
ΝΑΥΑΓΙΟ Δ/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ: ΒΡΑΧΥ- ΚΑΙ 
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
ΚΟΛΠΟΥ

Δρ. Κων/νος Παρινός

Χατζηανέστης Ι, Καραγεώργης Α, Σύμπουρα Ν, Σαλωμίδη Μ, Παναγιωτίδης Π, Κανελλόπουλος Θ, Τσαγκάρη Κ, 

Στρογγυλούδη Ε, Γώγου Α, Αρβανιτάκης Γ, Bordbar L, Χουρδάκη Σ, Γερακάρης Β, Ίσσαρης Ι, Κατσιάρας Ν, Κικάκη Κ, 

Κουερίνης Ν, Λάρδη Π, Παπαγεωργίου Α, Παππάς Γ, Πλακίδη Ε, Σταυρακάκη Ι, Βουτσινά Ε, Μπαμπάς Β, Φωστηρόπουλος Κ

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Ημερίδα: "Η συμβολή των Ερευνητικών Κέντρων στην αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών"



Στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 το δεξαμενόπλοιο «Αγία Ζώνη ΙΙ» βυθίστηκε 

νοτιοδυτικά της νησίδας Αταλάντης στο Σαρωνικό Κόλπο



Από το ναυάγιο διέρρευσαν ~500 mt HFO (τύπος HFO 380) οι οποίοι 

επιβάρυναν ~30 Km ακτογραμμής κατά μήκος της Σαλαμίνας και της 

Αθηναϊκής Ριβιέρα

AthensSalamis

(Πηγή: Δρ. Μαμαλούκας-Φραγκούλης Β., EPE S.A.)

Σελίνια/Κυνόσουρα
Ελληνικό

Γλυφάδα

ΑθήναΠειραιάς



AthensSalamis

Πηγή: ibtimes.co.uk

Άγιος Κοσμάς - beach volley

(14/09/2017)



ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥ- ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

1. Καταγραφή της χημικής ρύπανσης σε θαλασσινό 
νερό και ιζήματα,

2. Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης της περιοχής 
μετά το ατύχημα με βάση οικολογικούς δείκτες,

3. Μελέτη της πιθανής βιοσυσσώρευσης ρύπων που 
προέρχονται από το ατύχημα και των επιδράσεων 
αυτών στους θαλάσσιους οργανισμούς,

4. Αποτύπωση της κατάστασης του πυθμένα και 
διερεύνηση τυχόν παρουσίας μακροσκοπικών  
πετρελαϊκών κατάλοιπων.



ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥ- ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Πλεονέκτημα: Οι σταθμοί S7, S8, S11, S13 και S16 ανήκουν στο δίκτυο 

συστηματικής παρακολούθησης του Σαρωνικού (~ 20 χρόνια δεδομένων)



ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥ- ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Πλεονέκτημα: Οι σταθμοί S7, S8, S11, S13 και S16 ανήκουν στο δίκτυο 

συστηματικής παρακολούθησης του Σαρωνικού (~ 20 χρόνια δεδομένων)



ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥ- ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

1. Καταγραφή της χημικής ρύπανσης σε θαλασσινό 
νερό και ιζήματα

2. Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης της περιοχής 
μετά το ατύχημα με βάση οικολογικούς δείκτες,

3. Μελέτη της πιθανής βιοσυσσώρευσης ρύπων που 
προέρχονται από το ατύχημα και των επιδράσεων 
αυτών στους θαλάσσιους οργανισμούς,

4. Αποτύπωση της κατάστασης του πυθμένα και 
διερεύνηση τυχόν παρουσίας μακροσκοπικών  
πετρελαϊκών κατάλοιπων.



Η ανάλυση των δειγμάτων έγινε με σύγχρονες μεθόδους ενόργανης

χημικής ανάλυσης (αέρια χρωματογραφία – ανιχνευτή ιοντισμού φλόγας/

φασματομετρία μαζών),

Στα δείγματα θαλασσινού νερού προσδιορίστηκαν οι ολικοί πετρελαϊκοί

υδρογονάνθρακες και οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες

(ΠΑΥ). Στα ιζήματα προσδιορίστηκαν οι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες, οι

ΠΑΥ καθώς και τα μέταλλα V και Ni,

Το εργαστήριο οργανικής χημείας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είναι διαπιστευμένο

κατά ISO 17025 για την ανάλυση ΠΑΥ σε θαλασσινά νερά και ιζήματα,

Το 2018 το εργαστήριο οργανικής χημείας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε συγκαταλέχθηκε

