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Η μη έγκαιρη αποδοχή από το κατοχικό 
καθεστώς της βοήθειας από τις αρμό-
διες κρατικές υπηρεσίες της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας, για αντιμετώπιση της πε-
τρελαιοκηλίδας που προκλήθηκε από εκροή 
περίπου 100 τόνων αργού πετρελαίου από 
πλοίο στο βόρειο μέρος του κόλπου της αμ-
μοχώστου, διαδραμάτισε τον πιο σημαντικό 
παράγοντα για να φτάσουν μικρές ποσότητες 
στερεών τμημάτων πετρελαίου (tar) στις 
ακτές του Πρωταρά. το Ωκεανογραφικό Κέ-
ντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσω του 
προγράμματος MEDESS-4MS στο οποίο συμ-
μετέχει, και σε στενή συνεργασία με τις αρ-
μόδιες αρχές της Κύπρου, παρακολουθούσε 
από την πρώτη στιγμή την πορεία της πετρε-
λαιοκηλίδας. 

σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή 
του Ωκεανογραφικού Κέντρου, δρα γιώργο 
Ζωδιάτη, η χρησιμότητα του συστήματος 
MEDESS-4MS διαφάνηκε και κατά το πρό-
σφατο περιστατικό της πετρελαιοκηλίδας 
στην περιοχή της κατεχόμενης αμμοχώστου 
στις 15/7/2013. Όπως εξήγησε ο δρ Ζωδιάτης, 
το Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου σε συνεργασία με το τμήμα Εμπορικής 
Ναυτιλίας (τΕΝ) και το τμήμα αλιείας και Θα-
λασσίων Ερευνών (ταΘΕ), στο πλαίσιο του 
Εθνικού σχεδίου Δράσης και του συστήματος 
MEDESS-4MS, παρείχε προγνώσεις διασπο-
ράς των πετρελαιοκηλίδων, παρέχοντας πο-
λύτιμες πληροφορίες για 
το πότε και ποιες περιο-
χές θα επηρεάζονταν. 

«οι προγνώσεις επι-
βεβαιώνουν ότι εάν οι 
κατοχικές δυνάμεις είχαν 
δεχθεί τη βοήθεια που 
πρόσφεραν έγκαιρα το 
ταΘΕ και το τΕΝ και γίνο-
νταν άμεσες ενέργειες 
για την καταπολέμηση της πετρελαιοκηλίδας, 
το μεγαλύτερο μέρος της πετρελαιοκηλίδας θα 
μπορούσε να είχε περιοριστεί στις πρώτες 12-
18 ώρες από τη στιγμή της αναφοράς του πε-
ριστατικού», επεσήμανε. ο δρ Ζωδιάτης εξέ-
φρασε επίσης την άποψη ότι η πρόγνωση κα-
τέδειξε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος παράσυρσης 
της πετρελαιοκηλίδας στην περιοχή Παραλιμνί-
ου, εκτός από ίχνη πού βυθίστηκαν και παρα-
σύρθηκαν από τα θαλάσσια ρεύματα, αφού 
δεν έγινε έγκαιρη προσπάθεια καταπολέμησης 
της ρύπανσης από τις κατοχικές δυνάμεις.

το πρωτοπόρο έργο MEDESS-4MS 
(Mediterranean Decision Support System for 
Marine Safety), που συγχρηματοδοτείται κατά 
85% από τα Διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης μέσω του ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος Med και κατά 15% από εθνικούς πό-

ρους, αφορά στη δημιουργία ενός μεσογεια-
κού συστήματος λήψης αποφάσεων για την 
θαλάσσια ασφάλεια. Ειδικότερα, στοχεύει 
στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου επιχει-
ρησιακού συστήματος πρόγνωσης πετρελαι-
οκηλίδων για ολόκληρη την Μεσόγειο, για 
χρήση τόσο από τις μεσογειακές χώρες μέλη 
της ΕΕ όσο και των χωρών μη μέλη της ΕΕ. το 
σύστημα MEDESS-4MS με την ολοκλήρωση 
του θα συνδεθεί με το νέο δορυφορικό σύ-
στημα παρακολούθησης CSN-CleanSeaNet 
της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας Ναυτιλιακής 
ασφάλειας (EMSA-European Maritime Safety 
Agency) καθώς και με υφιστάμενες περιφε-

ρειακές πλατφόρμες, 
ό π ω ς  τ ο  R E M P E C - 
R e g i o n a l  M a r i n e 
Pollution Emergency 
Response Centre for the 
Mediterranean Sea και 
τις εθνικές πλατφόρμες 
παρακολούθησης, οι 
οποίες κάνουν χρήση 
των αποτελεσμάτων των 

