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Τα drones στην υπηρεσία της θαλάσσιας έρευνας 

Είχατε φανταστεί ότι τα drones εκτός από τις 

εναέριες λήψεις που συνθέτουν εντυπωσιακά 

βίντεο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για πιο 

χρήσιμους σκοπούς, όπως η προστασία του 

περιβάλλοντος, η θαλάσσια έρευνα και 

παρακολούθηση της θαλάσσιας ζωής, η διάσωση 

ζώων, αλλά και ανθρώπων; 

 

Η τεχνολογία των drones δίνει στους ερευνητές τη 

δυνατότητα να αποκτήσουν πληροφορίες, 

δεδομένα και εικόνες που σε άλλη περίπτωση θα 

ήταν πολύ δύσκολα προσβάσιμα. Επίσης, παρέχουν 

ασφάλεια σε ανθρώπους που εργάζονται σε 

απομακρυσμένες ή επικίνδυνες τοποθεσίες, καθώς 

δεν χρειάζεται να πάνε οι ίδιοι να συλλέξουν τις 

πληροφορίες, αλλά μπορούν να στείλουν τα drones 

στη μέση της ζούγκλας, πάνω από την Αρκτική ή στα 

βάθη των ωκεανών! 

 

Παρακάτω θα δούμε κάποιες χαρακτηριστικές 

καινοτόμες εφαρμογές των drones στο θαλάσσιο 

περιβάλλον. 

 

 

 

Παρακολούθηση των ακτών για παράνομο κυνήγι 

ζώων ή άλλες παράνομες δραστηριότητες 
 

Φανταστείτε μια σειρά από μικρά υδρόφωνα 

τοποθετημένα σε θαλάσσιες προστατευόμενες 

περιοχές. Με την ανίχνευση του ήπιου βουητού της 

μηχανής του πλοίου και τον εντοπισμό της θέσης 

του, στέλνεται ένα σήμα πίσω στη στεριά και 

καταφθάνει ένα drone για να ελέγξει τα πράγματα. 

Μέσα από τα «μάτια» του drone, ο χρήσης στη 

στεριά μπορεί να επιθεωρήσει οπτικά το σκάφος, 

να καθορίσει εάν κινείται εντός των θαλάσσιων 

ορίων ή απαιτεί περαιτέρω επιθεώρηση και να 

στείλει μια ομάδα για έλεγχο ή να διατάξει το 

σκάφος να αλλάξει πορεία. Με αυτόν τον τρόπο 

παρέχεται εκτεταμένη κάλυψη σε μια τεράστια 

περιοχή και τα drones έχουν πολύ μικρότερο 

αντίκτυπο στο ευαίσθητο θαλάσσιο περιβάλλον απ’ 

ό, τι θα είχε μια ισοδύναμη περιπολία πλοίων. 
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Παρακολούθηση των φωλιών των ζώων 

 

Οι επιστήμονες μπορούν να παρακολουθήσουν μια 

παραλία ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών, χωρίς να 

καταστρέψουν μια φωλιά που δεν έχει οριοθετηθεί. 

Αντί οι παρατηρητές να περπατούν στην παραλία ή 

να οδηγούν ένα τετράτροχο όχημα ATV αν πρέπει 

να καλύψουν μεγάλη απόσταση, γιατί να μην 

πετάξουν ένα μικρό drone κατά μήκος της παραλίας 

για να ψάξουν για νέες φωλιές κάθε πρωί; 

Λιγότερες πατημασιές και ίχνη οχημάτων στην 

παραλία σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερες 

πιθανότητες να διαταραχθεί μια φωλιά. 

 

Διευκόλυνση της απελευθέρωσης κητωδών που 

έχουν παγιδευτεί σε αλιευτικό εξοπλισμό 

 

Κάθε χρόνο, περισσότερα από 300.000 κητώδη, 

συμπεριλαμβανομένων  φαλαινών και δελφινιών, 

τραυματίζονται ή πεθαίνουν επειδή παγιδεύονται 

σε εγκαταλειμμένο αλιευτικό εξοπλισμό (σχοινιά, 

δίχτυα ή πετονιές), το λεγόμενο ghost fishing ή σε 

άλλα πλαστικά απορρίμματα που προέρχονται από 

εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες. 