στα EXPERT LABs των διεργαστηριακών ασκήσεων του ΙAEA,

Αναλύθηκε επίσης δείγμα πετρελαίου που αντλήθηκε από το ναυάγιο.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ



Παράκτια ύδατα Ιζήματα και ύδατα ανοικτής θάλασσαςΙζήματα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

78 σταθμοί, 425 δείγματα νερού, 59 δείγματα ιζημάτων



Έγιναν μετρήσεις και συλλέχθηκαν 

δείγματα πολύ κοντά στο ναυάγιο

με το Ω/Κ Αιγαίο (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ

Το πετρέλαιο κινήθηκε γρήγορα προς τις ακτές όπου και προκάλεσε εκτεταμένη 

ρύπανση σε ορισμένες περιοχές. Έπειτα από εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού 

επιτεύχθηκαν συγκεντρώσεις υποβάθρου σε διάστημα τριών μηνών από το συμβάν.

Σεπτέμβριος 2017 – Ολικοί πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ

Το πετρέλαιο κινήθηκε γρήγορα προς τις ακτές όπου και προκάλεσε εκτεταμένη 

ρύπανση σε ορισμένες περιοχές. Έπειτα από εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού 

επιτεύχθηκαν συγκεντρώσεις υποβάθρου σε διάστημα τριών μηνών από το συμβάν.

Σεπτέμβριος 2017 – Ολικοί πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες



ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΖΗΜΑΤΩΝ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017



ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ – ΙΖΗΜΑΤΑ

Τα επίπεδα αλειφατικών και πολυκυκλικών αρωματικών 

υδρογονανθράκων ήταν σε γενικές γραμμές σε παρόμοια και σε αρκετές 

περιπτώσεις χαμηλότερα επίπεδα με αντίστοιχες μετρήσεις πριν το 

ατύχημα στο δίκτυο συστηματικής παρακολούθησης του Σαρωνικού.



Το μοριακό προφίλ των αλειφατικών και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων 

υποδηλώνει ήπια επιβάρυνση από το συμβάν το Σεπτέμβριο του 2017 σε τέσσερις 

σταθμούς.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ – ΙΖΗΜΑΤΑ



1. Καταγραφή της χημικής ρύπανσης σε θαλασσινό 
νερό και ιζήματα,

2. Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης της περιοχής 
μετά το ατύχημα με βάση οικολογικούς δείκτες

3. Μελέτη της πιθανής βιοσυσσώρευσης ρύπων που 
προέρχονται από το ατύχημα και των επιδράσεων 
αυτών στους θαλάσσιους οργανισμούς,

4. Αποτύπωση της κατάστασης του πυθμένα και 
διερεύνηση τυχόν παρουσίας μακροσκοπικών  
πετρελαϊκών κατάλοιπων.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥ- ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ



Ζωοβένθος

(09/2017, 01/2018)

Μακροφύκη

(03/2018)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(Ζωοβένθος)

Οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι δείκτες του βένθους και η οικολογική 

ποιότητα των σταθμών μετά το ατύχημα βρέθηκαν σε συγκρίσιμα επίπεδα με αυτά 

των αντιστοίχων περιοχών από δειγματοληψίες πριν το ατύχημα.

Δείκτης οικολογικής ποιότητας (WFD, 2000/60) BENTIX
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Δε διαπιστώθηκαν αλλαγές στα πρότυπα κατανομής και στα επίπεδα αφθονίας των 

μακροφυκών συγκριτικά με προηγούμενα έτη. Καταγράφηκαν οι αναμενόμενες 

διακυμάνσεις της αφθονίας ορισμένων ειδών βάσει του βιολογικού τους κύκλου. 

Σαλαμίνα Πειραιάς

Ελληνικό Βουλιαγμένη



1. Καταγραφή της χημικής ρύπανσης σε θαλασσινό 
νερό και ιζήματα,

2. Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης της περιοχής 
μετά το ατύχημα με βάση οικολογικούς δείκτες,

3. Μελέτη της πιθανής βιοσυσσώρευσης ρύπων που 
προέρχονται από το ατύχημα και των επιδράσεων 
αυτών στους θαλάσσιους οργανισμούς

4. Αποτύπωση της κατάστασης του πυθμένα και 
διερεύνηση τυχόν παρουσίας μακροσκοπικών  
πετρελαϊκών κατάλοιπων.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥ- ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ



ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΡΥΠΩΝ

Μύδια Mytilus galloprovincialis

(i) Συγκεντρώσεις των 

υδρογονανθράκων/βαρέων μετάλλων

(ii) Εφαρμόστηκε σύστημα βιοδεικτών 

(οξειδωτικού στρες, βιομετατροπής 

και νευροτοξικότητας),

(iii) Εφαρμόστηκε ο δείκτης ευρωστίας. Ιανουάριος έως Μάρτιος 2018 (6 εβδομάδες)

