτόν είναι συχνά αρκετά δύσκολη να πραγματοποιηθεί λόγω των πολλών παραγόντων που 

παίζουν ρόλο. Οι επιδράσεις αυτές κυρίως εξαρτώνται τόσο από τα αρχικά συστατικά του 

πετρελαίου (Gin et al., 2001), όσο και από τα προιόντα αποικοδόμησης του στο θαλάσσιο 

περιβάλλον που μπορεί να είναι περισσότερο τοξικά (Lacaze & Villedon de Naide, 1976). Επίσης, 

εξαρτώνται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και από τη σύνθεση των πλαγκτονικών κοινοτήτων 

καθώς οι διαφορετικές ομάδες του πλαγκτού δείχνουν διαφορετική ευαισθησία στο πετρέλαιο 

(Ostgaard et al. 1984).  

Οι κυριότερες επιπτώσεις της ρύπανσης από την έκχυση πετρελαίου στο θαλάσσιο περιβάλλον 

αφορούν αλλαγή στη σύνθεση των βιοκοινωνιών. Συγκεκριμένα, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ή 

αύξηση ενός ή περισσοτέρων ειδών ή ταξινομικών ομάδων, αλλαγή στη κατανομή όλου ή μέρους 

της πλαγκτονικής κοινότητας ή αλλαγή του λόγου όλο- προς μεροπλαγκτόν (αφού αναμένεται ότι 

το βένθος και επομένως και τα νεαρά στάδια αυτών επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό). Όλα τα 

παραπάνω υποδηλώνουν ένα διαταραγμένο οικοσύστημα (Alyamani et al., 1993, Batten et al., 

1998, Varela et al., 2006). Ανάπτυξη βακτηρίων που ‘τρέφονται ’ με πετρέλαιο μπορεί να έχει σαν 

αποτέλεσμα αλλαγή στη δομή ολόκληρου του μικροβιακού πλέγματος και κατά συνέπεια στη ροή 

της ύλης και ενέργειας στα ανώτερα τροφικά πλέγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η απόλυτη 

επικράτηση του ετερότροφου μαστιγωτού Paraphysomonas foraminifera, οπορτουνιστικό είδος που 

ευνοείται σε περιβάλλον ρυπασμένο από παράγωγα του πετρελαίου (Dalby et al. 2007).  
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Παρόλο που το πλαγκτόν διαθέτει μικρή κολυμβητική ικανότητα και εξαρτάται από τα κύματα και 

τις παλίρροιες, εντούτοις είναι ανίκανο να αποφύγει τις ακατάλληλες συνθήκες του νερού. 

Ανάκαμψη από οποιαδήποτε επίδραση είναι πιθανά σχετικά γρήγορη, δεδομένης της ευρείας 

κατανομής τους και των μικρών χρόνων αναπαραγωγής, αλλά αυτή εξαρτάται από τη διάρκεια της 

διατάραξης του περιβάλλοντος σε σχέση με τον κύκλο ζωής των οργανισμών του πλαγκτού.  

Μελέτη των επιπτώσεων του ναυαγίου του SEA DIAMOND που παρακολούθησε το ΕΛΚΕΘΕ για 

μία πενταετία στο πλαγκτόν της περιοχής της Καλντερας Σαντορίνης δεν έδειξε σημαντικά 

αποτελέσματα: οι συγκεντρώσεις της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας (χλωροφύλλη-α) και οι αφθονίες 

του μεσοζωοπλαγκτού ήταν κανονικές αντικατροπτίζοντας τον ολιγοτροφικό χαρακτήρα της 

Κεντρικού Αιγαίου. Η σύνθεση της βιοκοινωνίας του πλαγκτού χαρακτηρίζονταν από υψηλή 

βιοποικιλότητα, ενώ η κατανομή των ειδών και ομάδων ακολουθούσε τον εποχικό κύκλο (Simboura 

et al. 2008). Παρόλο που οι επιπτώσεις της έκχυσης του πετρελαίου από το ναυάγιο του Sea 

Diamond δεν ήταν ορατές στην πλαγκτονική βιοκοινότητα, ο κίνδυνος από τη συνεχή ροή του 

πετρελαίου ή των προιόντων του είναι σημαντικός. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν πλήρη σειρά 

δεδομένων για την λειτουργία του οικοσυστήματος και τη δομή του τροφικού πλέγματος είναι 

απαραίτητη η πραγματοποίηση διαχειριστικών προγραμμάτων (monitoring) όπου θα λαμβάνεται 

μηνιαία ή εποχική πληροφορία για την κατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος.  

Ωστόσο οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στο βένθος από το ναυάγιο του SEA DIAMOND, όπως 

αναφέρθηκε ήδη, περιελάμβαναν μειώσεις στον αριθμό των ειδών και των ατόμων. Η διαδικασία 

ανάκαμψης των βενθικών βιοκοινωνιών ξεκίνησε έξι μήνες μετά το ατύχημα και συνεχίστηκε σε 

όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης. Η ανάκαμψη αυτή αφορούσε τον αριθμό ειδών και ατόμων 

στο σημείο του ναυαγίου όπως και επανεγκατάσταση βενθικών ειδών στο σημεί οτου ναυαγίου και 

σε όλη την περιοχή της καλντέρας. Πέντε χρόνια μετά το ναυάγιο και οι υπόλοιποι  δείκτες του 

βένθους όπως αυτοί της ποικιλότητας, ομοιομορφίας και οικολογικής ποιότητας ΒΕΝΤΙΧ είχαν 

αυξηθεί εκφράζοντας μια μακροπρόθεσνη ανάκαμψη (ΕΛΚΕΘΕ, 2012; Simboura et al., 2012).  

Οι επιπτώσεις της εξόρυξης πετρελαίου στους ιχθυοπληθυσμούς δεν αφορούν μόνο στους ήχους 

που παράγονται και επηρεάζουν το ακουστικό σύστημα των ψαριών προκαλλώντας αλλαγές στα 

πρότυπα συμπεριφοράς τους, αλλά και σε επιδράσεις από τυχόν ατυχήματα που μπορεί να 

προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών.  Στην περίπτωση ατυχήματος όπου υπάρχει διαρροή 

πετρελαίου στο θαλάσσιο περιβάλλον, οι περιβαλλοντικές συνέπειες είναι καταστροφικές και 

μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την επιτυχία αναπαραγωγής, το μεταβολισμό, τη συμπεριφορά, τη 

φυσιολογία και την ανάπτυξη των ψαριών, καθώς και τη γενικότερη λειτουργία των φυσικών 

οικοσυστημάτων. Η τοξικότητα του πετρελαίου στα ψάρια διαφέρει ανάλογα με το είδος, τον τύπο 

και την γήρανση του πετρελαίου (Malins & Hodgins 1983). Τα νεαρά στάδια ανάπτυξης (αυγά και 

προνύμφες) θεωρούνται τα πιο ευαίσθητα στην οξεία έκθεση σε πετρέλαιο (Capuzzo 1985). 

Πειραματικές μελέτες δείχνουν δυσμενείς επιδράσεις ακατέργαστου πετρελαίου σε αυγά και 

προνύμφες ψαριών σε χαμηλές συγκεντρώσεις (Carls et al, 1999). Τα νεαρά και ενήλικα άτομα 

είναι λιγότερο ευαίσθητα στην έκθεση σε πετρέλαιο και μπορούν να απομακρυνθούν από την 

περιοχή που έχει επιβαρυνθεί.  Η πρόσληψη πετρελαιικών υδρογονάνθράκων από τα βραγχια και το 

δέρμα ή μέσω της τροφής μπορεί να επιφέρει μεταβολές στην φυσιολογία τους με δυσμενείς 

επιδράσεις στην υγεία, επιβίωση και αναπαραγωγή, ωστόσο τα ψάρια μεταβολίζουν τους 

περισσότερους πετρελαικούς υδρογονάνθρακες με γρήγορους ρυθμούς και αν δεν συνεχίσουν να 

εκτίθενται σε αυτούς μπορούν να τους αποβάλουν σε διαστημα εβδομάδων ή μηνών (Malins & 

Hodgins 1983, Niimi & Palazzo 1986).  
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Τα θαλάσσια θηλαστικά, οι θαλάσσιες χελώνες, και τα θαλασσοπούλια θα επηρεαστούν μέ 

διάφορους άμεσους ή έμμεσους τρόπους: άμεση επαφή με το πετρέλαιο, εισπνοή των πτητικών 

συστατικών του, κατάποση του πετρελαίου (άμεσα ή έμμεσα μέσω της κατανάλωσης ρυπασμένης 

με πετρελαιοειδή τροφής), και έλλειψη τροφής. Τα θαλασσοπούλια και τα θαλάσσια θηλαστικά 

διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο από πετρελαιοκηλίδες, καθώς έχουν συνεχή επαφή με την 

επιφάνεια της θάλασσας (National Research Council 2002, Loughlin, 1994). 

Για κάποια είδη όπως η Μεσογειακή φώκια, κάποια τυχαία γεγονότα που παρουσιάζονται στο 

θαλάσσιο περιβάλλον όπως για παράδειγµα επιδηµίες, τοξικά φύκη ή πετρελαιοκηλίδες μπορεί να 

απειλήσουν την επιβίωση ενός πληθυσµού. Πραγματοποιείται μία σειρά αλληλεπιδράσεων που 

περιλαμβάνει την απώλεια ορισμένων ατόμων «κλειδιά» για κάποιους κοινωνικά οργανωμένους 

πληθυσμούς που έπειτα υποφέρουν από αυξανόμενη θνησιμότητα ή μειωμένη αναπαραγωγικότητα. 

Οι δυσμενείς επιπτώσεις πετρελαιοκηλίδων στις φώκιες οφείλονται στην επικάλυψη του δέρματος 

από πετρέλαιο, την αναπνοή τοξικών πτητικών υδρογονανθρακών και την κατάποση πετρελαίου, 

είτε σχετίζονται με δυσμενείς επιδράσεις σε είδη λείας και ενδιαιτήματα αυτών. Ωστόσο, τα 

υπάρχοντα διεθνή δεδομένα δεν δείχνουν σημαντικές επιδράσεις της πετρελαϊκης ρύπανσης σε 

επίπεδο πληθυσμού (St. Aubin, 1990), αν και οι μελέτες παρακολούθησης μετα απο περιστατικά 

πετρελαιοκηλίδων είναι περιορισμένες. Σημαντικός αριθμός θανάτων φωκιων καταγράφηκε στο 

περιστατικό του Exxon Valdez (Peterson et al., 2003) και σε αλλα περιστατικά πετραιλαιοκηλίδων 

(Davis & Anderson 1976, Mearns et al, 1999). Λόγω πετρελαιοκηλίδας στην Αλάσκα το 1985, 

παρατηρήθηκε ιδιαίτερα υψηλή θνησιμότητα του 20% του πληθυσμού φαλαινών όρκας που 

τρέφονται με ψάρια, στην περίοδο μεταξύ Σεπτεμβρίου 1988 και Άνοιξης 1989, και επιπλέον 20% 

την επόμενη χρονιά που είχαν παρατηρηθεί οι φάλαινες να κολυμπούν μέσα στην πετρελαιοκηλίδα, 

και οι απώλειες των ενήλικων θηλυκών από μια τέτοια μητριαρχικά οργανωμένη ομάδα οδήγησε 

στην καταστολή της αναπαραγωγής (Loughlin, 1994). Σε άλλο κοπάδι φαλαινών όρκας που 

τρέφονται με θηλαστικά, το 40% θνησιμότητας λόγω πετρελαιοκηλίδας οδηγεί σε πιθανή 

αποσύνθεση (Loughlin, 1994). 

Τα δελφίνια μπορούν να δουν το πετρέλαιο στην επιφάνεια του νερού και να το αποφύγουν, οπότε 

δεν θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα στις πετρελαιοκηλίδες (Geraci, 1990). 

Το μέγεθος της θνησιμότητας των πτηνών λόγω μιας πετρελαιοκηλίδας εξαρτάται από το μέγεθος 

των πληθυσμών των πουλιών, την θηρευτική τους συμπεριφορά, από το αν οι πληθυσμοί είναι 

συγκεντρωμένοι ή διεσπαρμένοι την περίοδο που συμβαίνει το ατύχημα και την ποσότητα του 

πετρελαίου, καθώς και την επιμονή της (NRC 1985). H επαφή με την πετρελαιοκηλίδα μπορεί να 

σκοτώσει τα πουλιά αφαιρώντας την μονωτική ικανότητα από τα φτερά τους (προκαλώντας τους 

υποθερμία) και μέσω τοξικολογικών επιδράσεων μετά από κατάποση (Peakall et al., 1982). 

Μεγάλοι αριθμοί θανάτων πουλιών και μείωση πληθυσμών διαφόρων ειδών έχουν καταγραφεί σε 

περιστατικά πετρελαιοκηλίδων, όπως για παράδειγμα αυτών του ναυαγίου του Sea Empress 

(Edwards & White 1999) του Exxon Valdez (Piatt et al. 1990, Irons et al, 2000) και του Prestige 

(SEO/BirdLife, 2003). Η ευαισθησία των πουλιών στο πετρέλαιο σχετίζεται με χαρακτηριστικά του 

είδους, όπως συμπεριφορά (συγκέντρωση μεγαλου αριθμου πουλιών σε μία περιοχή όπου ακόμα 

και μικρές πετρελαιοκηλίδες μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις), εποχή (είδη που παραμένουν 

για μεγάλες χρονικές περιόδους στη θάλασσα), διατροφική συμπεριφορά (είδη που τρέφονται στην 

επιφάνεια η κάτω απο τη επιφάνεια του νερού) και αναπαραγωγή (είδη με χαμηλούς ρυθμούς 

αναπαραγωγής). Επομένως η καταγραφή των ειδών στην περιοχή (αν δεν υπάρχει) θα έδινε 

πληροφορία για τόν βαθμό ευαισθησίας των πληθυσμών πουλιών στην περιοχή. Τα πιο ευάλωτα 

πουλιά είναι τα είδη που περνούν το περισσότερο χρόνο τους κολυμπώντας στην επιφάνεια της 
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θάλασσας και συχνά συναρθροίζονται σε πυκνά σμήνη. Έρευνες επιπτώσεων της πετρελαιοκηλίδας 

στην Αλάσκα το 1989, παρουσίασαν οτι περίπου 100.000 με 300.000 πουλιά θανατώθηκαν από την 

πετρελαική ρύπανση (Piatt et al., 1990), ενώ 302 φώκιες σκοτώθηκαν πιθανόν, λόγω εισπνοής 

τοξικών αναθυμιάσεων που οδήγησαν σε εγκεφαλικές κακώσεις, στρες και αποπροσανατολισμό. 

Οι θαλάσσιες χελώνες αν και δεν θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητες στη μηχανική δράση του 

πετρελαίου, είναι ευάλωτες σε περιστατικά πετρελαιοκηλίδων, όταν συγκεντρώνονται σε 

συγκεκριμένη περιοχή για να φωλιάσουν, μετά την εκκολαψη και κατά την αναζήτηση τροφής. 

Επιπλέον ή έκθεση τους σε πετρέλαιο είτε απο την κατανάλωση άλλων ειδών που έχουν έρθει σε 

επαφή με αυτό, είτε από την κατάποση πίσας είναι δυνατόν να προκαλέσει δυσμενείς επιδράσεις 

στη φυσιολογία τους όπως έχουν δείξει εργαστηριακές μελέτες (Lutcavage et al, 1995) 

Στην περίπτωση που η πετρελαιοκηλίδα φτάσει μέχρι την ακτή τότε αναμένονται επιπλέον 

επιπτώσεις στις παράκτιες δραστηριότητες και φυσικούς πόρους συμπεριλαμβανομένων της 

αναψυχής και του τουρισμού, των περιοχών ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών, των θαλάσσιων 

προστατευόμενων περιοχών και της ορνιθοπανίδας που ενδιαιτεί στην παράκτια ζώνη. Επίσης οι 

διαδικασίες καθαρισμού του πετρελαίου τόσο στην ανοικτή θάλασσα όσο και στην παράκτια ζώνη 

παρεμποδίζουν τις αλιευτικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες. Επίσης η τοπική αλιεια και 

οικονομία θα επηρεαστεί αν η πρόσληψη και συσσώρευση πετρελαικών υδρογονανθράκων στα 

ψάρια φτάσει σε επίπεδα συγκεντώσεων που επηρεάζουν την οσμή και τη γεύση τους.  

 Συμπεράσματα: Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της πετρελαιοκηλίδας, τις ωκεανογραφικές 

και μετεωρολογικές συνθήκες, και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιμετώπισης, μια 

διαρροή αργού πετρελαίου θα μπορούσε να έχει σημαντικές περιβαλλοντικές και 

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, επηρεάζοντας δυσμενώς την ποιότητα του θαλασσινού 

νερού, την ποιότητα της ατμόσφαιρας, τις βενθικές βιοκοινωνίες, τα θαλάσσια θηλαστικά, 

τις θαλάσσιες χελώνες, τα θαλάσσια και παράκτια πτηνά, τους παράκτιους βιότοπους, τις 

προστατευόμενες περιοχές, την αναψυχή και τον τουρισμό, και τις παράκτιες κατοικημένες 

περιοχές. Οι δραστηριότητες αντιμετώπισης και καθαρισμού τόσο στην παράκτια ζώνη όσο 

και στην ανοιχτή θάλασσα θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τις αλιευτικές και ναυτιλιακές 

δραστηριότητες. 

 Υφιστάμενα μέτρα ελέγχου: Σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση για την πρόληψη της 

ρύπανσης από πλοία του 1973 (MARPOL), τα πλοία καθώς οι εγκαταστάσεις γεώτρησης 

απαιτείται να έχουν σε ισχύ ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ρύπανσης 

από πετρέλαιο (Shipboard Oil Pollution and Emergency Plan, SOPEP). Το σχέδιο αυτό, θα 

πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες διαδικασίες και τις ενέργειες που απαιτούνται για να 

ελέγξουν πιθανές διαρροές, και τα βήματα που απαιτούνται για την αποτελεσματική 

αντιμετώπισή τους. Πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε ενεργειών για την διάνοιξη 

γεωτρήσεων,ο κάτοχος άδειας πρέπει να προετοιμάζει και υποβάλλει στο αναθέτον 

Υπουργείο προς αξιολόγηση και έγκριση το ‘Σχέδιο έκτακτης ανάγκης’ για τις πιθανές 

διαρροές υδρογονανθράκων, υπό μορφή εκθέσης Σε περίπτωση διαρροής, ο κάτοχος άδειας 

γεώτρησης πρέπει να εφαρμόσει αμέσως το ‘Σχέδιο έκτακτης ανάγκης’.  

 Συνιστώμενα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων: Δεν συστήνονται πρόσθετα μέτρα για 

μετριασμό. Εντούτοις, συστήνεται ως πρόσθετο μέτρο η προσομοίωση της τροχιάς κίνησης 

πετρελαιοκηλίδων που θα βοηθήσει στην πρόβλεψη της διασποράς σε περίπτωση διαρροής 

πετρελαίου σε διάφορα σημεία της θέσης που έχει αδειοδοτηθεί για να λάβουν χώρα 

γεωτρήσεις, με σκοπό τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών πόρων που ενδεχομένως θα 
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επιβαρυνθούν, και τον καθορισμό των ελάχιστων χρόνων απόκρισης για τον 

προγραμματισμό του ‘Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης’. (Βλέπε Κεφ. 6 για τις λεπτομέρειες.) 

 

5.5.1.2 Διαρροή Πετρελαίου κίνησης (Diesel)  

Η διαρροή πετρελαίου κίνησης (diesel) συνιστά ατύχημα που μπορεί να λάβει χώρα κατά τη 

διάρκεια όλων των φάσεων της διαδικασίας έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων  στο θαλάσσιο 

χώρο. Οι πιθανές πηγές περιλαμβάνουν συγκρούσεις ή προσαράξεις σκαφών, ρήξεις δεξαμενών, ή 

διάρρηξη αγωγών κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού σε καύσιμα στην θάλασσα. Μια σημαντική 

διαρροή, όπως από ρήξη δεξαμενής, αποτελεί ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός. Η πιθανότητα δεν 

έχει υπολογιστεί, αλλά τα ιστορικά στοιχεία για μια ιδιαίτερα ενεργό περιοχή (Κόλπος του 

Μεξικού) δεν περιλαμβάνουν κανένα τέτοιο γεγονός μεταξύ 1981 και 1999 (Anderson & LaBelle, 

2000; MMS, 2007b). Τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότερες διαρροές πετρελαίου 

κίνησης είναι της τάξης <1 bbl, ενώ για μεγαλύτερες διαρροές, η μέση τιμή είναι 5 bbl  (MMS, 

2000).  

Για την περιοχή της Μεσογείου, οι συγκρούσεις πλοίων είναι μια συχνή αιτία διαρροής. Σύμφωνα 

με την μελέτη των Alexopoulous & Dounias (2005), έχουν καταγραφεί 273 ατυχήματα πλοίων στη 

Μεσόγειο από το 1981 ως το 2000, ενώ από αυτά τα 123 (ποσοστό 45%) προκάλεσαν πετρελαϊκή 

ρύπανση. Κύριες αιτίες διαρροής πετρελαίου σε θαλάσσια ατυχήματα (περίοδος 1994 έως το 2000) 

είναι οι προσαράξεις και οι συγκρούσεις πλοίων. Τα δεξαμενόπλοια (πετρελαιοφόρα) και τα πλοία 

μεταφοράς φορτίου χύδην ήταν υπεύθυνα για σχεδόν το 77% των διαρροών πετρελαίου που 

σημειώθηκαν, πρωτίστως λόγω ατυχημάτων σε τερματικούς σταθμούς. Τα ατυχήματα έλαβαν χώρα 

λόγω ρήξης ή διαρροής από σωληνώσεις, θραύσης των προσδέσεων, μάνικες που αποσυνδέονται, 

ελαττωματικές βαλβίδες, κ.λπ.  

Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα μιας διαρροής αργού πετρελαίου 

εξαρτώνται από το μέγεθος της διαρροής, τις ωκεανογραφικές και μετεωρολογικές συνθήκες τότε, 

και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της διαρροής.  

Γενικά, μια διαρροή καυσίμων υπόκειται σε διεργασίες όπως διασπορά, αποδόμηση (weathering), 

απώλειες λόγω εξάτμισης, και ανάμιξη/αραίωση στην υδάτινη στήλη. Θα μπορούσε να έχει 

επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας της περιοχής διαρροής με την εισαγωγή αέριων ρύπων 

(volatile organic compounds – VOCs) μέσω εξάτμισης. Μια διαρροή πετρελαίου θα είχε επιπτώσεις 

στην ποιότητα νερού τοπικά, με αύξηση των συγκεντρώσεων υδρογονανθράκων. Οι βιοκοινωνίες 

της στήλης νερού κοντά στην περιοχή διαρροής, όπως το πλαγκτόν και τα ψάρια, θα μπορούσαν να 

επηρεαστούν, επειδή τα πετρελαιοειδή είναι ιδιαίτερα τοξικά. Ενώ τα ενήλικα και νεαρά ψάρια 

μπορούν να διαφύγουν, τα πλαγκτονικά αυγά και οι προνύμφες είναι ανίκανα να διαφύγουν μιας 

μεγάλης διαρροής πετρελαίου και η έκθεσή τους σε συγκεκριμένα τοξικά συστατικά του πετρελαίου 

μπορεί να οδηγήσει στο θάνατό τους. 

Μια περιορισμένης κλίμακας διαρροή καυσίμων δεν αναμένεται να ασκήσει κάποια επίδραση στις 

βενθικές βιοκοινωνίες, δεδομένου ότι οι υδρογονάνθρακες δεν αναμένεται να φθάσουν στον 

θαλάσσιο πυθμένα.  

 Συμπεράσματα: Ανάλογα με το μέγεθος διαρροής, τις ωκεανογραφικές και μετεωρολογικές 

συνθήκες, και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιμετώπισης της διαρροής, μια 

διαρροή καυσίμων diesel θα μπορούσε να έχει σημαντικές περιβαλλοντικές και 

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Οι κύριες επιπτώσεις συνίστανται σε υποβάθμιση της 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 347 

ποιότητας νερού κοντά στην περιοχή διαρροής και εντοπισμένη τοξικότητα στις 

βιοκοινωνίες της υδάτινης στήλης. Εκτός από την περίπτωση σημαντικής διαρροής 

πετρελαίου κοντά στην ακτή, οι μικρής κλίμακας διαρροές στο θαλάσσιο χώρο δεν 

αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες παράκτιων περιοχών, ούτε σε 

κατοικημένες, προστατευόμενες και τουριστικές περιοχές.  

 Yπάρχοντα Μέτρα Ελέγχου: Σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση για την πρόληψη της 

ρύπανσης από πλοία του 1973 (MARPOL), τα πλοία καθώς και οι εγκαταστάσεις 

γεώτρησης απαιτείται να έχουν σε ισχύ ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση 

ρύπανσης από πετρέλαιο (Shipboard Oil Pollution and Emergency Plan, SOPEP). Το σχέδιο 

αυτό, θα πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες διαδικασίες και τις ενέργειες που απαιτούνται 

για να ελέγξουν πιθανές διαρροές, και τα βήματα που απαιτούνται για την αποτελεσματική 

αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, οι Κανονισμοί για τους Υδρογονανθράκες (Hydrocarbons 

Regulations, 2007), προαπαιτούν από τους χειριστές τέτοιων συμβάντων να έχουν ένα 

‘Σχέδιο έκτακτης ανάγκης’ (Contingency Plan) που να αφορά σε πιθανές διαρροές 

υδρογονανθράκων. Πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε ενεργειών για την διάνοιξη 

γεωτρήσεων, ο κάτοχος άδειας προετοιμάζει και υποβάλλει στον Υπουργό προς αξιολόγηση 

και έγκριση το ‘Σχέδιο έκτακτης ανάγκης’ για τις πιθανές διαρροές υδρογονανθράκων, υπό 

μορφή έκθεσης. Σε περίπτωση διαρροής, ο κάτοχος άδειας γεώτρησης πρέπει να εφαρμόσει 

αμέσως το ‘Σχέδιο έκτακτης ανάγκης’.  

 Συνιστώμενα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων: Συστήνεται ως πρόσθετο μέτρο η 

προσομοίωση της τροχιάς κίνησης πετρελαιοκηλίδων που θα βοηθήσει στην πρόβλεψη της 

διασποράς σε περίπτωση διαρροής πετρελαίου σε διάφορα σημεία της θέσης που έχει 

αδειοδοτηθεί για να λάβουν χώρα γεωτρήσεις, με σκοπό τον προσδιορισμό των 

περιβαλλοντικών πόρων που ενδεχομένως θα επιβαρυνθούν, και τον καθορισμό των 

ελάχιστων χρόνων απόκρισης για τον προγραμματισμό του ‘Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης’. 

(Δείτε το Κεφάλαιο 6 για τις λεπτομέρειες.) 

 

5.5.1.3 Διαρροή ρευστού γεώτρησης οργανικής φάσης 

Τα SBFs (synthetic-based fluids) περιέχουν μια βάση συνθετικού ορυκτελαίου που αναμιγνύεται με 

άλλα συστατικά για να προετοιμάσει το ρευστό λιπαντικό των γεωτρήσεων.  

Στον κόλπο του Μεξικού, μια παράκτια περιοχή με συχνή δραστηριότητα γεωτρήσεων υπήρξαν 53 

περιπτώσεις διαρροής SBF μεταξύ του 2001 και 2004 (MMS, 2007b). Οι περισσότερες διαρροές 

ήταν τάξης <50 bbl, ενώ τρείς ήταν μεγαλύτερες από 1000 bbl. Δύο από τις τρείς μεγάλες διαρροές 

προκλήθηκαν μετά από έκτακτη ανάγκη αποσύνδεσης του ειδικού εύκαμπτου αγωγού (marine riser) 

που συνδέει το φρέαρ με την υπεράκτια εξέδρα, ενώ η τρίτη από βλάβη του εν λόγω συστήματος. 

Για την ανάλυση των επιπτώσεων, έγινε η παραδοχή ότι μία μικρή διαρροή υγρών γεώτρησης με 

SBF  μπορεί να συμβεί στην περιοχή εξόρυξης.  

Μια διαρροή SBF αναμένεται να καθιζάνει στον πυθμένα της περιοχής γεώτρησης (Boland et al., 

2004). Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις θα εντοπίζονται στον θαλάσσιο πυθμένα, όπου θα 

συσσωρεύεται το SBF που έχει διαρρεύσει. Οι επιπτώσεις θα είναι παρόμοιες με εκείνες που έχουν 

περιγραφεί προηγουμένως για την περίπτωση της διάθεσης των υπολειμμάτων των SBF, που 

προκαλούν υψηλές συγκεντρώσεις οργανικού άνθρακα στα θαλάσσια ιζήματα καθώς και ανάπτυξη 

τοπικής ανοξίας. Οι επιπτώσεις στα βενθικά οικοσυστήματα μπορούν να περιλαμβάνουν την 
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ανάπτυξη μικροβιακού τάπητα, ανάπτυξη ζωνών που καταλαμβάνονται από συναθροίσεις αρχικής 

εποίκισης ή είδη δείκτες ρύπανσης, και περιοχές στις οποίες απουσιάζουν τα επιφανειακά είδη 

(Continental Shelf Associates, Inc., 2006). 

 

 Συμπεράσματα: Υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος για διαρροή SBF κατά τη διάρκεια της 

έρευνας ή της εκμετάλλευσης πετρελαίου. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις θα είναι στις 

βενθικές βιοκοινωνίες κάτω από την εγκατάσταση γεώτρησης ή την πλατφόρμα, εξαιτίας 

του ενταφιασμού, της πρόκλησης ασφυξίας και της ανάπτυξης τοπικής ανοξίας.  

 

 Υπάρχοντα μέτρα ελέγχου: Σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση για την πρόληψη της 

ρύπανσης από πλοία (MARPOL), τα πλοία καθώς οι εγκαταστάσεις γεώτρησης απαιτείται 

να έχουν σε ισχύ ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ρύπανσης από 

πετρέλαιο (Shipboard Oil Pollution and Emergency Plan, SOPEP). Το σχέδιο αυτό, θα 

πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες διαδικασίες και τις ενέργειες που απαιτούνται για να 

ελέγξουν πιθανές διαρροές, και τα βήματα που απαιτούνται για την αποτελεσματική 

αντιμετώπισή τους. 

 Συνιστώμενα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων: Τα συνιστώμενα μέτρα (δείτε 

υποκεφάλαια 5.3.5 και 5.4.5, αλλά και 5.5.1.5.) για την αποφυγή επιπτώσεων στις κοινωνίες 

βαθέων υδάτων και κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης της εγκατάστασης θεωρείται ότι είναι 

επαρκή και ικανοποιητικά ώστε να αποφευχθούν σημαντικές επιδράσεις στα οικοσυστήματα 

από διαρροές SBF. 

 

5.5.1.4 Διαρροή υγρών από καλώδια (streamer cables) 

Τα καλώδια (streamer cables) που χρησιμοποιούνται από τα σκάφη για τις σεισμικές έρευνες 

περιέχουν ένα μείγμα ελαφρών αλειφατικών υδρογονανθράκων (παρόμοιο με την κηροζίνη) που 

χρησιμεύει τόσο για την ηλεκτρική μόνωση, όσο και την υποβοήθηση της πλευστότητας. Η θραύση 

των καλωδίων αυτών είναι αρκετά σπάνια και μπορεί να συμβεί είτε όταν θαλάσσια ρεύματα τα 

σπρώχνουν γύρω από σταθερά αντικείμενα (π.χ. μια πλατφόρμα) ή από επιθέσεις/δαγκωματιές 

μεγάλου μεγέθους ψαριών. Σε αυτές τις περιπτώσεις μια μικρή ποσότητα από το υγρό που 

περιέχουν (100-200 L) μπορεί να διαρρεύσει στο θαλάσσιο περιβάλλον (Continental Shelf 

Associates, Inc., 2004).  

Συνήθως, μια ποσότητα του μίγματος των υδρογονανθράκων που ελευθερώνεται εξατμίζεται πολύ 

γρήγορα ενώ το υπόλοιπο αραιώνεται από το θαλασσινό νερό, με συνέπεια η επίδραση να 

περιορίζεται σε μια μικρή περιοχή της θάλασσας σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από μερικές δεκάδες 

μέτρα από το σημείο της διαρροής. Η κύρια επίπτωση στην ποιότητα του νερού είναι η δημιουργία 

ενός ιριδισμού στην επιφάνεια της θάλασσας.  

Τα σύγχρονα καλώδια δεν περιέχουν αυτό το μείγμα υδρογονανθράκων για την υποβοήθηση της 

πλευστότητας, αλλά αντ’ αυτού ένα στερεό πολυμερές στρώμα αφρού (Continental Shelf 

Associates, Inc., 2004). Οπωσδήποτε η χρήση αυτών των καλωδίων περιορίζει σημαντικά τους 

κινδύνους διαρροής και ρύπανσης. 
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 Συμπεράσματα: Υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος διαρροής από τα καλώδια που 

χρησιμοποιούνται για τις σεισμικές έρευνες. Ο όγκος του μίγματος υδρογονανθράκων που 

μπορεί να διαρρεύσει συνήθως δεν είναι μεγαλύτερος από 200 L και οι επιπτώσεις στην 

ποιότητα του θαλασσινού νερού αναμένεται να είναι πολύ μικρές και τοπικού χαρακτήρα. 

 Υπάρχοντα μέτρα ελέγχου: Σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση MARPOL, τα σκάφη, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών για τις σεισμικές έρευνες απαιτείται να έχουν σε ισχύ ένα 

σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ρύπανσης από πετρέλαιο (Shipboard Oil 

Pollution and Emergency Plan, SOPEP). Το SOPEP περιγράφει τις απαραίτητες διαδικασίες 

που απαιτούνται για την αποφυγή διαρροής και τα άμεσα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 

σε περίπτωση διαρροής. 

 Συνιστώμενα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων: Κανένα πρόσθετο μέτρο δεν 

απαιτείται. 

 

5.5.1.5.  Zero Discharge Policy για τα γεωτρητικά ρευστά 

Όπως προαναφέρθηκε, η νομοθεσία προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος απαγορεύει την 

απόρριψη στη θάλασσα κάθε ουσίας που θα μπορούσε να προκαλέσει ρύπανση, ενώ και η 

απόρριψη μη-ρυπογόνων ουσιών υπόκειται σε πρότερη αδειοδότηση από τις λιμενικές αρχές. 

Η Πολιτική Μηδενικών Εκροών (Zero Discharge Policy) θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο 

περαιτέρω προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά αυτό αφορά κυρίως τις επικείμενες 

ΜΠΕ του κάθε συγκεκριμένου έργου, εγκατάστασης ή δραστηριότητας που θα σχεδιασθεί στο 

πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων κάθε 

περιοχής. 

Η συζήτηση εντός της επιστημονικής κοινότητας για τη Zero Discharge Policy είναι ενεργή και 

αναζητά τόσο τις περιπτώσεις εκείνες που ενδείκνυται ο μηδενισμός των εκροών όσο και την 

αντιπαραβολή της μεθόδου με εναλλακτικές δυνατότητες αδρανοποίησης πριν την απόρριψη, 

μηδενισμού απόρριψης μόνο των τοξικών ουσιών κ.ά. Ορισμένα βασικά σημεία γύρω από τη Zero 

Discharge Policy κωδικοποιούνται ως εξής: 

 Η αναγκαιότητα μηδενισμού εκροών οποιωνδήποτε επιβλαβών ουσιών (τοξικών, 

επικίνδυνων, ρυπογόνων κ.ά.) είναι σήμερα επιβεβλημένη, τόσο λόγω νομικών υποχρεώσεων 

που έχουν θεσπιστεί στην εθνική νομοθεσία και σε διεθνείς συνθήκες, όσο και λόγω της 

πλήρους συνειδητοποίησης των ορίων και ευαισθησιών του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 Ο γενικός μηδενισμός κάθε απόρριψης δεν επιτυγχάνεται χωρίς συνέπειες. Η κυριότερη εξ 

αυτών αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη συγκέντρωση και κυρίως από τη 

μεταφορά των αποβλήτων από το σημείο παραγωγής τους έως το σημείο παραλαβής για 

αδρανοποίηση και τελική διάθεση. Επιπλέον, η συγκέντρωση των αποβλήτων από 

γεωτρητικές ή αντλητικές δραστηριότητες και η μεταφορά τους σε κατάλληλη εγκατάσταση 

επεξεργασίας δεν θα πρέπει να αποτελεί «άλλοθι» για τη χρήση επικίνδυνων, τοξικών ή 

ρυπογόνων ουσιών (με τη λογική ότι τελικώς θα συλλεγούν και δεν θα διατεθούν στο 

θαλάσσιο περιβάλλον). Και τούτο διότι, κατά τη χρήση τους οι ουσίες αυτές θα μπορούσαν να 

διαφύγουν είτε σε περίπτωση συνεχών μικροδιαρροών είτε μεγάλων επεισοδίων (π.χ. 

θραύσεις ή ρηγματώσεις σωληνώσεων, μικρά ή μεγαλύτερα ατυχήματα κ.λπ.). 
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 Ως πιο δόκιμη λύση για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον από 

τη χρήση υλικών και ουσιών στις δραστηριότητες υδρογονανθράκων και τα ενδεχόμενα 

απόρριψης ή διαφυγής τους, διαφαίνεται ότι είναι μια ιεραρχημένη προσέγγιση του όλου 

ζητήματος, ως εξής: 

(1) Επιλογή προς χρήση των περιβαλλοντικά συμβατότερων κάθε φορά υλικών. Π.χ. στην 

γεωτρητική ιλύ, θα πρέπει να εξαντλείται η δυνατότητα χρήσης υγρών με βάση το νερό 

(water-based fluids, WBFs) και πρόσθετων φυσικής προέλευσης (π.χ. βαρυτίνη, 

αργιλικές ουσίες, λιπαντικές μορφές άνθρακα όπως λιγνίτης κ.ά.), αντί των μη-υδατικών 

υγρών (nonaqueous base fluids, NABFs), των οποίων οι σύγχρονες εκδοχές βασίζονται 

στην πλειοψηφία τους σε συνθετικά λιπαντικά. 

(2) Επεξεργασία των στερεών αποβλήτων της γεώτρησης, δηλαδή των πετρωμάτων που 

θρυμματίζονται και ανελκύονται από το γεωτρύπανο, ώστε να απαλλαγούν πλήρως ή 

στο μέγιστο δυνατό βαθμό από τα υγρά γεώτρησης. Κατόπιν, και εφόσον επιτευχθεί και 

επιβεβαιωθεί η ικανοποιητική ποιότητά τους, τα απόβλητα αυτά μπορούν να διατεθούν 

σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις του θαλάσσιου πυθμένα, μέρος του οποίου εξαρχής 

αποτελούσαν. 

(3) Διαχείριση των χρησιμοποιημένων υγρών γεώτρησης ανάλογα με το είδος τους. Τα μεν 

WBFs που επιβεβαιωμένα δεν περιέχουν επικίνδυνες, τοξικές ή ρυπογόνες ουσίες, θα 

μπορούσαν να διατεθούν στη θάλασσα, εφόσον προηγηθεί κατάλληλη άδεια βάσει της 

νομοθεσίας προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τα δε NABFs θα πρέπει να 

συλλέγονται επιμελώς και να επιστρέφονται στον προμηθευτή, για αναγέννηση ή 

ανακύκλωση.  

 

5.5.2 Διαρροές υδρόθειου 

Διαρροές υδροθείου (H2S) μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της φάσης εξερεύνησης ή 

εκμετάλλευσης. Το θείο μπορεί να βρίσκεται στο πετρέλαιο σαν στοιχειακό θείο, σαν αέριο H2S, ή 

με τη μορφή διαφόρων οργανικών μορίων (MMS, 2007b). Για την αντιμετώπιση των διαβρωτικών 

ιδιοτήτων του αερίου H2S που εκπέμπεται συνήθως γίνεται επεξεργασία με κατάλληλες αμίνες. 

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις εκπομπές υδροθείου είναι ερεθισμός, 

τραυματισμοί ακόμη και θάνατοι του προσωπικού και της άγριας ζωής, καθώς και καταστροφές 

λόγω διάβρωσης του εξοπλισμού. Ωστόσο, ο κίνδυνος είναι εντοπισμένος σε πολύ μικρές 

αποστάσεις από τα σημεία της διαρροής, καθώς το υδρόθειο διασκορπίζεται και αραιώνεται πολύ 

γρήγορα στην ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με MMS (2007b), για μια πολύ μεγάλη μονάδα παραγωγής 

φυσικού αερίου με πολύ υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης υδροθείου (της τάξης των 20000 ppm) και 

με ασθενείς ανέμους (ταχύτητα <1 m/sec), τα επίπεδα H2S μειώνονται σε 500 ppm σε απόσταση 1 

km από την πηγή εκπομπής και σε 20 ppm σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από την πηγή.  

Επειδή στις συνηθισμένες εγκαταστάσεις οι συγκεντρώσεις του υδρόθειου είναι μικρότερες από 500 

ppm, στα όρια των διαστάσεων της πλατφόρμας θα μειώνονται σε <20 ppm.  

Στη στήλη του νερού οι επιπτώσεις των υδρόθειου αναμένεται να είναι πολύ μικρές καθώς έχει 

μεγάλη διαλυτότητα και οξειδώνεται σε διάστημα μερικών ωρών (MMS, 2007b). 

 Συμπεράσματα: Τυχόν διαρροή υδροθείου λόγω ατυχήματος μπορεί να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και στην υγεία των ανθρώπων, οι 
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επιπτώσεις όμως αυτές περιορίζονται σε πολύ μικρές αποστάσεις από την πηγή εκπομπής. Η 

έκταση των επιπτώσεων εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις του υδροθείου και τις 

μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν τη στιγμή του ατυχήματος. 

 Υπάρχοντα μέτρα ελέγχου: Η παρέχουσα την άδεια αρχή μπορεί να ζητήσει βάσει 

συμβολαίου για κάθε φρεάτιο που διανοίγεται να υποβάλλεται έκθεση από τον κάτοχο της 

άδειας γεώτρησης που να περιλαμβάνει γεωλογικές και γεωφυσικές πληροφορίες καθώς και 

τους κανονισμούς ασφαλείας που εφαρμόζονται κατά τη φάση της διάνοιξης του φρεατίου. 

 Συνιστώμενα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων: Ο κάτοχος της άδειας γεώτρησης για 

την περιοχή διάνοιξης φρεατίων απαιτείται να έχει συγκεντρώσει πληροφορίες για τα 

αναμενόμενα επίπεδα υδροθείου και να τις έχει συνυποβάλλει κατά τη διαδικασία έγκρισης 

των εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Στις περιπτώσεις που αναμένονται μεγάλες 

συγκεντρώσεις στη διάρκεια των εξορύξεων απαιτείται επίσης να υπάρχει ‘Σχέδιο έκτακτης 

ανάγκης’ για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε τυχαίας εκπομπής H2S. 

 

5.5.3. Επιπτώσεις των ατυχημάτων στην ανθρώπινη υγεία 

Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας δεν θα προκύψουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Το 

παράδειγμα του ΠΡΙΝΟΥ είναι μία αισιόδοξη προοπτική. Εφόσον εφαρμοστούν τα απαιτούμενα 

από τη νομοθεσία σχέδια (π.χ. Σχέδια Υγιεινής και Ασφάλειας, Πυροπροστασίας, Αντιμετώπισης 

Έκτακτων Συμβάντων κ.ά.), προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία της δημόσιας υγείας και η 

δραστική πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Ειδικά όσον αφορά στην 

έκλυση υδρόθειου, η απόσταση της πλησιέστερης στεριάς από τα πεδία έρευνας αποτελεί μία 

εξασφάλιση ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία σε περίπτωση σχετικού 

ατυχήματος, το οποίο πάντως δεδομένου του τρέχοντος επιπέδου του τεχνολογικού εξοπλισμού και 

της οργανωσιακής επίγνωσης γύρω από το θέμα, θα πρέπει να θεωρείται εξόχως απίθανο. Για 

παράδειγμα, στις  ιδιαίτερα αυξημένες σε H2S ερευνητικές και παραγωγικές γεωτρήσεις της 

Καβάλας από το 1974 που ξεκίνησαν (ερευνητική γεώτρηση «ΠΡΙΝΟΣ-1») ως σήμερα, δεν έχει 

ευτυχώς σημειωθεί σχετικό ατύχημα. 

Στη περίπτωση μεγάλου ατυχήματος, όπως αναφέρεται στην έκθεση για το Deepwater Horizon δεν 

είναι γνωστό  ακριβώς τι ποσοστό των συμπτωμάτων της υγείας οφείλεται στην πετρελαιοκηλίδα, 

ενώ αξιόπιστες μετρήσεις είναι δύσκολες στην καλύτερη περίπτωση. 

Τα προκαταρκτικά πορίσματα μίας μελέτης αναφέρουν "διαφορική έκθεση" μεταξύ εκτεθειμένων 

και μη εκτεθειμένων ατόμων. 140 ενήλικες και παιδιά που είχαν εκτεθεί άμεσα στο πετρέλαιο ήταν, 

κατά μέσο όρο, δύο φορές πιο πιθανό να αναφέρουν νέα σωματικά ή ψυχολογικά προβλήματα, σε 

σχέση με αυτούς που δεν εκτέθηκαν. 

 

5.5.4.  Το ατύχημα του Deepwater Horizon 

Στις 20 Απριλίου 2010 σημειώθηκε μια σειρά εκρήξεων στην κεφαλή της γεώτρησης Macondo 

στοιχίζοντας τη ζωή σε 11 ανθρώπους, βυθίζοντας το γεωτρύπανο Deepwater Horizon και 

οδηγώντας στη διασπορά 4 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου στο κόλπο του Μεξικού.  

Η πετρελαιοκηλίδα προκάλεσε διαταραχή στην οικονομία όλης της περιοχής, κατέστρεψε μεγάλο 

μέρος της αλιείας και σημαντικούς οικοτόπους, και έφερε στην επικαιρότητα τους κινδύνους των 
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βαθιών γεωτρήσεων. Ο πρόεδρος Ομπάμα σχημάτισε μία επταμελή επιτροπή που εξέτασε τη 

καταστροφή, ανέλυσε τα αίτια και τις επιπτώσεις και πρότεινε δράσεις αναγκαίες για την 

ελαχιστοποίηση τέτοιων κινδύνων στο μέλλον (Anderson et al. (2011). Deep Water: The Gulf oil 

Disaster and the future of offshore Drilling. Report to the President. National Commission on the BP 

Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore Drilling, 381p). 

Εκτενείς εκθέσεις και υλικό βρίσκονται στον ιστότοπο www.oilspillcommission.gov 

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα της ανωτέρω έκθεσης (Anderson et al., 2011) είναι: 

 Η καταστροφή της γεώτρησης του Macondo θα μπορούσε να είχε προληφθεί. 