 

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας στις 

ΗΠΑ (National Oceanic and Atmospheric 

Administration - NOAA) χρησιμοποιεί drones για να 

διευκολύνει τη διάσωση φαλαινών που έχουν 

εμπλακεί σε αλιευτικά εργαλεία, κάνοντας πιο 

αποτελεσματική και ασφαλή τη διάσωση, τόσο για 

τα ζώα όσο και τους ανθρώπους. Οι τραυματισμένες 

φάλαινες βιώνουν μεγάλο πόνο, καθιστώντας τες 

επικίνδυνες για τους διασώστες να τις 

προσεγγίσουν. Οι διασώστες χρησιμοποιούν μικρά 

σκάφη για να φτάσουν αρκετά κοντά για να κόψουν 

τα σχοινιά ή τα δίχτυα. Πέρυσι, η NOAA ανέστειλε 

προσωρινά τις προσπάθειες διάσωσης φαλαινών, 

μετά από ένα περιστατικό όπου μια φάλαινα 

χτύπησε και σκότωσε έναν διασώστη. 

 

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος της ΝΟΑΑ τα 

drones θα πετούν πάνω από τις παγιδευμένες 

φάλαινες και θα μεταδίδουν στα πληρώματα των 

πλοίων διάσωσης την ακριβή φύση της παγίδευσης. 

Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, τα 

πληρώματα θα είναι σε θέση να προγραμματίσουν, 

προτού πλησιάσουν τις φάλαινες, πώς και πού 

ακριβώς θα κάνουν τα απαραίτητα κοψίματα. 

Δείτε σχετικό βίντεο για τη χρήση των drones για 

αυτόν το σκοπό: https://www.youtube.com/watch?

v=70b4UCyPDoA 

 

Εντοπισμός πλαστικών στη θάλασσα 

 

Ο συνδυασμός drones και μηχανικής μάθησης, 

δηλαδή της ικανότητας ενός υπολογιστικού 

συστήματος να δημιουργεί μοντέλα ή πρότυπα από 

ένα σύνολο δεδομένων, μπορεί να έχει 

καταπληκτικά αποτελέσματα για τον εντοπισμό και 

τη μέτρηση της ποσότητας πλαστικών 

απορριμμάτων στις παραλίες! Μια περιβαλλοντική 

οργάνωση στην Αγγλία αξιοποιεί τα drones για να 

μετρήσει το μέγεθος του προβλήματος, καθώς και 

να παρακολουθήσει την επιτυχία των 

πρωτοβουλιών καταπολέμησης της ρύπανσης των 

θαλασσών. Ο εμπνευστής αυτής της πρωτοβουλίας, 

Peter Kohler, ανέπτυξε το όραμά του μετά από ένα 

ταξίδι με ιστιοπλοϊκό στον Νότιο Ειρηνικό το 2008. 

Παρά το γεγονός ότι ήταν μίλια μακριά από την 

κοντινότερη στεριά, η θάλασσα γύρω του ήταν 

γεμάτη σκουπίδια και ήταν αδύνατο να εντοπιστεί η 

προέλευσή τους. 

 

Η ιδέα είναι η χρήση καμερών πάνω στα drones για 

τη λήψη χιλιάδων αεροφωτογραφιών. Αυτές οι 

φωτογραφίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για 

την κατάρτιση ενός αλγορίθμου τεχνητής 

νοημοσύνης  για την αναγνώριση του κάθε είδους 

πλαστικού απορρίμματος και τη διάκριση τους 

μεταξύ κοχυλιών, μεδουσών ή οτιδήποτε άλλο 

βρίσκεται στην ακτή ή στη θάλασσα. Δείτε το 

σχετικό βίντεο που εξηγεί πώς λειτουργεί το project: 

https://www.youtube.com/watch?v=6F88yi_X_a4 

 

Εθελοντές συμμετέχουν στο σχέδιο στο πλαίσιο της 

επιστήμης των πολιτών (citizen science), πολλοί από 

τους οποίους επισημαίνουν τα πλαστικά (tag the 

plastics) που βρίσκουν στις ακτές και άλλοι 

συμβάλλουν στη βελτίωση του αλγορίθμου ώστε να 

προσδιορίζεται σωστά το είδος του πλαστικού. Το 

τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένας ακριβής χάρτης 

ανοιχτού κώδικα των πιο ρυπασμένων ακτών. 