Οκτώβριος/ Νοέμβριος 2017

Προσδιορισμός αλειφατικών 

υδρογονανθράκων στον ιστό ιχθύων 

•Mullus barbatus,

•Merluccius merluccius,

•Parapenaeus longirostris,

•Illex coidentii,

τα οποία συνελέγησαν με συρόμενα

εργαλεία βυθού.
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(οξειδωτικού στρες, βιομετατροπής 

και νευροτοξικότητας),

(iii) Εφαρμόστηκε ο δείκτης ευρωστίας. Ιανουάριος έως Μάρτιος 2018 (6 εβδομάδες)

Οκτώβριος/ Νοέμβριος 2017

Προσδιορισμός αλειφατικών 

υδρογονανθράκων στον ιστό ιχθύων 

•Mullus barbatus,
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1. Καταγραφή της χημικής ρύπανσης σε θαλασσινό 
νερό και ιζήματα,

2. Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης της περιοχής 
μετά το ατύχημα με βάση οικολογικούς δείκτες,

3. Μελέτη της πιθανής βιοσυσσώρευσης ρύπων που 
προέρχονται από το ατύχημα και των επιδράσεων 
αυτών στους θαλάσσιους οργανισμούς,

4. Αποτύπωση της κατάστασης του πυθμένα και 
διερεύνηση τυχόν παρουσίας μακροσκοπικών  
πετρελαϊκών κατάλοιπων

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥ- ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ



ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ

Πραγματοποιήθηκε στοχευμένη επισκόπηση 

πυθμένα κατά μήκος διατομών, παράλληλων και 

κάθετων επί της ακτογραμμής, σε βάθη 3-20 μέτρα 

(~25 χιλιόμετρα).

Δόθηκε έμφαση στην κριτική εξέταση των 

θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας. 

Σαλαμίνα
Φάληρο

- Άλιμος

Άγιος Κοσμάς 

- Α’ ακτή Βούλας



Σύστημα υποβρύχιας συρόμενης κάμερας

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ



ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Παράκτια ύδατα Ύδατα/ιζήματα ανοικτής θάλασσαςΙζήματα ανοικτής θάλασσας

Βένθος Μακροφύκη Μύδια
Αποτύπωση 

πυθμένα
Ψάρια



Συμπεράσματα

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την επιστημονική
μελέτη του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είναι:

• Οι κύριες επιπτώσεις του ατυχήματος περιορίστηκαν στην
παράκτια ζώνη, ιδιαίτερα στις περιοχές της Σαλαμίνας,
Γλυφάδας και Ελληνικού και μόνο για την περίοδο των
τριών πρώτων μηνών μετά τη διαρροή του πετρελαίου.

• Μετά το Δεκέμβριο 2017 φαίνεται ότι σε όλη την
ακτογραμμή δεν υπήρχαν πλέον σημαντικά ευρήματα σε
ότι αφορά την παρουσία πετρελαϊκών υδρογονανθράκων.

• Οι θαλάσσιοι οργανισμοί φαίνεται ότι δεν έχουν
επηρεαστεί, ενώ δε βρέθηκαν ενδείξεις βιοσυσσώρευσης
ρυπογόνων ουσιών που προέρχονται από το ναυάγιο.

• Σε ότι αφορά το θαλάσσιο πυθμένα δε διαπιστώθηκε η
ύπαρξη κατάλοιπων πετρελαιοειδών.
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Επιστημονική και δημόσια διάχυση

• Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν (12/2017 και 04/2018) σε συνεδριάσεις της

Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των

Ελλήνων (σε πανελλήνια τηλεοπτική μετάδοση).

• Συνεχής ενημέρωση των αρμόδιων φορέων (Υπουργεία, Περιφερειάρχες,

Δήμοι κ.τ.λ.) με τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα κάθε δειγματοληψίας.

• Διοργάνωση ανοικτής επιστημονικής συνεδρίας σχετικά με τις επιπτώσεις του

συμβάντος στα πλαίσια του 12ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και

Αλιείας, Μάιος 2018, Κέρκυρα (βιντεοσκοπημένη και ελεύθερα διαθέσιμη στο

διαδίκτυο – 6 εργασίες στα πρακτικά του συμποσίου).

• Μεγάλος αριθμός άρθρων/συνεντεύξεων σε τηλεοπτικά/ραδιοφωνικά δίκτυα

και εφημερίδες/έντυπα Πανελλήνιας εκπομπής/κυκλοφορίας.





Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