 Οι άμεσες αιτίες της καταστροφής του Macondo μπορούν να εντοπιστούν σε μια σειρά 

αναγνωρίσιμων λαθών που έγιναν από την BP, Halliburton, Transocean και που αποκαλύπτουν 

τέτοιες συστηματικές παραλείψεις στη διαχείριση των κινδύνων, ώστε να τεθεί υπό 

αμφισβήτηση η κουλτούρα της ασφάλειας του συνόλου του κλάδου. 

 Η εξερεύνηση πηγών ενέργειας και η παραγωγή σε βαθειά νερά, ιδιαίτερα στα όρια της 

εμπειρίας, ενέχουν κινδύνους για την οποίους ούτε η βιομηχανία ούτε η κυβέρνηση των ΗΠΑ 

είχε επαρκώς προετοιμασθεί, αλλά για τα οποία μπορούν και πρέπει να είναι προετοιμασμένοι 

για το μέλλον. 

 Για να διασφαλισθεί η ανθρώπινη ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος, η ρυθμιστική 

εποπτεία της μίσθωσης, ενεργειακής εξερεύνησης και παραγωγής, απαιτούνται μεταρρυθμίσεις, 

ακόμη και πέρα από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί μετά την 

καταστροφή του Deepwater Horizon. Θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις θα χρειασθούν τόσο στη 

δομή των υπευθύνων της ρυθμιστικής εποπτείας, όσο και στην εσωτερική τους διαδικασία 

λήψης αποφάσεων για να διασφαλιστεί η πολιτική αυτονομία τους, τεχνικές γνώσεις, και η 

πλήρης εξέταση όλων των ανησυχιών σχετικά με τη περιβαλλοντική προστασία. 

 Επειδή η ρυθμιστική εποπτεία από μόνη της δεν θα είναι επαρκής για να εξασφαλίσει επαρκή 

ασφάλεια, η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πρέπει να κάνει τα δικά της βήματα 

ώστε να αυξήσει θεαματικά την ασφάλεια σε όλη τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των 

μηχανισμών αυτο-αστυνόμευσης, που να συμπληρώνουν τη κυβερνητική επιβολή του νόμου. 

 Η τεχνολογία, νόμοι και κανονισμοί και πρακτικές για τον περιορισμό, την αντιμετώπιση, και 

τον καθαρισμό των διαρροών πετρελαίου υστερούν σε σχέση με τους πραγματικούς κινδύνους 

που συνδέονται με γεωτρήσεις βαθέων υδάτων σε μεγάλες, υψηλής πίεσης υπεράκτιες 

δεξαμενές πετρελαίου και φυσικού αερίου που βρίσκονται χιλιάδες πόδια κάτω από την ωκεάνια 

επιφάνεια. Η Κυβέρνηση πρέπει να κλείσει το υπάρχον κενό και η βιομηχανία πρέπει να 

υποστηρίξει και όχι να αντισταθεί σε αυτή την προσπάθεια. 

 Η επιστημονική κατανόηση των περιβαλλοντικών συνθηκών σε ευαίσθητα περιβάλλοντα στα 

βαθιά νερά του Κόλπου, κατά μήκος των παράκτιων οικοτόπων της περιοχής, καθώς και σε 

περιοχές που προτείνονται για περισσότερες γεωτρήσεις, όπως η Αρκτική, είναι ανεπαρκής. Το 

ίδιο ισχύει και για τις επιπτώσεις των πετρελαιοκηλίδων στους ανθρώπους και το φυσικό 

περιβάλλον.  

Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

Η πετρελαιοκηλίδα από την εξέδρα Deepwater Horizon απείλησε άμεσα ένα πλούσιο, παραγωγικό 

θαλάσσιο οικοσύστημα. Για τον περιορισμό τόσο των άμεσων όσο και έμμεσων δυσμενών 

http://www.oilspillcommission.gov/
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η BP και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση (των ΗΠΑ) πήραν προληπτικά 

μέτρα για την αντιμετώπιση του άνευ προηγουμένου μεγέθους της διαρροής. 

Δυστυχώς, πλήρη στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος από την 

ακτογραμμή έως τα βαθιά ύδατα στον Κόλπο, σε γενικές γραμμές δεν υπήρχαν. 

Ακόμα και τώρα, οι πληροφορίες σχετικά με τη φύση των ζημιών που συνδέονται με τη διαρροή 

πετρελαίου υλοποιείται αποσπασματικά: αναφορές για εμφανώς καλυμμένη με πετρέλαιο και νεκρή 

άγρια φύση, μολυσμένα έλη, και άψυχα κοράλλια βαθέων υδάτων. Επιπλέον, οι επιστημονικές 

γνώσεις των θαλάσσιων κοινωνιών βαθέων υδάτων είναι περιορισμένη, ακριβώς εκεί που ένας 

σημαντικός όγκος του πετρελαίου που διεσπάρη φυσικώς και χημικώς από το φρεάτιο, σε μικρά 

σταγονίδια. 

Οι επιστήμονες απλά δεν γνωρίζουν ακόμη πώς να προβλέψουν τις οικολογικές συνέπειες και 

επιπτώσεις σε είδη-δείκτες που θα μπορούσαν να προκύψουν από την έκθεση του πετρελαίου στη 

στήλη του νερού, τόσο πολύ κάτω και κοντά στην επιφάνεια. 

Πολύ περισσότερο πετρέλαιο μπορούσε να προσεγγίσει τη ξηρά, αλλά τα ρεύματα και οι άνεμοι 

κράτησαν το μεγαλύτερο μέρος στην ανοικτή θάλασσα, και μία μεγάλη δίνη εμπόδισε το πετρέλαιο 

να «καβαλήσει» το Loop Current προς τα Florida Keys. 

Τα πετρελαιοφάγα μικρόβια πιθανότατα διέσπασαν ένα σημαντικό όγκο του αργού που είχε 

διαρρεύσει, και οι υψηλές θερμοκρασίες βοήθησαν την αποσύνθεση  και εξάτμιση - ευνοϊκές 

συνθήκες που δεν βρίσκονται σε ψυχρότερες υπεράκτιες περιοχές (τα μικρόβια που διασπούν το 

πετρέλαιο μπορούν να είναι ενεργά στο κρύο νερό, αλλά σε μικρότερο βαθμό από ό, τι σε 

θερμότερο νερό). Ωστόσο, όσο εκτεταμένες (και σε πολλές περιπτώσεις, σοβαρές) οι ζημίες στους 

φυσικούς πόρους, εκείνες που παρατηρήθηκαν μέχρι τώρα υπολείπονται από μερικές από τις 

χειρότερες προσδοκίες και αναφερθείσες εικασίες κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων της 

διαρροής. 

Παραμένουν άγνωστα τόσα πολλά που θα γίνουν σαφέστερα μόνο μετά από μακροχρόνια 

παρακολούθηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος (monitoring).  

Ωστόσο, μπορεί να αναφερθεί ότι οι Mearns et al (2013), σε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που 

αφορά τις επιπτώσεις της ρύπανσης στους θαλάσσιους οργανισμούς, κάνουν μια εκτεταμένη 

αναφορά στις επιπτώσεις του ατυχήματος στον κόλπο του Μεξικού και αναφέρονται σε μελέτες που 

έγιναν στην ευρύτερη περιοχή, σε οργανισμούς όλου του τροφικού πλέγματος αλλά και στη 

διασπορά του πετρελαίου και την κατανομή του στη στήλη του νερού και τον πυθμένα. Εκεί 

αναφέρεται ότι οι Peterson et al, (2012) διακρίνουν τις επιφανειακές πετρελαιοκηλίδες και τις 

επιπτώσεις τους σε σχέση με αυτές που σχετίζονται με τη διαρροή υψηλής πίεσης και θερμότητας 

πετρελαίου και φυσικού αερίου σε μεγάλο βάθος, ενώ αναφέρονται και στις επιπτώσεις των 

χημικών διασκορπιστικών θεωρώντας ότι η χρήση τους υπήρξε αναποτελεσματική και μη αναγκαία. 

Ωστόσο υπάρχουν μελέτες στις οποίες διαπιστώθηκε ότι με τη χρήση διασκορπιστικών μειώθηκε η 

ποσότητα του αργού πετρελαίου που έφθασε στην επιφάνεια και εν τέλει στις ακτές, μειώνοντας 

ακολούθως, και τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα και την ανθρώπινη υγεία (Mearns et al, 

2013). Στην ίδια ανασκόπηση, οι Zhou et al, (2012) αναλύοντας δείγματα νερού, διαπίστωσαν την 

επίδραση του πετρελαίου στις οπτικές ιδιότητες του διαλυτού οργανικού υλικού (DOM), 

παρατηρώντας σχετικά γρήγορη επαναφορά του DOM στα φυσικά επίπεδα στα επιφανειακά νερά (3 

μήνες μετά το ατύχημα), ενώ στο βάθος, ακόμα και μετά από 15 μήνες, η παρουσία του πετρελαίου 

στο DOM ήταν εμφανής.  
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Βένθος 

Οι Montagna et al (2013) μελέτησαν τις πιθανές επιπτώσεις της διαρροής πετρελαίου μετά την 

έκρηξη στον κόλπο του Μεξικό στα ασπόνδυλα του μέγα- και μειοβένθους μαλακού υποστρώματος 

και διαπίστωσαν τη μείωση στην αφθονία και ποικιλότητα των οργανισμών σε μια ακτίνα 3km από 

τη γεώτρηση με σταδιακή μείωση των επιπτώσεων με την απομάκρυνση από το σημείο του 

ατυχήματος. Οι επιδράσεις στο βένθος συνδέθηκαν περισσότερο με τη διαρροή πετρελαίου από τη 

γεώτρηση παρά με τις φυσικές πηγές υδρογονανθράκων στην περιοχή. Οι ρυθμοί αποκατάστασης 

στις βαθιές θάλασσες φάνηκε να είναι αργοί (της τάξης των δεκαετιών ή και περισσότερο) ενώ η 

παρουσία ρύπων στον πυθμένα ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τους βενθικούς οργανισμούς, 

ιδιαίτερα για εκείνους που δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης από το υπόστρωμα στο οποίο 

έχουν εγκατασταθεί. Η πιθανή απώλεια υπηρεσιών του οικοσυστήματος είναι σημαντική καθώς οι 

ζωικοί βενθικοί οργανισμοί εξυπηρετούν ζωτικής σημασίας λειτουργικούς ρόλους στα 

οικοσυστήματα βαθιάς θάλασσας; παραγωγή βιομάζας, αναμόχλευση και σταθεροποίηση ιζήματος, 

αποικοδόμηση οργανικής ύλης και αναγέννηση θρεπτικών, δευτερογενή παραγωγή και ροή 

ενέργειας σε ανώτερα τροφικά επίπεδα.   

Ψάρια 

Οι Fodrie & Heck (2011), χρησιμοποίησαν τα δεδομένα μιας πενταετίας (2006-2010) από την 

περιοχή που δέχεται την επίδραση του ατυχήματος στον κόλπο του Μεξικού (τον Απρίλιο του 2010) 

για να μελετήσουν τις άμεσες επιπτώσεις στην επιβίωση των πρώιμων σταδίων των ψαριών που 

διαβιούν στα θαλάσσια λιβάδια, κατά τα πρώτα στάδια της ζωής τους. Αν και τα περισσότερα από 

αυτά τα είδη αναπαράγονται κατά την ανοιξιάτικη-καλοκαιρινή περίοδο και οι προκύπτουσες 

λάρβες είναι ευάλωτες στο ρυπασμένο από πετρέλαια νερό, τόσο τα συνολικά όσο και τα ανά είδος 

αλιεύματα ήταν υψηλά το 2010 μετά τη διαρροή πετρελαίου σε σχέση με τα προηγούμενα 4 χρόνια. 

Συμπέραναν ότι αποφεύχθηκαν άμεσες καταστροφικές μαζικές απώλειες είτε αλλαγές στη σύνθεση 

των ειδών των ψαριών μετά τη διαρροή, αν και επεσήμαναν την ανάγκη μελέτης των δυνητικών 

μακράς διάρκειας επιπτώσεων στα ψάρια ως αποτέλεσμα μακροχρόνιας έκθεσης και 

καθυστερημένων έμμεσων επιδράσεων. Η πιο συντηρητική εξήγηση στην οποία αναφέρονται οι 

Fodrie και Heck (2011) είναι ότι τα παραπάνω αποτελέσματα μπορεί να οφείλονται στο ότι μεγάλο 

μέρος της διαρροής παρέμεινε στα μεγαλύτερα βάθη και φαίνεται ότι τα αποτελέσματα αυτής της 

έρευνας συνηγορούν στην υποστήριξη της άποψης ότι οι άμεσες επιπτώσεις τέτοιου είδους 

ατυχημάτων συγκεντρώνονται στο βάθος παρά στα ρηχά νερά των παράκτιων οικοσυστημάτων.  

Οι δυο παραπάνω μελέτες επιλέχθηκαν για να συνοψίσουν τα θέματα που προκύπτουν σε 

περίπτωση ατυχήματος σε υπεράκτιες γεωτρήσεις σε σχέση με τους θαλάσσιους οργανισμούς; πού 

καταλήγει το πετρέλαιο που διαρρέει και πόσο παραμένει στο περιβάλλον, αν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται χημικά διασκορπιστικά, αν επιβαρύνονται οι θαλάσσιο οργανισμοί και ιδιαίτερα 

οι εδώδιμοι, αλλά και πόσο σύνθετη είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον 

και επαγωγικά η αποκατάστασή του.  

Οικονομικές επιπτώσεις 

Η πετρελαιοκηλίδα από την καταστροφή της εξέδρας Deepwater Horizon έθεσε σε κίνδυνο δύο 

τεράστιους οικονομικούς τομείς της περιοχής. 

Ο τουρισμός και η αλιεία, οι βιομηχανίες που επηρεάσθηκαν ως παράπλευρες απώλειες, ήταν πολύ 

ευαίσθητες τόσο σε άμεση βλάβη του οικοσυστήματος και, έμμεσα, στις δημόσιες αντιλήψεις και 

τους φόβους για μολυσμένα θαλασσινά και λερωμένες παραλίες.  

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6506471739&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6506471739&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6506471739&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6506471739&zone=
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Όσον αφορά στις σημαντικές αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, σχετίζονται κυρίως από την 

απώλεια της εμπιστοσύνης στην εμπορική αλιεία. Η οικονομία της ακτής του Κόλπου εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την εμπορική αλιεία, τον τουρισμό και την παραγωγή ενέργειας – κάθε 

δραστηριότητα από αυτές επλήγη άμεσα ή έμμεσα από τη πετρελαιοκηλίδα από την γεώτρηση 

Macondo. Απαγόρευση της εμπορικής αλιείας από το κράτος – σαν ένα μέτρο προφύλαξης της 

δημόσιας υγείας - ταυτόχρονα ανέστειλε και το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου της αλιείας και της 

μεταποίησης αλιευμάτων, σε εθνικό επίπεδο η δημόσια ανησυχία ότι τα θαλασσινά δεν ήταν 

ασφαλή για κατανάλωση επιδείνωσε περαιτέρω τον οικονομικό αντίκτυπο κατά μήκος του κόλπου. 

Ομοίως, η δημόσια αντίληψη ότι οι κατά τα άλλα καθαρές παραλίες, ήταν ή θα γίνουν ρυπασμένες 

από πετρέλαιο ή ότι η ποιότητα του αέρα κατά την περίοδο αιχμής των διακοπών ήταν μειωμένη 

οδήγησε σε μείωση στις κρατήσεις ξενοδοχείων, εστιατορίων, και σε ένα ευρύ φάσμα των 

παράκτιων δραστηριοτήτων. Αξιώσεις για απώλειες υποβλήθηκαν από διάφορους παράγοντες 

παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ακόμη και η βιομηχανία πετρελαίου και η βιομηχανία φυσικού 

αερίου του Κόλπου, οι των εργαζόμενοι, καθώς και η περιφερειακή οικονομία επηρεάστηκαν καθώς 

η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επέβαλε μορατόριουμ στις γεωτρήσεις βαθέων υδάτων με σκοπό την 

πρόληψη άλλης καταστροφικής πετρελαιοκηλίδας, ενώ τα αίτια και οι συνέπειες της έκρηξης 

αξιολογήθηκαν. 

Η BP συμφώνησε να δεσμεύσει ποσό 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει οικονομικά 

τις απώλειες. 

Ανθρώπινη Υγεία 

Το ερώτημα ως προς το ακριβές ποσοστό των συμπτωμάτων της υγείας που οφείλονται στην 

πετρελαιοκηλίδα είναι σχετικώς δύσκολο να απαντηθεί μονοσήμαντα, προς το παρόν. Αξιόπιστες 

μετρήσεις είναι δύσκολες στην καλύτερη περίπτωση. 

Τα προκαταρκτικά πορίσματα μίας μελέτης αναφέρουν "διαφορική έκθεση" μεταξύ εκτεθειμένων 

και μη εκτεθειμένων ατόμων. 140 ενήλικες και παιδιά που είχαν εκτεθεί άμεσα στο πετρέλαιο ήταν, 

κατά μέσο όρο, δύο φορές πιο πιθανό να αναφέρουν νέα σωματικά ή ψυχολογικά προβλήματα, σε 

σχέση με αυτούς που δεν εκτέθηκαν. 

Η εμπειρία του Deepwater Horizon επιβάλλει στη περίπτωση των πιθανών γεωτρήσεων στη περιοχή 

νότια και δυτικάτης Κρήτης, τον αυστηρό περιοδικό έλεγχο  πιθανής απώλειας πιέσεων (blow out) 

και αστοχιών (διάβρωση, φθορά) στις σωληνώσεις/αγωγούς  των γεωτρήσεων. 

 

5.5.5. Καλές διεθνείς πρακτικές. Το παράδειγμα του ΠΡΙΝΟΥ 

Κράτη όπως η Νορβηγία, Δανία, κ.α. αξιολογούνται ότι εξασκούν καλές πρακτικές, συστήματα 

διοίκησης,, διαχείρισης, της πετρελαϊκής βιομηχανίας με όρους περιβαλλοντικής πολιτικής. Τέτοια 

συστήματα (QSHE)  εκπονούνται από τη δικαιούχο εταιρεία και κρίνονται. Τα συστήματα αυτά 

βασίζονται σε διεθνή πρότυπα, συμβάσεις κλπ, όπως αυτά αναλύονται στο Κεφ 3 και βασίζονται 

στα πρότυπα και επιταγές των OSPAR, MARPOL, ISO.  

Στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αναφορά στον Πρίνο σαν παράδειγμα καλής πρακτικής. 

Το 2005 εκπονήθηκε από το γραφείο μελετών Β. Λεμπέσης & συνεργάτες η «ΜΠΕ για το 

Πρόγραμμα Θαλάσσιων Ερευνητικών Γεωτρήσεων της εταιρείας ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E. στις περιοχές 

εκμετάλλευσης ‘ΠΡΙΝΟΥ’ και ‘Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ’ του Ν. 2779/1999 (ΦΕΚ 296 Α’)» (168 σελίδες) με 

σκοπό να προσφέρει σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις και στο ενδιαφερόμενο κοινό, σαφείς και 
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εμπεριστατωμένες πληροφορίες και εκτιμήσεις πλήρως κατανοητές για τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις από την υλοποίηση του ερευνητικού Προγράμματος. Η μελέτη επισημαίνει τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν, αξιολογεί τις τυχούσες επιπτώσεις και 

προτείνει κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή / άμβλυνση τους . 

Η ΜΠΕ εξέτασε τις επιπτώσεις από την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος, στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, στην ατμόσφαιρα, στο ακουστικό περιβάλλον, στη χρήση της θάλασσας, στον 

πληθυσμό και την ανθρώπινη υγεία, στα δίκτυα κοινής ωφέλειας και στις προστατευόμενες 

περιοχές. Η μελέτη εξέτασε επίσης και τις συσσωρευτικές και συνεργιστικές επιπτώσεις από την 

εκτέλεση του προγράμματος.  

Παρακάτω μεταφέρουμε τα κυριότερα σχετικά αποτελέσματα και συμπερασματα της μελέτης των 

Λεμπέση και συν. για το πρόγραμμα γεωτρησεων της  ΚΑΒΑΛΑ OIL, ώστε να είναι εύκολη η 

σύγκριση με τα αντίστοιχα της παρούσας ΣΜΠΕ, παρότι πρέπει να σημειωθεί ότι στη περίπτωση 

της ΜΠΕ για το ΠΡΙΝΟ, το οικόπεδο είχε ήδη δοθεί και υπήρχε πρόγραμμα ερευνητικών 

γεωτρήσεων από την δικαιούχο εταιρεία: 

«Θαλάσσιο Περιβάλλον 

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή της προτεινόμενης δραστηριότητας – του 

ΠΡΙΝΟΥ - (εκτεταμένες ομοιογενείς βενθικές βιοκοινότητες, μικρές μεταβολές στα βάθη, 

περιορισμένες ταχύτητες ρευμάτων, μεγάλη απόσταση από προστατευόμενες περιοχές) εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις από το πρόγραμμα ερευνητικών γεωτρήσεων δεν θα είναι επιβαρυντικές για τη δυναμική 

του θαλάσσιου οικοσυστήματος της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής, εφόσον τηρούνται αυστηρά οι 

διαδικασίες εκτέλεσης του έργου και τα γενικά μέτρα που προτείνονται από τη ΜΠΕ. Καθώς στην 

ευρύτερη περιοχή – εκτός της περιοχής μελέτης – έχουν καταγραφεί λιβάδια Ποσειδώνιας 

(φανερόγαμη), θεωρείται αναγκαία η λήψη ειδικών μέτρων ώστε να εκμηδενιστούν οποιεσδήποτε 

αρνητικές επιπτώσεις στις περιοχές με τη Ποσειδώνια.. Εφόσον τηρηθούν τα ειδικά μέτρα εκτιμάται 

ότι δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις τόσο στα υφιστάμενα λιβάδια της Ποσειδώνιας όσο και σε άλλους 

χώρους όπου παρότι δεν παρατηρείται το φανερόγαμο φύκος, δυνητικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

περιοχές ανάπτυξής του. 

Ατμόσφαιρα & Ακουστικό Περιβάλλον 

Λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση του πλωτού γεωτρυπάνου από τους κοντινότερους αποδέκτες στη 

στεριά, οι επιπτώσεις υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας είναι αμελητέες. Αντίστοιχα, εκτιμάται ότι 

δεν θα υπάρξουν καθόλου μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από το θόρυβο του 

γεωτρυπάνου. Όσον αφορά δε στις κατοικημένες περιοχές αυτές δεν πρόκειται να επηρεαστούν 

καθόλου από το θόρυβο λόγω της πολύ μεγάλης απόστασης απ αυτές. 

Χρήση Θάλασσας 

Η επίδραση στο αλιευτικό αποτέλεσμα των επαγγελματιών αλιέων από την φυσική παρουσία του 

γεωτρυπάνου (λαμβάνοντας υπόψη και την έκταση απαγόρευσης ακτίνας 500m γύρω από αυτό) θα 

είναι μηδαμινή. Δεδομένου ότι το πλωτό γεωτρύπανο θα είναι εγκατεστημένο στην κάθε θέση της 

γεώτρησης μέσα στην περιοχή έρευνας περιοχή μόνο για 60 ημέρες περίπου. Ως εκ τούτου δεν 

αναμένονται κάποιες ουσιαστικές επιπτώσεις στη χρήση της θάλασσας. 

Πιθανά Έκτακτα Περιστατικά 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών διάτρησης ενδέχεται να λάβουν χώρα ορισμένα σοβαρά έκτακτα 

περιστατικά, όπως έκλυση υδρόθειου, πυρκαγιά ή έκρηξη, διαρροή πετρελαίου ή άλλων ρύπων, 
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σύγκρουση κλπ. Η πιθανότητα να συμβούν τα περιστατικά αυτά είναι πάρα πολύ μικρή, δεδομένου ότι 

το προσωπικό του γεωτρυπάνου είναι έμπειρο, κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο έτσι ώστε να 

διεκπεραιώνει τις εργασίες του με τη μέγιστη ασφάλεια. Παρά ταύτα στην περίπτωση που συμβεί 

κάποιο από τα παραπάνω περιστατικά τότε θα εφαρμοσθούν τα σχετικά Σχέδια Προστασίας 

προκειμένου να τεθεί άμεσα και ομαλά υπό έλεγχο το περιστατικό και να περιορισθεί στο ελάχιστο η 

επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

Πληθυσμό και Τοπική Οικονομία 

Το πρόγραμμα ενδέχεται να έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στον πληθυσμό και την τοπική 

οικονομία καθώς ο σκοπός του προγράμματος θαλασσίων ερευνητικών  γεωτρήσεων είναι η 

ανακάλυψη νέου εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος αργού πετρελαίου, το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα 

την διατήρηση της λειτουργίας της ΚΑΒΑΛΑ OIL, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να απασχολεί τα 360 

και πλέον άτομα που εργάζονται σήμερα είτε άμεσα στην εταιρεία (260) είτε ως εργολαβικό 

προσωπικό (100) στην οικονομικά ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Θαλάσσια Κυκλοφορία & Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας 

Δεν προκύπτουν επιδράσεις ή μεταβολές στις υφιστάμενες κρατικές υποδομές και κρατικές 

εξυπηρετήσεις και φυσικά ούτε και ανάγκη για την δημιουργία νέων υποδομών. Το Λιμεναρχείο 

Καβάλας γνωστοποιεί προς όλα τα παραπλέοντα σκάφη το στίγμα του γεωτρύπανου και ενημερώνει 

τους ναυτικούς χάρτες του κόλπου της Καβάλας, έτσι ώστε όλα τα παραπλέοντα σκάφη να είναι 

ενημερωμένα και να τηρούν τους κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας. Επομένως, δεν αναμένονται 

επιπτώσεις στη θαλάσσια κυκλοφορία τις μεταφορές και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 

Ανθρώπινη Υγεία 

Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας δεν θα προκύψουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Η εταιρεία 

ΚΑΒΑΛΑ OIL θα εφαρμόσει τα απαραίτητα Σχέδια Προστασίας προκειμένου να διασφαλίσει την 

προστασία της δημόσιας υγείας και την δραστική πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ειδικά όσον 

αφορά στην έκλυση υδρόθειου, όπως προαναφέρθηκε, η μεγάλη απόσταση της πλησιέστερης στεριάς 

από οποιαδήποτε σημείο του πεδίου έρευνας εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στη δημόσια 

υγεία σε περίπτωση σχετικού ατυχήματος. 

Προστατευόμενες Περιοχές 

Η ερευνητική δραστηριότητα δεν λαμβάνει χώρα μέσα σε κάποια προστατευόμενη περιοχή. Δεν 

αναμένεται να υπάρξουν επιπτώσεις σε προστατευόμενες περιοχές που υπάρχουν στην ευρύτερη 

περιοχή από τις δραστηριότητες του έργου εάν και εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες και τα μέτρα που 

περιγράφονται στη παρούσα μελέτη. 

Συσσωρευτικές και Συνεργιστικές Επιπτώσεις 

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον περιορίζονται κυρίως σε ακτίνα έως 50m 

από τη γεώτρηση. Η απόσταση αυτή είναι ιδιαίτερα μικρή ώστε να είναι πιθανό ότι η εξέλιξη του 

προγράμματος γεωτρήσεων να απαιτήσει νέα γεώτρηση μέσα σε ακτίνα 100m από προηγούμενες 

γεωτρήσεις. Είναι επομένως ιδιαίτερα απομακρυσμένη η πιθανότητα συσσωρευτικών επιπτώσεων από 

δύο ή περισσότερες γεωτρήσεις σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. 

Η ΜΠΕ έχει προτείνει ειδικά μέτρα που αφορούν στον τρόπο διάθεσης των διατρημάτων ανάλογα με 

το που βρίσκεται η θέση της γεώτρησης μέσα στο πεδίο έρευνας. Σε ότι αφορά ενδεχόμενες 

συσσωρευτικές επιπτώσεις σε μεγαλύτερες αποστάσεις, τα προτεινόμενα ειδικά μέτρα εκτιμάται ότι 
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εκμηδενίζουν οποιεσδήποτε επιπτώσεις στα υφιστάμενα και απομακρυσμένα λιβάδια Ποσειδώνιας, 

αλλά και στις περιοχές που δυνητικά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν φανερόγαμες. 

Επίσης δεν αναμένονται συνεργιστικές επιπτώσεις σε σχέση με τις δραστηριότητες που εκτελούνται 

ήδη στο θαλάσσιο χώρο (εξέδρες άντλησης Πρίνου και Καβάλας), καθώς οι τελευταίες λειτουργούν με 

κλειστό κύκλωμα παραγωγής όσον αφορά στους υδρογονάνθρακες και επομένως δεν παράγονται 

ρεύματα αποβλήτων που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τα αναμενόμενα ρεύματα αποβλήτων των 

εξερευνητικών γεωτρήσεων. 

Τέλος σε ότι αφορά στην απόρριψη προϊόντων γεώτρησης σε βάθη μεγαλύτερα των 100m (πρόταση 

των ειδικών μέτρων) θεωρείται ότι εφόσον επιλέγεται για κάθε γεώτρηση που εμπίπτει στους 

περιορισμούς που προτείνονται και διαφορετική περιοχή απόρριψης δεν θα υπάρξουν συσσωρευτικές 

επιπτώσεις, καθώς το προτεινόμενο βάθος και η προτεινόμενη ελάχιστη απόσταση από ενδεχόμενες 

απορρίψεις προηγούμενων γεωτρήσεων κρίνεται επαρκές για τον ικανοποιητικό διασκορπισμό των 

αποβλήτων και επομένως δεν θα έχουν μετρήσιμες επιπτώσεις στα αλιευτικά πεδία της μικρής 

παράκτιας αλιείας της Θάσου. 

Σύντομη Περιγραφή των Μέτρων Αντιμετώπισης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετίζονται με όλες τις φάσεις της κάθε 

γεώτρησης του ερευνητικού προγράμματος. Στο σχετικό κεφάλαιο της μελέτης παρουσιάζονται με 

λεπτομέρεια όλα τα μέτρα (γενικά και ειδικά) που πρέπει να ληφθούν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 

πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά πιθανά 

έκτακτα περιστατικά που, αν και απίθανο, ενδέχεται να προκύψουν. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα μέτρα που προτείνονται αφορούν: 

 στην γενική υποστήριξη του γεωτρυπάνου καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Προγράμματος 

Θαλασσίων Ερευνητικών Γεωτρήσεων και στη συντήρηση του εξοπλισμού, ώστε να είναι σε θέση 

να αποδίδει όπως έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζει τα απαιτούμενα επίπεδα προστασίας 

προσωπικού και περιβάλλοντος, στα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

προετοιμασία της διατρητικής ιλύος (μόνο ιλύς υδάτινης βάσης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί), 

 στο πρόγραμμα προστατευτικής σωλήνωσης και τσιμέντωσης και γενικά σε όλο τον εξοπλισμό 

ασφαλείας (π.χ. Σύστημα Αντιμετώπισης Απότομης Εκτόνωσης –BOP και στα επίπεδα προστασίας 

που αυτός θα πρέπει να παρέχει,  

 στα απαραίτητα επίπεδα ετοιμότητας για αντιμετώπιση πιθανών, αν και σπάνιων, έκτακτων 

περιστατικών (ειδικά έκλυση υδροθείου), 

 στα μέτρα ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών δοκιμής 

της γεώτρησης (εφόσον κριθεί απαραίτητο να γίνει), 

 στο τρόπο διαχείρισης των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων, 

 στον τρόπο σφραγίσματος της γεώτρησης σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης αποχώρησης, 

 στο πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου του περιβάλλοντος 

Η ΜΠΕ έχει προτείνει και μία σειρά ειδικών μέτρων που αφορούν στον τρόπο διάθεσης των 

διατρημάτων της γεώτρησης: 
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 Τα διατρήματα που δεν είναι απαλλαγμένα από υδρογονάνθρακες απαγορεύεται να απορρίπτονται 

στη θάλασσα. Τα διατρήματα αυτά θα πρέπει να συλλέγονται και να μεταφέρονται στις χερσαίες 

εγκαταστάσεις της ΚΑΒΑΛΑ OIL (Νέα Καρβάλη) στη Μονάδα Επεξεργασίας Ελαιώδους Λάσπης. 

 Όσον αφορά στα διατρήματα που δεν είναι επιβαρημένα με υδρογονάνθρακες τότε ανάλογα με το 

που βρίσκεται η θέση της εκάστοτε γεώτρησης μέσα στο πεδίο προτείνονται εναλλακτικοί τρόποι 

διάθεσης τους στο θαλάσσιο περιβάλλον. Έχουν οριοθετηθεί δύο περιοχές στις οποίες 

επιτρέπεται ή απαγορεύεται αντίστοιχα η επιτόπια διάθεση των διατρημάτων ώστε να 

εκμηδενιστούν οποιεσδήποτε επιπτώσεις στα υφιστάμενα και απομακρυσμένα λιβάδια 

Ποσειδώνιας αλλά και στις περιοχές που δυνητικά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν τα φανερόγαμα 

φύκη.» 

 

5.6. ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Σωρευτικές επιπτώσεις είναι αυτές που προκύπτουν από τα αυξητικά αποτελέσματα της 

προτεινόμενης δράσης, όταν προστεθούν σε άλλες παρελθούσες, παρούσες, και ευλόγως 

προβλέψιμες μελλοντικές ενέργειες, ανεξάρτητα από το ποιος τις αναλαμβάνει. Σωρευτικές 

επιπτώσεις μπορεί να προκύψουν από μεμονωμένα μικρές, αλλά συλλογικά σημαντικές, ενέργειες 

που λαμβάνουν χώρα κατά την πάροδο του χρόνου. 

Για την αξιολόγηση των σωρευτικών αποτελεσμάτων, είναι απαραίτητο να εξεταστεί το οικολογικό 

γενικό πλαίσιο της περιοχής αδειοδότησης και οι υπάρχουσες περιβαλλοντικές πιέσεις και 

προβλήματα.  

Γενικά η Μεσόγειος είναι μια περιοχή με πολλές πηγές ρύπανσης και άλλες απειλές για την 

οικολογική υγεία. Μια έκθεση από τη Greenpeace (2006) εντοπίζει διάφορα περιφερειακά 

ζητήματα, όπως η υπεραλίευση, η υδατοκαλλιέργεια, υπεράκτιες δραστηριότητες σχετικές με 

υδρογονάνθρακες, τα διυλιστήρια, εξαγωγή άμμου και αμμοχάλικου, διαρροές από την κυκλοφορία 

δεξαμενόπλοιων, ρύπανση από επίγεια απορροή, και την κλιματική αλλαγή. 

Ο Πίνακας 5.ΧΙ παρουσιάζει μια αξιολόγηση των δυναμικού για σημαντικές σωρευτικές επιπτώσεις 

από το πρόγραμμα αδειοδότησης γιά τους υδρογονάνθρακες (SEA Cyprus, 2008). 

 

Πίνακας 5.ΧΙ. Πιθανές σωρευτικές επιπτώσεις σχετιζόμενες με το πρόγραμμα αδειοδότησης 

υδρογονανθράκων (από SEA Cyprus, 2008). 
Περιβαλλοντικός 

Πόρος 

Επιπτώσεις προγράμματος 

ρουτίνας (εξαιρούνται τα 

ατυχήματα) 

Αλλες τοπικές δραστηριότητες 

που επιδρούν στο πόρο 

Πιθανή σημαντική 

σωρευτική 

επίπτωση 

Ποιότητα αέρα  Μικρές επιπτώσεις στη ποιότη-

τα αέρα παρόμοια με αυτή της 

κυκλοφορίας πλοίων και αερο-

πλάνων στη περιοχή 

 Εκπομπές αέριων ρύπων από 

άλλα πλοία και αεροσκάφη 

 Απόμακρες πηγές ρύπανσης 

(πχ πόλεις και βιομηχανίες) 

Οχι 

Ποιότητα νερού  Θολερότητα από τα απόβλητα 

γεωτρήσεων, αυξημένες συγκε-

ντρώσεις θρεπτικών, αιιωρού-

μενων στερεών και BOD από 

άλλα λύματα 

 Λύματα από την υπάρχουσα 

κυκλοφορία πλοίων 

 Γεωργικά και αστικά λύματα 

 Κηλίδες από δεξαμενόπλοια 

και άλλα πλοία 

Οχι 

Ιζήματα/Γεωλογία  Μικρές διαταραχές του θαλάσ-

σιου πυθμένα λόγω εγκατάστα-

σης υποδομών και αγκυρών, 

 Αλιεία βυθού με τράτες 

 Γεωργικές απορροές και 

παράκτια διάβρωση 

Οχι 
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μεταβολή του μεγέθους κόκκων 

ιζήματος λόγω αποβλήτων 

γεώτρησης 

Πλαγκτόν  Μικρές παροδικές επιπτώσεις 

λόγω απόρριψης λυμάτων 

 Λύματα από την υπάρχουσα 

κυκλοφορία πλοίων 

 Κηλίδες από δεξαμενόπλοια 

και άλλα πλοία 

Οχι 

Ψάρια  Μικρές παροδικές επιπτώσεις 

λόγω απόρριψης λυμάτων 

 Υπάρχουσες αλιευτικές δρα-

στηριότητες συμπεριλαμ-

βανομένης της υπεραλίευσης 

Οχι 

Κοράλια βαθειών 

νερών 
 Πιθανή φυσική καταστροφή 

λόγω εγκατάστασης υποδομών 

ή/και αγκυρών 

 Αλιεία βυθού με τράτες 

 

Οχι 

Χημειοσυνθετικές 

κοινωνίες 
 Πιθανή φυσική καταστροφή 

λόγω εγκατάστασης υποδομών 

ή/και αγκυρών 

 Αλιεία βυθού με τράτες 

 

Οχι 

Βένθος μαλακού 

υποστρώματος 
 Πιθανή φυσική καταστροφή 

λόγω εγκατάστασης υποδομών 

ή/και αγκυρών, ενταφιασμός 

και ασφυξία 

 Αλιεία βυθού με τράτες 

 

Οχι 

Θαλάσσια 

θηλαστικά 
 Ταραχή / αποφυγή λόγω 

θορύβου 

 Ενδεχόμενη πρόσκρουση με 

πλοίο 

 Ενδεχόμενη κατάποση ή εμπλο-

κή με θαλάσσια συντρίμμια 

 Υπάρχουσα κυκλοφορία 

πλοίων (θόρυβος, λύματα, 

κηλίδες) 

Οχι 

Θαλάσσιες χελώνες  Ταραχή / αποφυγή λόγω 

θορύβου 

 Ενδεχόμενη πρόσκρουση με 

πλοίο 

 Ενδεχόμενη κατάποση ή εμπλο-

κή με θαλάσσια συντρίμμια 

 Υπάρχουσα κυκλοφορία 

πλοίων (θόρυβος, λύματα, 

κηλίδες) 

Οχι 

Θαλασσοπούλια  Ταραχή / αποφυγή λόγω 

θορύβου 

 Ενδεχόμενη κατάποση ή εμπλο-

κή με θαλάσσια συντρίμμια 

 Υπάρχουσα κυκλοφορία 

αεροπλάνων (θόρυβος, 

λύματα, κηλίδες) 

Οχι 

Παράκτια 

ενδιαιιτήματα 
 Μικρή ή καθόλου επίπτωση 

(εξαρτάται από την ανάγκη γιά 

και την τοποθέτηση αγωγών αν 

υπάρχουν 

 Παράκτια ανάπτυξη Οχι 

Προστατευομενες 

περιοχές 
 Μικρή ή καθόλου επίπτωση 

(εξαρτάται από την ανάγκη γιά 

και την τοποθέτηση αγωγών αν 

υπάρχουν 

 Παράκτια ανάπτυξη Οχι 

Αλιευτικές 

δραστηριότητες 
 Δυνατότητα παροδικού απο-

κλεισμού ορισμένων περιοχών, 

πιθανή καταστροφή διχτυών ή 

εμπλοκή  

 Υπεραλίευση 

 Ξενικά είδη 

Οχι 

Ναυτιλία  Δυνατότητα παροδικού 

αποκλεισμού ορισμένων 

περιοχών 

 Δεν βρέθηκαν Οχι 

Καλώδια 

τηλεπικοινωνίας 
 Θεωρείται ότι θα αποφεύ-

γονται κατά τη τοποθέτηση των 

υποδομών ή/και των αγκυρών 

 Δεν βρέθηκαν Οχι 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 361 

Ναυάγια  Πιθανή φυσική καταστροφή λό-

γω της τοποθέτησης υποδομών 

ή/και αγκυρών 

 Αλιεία βυθού με τράτες 

 

Οχι 

Αναψυχή και 

τουρισμός 
 Μικρή ή καθόλου επίδραση  Παράκτια ανάπτυξη, αστικο-

ποίηση, 

 Παράκτια ρύπανση 

Οχι 

Παράκτιες κοινωνίες  Μικρή ή καθόλου επίδραση  Παράκτια ανάπτυξη, αστικο-

ποίηση, 

 Παράκτια ρύπανση 

Οχι 

 

5.7 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Οι διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις αναφέρονται σε μια περιοχή της δικαιοδοσίας ενός 

κράτους, ενώ η αιτία βρίσκεται στη περιοχή δικαιοδοσίας άλλου κράτους. Η εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο καθίσταται απαραίτητη για νομικούς 

λόγους, δεδομένου ότι απαιτείται από σειρά διατάξεων του Εθνικού, του Ευρωπαϊκού ή του 

Διεθνούς Δικαίου, αλλά είναι εξίσου απαραίτητη για πραγματικούς λόγους, δεδομένου ότι το 

περιβάλλον δεν «αναγνωρίζει» σύνορα, αφού οι διεργασίες διαμεταφοράς ή μετάδοσης του αιτίου 

μιας επίπτωσης, ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι ενιαίες, παρότι μέρη των επηρεαζόμενων 

εκτάσεων μπορεί να ανήκουν στη δικαιοδοσία διαφορετικών κρατών. 

Επομένως, η εξέταση των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της έρευνας και 

εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης αποτελεί τμήμα της 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τόσο λόγω της φύσης και γεωγραφικής θέσης 

αυτών των δραστηριοτήτων, όσο και γιατί αποτελεί υποχρέωση του ενδιαφερόμενου για την 

αδειοδότηση, σύμφωνα με το Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο.  

Όπως αναφέρθηκε στα κεφάλαια 5.2 έως 5.5, οι περισσότερες από τις επιπτώσεις των υπεράκτιων 

δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων εντοπίζονται στο άμεσο περιβάλλον των φρεατίων, αγωγών, ή 

άλλες τοποθεσίες εγκαταστάσεων και είναι απίθανο να επηρεάσουν τις γειτονικές χώρες. 

Ωστόσο, οι περιοχές αδειοδότησης για έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων νοτίως της 

Κρήτης γειτνιάζουν με τα θαλάσσια σύνορα αρκετών χωρών της Μεσογείου, με πλησιέστερες αυτές 

της Αιγύπτου και Λιβύης. Δεδομένου ότι από τη σκοπιά της οικοσυστημικής προσέγγισης τα 

κρατικά σύνορα δεν αποτελούν φραγμούς μετάδοσης των επιπτώσεων, καθίσταται απαραίτητη η 

εκτίμησή τους σε διασυνοριακό πλαίσιο, δεδομένου ότι μια από τις κυριότερες παραμέτρους των 

επιπτώσεων είναι η πραγματική γεωγραφική εξάπλωση της επίπτωσης, η οποία είναι σημαντική για 

πιέσεις που μπορεί να επιδρούν σε μεγάλες αποστάσεις, όπως ανθεκτικοί χημικοί ρύποι, ή 

κινούμενα είδη (κητώδη, πουλιά, ψάρια). 

 

5.7.1 Νομικό πλαίσιο διασυνοριακότητας και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό 

Η Ελλάδα, όπως έχει εκτενώς περιγραφεί στο κεφάλαιο 3.4 της παρούσας ΣΜΠΕ, έχει κυρώσει 

διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα που σχετίζονται με το περιβάλλον και τις δραστηριότητες 

υδρογονανθράκων, επίσης υπόκειται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τη σχετική εθνική νομοθεσία 

(πλήρη κείμενα των κυριότερων διεθνών συμβάσεων, πρωτοκόλλων, Οδηγιών και νομοθεσιών 

βρίσκονται στο Παράρτημα Β). 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 362 

Στα πλαίσια αυτού το νομικού περιβάλλοντος, υπάρχουν σχετικές προβλέψεις και υποχρεώσεις, που 

αναφέρονται στη πρόληψη και αντιμετώπιση διασυνοριακών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Επομένως, τα θέματα της διασυνοριακής ρύπανσης 

έχουν μπει σε μια ορθολογική διαχειριστική βάση. 

Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότερες σχετικές συμβάσεις, οδηγίες, νομοθεσίες: 

Ήδη από το 1985, το άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για Environmental Impact Assessment 

(85/337) προβλέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ γειτονικών κρατών σχετικά με 

αναμενόμενες διασυνοριακές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να 

πληροφορούν τα γειτονικά κράτη για αναμενόμενες επιπτώσεις και να παρέχουν όλη τη διαθέσιμη 

πληροφορία για τη κατάλληλη διαβούλευση. Οι γειτονικές χώρες επιτρέπεται να κάνουν 

παρατηρήσεις, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη-μέλη. 

Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η Οδηγία 85/337 αναφέρεται στην εκτίμηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες, ενώ η παρούσα μελέτη αναφέρεται στο επίπεδο του 

προγράμματος, το οποίο χρονικά προηγείται κατά πολύ αυτού των έργων. 

