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ΓΕΝΙΚΑ 
 
Όπως ήδη απεδείχθη από την µέχρι τώρα µελέτη του Πολυτεχνείου 

Κρήτης το ναυάγιο του Sea Diamond αποτελεί µια σηµαντική 

περιβαλλοντική απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον της Καλντέρας. Η 

απειλή αυτή µπορεί να επιφέρει σοβαρό οικολογικό αντίκτυπο.  

 

Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών ελέγχων που 

πραγµατοποιήθηκαν στην θαλάσσια στήλη, στα ιζήµατα και στους ζώντες 

οργανισµούς της περιοχής, καθώς και οι παρατηρήσεις από το πεδίο όλο 

αυτό το διάστηµα της µελέτης, καταδεικνύουν την άµεση ανάγκη λήψης 

µέτρων µε σκοπό την συνεχή παρακολούθηση και τον ακριβή έλεγχο του 

επιπέδου ρύπανσης της περιοχής. Η αναγκαιότητα αυτή πηγάζει µεταξύ 

άλλων και από το γεγονός της διάβρωσης των µεταλλικών µερών του 

ναυαγίου, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί. Μάλιστα σε 

περιπτώσεις τοπικής σηµειακής διάβρωσης, λίαν εντονότερης του µέσου 

ρυθµού διάβρωσης, αναµένεται να επέλθει σε πολλά σηµεία, επιφέροντας 

τη διάνοιξη οπών στο κέλυφος του σκάφους. 

Συνεπεία αυτού, διάτρηση του κελύφους του σκάφους λόγω τοπικής 

διάβρωσης σε σηµεία όπου υπάρχουν διασπαρθέντα πετρελαιοειδή (ήδη 

έχουν διασπαρθεί πετρελαιοειδή µεταξύ των καταστρωµάτων και 

διαµερισµάτων του σκάφους και έχει παρατηρηθεί διαρροή των από 

σπασµένα παράθυρα, και πολλά καταστρώµατα άνωθεν των δεξαµενών 

καυσίµων), πιθανότατα θα επιφέρει εντονότερη και ανεξέλεγκτη διαρροή 

στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

 

Ακόµη και στην περίπτωση που συνεχισθεί ο υφιστάµενος ρυθµός 

διαρροής πετρελαιοειδών, µαζί µε την αναµενόµενη αποδέσµευση βαρέων 

µετάλλων για µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα, είναι βέβαιο ότι θα λάβει 
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χώρα συσσώρευση πετρελαϊκών ρύπων, όσο και άλλων τοξικών ουσιών, 

πολλώ δε µάλλον εφόσον ο ρυθµός διαρροής πετρελαιοειδών καταστεί 

εντονότερος ή το πλοίο υποστεί σοβαρές ρηγµατώσεις, επί παραδείγµατι 

εάν επέλθει ολίσθηση του σε µεγαλύτερο βάθος. 

 

 

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ 

Για τους λόγους αυτούς θεωρούνται άκρως αναγκαία τα ακόλουθα µέτρα: 

1. Αποτελεσµατικό σύστηµα δειγµατοληψιών και αναλύσεων 

θαλασσινού νερού και επιφανειακών ιζηµάτων σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. Οι αναλύσεις θα πρέπει να αφορούν πετρελαϊκούς και 

οργανικούς ρύπους (π.χ. TPHs, PAHs), αλλά και σηµαντικούς ρύπους 

όπως τα βαρέα µέταλλα και σκοπό έχουν τον έλεγχο του επιπέδου 

ρύπανσης.  

2. Συλλογή και ανάλυση ψαριών και µαλακίων µε σκοπό την µελέτη 

βιοσυσσώρευσης βαρέων µετάλλων στους ιστούς των συγκεκριµένων 

οργανισµών. Όπως είναι γνωστό και έχει διαπιστωθεί, οποιαδήποτε 

µεταλλική συσκευή που υπάρχει στο νερό, αρχίζει να διαβρώνεται µε 

το χρόνο. Έτσι και στην περίπτωση του Sea Diamond, η διάβρωση 

µεταλλικών µερών του πλοίου θα γίνει εντονότερη µε το χρόνο, 

απελευθερώνοντας σηµαντικές ποσότητες βαρέων µετάλλων στο 

θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής.  

3. Αναλύσεις χηµικού αποτυπώµατος (Fingerprinting) επιλεγµένων 

ρύπων από την θαλάσσια στήλη και τα ιζήµατα. Οι αναλύσεις αυτές 

είναι υψίστης σηµασίας για την “διασταύρωση” των ρύπων του Sea 

Diamond µε αυτών του θαλάσσιου περιβάλλοντος.   

4. Βιντεοσκόπηση του ναυαγίου και χαρτογράφηση.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  

- Περίοδος 01.04.11 - 31.03.12 -  
 

- ∆ύο σειρές δειγµατοληψιών και αναλύσεων της θαλάσσιας στήλης 

και των ιζηµάτων τον Μάιο και τον Νοέµβριο 2011. Οι αναλύσεις 

θα περιλαµβάνουν εκτός των πετρελαϊκών και οργανικών ρύπων 

(TPHs, PAHs) και βαρέα µέταλλα και πολυχλωριωµένα διφαινύλια 

(PCBs), καθώς και άλλων. 

- Συλλογή και ανάλυση ιζηµάτων πέριξ του ναυαγίου (120-140m 

βάθος) και σε αυξανόµενες αποστάσεις από αυτό. 

- Συλλογή και ανάλυση βαρέων µετάλλων, πετρελαϊκών και 

οργανικών ρύπων (TPHs, PAHs) και PCBs σε οστρακοειδή και 

ψάρια από την περιοχή της Καλντέρας (Μάιος και Νοέµβριος 

2011). 

- Αναλύσεις χηµικού αποτυπώµατος (Fingerprinting). 

- ∆ειγµατοληψίες και αναλύσεις της µονάδας αφαλάτωσης. 

- Βιντεοσκόπηση του ναυαγίου και χαρτογράφηση των σηµείων 

διαρροής µε χρήση ROV (Remote Operate Vehicle). 

- Τρισδιάστατη προσοµοίωση της διασποράς ρύπων και εκτίµηση του 

βαθµού επικινδυνότητας στον κόλπο της Καλντέρας.  

- Εργαστηριακή προσοµοίωση και εκτίµηση της δυνητικής 

αποδέσµευσης ρύπων, υπό τις συνθήκες που επικρατούν στο 

ναυάγιο. 

- Παρουσιάσεις των αποτελεσµάτων (Σεπτέµβριος 2011 και 

Φεβρουάριος 2012) του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Σαντορίνη.  
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ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Το συνολικό κόστος όλων των εργασιών και αναλύσεων ανέρχεται σε 

75.000 € πλέον Φ.Π.Α. 

 