 

Ένα παρόμοιο project έχουμε όμως και …εντός των 

συνόρων μας! Η Ομάδα Θαλάσσιας 

Τηλεπισκόπησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

πραγματοποίησε ένα πρωτοπόρο πείραμα 

εντοπισμού και ποσοτικοποίησης πλαστικών 

(Συνεχίζεται �) 
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Διαβάστε περισσότερα στο σύνδεσμο: https://

earth.stanford.edu/news/mapping-coral-reefs-

drones 

 

Εξερεύνηση ναυαγίων 

 

Τα υποβρύχια drones προσφέρουν σημαντικές 

υπηρεσίες στον τομέα της τρισδιάστατης ψηφιακής 

απεικόνισης και χαρτογράφησης του βυθού σε 

σημεία όπου υπάρχουν ναυάγια. 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αποστολή της ΝΟΑΑ 

στα αχαρτογράφητα βαθιά νερά του Κόλπου του 

Μεξικού για τη εξερεύνηση ναυαγίων, με ευρήματα 

όπως ένα ρυμουλκό που συμμετείχε σε μια τολμηρή 

αποστολή διάσωσης κατά τη διάρκεια μιας τροπικής 

καταιγίδας στη δεκαετία του 1960, γερμανικά 

σκάφη U-boats και πειρατικά πλοία από τον 19ο 

αιώνα! Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες που 

ήρθαν στην επιφάνεια μέσα από τα «μάτια» των 

drones: https://www.iflscience.com/environment/

submarine-drones-are-exploring-shipwrecks-

thousands-of-feet-below-the-gulf-of-mexico-and-

what-theyve-found-is-astonishing/ 

 

Έχουμε όμως κι άλλο παράδειγμα από την Ελλάδα, 

καθώς drones χρησιμοποιήθηκαν στην  αποστολή 

του 2017 για την έρευνα στο Ναυάγιο των 

Αντικυθήρων. Τα drones, εκτός από την 

τρισδιάστατη απεικόνιση του βυθού και του 

ναυαγίου, ίσως να φέρουν στο φως ή όχι την 

ύπαρξη και δεύτερου ναυαγίου δίπλα στο γνωστό. 

Τα υποβρύχια drones προσφέρουν μια ακόμη 

πολύτιμη υπηρεσία σε βάθος 55 μέτρων που 

διενεργείται η ανασκαφή, καθώς αφαιρούν το 

απορριμμάτων στην επιφάνεια της θάλασσας. Το 

πείραμα έγινε στην πλαζ Τσαμάκια Μυτιλήνης και 

στόχος του ήταν ο εντοπισμός από απόσταση, 

μεγάλων επιφανειών πλαστικών απορριμμάτων 

στην επιφάνεια της θάλασσας, που επιτρέπει την 

στοχευμένη και αποτελεσματικότερη παρέμβαση 

στην απομάκρυνση τους. Δείτε παρακάτω 

περισσότερες πληροφορίες και βίντεο για το Plastic 

Litter Project 2018 και τον τρόπο με τον οποίο 

πραγματοποιείται το πείραμα: https://

www.aegean.gr/announcement/plastic-litter-

project-2018-ένα-πείραμα-για-τον-εντοπισμό-των-

πλαστικών-στη-θάλασσα-με 

 

Παρακολούθηση οικοσυστημάτων 

 

Τα drones χρησιμοποιούνται για την επιθεώρηση 

ενός μεγάλου φάσματος ερευνητικών έργων, από 

την παρακολούθηση των παγετώνων στην Αρκτική 

μέχρι και των σχεδίων αποκατάστασης των 

τροπικών δασών. Έτσι, καθίσταται εύκολη η 

συλλογή δεδομένων και βίντεο με περιοδικές 

μετρήσεις σε μια περιοχή βοηθώντας τους 

ερευνητές να κάνουν ακριβέστερες παρατηρήσεις 

και να εξετάζουν εύκολα τις αλλαγές που 

πραγματοποιούνται, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα 

τον ανθρώπινο αντίκτυπο στο οικοσύστημα. 

 

Ένα παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής των drones 

αναπτύχθηκε από μεταπτυχιακό φοιτητή 

Αεροναυπηγικής του Stanford University για την 

χαρτογράφηση και μελέτη κοραλλιογενών υφάλων 

ανοιχτά του νησιού Ofu στην αμερικανική Σαμόα. 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια 

για τη χαρτογράφηση κοραλλιογενών υφάλων. 

Ωστόσο, οι υποβρύχιες προσεγγίσεις, όπως χάρτες 

που δημιουργούνται στο χέρι, η μέτρηση των 

τεταρτημορίων και η λήψη φωτογραφιών, είναι 

εξαιρετικά χρονοβόρες,  απαιτούν σκληρή εργασία 

και συχνά είναι ανακριβείς. Οι δορυφορικές εικόνες 

τείνουν να παραμορφώνονται από την κίνηση των 

κυμάτων και το σόναρ δεν λειτουργεί καλά στα 

ρηχά νερά όπου βρίσκονται τα περισσότερα 

κοράλλια. Εκεί λοιπόν μπαίνουν τα drones!  