Η εκτίμηση διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από σχέδια και προγράμματα διεξάγεται 

ανάμεσα στα κράτη μέλη βάσει της Οδηγίας 2001/42, ενώ μεταξύ κρατών που έχουν προσχωρήσει 

στο Πρωτόκολλο του Κιέβου της Σύμβασης Espoo προβλέπεται διασυνοριακή εκτίμηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο επίπεδο σχεδίων/προγραμμάτων. Η Οδηγία 2001/42, όπως η 

Σύμβαση Espoo και το Πρωτόκολλο του Κιέβου περιγράφονται παρακάτω. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν η πρόοδος του προγράμματος που εξετάζεται στην παρούσα ΣΜΠΕ 

φτάσει στο σημείο να προβλέψει έργα με συγκεκριμένο τεχνικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό σε 

συγκεκριμένες θέσεις, τότε η Οδηγία θα εφαρμοστεί λεπτομερώς σε καθένα εξ αυτών, μέσω των 

διατάξεων του εθνικού δικαίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση καθενός εξ αυτών. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια της Συνθήκης της Βαρκελώνης (1976: «Συνθήκη για την 

Προστασία της Μεσογείου ενάντια στη ρύπανση») περιλαμβάνεται ένα πρωτόκολλο που 

αναπτύχθηκε για να ελέγξει τη ρύπανση κατά τη διάρκεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων 

(Offshore Protocol) για την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Το εν λόγω 

πρωτόκολλο δεν έχει κυρωθεί ακόμα από την Ελλάδα, αλλά επειδή έχει προσχωρήσει η ΕΕ 

(απόφαση Συμβουλίου 2013/5/ΕΕ «για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρωτόκολλο 

για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση που προκαλείται από την εξερεύνηση 

και την εκμετάλλευση του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του») οφείλουμε και στην Ελλάδα 

να το εφαρμόσουμε ως υποχρέωση Ενωσιακού δικαίου. Το πρωτόκολλο διέπει τον έλεγχο των 

επιβλαβών ή τοξικών (noxious) ουσιών και υλικών, του πετρελαίου και των ελαιούχων μιγμάτων, 

των αποβλήτων γεωτρήσεων, των αστικών υγρών αποβλήτων, των στερεών αποβλήτων, των 

εγκαταστάσεων υποδοχής, της διασυνοριακής ρύπανσης κλπ. Επιπλέον, η Σύμβαση της 

Βαρκελώνης περιέχει συγκεντρωμένες σε ένα έγγραφο τις κατευθυντήριες οδηγίες για διάφορες 

υπεράκτιες δραστηριότητες, σε αντίθεση με τη Σύμβαση OSPAR. Δύο μειονεκτήματα της 

Σύμβασης της Βαρκελώνης που πρέπει να αναφερθούν αφορούν αφ’ ενός στο γεγονός ότι δεν έχει 

νομικά υιοθετηθεί μέχρι σήμερα, και αφετέρου ότι οι πρόνοιές της δεν είναι επικαιροποιημένες. 
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Ωστόσο, το πρωτόκολλο της Βαρκελώνης περιλαμβάνει Μέτρα Ασφάλειας, Σχέδια Έκτακτης 

Ανάγκης (Contingency Plans), κ.α., ενώ ειδικά το Αρθρο 261 αναφέρεται στην Διασυνοριακή 

Ρύπανση. 

Σχετικά με τη διασφάλιση διασυνοριακής διαθεσιμότητας και συμβατότητας των μέσων 

παρέμβασης, σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Σύμβασης OPRC (Oil Pollution 

Preparedness, Response and Cooperation, κύρωση με το ν. 2252/1994) που ρυθμίζει με λεπτομέρεια 

τέτοια θέματα, ενώ διαθέτει παράλληλα το προβλεπόμενο Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την 

αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες (ΠΔ 11/2002). 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή της Σύμβασης OPRC είναι ανεξάρτητη από την 

εκτίμηση διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος υδρογονανθράκων, αλλά 

μνημονεύεται στην παρούσα ΣΜΠΕ μόνο για το λόγο ότι το Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και 

η εξ αυτού ετοιμότητα για άμεση δράση, αποτελεί σημαντική διασφάλιση ότι η οποιαδήποτε 

ατυχηματική ρύπανση θα αντιμετωπιστεί πριν εξαπλωθεί σε σημαντική έκταση. 

Με την ίδια λογική που αναφέρεται η Σύμβαση OPRC αναφέρεται εδώ και η σύμβαση UNCLOS 

(United Nations Convention on the Law of the Sea) των Ηνωμένων Εθνών, η οποία συμφωνήθηκε 

το 1982 στο Montego Bay της Τζαμάικας και τέθηκε σε εφαρμογή στις 16/11/1994, αποσκοπεί στη 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προέρχεται: (i) από δραστηριότητες 

στο θαλάσσιο βυθό υπαγόμενες στην εθνική δικαιοδοσία, όπως στην Αποκλειστική Οικονομική 

Ζώνη (ΑΟΖ) ή την υφαλοκρηπίδα, (ii) από απόρριψη αποβλήτων, από πλοία και (iii) από ή μέσω 

της ατμόσφαιρας. Η περιβαλλοντική προστασία της Ανοιχτής Θάλασσας υπάγεται στις γενικές 

προβλέψεις περιβαλλοντικής προστασίας της UNCLOS, όπως και η σχετική απόδοση 

αποζημιώσεων. Η σύμβαση αυτή επικυρώθηκε στην Ελλάδα το 1995 (Ν. 2321/95 

ΦΕΚ136Α/23.6.1995). 

Ωστόσο τα ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ νομικά κείμενα, που διέπουν τις σχετικές προβλέψεις και υποχρεώσεις, 

για τη πρόληψη και αντιμετώπιση διασυνοριακών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

είναι η Οδηγία 2001/42 και η ΚΥΑ 107017/2006,  καθώς και η Σύμβαση ESPOO και το 

Πρωτόκολλό της του Κιέβου. 

                                                 
1Article 26 

Transboundary Pollution 

1. Each Party shall take all measures necessary to ensure that activities under its jurisdiction are so conducted as not to 

cause pollution beyond the limits of its jurisdiction. 

2. A Party within whose jurisdiction activities are being envisaged or carried out shall take into account any adverse 

environmental effects, without discrimination as to whether such effects are likely to occur within the limits of its 

jurisdiction or beyond such limits. 

3. If a Party becomes aware of cases in which the marine environment is in imminent danger of being damaged, or has 

been damaged, by pollution, it shall immediately notify other Parties which in its οpinion are likely to be affected by 

such damage, as well as the Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea 

(REMPEC), and provide them with timely information that would enable them, where necessary, to take appropriate 

measures. REMPEC shall distribute the information immediately to all relevant Parties. 

4. The Parties shall endeavour, in accordance with their legal systems and, where appropriate, on the basis of an 

agreement, to grant equal access to and treatment in administrative proceedings to persons in other States who may be 

affected by pollution or other adverse effects resulting from proposed or existing operations. 

5. Where pollution originates in the territory of a State which is not a Contracting Party to this Protocol, any Contracting 

Party affected shall endeavour to cooperate with the said State so as to make possible the application of the Protocol. 
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Παρακάτω θα παρουσιασθούν η Σύμβαση UNECE–ESPOO για τις επιπτώσεις σε διασυνοριακό 

επίπεδο (Convention on environmental impact assessment in a  transboundary context = Σύμβαση 

για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Επίπεδο) και το 

πρωτόκολλο της του Κιέβου «Πρωτόκολλο επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων» (Protocol on Strategic Environmental Assessment) (σύμφωνα με Μπαλαφούτα, 

2014). 

Στις 25 Φεβρουαρίου 1991 υπεγράφη στο Espoo της Φιλανδίας, υπό την αιγίδα  της Οικονομικής 

Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), η ‘Σύμβαση για την Εκτίμηση των 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Επίπεδο’ {UNECE Convention on Environmental 

Impact Assessment in a Transboundary Context} (γνωστή  ως  ‘Σύμβαση Espoo’ {Espoo 

Convention}). Η Σύμβαση αυτή ετέθη σε ισχύ στις 10 Σεπτεμβρίου 1997. Έκτοτε τροποποιήθηκε ή 

συμπληρώθηκε τρεις φορές: 

‒ 27 Φεβρουαρίου 2001, Sofia, ‘Περί συμμετοχής στις διαδικασίες ή προσχώρησης  στη Σύμβαση 

Τρίτων -Μερών και κρατών μη μελών της UNECE’, 

‒ 21 Μαΐου 2003, Kiev, Πρωτόκολλο επί  της  Στρατηγικής  Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Eπιπτώσεων, ως συμπλήρωμα της Espoo. 

‒ 4 Ιουνίου 2004, Cavtat, Κροατία, ‘Περί διαφόρων θεμάτων’, με κύριο τη συμμετοχή  των  

Θιγομένων Μερών  στις  διαδικασίες  σύνταξης  της μελέτης/έρευνας  Εκτίμησης  Περιβαλλοντικών  

Επιπτώσεων που θα εκπονείται από το Μέρος Προέλευσης'. 

Η σημερινή κατάσταση {status} της Σύμβασης του Espoo είναι η εξής: 

Η Σύμβαση UNECE.Espoo.1991 απαιτούσε 16 κυρώσεις και ετέθη σε ισχύ στις 10 Σεπτεμβρίου 

1997. Έως πρόσφατα (Σεπτέμβριος 2013) την έχουν κυρώσει 45 κράτη (και η Ελλάδα) και η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα που την υπέγραψε στις 26 Φεβρουαρίου 1991, την κύρωσε στις 24 Ιουνίου 

1997 και ενεργοποίησε τις κύριες διατάξεις της με  την Οδηγία  97/11/EΚ,  η οποία έπρεπε να 

ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες των  κρατών μελών της μέχρι τον Μάρτιο 1999. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επίσης το Πρωτόκολλο για τη Στρατηγική  Περιβαλλοντική 

Εκτίμηση με  την Απόφαση του Συμβουλίου (2008/871/ΕΚ) στις 20 Οκτωβρίου 2008 (Επίσημη 

Εφημερίδα αριθ. L 308 της 19/11/2008 σ. 0033 –0034). 

Στην Ελλάδα η κύρωση της Σύμβασης Espoo έγινε με το Ν.2540/1997 (ΦΕΚ Α ́ 249/15 - 12-1997) 

και η εναρμόνιση με τις Οδηγίες 97/11/EΕ και 96/61/ΕΕ έγινε με τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ Α ́ 91/25-

4-2002), που αντικατέστησε τα  άρθρα  3,  4,  5  και  30(1) του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 

Α ́160/16.10.1986) για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Επίσης, στην Ελλάδα η εναρμόνιση της 

εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της  Οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την ‘Εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων’ έγινε με την ΚΥΑ 

107017/28- 8-2006 (ΦΕΚ Β ́ 1225/05 – 09 -2006).  

Η Σύμβαση του Espoo βασιζόμενη σε ισχύον δίκαιο για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορίζει πλαίσια διαβούλευσης μεταξύ των συμβαλλομένων   μελών επί  διαδικασιών  

εκτίμησης  περιβαλλοντικών επιπτώσεων, από  προτεινόμενα  έργα με διασυνοριακό χαρακτήρα. Τα 

συμβαλλόμενα κράτη-μέλη διακρίνονται σε μέρη-προέλευσης {Origin - Parties} υποψήφια να 

προκαλέσουν μια περιβαλλοντική επίπτωση και σε θιγόμενα–μέρη{Affected-Parties} υποψήφια να 

υποστούν την περιβαλλοντική επίπτωση.  
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Οι διαδικασίες της Σύμβασης του Espoo στηρίζονται σε πρωτοβουλίες και δράσεις των εκάστοτε 

μερών-προέλευσης (αφ’ εαυτών ή μετά από αίτηση-καταγγελία από  θιγόμενο -μέρος,  μέσω  της 

UNECE)  και  στην  υφιστάμενη νομοθεσία περί εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο 

εκάστοτε μέρος-προέλευσης. 

Με την Πρώτη Τροποποίηση της Σύμβασης του Espoo δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε αυτή 

και σε τρίτα κράτη, που ενδέχεται να είναι ενδιαφερόμενοι ή να έχουν άποψη ως τρίτοι. 

Το Πρωτόκολλο του Κιέβου υπαγορεύει την πραγματοποίηση Στρατηγικής  Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης που  καθορίζει το  πλαίσιο  για  τις μελλοντικές εγκρίσεις έργων που εντάσσονται σε 

σχέδια και προγράμματα που αφορούν στους τομείς γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας, ενέργειας, 

βιομηχανίας, εξορύξεων, μεταφορών, περιφερειακής  ανάπτυξης, διαχείρισης αποβλήτων, 

διαχείρισης  υδάτινων  πόρων,  τουρισμού,  τηλεπικοινωνιών,  χωροταξίας και χρήσεων γης. Αυτά 

απαριθμούνται αναλυτικά στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του Πρωτοκόλλου. 

Για τα σχέδια και προγράμματα  που  απαιτείται στρατηγική περιβαλλοντική  εκτίμηση,  κάθε 

κράτος-μέλος εξασφαλίζει την εκπόνηση έκθεσης περιβαλλοντικών  επιπτώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων και  των επιπτώσεων στην υγεία και ορίζει τις περιβαλλοντικές, 

υγειονομικές και λοιπές αρχές με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι διαβουλεύσεις. 

Σε  περίπτωση  που  κάποιο  κράτος - μέρος  προέλευσης  κρίνει  ότι  η υλοποίηση ενός  σχεδίου ή 

προγράμματος ενδέχεται να έχει σημαντικές διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ή στην 

περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος το οποίο ενδέχεται να  θιγεί  σημαντικά το  ζητήσει,  το 

μέρος προέλευσης ενημερώνει το θιγόμενο μέρος, το συντομότερο δυνατόν πριν από την έγκριση 

του σχεδίου ή του προγράμματος. Ειδικότερα, αποστέλλει - μεταξύ άλλων- το προκαταρκτικό 

σχέδιο ή πρόγραμμα, την έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με τα στοιχεία που αφορούν τις 

πιθανές διασυνοριακές επιπτώσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία λήψης της απόφασης 

επ’ αυτών, συμπεριλαμβανομένου και ενδεικτικού ευλόγου χρονοδιαγράμματος για τη διαβίβαση 

παρατηρήσεων. 

H UNECE ορίζει για τις διαδικαστικές ενέργειες εφαρμογής της Σύμβασης του Espoo, τουλάχιστον 

για τα κράτη που την έχουν κυρώσει, 10 υποχρεωτικά βήματα και 1 προαιρετικό.  

Υποχρεωτικά διαδικαστικά βήματα για την εφαρμογή της Σύμβασης του Espoo  

1. Εφαρμογή της Σύμβασης  

2. Ενημέρωση από το κράτος – προέλευσης της 

επίπτωσης 

3. Επιβεβαίωση από το θιγόμενο – κράτος για τη συμμετοχή του 

4. Αίτηση και παροχή πληροφοριών 

5. Εξασφάλιση της συμμετοχής του κοινού του θιγόμενου - κράτους 

6. Περιεχόμενα περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

7. Διανομή Έκθεσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε θιγόμενο–κράτος 

8. Διαβούλευση μεταξύ των συμβαλλομένων μελών 

9. Τελική απόφαση 

10. Διαβίβαση τελικής απόφασης του κράτους – προέλευσης στο θιγόμενο 

Η Οδηγία 2001/42 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 

και προγραμμάτων και η ΚΥΑ 107017/2006 «Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ» 
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περιγράφονται και στο Κεφάλαιο 3.4 της παρούσας ΣΜΠΕ, αλλά και τα κείμενα τους παρατίθενται 

στο Παράρτημα Β. Τα βασικά τους στοιχεία θα συζητηθούν και εδώ. 

Η οδηγία 2001/42/ΕΚ, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων και προγραμμάτων (οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ)), ισχύει για 

ευρεία κατηγορία σχεδίων και προγραμμάτων και ορίζει λεπτομερείς απαιτήσεις για την εκτίμηση 

και αναφορά των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Η πιθανότητα αρνητικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων σε επίπεδο έργων μπορεί να περιοριστεί με αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο 

σχεδίων ή πολιτικών. Για το λόγο αυτό, έχει οριστεί ότι πρέπει να διεξάγεται στα επίπεδα αυτά 

διαδικασία εκτίμησης. Πρόκειται για τη διαδικασία ΣΠΕ. 

Η οδηγία ΣΠΕ περιλαμβάνει διάταξη για τις διασυνοριακές επιπτώσεις εμπνεόμενη από τη 

Σύμβαση Espoo. 

Oπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 (Στόχοι), στόχος της οδηγίας 2001/42 είναι η υψηλού επιπέδου 

προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία 

και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης, 

εξασφαλίζοντας ότι, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, θα γίνεται εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για ορισμένα σχέδια και προγράμματα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον. Τα αρθρα 7 και 8 της Οδηγίας καθορίζουν τις διασυνοριακές διαβουλεύσεις σε 

περίπτωση που ένα κράτος-μέλος κρίνει ότι η εφαρμογή ενός σχεδίου ή προγράμματος το οποίο 

αφορά στην επικράτεια του, ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε άλλο 

κράτος-μέλος ή σε περίπτωση που το ζητήσει ένα κράτος-μέλος που ενδέχεται να υποστεί 

σημαντικές επιπτώσεις, αλλά και τη λήψη αποφάσεων. 

Η εναρμόνιση της Οδηγίας 2001/42 στο εθνικό δίκαιο έγινε με την ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 

1225/Β/5.9.2006). Με αυτή την απόφαση αποσκοπείται η συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων και προγραμμάτων», που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕL 197/30/21.7.2001), ώστε, στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης, να 

ενσωματώνεται η περιβαλλοντική διάσταση πριν την υιοθέτηση σχεδίων και προγραμμάτων, με την 

θέσπιση των αναγκαίων μέτρων, όρων και διαδικασιών για την αξιολόγηση και εκτίμηση των 

επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν στο περιβάλλον και να προωθείται έτσι η αειφόρος ανάπτυξη 

και μία υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος 

Επίσης, πιο πρόσφατα με την Οδηγία 2013/30/ΕΕ ‘Για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών 

υδρογονανθράκων και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ΄ (Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης L 178 της 28.6.2013) τίθεται εν ισχύ σειρά προβλέψεων που στοχεύουν στη 

κατά το δυνατόν μείωση των σοβαρών ατυχημάτων που σχετίζονται με υπεράκτιες εργασίες 

πετρελαίου και φυσικού αερίου και τον περιορισμό των συνέπειών τους, ώστε να βελτιωθεί η 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων οικονομιών από τη ρύπανση, να 

καθοριστούν ελάχιστες προϋποθέσεις για την υπεράκτια εξερεύνηση και εκμετάλλευση 

κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, να περιοριστούν τα πιθανά προβλήματα στην 

εγχώρια παραγωγή ενέργειας και να βελτιωθούν οι μηχανισμοί αντίδρασης σε περίπτωση 

ατυχήματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ενημέρωση και παροχή σχετικών πληροφοριών, ο 

συντονισμός, η συνεργασία στην κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπισης και ο έλεγχος της ετοιμότητας 
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σε διμερή ή πολυμερή βάση (πχ άρθρα 31-332). Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι η Οδηγία 

2013/30/ΕΕ αναφέρεται στο επίπεδο των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο «εργασιών 

                                                 
2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIΙ: ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 31 

Διασυνοριακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης των κρατών μελών στη δικαιοδοσία των 

οποίων πραγματοποιούνται υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

1.   Σε περίπτωση που κράτος μέλος εκτιμά ότι ένας μεγάλος κίνδυνος που σχετίζεται με υπεράκτιες εργασίες 

πετρελαίου και φυσικού αερίου που πρόκειται να διεξαχθούν στη δικαιοδοσία του, ενδέχεται να έχει σοβαρές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους μέλους, διαβιβάζει, πριν από την έναρξη των εργασιών, τις σχετικές 

πληροφορίες στο κράτος μέλος που ενδέχεται να επηρεαστεί και επιχειρεί, από κοινού με το εν λόγω κράτος μέλος, να 

λάβει μέτρα για την αποτροπή ζημίας. 

Τα κράτη μέλη που θεωρούν ότι ενδεχομένως θα επηρεαστούν μπορούν να ζητήσουν από το κράτος μέλος στη 

δικαιοδοσία του οποίου θα διεξαχθεί η υπεράκτια εργασία πετρελαίου και φυσικού αερίου να τους διαβιβάσει όλες τις 

σχετικές πληροφορίες. Τα εν λόγω κράτη μέλη μπορούν να εκτιμούν από κοινού την αποτελεσματικότητα των μέτρων, 

με την επιφύλαξη της ευθύνης σχετικά με τις ρυθμιστικές λειτουργίες της αρμόδιας αρχής με δικαιοδοσία για την οικεία 

εργασία δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ). 

2.   Οι σοβαροί κίνδυνοι που διαπιστώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 λαμβάνονται υπόψη στα εσωτερικά και 

εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, προκειμένου να διευκολύνεται η από κοινού 

αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρού ατυχήματος. 

3.   Όπου υπάρχει κίνδυνος ορατών διασυνοριακών επιπτώσεων σε τρίτες χώρες από σοβαρά ατυχήματα, τα κράτη μέλη 

παρέχουν πληροφορίες, σε αμοιβαία βάση, στις τρίτες χώρες. 

4.   Τα κράτη μέλη συντονίζουν μεταξύ τους μέτρα που αφορούν περιοχές εκτός της Ένωσης, προκειμένου να 

αποτρέψουν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

5.   Τα κράτη μέλη ελέγχουν τακτικά την ετοιμότητά τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ατυχημάτων σε 

συνεργασία με τα κράτη μέλη που ενδέχεται να επηρεαστούν, τους σχετικούς οργανισμούς της Ένωσης και, σε 

αμοιβαία βάση, με τρίτες χώρες που ενδέχεται να επηρεαστούν. Η Επιτροπή δύναται να συμβάλλει στη διενέργεια 

ασκήσεων που επικεντρώνονται στη δοκιμή διασυνοριακών μηχανισμών αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου 

ανάγκης. 

6.   Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος ή επικείμενης απειλής σοβαρού ατυχήματος που έχει ή μπορεί να έχει 

διασυνοριακές επιπτώσεις, το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου λαμβάνει χώρα το γεγονός, ειδοποιεί αμελλητί 

την Επιτροπή και εκείνα τα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες που ενδεχομένως θα επηρεαστούν από το σοβαρό ατύχημα και 

παρέχει συνεχώς χρήσιμες πληροφορίες για αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. 

Άρθρο 32 

Διασυνοριακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης των κρατών μελών στη δικαιοδοσία των 

οποίων δεν πραγματοποιούνται υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου 

1.   Τα κράτη μέλη στη δικαιοδοσία των οποίων δεν πραγματοποιούνται υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού 

αερίου ορίζουν σημείο επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών με σχετικά παρακείμενα κράτη μέλη. 

2.   Τα κράτη μέλη στη δικαιοδοσία των οποίων δεν πραγματοποιούνται υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού 

αερίου εφαρμόζουν το άρθρο 29 παράγραφοι 4 και 7, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν επαρκείς υποδομές 

αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση που υφίστανται τις συνέπειες σοβαρού ατυχήματος. 

3.   Τα κράτη μέλη στη δικαιοδοσία των οποίων δεν πραγματοποιούνται υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού 

αερίου συντονίζουν τα εθνικά τους σχέδια αντιμετώπισης σοβαρού ατυχήματος στο θαλάσσιο περιβάλλον με άλλα 

σχετικά κράτη μέλη, στον βαθμό που απαιτείται, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλέον αποτελεσματική αντιμετώπιση 

σοβαρού ατυχήματος. 

4.   Σε περίπτωση που κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου δεν πραγματοποιούνται υπεράκτιες εργασίες 

πετρελαίου και φυσικού αερίου πληγεί από σοβαρό ατύχημα: 

α) λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τα εθνικά σχέδια αντιμετώπισης σοβαρού ατυχήματος που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3, 

β) διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες έχει στη κατοχή του και είναι διαθέσιμες στη δικαιοδοσία του και οι 

οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες για την πλήρη διερεύνηση του σοβαρού ατυχήματος παρέχονται στο κράτος μέλος που 

διεξάγει την έρευνα ή τίθενται, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεσή του, σύμφωνα με το άρθρο 26. 

Άρθρο 33 

Συντονισμένη προσέγγιση της ασφάλειας των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου σε διεθνές επίπεδο 
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πετρελαίου και φυσικού αερίου», ενώ η παρούσα μελέτη αναφέρεται στο επίπεδο του 

προγράμματος, το οποίο χρονικά προηγείται κατά πολύ αυτού των έργων. Όταν η πρόοδος του 

προγράμματος φτάσει στο σημείο να προβλέψει έργα με συγκεκριμένο τεχνικό και περιβαλλοντικό 

σχεδιασμό σε συγκεκριμένες θέσεις, τότε η Οδηγία θα αρχίσει να εφαρμόζεται στην αδειοδότηση 

καθενός εξ αυτών. 

 

5.7.2 Πιθανές σημαντικές διασυνοριακές επιπτώσεις. 

Όπως αναφέρθηκε και εκτενώς περιγράφηκε στα κεφάλαια 5.2 έως 5.5, οι περισσότερες από τις 

επιπτώσεις των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων εντοπίζονται στο άμεσο 

περιβάλλον των φρεατίων, αγωγών, ή άλλες τοποθεσίες εγκαταστάσεων. 

5.7.2.1 Κανονικές συνθήκες 

Υπό κανονικές συνθήκες οι άμεσες και σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων της αναζήτησης, εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων εκτιμάται ότι 

δεν είναι πιθανό να επηρεάσουν το περιβάλλον γειτονικών χωρών. 

Από την επισκόπηση των επιπτώσεων όπως περιγράφονται στα κεφάλαια 5.2-5.5 δημιουργήθηκε ο 

Πίνακας 5.ΧΙΙ, από τον οποίο προκύπτει ότι: 

Α) κατά την αναζήτηση των υδρογονανθράκων, πιθανές διασυνοριακές επιδράσεις, μπορούν να 

προκληθούν από: (i)) τον θόρυβο Airgun, (ii) κυκλοφορία πλοίων και ρυμουλκούμενου εξοπλισμού, 

(iii) απορρίψεις αποβλήτων, (iv) εκπομπές αερίων ρύπων και (v) διαταραχή του θαλάσσιου πυθμένα 

(βλέπε και Κεφ. 5.2.2). Ωστόσο, οι επιπτώσεις αυτών δεν αξιολογούνται ως σημαντικές. 

Συγκεκριμένα: 

(i) Aπό το θόρυβο airgun πιθανή σημαντική επίπτωση μπορεί να προκληθεί στα θαλάσσια 

θηλαστικά, χελώνες και  σε μερικά είδη ψαριών για τα οποία συνιστώνται μέτρα μετριασμού 

(Πίνακες 5.ΙΙ, 5.ΙΙΙ, Κεφ. 5.2.3). Ωστόσο, οι πιθανές επιπτώσεις περιορίζονται σε ακτίνα μερικών 

εκατοντάδων μέτρων από το airgun, άρα είναι τοπικού χαρακτήρα και δεν αξιολογούνται ως 

σημαντικές σε διασυνοριακό επίπεδο. Αλλά, και σε αυτή τη περίπτωση τοπικών επιπτώσεων 

εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα (πχ JNCC, MMS, κ.α.) για τη μείωση των κινδύνων σε ζώα, 

ακόμη και σε τοπικό επίπεδο (Κεφ. 5.2.3.4). 

(ii) Οι επιπτώσεις από τη κυκλοφορία πλοίων με ρυμουλκούμενο εξοπλισμό θεωρούνται σημαντικές 

στην αλιεία και τη ναυσιπλοϊα. Η εφαρμογή μέτρων που προλαμβάνουν ή μετριάζουν αυτές τις 

επιπτώσεις υπάρχουν, όπως η διατήρηση μίας ζώνης αποκλεισμού γύρω από το σεισμικό σκάφος 

και τον εξοπλισμό του. Είναι φανερό ότι και σε αυτή τη περίπτωση οι επιπτώσεις είναι τοπικού 

χαρακτήρα και δεν αξιολογούνται ως σημαντικές σε διασυνοριακό επίπεδο. 

                                                                                                                                                                   
1.   Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και με την επιφύλαξη των σχετικών διεθνών συμφωνιών, 

προάγει τη συνεργασία με τρίτες χώρες που αναλαμβάνουν υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου στις 

ίδιες θαλάσσιες περιοχές με κράτη μέλη. 

2.   Η Επιτροπή διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών που εκτελούν υπεράκτιες εργασίες 

πετρελαίου και φυσικού αερίου και των παρακείμενων τρίτων χωρών που εκτελούν παρόμοιες εργασίες, προκειμένου 

να προάγονται μέτρα πρόληψης και περιφερειακά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. 

3.   Η Επιτροπή προάγει υψηλά πρότυπα ασφαλείας για τις υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε 

διεθνές επίπεδο στα σχετικά διεθνή και περιφερειακά φόρουμ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα ύδατα 

της Αρκτικής. 
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(iii) & (iv) Οι επιπτώσεις από τα υγρά απόβλητα και τους αέριους ρύπους είναι παρόμοιες με αυτές 

από άλλα σκάφη που συνήθως κινούνται στη περιοχή και θεωρούνται αμελητέες  και μη 

ανιχνεύσιμες λίγες δεκάδες ή εκατοντάδες μέτρα μακριά από τη πηγή, αντίστοιχα (Κεφ. 5.2.5, 

5.2.6). Ωστόσο είναι απαραίτητη η συμμόρφωση με την MARPOL. Επομένως παρά το τοπικό 

χαρακτήρα αυτών των επιπτώσεων υπάρχει  ετοιμότητα μέτρων ασφάλειας που θα προλάβουν τη 

διασυνοριακή εξάπλωση. Επομένως και αυτές οι επιπτώσεις δεν θεωρούνται σημαντικές σε 

διασυνοριακό επίπεδο. 

(v) Ερευνες με καλώδια στον θαλάσσιο πυθμένα (αν γίνουν), ή έρευνες που αγκυρώνουν καλώδια 

στο βυθό, ή σεισμικές έρευνες με καλώδια που τοποθετούνται σε γεωτρήσεις μπορεί να 

διαταράξουν μικρές περιοχές του πυθμένα της θάλασσας. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα 

επιπτώσεων για τα κοράλλια βαθέων υδάτων, χημειοσυνθετικές βιοκοινωνίες, ναυάγια, ή άλλους 

βυθισμένους αρχαιολογικούς πόρους εφόσον είναι παρόντα στη θέση έρευνας. Ωστόσο, λόγω του 

ελάχιστης διαταραχής στον πυθμένα κατά τη διάρκεια αυτών των ερευνών, δεν αναμένονται 

σημαντικές επιπτώσεις και σαφώς είναι τοπικής εμβέλειας, άρα δεν ενδιαφέρουν σε διασυνοριακό 

επίπεδο (Κεφ. 5.2.7). 

Β) κατά την φάση της εξερεύνησης των υδρογονανθράκων, πιθανές διασυνοριακές επιδράσεις 

μπορούν να προκληθούν (i) κατά την εγκατάσταση, παρουσία  και απομάκρυνση γεωτρύπανου, (ii) 

από τα απόβλητα γεώτρησης και άλλα απόβλητα, (iii) από τα θαλάσσια συντρίμματα (debris), (iv) 

τις εκπομπές αέριων ρύπων, (v) τη δοκιμή γεώτρησης  και (vi) τις σχετικές υποστηρικτικές 

δραστηριότητες. Και στην περίπτωση αυτή, οι διασυνοριακές επιπτώσεις δεν αξιολογούνται ως 

σημαντικές, κυρίως λόγω του τοπικού χαρακτήρα τους (Κεφ. 5.3, Πίνακας 5.IV). Πιο αναλυτικά: 

(i) Από την εγκατάσταση, παρουσία και απομάκρυνση του γεωτρύπανου περίπου 2-3 εκτάρια του 

πυθμένα και των βενθικών κοινοτήτων διαταράσσονται, για αυτό σε περίπτωση ύπαρξης 

σημαντικών βιοκοινωνιών ή ναυαγίων και αρχαιολογικών πόρων, οι εγκαταστάσεις πρέπει να 

βρίσκονται τουλάχιστον 100 μέτρα από αυτές τις περιοχές. Αν και οι επιπτώσεις μπορούν να 

επιμείνουν για αρκετά χρόνια, είναι τοπικού χαρακτήρα και δεν ενδιαφέρουν σε διασυνοριακό 

επίπεδο. Επίσης από την παρουσία των εξεδρών του γεωτρύπανου μπορεί να επηρεαστούν οι 

θαλάσσιοι οργανισμοί από τα φώτα ή το θόρυβο. Ωστόσο, και αυτές οι επιδράσεις θεωρούνται 

αμελητέες και τοπικές και δεν αξιολογούνται σε διασυνοριακό επίπεδο. 

(ii), (iii) & (iv) Οι επιπτώσεις από τα απόβλητα της γεώτρησης εμφανίζονται μέσα σε 500 μέτρα 

από τη θέση κάθε φρεατίου και αν και είναι επίμονες για αρκετά χρόνια θεωρούνται ήσσονος 

σημασίας ή αμελητέες λόγω της χαμηλής πυκνότητας και χαμηλής ποικιλομορφίας των βαθύαλων 

βενθικών κοινοτήτων. Σε περίπτωση εντοπισμού ύπαρξης σημαντικών βιοκοινωνιών οι δικαιοδόχοι 

άδειας πρέπει να υποχρεούνται να διατηρούν μια απόσταση διαχωρισμού τουλάχιστον 500 μέτρων 

από οποιαδήποτε προτεινόμενη τοποθεσία απόρριψης ρευστών γεωτρήσεων και υπολειμμάτων. Οι 

επιπτώσεις από τα υγρά, αέρια και στερεά απόβλητα είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται 

παραπάνω στη φάση αναζήτησης και θεωρούνται αμελητέες  και μη ανιχνεύσιμες λίγες δεκάδες ή 

εκατοντάδες μέτρα μακριά από τη πηγή, με την εξαίρεση της περίπτωσης τραυματισμού ή 

κατάποσης από θαλάσσια θηλαστικά, χελώνες και πουλιά, κάποιων στερεών αποβλήτων πχ 

πλαστικά. Ωστόσο είναι απαραίτητη η συμμόρφωση με την MARPOL. Επομένως, και αυτές οι 

επιπτώσεις δεν θεωρούνται σημαντικές σε διασυνοριακό επίπεδο, αφενός λόγω του τοπικού 

χαρακτήρα τους,  αφετέρου γιατί υπάρχουν μέτρα ασφάλειας που θα προλάβουν την όποια 

διασυνοριακή εξάπλωση. 
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(v) Κατά τις δοκιμές γεωτρήσεων υπάρχουν τοπικές επιπτώσεις κοντά στην θέση γεώτρησης στη 

ποιότητα του αέρα από εκπομπές αέριων ρύπων και κατακρήμνιση σταγονιδίων πετρελαίου στην 

επιφάνεια της θάλασσας, παραβιάζοντας τα πρότυπα ποιότητας του νερού. Για το σκοπό αυτό οι 

δικαιούχοι αδειών γεώτρησης οφείλουν να χρησιμοποιούν καυστήρες υψηλής απόδοσης και να 

παρακολουθούν την ποιότητα της θάλασσας. Επομένως υπάρχουν προληπτικά μέτρα, ωστόσο και 

σε αυτή τη περίπτωση πρόκειται για επιπτώσεις κυρίως τοπικού επιπέδου που δεν είναι σημαντικές 

σε διασυνοριακό επίπεδο.  

(vi) Οι υποστηρικτικές επιχειρήσεις για τις διερευνητικές γεωτρήσεις πιθανόν να προκαλέσουν 

αύξηση των υπαρχόντων επιπέδων κίνησης πλοίων σε αυτές τις περιοχές και ενδεχομένως 

συγκρούσεις με θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες. Η κίνηση των ελικοπτέρων πάνω από παράκτιες 

περιοχές μπορεί να ενοχλήσουν αποικίες πουλιών, και οι επιπτώσεις πιθανόν να είναι 

σημαντικότερες όταν περνούν κοντά από περιοχές SPA ή ΙΒΑ. Ωστόσο, και αυτές έχουν τοπική 

εμβέλεια και άρα αφορούν σε ελληνικές περιοχές και δεν αναμένεται να δημιουργήσουν 

διασυνοριακό πρόβλημα. 

Γ)  Κατά την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων πιθανές διασυνοριακές επιδράσεις μπορούν 

να προκληθούν λόγω:  (i) της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την παρουσία των υποδομών, (ii) 

από τα απόβλητα γεωτρήσεων και άλλα λειτουργικά απόβλητα, (iii) τα θαλάσσια συντρίμματα 

(debris), (iv) από τις εκπομπές αέριων ρύπων, (v) τις υποστηρικτικές δραστηριότητες και (vi) την 

απομάκρυνση υποδομών (Κεφ. 5.4.2, Πίνακας 5.ΙΧ). Είναι φανερό ότο οι επιπτωσεις κι σε αυτή τη 

φάση ανήκουν στην ίδια κατηγορία, όπως και στη προηγούμενη φάση. Επομένως, οι διασυνοριακές 

επιπτώσεις δεν αξιολογούνται ως σημαντικές. 

(i) Η εγκατάσταση των μονάδων παραγωγής θα διαταράξει τον πυθμένα της θάλασσας. Ο βαθμός 

διαταραχής θα εξαρτηθεί από το είδος των υποδομών, αλλά εκτιμάται ότι θα είναι 2 εκτάρια ανά 

εγκατάσταση πλατφόρμας. Η εγκατάσταση του αγωγού διαταράσσει συνήθως το πυθμένα της 

θάλασσας περίπου 0,32 εκτάρια ανά χιλιόμετρο, ή 50 εκτάρια για αγωγό 160 χιλιομέτρων. Οι 

επιπτώσεις είναι πιθανόν να επιμείνουν για αρκετά χρόνια. Οι επιπτώσεις σε περιοχές με μαλακό 

υπόστρωμα θεωρούνται αμελητέες λόγω της χαμηλής πυκνότητας και χαμηλής ποικιλότητας των 

βενθικών κοινωνιών βαθέων υδάτων. Ωστόσο, η τοποθέτηση εγκαταστάσεων σε περιοχές που 

πιθανά βρίσκονται κοράλλια βαθέων υδάτων ή χημειοσυνθετικές κοινότητες αντιπροσωπεύει μία 

σημαντική επίπτωση στο βενθικό οικοσύστημα. Ενδεχόμενη ζημία σε ιστορικά ναυάγια ή άλλους 

αρχαιολογικούς πόρους θα μπορούσε να είναι σημαντική και θα πρέπει να αποφεύγεται. Η 

παρουσία των εξέδρων θα προσελκύει ίσως πελαγικά ψάρια. Τα πουλιά ενδεχομένως να 

χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες σαν σταθμούς. Ο θόρυβος και τα φώτα μπορεί να προκαλέσουν 

αλλαγές συμπεριφοράς στα θαλάσσια θηλαστικά και στις θαλάσσιες χελώνες (πχ. προσέλκυση ή 

αποφυγή). Οι βενθικές κοινωνίες μπορεί να επηρεαστούν από οργανικές απορρίψεις από τις 

πλατφόρμες και από την φυσική παρουσία των σωλήνων στον πυθμένα. Ωστόσο, είναι φανερό ότι 

οι επιπτώσεις αυτές γενικά περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο, μην ενέχοντας σημαντικό 

διασυνοριακό κίνδυνο. 

(ii) Υγρά και υπολείμματα γεώτρησης θα συσσωρεύονται στον πυθμένα της θάλασσας, με 

αποτέλεσμα αλλαγές στο περίγραμμα του βυθού, στο μέγεθος κόκκου, συγκεντρώσεις του βαρίου, 

και ίσως συγκεντρώσεις άλλων μετάλλων. Αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν κατά κύριο λόγο σε ακτίνα 

μερικών εκατοντάδων μέτρων γύρω από κάθε φρεάτιο και μπορεί να διαρκέσουν για αρκετά χρόνια. 

Οι επιπτώσεις αυτών των συσσωρεύσεων σε περιοχές με μαλακό υπόστρωμα θεωρείται ήσσονος 

σημασίας ή αμελητέες λόγω της χαμηλής πυκνότητας και χαμηλής ποικιλότητας των σχετικών 
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βενθικών κοινοτήτων βαθέων υδάτων. Ωστόσο, οι απορρίψεις αποβλήτων σε περιοχές με 

κοινότητες κοραλλιών βαθέων υδάτων ή χημειοσυνθετικών κοινοτήτων θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις και θα πρέπει να αποφεύγονται. 

Τα απόβλητα από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του παραγόμενου 

ύδατος, είναι πιθανό να έχουν δευτερευούσης σημασίας ή αμελητέα επίδραση στην ποιότητα νερού 

σε απόσταση μερικών δεκάδων έως εκατοντάδων μέτρων γύρω από τις εγκαταστάσεις παραγωγής. 

Επομένως, και αυτές οι επιπτώσεις δεν θεωρούνται σημαντικές σε διασυνοριακό επίπεδο, κυρίως 

λόγω του τοπικού χαρακτήρα τους. 

(iii) Στερεά απορρίμματα τα οποία απορρίπτονται κατά λάθος στη θάλασσα από τις εξέδρες 

παραγωγής και τα σκάφη υποστήριξης, μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα θαλάσσια 

θηλαστικά στις χελώνες και στα θαλασσοπούλια, κυρίως λόγω της κατάποσης και της εμπλοκής 

των σωμάτων τους σε αυτά. Επιπλέον, τα μεταλλικά αντικείμενα, όπως ράβδοι και κάδοι, τα οποία 

βυθίζονται στον πυθμένα προκαλούν διαταραχή των βενθικών οικοσυστημάτων γύρω από τα 

φρεάτια. Είναι φανερό ότι οι επιπτώσεις αυτές γενικά περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο και δεν 

ενέχουν σημαντικό διασυνοριακό κίνδυνο. 

(iv) Οι εκπομπές αέριων ρύπων από τις περιοχές γεωτρήσεων αναμένεται ότι θα έχουν αμελητέα 

επίδραση στην ποιότητα του αέρα. Ειδικότερα, λόγω της απόστασης και των διεργασιών διασποράς 

και αραίωσης, δεν αναμένεται να υπάρξει επίδραση στην ατμόσφαιρα των παράκτιων και 

ηπειρωτικών περιοχών. Πρόκειται λοιπόν για επιπτώσεις κυρίως τοπικού επιπέδου που δεν είναι 

σημαντικές σε διασυνοριακό επίπεδο. 

(v) Οι επιχειρήσεις στήριξης είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν τις παρούσες εγκαταστάσεις 

λιμανιών και θα προκαλούσαν μικρή αύξηση της κίνησης σε αυτά τα λιμάνια. Δεν είναι γνωστό αν 

νέες ή επεκτεινόμενες εγκαταστάσεις θα χρειαστούν για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες 

εκμετάλλευσης. Η κίνηση των πλοίων συμπεριλαμβάνει κινδύνους σύγκρουσης με θαλάσσια 

θηλαστικά (κυρίως για Φυσητήρες και Ζιφιούς) και χελώνες. Η κίνηση των ελικοπτέρων πάνω από 

παράκτια ενδιαιτήματα μπορεί να διαταράξει τις αποικίες των πουλιών με σοβαρότερες επιπτώσεις 

στις περιπτώσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας και των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά. 

Ωστόσο και αυτές οι επιπτώσεις έχουν τοπική εμβέλεια και δεν ενδιαφέρουν σε διασυνοριακή 

επίπεδο. 

(vi) Η απομάκρυνση των κατασκευών παραγωγής ενδεχομένως να προκαλέσει θανάτους ή 

τραυματισμούς σε θαλάσσια θηλαστικά ή / και χελώνες στην περίπτωση χρήσης εκρηκτικών για την 

απομάκρυνση των ποδιών στήριξης των εξεδρών. Είναι εμφανής η τοπικής εμβέλειας επίπτωση και 

σε αυτή τη περίπτωση. 

Επομένως, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι υπό κανονικές συνθήκες μπορούν να 

προκληθούν επιδράσεις στο  περιβάλλον σε όλες τις φάσεις δραστηριοτήτων για έρευνα και 

εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, αλλά αφορούν κυρίως σε τοπικό επίπεδο, ενώ στη μη 

πιθανή περίπτωση διασυνοριακής επίπτωσης δεν κρίνεται ως σημαντική.  

5.7.2.2 Διασυνοριακές επιπτώσεις από ατυχήματα 

Ενα μεγάλο ατύχημα κατά την διάρκεια ή ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων, 

δυνητικά μπορεί να επιφέρει διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. H αξιολόγηση των 

πιθανών διασυνοριακών επιπτώσεων (βλέπε Πίνακα 5. ΧΙΙ), με βάση τους παράγοντες επίπτωσης 

για κάθε φάση των δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων (αναζήτηση, εξερεύνηση και 
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εκμετάλλευση), όπως και τα ατυχήματα, όπως περιεγράφηκαν στα παραπάνω αναφερόμενα 

κεφάλαια 5.2-5.5 προσδιορίζει δύο πηγές δυνητικά σημαντικών διασυνοριακών επιπτώσεων – μία 

κηλίδα αργού πετρελαίου από μια έκρηξη και διαρροή πετρελαίου diesel. Δηλαδή αφορά σε 

περιπτώσεις ατυχημάτων μόνο. 

Κάθε σχέδιο εκτέλεσης σεισμικών, γεωτρητικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων πρέπει να 

περιλαμβάνει μέτρα αντιμετώπισης δυνητικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενέχουν απειλή 

για τον άνθρωπο, το περιβάλλον ή τα περιουσιακά στοιχεία. 

Ωστόσο, ακόμα και με τον πιο προσεκτικό σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή ορθών διαδικασιών, 

βέλτιστων πρακτικών και κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού, μπορούν να συμβούν τέτοια 

περιστατικά ατυχημάτων, όπως (E&P Forum/UNEP, 1997): 

• απόρριψη καυσίμων, πετρελαίου, αερίων, χημικών και επικίνδυνων υλικών, 

• έκρηξη σε γεώτρηση πετρελαίου ή αερίου (blowout), 

• πυρκαγιές (στις εγκαταστάσεις ή τον περιβάλλοντα χώρο), 

• μη προγραμματισμένη απώλεια της εγκατάστασης και γεγονότα διακοπής λειτουργίας, 

• φυσικές καταστροφές και οι επιπτώσεις τους στις δραστηριότητες, για παράδειγμα 

πλημμύρες, σεισμοί, και 

• πόλεμος ή δολιοφθορά. 

Η πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών ατυχημάτων (Πίνακας 5.ΧΙΙ) είναι υψηλότερη κατά τη φάση 

όρυξης των ερευνητικών γεωτρήσεων.  

Οι απορρίψεις πετρελαιοειδών και η πρόκληση πετρελαιοκηλίδων (oil spills) περιλαμβάνουν 

(σύμφωνα με Cyprus SEA, 2008): 

• Απόρριψη αργού πετρελαίου μετά από έκρηξη κατά την όρυξη γεώτρησης (blowout), που 

δυνητικά μπορεί  να προκαλέσει διασυνοριακή ρύπανση, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

• Απόρριψη πετρελαίου κίνησης (diesel). Συνήθως οφείλεται σε συγκρούσεις σκαφών, ρήξεις 

δεξαμενών ή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμών με καύσιμα, δυνητικά μπορεί να 

προκληθεί διασυνοριακή ρύπανση, όπως περιγράφεται παρακάτω.. 

• Απόρριψη ρευστών διάτρησης με βάση το πετρέλαιο. Ο σχετικός κίνδυνος είναι πολύ μικρός. 

Στην περίπτωση απόρριψης στην ανοικτή θάλασσα, οι δυνητικές επιπτώσεις αφορούν στους 

βενθικούς οργανισμούς κάτω από τη θέση απόρριψης, όπου λόγω καθίζησης των αιωρούμενων 

στερεών μπορεί να σημειωθεί, ταφή και ασφυξία των οργανισμών και τοπική ανοξία του νερού. 

Αφορά ρύπανση τοπικής εμβέλειας.  

• Διαρροή ή απόρριψη ρευστών από ρυμουλκούμενο καλώδιο σεισμικών ερευνών (steamer cable). 

Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται στις θαλάσσιες σεισμικές έρευνες περιέχουν ελαφρούς 

αλειφατικούς υδρογονάνθρακες (παρόμοιους με την κηροζίνη), οι οποίοι προσφέρουν ηλεκτρική 

μόνωση και ουδέτερη πλευστότητα. Θραύση τέτοιων καλωδίων συμβαίνει σπάνια, ενώ η 

ποσότητα των ρευστών που απελευθερώνεται είναι συνήθως μικρή (100 έως 200 λίτρα), με 

αποτέλεσμα οι δυνητικές επιπτώσεις να είναι αμελητέες και να παρουσιάζονται σε τοπικό 

επίπεδο 

• Τέλος, πρέπει να γίνει αναφορά και στην αιφνίδια απελευθέρωση υδρόθειου (H2S), που μπορεί 

να συμβεί τόσο κατά τη φάση της έρευνας, όσο και κατά την παραγωγή. Ένα τέτοιο ατύχημα 
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δύναται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας και την ανθρώπινη υγεία. Ο 

βαθμός επικινδυνότητας εξαρτάται από τη συγκέντρωση H2S και τις μετεωρολογικές συνθήκες. 

Ωστόσο πρόκειται για φαινόμενο τοπικής εμβέλειας, χωρίς να παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο 

κίνδυνο διασυνοριακής ρύπανσης 

Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις μιας απόρριψης αργού πετρελαίου ή 

πετρελαίου κίνησης ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος της διαρροής, τα χημικά χαρακτηριστικά του 

πετρελαίου, τις ωκεανογραφικές και μετεωρολογικές συνθήκες και την αποτελεσματικότητα των 

μέτρων αντιμετώπισης. Οι περιβαλλοντικές συνιστώσες που επηρεάζονται δυνητικά είναι η 

ποιότητα των υδάτινων πόρων, η ποιότητα της ατμόσφαιρας και το βιοτικό περιβάλλον, κυρίως 

λόγω της τοξικότητας του πετρελαίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμοστούν άμεσα οι μηχανισμοί 

αντιμετώπισης και δεν κατορθωθεί να περιοριστεί η εξάπλωση της διαρροής, μπορεί να προκληθεί 

διασυνοριακή ρύπανση. Η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών και οι δράσεις καθαρισμού δύνανται 

να παρεμποδίζουν τις τοπικές αλιευτικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες. 

Οι περιοχές αδειοδότησης νότια της Κρήτης είναι κυρίως υπεράκτιες και ενώ η επίδραση των 

μεγάλων πετρελαιοκηλίδων στην ξηρά ή κοντά στην ακτή είναι σχετικά γνωστή, λόγω των γνωστών 

περιστατικών πρόκλησης ρύπανσης από δεξαμενόπλοια, σε διεθνές επίπεδο, όπως π.χ. του Exxon 

Valdez στην Αλάσκα το 1989, λιγότερα είναι γνωστά για τις επιπτώσεις σε ανοικτά νερά.  

Γενικά, διεθνώς έχουν υπάρξει αρκετές πετρελαιοκηλίδες, κυρίως ως αποτέλεσμα εκρήξεων 

γεωτρήσεων, αλλά καμία σε βαθιά νερά (Lloyd’s, 2011). Τον Αύγουστο του 2009, μία γεώτρηση 

από τη γεωτρητική εξέδρα West Atlas στο πεδίο Montara στην θάλασσα Timor, υπέστη έκρηξη με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία κηλίδας πετρελαίου και συμπυκνωμάτων που κάλυπτε έκταση περίπου 

2.500 τετραγωνικών μιλίων ωκεανού. Ωστόσο, το περιστατικό συνέβη μακριά από την ακτή και είχε 

σχετικά μικρό κόστος καθαρισμού. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτής της πετρελαιοκηλίδας 

εξακολουθούν να παρακολουθούνται και η κυβέρνηση της Ινδονησίας πρόσφατα ισχυρίστηκε ότι η 

πετρελαιοκηλίδα έφτασε τα εθνικά της ύδατα και προκάλεσε κάποια ρύπανση (Lloyd’s, 2011). 

Όπως αναφέρθηκε, τα πραγματικά αποτελέσματα μιας πετρελαιοκηλίδας μπορεί να ποικίλουν 

σημαντικά ανάλογα με τον όγκο διαρροής, τη χημική σύνθεση του πετρελαίου, ωκεανογραφικές και 

μετεωρολογικές συνθήκες, και την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

κηλίδας. Μια διαρροή αργού πετρελαίου θα μπορούσε να έχει σημαντικές περιβαλλοντικές και 

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, επηρεάζοντας δυσμενώς την ποιότητα του θαλασσινού νερού, 

την ποιότητα της ατμόσφαιρας, τις βενθικές βιοκοινωνίες και εντοπισμένη τοξικότητα στις 

βιοκοινωνίες της υδάτινης στήλης, τα θαλάσσια θηλαστικά, τις θαλάσσιες χελώνες, τα θαλάσσια και 

παράκτια πτηνά, τους παράκτιους βιότοπους, τις προστατευόμενες περιοχές, την αναψυχή και τον 

τουρισμό, και τις παράκτιες κατοικημένες περιοχές, τις ναυτιλιακές και αλιευτικές δραστηριότητες.  

Οσον αφορα στο παράκτιο περιβάλλον, οι κύριες επιπτώσεις συνίστανται κυρίως σε υποβάθμιση 

της ποιότητας νερού κοντά στην περιοχή διαρροής. Εκτός από την περίπτωση σημαντικής διαρροής 

πετρελαίου κοντά στην ακτή, οι μικρής κλίμακας διαρροές στο θαλάσσιο χώρο δεν αναμένεται να 

έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες των παράκτιων περιοχών, ούτε σε κατοικημένες, 

προστατευόμενες και τουριστικές περιοχές, επειδή οι γεωτρήσεις νότια της Κρήτης είναι γενικά σε 

περιοχές ανοικτής θάλασσας. 

Οι συμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης της ρύπανσης ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση και το 

μέγεθος της πετρελαιοκηλίδας, αλλά συχνά περιλαμβάνουν αρχικά μέτρα ανάσχεσης, συνήθως με 

τη χρήση πλωτών φραγμάτων, που συγκεντρώνουν τους ρύπους προτού γίνει η απομάκρυνσή τους, 

χρησιμοποιώντας απορροφητικές ουσίες, ειδικές συσκευές περισυλλογής ή με καύση. 
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Χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως και μέσα διασποράς, τα οποία διασπούν το πετρέλαιο σε 

μικρότερα σταγονίδια, έτσι ώστε να είναι πιο πιθανό να διαλυθούν στη στήλη νερού. 

Αναφέρεται ότι το πετρέλαιο θα μπορούσε να παρασυρθεί με τη μορφή μικρών σταγονιδίων από 

υπόγεια ρεύματα ή να «παγιδευτεί» σε στρωματοποιημένα επίπεδα (stratified layers) στη θάλασσα 

που δεν επιτρέπουν τη άνοδο τους στην επιφάνεια ή κάνοντας την εμφάνισή τους μίλια μακριά από 

τη θέση της έκρηξης. Μετά τη διαρροή των κατ’ εκτίμηση 4,9 εκατ. βαρελιών από το Macondo το 

2010, το πετρέλαιο ανέβηκε στην επιφάνεια. Οι εκτιμήσεις για το τι συνέβη στο πετρέλαιο που 

απελευθερώθηκε δείχνουν ότι το 23% αυτού εξατμίστηκε φυσικά ή διαλύθηκε, το 29% 

διασπάστηκε φυσικά ή χημικά και το 25% ανακτήθηκε απευθείας από την κεφαλή της γεώτρησης, 

κάηκε ή απομακρύνθηκε με διατάξεις περισυλλογής. Το υπόλοιπο 23% θεωρείται «υπολειμματικό», 

το οποίο περιλαμβάνει το πετρέλαιο που είναι πάνω ή λίγο κάτω από την επιφάνεια, όπως η πίσσα 

και το πετρέλαιο που έχει ξεβράσει η θάλασσα. Το υπολειμματικό και διασπαρμένο πετρέλαιο είναι 

τελικά πιθανό να αποδομηθεί φυσικά (Lloyd’s, 2011). 

Μελέτες που έγιναν μετά το Macondo, έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία ενός νέφους σταγονιδίων 

πετρελαίου και διαλυμένων αερίων σε βάθη νερού μεταξύ 975 και 1280 μέτρων που εκτείνεται για 

πολλά χιλιόμετρα, κυρίως στα νοτιοδυτικά της γεώτρησης. Η μακροπρόθεσμη επίδραση των ουσιών 

αυτών σε περιβάλλοντα βαθιών νερών παραμένει αβέβαιη, με τη μείωση της παροχής οξυγόνου και 

το επίπεδο τοξικότητας για τους εκτεθειμένους οργανισμούς να είναι δύο παράγοντες που 

προκαλούν ανησυχία. Αν και οι μελέτες έχουν δείξει ότι το νέφος αυτό θα είχε σχηματιστεί με 

φυσικό τρόπο (καθώς περίπου 15% του πετρελαίου που διέφυγε από την κεφαλή της γεώτρησης θα 

είχε διαχωριστεί φυσικά από το στροβιλισμό της ροής), η χρήση των 18.379 βαρελιών μέσων 

διασποράς μπορεί να διπλασίασε το μέγεθός του. Η έγχυση μέσων διασποράς μείωσε την ποσότητα 

του πετρελαίου που ανήλθε στην επιφάνεια, καθώς και τον κίνδυνο των ορατών ζημιών σε ακτές 

και στην άγρια ζωή, αλλά με το κόστος της παραμονής περισσότερου πετρελαίου εντός της στήλης 

νερού και του κινδύνου των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στα οικοσυστήματα βαθιών νερών 

(Lloyd’s, 2011). 

Περαιτέρω μελέτες και παρακολούθηση μπορούν να δείξουν κατά πόσον η προσέγγιση που 

χρησιμοποιήθηκε στο Macondo ήταν σωστή και αυτό θα επηρεάσει σαφώς τις μελλοντικές εργασίες 

αποκατάστασης. Βεβαίως, οι δύο βιομηχανίες που κινδυνεύουν περισσότερο από τις 

πετρελαιοκηλίδες είναι ο τουρισμός και η αλιεία (Lloyd’s, 2011). 

Η εμπειρία του Deepwater Horizon επιβάλλει στη περίπτωση των πιθανών γεωτρήσεων στο Ιόνιο 

τον αυστηρό περιοδικό έλεγχο  πιθανής απώλειας πιέσεων (blow out) και αστοχιών (διάβρωση, 

φθορά) στις σωληνώσεις/αγωγούς  των γεωτρήσεων. 
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Πίνακας 5.ΧΙΙ. Πιθανές διασυνοριακές επιπτώσεις για κάθε φάση των δραστηριοτήτων 

υδρογονανθράκων (αναζήτηση, εξερεύνηση και εκμετάλλευση), όπως και 

ατυχήματα. 

 

Παράγων επίπτωσης Πιθανή διασυνοριακή 

επίδραση 

Πιθανή σημαντικότητα 

διασυνοριακών 

επιπτώσεων 

Αναζήτηση   

Θόρυβος Airgun Ο θόρυβος ανιχνεύεται 

πολλά χιλιόμετρα  

μακριά, αλλά ο κίνδυνος 

σημαντικών επιπτώσεων 

(πχ σε θαλάσσια 

θηλαστικά και χελώνες) 

περιορίζεται σε μερικές 

εκατοντάδες μέτρα από τα 

πλοία σεισμικών ερευνών 

Οχι 

Κυκλοφορία πλοίων και 

ρυμουλκούμενου 

εξοπλισμού  

Μικρή πιθανότητα 

ελάχιστης επέκτασης των 

ερευνητικών γραμμών και 

ρυμουλκούμενου 

εξοπλισμού σε περιοχή 

άλλου κράτους  

Οχι 

Απορρίψεις αποβλήτων Διαλύονται ταχέως κοντά 

στα πλοία 

Οχι 

Εκπομπές αερίων ρύπων Διαχέονται γρήγορα 

κοντά στα πλοία 

Οχι 

Διαταραχή θαλάσσιου 

πυθμένα 

Οι επιδράσεις 

περιορίζονται στις 

περιοχές που βρίσκονται 

τα καλώδια ή ο 

εξοπλισμός επί του 

θαλάσσιου πυθμένα 

Οχι 

Εξερεύνηση   

Εγκατάσταση, παρουσία  

και απομάκρυνση 

γεωτρύπανου 

Οι επιπτώσεις 

περιορίζονται κοντά και 

επί των περιοχών 

γεώτρησης και 

αγκύρωσης 

Οχι 

Απόβλητα γεώτρησης Πλούμια θολερότητας 

μπορεί να εκτείνονται σε 

Όχι? 
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μερικά χιλιόμετρα από τα 

γεωτρύπανα καθώς και 

λεπτά υμένια από υγρά 

γεώτρησης μπορεί να 

διασπείρονται σε αρκετά 

χιλιόμετρα 

Αλλα απόβλητα Διαλύονται γρήγορα 

κοντά στα γεωτρύπανα 

Οχι 

Θαλάσσια συντρίμματα 

(debris) 

Τα επιπλέοντα 

συντρίμματα μπορούν να 

διασπείρονται σε μεγάλες 

περιοχές, επιπτώσεις στο 

πυθμένα περιορίζονται 

κοντά στα γεωτρύπανα 

Οχι 

Εκπομπές αέριων ρύπων Διασπείρονται γρηγορα 

κοντά στο γεωτρύπανο 

Οχι 

Δοκιμή γεώτρησης Εκπομπές και σταγονίδια 

πετρελαίου από 

κατακρήμνιση 

διασπείρονται κοντά στο 

γεωτρύπανο 

Οχι 

Υποστηρικτικές 

δραστηριότητες 

Οι επιπτώσεις μπορεί να 

εμφανιστούν ανάμεσα 

στη γεώτρηση και τις 

ακτές της νήσου Κρήτης, 

όπου ίσως θα υπάρχουν 

χερσαίες εγκαταστάσεις 

Οχι 

Εκμετάλλευση 

(Ανάπτυξη και 

Παραγωγή) 

  

Εγκατάστασεις Επιπτώσεις κυρίως κοντά 

στις γεωτρήσεις και κατά 

μήκος των αγωγών προς 

την χερσαία πλευρά της 

νησου Κρήτης. 

Οχι 

Παρουσία υποδομών Επιδράσεις πλησίον των 

υπεράκτιων υποδομών. 

Οχι 

Απόβλητα γεωτρήσεων Πλούμια θολερότητας 

μπορεί να εκτείνονται σε 

μερικά χιλιόμετρα από τα 

γεωτρύπανα καθώς και 

λεπτά υμένια από υγρά 

Οχι 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 377 

γεώτρησης μπορεί να 

διασπείρονται σε αρκετά 

χιλιόμετρα 

Λειτουργικά απόβλητα Τα απόβλητα διαλύονται 

γρήγορα κοντά στις 

υπεράκτιες εγκαταστάσεις 

Οχι 

Θαλάσσια συντρίμματα 

(debris) 

Τα επιπλέοντα 

συντρίμματα μπορούν να 

διασπείρονται σε μεγάλες 

περιοχές, επιπτώσεις στο 

πυθμένα περιορίζονται 

κοντά στα γεωτρύπανα 

Οχι 

Εκπομπές αέριων ρύπων Διασπείρονται γρήγορα 

κοντά στο γεωτρύπανο 

Οχι 

Υποστηρικτικές 

δραστηριότητες 

Οι επιπτώσεις μπορεί να 

εμφανιστούν ανάμεσα 

στη γεώτρηση και τις 

ακτές της νήσου Κρήτης, 

όπου ίσως θα υπάρχουν 

χερσαίες εγκαταστάσεις 

Οχι 

Απομάκρυνση υποδομών Επιδράσεις πλησίον των 

θέσεων υπεράκτιων 

υποδομών. 

Οχι 

Ατυχήματα   

Κηλίδα αργού πετρελαίου 

από εκρηξη 

Οι επιδράσεις μπορούν να 

επεκταθούν σε γειτονικές 

επικράτειες, ανάλογα με 

τον όγκο της κηλίδας, τη 

χημική σύνθεση, 

ωκεανογραφικές και 

μετεωρολογικές 

συνθήκες, και 

αποτελεσματικότητα των 

μέτρων αντιμετώπισης 

της κηλίδας 

ΝΑΙ 

Κηλίδα πετρελαίου Diesel Οι επιδράσεις μπορούν να 

επεκταθούν σε γειτονικές 

επικράτειες, ανάλογα με 

τον όγκο της κηλίδας, τη 

χημική σύνθεση, 

ωκεανογραφικές και 

μετεωρολογικές 

συνθήκες, και 

αποτελεσματικότητα των 

ΝΑΙ 
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μέτρων αντιμετώπισης 

της κηλίδας 

Κηλίδα από υγρά 

γεώτρησης 

Οι επιπτώσεις 

περιορίζονται κοντά στα 

γεωτρύπανα 

Οχι 

Διαρροή ή κηλίδα από 

υγρά καλωδίων streamer 

Επιπτώσεις περιορίζονται 

κοντά στα πλοία που 

εκτελούν σεισμικές 

έρευνες 

Οχι 

Απαλευθέρωση 

Υδροθείου (H2S) 

Οι επιπτώσεις 

περιορίζονται κοντά στα 

γεωτρύπανα ή υπεράκτιες 

εγκαταστάσεις 

παραγωγής 

Οχι 

 

5.7.2.3 Προτάσεις αντιμετώπισης της διασυνοριακής ρύπανσης 

Κάθε σχέδιο εκτέλεσης σεισμικών, γεωτρητικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων πρέπει να 

περιλαμβάνει 1) τα αυξημένα μέτρα ασφάλειας που πέραν της προστασίας της ανθρώπινης ζωής 

διασφαλίζουν την αποτροπή ατυχημάτων με επίπτωση στο περιβάλλον, (2) σύμφωνα με την 

απαίτηση της Οδηγίας 2013/30 και άλλων νομοθετικών πλαισίων, την υποβολή από τον δικαιούχο 

άδειας και έγκριση από την αρμόδια αρχή του έκθεσης σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και το 

σχέδιο μείωσης του κινδύνου ατυχημάτων στο ελάχιστο εφικτό επίπεδο,  3) μέτρα αντιμετώπισης 

δυνητικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενέχουν απειλή για τον άνθρωπο, το περιβάλλον ή 

τα περιουσιακά στοιχεία. 

H αξιολόγηση των πιθανών διασυνοριακών επιπτώσεων, με βάση τους παράγοντες επίπτωσης για 

κάθε φάση των δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων (αναζήτηση, εξερεύνηση και εκμετάλλευση), 

όπως και τα ατυχήματα που  περιγράφηκαν παραπάνω, προσδιορίζει δύο πηγές δυνητικά 

σημαντικών διασυνοριακών επιπτώσεων – μία κηλίδα αργού πετρελαίου από μια έκρηξη και 

διαρροή πετρελαίου diesel.  

Τα πραγματικά αποτελέσματα μιας πετρελαιοκηλίδας μπορεί να ποικίλουν σημαντικά ανάλογα με 

τον όγκο διαρροής, τη χημική σύνθεση του πετρελαίου, ωκεανογραφικές και μετεωρολογικές 

συνθήκες, και την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την αντιμετώπιση της κηλίδας.  

Επομένως, επιπλέον θα πρέπει να καθοριστούν οι πρόνοιες πρόληψης ατυχημάτων και οι 

απαιτήσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων των γεωτρήσεων, και των άλλων αποβλήτων και 

κυρίως των πιθανών ατυχημάτων, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες εκμετάλλευσης των 

υδρογονανθράκων στη περιοχή αδειοδότησης, ώστε να μην υπάρξει περίπτωση διασυνοριακής 

ρύπανσης.  

Η απουσία ατυχημάτων σε συνδυασμό με την τεχνολογική πρόοδο έδωσε την ευκαιρία εξόρυξης σε 

επιχειρησιακά όλο και μεγαλύτερα βάθη, έχει αλλάξει σταδιακά την αντίληψη του κοινού για την 

ασφάλεια των υπεράκτιων γεωτρήσεων και είχε μειώσει τις αντιρρήσεις για επέκταση και 

διερεύνηση σε νέες περιοχές. Ωστόσο μεγάλα ατυχήματα, όπως αυτό στον Κόλπο του Μεξικού την 

άνοιξη του 2010, αναδεικνύουν αδυναμίες, βρίσκουν απροετοίμαστες τις εταιρίες, το κράτος και τη 
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νομοθεσία και κάνουν επιτακτική την αναγκαιότητα νέων κανόνων και την ανάπτυξη μεθόδων 

άμεσου περιορισμού των επιπτώσεων των ατυχημάτων (ΕΡΑ, 2011; 2012). Η δημιουργία μιας 

ανεξάρτητης αρχής υπεύθυνης για την Ασφάλεια των υπεράκτιων εξορύξεων και ένα πολύ αυστηρό 

πλαίσιο περιβαλλοντικών κανονισμών και κανόνων ασφαλείας που θα προβλέπει μέχρι και παύση 

των εργασιών, κατά τα Νορβηγικά πρότυπα, θα μπορούσε να εγγυηθεί την αποτελεσματικότητα 

στην προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος και στην παρούσα περίπτωση. 

Διαρροή πετρελαιοειδών εξαιτίας ατυχήματος πχ έκρηξης είναι αρκετά σπάνια. Συμβαίνει όταν 

λόγω υπερβολικής αύξησης της πίεσης υπάρχει εκτίναξη των υγρών των δεξαμενών από τα 

τοιχώματα του φρεατίου. Τα υγρά αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν θαλασσινό νερό, πετρέλαιο, 

αέρια και διάφορα συμπυκνώματα. Κατά τη διάρκεια της γεώτρησης, όλα τα φρεάτια είναι 

εξοπλισμένα με ένα σύστημα αποτροπής εκρήξεων (BOP), που είναι ένας συνδυασμός βαλβίδων 

υψηλής πίεσης  εγκατεστημένων στην κορυφή των φρεατίων  με σκοπό να εμποδίζουν τη διαρροή 

πετρελαιοειδών ή διαφόρων αερίων μιγμάτων 

Οι στατιστικές από τη διενέργεια γεωτρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα δίνουν μια καλή εικόνα για 

τον κίνδυνο τέτοιων ατυχημάτων. Σύμφωνα με τον Holand (1997), η μέση συχνότητα τέτοιων 

ατυχημάτων κατά τη διάρκεια γεωτρήσεων στον κόλπο του Μεξικού είναι 0.00593 ατυχήματα ανά 

εξορυσσόμενο φρέαρ, ή 1 ατύχημα κάθε 169 διανοιγμένα φρεάτια, ενώ για τη Βόρεια θάλασσα 

είναι 0.00630 ατυχήματα ανά εξορυσσόμενο φρέαρ, ή 1 ατύχημα κάθε 159 διανοιγμένα φρεάτια. 

Παρόμοια είναι και τα στατιστικά δεδομένα του MMS Safety and Environmental Management 

Program σύμφωνα με τα οποία για την περίοδο 1996-99 συνέβησαν 5 ατυχήματα ανά 1000 φρεάτια 

(MMS, 2001). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις τέτοιου είδους ατυχήματα δεν προκαλούν διαρροή πετρελαιοειδών. 

Παραδείγματος χάριν, από ένα σύνολο 151 παρόμοιων ατυχημάτων που αναφέρθηκαν στον Κόλπο 

του Μεξικού από το 1971 ως το 1995, μόνο τα 18 (ποσοστό 12%) οδήγησαν σε διαρροές 

πετρελαίου. Ο συνολικός όγκος που διέρρευσε από όλα αυτά τα συμβάντα ήταν 1000 bbl αργού 

πετρελαίου και συμπυκνωμάτων (MMS, 2001). Μεταξύ των ετών 1964 και 1999, από όλα σχεδόν 

(94%) τα ατυχήματα που συνέβησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στη διάρκεια υπεράκτιων 

γεωτρήσεων η συνολική ποσότητα που διέρρευσε στο περιβάλλον δεν ήταν μεγαλύτερη από 1 bbl 

(Anderson και LaBelle, 2000). Γενικά, τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι  τέτοιου είδους ατυχήματα 

σπάνια οδηγούν σε εκτεταμένη διαρροή πετρελαιοειδών.  

Εξαίρεση αποτελει το ατύχημα του Deepwater Horizon στο κόλπο του Μεξικό το 2010, το οποίο 

παρουσιάζεται στο υποκεφάλαιο 5.5.3. Ωστόσο, η εμπειρία του Deepwater Horizon επιβάλλει στη 

περίπτωση των πιθανών γεωτρήσεων στο Ιόνιο τον αυστηρό περιοδικό έλεγχο  πιθανής απώλειας 

πιέσεων (blow out) και αστοχιών (διάβρωση, φθορά) στις σωληνώσεις/αγωγούς  των γεωτρήσεων. 

Οσον αφορά στα υφιστάμενα μέτρα ελέγχου διαρροής πετρελαιοειδών: Σύμφωνα με τη διεθνή 

σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία του 1973 (MARPOL), τα πλοία καθώς οι 

εγκαταστάσεις γεώτρησης απαιτείται να έχουν σε ισχύ ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την 

αντιμετώπιση ρύπανσης από πετρέλαιο (Shipboard Oil Pollution and Emergency Plan, SOPEP). Το 

σχέδιο αυτό, θα πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες διαδικασίες και τις ενέργειες που απαιτούνται 

για να ελέγξουν πιθανές διαρροές, και τα βήματα που απαιτούνται για την αποτελεσματική 

αντιμετώπισή τους. Πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε ενεργειών για την διάνοιξη γεωτρήσεων, ο 

κάτοχος άδειας πρέπει να προετοιμάζει και υποβάλλει στο αναθέτον Υπουργείο προς αξιολόγηση 

και έγκριση το ‘Σχέδιο έκτακτης ανάγκης’ για τις πιθανές διαρροές υδρογονανθράκων, υπό μορφή 

έκθεσης Σε περίπτωση διαρροής, ο κάτοχος άδειας γεώτρησης πρέπει να εφαρμόσει αμέσως το 
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‘Σχέδιο έκτακτης ανάγκης’. Επίσης, σύμφωνα με την απαίτηση της Οδηγίας 2013/30 υφίσταται η 

υποβολή από τον δικαιούχο άδειας και έγκριση από την αρμόδια αρχή  έκθεσης σχετικά με τους 

πιθανούς κινδύνους και το σχέδιο μείωσης του κινδύνου ατυχημάτων στο ελάχιστο εφικτό επίπεδο,   

Οσον αφορά στα συνιστώμενα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων: Δεν συστήνονται πρόσθετα 

μέτρα για μετριασμό. Εντούτοις, συστήνεται ως πρόσθετο μέτρο η προσομοίωση της τροχιάς 

κίνησης πετρελαιοκηλίδων που θα βοηθήσει στην πρόβλεψη της διασποράς σε περίπτωση διαρροής 

πετρελαίου σε διάφορα σημεία της θέσης που έχει αδειοδοτηθεί για να λάβουν χώρα γεωτρήσεις, με 

σκοπό τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών πόρων που ενδεχομένως θα επιβαρυνθούν, και τον 

καθορισμό των ελάχιστων χρόνων απόκρισης για τον προγραμματισμό του ‘Σχεδίου Έκτακτης 

Ανάγκης’. Η πρόβλεψη της κίνησης της πετρελαιοκηλίδας θα συνεισφέρει και στα θέματα πιθανής 

διασυνοριακής ρύπανσης. 

Η διαρροή πετρελαίου κίνησης (diesel) συνιστά ατύχημα που μπορεί να λάβει χώρα κατά τη 

διάρκεια όλων των φάσεων της διαδικασίας έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων  στο θαλάσσιο 

χώρο. Οι πιθανές πηγές περιλαμβάνουν συγκρούσεις ή προσαράξεις σκαφών, ρήξεις δεξαμενών, ή 

διάρρηξη αγωγών κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού σε καύσιμα στην θάλασσα. Μια σημαντική 

διαρροή, όπως από ρήξη δεξαμενής, αποτελεί ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός. Η πιθανότητα δεν 

έχει υπολογιστεί, αλλά τα ιστορικά στοιχεία για μια ιδιαίτερα ενεργό περιοχή (Κόλπος του 

Μεξικού) δεν περιλαμβάνουν κανένα τέτοιο γεγονός μεταξύ 1981 και 1999 (Anderson & LaBelle, 

2000; MMS, 2007b). Τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότερες διαρροές πετρελαίου 

κίνησης είναι της τάξης <1 bbl, ενώ για μεγαλύτερες διαρροές, η μέση τιμή είναι 5 bbl  (MMS, 

2000).  

Για την περιοχή της Μεσογείου, οι συγκρούσεις πλοίων είναι μια συχνή αιτία διαρροής. Σύμφωνα 

με την μελέτη των Alexopoulous & Dounias (2005), έχουν καταγραφεί 273 ατυχήματα πλοίων στη 

Μεσόγειο από το 1981 ως το 2000, ενώ από αυτά τα 123 (ποσοστό 45%) προκάλεσαν πετρελαϊκή 

ρύπανση. Κύριες αιτίες διαρροής πετρελαίου σε θαλάσσια ατυχήματα (περίοδος 1994 έως το 2000) 

είναι οι προσαράξεις και οι συγκρούσεις πλοίων. Τα δεξαμενόπλοια (πετρελαιοφόρα) και τα πλοία 

μεταφοράς φορτίου χύδην ήταν υπεύθυνα για σχεδόν το 77% των διαρροών πετρελαίου που 

σημειώθηκαν, πρωτίστως λόγω ατυχημάτων σε τερματικούς σταθμούς. Τα ατυχήματα έλαβαν χώρα 

λόγω ρήξης ή διαρροής από σωληνώσεις, θραύσης των προσδέσεων, μάνικες που αποσυνδέονται, 

ελαττωματικές βαλβίδες, κ.λπ. 

Yπάρχοντα Μέτρα Ελέγχου: Σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από 

πλοία του 1973 (MARPOL), τα πλοία καθώς και οι εγκαταστάσεις γεώτρησης απαιτείται να έχουν 

σε ισχύ ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ρύπανσης από πετρέλαιο (Shipboard Oil 

Pollution and Emergency Plan, SOPEP). Το σχέδιο αυτό, θα πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες 

διαδικασίες και τις ενέργειες που απαιτούνται για να ελέγξουν πιθανές διαρροές, και τα βήματα που 

απαιτούνται για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, οι Κανονισμοί για τους 

Υδρογονανθράκες (Hydrocarbons Regulations, 2007), προαπαιτούν από τους χειριστές τέτοιων 

συμβάντων να έχουν ένα ‘Σχέδιο έκτακτης ανάγκης’ (Contingency Plan) που να αφορά σε πιθανές 

διαρροές υδρογονανθράκων. Πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε ενεργειών για την διάνοιξη 

γεωτρήσεων, ο κάτοχος άδειας προετοιμάζει και υποβάλλει στο Υπουργείο προς αξιολόγηση και 

έγκριση το ‘Σχέδιο έκτακτης ανάγκης’ για τις πιθανές διαρροές υδρογονανθράκων, υπό μορφή 

έκθεσης. Σε περίπτωση διαρροής, ο κάτοχος άδειας γεώτρησης πρέπει να εφαρμόσει αμέσως το 

‘Σχέδιο έκτακτης ανάγκης’.  
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Συνιστώμενα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων: Δεν συστήνονται πρόσθετα μέτρα για 

μετριασμό. Εντούτοις, συστήνεται ως πρόσθετο μέτρο η προσομοίωση της τροχιάς κίνησης 

πετρελαιοκηλίδων που θα βοηθήσει στην πρόβλεψη της διασποράς σε περίπτωση διαρροής 

πετρελαίου σε διάφορα σημεία της θέσης που έχει αδειοδοτηθεί για να λάβουν χώρα γεωτρήσεις, με 

σκοπό τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών πόρων που ενδεχομένως θα επιβαρυνθούν, και τον 

καθορισμό των ελάχιστων χρόνων απόκρισης για τον προγραμματισμό του ‘Σχεδίου Έκτακτης 

Ανάγκης’ (Δείτε το Κεφάλαιο 6 για τις λεπτομέρειες). 

Οι συμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης της ρύπανσης ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση και το 

μέγεθος της πετρελαιοκηλίδας, αλλά συχνά περιλαμβάνουν αρχικά μέτρα ανάσχεσης, συνήθως με 

τη χρήση πλωτών φραγμάτων, που συγκεντρώνουν τους ρύπους προτού γίνει η απομάκρυνσή τους, 

χρησιμοποιώντας απορροφητικές ουσίες, ειδικές συσκευές περισυλλογής ή με καύση. 

Χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως και μέσα διασποράς, τα οποία διασπούν το πετρέλαιο σε 

μικρότερα σταγονίδια, έτσι ώστε να είναι πιο πιθανό να διαλυθούν στη στήλη νερού. 

Όπως αναφέρθηκε αιφνίδια απελευθέρωση υδρόθειου (H2S) μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση 

της έρευνας, όσο και κατά την παραγωγή. Ένα τέτοιο ατύχημα δύναται να έχει σοβαρές επιπτώσεις 

στην ποιότητα της ατμόσφαιρας και την ανθρώπινη υγεία. 

Υπάρχοντα μέτρα ελέγχου: Η παρέχουσα την άδεια αρχή μπορεί να ζητήσει βάσει συμβολαίου για 

κάθε φρεάτιο που διανοίγεται να υποβάλλεται έκθεση από τον κάτοχο της άδειας γεώτρησης που να 

περιλαμβάνει γεωλογικές και γεωφυσικές πληροφορίες καθώς και τους κανονισμούς ασφαλείας που 

εφαρμόζονται κατά τη φάση της διάνοιξης του φρεατίου. 

Συνιστώμενα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων: Ο κάτοχος της άδειας γεώτρησης για την 

περιοχή διάνοιξης φρεατίων απαιτείται να έχει συγκεντρώσει πληροφορίες για τα αναμενόμενα 

επίπεδα υδροθείου και να τις έχει συνυποβάλλει κατά τη διαδικασία έγκρισης των εξορυκτικών 

δραστηριοτήτων. Στις περιπτώσεις που αναμένονται μεγάλες συγκεντρώσεις υδροθείου στη 

διάρκεια των εξορύξεων απαιτείται επίσης να υπάρχει ‘Σχέδιο έκτακτης ανάγκης’ για την 

αντιμετώπιση οποιασδήποτε τυχαίας εκπομπής H2S. 

Συμπερασματικά, κατά τη ανάπτυξη των εν λόγω δραστηριοτήτων Υ/Κ θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη οι σχετικές πρόνοιες της Σύμβασης της Βαρκελώνης, που ρυθμίζει με λεπτομέρεια 

τέτοια θέματα, Ευρωπαϊκών Οδηγιών (όπως η Οδηγία 2013/30) και της Σύμβασης OSPAR, 

καθώς και το Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά και των άλλων νομοθετικών πλαισίων όπως 

αναπτύχθηκαν στο Κεφ. 5.7.1. Επιπλέον να γίνει λεπτομερής ανάλυση των προνοιών του 

πρωτοκόλλου υπεράκτιων δραστηριοτήτων της Σύμβασης της Βαρκελώνης και των 

Παραρτημάτων του, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη περιοχή αδειοδότησης είναι σύμφωνες με τις 

απαιτήσεις του.  

Σχετικά με τη διασφάλιση διασυνοριακής διαθεσιμότητας και συμβατότητας των μέσων 

παρέμβασης, σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Σύμβασης OPRC (Oil Pollution 

Preparedness, Response and Cooperation, ν. 2252/1994) που ρυθμίζει με λεπτομέρεια τέτοια 

θέματα, ενώ διαθέτει παράλληλα το προβλεπόμενο Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την 

αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες (ΠΔ 

11/2002). 

Η έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο θα μπορούσε να 

χρησιμεύσει για μια ευρύτερη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, μέσα από τον καθορισμό 
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περιβαλλοντικών προτύπων για τις υπεράκτιες δραστηριότητες υδρογονανθράκων, μεθόδων 

για διασφάλιση της ασφάλειας στις υπεράκτιες δραστηριότητες υδρογονανθράκων και την 

ενδυνάμωση θεσμικών δομών. Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει αναφορά στην έλλειψη 

ατυχημάτων στην ευρύτερη περιοχή, παρά τη μακρόχρονη ιταλική δραστηριότητα σε 

θαλάσσιες εργασίες υδρογονανθράκων, γεγονός που σημαίνει ότι αφενός η περιοχή δεν 

χαρακτηρίζεται από αυξημένη επικινδυνότητα και αφετέρου ότι υφίσταται συσσωρευμένη 

γνώση και εμπειρία η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. 
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5.8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Ο πίνακας 5.ΧΙΙI συνοψίζει τις πιθανές επιπτώσεις των υπεράκτιων δραστηριοτήτων γιά την έρευνα 

και εκμετάευση υδρογονανθράκων στις περιοχές αδειοδότησης του Ιονίου, βάσει της συζήτησης 

που προηγήθηκε στα κεφάλαια 5.2 έως 5.5. Τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται ανά φάση 

δραστηριότητας (αναζήτηση, εξερεύνηση και εκμετάλλευση), ακολουθούμενη από μια ξεχωριστή 

λίστα με τα ατυχήματα. Σε κάθε φάση, η παρουσίαση των επιπτώσεων οργανώνεται ανά παράγοντα 

επίπτωσης που προσδιορίστηκε για την εν λόγω φάση. Στον πίνακα καταγράφονται τα υφιστάμενα 

μέτρα ελέγχου και, για δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις (όπως ορίζονται στο τμήμα 5.1.2), κάθε 

επιπλεόν συνιστώμενη δράση μετριασμού. Πρόσθετες λεπτομέρειες του μετριασμού και άλλες 

συστάσεις συζητούνται στο επόμενο Κεφάλαιο 6. 
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Πίνακας 5.ΧΙΙI. Πιθανά αποτελέσματα από τις παράκτιες δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων στην 

περιοχή αδειοδότησης Νότια και Δυτικά της Κρήτης (Tροποποιημένος Πίνακας από SEA Cyprus, 2008). 
 

Πηγή Πιθανές Σημαντικές 

Επιπτώσεις 

Μικρές ή αμελητέες 

Επιπτώσεις 

Υφιστάμενα Μέτρα 

Ελέγχου 

Εισηγήσεις για Επιπρόσθετες 

Δράσεις Μετριασμού 

 
Αναζήτηση 

Θόρυβος (Airgun) 

 
 Ακουστικό τραύμα στα θαλάσ-

σια θηλαστικά και τις χελώνες 

(συμπεριλαμβανομένων των 

απειλούμενων, αυστηρά απει-

λούμενων και υπό εξαφάνιση 

ειδών) 

 Ενοχλήσεις των ψαριών, 

του πλαγκτού και άλλων 

οργανισμών 

 Κανένα  Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να 

εφαρμόσουν ένα πρωτόκολλο 

για την μείωση του κινδύνου 

πρόκλησης ακουστικού 

τραύματος στα θαλάσσια θηλα-

στικά και τις χελώνες. Το 

πρωτόκολλο πρέπει κατ’ 

ελάχιστον να περιλαμβάνει 

πρόνοιες για ελεγχόμενη έναρξη 

(soft start), οπτικό έλεγχο (visual 

monitor-ring), και τερματισμό 

λειτουργίας (airgun shutdown). 

Κυκλοφορία σκαφών και 

ρυμουλκούμενου 

εξοπλισμού (towed 

streamers) 

 

 Πιθανός επηρεασμός των αλι-

ευτικών ή ναυτιλιακών δρα-

στηριοτήτων (π.χ., προσωρινός 

αποκλεισμός από ορισμένες 

περιοχές, πρόκληση ζημίας σε 

εξοπλισμό αλιείας ή εμπλοκή) 

 

 Μικρός κίνδυνος συγκρου-

σεων σκαφών με θαλάσ-

σια θηλαστικά ή χελώνες 

 

 Οι κατόχους άδειας πρέπει 

να εκτελούν τις εργασίες 

τους κατά τρόπο περιβαλ-

λοντικά αποδεκτό και ασφα-

λή, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία, διεθνείς συμβά-

σεις και Ευρωπαϊκές Οδη-

γίες. Οι κάτοχοι άδειας 

πρέπει να ειδοποιούν τις 

θαλάσσιες αρχές της πε-

ριοχής για τη θέση και το 

πρόγραμμα των ερευνών 

που διεξάγουν. Επίσης, τα 

ερευνητικά σκάφη πρέπει να 

χρησιμοποιούν τα κατάλ-

ληλα σήματα σύμφωνα με 

το διεθνές θαλάσσιο δίκαιο 

 Οι κάτοχοι άδειας θα πρέπει να 

συμβουλεύονται όλους όσους 

αφορά το ερευνητικό τους 

πρόγραμμα (stake-holders) έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η 

αποφυγή επηρεασμού των 

αλιευτικών και ναυτιλιακών 

δραστηριοτήτων στην περιοχή 

διεξαγωγής των ερευνών. 

 

Απόβλητα 

 
 Καμία 

 
 Μικρές επιπτώσεις στην 

ποιότητα των υδάτων 

 Συμμόρφωση με την 

MARPOL 
 Καμία 
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όμοιες με αυτές που προ-

καλούνται από τα σκάφη 

που διακινούνται ήδη στην 

περιοχή 
Ατμοσφαιρικοί ρύποι 

 
 Καμία 

 
 Μικρές επιπτώσεις στην 

ατμοσφαιρική ποιότητα 

όμοιες με αυτές που προ-

καλούνται από την υπάρ-

χουσα κυκλοφορία σκα-

φών και αεροσκαφών στην 

περιοχή 

 Συμμόρφωση με την 

MARPOL 

 Καμία 

 

Διαταραχή πυθμένα 

 
 Καμία 

 
 Μικρές διαταραχές του 

πυθμένα της θάλασσας 

λόγω της τοποθέτησης των 

καλωδίων ή των κιβωτίων 

δεκτών 

 Κανένα 

 
 Καμία 

Έρευνα 

Δημιουργία και αποσυ-

ναρμολόγηση των εγκα-

ταστάσεων των γεωτρή-

σεων 

 Πρόκληση βλαβών στα κο-

ράλλια που πιθανά υπάρχουν, 

στις χημειοσυνθετικές κοι-

νότητες ή στα ιστορικά ναυ-

άγια, λόγω της τοποθέτησης 

των εγκαταστάσεων ή/και 

των αγκύρων 

 Πρόκληση βλάβης στο 

βένθος 

 Κανένα 

 
 Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να 

αξιολογήσουν την περιοχή του 

προγράμματος για την παρουσία 

κοραλλιών των βαθιών νερών 

και χημοσυνθετικών (che-

mosynthetic) κοινοτήτων. 

 Θα πρέπει να διατηρούν μια 

απόσταση ασφαλείας 100 m 

μεταξύ των σημείων παρουσίας 

των κοραλλιών ή των χημει-

οσυνθετικών κοινοτήτων και της 

περιοχής δραστηριότητας που 

προκαλεί διαταραχές του 

πυθμένα της θάλασσας. 

  Οι κάτοχοι θα πρέπει διαμέσου 

έρευνας τηλεπισκόπησης 

(remote sensing) να 

αξιολογήσουν τη περιοχή 

δραστηριότητας για παρουσία 

ναυαγίων και να υποβάλουν μια 

αρχαιολογική έκθεση 

αξιολόγησης από έναν 

καταρτισμένο θαλάσσιο 
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αρχαιολόγο, συμπεριλαμ-

βανομένων και των συστάσεων 

για περαιτέρω μελέτη 

Παρουσία εγκαταστά-

σεων γεωτρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένου 

του θορύβου και του 

φωτισμού) 

 Καμία  Οι εγκαταστάσεις γεωτρή-

σεων είναι πιθανόν να 

προσελκύσουν τα ψάρια 

και το πλαγκτόν. Ο θόρυ-

βος μπορεί να αναγκάσει 

τα θαλάσσια θηλαστικά ή 

τις χελώνες να εγκαταλεί-

ψουν την περιοχή δραστη-

ριότητας 

 Κανένα 

 
 Κανένα 

 

Απόβλητα γεωτρήσεων  Αποτελέσματα επικάλυψης 

και ανοξίας σε κοράλλια ή 

στις χημοσυνθετικές κοινό-

τητες που πιθανά βρίσκονται 

σε βάθος 500m 

 Αποτελέσματα επικάλυ-

ψης και ανοξίας στο βέν-

θος μαλακού υποστρώ-

ματος  

 Κανένα 

 
 Οι κάτοχοι άδειας θα πρέπει να 

αξιολο-γήσουν την περιοχή του 

προγράμματος τους για την 

πιθανή παρουσία κοραλλιών των 

βαθιών νερών και χημειοσυν-

θετικών (chemosynthetic) 

κοινοτήτων, και να διατηρήσουν 

μια απόσταση ασφαλείας 

τουλάχιστον 500 m από 

οποιεσδήποτε γεωτρήσεις 

Άλλα απόβλητα  Καμία  Μικρές επιπτώσεις στην 

ποιότητα των υδάτων 

πλησίον των εγκαταστά-

σεων των γεωτρήσεων, 

όμοιες με αυτές που 

προκαλούνται από την 

υφιστάμενη κυκλοφορία 

σκαφών στην περιοχή 

 Συμμόρφωση με την 

MARPOL 

 Καμία 

Θαλάσσια συντρίμμια  Κίνδυνος θανάτου ή τραυμα-

τισμού των θαλάσσιων θηλα-

στικών, των χελωνών, ή και 

των πουλιών λόγω της πιθα-

νής παγίδευσής τους στα 

απορριπτόμενα συντρίμμια 

 Επιδράσεις στην ποιότητα 

του νερού και των ακτών 

καθώς επίσης και του πυθ-

μένα της θάλασσας 

 Συμμόρφωση με την 

MARPOL 

 Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να 

εκτελέσουν τις δραστηριό-

τητες αποκατάστασης περι-

οχών σύμφωνα με την ορθή 

διεθνή πρακτική της πετρε-

λαϊκής βιομηχανίας 

 Καμία (θεωρείται ότι τα 

υφιστάμενα μέτρα είναι 

αποτελεσματικά για την 

αποφυγή σημαντικών 

επιπτώσεων) 

Ατμοσφαιρικοί ρύποι  Καμία  Μικρές επιπτώσεις στην  Συμμόρφωση με την  Καμία 
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ατμοσφαιρική ποιότητα, 

παρόμοιες με αυτές που 

προκαλούνται από την 

υφιστάμενη κυκλοφορία 

σκαφών και αεροσκαφών 

στην περιοχή 

 

MARPOL 

Δοκιμές γεωτρήσεων  Η συγκέντρωση σταγονιδίων 

πετρελαίου λόγω ελλειπούς 

καύσης μπορεί να προκαλέσει 

την δημιουργία φιλμ στην 

επιφάνεια της θάλασσας 

 Μικρές επιπτώσεις στην 

ποιότητα του αέρα 

 Συμμόρφωση με την 

MARPOL 

 Οι κάτοχοι άδειας θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν καυστήρες 

υψηλής απόδοσης για να 

ελαχιστοποιήσουν την δημιουρ-

γία αέριων εκπομπών, όπως 

επίσης και να παρακολουθούν 

και να ελέγχουν την δημιουργία 

φιλμ στην επιφάνεια της 

θάλασσας 

Βοηθητικές 

δραστηριότητες 
 Ελικόπτερα που πετούν πάνω 

από τις Σημαντικές Περιοχές 

Πτηνών (IBAs) θα μπορού-

σαν να προκαλέσουν ενοχλή-

σεις στα παράκτια πουλιά 

 Ο κίνδυνος συγκρούσεων 

σκαφών με θαλάσσια θη-

λαστικά ή χελώνες είναι 

μικρός 

 Κανένα  Πρέπει να δίνονται οι 

απαραίτητες υποδείξεις στους 

κατόχους άδειας ώστε να 

αποφεύγονται οι πτήσεις πάνω 

από τις Σημαντικές Περιοχές 

Πτηνών (IBAs). 