επιχειρησιακών καθιερωμένων μοντέλων 
πρόγνωσης πετρελαιοκηλίδων. τέτοια πλατ-
φόρμα είναι και αυτή που έχει αναπτυχθεί 
από τους επιστήμονες του Ωκεανογραφικού 
Κέντρου, διεθνώς γνωστή ως MEDSLIK μετά 
τη χρήση της κατά τη διάρκεια της μεγαλύτε-
ρης ρύπανσης στην ανατολική Μεσόγειο το 
2006 στο Λίβανο. Επίσης, το σύστημα 
MEDESS-4MS θα συζευχθεί με το σύστημα 
παρακολούθησης πλοίων AIS-Automatic 
Identification of the ships και θα χρησιμοποι-
εί δεδομένα κατάστασης θαλάσσης από το 
Marine Service του Copernicus (πρώην GMES) 
και από τα συζευγμένα με αυτό εθνικά ωκεα-
νογραφικά προγνωστικά συστήματα, όπως 
αυτό του Κυπριακού Επιχειρησιακού συστή-
ματος Ωκεάνιων Προγνώσεων, διεθνώς γνω-
στό ως CYCOFOS.

Η θαλάσσια ρύπανση 
θα περιοριζόταν εάν 

αποδέχονταν έγκαιρα 
τη βοήθεια

Για την υλοποιηση του συστήματος 
MEDESS-4MS συνεργάζονται 21 εταίροι-
φορείς από επτά μεσογειακές χώρες, 
μέλη της ΕΕ, με γενικό συντονιστή το 
τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του υπουρ-
γείου συγκοινωνιών και Έργων και ως 
επιστημονικό συντονιστή το Ωκεανογρα-
φικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου, 
έχοντας συνολική χρηματοδότηση πάνω 
από 6 εκατ. ευρώ. 

το σύστημα MEDESS-4MS θα υποβο-
ηθά τις υπηρεσίες ανταπόκρισης, κατα-
πολέμησης και λήψης αποφάσεων σε 
περιστατικά πετρελαιοκηλίδων μέσω 
τριών υπηρεσιακών σεναρίων. 

το πρώτο σενάριο θα παρέχει άμεση 
επιχειρησιακή πρόγνωση διασποράς πε-
τρελαιοκηλίδων κατόπιν λήψης προειδο-
ποιητικού μηνύματος από δορυφορικά 
δεδομένα ή από πλατφόρμες παρακο-

λούθησης. το δεύτερο σενάριο θα αφο-
ρά την παροχή προσομοιώσεων διασπο-
ράς πετρελαιοκηλίδων κατόπιν αιτήμα-
τος και εντός εύλογου χρονικού διαστή-
ματος. το σενάριο αυτό θα δίνει τη δυνα-
τότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβα-
ση σε περιβαλλοντικά δεδομένα και μο-
ντέλα και να συμβουλευτούν ιστορικά 
δεδομένα, λαμβάνοντας έτσι σημαντικές 
πληροφορίες για τον προσδιορισμό του 
πλοίου η της πλατφόρμας που προκάλε-
σε τη ρύπανση. το τρίτο σενάριο θα απο-
τελεί το σύστημα Λήψης αποφάσεων το 
οποίο θα υποβοηθά τις υπηρεσίες αντα-
πόκρισης και καταπολέμησης στη διαχεί-
ριση επειγόντων περιστατικών, παρέχο-
ντας πιθανά σενάρια με βάση τις επικρα-
τούσες συνθήκες θαλάσσης και τις δυνα-
τότητες επέμβαση στην περιοχή που έχει 
ρυπανθεί.

Συνεργασία 21 φορέων από εφτά χώρες

Η ολιγωρία του Αττίλα 
έφερε την πετρελαιοκηλίδα

Με πρόγραμμα 
του Ωκεανογραφικού

Κέντρου Πανεπιστημίου 
Κύπρου θα παρακολουθούν 

πετρελαιοκηλίδες 
σε όλη τη Μεσόγειο

Η πρόγνωση 
σχετικά με το πού 

θα εκινείτο η 
πετρελαιοκηλίδα 

μέσα στην υδάτινη 
στήλη (χάρτης 
στα αριστερά) 

και ποιες παράκτιες 
περιοχές (χάρτης 
στα δεξιά) έχουν 
επηρεαστεί, δύο 
εβδομάδες μετά 
την αναφορά του 

περιστατικού 
ρύπανσης.
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