(Συνεχίζεται �) 
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στο νερό. Για να το κάνουν αυτό, τοποθέτησαν ένα 

υποβρύχιο μικρόφωνο ένα μέτρο κάτω από την 

επιφάνεια του νερού. Δεδομένου ότι τα θαλάσσια 

θηλαστικά περνούν το μεγαλύτερο μέρος του 

χρόνου τους βαθύτερα στο νερό, αυτή η περίπτωση 

είναι το «χειρότερο σενάριο» (worst case scenario) 

για αυτά τα θηλαστικά. Οι ερευνητές έπειτα 

πέταξαν δύο διαφορετικούς τύπους drones με 

πολλαπλούς έλικες σε διάφορα ύψη πάνω από το 

νερό και παρακολούθησαν αν ο θόρυβος ήταν 

ανιχνεύσιμος κάτω από την επιφάνεια του νερού. 

Διαπίστωσαν ότι οι ήχοι από τα drones δεν 

ταξίδευαν πολύ καλά από τον αέρα στο νερό και ο 

θόρυβος ήταν πολύ κοντά στο επίπεδο θορύβου του 

περιβάλλοντος σε ρηχά νερά. Παρόλα αυτά, είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι τα χερσαία ζώα και τα 

πτηνά θα είναι πιο εκτεθειμένα τόσο στην ηχητική 

όσο και στην οπτική παρουσία των drones. 

 

Φυσικά, δεν μπορούμε να αναφέρουμε σε ένα μόνο 

άρθρο όλες τις εφαρμογές των drones στη 

θαλάσσια έρευνα… Στο παρακάτω αφιέρωμα 

μπορείτε να δείτε πολλές από αυτές που 

αναφέραμε καθώς και άλλες όπου τα drones 

χρησιμοποιούνται από ωκεανογράφους, 

αρχαιολόγους, στρατιωτικούς, δύτες, φωτογράφους 

κ α ι  ε ξ ε ρ ε υ ν η τ έ ς .  h t t p s : / /

w w w . l i v e s c i e n c e . c o m / 6 1 4 3 1 - u n d e r w a t e r -

drones.html 

 

Κλείνοντας, πρέπει να αναφέρουμε ότι εκτός από 

την επιστημονική χρήση των drones, είναι πολύ 

σημαντική και η συμβολή τους στην μεταφορά της 

επιστημονικής γνώσης και στο ευρύ κοινό, καθώς 

δίνουν τη δυνατότητα σε ένα τεράστιο ακροατήριο 

να δει εικόνες που δεν θα έβλεπε ποτέ. 

Μαθαίνοντας για το φυσικό μας περιβάλλον και την 

πολύτιμη προσφορά του, ερχόμαστε πιο κοντά σε 

αυτό, μαθαίνουμε να το αγαπάμε και να το 

προστατεύουμε! Δείτε εντυπωσιακό εναέριο βίντεο 

με ένα τεράστιο κοπάδι δελφινιών να φεύγουν 

ομαδικά από την Dana Point της Καλιφόρνια, τρεις 

γκρίζες φάλαινες που μεταναστεύουν από την ακτή 

San Clemente της Καλιφόρνια και μια μεγάπτερη 

φάλαινα που κάνει παιχνίδια με το μικρό της! 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=Bo_f8mV5khg&feature=youtu.be 

 

 

πρώτο επιφανειακό χώμα της ανασκαφής πολύ πιο 

γρήγορα απ’ ό,τι γίνεται με τα συμβατικά μέσα, 

ούτως ώστε οι ενάλιοι αρχαιολόγοι να μπορούν να 

προχωρήσουν ταχύτερα και σε βάθος την 

ανασκαφή. Διαβάστε σχετικά στο παρακάτω άρθρο: 

https://www.cnn.gr/news/ellada/story/95734/me-

drones-i-fetini-ereyna-sto-nayagio-ton-antikythiron-

pics-vid 

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε και τους 

προβληματισμούς που εκφράζονται σχετικά με την 

ενόχληση που προκαλείται στα ζώα από τη χρήση 

των drones. Πιθανόν να έχετε δει βίντεο στα οποία 

τα άγρια ζώα παρενοχλούνται όταν τα drones 

βρίσκονται πολύ κοντά τους, με πολύ πρόσφατο 

παράδειγμα το viral video με την καφέ αρκούδα και 

το αρκουδάκι της. Για το βίντεο αυτό επιστήμονες 

εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τον τρόπο με τον 

οποίο μαγνητοσκοπήθηκε και το πόσο κοντά το 

drone πλησίασε τα ζώα. Δείτε το εν λόγω βίντεο και 

διαβάστε στο άρθρο και για άλλες μελέτες σχετικά 

με την επίδραση των drones στη συμπεριφορά των 

άγριων ζώων.  