Εκμετάλλευση 

Ανέγερση 

εγκαταστάσεων 
 Πρόκληση βλαβών στα κο-

ράλλια, στις χημειοσυνθε-

τικές κοινότητες που πιθανά 

υπάρχουν ή στα ιστορικά 

ναυάγια λόγω της τοποθέ-

τησης των εγκαταστάσεων 

ή/και των αγκύρων 

 Φυσική ζημιά στο βένθος 

μαλακού υποστρώματος 

 Κανένα  Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να 

αξιολογήσουν την περιοχή της 

εκμετάλλευσης για την 

παρουσία κοραλλιών των βα-

θιών νερών και 

χημειοσυνθετικών 

(chemosynthetic) κοινοτήτων. 

 Θα πρέπει να διατηρούν μια 

απόσταση ασφαλείας 100 m 

μεταξύ των σημείων παρουσίας 

κοραλλιών ή χημειοσυνθετικών 

κοινοτήτων εφόσον υπάρχουν 

και της περιοχής 

δραστηριότητας, που προκαλεί 

διαταραχές του πυθμένα της 

θάλασσας 

(συμπεριλαμβανομένων των 
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αγκυρώσεων, των 

εγκαταστάσεων στον πυθμένα 

και της κατασκευή του δικτύου 

των σωληνώσεων). 

 Οι κάτοχοι θα πρέπει διαμέσου 

έρευνας τηλεπισκόπησης 

(remote sensing) να 

αξιολογήσουν τη περιοχή 

δραστηριότητας για παρουσία 

ναυαγίων και να υποβάλουν μια 

αρχαιολογική έκθεση 

αξιολόγησης από έναν 

καταρτισμένο θαλάσσιο 

αρχαιολόγο, συμπεριλαμ-

βανομένων και των συστάσεων 

για περαιτέρω μελέτη 

Παρουσία 

εγκαταστάσεων 
 Καμία  Οι εγκαταστάσεις γεωτρή-

σεων είναι πιθανόν να 

προσελκύσουν τα ψάρια 

και το πλαγκτόν. Ο θόρυ-

βος μπορεί να αναγκάσει 

τα θαλάσσια θηλαστικά ή 

τις χελώνες να εγκαταλεί-

ψουν την περιοχή 

 Κανένα  Κανένα 

Απόβλητα γεωτρήσεων  Αποτελέσματα επικάλυψης 

και ανοξίας σε κοράλλια ή τις 

Χημειοσυνθετικές (chemo-

synthetic) κοινότητες που 

βρίσκονται σε βάθος 500m 

 Αποτελέσματα επικάλυ-

ψης και ανοξίας στο μαλα-

κό κατώτατο βένθος 

 Κανένα  Οι κάτοχοι άδειας θα πρέπει να 

αξιολογήσουν την περιοχή 

εκμετάλλευσης για την πιθανή 

παρουσία κοραλλιών των 

βαθιών νερών και 

χημειοσυνθετικών 

(chemosynthetic) κοινοτήτων, 

και να διατηρήσουν μια 

απόσταση ασφαλείας 

τουλάχιστον 500 m από 

οποιεσδήποτε απόβλητα 

γεωτρήσεων 

Απόβλητα κατά την 

διάρκεια λειτουργίας 
 Καμία  Μικρές επιπτώσεις στην 

ποιότητα του νερού που 

βρίσκεται κοντά στις εγκα-

ταστάσεις, παρόμοιες με 

 Συμμόρφωση με την 

MARPOL 

 Κανένα 
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αυτές που προκαλούνται 

από την υφιστάμενη κυ-

κλοφορία σκαφών στην 

περιοχή 

Θαλάσσια συντρίμμια  Κίνδυνος θανάτου ή τραυμα-

τισμού για τα θαλάσσια θηλα-

στικά, τις χελώνες, ή τα που-

λιά λόγω της κατάποσης ή 

παγίδευσης τους σε συντρίμ-

μια που μπορεί να έχουν 

απορριφθεί λόγω ατυχήματος 

ή μη σωστά εφαρμοζόμενων 

πρακτικών 

 Επιδράσεις στην ποιότητα 

του νερού, στις ακτές και 

τον πυθμένα της θάλασ-

σας. 

 Συμμόρφωση με την 

MARPOL 

 Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να 

εκτελέσουν τις δραστηρι-

ότητες αποκατάστασης πε-

ριοχών σύμφωνα με την 

ορθή διεθνή πρακτική της 

βιομηχανίας πετρελαίου 

 Καμία (θεωρείται ότι τα 

υφιστάμενα μέτρα είναι 

αποτελεσματικά για την 

αποφυγή σημαντικών 

επιπτώσεων) 

Ατμοσφαιρικοί ρύποι  Καμία  Μικρές επιπτώσεις στην 

ατμοσφαιρική ποιότητα, 

παρόμοιες με αυτές που 

προκαλούνται από την 

κυκλοφορία σκαφών και 

αεροσκαφών στην περιοχή 

 Συμμόρφωση με την 

MARPOL 

 Κανένα 

Βοηθητικές 

δραστηριότητες 
 Ελικόπτερα που πετούν πάνω 

από τις Σημαντικές Περιοχές 

Πτηνών (IBAs) θα μπορού-

σαν να προκαλέσουν ενοχλή-

σεις στα παράκτια πουλιά 

 Ο κίνδυνος συγκρούσεων 

σκαφών με θαλάσσια θη-

λαστικά ή χελώνες είναι 

μικρός 

 Κανένα  Πρέπει να δίνονται οι 

απαραίτητες υποδείξεις στους 

κατόχους άδειας ώστε να 

αποφεύγονται οι πτήσεις πάνω 

από τις Σημαντικές Περιοχές 

Πτηνών (IBAs). 

Αποσυναρμολόγηση και 

:Απομάκρυνση των 

Εγκαταστάσεων 

 Πιθανός θάνατος ή πρόκληση 

βλάβης σε θαλάσσια θηλαστι-

κά ή χελώνες (συμπεριλαμβα-

νομένων των απειλούμενων, 

αυστηρά απειλούμενων, και 

υπό εξαφάνιση ειδών) από τη 

χρήση εκρηκτικών υλών 

 Θάνατος ή βλάβη σε ψά-

ρια και άλλη θαλάσσια 

ζωή κοντά στις αποσυναρ-

μολογούμενες εγκαταστά-

σεις 

 Κανένα 

 

 Θα πρέπει να εφαρμοστεί 

κατάλληλο πρωτόκολλο για την 

προστασία των θαλασσίων 

θηλαστικών και των χελωνών 

κατά τη διάρκεια της 

αποσυναρμολόγησης και 

απομάκρυνσης των εγκα-

ταστάσεων σύμφωνα με τις 

πρόνοιες της διεθνούς καλής 

πρακτικής. 

Ατυχήματα 

Πετρελαιοκηλίδες 

περιλαμβανομένων: 

• Διαρροή αργού πετρε-

λαίου λόγω έκρηξης 

 Ανάλογα με το μέγεθος και 

τη φύση των διαρροών, τα 

αποτελέσματα θα μπορούσαν 

 Τοπικές επιπτώσεις στην 

ατμοσφαιρική ποιότητα 

λόγω της αεριοποίησης 

 Η MARPOL απαιτεί την 

εφαρμογή Σχεδίου 

Έκτακτης Ανάγκης 

 Η προσομοίωση της διασποράς 

της διαρροής (οil spill trajectory 

modeling) πρέπει να εκπονείται 
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• Διαρροή πετρελαίου 

diesel 

• Διαρροή πετρελαίου 

από τα φρεάτια γεωτρή-

σεων 

• Διαρροή υγρών από τον 

εξοπλισμό των καλωδίων 

(Streamer cable) 

να περιλάβουν την παραβί-

αση των προτύπων ποιότητας 

του νερού, τη μόλυνση των 

ιζημάτων, το θάνατο ή πρό-

κληση βλάβης των θαλασ-

σίων θηλαστικών, των χελω-

νών, και των πουλιών, τη 

ρύπανση παράκτιων βιότο-

πων συμπεριλαμβανομένων 

και των παραλιών και τον 

περιορισμό δραστηριοτήτων 

αλιείας, ναυτιλίας, αναψυχής, 

και τουρισμού κατά τη διάρ-

κεια των διαδικασιών καθαρι-

σμού 

των υδρογονανθράκων 

 Επιπτώσεις στο βένθος 

μαλακού υποστρώματος 

γύρω από τις γεωτρήσεις 

σε περίπτωση υποθαλάσ-

σιας έκρηξης ή διαρροής 

υγρών των εγκαταστάσεων 

γεώτρησης 

αντιμετώπισης της 

Ρύπανσης από διαρροές 

υδρογονανθράκων 

 

με τρόπο που να βοηθά στην 

κατανόηση των επιπτώσεων 

μιας διαρροής 

υδρογονανθράκων στις διάφορες 

θέσεις της περιοχής 

αδειοδότησης, τους 

περιβαλλοντικούς πόρους που 

ενδεχομένως επηρεασθούν και 

τους ελάχιστους χρόνους 

ανταπόκρισης 

Απελευθέρωση 

Υδρόθειου (H2S) 

 

 Παραβίαση των προτύπων 

ποιότητας της ατμόσφαιρας 

Πιθανή πρόκληση θανάτου ή 

βλάβης σε ανθρώπινες ζωές 

στις υπεράκτιες εγκαταστά-

σεις και τα 

 παρακείμενα ύδατα 

 Πιθανή πρόκληση θανάτου ή 

 βλάβης σε είδη της άγριας 

φύσης 

 συμπεριλαμβανομένων των 

 πτηνών 

 

 Καμία  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να ζητήσει από τους κατό-

χους αδείας να υποβάλουν 

μια έκθεση εγκατάστασης 

φρεατίων, συμπεριλαμβα-

νομένων των γεωλογικών 

και γεωφυσικών πληρο-

φοριών και χαρακτηρι-

στικών, όπως επίσης και 

των μέτρων ασφάλειας που 

εφαρμόζονται κατά την 

γεώτρηση. 

 Οι κάτοχοι άδειας θα πρέπει να 

υποβάλουν όλες τις σχετικές 

πληροφορίες για τα 

αναμενόμενα επίπεδα H2S για τα 

προτεινόμενες γεωτρήσεις (drill 

sites) ως μερος της διαδικασίας 

έγκρισης για τις δραστηριότητες 

γεώτρησης. 

  Όπου υφίσταται σημαντικός 

κίνδυνος εντοπισμού H2S κατά 

τη εκτέλεση των διαδικασιών, οι 

κάτοχοι άδειας θα πρέπει να 

ποβάλουν ένα σχέδιο δράσης για 

την ντιμετώπιση των πιθανών 

προβλημάτων κα  επιπτώσεων 

 

MARPOL = Διεθνής Συνθήκη για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Σκάφη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 

6.1 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

Τα ακόλουθα συμπεράσματα και εισηγήσεις είναι βασισμένα στις πιθανά σημαντικές επιπτώσεις, 

όπως αυτές προσδιορίστηκαν κατά την εκπόνηση της ΣΜΠΕ για τις θαλάσσιες περιοχές νότια και 

δυτικά της Κρήτης. Κάθε «επίπτωση» αναφέρεται σε μία πηγή και τους πιθανά επηρεαζόμενους 

πόρους. 

Επίπτωση 1: Επιπτώσεις στα Θαλάσσια Θηλαστικά και Χελώνες από τον Θόρυβο (Airgun) 

Η Ελλάδα αλλά και συγκεκριμένα οι θαλάσσιες περιοχές νότια και δυτικά της Κρήτης, που 

μελετώνται για έρευνες υδρογονανθράκων, φιλοξενούν ένα ευρύ κατάλογο θαλάσσιων θηλαστικών, 

συμπεριλαμβάνοντας πολλά είδη που αναφέρονται από την IUCN ως κινδυνεύοντα (πχ. 

Φυσητήρας, Κοινό δελφίνι, Ρινοδέλφινο ) ή ευπαθή (πχ. Ζωνοδέλφινο) και άλλα για τα οποία δεν 

υπάρχουν επαρκή στοιχεία (πχ. Πτεροφάλαινα, Ζιφιός). Η σπάνια και κρισίμως απειλούμενη 

Μεσογειακή φώκια παρουσιάζεται σε παράκτια κυρίως οικοσυστήματα σε διαφορετικές περιοχές 

της Ελλάδας (βλέπε παράγραφο 4.2.6.5) (Adamandopoulou et al. 1999a), έτσι δεν εντοπίζονται 

συχνά στην ανοιχτή θάλασσα, σε μεγάλα βάθη και μεγάλες αποστάσεις από τις ακτές, παρά μόνο 

κατά τις μετακινήσεις τους.  

Τρία είδη θαλάσσιων χελώνων ζουν στη Μεσόγειο θάλασσα: η Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas), 

η Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea), και η Καρέττα (Caretta caretta). Οι Πράσινες χελώνες 

και οι Καρέττα καταγράφονται από την IUCN ως κινδυνεύοντα, ενώ η Δερματοχελώνα ως κρισίμως 

κινδυνεύον. Στην Ελλάδα μονάχα η Καρέττα ωοτοκεί, κυρίως στις παραλίες του Ιονίου (Ζάκυνθο, 

Κυπαρισσιακό Κόλπο και Κεφαλονιά), αλλά και στην Κρήτη. 

Ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των περισσότερων θαλασσίων σεισμικών ερευνών είναι η 

χρήση «των airguns» (μια πηγή ήχου που λειτουργεί με συμπιεσμένο αέρα, και ρυμουλκείται 

συνήθως από ένα σκάφος) για να παράγει ακουστικά κύματα που διαπερνούν τον γήινο φλοιό. Κατά 

τη διάρκεια αυτών των ερευνών, υπάρχει κίνδυνος προσωρινού ή μόνιμου ακουστικού τραύματος 

για τα θαλάσσια θηλαστικά και τις χελώνες σε ακτίνα μερικών εκατοντάδων μέτρων από μια σειρά 

airguns, ιδιαίτερα αν τα ζώα βρίσκονται κάτω από την ηχητική πηγή.  

Οι φάλαινες μπορούν να διατρέξουν ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτό που διατρέχουν τα μικρά 

δελφίνια. Επίσης έχουν παρατηρηθεί και αλλαγές συμπεριφοράς, των οποίων η σημασία δεν έχει 

πλήρως καθορισθεί. Οι αλλαγές συμπεριφοράς μπορεί να εμφανιστούν σε μεγάλες αποστάσεις 

πολλών χιλιομέτρων από την ένταση της πηγής ήχου. 

Σχετικά περιορισμένα στοιχεία είναι γνωστά αναφορικά με την λειτουργία της ακοής των 

θαλάσσιων χελωνών, αλλά οι ήχοι που παράγονται από τα airguns περιλαμβάνουν το εύρος των 

συχνοτήτων στις οποίες οι θαλάσσιες χελώνες είναι περισσότερο ευαίσθητες. Επίσης, οι χελώνες 

δείχνουν μια γενική συμπεριφορά συναγερμού, σε υψηλά επίπεδα έκθεσης σε ηχητικά ερεθίσματα 

από airguns. 
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Τα θαλάσσια θηλαστικά και οι χελώνες μπορούν να αποφύγουν την περιοχή σεισμικών ερευνών, σε 

αποστάσεις μέχρι και μερικά χιλιόμετρα. Η ΣΜΠΕ δεν εντόπισε οποιοδήποτε νομοθετικό πλαίσιο 

που να προστατεύει από ακουστικά τραύματα τα θαλάσσια θηλαστικά και τις χελώνες κατά τη 

διάρκεια των σεισμικών ερευνών. Οι συστάσεις μετριασμού των επιπτώσεων που προτείνονται 

βασίζονται στα ευρέως χρησιμοποιημένα προστατευτικά μέτρα που έχουν αναπτυχθεί κυρίως στις 

ΗΠΑ. 

Εισήγηση: κατά τη διάρκεια των σεισμικών ερευνών, οι κάτοχοι άδειας πρέπει να εφαρμόσουν ένα 

πρωτόκολλο για να μειώσουν τον κίνδυνο ακουστικού τραύματος στα θαλάσσια θηλαστικά και τις 

χελώνες. Το πρωτόκολλο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Ελεγχόμενη έναρξη: κάθε φορά που ενεργοποιείται η χρήση της σεισμικής σειράς airguns, οι 

διαδικασίες «ελεγχόμενης έναρξης» πρέπει να εφαρμόζονται για να δώσουν χρόνο στα θαλάσσια 

θηλαστικά και στις χελώνες να απομακρυνθούν προτού να φθάσει η σειρά στην πλήρη ισχύ. Η 

διαδικασία πρέπει να αρχίσει με τη μικρότερη πηγή ήχου στη σειρά, και να φτάσει στη μέγιστη ισχύ 

σε χρονικό διάστημα από 20 έως 40 λεπτά. 

Οπτικός έλεγχος: πρέπει να ξεκινά τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη της διαδικασίας 

σεισμικής έρευνας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι οπτικοί παρατηρητές πρέπει να ελέγχουν μια 

ζώνη ασφάλειας (αποκλεισμός) ακτίνας τουλάχιστον 500 m γύρω από το σκάφος της ηχητικής 

πηγής. Η διαδικασία σεισμικής έρευνας ενεργοποιείται μόνο εφόσον δεν υπάρχει παρουσία για 

τουλάχιστον 20 λεπτά θαλασσίων θηλαστικών και χελωνών εντός της ζώνης ασφάλειας. 

Ακουστική παρακολούθηση: να ξεκινά από έμπειρους χρήστες, ταυτόχρονα με την οπτική έρευνα 

κατά τη διάρκεια της ημέρας, και τη στιγμή που θα τερματίζεται η οπτική παρακολούθηση και για 

όσο διαρκεί η σεισμική έρευνα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η εκκίνηση του airgun δεν θα μπορεί 

να ξεκινήσει όταν εντοπίζονται ακουστικά θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες σε ακτίνα 500 μέτρων 

Απενεργοποίηση της ηχητικής πηγής (array): ο οπτικός έλεγχος της θαλάσσιας επιφάνειας 

πρέπει να συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της ηχητικής πηγής κατά τη διάρκεια της 

ημέρας. Η λειτουργία της ηχητικής πηγής πρέπει να διακοπεί εάν μια φάλαινα/δελφίνι ή μια χελώνα 

εισέλθουν στη ζώνη ασφάλειας κατά τη διάρκεια του οπτικού ελέγχου. 

 

Επίπτωση 2: Επιπτώσεις στις βενθικές βιοκοινωνίες από τις διαταραχές στον πυθμένα της 

θάλασσας και τα απόβλητα των διατρήσεων 

Η περιοχή νότια της Κρήτης εμφανίζει έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, καθώς υπάρχουν 

εκεί μια σειρά από μικρότερες λεκάνες και τάφροι με μεγάλο βάθος και απότομες κλίσεις. 

Χαρακτηριστική για παράδειγμα είναι η λεκάνη της Ιεράπετρας (4300 m), η απόληξη του 

υποθαλάσσιου φαραγγιού της Σαμαριάς (3600 m) και η τάφρος του Πλινίου (4300 m). 

Το γενικό συμπέρασμα (βλέπε υποκεφάλαιο 4.2.2) από τις μελέτες που εχουν διεξαχθεί στη περιοχή 

σε σχεση με τη βενθική πανίδα, είναι πως, σε αντίθεση με τις παλαιότερες απόψεις, η βαθιά 

θάλασσα της Μεσογείου είναι ένα δυναμικό και ευαίσθητο οικοσύστημα, άμεσα συνδεδεμένο με τις 

βιογεωχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην εύφωτη ζώνη, η λειτουργία του οποίου 

επηρεάζεται σημαντικά από την παρουσία διαφόρων ιδιαίτερων γεω-μορφολογικών δομών, όπως 

είναι για παράδειγμα οι αβυσσικές πεδιάδες, τα υποθαλάσσια όρη και φαράγγια αλλά και διάφορα 

ακραία περιβάλλοντα (ηφαίστεια ιλύος, υπέραλες λίμνες κτλ.) (Tselepides et al. 2007). Επιπλέον, η 

αφθονία και κατανομή της πανίδας στα μεγάλα βάθη της Μεσογείου φαίνεται πως εξαρτάται άμεσα 
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από τη διαθεσιμότητα της τροφής, η οποία παράγεται κυρίως στην εύφωτη ζώνη και εχει 

«επεισοδιακό» χρακτήρα (Danovaro et al. 1995; Lampadariou & Tselepides 2006; Tselepides & 

Lampadariou 2004; Tselepides et al. 2000a). Οσον αφορά στις παράκτιες περιοχές της Νότιας 

Κρήτης υπάρχουν μερικές σποραδικές μελέτες που αναφέρουν βιοκοινωνίες αμμώδους 

υποστρώματος και μέτρια ως υψηλή ποιότητα και ποικιλότητα, ενώ αναφέρονται και λιβάδια 

Ποσειδωνίας στη Νότια Κρήτη, κυρίως κατά μηκος της ακτογραμμής και περιορίζονται σε ρηχά 

νερά (<45 μέτρα βάθος). 

Αυτές οι περιοχές σχετίζονται με αυξημένες πυκνότητες επιβενθικών οργανισμών (ειδικά οι 

παράκτιες) και ψαριών (βλ. Υποκεφάλαιο 4.2.3) και θεωρούνται οικολογικά σημαντικές, ενώ είναι 

ένα ξεχωριστό αλιευτικό πεδίο όπου ασκούνται όλοι σχεδόν οι τύποι αλιείας με κύριο στόχο όμως 

τα μεγάλα πελαγικά ψάρια (τόνο, ξιφία). Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι στο Νότιο τμήμα της 

Κρήτης, η αλιευτική δραστηριότητα είναι περιορισμένη. Υπάρχουν αναφορές για επισκέψεις 

σκαφών άλλων χωρών που αλιεύουν στα διεθνή ύδατα και στοχεύουν στην αλιεία των κόκκινων 

γαρίδων. 

Ωστόσο πρέπει να τονισθεί ότι η βαθύαλη ζώνη όσον αφορά τις βενθικές βιοκοινωνίες για τις 

περιοχές νότια και δυτικά της Κρήτης, παραμένει έως σήμερα ελάχιστα γνωστή. 

Κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, αν 

υπάρχουν κοράλλια, αυτά θα υποστούν φυσική φθορά από τις διάφορες αγκυροβολήσεις, την 

εγκατάσταση του εξοπλισμού παραγωγής στον πυθμένα της θάλασσας και από την εγκατάσταση 

των σωληνώσεων. Επειδή η ανάπτυξη των εν λόγω κοραλλιών δεν εξαρτάται από το φως του ήλιου, 

δεν θα υποστούν σοβαρή βλάβη από την απουσία φωτός (light occlusion) λόγω της θολερότητας 

που θα προκαλέσουν τα απόβλητα των γεωτρήσεων. Παρόλα αυτά μπορεί να υποστούν σημαντικές 

επιπτώσεις ή ακόμα και να καλυφθούν από τα απόβλητα που θα προκύψουν από τις γεωτρήσεις 

(λάσπη). 

Οι πιο σημαντικές επιπτώσεις κατά την έρευνα κα εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων γενικά στις 

βενθικές κοινωνίες των βαθιών νερών και κυρίως στα κοράλλια βαθιών νερών, αν υπάρχουν μπορεί 

να αποφευχθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα απαιτηθεί από τους κατόχους αδειών να εκπονήσουν 

μελέτες καταγραφής/χαρτογράφησης των βαθύαλων βενθικών κοινωνιών και μετριασμού των 

επιπτώσεων σε κάθε σημείο δραστηριότητας. Αυτό αποτελεί και τη βάση της ακόλουθης εισήγησης: 

Εισήγηση: πριν από τη έναρξη των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την διάνοιξη γεωτρήσεων, 

τις αγκυρώσεις στον πυθμένα του εξοπλισμού, την δημιουργία των φρεατίων εξόρυξης ή/ και των 

εγκαταστάσεων παραγωγής στον πυθμένα θάλασσας, και την εγκατάσταση των σωληνώσεων, οι 

κάτοχοι άδειας πρέπει να χρησιμοποιήσουν σεισμικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης, τρισδιάστατα 

σεισμικά στοιχεία ερευνών, και οποιεσδήποτε άλλες διαθέσιμες πληροφορίες, έτσι ώστε να 

προσδιορίσουν τις περιοχές του πυθμένα που μπορούν να υποστηρίξουν σημαντικές βενθικές 

κοινότητες όπως των κοραλλιών. Εάν εντοπιστούν οποιεσδήποτε από τις εν λόγω κοινότητες, οι 

κάτοχοι άδειας θα πρέπει να διεξάγουν προσομοιώσεις διασποράς της λάσπης και των αποβλήτων 

(muds and cuttings discharge modeling), ούτως ώστε να προσδιοριστεί η απόσταση ασφαλείας που 

θα προστατεύσει τις εν λόγω κοινότητες. Σε άλλες περιοχές του κόσμου (π.χ. στον κόλπο του 

Μεξικού), οι κάτοχοι άδειας είναι υποχρεωμένοι να τηρούν απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 500 

μέτρα από κάθε προτεινόμενο σημείο γεώτρησης και σημείο απόρριψης αποβλήτων, και 100 μέτρα 

από κάθε άλλη πιθανή θέση διατάραξης του πυθμένα της θάλασσας (όπως είναι αγκυροβολήσεις, 

αλυσίδες αγκύρων, σχοινιά, σύρματα, σωλήνες κλπ.) (MMS, 2004). 
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Επίπτωση 3: Επιπτώσεις στις Χημειοσυνθετικές Κοινότητες (Chemosynthetic Communities) 

λόγω διαταράξεων του Θαλάσσιου Πυθμένα και απόρριψης αποβλήτων των 

Γεωτρήσεων 

Όπως έχει αναφερθεί (υποκεφάλαιο 4.2.1.1) εχει δειχθεί πως τα ιζήματα της Ανατολικής Μεσογείου 

χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός σχετικά σταθερού «βενθικού μικροβιακού βρόγχου» ο 

οποίος αποτελείται από πολλαπλά επίπεδα (Tselepides et al. 2007). Αν και οι πληροφορίες όσον 

αφορά στους βενθικούς μικροβιακούς πληθυσμούς στην περιοχή ενδιαφέροντος είναι 

περιορισμένες, το γενικό συμπέρασμα που βγαίνει από συγκριτικές μελέτες είναι πως οι 

μικροβιακοί πληθυσμοί της Α. Μεσογείου είναι τελείως διαφορετικοί από αυτούς άλλων περιοχών 

(Kouridaki et al. 2010), ενώ γενικά τα ιζήματα της βαθιάς θάλασσας της Μεσογείου μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως «πλούσια hotspots» σε μικροβιακή δραστηριότητα και βιοποικιλότητα (Boetius 

et al. 1996, Danovaro et al. 2010, Luna et al. 2004). 

Οι χημειοσυνθετικές κοινότητες (Chemosynthetic) είναι σπάνιες και βρίσκονται συχνά σε βαθιά 

νερά υψηλής πυκνότητας με μειωμένη δραστηριότητα φωτοσύνθεσης. Οι εν λόγω κοινότητες 

βασίζονται στα συμβιωτικά βακτηρίδια που οξειδώνουν ενώσεις όπως το H2S και το μεθάνιο. Στα 

βάθη όπου δεν υπάρχει φωτοσύνθεση (>250-200 μέτρων) και όπου εμφανίζονται εκλύσεις 

υδρογονανθράκων, υδροθερμικά ρεύματα και άλλες γεωλογικές διαδικασίες, οι εν λόγω κοινότητες 

(chemosynthesis) μπορούν να αποτελέσουν το κυρίαρχο στοιχείο του οικοσυστήματος. 

Η ύπαρξη των χημειοσυνθετικών κοινοτήτων (chemosynthetic) στις περιοχές αδειοδότησης δεν έχει 

τεκμηριωθεί, αλλά υπάρχει η πιθανότητα ύπαρξής τους στην εν λόγω περιοχή. 

Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων οι 

χημειοσυνθετικές κοινότητες είναι ευπαθείς σε φυσικές καταστροφές από τις αγκυροβολήσεις, την 

εγκατάσταση του εξοπλισμού παραγωγής στον πυθμένα της θάλασσας και την εγκατάσταση του 

δικτύου των σωληνώσεων. Επειδή οι εν λόγω κοινότητες δεν εξαρτώνται από το φως του ήλιου, δεν 

θα υποστούν σοβαρή ζημιά εξαιτίας της θολερότητας που θα προκαλέσουν τα απόβλητα των 

γεωτρήσεων. Όμως οι κοινότητες αυτές μπορούν να επηρεαστούν ή και να θαφτούν από τα 

απόβλητα που θα προκύψουν από τις γεωτρήσεις (π.χ. λάσπη). 

Οι εν λόγω κοινότητες θεωρούνται ως περιβαλλοντικά ευαίσθητες και αναγνωρίζονται από την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως βιότοποι που χρήζουν προστασίας. Η ΣΜΠΕ δεν προσδιόρισε 

οποιοδήποτε νομοθετικό πλαίσιο σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο που να προστατεύει συγκεκριμένα 

τις χημειοσυνθετικές κοινότητες (chemosynthetic) από πιθανές επιπτώσεις από την έρευνα και 

εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Ωστόσο, μπορεί να καθοριστεί ένα πλαίσιο δράσης με βάση την 

εμπειρία που απορρέει από συναφείς δραστηριότητες σε άλλες περιοχές, όπως είναι ο κόλπος του 

Μεξικού όπου χημειοσυνθετικές κοινότητες έχουν ανακαλυφθεί κοντά σε περιοχές έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Π.χ. οι μελέτες στον κόλπο του Μεξικού έχουν δείξει ότι η 

παρουσία των χημειοσυνθετικών κοινοτήτων συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένα και αναγνωρίσιμα 

γεωφυσικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να είναι σχετικά εύκολη και αποτελεσματική η προστασία 

τους. 

Εισήγηση: Οι κάτοχοι άδειας γιά δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης στη περιοχή 

αδειοδότησης, οι οποίες περιλαμβάνουν την διάνοιξη γεωτρήσεων, τις αγκυρώσεις του εξοπλισμού 

στον πυθμένα της θάλασσας, την δημιουργία των φρεατίων εξόρυξης ή/ και των εγκαταστάσεων 

παραγωγής στον πυθμένα θάλασσας, και την εγκατάσταση των σωληνώσεων, πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν σεισμικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης, τρισδιάστατα σεισμικά στοιχεία ερευνών, 

και οποιεσδήποτε άλλες διαθέσιμες πληροφορίες, έτσι ώστε να προσδιορίσουν τα γεωλογικά 
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χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν μεγάλη ποικιλία χημειοσυνθετικών 

κοινοτήτων. Στην περίπτωση εντοπισμού τέτοιων γεωλογικών χαρακτηριστικών, οι κάτοχοι άδειας 

πρέπει να εφαρμόσουν αποστάσεις ασφαλείας τουλάχιστον 500m από κάθε προτεινόμενο σημείο 

γεώτρησης και σημείο απόρριψης αποβλήτων, και 100 m από κάθε άλλη πιθανή θέση διατάραξης 

του πυθμένα της θάλασσας (όπως είναι αγκυροβολήσεις, αλυσίδες αγκύρων, σχοινιά, σύρματα, 

σωλήνες, κλπ.). 

 

Επίπτωση 4: Επιπτώσεις στα Ναυάγια και στους Υποβρυχίους Αρχαιολογικούς Χώρους λόγω 

Διαταράξεων του Πυθμένα 

Η περιοχή αδειοδότησης βρίσκεται σε περιοχή όπου είναι πιθανή έως γνωστή η ύπαρξη υποβρύχιου 

αρχαιολογικού πλούτου, που είναι ευπαθής σε φυσικές καταστροφές λόγω διατάραξης του πυθμένα 

από δραστηριότητες όπως αγκυροβόληση, εγκατάσταση του εξοπλισμού παραγωγής και 

εγκαταστάσεων σωλήνων. Επίσης στη περιοχή υπάρχουν βυθισμένα καλώδια τηλεπικοινωνιών. 

Με βάση την εμπειρία από σχετικές δραστηριότητες στον Κόλπο του Μεξικού, (μια περιοχή όπου 

έχουν ανακαλυφθεί πολλά ναυάγια κοντά σε περιοχές όπου διεξάγεται εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων) αυτοί οι πόροι μπορούν να προστατευτούν με την διεξαγωγή ερευνών 

τηλεπισκόπησης (remote sensing surveys) και την εκπόνηση αρχαιολογικών μελετών του πυθμένα. 

Οι εν λόγω αρχαιολογικές έρευνες και αξιολογήσεις εκπονούνται παράλληλα με άλλες μελέτες πριν 

τη έναρξη των δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων. 

Εισήγηση: πριν από τη έναρξη των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την διάνοιξη γεωτρήσεων, 

τις αγκυρώσεις του εξοπλισμού στον πυθμένα της θάλασσας, την δημιουργία των φρεατίων 

εξόρυξης ή/ και των εγκαταστάσεων παραγωγής στον πυθμένα θάλασσας, και την εγκατάσταση των 

σωληνώσεων, οι κάτοχοι άδειας θα πρέπει να εκπονήσουν έρευνες τηλεπισκόπησης (remote sensing 

survey) του πυθμένα για να αξιολογηθούν έτσι οι πιθανότητες να υπάρχουν σε αυτόν ναυάγια και 

αρχαιολογικοί χώροι. Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να υποβάλουν αρχαιολογικές μελέτες (που 

εκπονούνται από ειδικούς αρχαιολόγους), οι οποίες να καταδεικνύουν την ύπαρξη ή μη 

αρχαιολογικών περιοχών, και να εισηγούνται μέτρα προστασίας αυτών. Με βάση αυτή την έκθεση 

το Υπουργείο μπορεί να απαιτήσει αποφυγή οποιασδήποτε επέμβασης ή άλλα μέτρα προστασίας 

των εν λόγω χώρων. 

 

Επίπτωση 5: Επιπτώσεις στα ψάρια, στην αλιεία και στη ναυτιλία από την παρουσία των 

Σεισμικών Ερευνητικών Σκαφών και του ρυμουλκούμενου εξοπλισμού 

(streamers) 

Όλα τα είδη των ψαριών υπάρχει πιθανότητα να ακούουν με διαφορετικούς βαθμούς ευαισθησίας, 

εντός του φάσματος συχνοτήτων του ήχου που παράγεται από σεισμικά airguns.  Το ισχυρό ηχητικό 

κύμα που παράγεται από τις σεισμικές έρευνες μπορεί να έχει ποικίλες επιβλαβείς συνέπειες για την 

ιχθυοπανίδα, και μάλιστα τα διάφορα είδη ψαριών παρουσιάζουν διαφορετικούς βαθμούς 

ευαισθησίας στους συγκεκριμένους ήχους (Hawkins, 1973, Popper and Fay, 1973; Tavolga et al, 

1981; Fay, 1988; Popper and Fay, 1993; Fay, 2000). Οι σεισμικοί παλμοί μπορεί να προκαλέσουν 

προσωρινά ή μόνιμα προβλήματα ακοής σε κάποια είδη ψαριών, αλλά όπως και στην περίπτωση 

των θαλάσσιων θηλαστικών, θα ήταν απίθανο να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό, εκτός αν η 

απόσταση είναι πολύ κοντινή. Λόγω των μεγάλων διαφορών στη φυσιολογία και μορφολογία 

μεταξύ των ειδών ψαριών, οι αποκρίσεις συμπεριφοράς και η ευαισθησία των ψαριών σε ακουστικό 
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τραύμα ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό. Οι κύριες συνέπειες επικεντρώνονται  κυρίως στο σύστημα 

ακοής των ψαριών, στο σύστημα προσανατολισμού τους, στην ικανότητα εύρεσης τροφής, στην 

αναπαραγωγική τους επιτυχία αλλά και στην προστασία τους από τους θηρευτές  (Popper and 

Clarke, 1976; Ha, 1985). Ο θόρυβος από τις σεισμικές έρευνες μπορεί επίσης να προκαλέσει 

απόκρυψη των ήχων που χρησιμοποιούνται από τα ψάρια για συνηθισμένες τους ακουστικές 

συμπεριφορές (Popper and Clarke, 1976; Ha, 1985). Αυτές οι επιδράσεις στη συμπεριφορά τους δεν 

έχει αποδειχθεί ότι συνδέονται απευθείας με αύξηση της θνησιμότητάς τους (Dalen and Knutsen, 

1986; Pearson et al., 1992; Engås et al., 1993; Løkkeberg and Soldal, 1993). Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, θανατηφόρες επιπτώσεις μπορεί να προκληθούν στην περίπτωση που οι σεισμικές 

έρευνες διεξάγονται σε κοντινή απόσταση κι επηρεάζουν κατά ένα μεγάλο βαθμό τις ιχθυονύμφες 

και τα αυγά των ψαριών (Ifiok and Igboekwe, 2011). 

Είναι γεγονός ότι οι μελέτες των επιπτώσεων των σεισμικών ερευνών στην αλιεία έχουν δείξει 

μεικτά αποτελέσματα (Davis et al. 1998). Υπάρχουν μελέτες που  έχουν δείξει ελάχιστη ή καμία 

επίδραση (Turnpenny et al., 1994). Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί 

περιπτώσεις μείωσης αλιευμάτων που ψαρεύονται από τράτες και παραγάδια σε περιοχές που 

βρίσκονται κοντά στο σημείο διεξαγωγής των σεισμικών ερευνών (Hirst and Rodhouse, 2000;  

Slotte et al., 2004), ενώ απευθείας παρατηρήσεις σε ύφαλο έδειξαν  ότι τα ψάρια παρέμειναν στους 

θώκους τους (Wardle et al., 2001). Δεν υπάρχουν ενδείξεις για θνησιμότητα ψαριών από σεισμικές 

έρευνες, και δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία αν η ένταση του θορύβου θα επέφερε θάνατο ή άλλες 

παθολογικές συνέπειες. 

Κατά τη διάρκεια των σεισμικών ερευνών, μια ζώνη ασφάλειας πρέπει να διατηρείται γύρω από το 

σκάφος και το ρυμουλκούμενο εξοπλισμό (streamers). Η ζώνη ασφάλειας είναι απαραίτητη για να 

αποτρέψει την καταστροφή του εξοπλισμού ερευνών από τα αλιευτικά σκάφη ή άλλα σκάφη. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσε να είναι 20 km μήκος με 12 km πλάτος και, εάν το 

ερευνητικό σκάφος κινείται σε 4.5 κόμβους (8.3 χλμ ανά ώρα), θα χρειαστεί χρονικό διάστημα 2 

έως 3 ωρών για να περάσει από ένα σημείο. Οι αλιευτικές δραστηριότητες στην περιοχή 

αδειοδότησης μπορούν να διακοπούν προσωρινά λόγω της έκτασης της κινούμενης ζώνης 

ασφάλειας γύρω από το σκάφος ερευνών. Οι ζώνες ασφάλειας θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον 

προσωρινό αποκλεισμό των αλιευτικών σκαφών και άλλων σκαφών από ορισμένες περιοχές. 

Μερικά σκάφη πιθανόν να απαιτηθεί να παρακάμψουν την περιοχή ερευνών. 

Το ΥΠΕΚΑ μπορεί να απαιτήσει από τους κατόχους άδειας όπως εξασφαλίσουν ότι οι 

εφαρμοζόμενες από αυτούς διαδικασίες είναι περιβαλλοντικά αποδεκτές και ασφαλείς, και 

σύμφωνες με την εφαρμόσιμη περιβαλλοντική νομοθεσία και την ορθή διεθνή πρακτική της 

βιομηχανίας. Επίσης, θεωρείται ότι τα ερευνητικά σκάφη θα χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα 

σήμανσης σύμφωνα με το διεθνές θαλάσσιο δίκαιο (συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών μέσω 

ασυρμάτου, φώτων, και των σημαιών) για να προειδοποιήσουν άλλα σκάφη για την ύπαρξη ζώνης 

αποκλεισμού. 

Εισήγηση: Εφαρμογή εθελοντικών μέτρων όπως η «ομαλή εκκίνηση» ώστε να περιοριστούν οι 

επιπτώσεις στα ψάρια. Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να συνεργαστούν με τους ενδιαφερόμενους φορείς 

πριν την έναρξη των ερευνών, για να εξασφαλίσουν την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις 

αλιευτικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες. 
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Επίπτωση 6: Επιπτώσεις στην Ποιότητα του Αέρα και των Υδάτων από τις διαδικασίες 

δοκιμής των γεωτρήσεων 

Σε περίπτωση ανακαλύψεως αποθεμάτων υδρογονανθράκων κατά τη διάρκεια της διερευνητικής 

γεώτρησης, μπορεί να απαιτηθεί η διενέργεια δοκιμών των γεωτρήσεων. Ένας τέτοιος έλεγχος 

γίνεται για να καθοριστεί η παραγωγική δυνατότητα, η πίεση, η διαπερατότητα, ή/και η έκταση των 

αποθεμάτων υδρογονανθράκων. Εάν κατά τη διάρκεια της δοκιμής απελευθερωθούν από το 

φρεάτιο υδρογονάνθρακες τότε αυτοί καίγονται. Μια τέτοια καύση προκαλεί ατμοσφαιρικές 

εκπομπές. Οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων κατά την δοκιμή της γεώτρησης έχουν τοπικές 

μεμονωμένες επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα που περιορίζονται κοντά στη γεώτρηση κατά τη 

διάρκεια της δοκιμής Λόγω της απόστασης από τις ακτές δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις 

στην ποιότητα της ατμόσφαιρας των παράκτιων περιοχών. Παρόλα αυτά, η παρουσία σταγονιδίων 

πετρελαίου μπορεί να δημιουργήσει ένα φιλμ υδρογονανθράκων στην επιφάνεια της θάλασσας, το 

οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί σημαντική επίδραση. 

Εισήγηση: Κατά τη διάρκεια της δοκιμής της γεώτρησης, οι κάτοχοι άδειας θα πρέπει να: 

(1) χρησιμοποιούν καυστήρες υψηλής απόδοσης για να ελαχιστοποιήσουν τις εκπομπές αέριων 

ρύπων καύσης, και  

(2) να παρακολουθούν την επιφάνεια της θάλασσας για να διασφαλίσουν ότι δεν θα δημιουργεί 

φιλμ υδρογονανθράκων 

(3) Συμμόρφωση με απαιτήσεις MARPOL σχετικά με ολων των ειδών λύματα, απόβλητα, 

απορρίματα, εκπομπές. 

 

Επίπτωση 7: Επιπτώσεις από την Κίνηση Ελικοπτέρων εντός Σημαντικών Περιοχών Πτηνών 

Η κυκλοφορία σκαφών και ελικοπτέρων θα μπορούσε περιοδικά να ενοχλήσει τις ομάδες 

παράκτιων πτηνών. Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με εκείνα που προκαλούνται από την 

υφιστάμενη κυκλοφορία σκαφών και αεροσκαφών. Είναι πιθανό να προκληθεί αλλαγή 

συμπεριφοράς των πτηνών, στη χειρότερη περίπτωση για μικρό χρονικό διάστημα, και η επίδραση 

αυτή δεν θεωρείται σημαντική. Εντούτοις, σημαντικές επιπτώσεις μπορεί να προκληθούν εάν τα 

ελικόπτερα κινούνται πάνω από Ειδικές Περιοχές Προστασίας (Special Protection Areas – SPAs)), 

ή άλλες Σημαντικές Περιοχές Πτηνών (Important Bird Areas - IBAs). 

Oι περιοχές που έχουν χαρακτηρισθει Ζώνες Ειδικής Προστασίας στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 

της Κρήτης φαίνονται στην Εικόνα 4.79. 

Εισήγηση: Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να αποφεύγουν τη πτήση ελικοπτέρων πάνω από περιοχές 

SPAs και IBAs, όταν ταξιδεύουν προς και από τα σημεία των γεωτρήσεων. Χάρτες των περιοχών 

SPAs και IBAs πρέπει να κοινοποιούνται γι’ αυτό τον σκοπό. 

 

Επίπτωση 8: Επιπτώσεις στα Θαλάσσια Θηλαστικά και στις Χελώνες από τις εργασίες 

αποξήλωσης και απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων 

Εάν δημιουργηθούν εγκαταστάσεις παραγωγής στην περιοχή αδειοδότησης, αυτές με το τέλος της 

ωφέλιμης ζωής τους θα πρέπει να αποσυναρμολογηθούν και απομακρυνθούν από την περιοχή. 

Κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης, οι εγκαταστάσεις παραγωγής, όπως οι υπεράκτιες 
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πλατφόρμες, θα πρέπει να απομακρυνθούν. Συνήθως οι βάσεις τους κόβονται κοντά στον πυθμένα 

της θάλασσας, ενώ μερικές φορές χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Για τις σωληνώσεις, η 

συνήθης διεθνής πρακτική περιλαμβάνει τον καθαρισμό τους και την εγκατάλειψή τους. Εάν 

χρησιμοποιηθούν εκρηκτικές ύλες για την αποσυναρμολόγηση των πλατφορμών, υπάρχει ο 

κίνδυνος αρνητικών επιπτώσεων στα θαλάσσια θηλαστικά και τις θαλάσσιες χελώνες, 

συμπεριλαμβανομένων των απειλούμενων, κρίσιμα απειλούμενων, και υπό εξαφάνιση ειδών. Ο 

κίνδυνος πρόκλησης θανάτων και τραυματισμών των θαλασσίων θηλαστικών και των χελωνών 

μπορεί να αποφευχθεί αποτελεσματικά μέσω του ελέγχου κατά τη διάρκεια των διαδικασιών 

απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων. 

Εισήγηση: Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να ακολουθούν τη διεθνή καλή πρακτική για την ασφαλή 

απομάκρυνση του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης των εγκαταστάσεων. 

Πριν τη αποσυναρμολόγηση των κατασκευών απαιτείται η εκπόνηση πλάνου αποσυναρμολόγησης, 

το οποίο θα συμπεριλαμβάνει την παρακολούθηση και έλεγχο της παρουσίας των θαλάσσιων 

θηλαστικών και χελωνών με σκοπό την αποφυγή πιθανών επιπτώσεων που θα μπορούσαν να 

προκύψουν από τις υποβρύχιες εκρήξεις. 

 

Επίπτωση 9: Επιπτώσεις στο Θαλάσσιο Περιβάλλον από τις διαρροές υδρογονανθράκων και 

υδροθείου 

Οι διαρροές υδρογονανθράκων χαρακτηρίζονται ως σπάνια γεγονότα, αλλά οι περιβαλλοντικές και 

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις τους μπορεί να είναι σημαντικές. Οι επιπτώσεις ποικίλουν 

ανάλογα με το μέγεθος της διαρροής, τα χημικά χαρακτηριστικά της, τις ωκεανογραφικές και 

μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν την στιγμή της διαρροής και την αποτελεσματικότητα 

των μέτρων αντιμετώπισης της διαρροής. 

Τα μέτρα πρόληψης των διαρροών και το σχέδιο αντιμετώπισης είναι βασικά στοιχεία για τη 

μείωση του κινδύνου πρόκλησης σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

Το ΥΠΕΚΑ μπορεί να απαιτήσει οι κάτοχοι άδειας να προετοιμάσουν και να υποβάλουν στον 

αρμόδιο Υπουργό σχέδιο για την εκτίμηση της πιθανότητας διαρροής υδρογονανθράκων και 

πρόκλησης πυρκαγιάς. Σε περίπτωση διαρροής ή πυρκαγιάς, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να 

εφαρμόσει αμέσως το εν λόγω σχέδιο. Ο κάτοχος άδειας πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα 

σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές εφαρμοζόμενες πρακτικές (QSHE), που βασίζονται στα πρότυπα 

και επιταγές των OSPAR, MARPOL, ISO κλπ. 

Δεδομένου του γεγονότος ότι το αποτέλεσμα ενός ατυχήματος κατά τη διενέργεια ερευνητικών ή 

και παραγωγικών γεωτρήσεων στην περιοχή, ή και κατά το χρόνο εκμετάλλευσης, θα είναι η 

δημιουργία πετρελαιοκηλίδας, είναι απαραίτητη η δημιουργία υποδομής, η οποία θα είναι σε θέση 

να αναπαράγει ανά πάσα στιγμή την εξέλιξη και διασπορά ρύπων. Η πλειοψηφία των 

πετρελαιοκηλίδων που έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν ήταν κυρίως επιφανειακές, αλλά το 

τελευταίο μεγάλο ατύχημα που έλαβε χώρα το 2010 στην πλατφόρμα ‘Deepwater Horizon’ στον 

Κόλπο του Μεξικού παρήγαγε υποεπιφανειακή κηλίδα.  

Η επικείμενη εγκατάσταση των εργοταξίων γεωτρήσεων απαιτεί την εκτεταμένη μελέτη των 

θαλασσίων ρευμάτων στην ευρύτερη περιοχή των ερευνών, και κυρίως στην περιοχή που μεσολαβεί 

μεταξύ των σημείων των γεωτρήσεων και των παρακείμενων ακτών. Ο μόνος τρόπος που επιτρέπει 

την υψίσυχνη (ανά μία ή και ανά μισή ώρα) καταγραφή ολόκληρου του πεδίου επιφανειακών 
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ρευμάτων μιας περιοχής έκτασης εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων είναι τα παράκτια 

ραντάρ υψηλής συχνότητας (HF radars). 

Επιπλέον η προσομοίωση της διασποράς πετρελαιοκηλίδων μετά από διαρροή αποτελεί πολύτιμο 

εργαλείο στην διαμόρφωση των σχετικών σχεδίων αντιμετώπισης. Ένα παράδειγμα, μεταξύ άλλων, 

είναι το προγνωστικό μοντέλο προσομοίωσης της διασποράς διαρροής υδρογονανθράκων 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ που διαθέτει το ΕΛΚΕΘΕ έχει χρησιμοποιηθεί και εφαρμοσθεί στην περιοχή του 

Αιγαίου πελάγους, στα πλαίσια προγραμματων και των αναγκών του Περιφερειακού Κέντρου 

Έκτακτης Ανάγκης για την Θαλάσσια Ρύπανση (Regional Marine Pollution Emergency Response 

Centre (REMPEC). 

Τέλος, τυχούσα διαρροή υδροθείου λόγω ατυχήματος μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην 

ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και στην υγεία των ανθρώπων, οι επιπτώσεις όμως αυτές 

περιορίζονται σε πολύ μικρές αποστάσεις από την πηγή εκπομπής. Η έκταση των επιπτώσεων 

εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις του υδροθείου και τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν 

τη στιγμή του ατυχήματος. Ο κάτοχος της άδειας γεώτρησης για την περιοχή διάνοιξης φρεατίων 

απαιτείται να έχει συγκεντρώσει πληροφορίες για τα αναμενόμενα επίπεδα υδροθείου και να τις έχει 

συνυποβάλλει κατά τη διαδικασία έγκρισης των εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Στις περιπτώσεις 

που αναμένονται μεγάλες συγκεντρώσεις στη διάρκεια των εξορύξεων απαιτείται επίσης να υπάρχει 

‘Σχέδιο έκτακτης ανάγκης’ για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε τυχαίας εκπομπής H2S. 

Εισήγηση:  

Εκπόνηση από τους δικαιούχους αδειών, σχεδίου για την εκτίμηση της πιθανότητας διαρροής 

υδρογονανθράκων και πρόκλησης πυρκαγιάς και αντιμετώπισης τους, αλλά και σύμφωνα με τη 

διεθνή σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία του 1973 (MARPOL), τα πλοία καθώς 

οι εγκαταστάσεις γεώτρησης απαιτείται να έχουν σε ισχύ ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την 

αντιμετώπιση ρύπανσης από πετρέλαιο (Shipboard Oil Pollution and Emergency Plan, SOPEP), που 

υποβάλλουν στο αναθέτον Υπουργείο προς αξιολόγηση και έγκριση. 

Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων παράκτιων συστημάτων ραντάρ υψηλής συχνότητας επί 

σειρά ετών, για την καταγραφή των θαλάσσιων ρευμάτων. 

Να χρησιμοποιηθεί μοντέλο προσομοίωσης διασποράς πετρελαιοκηλίδων για να προσδιοριστούν οι 

πιθανές κατευθύνσεις των διαρροών στην περιοχή αδειοδότησης, χρησιμοποιώντας εποχιακά 

μετεωρολογικά και ωκεανογραφικά στοιχεία.  

Ο συνδυασμός λειτουργίας των συστημάτων ραντάρ υψηλής συχνότητας και συστημάτων 

προσομοίωσης θα επιτρέπει τα αποτελέσματα τους να χρησιμοποιηθούν για να καθοριστεί η πιθανή 

επίπτωση των διαρροών στην περιοχή, ενδεχομένως και των επηρεαζόμενων περιβαλλοντικών 

πόρων, και η εκτίμηση του χρόνου που χρειάζεται να φθάσουν οι εν λόγω διαρροές στις ακτές της 

Κρήτης. 

Η παρέχουσα την άδεια αρχή μπορεί να ζητήσει βάσει συμβολαίου για κάθε φρεάτιο που 

διανοίγεται, να υποβάλλεται έκθεση από τον κάτοχο της άδειας γεώτρησης που να περιλαμβάνει 

γεωλογικές και γεωφυσικές πληροφορίες για τα αναμενόμενα επίπεδα υδροθείου, καθώς και τους 

κανονισμούς ασφαλείας που εφαρμόζονται κατά τη φάση της διάνοιξης του φρεατίου 
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Επίπτωση 10: Διασυνοριακές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 

Οι διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις αναφέρονται σε μια περιοχή της δικαιοδοσίας ενός 

κράτους, ενώ η αιτία βρίσκεται στη περιοχή δικαιοδοσίας άλλου κράτους. Η εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο καθίσταται απαραίτητη για νομικούς 

λόγους, δεδομένου ότι απαιτείται από σειρά διατάξεων του Εθνικού, του Ευρωπαϊκού ή του 

Διεθνούς Δικαίου, αλλά είναι εξίσου απαραίτητη για πραγματικούς λόγους, δεδομένου ότι το 

περιβάλλον δεν «αναγνωρίζει» σύνορα, αφού οι διεργασίες διαμεταφοράς ή μετάδοσης του αιτίου 

μιας επίπτωσης, ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι ενιαίες, παρότι μέρη των επηρεαζόμενων 

εκτάσεων μπορεί να ανήκουν στη δικαιοδοσία διαφορετικών κρατών. 

Οι κυριότερες συμβάσεις, οδηγίες, νομοθεσίες, οι οποίες διέπουν προβλέψεις και υποχρεώσεις που 

αναφέρονται στη πρόληψη και αντιμετώπιση διασυνοριακών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες 

έρευνας και εκμετάλλευσης Y/K, είναι: 

• Ευρωπαϊκή Οδηγία για Environmental Impact Assessment (85/337) 

• Συνθήκη της Βαρκελώνης (1976: «Συνθήκη για την Προστασία της Μεσογείου ενάντια στη 

ρύπανση», Offshore Protocol) 

• Σύμβαση OPRC (Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation, κύρωση με το ν. 

2252/1994) 

• Σύμβαση UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) των Ηνωμένων 

Εθνών. Η σύμβαση αυτή επικυρώθηκε στην Ελλάδα το 1995 (Ν. 2321/95 

ΦΕΚ136Α/23.6.1995). 

• Οδηγία 2001/42 και η ΚΥΑ 107017/2006 

• Σύμβαση ESPOO και το Πρωτόκολλό της του Κιέβου. 

• Οδηγία 2013/30/ΕΕ ‘Για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων και την 

τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ΄ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 

178 της 28.6.2013 

Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων 

εντοπίζονται στο άμεσο περιβάλλον των φρεατίων, αγωγών, ή άλλες τοποθεσίες εγκαταστάσεων και 

είναι απίθανο να επηρεάσουν τις γειτονικές χώρες. Ωστόσο, οι περιοχές αδειοδότησης για έρευνα 

και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων νότια και δυτικά της Κρήτης γειτνιάζουν με τα θαλάσσια 

σύνορα αρκετών χωρών της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων της Αιγύπτου και Λιβύης.  

Υπό κανονικές συνθήκες οι άμεσες και σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων της αναζήτησης, εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων εκτιμάται ότι 

αφορούν σε τοπικό επίπεδο και δεν είναι πιθανό να επηρεάσουν το περιβάλλον γειτονικών χωρών. 

Ωστόσο, ένα μεγάλο ατύχημα κατά την διάρκεια ή ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων 

υδρογονανθράκων, δυνητικά μπορεί να επιφέρει διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

H αξιολόγηση των πιθανών διασυνοριακών επιπτώσεων (βλέπε Πίνακα 1.ΙΙΙ), με βάση τους 

παράγοντες επίπτωσης για κάθε φάση των δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων (αναζήτηση, 

εξερεύνηση και εκμετάλλευση), όπως και τα ατυχήματα, προσδιορίζει δύο πηγές δυνητικά 

σημαντικών διασυνοριακών επιπτώσεων – μία κηλίδα αργού πετρελαίου από μια έκρηξη και 

διαρροή πετρελαίου diesel. Δηλαδή αφορά σε περιπτώσεις ατυχημάτων μόνο. 

Κάθε σχέδιο εκτέλεσης σεισμικών, γεωτρητικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων πρέπει να 

περιλαμβάνει μέτρα αντιμετώπισης δυνητικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενέχουν απειλή 

για τον άνθρωπο, το περιβάλλον ή τα περιουσιακά στοιχεία. 
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Ωστόσο, ακόμα και με τον πιο προσεκτικό σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή ορθών διαδικασιών, 

βέλτιστων πρακτικών και κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού, μπορούν να συμβούν τέτοια 

περιστατικά ατυχημάτων, όπως (E&P Forum/UNEP, 1997): 

• απόρριψη καυσίμων, πετρελαίου, αερίων, χημικών και επικίνδυνων υλικών, 

• έκρηξη σε γεώτρηση πετρελαίου ή αερίου (blowout), 

• πυρκαγιές (στις εγκαταστάσεις ή τον περιβάλλοντα χώρο), 

• μη προγραμματισμένη απώλεια της εγκατάστασης και γεγονότα διακοπής λειτουργίας, 

• φυσικές καταστροφές και οι επιπτώσεις τους στις δραστηριότητες, για παράδειγμα 

πλημμύρες, σεισμοί, και 

• πόλεμος ή δολιοφθορά. 

Η πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών ατυχημάτων είναι υψηλότερη κατά τη φάση όρυξης των 

ερευνητικών γεωτρήσεων. 

Εισήγηση: 

Κατά τη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων Υ/Κ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σχετικές πρόνοιες της 

Σύμβασης της Βαρκελώνης που ρυθμίζει με λεπτομέρεια τέτοια θέματα, των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 

(όπως η Οδηγία 2013/30), καθώς και το Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά και των άλλων νομοθετικών 

πλαισίων. Επιπλέον να γίνει λεπτομερής ανάλυση των προνοιών του πρωτοκόλλου υπεράκτιων 

δραστηριοτήτων της Σύμβασης της Βαρκελώνης και των Παραρτημάτων του, έτσι ώστε να 

επιβεβαιωθεί ότι όλες οι δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη 

περιοχή αδειοδότησης είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του.  

Σχετικά με τη διασφάλιση διασυνοριακής διαθεσιμότητας και συμβατότητας των μέσων 

παρέμβασης, σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Σύμβασης OPRC (Oil Pollution 

Preparedness, Response and Cooperation, ν. 2252/1994) που ρυθμίζει με λεπτομέρεια τέτοια 

θέματα, ενώ διαθέτει παράλληλα το προβλεπόμενο Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την 

αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες (ΠΔ 11/2002). 

Η έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο θα μπορούσε να 

χρησιμεύσει για μια ευρύτερη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, μέσα από τον καθορισμό 

περιβαλλοντικών προτύπων για τις υπεράκτιες δραστηριότητες υδρογονανθράκων, μεθόδων για 

διασφάλιση της ασφάλειας στις υπεράκτιες δραστηριότητες υδρογονανθράκων και την ενδυνάμωση 

θεσμικών δομών. Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει αναφορά στην έλλειψη ατυχημάτων στην 

ευρύτερη περιοχή, παρά τη μακρόχρονη ιταλική δραστηριότητα σε θαλάσσιες εργασίες 

υδρογονανθράκων, γεγονός που σημαίνει ότι αφενός η περιοχή δεν χαρακτηρίζεται από αυξημένη 

επικινδυνότητα και αφετέρου ότι υφίσταται συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία η οποία θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί. 

 

6.2 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΈΛΕΓΧΟ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Η Ελλάδα έχει εναρμονίσει το νομικό της πλαίσιο με την οδηγία 94/22/EC του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για τους όρους και τις εγκρίσεις για την πρόβλεψη, την έρευνα και την παραγωγή 

των υδρογονανθράκων με την ΚΥΑ 107017/28.8.2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 

2001/42/ΕΚ». 
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Δεν εντοπίστηκαν παλαιότερες Ευρωπαϊκές οδηγίες ή κατευθυντήριες οδηγίες που να αφορούν στον 

έλεγχο των διαρροών από υπεράκτιες δραστηριότητες για την έρευνα και εκμετάλλευση των 

υδρογονανθράκων.  

Ωστόσο, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/30/ΕΕ για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τρία παράλληλα σύνολα κατευθυντήριων οδηγιών έχουν 

χρησιμοποιηθεί από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές είναι η Σύμβαση OSPAR, η 

Σύμβαση της Βαρκελώνης και η Διεθνής Σύμβαση MARPOL 73/78. 

Οδηγία 2013/30/ΕΕ για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού 

αερίου: Πρόκειται για την Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013 , για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και 

φυσικού αερίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ. 

Η οδηγία αυτή θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων κατά τη 

διάρκεια υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και τον περιορισμό των συνεπειών 

τέτοιων  ατυχημάτων. Ισχύει με την επιφύλαξη δικαίου της Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια και 

την υγεία των εργαζομένων κατά την εργασία, ιδίως τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 92/91/ΕΟΚ και με 

την επιφύλαξη των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 2001/42/EC, 2003/4/ΕΚ (19), 2003/35/ΕΚ, 2010/75/ΕΕ (20) 

και 2011/92/ΕΕ. 

Η οδηγία, χωρίς να κάνει πιο αυστηρούς τους περιβαλλοντικούς όρους στις δραστηριότητες έρευνας 

και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου σε θαλάσσιες περιοχές, εισάγει πολύ πιο 

συστηματικές διαδικασίες παρακολούθησης των εργασιών. Κυρίως δε, προβλέπει λεπτομερή 

εξέταση της ικανότητας (οικονομικής και τεχνικής) των αναδόχων να ανταπεξέλθουν στις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις αυτών των δραστηριοτήτων. Για την παρακολούθηση των εργασιών, 

προβλέπει την ίδρυση ανεξάρτητης αρχής, η οποία θα πρέπει να διαχωρίζεται από την αντίστοιχη 

που παρακολουθεί τα θέματα που σχετίζονται με τα τεχνικά και οικονομικά της έρευνας και 

παραγωγής υδρογονανθράκων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη νέα οδηγία η ανεξάρτητη αρχή στην οποία κοινοποιούνται 

όλα τα σχέδια για την πραγματοποίηση των ερευνών ή της εκμετάλλευσης, έχει το δικαίωμα αν το 

κρίνει απαραίτητο, ακόμη και να απαγορεύσει την έναρξη των εργασιών. Επίσης, οι εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται σε ένα κράτος μέλος, και ασκούν ταυτόχρονα εκμετάλλευση ή έρευνα σε άλλο 

Κράτος μη μέλος της ΕΕ, είναι υποχρεωμένες εφ΄ όσον τις ζητηθεί, να υποβάλλουν αναφορά, 

εφόσον τους ζητηθεί, σχετικά με τις συνθήκες οποιουδήποτε σοβαρού ατυχήματος στο οποίο έχουν 

εμπλακεί. 

Η ενσωματωση της οδηγίας σε ελληνική νομοθεσία είναι σε εξέλιξη 

Σύμβαση OSPAR: Για τις περισσότερες χώρες-παραγωγούς υδρογονανθράκων της Δυτικής 

Ευρώπης (τα συμβαλλόμενα μέλη είναι το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η 

Ισλανδία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η 

Σουηδία, η Ελβετία, και το Ηνωμένο Βασίλειο), η «Συνθήκη για την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού» (Συνθήκη OSPAR) είναι η βάση για τις εθνικές 

νομοθεσίες που διέπουν την απόρριψη των υπεράκτιων. 

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της Συνθήκης OSPAR οργανώνονται σε έξι στρατηγικές: 

(1) προστασία και συντήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, 

(2) ευτροφισμός, 
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(3) επικίνδυνες ουσίες, 

(4) βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου ανοικτής θαλάσσης, 

(5) ραδιενεργές ουσίες και 

(6) έλεγχος και αξιολόγηση 

Η τέταρτη στρατηγική περιλαμβάνει τις αποφάσεις και τις συστάσεις σχετικά με τις χημικές ουσίες, 

τα οργανικής φύσης ρευστά γεωτρήσεων, τη διαχείριση των υπεράκτιων απορριμμάτων, τη διάθεση 

των μη χρησιμοποιούμενων υπεράκτιων εγκαταστάσεων, τα περιβαλλοντικά συστήματα 

διαχείρισης, τις δοκιμές τοξικότητας, την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων. Τα κράτη μέλη 

δεσμεύονται να εφαρμόσουν της αποφάσεις και συστάσεις της OSPAR στο πλαίσιο του εθνικού 

ρυθμιστικού συστήματός τους. 

Σύμβαση της Βαρκελώνης: Το 1976, 16 μεσογειακές χώρες υιοθέτησαν τη «Συνθήκη για την 

προστασία της Μεσογείου ενάντια στη ρύπανση» (Συνθήκη της Βαρκελώνης). Η σύμβαση 

υπεγράφη το 1976 με σκοπό την ενεργοποίηση και συνεργασία όλων των χωρών της Μεσογείου για 

την πρόληψη, μείωση και καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης και τροποποιήθηκε το 1980. Η 

σύμβαση αυτή κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον N. 855/1978 (ΦΕΚ 235/Α/23.12.1978), τον Ν. 

1634/1986 (ΦΕΚ104/Α) και τον Ν.3022/2002 (ΦΕΚ 114/Α). Η Συνθήκη της Βαρκελώνης 

περιλαμβάνει ένα πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε για να ελέγξει τη ρύπανση κατά τη διάρκεια των 

υπεράκτιων δραστηριοτήτων για την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Το 

πρωτόκολλο διέπει τον έλεγχο των επιβλαβών ή noxious ουσιών και υλικών, του πετρελαίου και 

των ελαιούχων μιγμάτων, των αποβλήτων γεωτρήσεων, των αστικών υγρών αποβλήτων, των 

στερεών αποβλήτων, των εγκαταστάσεων υποδοχής, της διασυνοριακής ρύπανσης κλπ. 

Το πρωτόκολλο υπεράκτιων δραστηριοτήτων της Συνθήκης της Βαρκελώνης είναι η βάση για την 

δημιουργία προτύπων για την απόρριψη αποβλήτων σε θαλάσσια οικοσυστήματα σε  Μεσογειακές 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη 

των Ελληνικών απαιτήσεων αναφορικά με την απόρριψη αποβλήτων υπεράκτιων δραστηριοτήτων 

για την έρευνα και την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Επιπλέον η Σύμβαση της 

Βαρκελώνης περιέχει συγκεντρωμένες σε ένα έγγραφο τις κατευθυντήριες οδηγίες για διάφορες 

υπεράκτιες δραστηριότητες σε αντίθεση με τη Σύμβαση OSPAR.. 

Διεθνής Σύμβαση MARPOL 73/78: Η Διεθνής Σύμβαση MARPOL (Μarine Pollution) 73/78 

«περί προλήψεως της ρυπάνσης της θαλάσσης από πλοία» προέκυψε από την Συνθήκη του 1973 

και την διάσκεψη του 1978 - πρωτόκολλο MARPOL. Η σύμβαση αυτή τέθηκε σε ισχύ στις 2 

Οκτωβρίου 1983 για το Παράρτημα Ι που αφορούσε στο πετρέλαιο και το Παράρτημα ΙΙ (που 

αφορούσε στις επιβλαβείς υγρές - χημικές ουσίες).  

 Το παράρτημα V, που καλύπτει τα απορρίμματα, τέθηκε σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 1988.  

 Το Παράρτημα ΙΙΙ, που καλύπτει τις επιβλαβείς ουσίες που μεταφέρονται σε συσκευασμένη 

μορφή, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1992.  

 Το Παράρτημα IV, που καλύπτει τα λύματα, τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2003.  

 Το Παράρτημα VI, που καλύπτει την ατμοσφαιρική ρύπανση, υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 

1997.  

Η σύμβαση αυτή έθεσε το νομικό πλαίσιο πρόληψης της ρύπανσης από πλοία καθορίζοντας τα όρια 

ρύπανσης από απόρριψη πλοίων σε πολύ μικρές ποσότητες και οπωσδήποτε πέρα από 
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προκαθορισμένη απόσταση από την κοντινότερη ακτή. Επίσης, στις «Ειδικές Περιοχές» όπως είναι 

η περιοχή της Μεσογείου απαγορεύονται σχεδόν οποιαδήποτε εκφόρτωση από τα πλοία. 

Συγκεκριμένα, η Συνθήκη του 1973 προσδιόρισε ως ειδικές περιοχές τη Μεσόγειο, τη Μαύρη 

Θάλασσα, τη Θάλασσα της Βαλτικής, την Ερυθρά Θάλασσα και την περιοχή των Περσικών 

Κόλπων, τις οποίες θεωρεί ως περιοχές ευάλωτες στη μόλυνση από το πετρέλαιο και γι’αυτό 

απαγορεύονται οι εκροές πετρελαίου σε αυτές. Οι τροποποιήσεις στα τεχνικά παραρτήματα της 

συνθήκης MARPOL 73/78 ξεκίνησαν το 1984 με στόχο την συνεχή προσπάθεια πρόληψης και 

διασφάλισης της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση των πλοίων. 

Στην Ελλάδα ο Νόμος 1269/1982 (ΦΕΚ 89/Α/21.7.1982) κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση MARPOL 

73/78. 

Εισήγηση: Θα πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων των 

γεωτρήσεων, και των άλλων αποβλήτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες εκμετάλλευσης των 

υδρογονανθράκων στη περιοχή αδειοδότησης. Κατά τη ανάπτυξη των εν λόγω απαιτήσεων θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σχετικές πρόνοιες της Σύμβασης της Βαρκελώνης και της Σύμβασης 

OSPAR και πιθανά ορισμένα στοιχεία της σύμβασης MARPOL, αλλά και η νέα Οδηγία 

2013/30/ΕΕ. Επιπλέον πρέπει να γίνει λεπτομερής ανάλυση των προνοιών του πρωτοκόλλου 

υπεράκτιων δραστηριοτήτων της Σύμβασης της Βαρκελώνης και των Παραρτημάτων του, έτσι 

ώστε να επιβεβαιωθεί ότι όλες οι δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 

στη περιοχή αδειοδότησης είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του. 

 

6.3 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις θαλάσσιες περιοχές νότια και δυτικά 

της Κρήτης, συμπεριλαμβάνει ανασκόπηση των υφισταμένων περιβαλλοντικών και κοινωνικό-

οικονομικών στοιχείων της περιοχής. 

Αν και κατά τη διάρκεια εκπόνησής της ΣΜΠΕ διαπιστώθηκε η έλλειψη στοιχείων που αφορούν σε 

μια σειρά από θέματα, μόνο όσα είναι σχετικά με το πρόγραμμα αδειοδότησης παρατίθενται εδώ 

και τα οποία πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενα των επί μέρους εξειδικευμένων Μελετών 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  που έπονται. 

Πρώτιστη είναι η έλλειψη επαρκούς γνώσης σχετικά με την οικολογία των βενθικών κοινωνιών, 

συμπεριλαμβανομένης της έκτασης και των βιολογικών χαρακτηριστικών των λιβαδιών 

Ποσειδώνιας, πιθανής ύπαρξης κοραλλιών και χημειοσυνθετικών κοινωνιών, κατανόηση του 

τρόπου με τον οποίο συνδέονται η κυκλοφορία και η βιογεωχημεία της Μεσογείου με τη βιολογική 

δραστηριότητα και την κατανομή των πληθυσμών στα μεγάλα βάθη. Προκειμένου να καλυφθεί 

αυτό το κενό, θα πρέπει να διεξαχθεί μια μελέτη αναγνώρισης των κοινωνιών, να χαρτογραφηθεί η 

έκταση του βυθού, για να τεκμηριωθεί αν υπάρχουν ή όχι κοράλλια ή και άλλα χαρακτηριστικά του 

πυθμένα της θάλασσας (epifauna), και για να προσδιοριστεί η πανίδα της περιοχής. Η κάλυψη των 

ελλείψεων αυτών θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση της υπάρχουσας περιβαλλοντικής 

κατάστασης στην περιοχή αδειοδότησης, αλλά δεν θεωρείται ως απαραίτητη και ικανή συνθήκη για 

την συνέχιση της διαδικασίας αδειοδότησης.  

Συνοπτικά τα σχετικά ελλείμματα στοιχείων που προσδιορίζονται στην περιβαλλοντική μελέτη, με 

τις σχετικές συστάσεις για περαιτέρω μελέτη, είναι τα ακόλουθα: 

 Αξιολόγηση της οικολογίας και έκτασης των σημαντικών βενθικών κοινωνιών, όπως 
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περιγράφονται ανωτέρω. Υπό το πρίσμα μιας μελλοντικής δραστηριότητας εξόρυξης και 

εγκατάστασης παραγωγής στον πυθμένα της θάλασσας θα πρέπει να γίνεται παρακολούθηση 

των επιπτώσεων και εκτίμηση των επιπέδων πίεσης στις μακρο- και μειο- βενθικές 

βιοκοινωνίες με χρήση κατάλληλης μεθοδολογίας και δεικτών. Αυτή η παρακολούθηση των 

επιπτώσεων μετά την εγκατάσταση των φρεατίων εξόρυξης προτείνεται  να ακολουθεί μια 

στρατηγική διαβαθμισμένης απόστασης από το σημείο εξόρυξης που ακολουθείται συνήθως 

όταν οι επιπτώσεις από έναν παράγοντα διατάραξης ή πίεσης εξασθενούν με την απόσταση 

από τη σημειακή πηγή. Ενδεικτικά οι διαβαθμισμένες αποστάσεις για την επιλογή των 

σημείων παρακολούθησης μπορεί να είναι α) κοντά στο σημείο εξόρυξης β) 120 μ από το 

σημείο γ) 1000 μ από το σημείο εξόρυξης.Τέτοια συστήματα εκτίμησης της οικολογικής και 

περιβαλλοντικής κατάστασης των βενθικών βιοκοινωνιών έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα 

(Simboura & Zenetos, 2002; Simboura et al., 2012; 2014; in press) στο πλαίσιο της 

εφαρμογής κοινοτικών οδηγιών όπως η WFD (EC, 2000/60), και η Οδηγία για τη Θαλάσσια 

Στρατηγική MSFD (EC, 2008). Συγκεκριμένα, και για τη βαθύαλη ζώνη έχουν προταθεί 

επίπεδα αναφοράς (reference values) για δείκτες ποικιλότητας και συστήματα ολοκλήρωσης 

βιοτικών και δεικτών ποικιλότητας.   

 Επειδή η υψηλή σεισμικότητα της περιοχής συνιστά έμμεσο κίνδυνο για την εκμετάλλευση 

πιθανών υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων γιατί αποτελεί έναν κύριο 

παράγοντα πρόκλησης συνοδών με αυτήν γεω-κινδύνων, όπως οι υποθαλάσσιες βαρυτικές 

μετακινήσεις ιζημάτων (ολισθήσεις, ροές μαζών-κορημάτων, τουρβιδιτικά ρεύματα), οι 

διαρρήξεις του πυθμένα, η μαζικές διαφυγές ρευστών από τον πυθμένα και η πιθανή 

πρόκληση tsunamis. Συμπερασματικά, πριν από την έναρξη εξόρυξης πιθανών κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων είναι απαραίτητη μια ειδική μελέτη για την εκτίμηση των γεω-κινδύνων 

στον ευρύτερο χώρο νότια και δυτικά της Κρήτης και την αποφυγή τους με κατάλληλη 

χωροθέτηση, σχεδιασμό και μέτρα υλοποίησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων και 

δραστηριοτήτων εξόρυξης. Προφανώς, η μελέτη αυτή θα πρέπει να εκπονηθεί αφού έχει 

προχωρήσει σε επαρκή βαθμό η έρευνα για τα πιθανά κοιτάσματα και η ωρίμανση του 

σχεδιασμού για την εκμετάλλευσή τους, ώστε να καταστούν γνωστά τα σημεία στα οποία θα 

επικεντρωθούν οι δραστηριότητες υδρογονανθράκων μέσα στη συνολική περιοχή 

παραχώρησης δικαιώματων. Προτείνεται επίσης η εκπόνηση ειδικών μικροσεισμικών 

μελετών με τοποθέτηση τοπικών «αμφίβιων» δικτύων σεισμογράφων για την ακριβή 

απεικόνιση της σεισμικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο και η εκπόνηση ειδικής 

μελέτης ανάλυσης γεωκινδύνων με έμφαση στην ευστάθεια πρανών-κατολισθήσεις, στην 

ύπαρξη κρατήρων διαφυγής αερίων υδρογονανθράκων, λασποηφαιστείων και υδριτών. 

 Μετρήσεις της ποιότητας των ιζημάτων (επιφανειακών και σε βαθύτερα στρώματα), του 

αιωρούμενου υλικού και του ρυθμού ιζηματογένεσης. Οι πληροφορίες που αφορούν στη 

γενική γεωχημική σύσταση και κατανομή κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων στα ιζήματα 

της Ανατολικής Μεσογείου είναι ιδιαίτερα περιορισμένες και απαιτείται συστηματική 

δουλειά για την καταγραφή της σύγχρονης κατάστασης και της αξιολόγησης των πιθανών 

ανθρωπογενών πιέσεων, όπως αυτές καταγράφονται στα θαλάσσια ιζήματα. Επίσης πρέπει 

να μετρηθούν συστηματικά οι συγκεντρώσεις των υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) και βαρέων 

μετάλλων στα ιζήματα του πυθμένα της θάλασσας στην περιοχή αδειοδότησης, ούτως ώστε 

να είναι δυνατή η εκτίμηση των επιπτώσεων και αλλαγών λόγω των δραστηριοτήτων 

έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων στην περιοχή. 
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 Μετρήσεις ρύπων όπως τα βαρέα μέταλλα και ΠΑΥ πρέπει να γίνουν και στη στήλη του 

νερού, που ουσιαστικά δεν υπάρχουν πληροφορίες, ώστε να είναι εφικτή η εκτίμηση των 

όποιων αλλαγών από τις δραστηριότητες Υ/Κ. 

 Μετρήσεις ρύπων (υδρογονάνθρακες, βαρέα μέταλλα) προτείνεται να γίνουν, πριν την 

έναρξη των δραστηριοτήτων, σε οργανισμούς – δείκτες (δίθυρα, ψάρια) της περιοχής, ώστε 

να συμπληρωθούν τα σχεδόν ανύπαρκτα δεδομένα, και έτσι να χρησιμοποιηθούν ως βάση 

για την μελλοντική περιβαλλοντική παρακολούθηση της περιοχής. 

 Τα χημικά χαρακτηριστικά των υλικών των γεωτρήσεων που θα καταλήξουν στο θαλάσσιο 

περιβάλλον θα πρέπει να είναι εντός των ορίων ανοχής του οικοσυστήματος στο οποίο 

διατίθενται. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η ποιοτική μελέτη των υλικών εκσκαφής, καθώς 

και η περιβαλλοντική παρακολούθηση του θαλάσσιου χώρου απόρριψης των 

βυθοκορημάτων πριν, κατά την διάρκεια και μετά την απόρριψη, όπως αναφέρουν ρητά οι 

Οδηγίες Εφαρμογής που έχουν εκδοθεί από το Προγράμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων 

Εθνών για την διαχείριση των βυθοκορημάτων στην Μεσόγειο Θάλασσα (UNEP/MED POL 

2000) και επιβάλλουν η Εθνική Νομοθεσία και οι Διεθνείς Συνθήκες (Λονδίνου 1972 και 

Βαρκελώνης 1976 μαζί με τα συνοδευτικά Πρωτόκολλα) που αφορούν την προστασία του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 Καθώς από το 2005-6 οπότε πραγματοποιήθηκαν ερευνητικές εργασίες σε σχέση με τη 

κυκλοφορία στην περιοχή, έχουν ήδη παρέλθει 10 περίπου έτη, εκτιμάται ότι υπάρχει 

ανάγκη για επανάληψη της έρευνας πεδίου στην περιοχή ενδιαφέροντος. Προσθέτως, 

προτείνεται η πόντιση ακουστικών (κατά προτίμηση) ρευματογράφων (ADCP) σε λίγα 

επιλεγμένα σημεία της περιοχής ενδιαφέροντος για χρονική διάρκεια τουλάχιστον ενός 

έτους, καθώς αυτό θα συνέβαλλε ουσιαστικά στην πληρέστερη κατανόηση της κυκλοφορίας 

στην περιοχή.  

 Επέκταση ή αύξηση της ανάλυσης των υφιστάμενων ωκεάνιων προγνωστικών μοντέλων 

ροής προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία των προσομοιώσεων της 

διασποράς των διαρροών πετρελαίου. Θα πρέπει σε αυτή τη ΜΠΕ να αναπτυχθούν επίσης 

σχέδια έκτακτης ανάγκης, ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων, σχεδιασμός δράσεων, 

εκπαίδευση προσωπικού, σε συνεχή ετοιμότητα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. 

 Σε σύνδεση με τα ανωτέρω θα μπορούσε να προβλεφθεί εγκατάσταση τηλεμετρικών 

σταθμών μέτρησης, ραντάρ, και δημιουργία βάσης δεδομένων που θα συνδέεται με σύστημα 

έγκαιρης προειδοποίησης για πρόληψη και αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων και 

υποβοήθησης λήψης αποφάσεων. Επίσης να δοθεί έμφαση στις περιοχές NATURA 2000. 

Πρόσθετες πληροφορίες για τις περιοχές NATURA, ΕΖΔ, ΖΕΠ σε σχέση με αποτύπωση 

οικολογικών διαδρόμων, προσδιορισμός αναπαραγωγικών δραστηριοτήτων, μετανάστευσης 

κλπ. 

 Συλλογή επιπρόσθετων στοιχείων και δεδομένων σε σχέση με μετεωρολογικά δεδομένα, 

ατμοσφαιρικούς ρύπους και ατμοσφαιρικά πλεγματικά πεδία ανάλυσης, τα υποεπιφανειακά 

ρεύματα, συστηματική σειρά επιτόπιων κυματικών μετρήσεων, τη θερμοκρασία και την 

αλατότητα στην περιοχή αδειοδότησης, επειδή τα υπάρχοντα δεδομένα είναι παλαιά ή 

ελλειπή. Επίσης λόγω απουσίας πρόσφατων μετρήσεων αλλά και οι υπάρχουσες μετρήσεις 

είναι ελάχιστες σχετικές με τις κατανομές οξυγόνου, αιωρούμενου υλικού και θρεπτικών 

αλάτων επισημαίνεται η αναγκαιότητα αποτύπωσης και παρακολούθησης της τρέχουσας 

κατάστασης. 
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 Χαρτογράφηση αρχαιολογικών ευρημάτων και ναυαγίων, όπως και καλωδίων 

τηλεπικοινωνιών. 

 Να εκπονηθούν προτάσεις για επίλυση πιθανών προβλημάτων αλλά και την αποκατάσταση 

του τοπίου σε σχέση με πιθανή οπτική διαταραχή από τις μόνιμες εγκαταστάσεις στο φυσικό 

τοπίο, εφόσον υπάρξει και ακόλουθες πιθανές επιπτώσεις στο τουρισμό θα γίνει στα πλαίσια 

εξειδικευμένης ΜΠΕ ανά θέση γεώτρησης και ανά θέση παραγωγής, όπως προβλέπεται από 

τη νομοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ν. 4014/2011, υ.α. 1958/2011 κ.ο.κ.). Στις 

ίδιες ΜΠΕ και στις αντίστοιχες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει κάθε 

φορά να διερευνάται η αναγκαιότητα, το είδος και τα ειδικά χαρακτηριστικά 

αντισταθμιστικών μέτρων, ιδίως σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 (ν. 4014/2011, αρθ. 2 

παρ. 7 και αρθ. 10 παρ. 4, καθώς και υ.α. οικ.48963/2012, παρ. 7.8) ή όσον αφορά την 

πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών (π.δ. 148/2009). Τέλος, στις ίδιες 

ΜΠΕ θα πρέπει να εξετασθούν οι μέθοδοι και διασφαλίσεις αποκατάστασης του 

περιβάλλοντος κατά τις φάσεις αποχώρησης ή απεγκατάστασης. 

 Μελέτη που θα διερευνήσει περαιτέρω τα αναγκαία μέτρα αποφυγής, ελαχιστοποίησης ή 

αντιστάθμισης για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων 

στις οικονομικές κ.λπ. δραστηριότητες αυτών των περιοχών και κυρίως στο τουρισμό, αλλά 

και λεπτομερέστερη εξέταση εναλλακτικού σεναρίου με τη δημιουργία ζώνης προστασίας 

της ακτογραμμής και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτή. Επίσης το θέμα 

εγκατάστασης διυλιστηρίου ή θαλάσσιας μεταφοράς του αργού πετρελαίου θα πρέπει επίσης 

να εξεταστεί σε βάση εκτίμησης ζημιών και οφελών.  

 Πρόταση για προδιαγραφές για τη δημιουργία ανεξάρτητου κλιμακίου τεχνικών συμβούλων 

υποβοήθησης της τοπικής κοινωνίας στα πλαίσια των εμπλεκόμενων περιφερειών- 

πανεπιστημίων, κ.α., για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών όρων και τεχνικών προδιαγραφών 

ελέγχου στο σύνολο των εργασιών της έρευνας και εκμετάλλευσης-παραγωγής 

υδρογονανθράκων καιτην ίδρυση Οργανισμού Ελέγχου και Συντονισμού για την 

αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών υψηλού κινδύνου σε διασύνδεση με το κλιμάκιο 

τεχνικών συμβούλων.  
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Ονομα Συνεργάτη Θέση στην ομάδα εργου / Ειδικότητα Φορέας / Θέση στο φορέα 

   

Δρ Καλλιόπη Πάγκου Συντονιστής και Επιστημονικός 

Υπεύθυνος του έργου, συνολική σύνθεση 

τεχνικής έκθεσης. 

Βιολόγος Ωκεανογράφος, Πλαγκτό,  

Εκτίμηση ποιότητας & επιπτώσεων.  

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 

Διευθύντρια Ερευνών 

Δρ Αριστομένης Καραγεώργης Υπεύθυνος Γεωλογίας, εκτίμηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύνθεση 

τεχνικής έκθεσης, Γεωχημεία, 

Ιζηματολογία, Γεωλόγος Ωκεανογράφος 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 

Διευθυντής Ερευνών 

Δρ Δημήτρης Σακελλαρίου Υπεύθυνος Γεωλογίας, εκτίμηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύνθεση 

τεχνικής έκθεσης, Σεισμολογία, 

Τεκτονική, Γεωλόγος Ωκεανογράφος 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 

Διευθυντής Ερευνών 

Δρ Αντωνία Γιαννακούρου Υπεύθυνη Βιολογίας,  

Πλαγκτό, Θαλάσσιος Βιολόγος 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεναογραφίας, 

Κύρια Ερευνήτρια 

Δρ Σουλτάνα Ζερβουδάκη Μέλος, 

Πλαγκτό, Βιολόγος Ωκεανογράφος 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 

Κύρια Ερευνήτρια 

Δρ Στέλλα Ψαρρά Μέλος, 

Πλαγκτό, Βιολόγος Ωκεανογράφος 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 

Κύρια Ερευνήτρια 

Δρ Επαμεινώνδας Χρήστου Μέλος, 

Πλαγκτό, Βιολόγος Ωκεανογράφος 

ΕΛΚΕΘΕ 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 

Διευθυντής Ερευνών 

Δρ Παρασκευή Πίττα Μέλος, 

Πλαγκτό, Βιολόγος Ωκεανογράφος 

ΕΛΚΕΘΕ 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 

Διευθυντής Ερευνών 

Δρ Κατερίνα Τσαγκάρη Μέλος, 

Οικοτοξικολογία, Βιολόγος Ωκεανο-

γράφος 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 

Κύρια Ερευνήτρια 

Δρ Ευαγγελία Στρογγυλούδη Μέλος, 

Οικοτοξικολογία, Βιολόγος Ωκεανο-

γράφος 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 

Κύρια Ερευνήτρια 

Δρ Παναγιώτης Παναγιωτίδης  Μέλος, 

Θαλάσσιος Βιολόγος, Φυτοβένθος 

ΕΛΚΕΘΕ 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 

Διευθυντής Ερευνών 

Δρ Νομική Σύμπουρα Υπεύθυνη Βιολογίας,  

Βενθολόγος, Ποιότητα οικοσυστημάτων 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 

Κύρια Ερευνήτρια 

Δρ Νίκος Λαμπαδαρίου Μέλος, Βενθολόγος ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 

Κύριος Ερευνητής 

Δρ Σοφία Ρεϊζοπούλου Μέλος, εκτίμηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, σύνθεση τεχνικής έκθεσης, 

Βενθολόγος,. 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 

Κύρια Ερευνήτρια 

Δρ Ιωάννα Παπούλια Μέλος, ΕΛΚΕΘΕ, 
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Σεισμολογία, Τεκτονική, Γεωλόγος 

Ωκεανογράφος 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 

Διευθύντρια Ερευνών  

Δρ Ιωάννης Χατζηανέστης Υπεύθυνος Χημείας, 

Ρύπανση, Χημικός Ωκεανογράφος 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 

Διευθυντής Ερευνών 

Δρ Αλεξάνδρα Γώγου Μέλος, 

Γεωχημεία, Χημικός Ωκεανογράφος 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 

Κύρια Ερευνήτρια 

Δρ Ελένη Καμπέρη Μέλος, 

Ρύπανση, Χημικός Ωκεανογράφος 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 

Κύρια Ερευνήτρια 

Δρ Χριστίνα Ζέρη Μέλος, Ρύπανση, Χημικός 

Ωκεανογράφος 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 

Κύρια Ερευνήτρια 

 

Δρ Βαρβάρα Ζάνου 

Μέλος, 

Οικονομολόγος Περιβάλλοντος 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 

Τεχνικός Επιστήμονας 

Κος Λεωνίδας Περιβολιώτης 

(MSc) 

Μέλος, 

Προγνωστικά μοντέλα ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ, 

Φυσικός Ωκεανογράφος 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 

Ειδικός Λειτουργικός Επιστή-

μονας  

Δρ Δημήτρης Βελαώρας Υπεύθυνος Φυσικής, 

Φυσικός Ωκεανογράφος 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 

Τεχνικός Επιστήμονας 

Δρ Χαρίλαος Κοντογιάννης Μέλος, Φυσικός Ωκεανογράφος ΕΛΚΕΘΕ, 

Διευθυντής Ερευνών 

Δρ Θεόδωρος Κανελόπουλος Μέλος, 

Ιζηματολογία, Γεωλόγος Ωκεανογράφος 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 

Τεχνικός Επιστήμονας 

Δρ Τακβόρ Σουκισιάν Μέλος, Ναυπηγός Μηχανικός ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 

Κύριος Ερευνητής 

Κα Μαρία Χατζηνάκη (MSc) Μέλος, Φυσικός, Ανεμολογικό και 

Κυματικό κλίμα,  

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 

Επιστημονικός συνεργάτης 

Kα Δρακοπούλου Παρασκευή 

(MSc)  

Μέλος, Περιβαλλοντολόγος, Ειδικός 

Συστημάτων Γεωγραφικών Πληρο-

φοριών (GIS) 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 

Τεχνικός Επιστήμονας 

Δρ Ιωάννα Βαρκιτζή  Μέλος, Βιολόγος, Πλαγκτό, Θαλάσσια 

Θηλαστικά, Θαλάσσιες Χελώνες, 

Θαλασσοπούλια, Προστατευόμενες 

Περιοχές 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 

 

Δρ Αναστάσιος Παπαδόπουλος 

 

Μέλος, 

Φυσικός, Μετεωρολόγος 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων 

Διευθυντής Ερευνών 

Δρ Αριστείδης 

Προσπαθόπουλος 

Μέλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, 

Ακουστική 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 

Τεχνικός Επιστήμονας 

Κα Σίσσυ Ιωνά Μέλος, Βάσεις Δεδομένων ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 

Τεχνικός Επιστήμονας 
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Δρ Βασιλική Βασιλοπούλου Μέλος, 

Θαλάσσιος Βιολόγος, Ιχθυολόγος 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογι-

κών Πόρων 

Διευθύντρια Ερευνών 

Δρ Δημήτρης Κλαουδάτος Μέλος, 

Θαλάσσιος Βιολόγος, Υδατοκαλλιέργειες 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογι-

κών Πόρων 

Κύριος Ερευνητής 

Κος Στέφανος Καββαδάς 

(MSc) 

 

Μέλος, 

Μαθηματικός, Αναλυτής - 

Προγραμματιστής 

 

ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογι-

κών Πόρων 

Ειδικός Λειτουργικός Επιστή-

μονας  

Κα Νάντια Παπαδοπούλου-

Smith 

Μέλος, Θαλάσσιος Βιολόγος ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογι-

κών Πόρων 

Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας  

Κα Αθηνά Κόκκαλη Μέλος, Αλιεία ΕΛΚΕΘΕ, 

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογι-

κών Πόρων 

Επιστημονικός Συνεργάτης  

Δρ Ευαγγελία Κρασακοπούλου Μέλος, εκτίμηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, σύνθεση τεχνικής έκθεσης, 

Χημικός Ωκεανογράφος, 

Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα 

Επιστημών της Θάλασσας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Δρ Βασίλης Ζερβάκης Μέλος, Φυσικός Ωκεανογράφος Αν. Καθηγητής, Τμήμα 

Επιστημών της Θάλασσας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Δρ Χαράλαμπος Κοκκώσης Μέλος, Μηχανικός, Κοινωνικο-

οικονομική μελέτη 

Καθηγητής Πολεοδομίας-

Χωροταξίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας 

Κα Θεοδώρα Παπαθεοχάρη Μέλος, Μηχανικός, Κοινωνικο-

οικονομική μελέτη 

Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα 

Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας, και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας 

Κος Σπυρίδων Νιαβής Μέλος, Οικονομολόγος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας, και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας 

Κος Σωκράτης Δασακλής Μέλος,  

Περιβαλλοντολόγος 

Arcenviro, εταίρος και 

διαχειριστής Εταιρείας 

Κος Γεώργιος Σιγαλός Μέλος,  

Περιβαλλοντολόγος 

Arcenviro, εταίρος και 

διαχειριστής Εταιρείας 

Κα Βασιλική Λουκαϊδη Μέλος, Γεωλόγος Arcenviro, συνεργάτης 

Κος Νικόλαος Φωτόπουλος Μέλος, Χημικός Μηχανικός  
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Ευχαριστίες: 

 

Η Επιστημονική Υπεύθυνος και η ομάδα εργασίας της ΣΜΠΕ θέλει να εκφράσει τις θερμότατες και 

ειλικρινείς ευχαριστίες της προς τον Καθηγητή του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Δρα  

Γεώργιο Παπαθεοδώρου, για την εποικοδομητική κριτική, βιβλιογραφία και συμπαράσταση που μας 

παρείχε σε σχέση με τα γεωλογικά θέματα της παρούσας μελέτης. 