 

Διαβάστε για την έρευνα του Εργαστηρίου 

Θαλάσσιας Βιοακουστικής του Πανεπιστημίου 

Aarhus στη Δανία που ειδικεύεται στη μελέτη 

φαλαινών και δελφινιών, τα οποία είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητα στον θόρυβο που προκαλείται από τον 

άνθρωπο, επειδή βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην 

ακουστική για την επικοινωνία, το κυνήγι και τον 

προσανατολισμό τους. https://www.eurekalert.org/

pub_releases/2017-02/f-add021317.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να εξασφαλίσουν ότι τα ερευνητικά τους 

πειράματα δεν ενοχλούσαν αυτά τα θηλαστικά, 

μέτρησαν πόσο καλά ακουγόταν ο ήχος του drone 

Πηγές: 

 

https://www.nbcnews.com/mach/science/can-flying-drones-save-whales-trapped-fishing-gear-ncna882386 

https://www.forbes.com/sites/jenniferhicks/2018/05/31/see-how-these-drones-are-saving-whales-and-

other-endangered-species/#76b25b397478 

https://www.theplastictide.com/ 
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χρειάζεται να δέσει στην προβλήτα, μειώνοντας το 

κόστος του ελλιμενισμού και το χρόνο για την 

πρόσδεση και αγκυροβόληση. 
 

Άλλοι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιείται η 

STS Transfer μπορεί να είναι η ελάφρυνση του 

φορτίου ενός πλοίου πριν την είσοδο του στο λιμάνι 

ή για τον ανεφοδιασμό του πλοίου με καύσιμα 

(bunkering operations). 
 

Θέματα ελιγμών 
 

Φυσικά, δεν είναι εύκολο να πλησιάσουν ομαλά και 

με ασφάλεια δύο πλοία που κινούνται. Θα πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν και οι δυνάμεις αλληλεπίδρασης που 

ασκούνται κατά την προσέγγισή τους. Έτσι, έχουν 

θεσπιστεί διαδικασίες που χρησιμοποιούνται 

ανάλογα με τα μεγέθη και την ευελιξία των δύο 

πλοίων. 

  

Υπάρχει η περίπτωση κατά την οποία και τα δύο 

πλοία κινούνται. Τότε ένα πλοίο με μεγαλύτερη 

ευελιξία προσεγγίζει άλλο που είναι πολύ μεγάλο. 

Τη στιγμή που το μικρό πλοίο πλησιάζει, το μητρικό 

πλοίο μπορεί να διατηρήσει την πορεία του και 

ελαφρώς να μειώσει την ταχύτητά του, ενώ το μικρό 

πλοίο θα πλησιάσει για να ακολουθήσει τελικά μια 

παράλληλη διαδρομή. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε άλλη περίπτωση το μητρικό σκάφος σταματά. 

Όταν η ικανότητα ελιγμών του θυγατρικού σκάφους 

δεν είναι πολύ υψηλή, είναι συχνά λιγότερο 

επικίνδυνο να προσεγγίσει ένα πλοίο που είναι 

σταματημένο, έτσι ώστε να υπάρχει μια 

προστατευμένη πλευρά από τα κύματα και τον 

άνεμο. 

Η μεταφόρτωση φορτίων από πλοίο σε πλοίο (STS 

Transfer) είναι η μεταφορά φορτίου μεταξύ 

ποντοπόρων πλοίων που βρίσκονται το ένα δίπλα 

στο άλλο και είναι είτε ακίνητα ή σε κίνηση 

(underway). Τα φορτία που συνήθως μεταφέρονται 

με τον τρόπο αυτόν περιλαμβάνουν αργό 

πετρέλαιο, υγροποιημένο αέριο (LPG ή LNG), χύμα 

φορτίο και πετρελαϊκά προϊόντα. 