 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών εκπόνησης των ΣΜΠΕ, η ομάδα εργασίας είχε την υποστήριξη των: 

κας Αθηνά Ράλλη (Νομική Σύμβουλος ΕΛΚΕΘΕ),  

κου Πάρι Κουσουλίδη και κας Ασημίνας Διαπούλη (Οικονομολόγοι ΕΛΚΕΘΕ) και  

κας Πασχαλιάς Γεωργουλάκου (γραμματειακή υποστήριξη), 

στους οποίους θέλουμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες.  

 

Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους συναδέλφους μας, Δρα Βασίλη Λυκούση, Διευθυντή 

Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας και Αντιπρόεδρο ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ, καθώς και Δρα Ευάγγελο Παπαθανασίου, 

για την συμπαράσταση και υποστήριξη που μας παρείχαν κατά την εκπόνηση των ΣΜΠΕ. 
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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ΟΔΗΓΙΑ 94/22/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Της 30ης Μαϊου 1994 

 

Γιά τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών 

αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής 
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 2289 του 1995 

 

Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις 

 
 

 

 

και αναθεώρηση του 
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ (POSEIDON OIL SPILL MODEL) 
 

 
Ο κίνδυνος ρύπανσης από την διασπορά πετρελαίου στο θαλάσσιο περιβάλλον, είτε μέσω ενός 

ατυχήματος είτε μέσω διαδικασιών παράνομης απόρριψης είναι ιδιαίτερα υψηλός στην περιοχή της 

Μεσογείου λόγω του μεγάλου αριθμού πετρελαιοφόρων που την διασχίζουν μεταφέροντας πετρέλαιο από 

την Μέση Ανατολή και τις χώρες της Μαύρης θάλασσας στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για 

την επιχειρησιακή αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από το πετρέλαιο, οι χώρες της Μεσογείου 

συνεργάζονται και συντονίζουν την κοινή δράση τους μέσω του οργανισμού REMPEC (Regional Marine 

Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea). Στα πλαίσια αυτά το ΕΛΚΕΘΕ έχει 

αναπτύξει μια διαδικτυακή υπηρεσία μέσω της οποίας είναι δυνατή η πρόγνωση της εξέλιξης ενός 

περιστατικού πετρελαϊκής ρύπανσης, χρησιμοποιώντας τις καθημερινές προγνώσεις του συστήματος 

επιχειρησιακής ωκεανογραφίας ΠΟΣΕΙΔΩΝ για τις καιρικές, κυματικές και υδροδυναμικές συνθήκες που 

επικρατούν στην περιοχή του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους. 

Η υπηρεσία πρόγνωσης που έχει αναπτύξει το ΕΛΚΕΘΕ αποτελείται από το προγνωστικό κομμάτι της 

υπηρεσίας το οποίο βασίζεται στο μοντέλο διασποράς πετρελαιοκηλίδων και στο κομμάτι της 

επικοινωνίας με τον τελικό χρήστη, στο οποίο περιλαμβάνεται τόσο το σύστημα υποβολής του αιτήματος 

πρόγνωσης όσο και ο τρόπος διάθεσης των αποτελεσμάτων. Αναλυτικότερα: 

 

Το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης 

Το μοντέλο πρόγνωσης και διασποράς πετρελαιοκηλίδων του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ βασίζεται στο μοντέλο 

PARCEL (Pollani et al., 2001), το οποίο έχει την ικανότητα προσομοίωσης τόσο της μεταφοράς του 

πετρελαίου όσο και του χημικού μετασχηματισμού του στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η πετρελαιοκηλίδα 

αναπαριστάται στο μοντέλο από ένα σύνολο σημείων (parcels) τα οποία έχουν μεταβαλλόμενη φυσικο-

χημική συμπεριφορά. Για τον υπολογισμό της τρισδιάστατης κίνησης του πετρελαίου χρησιμοποιούνται 

τα αποτελέσματα από τα προγνωστικά μοντέλα καιρού, κυματισμού και υδροδυναμικής του συστήματος 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ. Οι βασικές διεργασίες που προσομοιάζονται από το μοντέλο διασποράς και γήρανσης του 

πετρελαίου είναι οι ακόλουθες: 

 Η εξάτμιση (μεταφορά του πετρελαίου από την θαλάσσια επιφάνεια στην ατμόσφαιρα), η οποία 

επηρεάζει τα ελαφρότερα κλάσματα των υδρογονανθράκων και έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια 

του 20-40% του συνολικού όγκου σε μερικές ώρες. Η εξάτμιση εξαρτάται από την έκταση και το 

πάχος του πετρελαίου στην θαλάσσια επιφάνεια, την πίεση των κεκορεσμένων υδρατμών, την 

ταχύτητα του ανέμου και την θερμοκρασία του αέρα. Η προσομοίωση της εξάτμισης στο μοντέλο 

βασίζεται στους αλγόριθμους των Stiver & MacKay (1984) και Stiver et al. (1989). 

 Η γαλακτωματοποίηση, διαδικασία η οποία αφορά την ανάμιξη του νερού με τα βαρύτερα 

κλάσματα του πετρελαίου και η οποία εξαρτάται από τις ανεμολογικές και κυματικές συνθήκες 

που επικρατούν στην περιοχή, καθώς και από τα χαρακτηριστικά της κηλίδας (πάχος, βαθμός 

γήρανσης). Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται στο αριθμητικό μοντέλο βασίζεται στην εργασία 

του Riemsdijk van Eldik et al. (1986). 

 Η διαδικασία απόθεσης του πετρελαίου στο βυθό της θάλασσας καθώς και στις ακτές 

προσομοιάζεται στο μοντέλο με βάση τον αλγόριθμο του Gundlach (1987) και εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τον τύπο της παραλίας (βραχώδης, αμμώδης κλπ.). 

 

Η εφαρμογή αλληλεπίδρασης με το χρήστη 

Η ανάπτυξη μιας φιλικής προς τον χρήστη εφαρμογής μέσω της οποίας πραγματοποιείται η υποβολή των 

προγνώσεων, καθώς και η λήψη των αποτελεσμάτων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της 
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υπηρεσίας προγνώσεων, επειδή με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η επικοινωνία με τον τελικό χρήστη. 

Μετά την παροχή των απαραίτητων αναγνωριστικών κωδικών (http://osm.hcmr.gr, Εικ. 1), ο χρήστης 

μπορεί να δει τις απαραίτητες πληροφορίες για την χρήση του συστήματος και στην συνέχεια να μεταβεί 

στην σελίδα υποβολής του αιτήματος όπου θα πρέπει να συμπληρώσει όλες τις σχετικές πληροφορίες 

σχετικά με το πραγματικό ατύχημα ή το σενάριο προσομοίωσης το οποίο θέλει να υποβάλλει (Εικ.2). Πιο 

συγκεκριμένα, ο χρήστης θα πρέπει καταρχήν να δηλώσει τις γεωγραφικές συντεταγμένες του 

ατυχήματος, είτε μετακινώντας τον δείκτη στον διαδραστικό χάρτη είτε συμπληρώνοντας τις 

συντεταγμένες στα αντίστοιχα πεδία. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσει την ημερομηνία κα την 

ώρα του ατυχήματος καθώς και το συνολικό χρόνο προσομοίωσης που επιθυμεί. Η αρχική ημερομηνία 

της προσομοίωσης/πρόγνωσης μπορεί να επιλεχθεί μεταξύ του παρόντος χρόνου και των δέκα 

προηγούμενων ημερών. Αυτή η ευχέρεια επιλογής μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην 

περίπτωση διαχείρισης ενός πραγματικού περιστατικού καθώς το αριθμητικό μοντέλο μπορεί να 

επανεκτελεστεί χρησιμοποιώντας περισσότερο ενημερωμένα δεδομένα από τις άλλες προγνωστικές 

συνιστώσες του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ, που μπορεί να είναι διαθέσιμα με κάποια χρονική καθυστέρηση. Επιπλέον 

πληροφορίες μπορούν να εισαχθούν γα τη παραμετροποίηση των προγνώσεων εάν είναι γνωστές, όπως ο 

συνολικός όγκος του πετρελαίου που διέφυγε στο θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και ο συνολικός χρόνος 

που διήρκεσε η διάθεση αυτή. Αν αυτά τα δύο πεδία μείνουν κενά, τότε θα χρησιμοποιηθούν οι 

προεπιλεγμένες τιμές του συστήματος. Τελειώνοντας, ο χρήστης συμπληρώνει την διεύθυνση του 

ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και στην συνέχεια υποβάλλει το αίτημα επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο. 

Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, ο χρήστης ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος να επισκεφθεί 

μία δυναμική ιστοσελίδα όπου είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα του σεναρίου πρόγνωσης/προσομοίωσης 

που έχει υποβάλλει. 

Η διασπορά του πετρελαίου όπως υπολογίστηκε από τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης παρουσιάζεται σε 

μια σειρά διαδοχικών γραφικών απεικονίσεων (Εικ. 3), οι οποίες μπορούν να απεικονιστούν είτε 

ξεχωριστά είτε σε μορφή συνεχούς αναπαραγωγής (animation). Σε κάθε γραφική αναπαράσταση δίνονται 

συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τον όγκο του πετρελαίου που έχει εξατμιστεί, έχει 

γαλακτωματοποιηθεί ή έχει φτάσει στην ακτή ή στο βυθό της θάλασσας. Ο χρήστης έχει ακόμα την 

δυνατότητα να «κατεβάσει» στον υπολογιστή του σε ένα αρχείο όλα τα γραφικά αποτελέσματα του 

σεναρίου μαζί με το αναλυτικό αρχείο αποτελεσμάτων του μοντέλου, ενώ υπάρχει ακόμα η δυνατότητα ο 

χρήστης να παραλάβει την πρόγνωση σε μορφή που είναι συμβατή με τα γεωγραφικά συστήματα 

αναφοράς (Google Earth format) 

Το μοντέλο διασποράς του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ (POSEIDON OSM) αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε κατά την 

διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης του ελληνικού συστήματος επιχειρησιακής ωκεανογραφίας, αλλά η 

ανάπτυξη και η αναβάθμιση του συνεχίστηκε κατά την διάρκεια μιας σειράς προγραμμάτων που 

χρηματοδοτήθηκαν είτε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) (προγράμματα ROSES 

(2003-2004) και MARCOAST (2005-2008)) είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα ECOOP (2007-

2010)). Στα πλαίσια αυτά,  το μοντέλο διασποράς πετρελαιοκηλίδων του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ αποτέλεσε την 

προγνωστική συνιστώσα ενός ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού και πρόγνωσης πετρελαιοκηλίδων 

που εφαρμόστηκε στην περιοχή του Αιγαίου μεταξύ των ετών 2006 και 2008. Ο εντοπισμός των 

πετρελαιοκηλίδων πραγματοποιείτο μέσω της ανάλυσης δορυφορικών φωτογραφιών τύπου SAR ενώ 

στην συνέχεια τα δεδομένα εντοπισμού της πετρελαιοκηλίδας εισέρχονταν στο αριθμητικό μοντέλο 

πρόγνωσης  για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης διασποράς του πετρελαίου (Perivoliotis et. al., 2006). Η 

υπηρεσία είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε σε διάστημα λιγότερο της μίας ώρας από το πέρασμα του δορυφόρου 

μια πλήρης αναφορά να είναι διαθέσιμη στις αρμόδιες αρχές (ΥΕΝ, Πολιτική Προστασία). Τέλος, μέσω 

των βελτιώσεων και τροποποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, το προγνωστικό 

σύστημα διασποράς των πετρελαιοκηλίδων του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ μπορεί να χρησιμοποιήσει ατμοσφαιρικά 

και θαλάσσια δεδομένα και από άλλους φορείς πρόγνωσης πέραν του ΕΛΚΕΘΕ, προσφέροντας επιπλέον 

δυνατότητες όσον αφορά την χρησιμότητα του, αναβαθμίζοντας παράλληλα και την αξιοπιστία του. 

(Perivoliotis et. al., 2011). 

 

http://osm.hcmr.gr/


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 599 

 
 
Εικ. 1: Η εισαγωγική σελίδα της υπηρεσίας 
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Εικ. 2: Η σελίδα όπου ο χρήστης δηλώνει όλες τις απαραίτητες παραμέτρους για την υποβολή του 

σεναρίου πρόγνωσης/προσομοίωσης 
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Εικ. 3: Η σελίδα όπου ο χρήστης έχει άμεση πρόσβαση στα αποτελέσματα της προσομοίωσης/πρόγνωσης  
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΑΝΤΑΡ 

ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ  

 

Η προβλεπόμενη εγκατάσταση πλατφορμών άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου σε θαλάσσιες 

περιοχές αποτελεί μια εξέλιξη που περικλείει σημαντικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους για τις ελληνικές 

παράκτιες περιοχές.  

Είναι προφανές ότι είναι απαραίτητη η γνώση της πρότερης κατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος 

της περιοχής (θαλάσσια κυκλοφορία, υδρογραφικές συνθήκες και κατάσταση οικοσυστήματος), γνώση 

που απαιτεί τη σύνθεση της υπάρχουσας πληροφορίας για την περιοχή.  

Επιπλέον όμως, δεδομένου του γεγονότος ότι το αποτέλεσμα ενός ατυχήματος κατά τη διενέργεια 

ερευνητικών ή και παραγωγικών γεωτρήσεων στην περιοχή, ή και κατά το χρόνο εκμετάλλευσης, θα είναι 

η δημιουργία πετρελαιοκηλίδας, είναι απαραίτητη η δημιουργία υποδομής η οποία θα είναι σε θέση να 

αναπαράγει ανά πάσα στιγμή την εξέλιξη και διασπορά ρύπων. Η πλειοψηφία των πετρελαιοκηλίδων που 

έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν ήταν κυρίως επιφανειακές, αλλά το τελευταίο μεγάλο ατύχημα που έλαβε 

χώρα το 2010 στην πλατφόρμα ‘Deepwater Horizon’ στον Κόλπο του Μεξικού παρήγε υποεπιφανειακή 

κηλίδα.  

Η επικείμενη εγκατάσταση των εργοταξίων γεωτρήσεων απαιτεί την εκτεταμένη μελέτη των θαλασσίων 

ρευμάτων στην ευρύτερη περιοχή των ερευνών, και κυρίως στην περιοχή που μεσολαβεί μεταξύ των 

σημείων των γεωτρήσεων και των παρακείμενων ακτών. Ο μόνος τρόπος που επιτρέπει την υψίσυχνη 

(ανά μία ή και ανά μισή ώρα) καταγραφή ολόκληρου του πεδίου επιφανειακών ρευμάτων μιας περιοχής 

έκτασης εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων είναι τα παράκτια ραντάρ υψηλής συχνότητας (HF 

radars). Δείγμα της μεγάλης εμβέλειας των οργάνων 

αυτών αποτελεί η εικόνα 1, όπου φαίνεται πως η 

προμήθεια τεσσάρων συστημάτων κεραιών επιτρέπει την 

κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των Ν και Δ ακτών της 

Πελοποννήσου, μία από τις περιοχές όπου 

προγραμματίζονται να γίνουν γεωτρήσεις. 

Εγκατάσταση και λειτουργία παρόμοιων συστημάτων επί 

σειρά ετών, σε συνδυασμό με την εξέλιξη συστημάτων 

προσομοίωσης της παράκτιας κυκλοφορίας, όπως αυτό 

του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ που περιεγράφηκε προηγουμένως θα 

επιτρέψουν: 

(α) την επιλογή των πλέον ευπρόσβλητων περιοχών σε 

περίπτωση ατυχήματος 

(β) την αύξηση της ακρίβειας πρόβλεψης της πορείας 

επιφανειακών ρύπων, και  

(γ) την εύρεση της πιθανής προέλευσης ρύπων που  

καταλήγουν στην ακτή. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ελληνικοί ακαδημαϊκοί 

και ερευνητικοί φορείς (όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και 

το ΕΛΚΕΘΕ) έχουν ήδη προχωρήσει στην προμήθεια, 

εγκατάσταση και διαχείριση τέτοιου συστήματος στην 

Ανατολική Λήμνο και έχουν αναπτύξει τεχνογνωσία της 

εκμετάλλευσής του προς τις παραπάνω κατευθύνσεις. Σε 

συνδυασμό με την ήδη εξελιγμένη τεχνογνωσία σε τομείς 

Εικ. 1. Κάλυψη θαλάσσιου χώρου από σύστημα 

4 κεραιών εγκατεστημένων στη 

Ζάκυνθο, την Κυλλήνη, την Κορώνη και 

τα Κύθηρα. Οι περιοχές όπου τέμνονται 

οι καλύψεις δύο κεραιών αποτελούν 

περιοχές καταγραφής επιφανειακών 

ρευμάτων. 
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όπως η αριθμητική πρόγνωση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και ο σχεδιασμός και κατασκευή οργάνων 

ειδικά προορισμένων για παρακολούθηση της πορείας επιφανειακών ρύπων, θεωρούμε ότι η είναι 

απαραίτητη η συνεργασία των πετρελαϊκών φορέων με αυτούς τους φορείς για την βελτίωση της 

θωράκισης των ακτών. 
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NON TECHNICAL SUMMARY 
 

 

1. INTRODUCTION 

In this report the findings of the Strategic Environmental Assessment (SEA) of the hydrocarbon activities 

for prospecting, research and exploitation within the license area to the south and west of Crete island are 

presented. The under study area is within marine areas belonging to the Greek Republic (according to law 

ν.4001/2011).  

The scope of the Ministry of Environment, Energy and Climate Change with this SEA is to ensure 

environmental protection and sustainable development of the area of Western Patraikos Gulf. The SEA 

was conducted in accordance with Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council 

on 27th July 2001, regarding the assessment of impact on the environment from certain plans and/or 

programs and the relevant Greek laws, in the frame of the Ministry’s initiative for prospecting and 

exploitation of hydrocarbons according to the “open door” procedure. This initiative is referring to marine 

areas of the Ionian Sea and south of Crete island, which will be granted by Greek authorities for the 

hydrocarbon activities purpose (ΦΕΚ Β 2186-2014, ΥΑ Δ1-Α-12892_31-07-2014, Εφημερίδα 

Ευρωπαϊκής Ενωσης 2014/C 400/03-13.11.2014). 

 The Directive 2001/42/EC was incorporated within Greek law system by KYA 107017/28.8.2006 

“Assessment of environmental impacts of certain plans and programs in accordance to Directive 

2001/42/EC”.  

The SEA was prepared by the Hellenic Center for Marine Research (HCMR), in collaboration with the 

University of Thessaly and the consultant company “Arcenviro”.  

 
 

 

Fig. 1. Location of 9 marine areas to the south and west of Crete Island considered for hydrocarbon 

licensing, belonging to the Greek Republic. 
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The license areas under study is part of a marine area of Greece and consists of the 9 blocks presented in 

Figure 1. 

In Table I the surface area of each block is presented. 

 

Table Ι. Surface area of each marine block. 

Block number Area (square klm) Block number Area (square klm) 

1 1801,7 11 6572,9 

2 2422,1 12 7092,2 

3 3394,2 13 6069,7 

4 3032,6 14 5954,2 

5 3157,2 15 6175,3 

6 4036,9 16 6764,0 

7 3146,5 17 5422,3 

8 4615,7 18 9543,8 

9 5127,8 19 6143,9 

10 3420,6 20 7197,7 

 

According to Directive 2001/42/EC, the purpose of an SEA is to identify, describe, and evaluate the 

“likely significant environmental effects of implementing the plan or programme, and reasonable 

alternatives taking into account the objectives and the geographical scope of the plan or programme.” This 

SEA focuses broadly on those activities most likely to result from the licensing programme, including 

prospecting, exploration, and exploitation. It is expected that detailed, specific Environmental Impact 

Assessments (EIAs) will be prepared for individual projects. 

The main objective of this SEA is the study of the block areas 12 to 20 in the marine waters to the south 

and west of Crete Island (Fig. 1) and their geographical coordinates are given to the next Annex  

The specific objectives of the SEA include: 

• Description of the hydrocarbon activities that may reasonably be expected to occur in the licensing area; 

• Presentaton of the existing environmental and socio-economic information; 

• Identification of potential environmental effects of hydrocarbon activities and evaluate those likely to be 

significant; 

• Recommendations of additional management and monitoring measures where necessary to ensure 

environmental protection and sustainable use of resources; and 

• Identification of data gaps and shortcomings in the existing information that could be remedied by 

further study. 

The SEA process included a review of the legal and regulatory context for offshore hydrocarbon activities 

in the Greek licence area south to Crete. 
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2. LICENSING PROGRAM AND REGULATORY CONTEXT 

Greece has incorporated in its legislation a major part of Directive 94/22/EC of the European Parliament 

and of the Council of 30 May 1994 on conditions for granting and using authorizations for the 

prospecting, exploration, and production of hydrocarbons by Law 2289/1995, whereas the new Law 

4001/2011 updates and clarifies the already existing legislation regarding hydrocarbon activities and 

licensing granted by the Greek state (art. 156 paragraph 17).  

Greece has also incorporated in its national legislation Directive 2001/42 regarding the assessment of 

impacts on environment of certain plans and programs. The scope of the Directive is to ensure high level 

protection of the environment and the incorporation of environmental aspects during preparation and 

adoption of plans and programs, in order to promote sustainable development, ensuring that according to 

the directive an assessment of environmental effects will be performed for certain plans and programs 

which may have significant effects to the environment. 

Harmonization of Directive 2001/42 in national legislation was done by KYA 107017/2006. KYA 

107017/2006 (FEK 1225/B/5.9.2006) concerns the assessment of environmental impacts of certain plans 

and programs, in accordance to Directive 2001/42/EC. 

Greece is also party to a number of international conventions and protocols, including MARPOL and the 

Barcelona Convention. Under the Barcelona Convention, there is an offshore protocol specifying control 

measures for hydrocarbon exploration and exploitation. 

For the present SEA 3 main phases of hydrocarbon activities, which are based on existing legislation (Law 

2289/1995) and the licensing practice by the Ministry of Environment, Energy and Climate Change: 

prospecting, and exploitation. 

 

3. GENERAL DESCRIPTION OF STUDY AREA 

This SEA Report includes a description of the current state of knowledge of the region covered by the 

hydrocarbon licensing program. The affected environment is divided into the physical, geological 

biological, and socioeconomic environments of the marine areas to the south and west of Crete Island.  

The physical environment consists of the meteorological and oceanographic conditions in the lease areas, 

the characteristics of the sea floor, and the existing acoustic environment. 

The biological environment within the license areas includes the following living elements: 

 Marine plankton, including both phytoplankton (flora), which form the base of the food chain, and 

zooplankton (fauna), which link phytoplankton to fish production; 

 Benthos, which refers to the animals (benthic fauna) and plants (benthic flora) that are found on, 

in or near the seabed; 

 Nekton, which includes all the animals, but primarily fish species, found in the waters of the study 

area; 

 Marine birds or sea birds, with particular attention to those species specifically noted in the 

Barcelona Convention Action Plan for Sea Birds; 

 Marine mammals, sea turtles, and other protected or endangered species; and  

 Areas of special concern such as Marine Protected Areas (MPAs) 

Key marine environmental characteristics of the region include high salinity in sea waters, low 

concentration of nutrients, and low productivity and high seismicity. 
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The socioeconomic environment discussions provide an overview of the main socioeconomic features 

relevant to the coastal area of Crete Island, which may be affected by hydrocarbon activities. 

Economic resources reviewed are as follows: 

 Commercial and recreational fisheries; 

 Aquaculture; 

 Shipping and marine operations including ports and oil terminals; 

 Telecommunications, specifically submarine cable systems; 

 Recreation and tourism; and 

 Archaeological resources, antiquities, and cultural heritage. 

 

4 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 

During the assessment of possible environmental impacts in the report, three phases of offshore 

hydrocarbon activities are recognised: 

 Prospecting: activities to locate hydrocarbons and/or evaluate hydrocarbon potential by methods 

other than drilling. Prospecting includes seismic surveys, geological and geochemical sampling, 

electromagnetic surveys, and remote sensing. 

 Exploration: the process of drilling one or more exploratory wells in a block to determine 

whether commercially exploitable hydrocarbons are present. 

 Exploitation (development and production): the process of exploiting commercial quantities of 

hydrocarbons. Key activities include drilling of development wells, installation of production 

facilities, installation of export facilities such as pipelines, routine operation of these systems, and 

eventual decommissioning. 

Potential effects were evaluated by considering the “impact factors” (causes or sources) involved in each 

phase of hydrocarbon activities as presented in Table II. 

Examples of important impact factors include airgun noise during seismic surveys, drilling fluids and 

cuttings discharges during exploration and exploitation, and placement of production facilities on the sea 

floor. 

Table II. Impact factors for phases of offshore hydrocarbon activities. 
 

Prospecting Exploration Exploitation 
 Airgun noise 

• Vessel traffic and towed 

streamers 

• Effluent discharges 

• Air pollutant emissions 

• Sea floor disturbance 

 

 Drilling rig installation and 

removal 

• Drilling rig presence 

• Drilling discharges 

• Other effluent discharges 

• Marine debris 

• Air pollutant emissions 

• Well testing 

• Support activities 

 

 Facility installation 

• Presence of structures 

• Drilling discharges 

• Operational discharges 

• Marine debris 

• Air pollutant emissions 

• Support activities 

• Structure removal 

 

The following Table III summarises potential effects of offshore hydrocarbon activities in the licence 

areas to the south and west of Crete. The effects are grouped by phase (prospecting, exploration, and 

exploitation), followed by a separate listing for accidents. Within each phase, effects are organised by the 

impact factors identified for that phase. The table lists existing control measures and, for potentially 

significant effects, any additional mitigation measures recommended. 
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Table 1.2. Potential effects from offshore hydrocarbon activities in marine areas to the south and west of Crete Island (according to SEA Cyprus, 

2008) 
 

Impact Factor Potentially Significant 

Effects 

 

Minor or NegligibleEffects 

 

Existing Control Measures 

Identified 

Additional Mitigation Recommended 

Prospecting 
Airgun noise  Auditory trauma to marine 

mammals and sea turtles 

(including endangered, 

critically endangered, and 

vulnerable species) 

 Disturbance of fishes, 

plankton, other organisms 

 None  Require licensees to implement a proto-

col to reduce the risk of auditory trauma 

to marine mammals and sea turtles. The 

protocol should include at a minimum, 

provisions for soft start, visual monitor-

ring, and shutdown of the array 

Vessel traffic and towed 

streamers 
 Potential conflicts with fishing 

or shipping activities (e.g., 

temporary exclusion from 

certain areas, gear damage or 

entanglement) 

 Small risk of vessels 

striking a marine mammal 

or sea turtle 

 Licensees must conduct 

operations in an environ-

mentally acceptable and 

safe manner. It is assumed 

that licensees would notify 

maritime authorities of sur-

vey location and schedule. 

Also, it is assumed that 

survey vessels would use 

appropriate signals in accor-

dance with International 

Maritime Law 

 Require licensees to consult with 

stakeholders prior to conducting 

streamer surveys to ensure that conflicts 

with fishing and shipping activities are 

minimized  

Effluent discharges  None  Minor impacts on water 

quality similar to existing 

vessels in region 

 MARPOL compliance  None 

Air pollutant emissions  None  Minor impacts on air 

quality similar to existing 

vessel and aircraft traffic 

in region 

 MARPOL compliance  None 

Sea floor disturbance  None  Minor sea floor distur-

bance due to placement of 

cables or receiver boxes 

 

 None 

 
 None 
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Exploration 
Drilling rig installation 

and removal 
 Physical damage to possibly 

existing deepwater corals and 

chemosynthetic communities, 

or historic shipwrecks due to 

placement of structures 

and/or anchors 

 Physical damage to soft 

bottom benthos 
 None  Licensees must evaluate project area 

for deepwater corals and 

chemosynthetic communities 

 Licensees must maintain a separation 

distance of 100 m between any 

potential deepwater corals or 

chemosynthetic communities and any 

sea floor disturbances (including 

anchoring) within the activity footprint 

 Licensees must conduct a remote 

sensing survey to evaluate project area 

for shipwrecks and submit an 

archaeological assessment report by a 

qualified marine archaeologist, 

including recommendations for 

avoidance or further study 

Drilling rig presence 

(including noise and 

illumination)  

 None  Drilling rigs are likely to 

attract pelagic fish and 

plankton; noise may cause 

marine mammals or sea 

turtles to avoid the area 

 None 

 
 None 

Drilling discharges  Burial and anoxia effects on 

deepwater corals, or chemo-

synthetic communities if 

present within 500m 

 Burial and anoxia effects 

on soft bottom benthos 

 None 

 
 Licensees must evaluate project area 

for potential presence of deepwater 

corals and chemosynthetic commu-

nities, and maintain a separation 

distance of at least 500 m from any 

drilling discharges 

Other effluent discharges   None  Minor impacts on water 

quality near drilling rigs, 

similar to existing ship 

traffic in region 

 MARPOL compliance  None 

Marine debris  Risk of death or injury to 

marine mammals, sea turtles, 

or birds due to ingestion of or 

entanglement with accident-

tally discarded debris 

 Water quality impacts 

cluttering of sea floor, 

shorelines 

 MARPOL compliance 

 Licensees should perform 

site restoration activities in 

accordance with good 

international petroleum 

 None (existing measures assumed to  

be effective in avoiding significant 

effects) 
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industry practice 

Air pollutant emissions 

 
 None  Minor impacts on air 

quality, similar to other 

vessel and aircraft traffic 

in region 

 MARPOL compliance  None 

Well testing 

 
 Fallout of oil droplets due to 

incomplete combustion could 

produce a sheen on sea 

surface 

 Minor impacts on air 

quality 

 MARPOL compliance  Require licensees to use a high-

efficiency burner to minimise fallout of 

oil droplets and monitor for sheen on 

sea surface 

Support activities 

 
 Helicopters flying over 

Important Bird Areas (IBAs) 

could disturb coastal birds 

 Small risk of vessel 

striking a marine mammal 

or sea turtle 

 None  Advise licensees to avoid flying over 

IBAs 

Exploitation 
 

Facility installation 

 
 Physical damage to deep wa-

ter corals, chemosynthetic 

communities, or historic 

shipwrecks due to placement 

of structures and/or anchors 

 Physical damage to soft 

bottom benthos 

 None  Require licensees to evaluate project 

area for deepwater corals and chemo-

synthetic communities 

 Require licensees to maintain a sepa-

ration distance of 100 m between any 

potential deepwater corals or chemo-

synthetic communities and any sea 

floor disturbances (including ancho-

ring, sea floor template installation, and 

pipeline construction) 

 Require licensees to conduct a remote 

sensing survey to evaluate project area 

for shipwrecks and submit an archaeo-

logical assessment report by a qualified 

marine archaeologist, including 

recommendations for avoidance or 

further study 

Presence of structures  None  Platforms are likely to 

attract pelagic fish and 

plankton; underwater noise 

may affect behaviour of 

marine mammals or turtles 

 None  None 

Drilling discharges  Burial and anoxia effects on  Burial and smothering of  None   Licensees must evaluate project area 
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deepwater corals or chemo-

synthetic communities if 

present within 500 m 

soft bottom benthos for potential presence of deepwater 

corals and chemosynthetic communi-

ties, and maintain a separation distance 

of at least 500 m from any drilling 

discharges  

Operational discharges  None  Minor impacts on water 

quality near offshore 

facilities, similar to 

existing ship traffic in 

region 

 MARPOL compliance  None 

Marine debris  Risk of death or injury to 

marine mammals, turtles, or 

birds due to ingestion of or 

entanglement with accident-

tally or improperly discarded 

debris 

 Water quality impacts; 

cluttering of sea floor, 

shorelines. 

 MARPOL compliance 

 Licensees must perform site 

restoration activities in 

accordance with good 

international petroleum 

industry practice 

 None (existing measures assumed to be 

effective in avoiding significant effects) 

Air pollutant emissions  None  Minor impacts on air 

quality, similar to other 

vessel and aircraft traffic 

in region 

 MARPOL compliance  None 

Support activities  Helicopters flying over IBAs 

could disturb coastal birds 

 Small risk of vessel 

striking a marine mammal 

or sea turtle 

 None  Advise licensees to avoid flying over 

IBAs 

Structure removal  Potential death or injury of a 

marine mammal or turtle 

(including endangered, criti-

cally endangered, or vulne-

rable species) if explosives 

are used 

 Death or injury of fishes 

and other marine life near 

structures 

 None 

 

 Require protocol for protecting marine 

mammals and turtles during structure 

removal in accordance with interna-

tional best practice. 

Accidents 

 Oil spills including 

 Crude oil spill from a 

blowout 

 Diesel fuel spill 

 Drilling fluid base oil 

spill  

 Depending on size and nature 

of spill, effects could include 

violation of water quality 

standards; contamination of 

sediments; death or injury of 

marine mammals, turtles, and 

birds; contamination of coa-

 Localized effects on air 

quality due to 

volatilization of 

hydrocarbons 

 • Effects on soft bottom 

benthos around wellsites 

in the event of a subsea 

 MARPOL requires 

Shipboard Oil Pollution 

Emergency Plan  

 Oil spill trajectory modelling should be 

conducted to aid in understanding the 

fate of an oil spill at various locations 

in the licence area, the potentially 

affected environmental resources, and 

minimum response times 
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 Streamer cable fluid 

leak or spill 

 

stal habitats including bea-

ches; and interference with 

fishing, shipping, recreation, 

and tourism during response 

and cleanup operations 

blowout or a drilling fluid 

base oil spill sinking to the 

sea floor 

Hydrogen sulfide 

(H2S) release 

 

 

Violation of air quality standards; 

potential death or injury of 

humans on offshore facilities and 

adjacent waters; potential death or 

injury of wildlife including birds 

 None  The authority which give 

the license can require by 

licensees to submit a well 

location report including 

geological and geophysical 

information and safety 

measures to be used in the 

drilling of the well 

 Licensees should be required to submit 

information on expected H2S levels for 

prospective drill sites as part of the 

approval process for drilling activities. 

 Where there is a significant risk of 

encountering H2S during operations, 

licensees should be required to submit 

an H2S contingency plan 

 

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. 
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5 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

5.1 Key Findings and Recommendations 

The following conclusions and recommendations are based on the potentially significant effects identified 

during the SEA process for the marine areas to the south and west of Crete Island. Each “issue” refers to 

an impact factor and the potentially affected resource(s). 

Issue 1: Effects of Airgun Noise on Marine Mammals and Turtles 

Greece and specifically the under study areas to the south and west of Crete for this SEA, support a 

diverse marine mammal fauna, including several species listed by the IUCN as endangered (e.g., fin 

whale) or vulnerable (e.g., sperm whale). Common species are likely to include the bottlenose dolphin, 

common dolphin, and striped dolphin. The rare, critically endangered Mediterranean monk seal may be 

present in nearshore or coastal waters of Greek Seas (Adamandopoulou et al. 1999a), but is unlikely to be 

found in offshore waters of the licence area due to the depth 

Three sea turtles species occur in the area; the green (Chelonia mydas) and Caretta (Caretta caretta) are 

endangered, and the leatherback turtle (Dermochelys coriacea) is critically endangered. In Greece only 

Caretta is laying eggs mostly in Ionian Sea coasts (Zakynths, Kyparissiakos Gulf and Cephalonia), and in 

Crete. 

A common feature of most marine seismic surveys is the use of “airguns” (a compressed air sound source 

that is usually towed behind a vessel) to generate sound waves to penetrate the earth’s crust. During these 

surveys, there is a risk of temporary or permanent auditory trauma to marine mammals and sea turtles 

within a range of a several hundred metres from a typical airgun array, particularly if they swim beneath 

the array. 

Baleen whales (e.g., fin whales) and some deep-diving species (e.g., sperm whales and beaked whales) 

may be at even greater risk than small dolphins. Also behavioral changes also have been recorded, 

however their significance is not fully understood.  

Relatively little is known of sea turtle hearing, but sounds produced by airguns overlap with the frequency 

range where turtle hearing is most sensitive. Sea turtles are also showing an alert behavior, when exposed 

in high levels of sounds from airguns. 

Marine mammals and sea turtles may avoid seismic survey areas at ranges of several kilometres from an 

airgun array. 

The SEA did not identify any legal regulations or guidelines specifically protecting marine mammals or 

sea turtles from auditory trauma during seismic surveys. Mitigation recommendations are proposed based 

on widely used protective measures that have been developed for the U.K. and the U.S. Gulf of Mexico. 

Recommendation: During seismic surveys, licensees should be required to implement a protocol to 

reduce the risk of auditory trauma to marine mammals and sea turtles. The protocol should include, at 

a minimum, the following provisions: 

 Soft start: Every time the use of the seismic array is initiated, “soft-start” procedures should be 

used to allow time for marine mammals and turtles to move away before the array reaches full 

power. The process should begin with the smallest source in an array and build up slowly over 20 

to 40 minutes. 

 Visual monitoring: Beginning at least 30 minutes before startup during daylight hours, visual 

observers should monitor a safety (exclusion) zone of 500-m radius around the source vessel. 
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Startup of the array cannot begin until the safety zone is clear of marine mammals and turtles for 

at least 20 minutes. 

 Acoustic monitoring: beginning at the same time as the visual monitoring during daytime by 

experienced personnel, and to continue after the optical monitoring is stoped during night time as 

long as the airgun activity continues. Startup of the array cannot begin until the safety zone is 

clear of marine mammals and turtles for at least in a radius of 500 m. 

 Shutdown of the array: Visual monitoring of the sea surface should continue while the seismic 

array is operating during daylight hours, and the array should be shut down if a whale, monk seal, 

or sea turtle enters the safety zone during visual monitoring. A whale is defined as a cetacean 

other than Family Delphinidae (i.e., including any baleen, sperm, or beaked whale). 

 

Issue 2: Effects of Sea Floor Disturbances and Drilling Discharges on Benthic communities 

The area south of Crete shows strong geomorphological characteristics, since there are a number of 

smaller basins and trenches with deep and steep slopes. Characteristic example is the basin of Ierapetra 

(4300 m), the termination of the undersea canyon Samaria (3600 m) and the trench of Plinios (4300 m). 

The overall conclusion (see section 4.2.2) of the studies that have been conducted in the area in relation to 

benthic fauna is that, contrary to earlier views, the deep sea of the Mediterranean is a dynamic and fragile 

ecosystem, directly connected with the biogeochemical processes occurring in the euphotic zone, the 

operation of which is significantly affected by the presence of various special geo-morphological 

structures, such as for example the abyssal plains, the seamounts and canyons and various extreme 

environments (mud volcanoes, lakes saline lakes, etc.) (Tselepides et al. 2007). Moreover, the abundance 

and distribution of fauna in the deep Mediterranean appears to directly depend on the availability of food, 

which is produced mainly in the euphotic zone and has an "episodic" character (Danovaro et al. 1995; 

Lampadariou & Tselepides 2006; Tselepides & Lampadariou 2004; Tselepides et al. 2000a). With regard 

to the coastal areas of southern Crete there are some sporadic studies reporting biocoenosis of sandy 

substrates and moderate to high quality and diversity while seagrass meadows are reported in southern 

Crete, mainly along the coastline and limited to shallow waters (<45 m depth) . 

However it must be noticed that the deepwater zone of Ionian Sea as far as the benthic communities are 

considered, remains up to day barely known. 

During offshore hydrocarbon activities, deepwater corals, if existing, would be susceptible to physical 

damage from anchoring, placement of production facilities on the sea floor, and installation of pipelines. 

Because they do not depend on sunlight, these corals are not likely to be significantly affected by light 

occlusion due to turbidity from drilling discharges. However, if present, they could be adversely affected 

or buried by drilling discharges (muds and cuttings) settling on them. 

Most significant effects of hydrocarbon activities on deepwater benthic communities and corals could be 

avoided by requiring licensees to conduct site-specific mitigation for individual projects. This is the basis 

for the following recommendation. 

Recommendation: Prior to conducting activities that involve drilling, anchoring, placement of 

drilling rigs or production facilities on the sea floor, or installation of pipelines, licensees should be 

required to use high-resolution seismic survey (i.e., geohazards) data, 3D seismic survey data, and any 

other pertinent information available to identify hard bottom areas that could support important 

benthic communities as deepwater coral communities. If any such areas are identified, licensees 

should be required to conduct muds and cuttings discharge modeling to establish a separation distance 

that will protect these hard bottom areas and associated biological communities. In other parts of the 

world (i.e., the Gulf of Mexico), licensees are required to maintain the following separation distances: 
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at least 500 m from each proposed drilling fluid and cuttings discharge location, and at least 100 m 

from the location of all other proposed sea floor disturbances (including those caused by anchors, 

anchor chains, wire ropes, sea floor template installation, and pipeline construction) (MMS, 2004).  

 

Issue 3: Effects of Sea Floor Disturbances and Drilling Discharges on Chemosynthetic 

Communities 

It has been shown (as mentioned at subchapter 4.2.1.1.) that the sediments of the Eastern Mediterranean 

are characterized by a relatively stable "benthic microbial loop" which consists of multiple levels 

(Tselepides et al. 2007). Although the information on benthic microbial populations in the region of 

interest is limited, the general conclusion that emerges from comparative studies is that the microbial 

populations of Eastern Mediterranean is completely different from those of other regions (Kouridaki et al. 

2010), while in general the sediments of the deep Mediterranean Sea can be classified as "rich hotspots” in 

microbial activity and biodiversity (Boetius et al. 1996, Danovaro et al. 2010, Luna et al. 2004).  

Chemosynthetic communities are rare and often can be found to high-density deepwater assemblages that 

exist independent of photosynthesis. They are based on symbiotic bacteria that oxidise simple compounds 

such as hydrogen sulfide and methane. At water depths beyond those supporting photosynthesis and where 

seepage of hydrocarbons, venting of hydrothermal fluids, or other geological processes occur, 

chemosynthesis can become the dominant ecosystem process. 

The existence of chemosynthetic communities in the licence areas has not been documented, but the 

potential exists in the region. 

During offshore hydrocarbon activities, chemosynthetic communities would be susceptible to physical 

damage from anchoring, placement of production facilities on the sea floor, and installation of pipelines. 

Because they do not depend on sunlight, chemosynthetic communities are not likely to be significantly 

affected by turbidity from drilling discharges. However, if present, they could be adversely affected or 

buried by discharged materials settling on them. 

Chemosynthetic communities are considered environmentally sensitive resources and are recognized by 

the European Community as vulnerable habitats needing protection. The SEA did not identify any EU or 

national regulations or guidelines specifically protecting chemosynthetic communities during offshore 

hydrocarbon activities. In the absence of EU regulations, guidance is available from experience in another 

region where chemosynthetic communities have been discovered near intense offshore hydrocarbon 

activities – the Gulf of Mexico. Studies in that area have shown that high-density chemosynthetic sites are 

associated with recognizable geophysical features and can be effectively avoided. 

Recommendation: Licensees proposing to conduct exploration or exploitation activities within the 

licence area that involve drilling, anchoring, placement of drilling rigs or production facilities on the 

sea floor, or installation of pipelines should be required to use high-resolution seismic survey (i.e., 

geohazards) data, 3D seismic data, and any other pertinent information available, to identify shallow 

geologic features that could support high-density chemosynthetic communities. If any such features 

are identified, licensees should be required to maintain the following separation distances: at least 500 

m from each proposed drilling fluid and cuttings discharge location, and at least 100 m from the 

location of all other proposed sea floor disturbances (including those caused by anchors, anchor 

chains, wire ropes, sea floor template installation, and pipeline construction) 
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Issue 4: Effects of Sea Floor Disturbances on Shipwrecks and Submerged Archaeological 

Resources 

The license area is in a region where submerged archaeological resources are likely to be present. These 

features are susceptible to physical damage from sea floor-disturbing activities such as anchoring, 

placement of production facilities on the sea floor, and installation of pipelines. In addition to the area 

submersible telecommunication cables exist. 

Based on experience in the Gulf of Mexico, a region where shipwrecks have been discovered near 

offshore hydrocarbon activities, these resources can be protected by requiring remote sensing surveys and 

an archaeological assessment prior to conducting sea floor-disturbing activities. Typically, such 

archaeological surveys and assessments are conducted in conjunction with other surveys that an operator 

conducts prior to drilling or production (e.g., for shallow geohazards). 