 

Οι περισσότερες εργασίες εκφόρτωσης 

πραγματοποιούνται μεταξύ ενός πλοίου και ενός 

τερματικού σταθμού. Παρόλα αυτά, μερικές φορές 

μπορεί να είναι χρήσιμο να μεταφέρεται το φορτίο 

από ένα πλοίο σε άλλο στην ανοιχτή θάλασσα. Το 

πλοίο που παραλαμβάνει το φορτίο ονομάζεται 

θυγατρικό σκάφος - daughter vessel και το πλοίο 

που παραδίδει το φορτίο είναι το σκάφος που 

πρόκειται να ελαφρυνθεί (Ship to be lightered - 

STBL) ή μητρικό σκάφος -mother vessel. 

 

Γιατί όμως να χρειάζεται τα πλοία να ξεφορτώσουν 

το φορτίο τους στην ανοιχτή θάλασσα αντί σε 

λιμάνι; 

 

Πλοία όπως τα πετρελαιοφόρα και τα πλοία 

μεταφοράς φυσικού αερίου μεταφέρουν χύμα ένα 

τεράστιο φορτίο, το οποίο δεν χρειάζεται να 

εκφορτωθεί σε ένα μόνο λιμάνι αλλά σε 

διαφορετικά. Ακόμη, τα πλοία κατηγορίας 

VLCC  (Very Large 

Crude Carriers) και 

ULCC (Ultra Large 

Crude Carriers), με 

μήκος που φτάνει 

μέχρι τα 470 μέτρα, 

πλάτος έως 60 

μέτρα και βύθισμα 

μέχρι 20 μέτρα, δεν 

μπορούν να δέσουν 

σε όλα τα λιμάνια 

ε ξ α ι τ ί α ς  τ ο υ 

μεγέθους τους. 

 

Η STS Transfer είναι πολύ πιο οικονομική από την 

εκφόρτωση σε λιμάνι, καθώς το πλοίο δεν 

(Συνεχίζεται �) 

Μεταφόρτωση φορτίων από πλοίο σε πλοίο στην ανοικτή θάλασσα 

(Ship-to-Ship Transfer) 
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(Συνεχίζεται �) 

Οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή της μεταφοράς 

από πλοίο σε πλοίο 

  

Η STS Transfer μπορεί να γίνει είτε στην ανοιχτή 

θάλασσα ή σε εξωτερικό όριο λιμένων (outer port 

limit - OPL) και απαιτεί τον κατάλληλο συντονισμό, 

εξοπλισμό και έγκριση για την εκτέλεση της. Τα 

εμπλεκόμενα μέρη είναι τα δύο συμμετέχοντα 

πλοία, ο πάροχος του εξοπλισμού STS και ο 

εξουσιοδοτημένος πλοίαρχος (Person in Overall 

Advisory Control, POAC). Δεν υπάρχει άμεση 

συμβατική σχέση μεταξύ αυτών των μερών, αλλά οι 

δύο πλοίαρχοι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της 

ασφάλειας σε όλη τη διαδικασία. Αναλυτικότερα οι 

απαιτήσεις για τη διεξαγωγή της μεταφοράς από 

πλοίο σε πλοίο είναι: 

  

• Το προσωπικό του πλοίου που εκτελεί τη 

διαδικασία να έχει επαρκή εκπαίδευση 

• Να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός STS σε καλή 

κατάσταση και στα δύο πλοία 

• Προγραμματισμός της STS μεταφοράς με 

ενημέρωση για την ποσότητα, το είδος και τα 

χαρακτηριστικά του φορτίου 

• Να υπολογιστεί η διάρκεια της STS μεταφοράς 

• Προσοχή στη διαφορά του ύψους των εξάλων 

των 2 πλοίων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 

• Λήψη άδειας από την αρμόδια αρχή κράτους 

λιμένα 

• Να υπάρχει  κατάλληλος διαύλος επικοινωνίας 

μεταξύ των πλοίων 

• Το σύνολο του πληρώματος που συμμετέχει στη 

διαδικασία να είναι ενημερωμένο για τους 

κινδύνους σχετικά με το φορτίο που 

μεταφέρεται, όπως πχ χημική αντίδραση, 

εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων κ.λπ. 

• Το πλοίο να διαθέτει εξοπλισμό πυρόσβεσης και 

αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας και το 

πλήρωμα να είναι καλά εκπαιδευμένο για να τα 

χρησιμοποιήσει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

• Όλη η διαδικασία πρέπει να καταγράφεται στο 

«βιβλίο πετρελαίου» (Oil Record Book) και το 

βιβλίο καταγραφής των STS μεταφορών. 

  

Όλες οι κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να 

τηρούνται περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της 

Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη της Ρύπανσης 

από πλοία (MARPOL) και σύμφωνα με το Σχέδιο 

Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Ρύπανσης από 

Πετρελαιοειδή (Ship Oil Pollution Emergency Plan - 

S O P E P )  κ α ι  τ ο  Σ χ έ δ ι ο  Έ κ τ α κ τ η ς 

Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης 

(Shipboard Marine Pollution Emergency Plan - 

SMPEP). 

  

Όλοι οι παραπάνω κανονισμοί πρέπει να τηρούνται 

αυστηρά για να αποφευχθεί η περιβαλλοντική 

ρύπανση και ο κίνδυνος για πυρκαγιά που μπορεί 

να προκύψει, καθώς οι πιθανότητες διαρροής είναι 

μεγαλύτερες στην ανοιχτή θάλασσα, όταν το πλοίο 

κινείται και δεν είναι αγκυροβολημένο. Δείτε 

παρακάτω βίντεο μιας STS transfer δύο πλοίων τα 

οποία κινούνται: https://www.youtube.com/watch?

v=GJxirh5bTwQ 

Πηγές: 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ship-to-ship_cargo_transfer 

https://www.marineinsight.com/maritime-law/what-is-ship-to-ship-transfer-sts-and-requirements-to-carry-

out-the-same/ 

http://www.nepia.com/media/869603/Ship-to-Ship-Transfer-LP-Briefing.PDF  

Οι πυγολαµπίδες των θαλασσών 

 

Βαθιά στους ωκεανούς το Νοτίου Ημισφαιρίου 

υπάρχουν σωληνοειδή πλάσματα μήκους μέχρι 

18.300 μέτρα (!) που κυματίζουν μέσα στο νερό 

και ονομάζονται πυροσώματα. 

 

Τα πυροσώματα είναι στην πραγματικότητα 

αποικίες εκατοντάδων έως και χιλιάδων ζωοειδών 

ασπόνδυλων οργανισμών, το μήκος των οποίων 

κυμαίνεται από 1 εκατοστό έως μερικές χιλιάδες 

μέτρα. Οι ασπόνδυλοι οργανισμοί, των οποίων το 

μέγεθος είναι μερικά χιλιοστά, συγκεντρώνονται 

σε μεγάλους αριθμούς, σχηματίζοντας κυλινδρικές 

ή σωληνοειδείς αποικίες και η γενικότερη 

παρουσία τους θυμίζει αρκετά τις γνωστές σε 

όλους μας πίκλες. 

 

Το μπροστινό και 

πίσω  άκρο  των 

σωληνοειδών 

αυτών  αποικιών 

είναι  ανοιχτό  και 

μερικές φορές με 

μια  ουρά  στο 

τελείωμα  τους.  Oι  αποικίες  των  οργανισμών 

ενσωματωμένες  σε  ένα  ζελατινώδες  υλικό 

αποτελούν τα τοιχώματα των πυροσωμάτων. Τα 
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 στόματα τους είναι στραμμένα προς την έξω μεριά 

των  πυροσωμάτων  δίνοντας  τους  έτσι  εύκολη 

πρόσβαση στο νερό για να φιλτράρουν ο,τιδήποτε 

μπορούν  να  φάνε,  κυρίως  πλαγκτόν  και  στη 

συνέχεια ρίχνουν το φιλτραρισμένο νερό στην άλλη 

πλευρά τους, στο χώρο μέσα στο σωλήνα. 
 

Αυτή η ενέργεια όχι μόνο βοηθά τα πυροσώματα να 

διατηρούν το σχήμα τους αλλά είναι και ο τρόπος 

με τον οποίο κινούνται. Αν και σε μεγάλο βαθμό, τα 

πυροσώματα κινούνται μέσα στους ωκεανούς από 

τα  θαλάσσια  ρεύματα,  τις  παλίρροιες  και  τα 

ωκεάνια  κύματα,  σε  μικρότερη  κλίμακα  κάθε 

αποικία μπορεί να μετακινηθεί αργά χάρη στο 

συντονισμένο χτύπημα όλων των οργανισμών της 

αποικίας στον ζελατινώδη χιτώνα που τα περικλείει. 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η ικανότητα 