Recommendation: Prior to conducting exploration or exploitation activities that involve anchoring, 

placement of drilling rigs or production facilities on the sea floor, or installation of pipelines, licensees 

should be required to conduct a remote sensing survey of the sea floor to evaluate the potential for 

shipwrecks and other submerged archaeological resources. Licensees should be required to submit an 

archaeological assessment report by a qualified marine archaeologist to include any identified 

archaeological resources and recommendations for avoidance or further investigation. Based on the 

report, the Ministry could require avoidance or other protective measures. 

 

Issue 5: Effects of Seismic Survey Vessels and Towed Streamers on Fishing, aquacultures and 

Shipping 

All kinds of fish are likely to listen according to different degrees of sensitivity within the frequency 

spectrum of the sound generated by seismic airguns. The strong sound wave generated by seismic surveys 

can have different harmful effects on fish fauna, and even the different species have different degrees of 

sensitivity to certain sounds (Hawkins, 1973, Popper and Fay, 1973; Tavolga et al, 1981; Fay, 1988; 

Popper and Fay, 1993; Fay, 2000). The seismic vibrations can cause temporary or permanent hearing 

impairment in some species, but, as in the case of marine mammals, would be unlikely to cause serious 

injury, unless the distance is very short. Due to the large differences in the physiology and morphology 

between fish species, behavioral responses and sensitivity of fish to acoustic trauma vary greatly. The 

main effects are mainly concentrated in fish hearing system, the orientation system, the ability to find 

food, their reproductive success and to avoid predators (Popper and Clarke, 1976; Ha, 1985). The noise 

from seismic surveys can also cause concealment of sounds used by fish for their usual acoustic behaviors 

(Popper and Clarke, 1976; Ha, 1985). These effects in their behavior has not been shown directly 

connected with an increase in mortality (Dalen and Knutsen, 1986; Pearson et al., 1992; Engås et al., 

1993; Løkkeberg and Soldal, 1993). According to the literature, lethal effects can occur if the seismic 

surveys are carried out nearby and affect in a large extent the larvae and fish eggs (Ifiok and Igboekwe, 

2011). 

Is a fact that studies of seismic surveys effects on fish have shown mixed results (Davis et al. 1998). There 

are studies which have shown little or no effect (Turnpenny et al., 1994). According to the literature, there  

have been documented cases of reduction of fish caught by trawlers and longliners, in areas close to 

conducting seismic surveys (Hirst and Rodhouse, 2000; Slotte et al., 2004), while direct observations 

showed that reef fish remained in their niches (Wardle et al., 2001). There are no indications of fish 

mortality from seismic surveys, and data are not available if the noise intensity would cause death 

or other pathological consequences. 

During seismic surveys, a moving safety zone is maintained around the vessel and its towed streamers. 

The moving safety zone is necessary to prevent fishing vessels or other ships from damaging the survey 
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equipment. A typical example could be 20 km long and 12 km wide and, if moving at 4.5 knots (8.3 

km/hr), could take 2 to 3 hours to pass a particular point. Fishing activities in the licence area, including 

bottom trawling and long-lining, may be temporarily interrupted due to the extent of the moving safety 

zone around the survey vessel. The safety zones could result in temporary exclusion of fishing boats and 

other ships from certain areas. Some vessels would need to detour around the area. There is also the 

possibility of entanglement with long-line sets. 

The Ministry of Environment can require licensees to ensure that operations are conducted in an 

environmentally acceptable and safe manner, consistent with the applicable environmental legislation and 

good international industry practice. Also, it is assumed that survey vessels would use appropriate signals 

in accordance with International Maritime Law (including communications via radio, lights, and flags) to 

warn other vessels of the exclusion zone. 

Recommendation: Implementation of voluntary measures as the soft start, in order to reduce impact 

on fish. Licensees should be required to consult with stakeholders prior to conducting streamer 

surveys to ensure that conflicts with fishing, aquaculture and shipping activities are minimized. 

 

Issue 6: Effects of Well Testing on Air and Water Quality 

If a hydrocarbon formation is discovered during exploratory drilling, well testing may be conducted, in 

order to determine the productive capacity, pressure, permeability, and/or extent of a hydrocarbon 

reservoir. If hydrocarbons are brought to the surface during the well test, they are disposed of by burning. 

This combustion will result in emissions to the atmosphere. Air pollutant emissions from well testing will 

have a localized effect on air quality near the well site during the test period. Due to the distance offshore, 

no effects on coastal or onshore air quality are expected. However, fallout of oil droplets from well testing 

can produce a sheen on the sea surface, which would represent a significant effect. 

Recommendation:  During well testing, licensees should be required to 

(1) use a high-efficiency burner to reduce the amount of hydrocarbon fallout and 

(2) monitor the sea surface to ensure that no visible sheen is produced. 

(3) compliance to MARPOL requirements in relation to all kind of wastes, effluents, 

emmissions 

 

Issue 7: Effects of Helicopter Traffic on Important Bird Areas 

Vessel and helicopter traffic could periodically disturb individuals or groups of coastal birds. The effects 

would be similar to those of existing vessel and aircraft traffic. It is likely that individual birds would 

experience at most a short-term, behavioral disruption, and the effect is considered minor. However, 

significant effects could occur if helicopters traveled frequently over Special Protection Areas (SPAs) 

designated under the Birds Directive, or other Important Bird Areas (IBAs). There are currently 10 

designated SPAs in the under study area (see Table 4.20). 

Recommendation: Licensees should be advised that helicopters engaged in support operations 

should avoid flying over SPAs and IBAs when traveling to or from the drilling rig. A map of 

SPAs and IBAs should be provided for this purpose. 

 

Issue 8: Effects of Structure Removals on Marine Mammals and Sea Turtles 
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If offshore production facilities are established in the license area, they would eventually be 

decommissioned at the end of their useful life. During decommissioning, offshore production facilities 

such as platforms would be removed. Typically, the platform legs are cut at the sea floor, sometimes using 

explosives. For offshore pipelines, the most common international practice is to clean the pipeline and 

abandon it in place. If explosive charges are used for platform removal, then there is the potential for 

effects on marine mammals and sea turtles, including endangered, critically endangered, and vulnerable 

species. The risk of deaths and injuries of marine mammals and turtles can be effectively avoided through 

monitoring during removal operations. 

Recommendation: Licensees should be required to follow international best practice for safe 

structure removal during decommissioning. Prior to structure removals, a decommissioning plan 

should be prepared that includes monitoring for the presence of marine mammals and sea turtles to 

avoid effects of underwater detonations. 

 

Issue 9: Effects of Oil Spills and hydrogen sulphide on the Marine Environment 

Oil spills are rare events, but the environmental and socioeconomic effects can be significant. The effect 

could vary substantially depending on the size of the spill, its chemical characteristics, the oceanographic 

and meteorological conditions at the time, and the effectiveness of spill response measures. 

Spill prevention measures and contingency planning are key elements in reducing the risk of significant 

effects from oil spills.  

The Ministry of Environment can require by the licensees to prepare and submit to the Minister for 

evaluation and approval a contingency plan for hydrocarbon leakage and fire. In the event of leakage or 

fire, the licensee immediately applies the relevant contingency plan. The licensee is required to take 

reasonable and necessary measures in accordance with generally accepted practices in the international 

petroleum industry (QSHE), which are based to OSPAR, MARPOL, ISO, etc. 

Given the fact that the result of an accident during the course of research or production wells in the region, 

or at the operating time, will create an oil spill, it is necessary to create infrastructure that is able to 

reproduce at any time the progression and dispersion of pollutants. The majority of oil spills that have 

occurred in the past were mostly superficial, but the last major incident that took place in 2010 on the 

platform 'Deepwater Horizon' in the Gulf of Mexico produced subsurface spot. 

The upcoming installation of drilling worksite requires extensive study of marine currents in the area of 

research, especially in the region that mediates between the points of drilling and the adjacent coast. The 

only way that allows for high-frequency (every one or every half hour) recording the whole field of 

surface currents of an area of hundreds of square kilometers, is coastal high frequency radars (HF radars). 

Oil spill trajectory modeling is a useful aid in contingency planning. The oil spill trajectory model of 

POSEIDON which is available by HCMR has been used in the region of Aegean Sea in the frame of 

programs and the needs of the Regional Marine Pollution Emergency Response Centre (REMPEC). 

An example of the application of the POSEIDON oil spill model in the under study area to the south and 

west of Crete has been run in the frame of the present SEA, using meteorological and oceanographic data 

of the 10th November 2011. The results are presented in chapter 4.1.4 and in this Appendix. Additional 

modeling of trajectories over multiple seasons and spill sites would aid in predicting the fate of an oil spill 

in the licence area, identifying potentially affected environmental resources, and determining minimum 

response times for contingency planning. 

Finally arbitrary leakage of hydrogen sulphide due to an accident can have a significant impacts on air 

quality and human health, but are limited to very short distances from the emission source. The extent of 

the impact depends on the concentrations of hydrogen sulphide and the meteorological conditions 
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prevailing at the time of the accident. The holder of a drilling permit for the drilling wells areas is required 

to have gathered information on expected levels of hydrogen sulfide and present them during the approval 

process of mining. Where high concentrations are expected in the course of extraction is also required to 

have an 'emergency plan' to address any accidental emission of H2S. 

 

Recommendation: Elaboration by the license holders of a plan to assess the hydrocarbon leak 

probability and possible resulting fire and how to fight agianst them, but also in accordance with 

the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (MARPOL), ships 

as rigs are required to have in place a contingency plan for dealing with oil pollution (Shipboard 

Oil Pollution and Emergency Plan, SOPEP), submitted in delegating Ministry for evaluation and 

approval. 

Installation and operation of high-frequency coastal radar systems for many years to record 

currents. 

Conduct additional spill trajectory model to identify likely spill trajectories from multiple launch 

points in the license areas, using seasonal meteorological and oceanographic data. 

Use the combination of results from HF radars and models to determine the likely fate of spills in 

the license area, potentially affected environmental resources, and minimum times for a spill to 

reach shorelines of Crete.. 

The providing the license authority may require by contract for each well drilled the holder of the 

license to report the geological and geophysical information on expected levels of hydrogen 

sulfide, as well as on the safety regulations applicable at the stage of the opening of the well. 

 

Issue 10: Transboundary Environmental Impact 

Cross-border environmental impacts are referring in an area under the jurisdiction of a state, while the 

cause is in another state jurisdiction. The Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context 

is necessary for legal reasons, as required by a number of provisions of the National, European or 

international law, but is also necessary for practical reasons, since the environment is not "recognizing" 

borders, since the forwarding or transmission processes of the cause of an effect, particularly in the marine 

environment is uniform, although parts of the affected areas may belong to the jurisdiction of different 

states 

The main conventions, directives, laws governing provisions and obligations relating to the prevention and 

addressing transboundary impacts of exploration and exploitation activities of Hydrocarbons, are: 

• European Directive on Environmental Impact Assessment (85/337) 

• Barcelona Convention (1976 "Treaty on the Protection of the Mediterranean against pollution», Offshore 

Protocol) 

• OPRC Convention (Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation, ratified by Law. 2252/1994) 

• UNCLOS Convention (United Nations Convention on the Law of the Sea) of the United Nations. The 

contract was ratified in Greece in 1995 (Law. 2321/95 FEK136A / 23.6.1995). 

• Directive 2001/42 and the CMD 107017/2006 

• ESPOO Convention and its Protocol of Kiev. 

• Directive 2013/30 / EU "For the safety of offshore oil operations and amending Directive 2004/35 / EC 

(Official Journal of the European Union L 178, 06.28.2013 
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Most of the impacts of offshore hydrocarbons activities are located in the immediate vicinity of the wells, 

pipelines, and other facilities and sites therefore are unlikely to affect neighboring countries. However, the 

licensing areas for exploration and exploitation of hydrocarbons in the marine area south and west to Crete 

Island are adjacent to the sea borders of several Mediterranean countries, including Albania, Italy, Malta 

and Libya. 

Under normal conditions the direct and cumulative environmental effects of the activities of prospecting, 

exploration and exploitation of hydrocarbons is estimated that concern local impact and not likely to affect 

the environment of neighbouring countries. However, a major accident during or as a result of 

hydrocarbon activities, may result potentially to transboundary environmental effects. 

The evaluation of potential transboundary effects (see Table 1.III), based on impact factors for each phase 

of the hydrocarbons operations (prospecting, exploration and exploitation), as well as accidents, identifies 

two sources of potentially significant transboundary effects - a crude oil slick due to  an explosion and 

diesel oil leakage. That relates to accidents only. 

Every program to perform seismic, drilling and production activities must include measures to deal with 

potential emergencies that pose a threat to humans, the environment or assets. 

However, even with the most careful planning, studying and applying correct procedures, best practices 

and proper training of personnel such casualties can occur, as (E & P Forum / UNEP, 1997): 

• discharge of fuel, oil, gas, chemical and hazardous materials, 

• boom in oil and gas drilling (blowout), 

• fires (on site or in the surroundings) 

• unplanned loss of facilities and shutdown events, 

• natural disasters and their impact on operations, for example, floods, earthquakes, and 

• war or sabotage. 

The incidence of serious accidents (Table IV) is higher during the drilling stage of exploratory wells. 

The exploration and exploitation of hydrocarbons in the Eastern Mediterranean could serve for a greater 

cooperation at regional level, through setting environmental standards for offshore hydrocarbon activities, 

methods for ensuring safety in offshore oil activities and strengthening institutional structures. At this 

point, reference should be made in the absence of accidents in the region, despite its long Italian activity in 

marine oil operations, which means that both the region not characterized by increased risk and secondly 

that there is accumulated knowledge and experience which could be exploited 

 

In conclusion, during the process of hydrocarbon activities the relevant provisions of the 

Barcelona Convention should be taken into account, which regulates in detail such matters, the EU 

Directives (eg Directive 2013/30) and the Law of the Sea and other legislative frameworks. In 

addition, a detailed analysis of the provisions of the Barcelona Convention offshore Protocol and 

its Annexes must be undertaken, in order to confirm that all the research and exploitation activities 

of hydrocarbons in the license area are in line with the requirements of this protocol. 

On ensuring cross-border availability and compatibility of intervention tools, it is noted that 

Greece is a member of the OPRC Convention (Oil Pollution Preparedness, Response and 

Cooperation, n. 2252/1994) which regulates in detail such issues, while poses the needed National 

Contingency Plan in order to address pollution from oil and other harmful substances (PD 

11/2002). 
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Table IV. Potential transboundary impacts every phase of hydrocarbon activities (prospecting, exploration 

and exploitation), as well as accidents. 

 

Impact factor Possible transboundary 

effect 

Possible significance of 

transboundary effect 

Prospecting   

 Airgun Noise The noise can be detected 

many kilometers away, but 

the risk of significant effects 

(eg in marine mammals and 

turtles) is limited to a few 

hundred meters from the 

seismic survey vessels  

No 

Ships traffic and towed 

equipment.  

A slight chance of minimal 

extension of the research 

lines and towed equipment 

in the marine area of another 

State.  

No 

Waste discharges Dissolve rapidly near the 

ships 

No 

Air pollutants emissions Dissolve rapidly near the 

ships 

No 

Seafloor disturbance The effects are limited to 

areas that are wires or 

equipment on the seabed 

No 

Exploration   

Installation, presence and 

removal of the drill 

The effects are limited close 

to the drilling and anchoring 

areas 

No 

Drilling waste Turbidity plumes may 

extend a few kilometers 

from the rigs and thin films 

of drilling fluids can spread 

in several kilometers 

No? 

Other wastes Dissolve quickly near the 

rigs 

No 

Marine debris Floating debris can be 

dispersed in large areas, But 

the effects on the bottom are 

limited near the drilling 

No 

Air pollutants emissions Spread quickly near the 

drilling rig 

No 

Drilling test Emissions and oil droplets No 
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dispersed by precipitation 

near the drilling rig 

Support activities The effects can appear 

between the well and the 

Crete Island coast, where 

perhaps there will be 

onshore facilities 

No 

Exploitation (Development 

and Production) 

  

Facilities Effects mainly near the 

drilling and along the 

pipelines towards the 

mainland side of the Crete 

island 

No 

Infrastructure presence Effects in the vicinity of the 

offshore infrastructures. 

No 

Drilling waste Turbidity plumes may 

extend a few kilometers 

from the rigs and thin films 

of drilling fluids can spread 

in several kilometers 

No 

Operating waste The wastes quickly dissolve 

near the offshore 

installations 

No 

Marine debris Floating debris can be 

dispersed in large areas, 

limited effects on the bottom 

near the drilling site 

No 

Air pollutants emissions Spread quickly near the 

drilling rig 

No 

Support activities The effects can appear 

between the well and the 

Crete  coast, where perhaps 

there will be onshore 

facilities 

No 

Infrastructure removal Effects in the vicinity of the 

offshore infrastructures. 

No 

Accidents   

Crude oil slick due to 

explosion  

The effects can be extended 

to neighboring territories, 

depending on the volume of 

the slick, chemical 

composition, oceanographic 

and meteorological 

conditions, and effectiveness 

YES 
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of the slick countermeasures 

Diesel oil slick The effects can be extended 

to neighboring territories, 

depending on the volume of 

the slick, chemical 

composition, oceanographic 

and meteorological 

conditions, and effectiveness 

of the slick countermeasures 

YES 

Spot due to drilling fluids The impact is limited near 

the rigs 

No 

Leak or slick due to liquids 

from streamer cables 

Effects are limited near the 

ships operating seismic 

surveys 

No 

Release of Hydrogen Sulfide 

(H2S) 

The impact is limited near 

the rigs and offshore 

production facilities 

No 

 

 

5.2 Recommendations for Additional Control, Management, and Monitoring 

Greece has revised its legal framework to harmonize it with Directive 94/22/EC of the European 

Parliament on conditions for granting and using authorizations for the prospecting, exploration, and 

production of hydrocarbon according to KYA 107017/28.8.2006 “Assessment of environmental effects of 

certain plans and programs, in accordance to the provisions of Directive 92/44/EC”. 

No EU directives or guidance were identified concerning regulation of discharges from offshore 

hydrocarbon activities.  

However there is the European Directive 2013/30 / EU on the safety of offshore oil and gas operations as 

well as, three parallel sets of guidance have been used by other EU countries: the OSPAR Convention, the 

Barcelona Convention and the International MARPOL convention 73/78.. 

Directive 2013/30 / EU on the safety of offshore oil and gas operations: Directive 2013/30 / EU of the 

European Parliament and of the Council of 12 June 2013 is on the safety of offshore oil and gas operations 

and amending the Directive 2004/35/EC. 

This Directive lays down minimum standards for the prevention of major accidents during offshore oil and 

gas operations and limiting the consequences of such accidents. It shall not prejudice Union law as regards 

the safety and health of workers at work, in particular Directives 89/391 / EEC and 92/91 / EEC and 

without prejudice to Directive 94/22 / EC, 2001/42 / EC, 2003/4 / EC (19), 2003/35 / EC, 2010/75 / EU 

(20) and 2011/92 / EU. 

The directive without making stricter environmental conditions in the oil and gas exploration and 

production activities in marine areas, is introducing a more systematic follow-up of operations. Mainly 

provides a detailed examination of the capacity (financial and technical) of the contractors to cope with 

the environmental requirements of these activities. To monitor the work, provides for the establishment of 

an independent authority which should be separated from the corresponding attending issues related with 

the technical and economic research and production of hydrocarbons. It is worth noting that according to 

the new directive the independent authority to which are communicated any plans to carry out for the 
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research or exploitation, has the right if necessary, even to prohibit the start of work. Also, companies that 

operate in a Member State, and are simultaneously operate exploitation or research in another Member 

State of the EU, are obliged upon request, to submit a report about the circumstances of any serious 

accident in which they are involved. 

The incorporation of the directive into Greek legislation is underway 

OSPAR Convention: For most of the hydrocarbon-producing states of western Europe (contracting 

parties are Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, 

Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom), the “Convention for the 

Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic” (OSPAR Convention) is the basis for 

national laws governing the discharge of offshore effluents. 

Activities under the OSPAR Convention are organized into six strategies among which the fourth is about 

offshore oil and gas industry. The offshore oil and gas industry strategy includes decisions and 

recommendations concerning offshore chemicals, produced water, organic-phase drilling fluids, 

management of offshore cuttings piles, disposal of disused offshore installations, environmental 

management systems, toxicity testing, monitoring and reporting, and related topics. Member states 

commit to implementing OSPAR decisions and recommendations in their national regulatory system. 

Barcelona Convention: In 1976, 16 Mediterranean countries adopted the “Convention for the Protection 

of the Mediterranean Sea Against Pollution” (Barcelona Convention). The Barcelona Convention includes 

an offshore protocol specifically developed to control pollution during offshore hydrocarbon activities and 

has the purpose to activate collaboration between all the Mediterranean countries for prevention, 

mitigation and fight the marine pollution and was amended in 1980. This protocol was adopted in 1994 

and has been signed and ratified by Greece by Laws N. 855/1978 (ΦΕΚ 235/Α/23.12.1978), Ν. 1634/1986 

(ΦΕΚ104/Α) and Ν.3022/2002 (ΦΕΚ 114/Α). The offshore protocol addresses control of harmful or 

noxious substances and materials; oil and oily mixtures; drilling fluids and cuttings; sewage; garbage; 

reception facilities, instructions, and sanctions; safety measures; contingency planning; monitoring; 

removal of installations; specially protected areas; and transboundary pollution. 

The Barcelona Convention offshore protocol is the basis for produced water discharge standards in several 

Mediterranean EU countries and would be a logical starting point for Greece to develop discharge 

requirements for offshore hydrocarbon activities. In addition, the Barcelona Convention offshore protocol 

provides a comprehensive set of guidelines for various aspects of offshore activities in a single document, 

in contrast to the numerous decisions, recommendations, and amendments of the OSPAR Convention.  

International Convention MARPOL 73/78: The International MARPOL Convention (Μarine 

Pollution) 73/78 «about prevention of marine pollution by ships» was the result of 1973 Convention and 

1978 meeting – MARPOL protocol. This convention was put into effect in 2 October 1983 for Appendix I 

concerning oil and for Appendix II concerning harmful liquid chemical substances.  

 Appendix V, about discharges was put in effect in 31 December 1988.  

 Appendix ΙΙΙ, about harmful substances carried in package was put in effect in 1st July 1992.  

 Appendix IV, about sewage wqs put in effect in 27 September 1997.  

 Appendix VI, about atmosphaeric pollution, adopted in September 1997.  

This convention put the legal frame prevention of pollution by ships, by determining pollution thresholds 

of shipborne minimal discharges and anyway in a specified distance from nearest coast. In addition, in 

“Special Areas” as is the Mediterranean Area almost any type of discharge from ships is forbidden. 

Specifically, the 1973 convention defined as special areas the Mediterranean, Black Sea, Baltic Sea, Red 

Sea, and the Persian Gulfs, which are considered sensitive/vulnerable for oil pollution, thus any oil 

discharges are forbidden. Amendments in the technical appendices of MARPOL 73/78 convention began 
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in 1984, in order to continuously try to prevent and secure protection of the marine environment from 

shipborne pollution. 

In Greece the International convention MARPOL 73/78 was ratified by Law 1269/1982 (ΦΕΚ 

89/Α/21.7.1982). 

Recommendation: Discharge requirements should be established for drilling fluid and cuttings, 

produced water, and other effluents from hydrocarbon activities in the license area. In developing 

the requirements, the Barcelona Convention offshore protocol and the OSPAR Convention 

offshore oil and gas industry strategy should be considered as sources of guidance., as well as 

MARPOL convention and the new directive 2013/30/EC. In addition, it is recommended that 

detailed requirements of the Barcelona Convention offshore protocol and its annexes should be 

reviewed to ensure that all hydrocarbon activities in the license area are consistent with the 

requirements of the protocol. 

 

5.3 Data Gaps 

This Strategic Environmental Assessment Report for the marine areas to the south and west of Crete 

Island includes a review of existing environmental and socioeconomic data for the region. While data gaps 

are noted for several individual topics, only those relevant to the offshore licensing program are listed 

here. 

Although during drafting of this SEA the lack of data relating to a number of issues was evident, only 

those that are relevant to the licensing program are listed here and which should be the subject of 

individual specific Environmental Impact Assessments (EIA), which will follow. 

Of great importance is the lack of knowledge concerning the ecology of the benthic communities, 

including the extent and biological characteristics of its Posidonia meadows, possible deepwater coral 

communities and chemosynthetic communities, understanding of how circulation and 

biogeochemistry of the Mediterranean interconnect with the biological activity and the 

distribution of populations at great depths .In order to fill this gap, a reconnaissance study of these 

communities would need to be conducted, including a combination of side-scan sonar surveys to map the 

extent of emergent hard bottom, visual observations (e.g., using a benthic camera) to document the 

presence of deepwater corals and other epifauna in relation to sea floor characteristics, and collection of 

benthic samples (e.g., dredges, trawls, box cores) to aid in identifying the fauna. Filling these data gaps 

will be useful in establishing a better baseline of the pre-existing environmental conditions, but this is not 

considered a prerequisite to continuing with the licensing activities. 

In summary, the relevant data gaps identified in the Environmental Report, with recommendations for 

further study, are as follows: 

 Assessment of the ecology and extend of important benthic communities, including deepwater 

corals if existing; In the light of a future mining activity and production facility on the 

seabed, the impact and assessment of pressure levels in macro- and minority benthic 

communities must be monitored using appropriate methodology and indicators. This 

impact monitoring after installation of the wells is proposed to follow a strategy of graded 

distance from the extraction point is usually followed that when the effects of a factor of 

disturbance or pressure decrease with distance from the point source. Indicative classified 

distances for selection of monitoring points can be a) near the extraction point b) 120 m 

from the point c) 1000 m from the extraction point. Such assessment systems of 

ecological and environmental status of benthic communities have recently developed 

(Simboura & Zenetos, 2002; Simboura et al., 2012; 2014; in press) in implementing EU 
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directives such as the WFD (EC, 2000/60), and the MSFD Directive (EC, 2008). In 

particular, for the bathyal zone have been proposed benchmarks (reference values) for 

diversity indices as well as and integration systems for biotic and diversity indices. 

 Because the high seismicity of the area is a potential risk for exploitation of possible undersea 

hydrocarbon deposits, since it is a main factor causing geo-hazards such as underwater 

gravitational movements sediments (slips, mass-scree flows turbidite currents), bottom drilling, or 

massive leaks of fluid from the bottom and the possible induction of tsunamis, in conclusion, 

before starting mining potential hydrocarbon resources a special study is needed on the 

assessment of geo-hazards in the wider area south and west of Crete and in order to avoid them by 

appropriate siting, design and implementation and operation of the plant and mining measures. 

Obviously, this study should be developed after having progressed sufficiently the research on 

probable reserves and the maturation of planning to exploit them in order to make known the 

points on which to focus the hydrocarbon activities in the total concession area. Also, is 

recommended the systematic recording of mikroseismic activity in the region, by placing local 

amphibian networks of seismographs and preparing special geo-hazard analysis study with 

emphasis on slope stability-landslides in existence craters, escape of hydrocarbon gases, mud 

volcanoes and hydrates. 

 Measurements of sediment quality (surface and deeper layers), the suspended material 

and the rate of sedimentation. Information relating to the overall geochemical composition 

and distribution of  major and trace elements in sediments of the Eastern Mediterranean is 

very limited and requires systematic work to record the contemporary situation and 

evaluation of potential anthropogenic pressures as recorded in marine sediments. 
Measurements of hydrocarbon and trace metal concentrations in sea floor sediments from the 

license area, particulate matter and sedimentation rates, to provide a useful baseline for detecting 

future changes due to offshore hydrocarbon activities; 

 Measurements of pollutants such as heavy metals and PAHs to be done in the water 

column as well, since there are virtually no information to permit an assessment of any 

changes due to the hydrocarbon  activities. 

 Measurements of pollutants (hydrocarbons, heavy metals) is proposed to be done before the start 

of activities in  indicators-organisms (bivalves, fish) of the region, to complement the few existing 

data, which are sporadic and insufficient, and thus to be used as basis for future environmental 

monitoring of the area 

 The chemical characteristics of materials of drilling that will reach the marine environment should 

be within the tolerance limits of the ecosystem in which are directed. It is therefore necessary a 

qualitative study of excavated materials, and environmental monitoring of the marine area  where 

the excavated material will be rejected, before, during and after the rejection, as explicitly 

mentioned by the Application Instructions issued by the United Nations Environment program for 

management of excavation in the Mediterranean Sea (UNEP / MED POL 2000) and required by 

national legislation and international treaties (London 1972 and Barcelona 1976 together with the 

accompanying Protocols) concerning the protection of the marine environment. 

 Since research work performed is dated back to 2005-6, in relation to the water circulation 

in the region, it is estimated that there is a need for repetition of the field research in the 

area of interest. Additionally, immerse headphone proposed (preferably) current meters 

(ADCP) in a few selected areas of the region of interest for a period of at least one year, 

as this will significantly contribute to a better understanding of water circulation in the 

area 
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 Extension or increase of resolution of the existing ocean flow models, in order to improve the 

accuracy and reliability of oil spill fate and trajectory modeling; It should in this EIS also develop 

contingency plans, informing the stakeholders, action planning, staff training, in constant 

readiness to tackle emergencies 

 In connection with the above, it could be foreseen to provide installation of telemetric monitoring 

stations, radar, and create a database that will be linked to early warning system for preventing 

and treating oil spills and assist decision making. Also to emphasize areas NATURA 2000. 

Additional information on areas NATURA, SACs, SPAs in relation to imprint ecological 

corridors, determination of reproductive activities, immigration etc. 

 Collection of additional subsurface current, meteorological data, temperature, and salinity data, 

atmospheric pollutants in the licence area at sufficiently high temporal and/or spatial resolution to 

constrain ocean flow forecasting models and circulation hypotheses because existing data is old or 

missing. Also in the absence of recent measurements relating to distributions of oxygen, 

suspended material and nutrients highlighted is the necessity of depicting and monitoring of the 

current situation. 

 Mapping of shipwrecks, telecommunication cables and submerged archaeological resources. 

 To develop proposals for resolving potential problems and restore the landscape in connection 

with possible visual impairment from the permanent facilities on the landscape, if any, and 

following possible impact on tourism will be done as part of specialized EIA per position per 

drilling and production position, as provided by the environmental licensing laws (n. 4014/2011, 

1958/2011 UNHCR etc.). In the same EIA and the respective decisions approving environmental 

conditions should be investigated, whenever the need, the type and the specific characteristics of 

countervailing measures, especially in areas of the network Natura 2000 (n. 4014/2011, art. 2 Fri 

the 7th and arts . 10 Fri the 4th and UNHCR oik.48963 / 2012, para. 7.8) or as regards the 

prevention and remedying of environmental damage (PD 148/2009). Finally, the same EIA should 

examine the methods and environmental rehabilitation safeguards against the withdrawal or 

uninstallation steps. 

  A study will further explore the necessary measures to avoid, minimize or mitigate for the 

possible negative impact of hydrocarbon activities in the financial, etc. activities in these areas, 

especially in tourism, but also more detailed examination of  alternative scenarios to create an area 

of protection in the coastline and the activities that take place in it. Also the refinery installation 

issue or sea transport of crude oil should be considered on an assessment of damage and benefits. 

 A proposal for specifications for the establishment of an independent technical advisers 

committee to assist the local community within the involved regions as universities, etc., to 

control environmental conditions and technical control standards in all work of exploration and 

exploitation-production of hydrocarbons and the establishing of a Control and Coordiantion 

Agency for facing emergent high-risk incidents in connection with the incremental technical 

advisors. 
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The available Blocks are delimited  by 

the following geographical coordinates 

  

 

 

 

 

Block No Longitude Latitude 

   

 
 18° 55’ 0’‘ Ε 39° 55’ 0’‘ N 

 
 19° 10’ 0’‘ Ε 39° 55’ 0’‘ N 

 
 19° 10’ 0’‘ Ε 39° 50’ 0’‘ N 

 
 19° 15’ 0’‘ Ε 39° 50’ 0’‘ N 

 Block 1*  19° 15’ 0’‘ Ε 39° 45’ 0’‘ N 

 
 19° 25’ 0’‘ Ε 39° 45’ 0’‘ N 

 
 19° 25’ 0’‘ Ε 39° 40’ 0’‘ N 

 
 19° 35’ 0’‘ Ε 39° 40’ 0’‘ N 

 
 19° 35’ 0’‘ Ε 39° 50’ 0’‘ N 

 
 19° 45’ 0’‘ Ε 39° 50’ 0’‘ N 

  19° 45’ 0’‘ Ε 40° 0’  0’‘ N 

 
 18° 55’ 0’‘ Ε 39° 55’ 0’‘ N 

 
 19° 10’ 0’‘ Ε 39° 55’ 0’‘ N 

 
 19° 10’ 0’‘ Ε 39° 50’ 0’‘ N 

Block  2*  19° 15’ 0’‘ Ε 39° 50’ 0’‘ N 

 
 19° 15’ 0’‘ Ε 39° 45’ 0’‘ N 

 
 19° 25’ 0’‘ Ε 39° 45’ 0’‘ N 

 
 19° 25’ 0’‘ Ε 39° 20’ 0’‘ N 

   18° 55’ 0’‘ Ε 39° 20’ 0’‘ N 

 
 19° 25’ 0’‘ Ε 39° 40’ 0’‘ N 

 
 19° 35’ 0’‘ Ε 39° 40’ 0’‘ N 

 
 19° 35’ 0’‘ Ε 39° 35’ 0’‘ N 

 
 19° 40’ 0’‘ Ε 39° 35’ 0’‘ N 

 
 19° 40’ 0’‘ Ε 39° 30’ 0’‘ N 

 
 19° 45’ 0’‘ Ε 39° 30’ 0’‘ N 

 
 19° 45’ 0’‘ Ε 39° 25’ 0’‘ N 

 
 19° 50’ 0’‘ Ε 39° 25’ 0’‘ N 

 
 19° 50’ 0’‘ Ε 39° 20’ 0’‘ N 

Block 3  20° 5’  0’‘ Ε 39° 20’ 0’‘ N 

 
 20° 5’  0’‘ Ε 39° 5’  0’‘ N 

 
 20° 0’  0’‘ Ε 39° 5’  0’‘ N 
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 20° 0’  0’‘ Ε 38° 50’ 0’‘ N 

 
 19° 35’ 0’‘ Ε 38° 50’ 0’‘ N 

 
 19° 35’ 0’‘ Ε 39° 5’  0’‘ N 

 
 19° 30’ 0’‘ Ε 39° 5’  0’‘ N 

 
 19° 30’ 0’‘ Ε 39° 15’ 0’‘ N 

   19° 25’ 0’‘ Ε 39° 15’ 0’‘ N 

 
18° 55’ 0’‘ Ε 39° 20’ 0’‘ N 

 
 19° 25’ 0’‘ Ε 39° 20’ 0’‘ N 

 
 19° 25’ 0’‘ Ε 39° 15’ 0’‘ N 

 
 19° 30’ 0’‘ Ε 39° 15’ 0’‘ N 

Block 4*  19° 30’ 0’‘ Ε 39° 5’  0’‘ N 

 
 19° 35’ 0’‘ Ε 39° 5’  0’‘ N 

 
 19° 35’ 0’‘ Ε 38° 50’ 0’‘ N 

   18° 50’ 0’‘ Ε 38° 50’ 0’‘ N 

 
 18° 50’ 0’‘ Ε 38° 50’ 0’‘ N 

 
 19° 35’ 0’‘ Ε 38° 50’ 0’‘ N 

 
 19° 35’ 0’‘ Ε 38° 15’ 0’‘ N 

 
 19° 20’ 0’‘ Ε 38° 15’ 0’‘ N 

Block 5*  19° 20’ 0’‘ Ε 38° 25’ 0’‘ N 

 
 19° 0’  0’‘ Ε 38° 25’ 0’‘ N 

 
 19° 0’  0’‘ Ε 38° 35’ 0’‘ N 

 
 18° 50’ 0’‘ Ε 38° 35’ 0’‘ N 

   18° 50’ 0’‘ Ε 38° 50’ 0’‘ N 

  
 

  

 
 19° 35’ 0’‘ Ε 38° 50’ 0’‘ N 

 
 20° 0’  0’‘ Ε 38° 50’ 0’‘ N 

 
 20° 0’  0’‘ Ε 38° 30’ 0’‘ N 

Block 6  20° 15’ 0’‘ Ε 38° 30’ 0’‘ N 

 
 20° 15’ 0’‘ Ε 38° 5’  0’‘ N 

   19° 35’ 0’‘ Ε  38° 5’  0’‘ N 

 
 20° 0’  0’‘ Ε 39° 5’  0’‘ N 

 
 20° 30’ 0’‘ Ε 39° 5’  0’‘ N 

 
 20° 30’ 0’‘ Ε 39° 0’  0’‘ N 

 
 20° 35’ 0’‘ Ε 39° 0’  0’‘ N 

 
 20° 35’ 0’‘ Ε 38° 50’ 0’‘ N 

Block 7  20° 30’ 0’‘ Ε 38° 50’ 0’‘ N 

 
 20° 30’ 0’‘ Ε 38° 25’ 0’‘ N 

 
 20° 15’ 0’‘ Ε 38° 25’ 0’‘ N 

 
 20° 15’ 0’‘ Ε 38° 30’ 0’‘ N 

   20° 0’  0’‘ Ε 38° 30’ 0’‘ N 

 
 19° 50’ 0’‘ Ε 38° 5’  0’‘ N 
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 20° 25’ 0’‘ Ε 38° 5’  0’‘ N 

 
 20° 25’ 0’‘ Ε 38° 0’  0’‘ N 

 
 20° 35’ 0’‘ Ε 38° 0’  0’‘ N 

Block 8  20° 35’ 0’‘ Ε 37° 25’ 0’‘ N 

 
 20° 0’  0’‘ Ε 37° 25’ 0’‘ N 

 
 20° 0’  0’‘ Ε 37° 30’ 0’‘ N 

   19° 50’ 0’‘ Ε 37° 30’ 0’‘ N 

 
 20° 35’ 0’‘ Ε 37° 35’ 0’‘ N 

 
 20° 55’ 0’‘ Ε 37° 35’ 0’‘ N 

 
 20° 55’ 0’‘ Ε 37° 10’ 0’‘ N 

 
 21°  0’ 0’‘ Ε 37° 10’ 0’‘ N 

Block  9  21°  0’ 0’‘ Ε 36° 50’ 0’‘ N 

 
 20° 10’ 0’‘ Ε 36° 50’ 0’‘ N 

 
 20° 10’ 0’‘ Ε 37° 25’ 0’‘ N 

   20° 35’ 0’‘ Ε 37° 25’ 0’‘ N 

 
 20° 55’ 0’‘ Ε 37° 30’ 0’‘ N 

 
 21° 30’ 0’‘ Ε 37° 30’ 0’‘ N 

 
 21° 30’ 0’‘ Ε 37° 10’ 0’‘ N 

 
 21° 25’ 0’‘ Ε 37° 10’ 0’‘ N 

Block 10  21° 25’ 0’‘ Ε 37° 0’  0’‘ N 

 
 21° 30’ 0’‘ Ε 37° 0’  0’‘ N 

 
 21° 30’ 0’‘ Ε 36° 50’ 0’‘ N 

 
 21° 0’  0’‘ Ε 36° 50’ 0’‘ N 

 
 21° 0’  0’‘ Ε 37° 10’ 0’‘ N 

   20° 55’ 0’‘ Ε 37° 10’ 0’‘ N 

 
 21° 35’ 0’‘ Ε 36° 40’ 0’‘ N 

 
 22° 0’  0’‘ Ε 36° 40’ 0’‘ N 

 
 22° 0’  0’‘ Ε 36° 50’ 0’‘ N 

 
 22° 10’ 0’‘ Ε 36° 50’ 0’‘ N 

 
 22° 10’ 0’‘ Ε 36° 40’ 0’‘ N 

 
 22° 15’ 0’‘ Ε 36° 40’ 0’‘ N 

 
 22° 15’ 0’‘ Ε 36° 20’ 0’‘ N 

 
 22° 35’ 0’‘ Ε 36° 20’ 0’‘ N 

 
 22° 35’ 0’‘ Ε 36° 35’ 0’‘ N 

 
 22° 50’ 0’‘ Ε 36° 35’ 0’‘ N 

 
 22° 50’ 0’‘ Ε 36° 5’  0’‘ N 

Block 11   23° 0’  0’‘ Ε 36° 5’  0’‘ N 

 
 23° 0’  0’‘ Ε 35° 55’ 0’‘ N 

 
 22° 50’ 0’‘ Ε 35° 55’ 0’‘ N 

 
 22° 50’ 0’‘ Ε 35° 50’ 0’‘ N 

 
 22° 20’ 0’‘ Ε 35° 50’ 0’‘ N 
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 22° 20’ 0’‘ Ε 36° 0’  0’‘ N 

 
 22° 10’ 0’‘ Ε 36° 0’  0’‘ N 

 
 22° 10’ 0’‘ Ε 36° 10’ 0’‘ N 

 
 22° 0’  0’‘ Ε 36° 10’ 0’‘ N 

 
 22° 0’  0’‘ Ε 36° 20’ 0’‘ N 

 
 21° 45’ 0’‘ Ε 36° 20’ 0’‘ N 

 
 21° 45’ 0’‘ Ε 36° 25’ 0’‘ N 

   21° 35’ 0’‘ Ε 36° 25’ 0’‘ N 

  
  

 

 22° 55’ 0’‘ Ε 35° 40’ 0’‘ N 

 
 23° 25’ 0’‘ Ε 35° 40’ 0’‘ N 

 
 23° 25’ 0’‘ Ε 35° 10’ 0’‘ N 

Block  12   23° 40’ 0’‘ Ε 35° 10’ 0’‘ N 

 
 23° 40’ 0’‘ Ε 34° 40’ 0’‘ N 

 
 22° 50’ 0’‘ Ε 34° 40’ 0’‘ N 

 
 22° 50’ 0’‘ Ε 35° 35’ 0’‘ N 

   22° 55’ 0’‘ Ε 35° 35’ 0’‘ N 

 
 23° 40’ 0’‘ Ε 35° 10’ 0’‘ N 

 
 23° 55’ 0’‘ Ε 35° 10’ 0’‘ N 

 
 23° 55’ 0’‘ Ε 35° 5’  0’‘ N 

Block 13  24° 30’ 0’‘ Ε 35° 5’  0’‘ N 

 
 24° 30’ 0’‘ Ε 35° 0’  0’‘ N 

 
 24° 35’ 0’‘ Ε 35° 0’  0’‘ N 

 
 24° 35’ 0’‘ Ε 34° 25’ 0’‘ N 

   23° 40’ 0’‘ Ε 34° 25’ 0’‘ N 

 
    

 
 24° 0’  0’‘ Ε 34° 55’ 0’‘ N 

Excluded 
inner part 
of block  24° 10’ 0’‘ Ε 34° 55’ 0’‘ N 

 
 24° 10’ 0’‘ Ε 34° 45’ 0’‘ N 

   24° 0’  0’‘ Ε 34° 45’ 0’‘ N 

 
 24° 35’ 0’‘ Ε 35° 0’  0’‘ N 

 
 24° 40’ 0’‘ Ε 35° 0’  0’‘ N 

 
 24° 40’ 0’‘ Ε 34° 50’ 0’‘ N 

Block 14  25° 15’ 0’‘ Ε 34° 50’ 0’‘ N 

 
 25° 15’ 0’‘ Ε 34° 55’ 0’‘ N 

 
 25° 25’ 0’‘ Ε 34° 55’ 0’‘ N 

 
 25° 25’ 0’‘ Ε 34° 10’ 0’‘ N 

   24° 35’ 0’‘ Ε 34° 10’ 0’‘ N 

 
 25° 25’ 0’‘ Ε 34° 55’ 0’‘ N 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 636 

 The external boundaries of the block's labelled with asterisk * are delimited according to the existing 
bilateral agreements of delineation and in the case of absence of such agreements, by the median line as 
is described in article 2, §1 of law 2289/1995, as amended with article 156, §2 of law 

4001/2011 (FEK Α΄179/22.08.201 

 
 25° 35’ 0’‘ Ε 34° 55’ 0’‘ N 

 
 25° 35’ 0’‘ Ε 34° 50’ 0’‘ N 

Block 15  25° 50’ 0’‘ Ε 34° 50’ 0’‘ N 

 
 25° 50’ 0’‘ Ε 34° 55’ 0’‘ N 

 
 26° 15’ 0’‘ Ε 34° 55’ 0’‘ N 

 
 26° 15’ 0’‘ Ε 34° 10’ 0’‘ N 

   25° 25’ 0’‘ Ε 34° 10’ 0’‘ N 

 
 21° 20’ 0’‘ Ε 34° 45’ 0’‘ N 

 
 22° 10’ 0’‘ Ε 34° 45’ 0’‘ N 

Block 16*  22° 10’ 0’‘ Ε 35° 0’ 0’‘  N 

 
 22° 50’ 0’‘ Ε 35° 0’ 0’‘  N 

   22° 50’ 0’‘ Ε 34° 0’ 0’‘  N 

 
 22° 50’ 0’‘ Ε 34° 0’  0’‘ N 

 
 22° 50’ 0’‘ Ε 34° 40’ 0’‘ N 

 
 23° 40’ 0’‘ Ε 34° 40’ 0’‘ N 

 
 23° 40’ 0’‘ Ε 34° 15’ 0’‘ N 

Block 17*  23° 30’ 0’‘ Ε 34° 15’ 0’‘ N 

 
 23° 30’ 0’‘ Ε 34° 5’  0’‘ N 

 
 23° 20’ 0’‘ Ε 34° 5’  0’‘ N 

   23° 20’ 0’‘ Ε 33° 45’ 0’‘ N 

 
 23° 20’ 0’‘ Ε 33° 45’ 0’‘ N 

 
 23° 20’ 0’‘ Ε 34° 5’  0’‘ N 

 
 23° 30’ 0’‘ Ε 34° 5’  0’‘ N 

 
 23° 30’ 0’‘ Ε 34° 15’ 0’‘ N 

Block 18*  23° 40’ 0’‘ Ε 34° 15’ 0’‘ N 

 
 23° 40’ 0’‘ Ε 34° 25’ 0’‘ N 

 
 24° 35’ 0’‘ Ε 34° 25’ 0’‘ N 

   24° 35’ 0’‘ Ε 33° 25’ 0’‘ N 

 
 24° 35’ 0’‘ Ε 33° 25’ 0’‘ N 

Block 19*  24° 35’ 0’‘ Ε 34° 10’ 0’‘ N 

 
 25° 25’ 0’‘ Ε 34° 10’ 0’‘ N 

   25° 25’ 0’‘ Ε 33° 20’ 0’‘ N 

 
 25° 25’ 0’‘ Ε 33° 20’ 0’‘ N 

Block 20*   25° 25’ 0’‘ Ε 34° 10’ 0’‘ N 

 
 26° 15’ 0’‘ Ε 34° 10’ 0’‘ N 

   26° 15’ 0’‘ Ε 33° 15’ 0’‘ N 
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