τους να παράγουν φως (βλέπε Βιογενές φως Μέρος 

Α’ & Β’ στο Περισκόπιο Νο. 23 & 24) δηλαδή να 

λαμπυρίζουν, γι’ αυτό τους δόθηκε και η ονομασία 

πυροσώματα, η οποία προέρχεται από την ελληνική 

λέξη «πυρ» και «σώμα». Το φως που εκπέμπουν 

είναι συνήθως πρασινοκίτρινο και μπλε-πράσινο 

αλλά όταν παρεμβάλλονται διάφοροι παράγοντες 

μπορεί  να  γίνει  κόκκινο,  πράσινο  ή  λευκό 

φωτίζοντας τις σκοτεινές αβύσσους, κερδίζοντας 

δίκαια  το  ψευδώνυμο  «οι  πυγολαμπίδες  των 

θαλασσών».  Το  φως  είναι  ο  τρόπος  που 

επικοινωνούν  μεταξύ  τους  οι  οργανισμοί  της 

αποικίας αφού δεν διαθέτουν νεύρα ή άλλα όργανα 

επικοινωνίας. 
 

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η  αναπαραγωγή  των 

οργανισμών  που  σχηματίζουν  τα  πυροσώματα 

γίνεται μέσω κλωνοποίησης, γεγονός που επιτρέπει 

θεωρητικά σε μια αποικία να ζήσει για πάντα.  
 

Οι οργανισμοί των αποικιών είναι ερμαφροδιτικοί 

δηλαδή παράγουν τα αυγά και το σπέρμα. Τα 

γιγαντιαία πυροσώματα είναι στενά συνδεδεμένα 

με πελαγικά χιτωνοφόρα δηλαδή θαλάσσια ζώα 

που ανήκουν στη συνωμοταξία των χορδωτών όπως 

τα ψάρια). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 2017, παρατηρήθηκαν πυροσώματα να έχουν 

εξαπλωθεί σε πρωτοφανείς αριθμούς κατά μήκος 

της Δυτικής ακτής της Αμερικής έως βόρεια της 

Αλάσκας. Οι αιτίες παραμένουν άγνωστες, αλλά μια 

υπόθεση είναι ότι αυτή η αύξηση του πληθυσμού 

μπορεί να προκλήθηκε από την ασυνήθιστα ζεστή 

θερμοκρασία του νερού της θάλασσας κατά μήκος 

της ακτής κατά τα προηγούμενα χρόνια. 
 

Οι επιστήμονες ανησυχούσαν πως, σε περίπτωση 

μαζικής θνησιμότητας των πυροσωμάτων εκείνο το 

διάστημα,  θα  μπορούσε  να  δημιουργηθεί  μια 

τεράστια νεκρή ζώνη, καθώς η αποσύνθεση των 

σωμάτων τους θα κατανάλωνε μεγάλο μέρος του 

οξυγόνου στο θαλάσσιο περιβάλλον.  

 

Πηγές: 

 

https://oceana.org/marine-life/corals-and-other-invertebrates/giant-pyrosome  

http://www.deepseanews.com/2013/08/the-60-foot-long-jet-powered-animal-youve-probably-never-heard-of/  

https://nerdist.com/pyrosomes-are-the-borg-of-the-oceans/  

https://web.archive.org/web/20120216134956/http://www.mar-eco.no/mareco_news/2004/the_pyrosome_story  

https://pafospress.com/%CE%B4%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%

CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BF-%

CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%AE/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrosome  

https://www.tovima.gr/2015/03/23/science/oi-pygolampides-tis-abyssoy/ 
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� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088, 210 93.41.233 

� 210 93.53.847 

� helmepa@helmepa.gr  -  www.helmepa.gr 

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Ελένη Τσόλκα, Σταματική Αντωνάκου 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

 

Τα links του µήνα: 

• Ένα επεξηγηματικό animation video για την καθοριστική θέση της «γιαγιάς» σε μια οικογένεια φαλαινών όρκα! Η 

γιαγιά όρκα μπορεί να ζήσει μέχρι και 80 χρόνια και είναι η πιο καταρτισμένη και έμπειρη κυνηγός, παρέχοντας 

πολύτιμη γνώση και τροφή στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Αναπόφευκτα και πολύ δικαιολογημένα, μας 

έρχεται στο μυαλό η σύγκριση με τις γιαγιάδες στο ανθρώπινο είδος..! 

https://ed.ted.com/lessons/the-amazing-grandmothers-of-the-killer-whale-pod-darren-croft 

 

• Ένα  infographic  με  την  ποσότητα  των  εμπορευματοκιβωτίων  που  διακινούνται  παγκοσμίως  και  τις 

«πρωταθλήτριες» χώρες στη μεταφορά τους. 

https://maritimecyprus.com/2018/12/01/infographic-global-shipping-container-traffic/ 

 

Μέση 
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