
 

 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΙΚΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΣΠΥΡΟΥ 

 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝ

 

 

 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Βελτιωµένη πιθανοθεωρητική διαδικασία 

υπολογισµού δείκτη εκροής πετρελαίου από 

δεξαµενόπλοιο µε συνυπολογισµό του κόστους 

 

 

 

Αυγερινός Ελευθέριος 

 
 
 

 



 

 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΣΧΟ ΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕ  ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΣΠΥΡΟΥ 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚ

ΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ &

 

 

 

 

δεξαµενόπλοιο µε συνυπολογισµό του κόστους 

Αυγερινός Ελευθέριος 

 

Βελτιωµένη πιθανοθεωρητική διαδικασία 

υπολογισµού δείκτη εκροής πετρελαίου από 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αφιερώνεται στους γονείς µου και τη Βασιλική 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ευχαριστίες 

ους όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της. Ευχαριστεί 

 αυτής. 

λοίων. 
  Τέλος ευχαριστεί τους γονείς του, την αδερφή του και τη Βασιλική για την 
θική υποστήριξη που του προσέφεραν, και την υποµονή που έδειξαν. 

 
 

 
 

    Ο συγγραφέας της παρακάτω διπλωµατικής θεωρεί πολύ σηµαντικό να 
ευχαριστήσει όλ
αρχικά τον επιβλέποντα καθηγητή Κο Κωνσταντίνο Σπύρου για τη βοήθεια 
του και τις εύστοχες παρατηρήσεις και διορθώσεις κατά τη διάρκεια της 
εργασίας
    Επίσης ευχαριστεί τον Κο Σπύρο Τζιαµτζή για την προσφορά του και την 
παροχή στατιστικών δεδοµένων σχετικά µε τις συγκρούσεις και προσαράξεις 
π
  
η
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας Περιεχοµένων 

 

        64 

64 

…..........     71 

ιβλιογραφία-πηγές…………………………………………………………..   98 

        

 
Πίνακας περιεχοµένων……………………………………………………..       1 

Ευχαριστίες……………………………………………………………………...     3 

1.     Εισαγωγή………………………………………………………………………….     4 

2.     ∆εξαµενόπλοια και ρύπανση……………………………………………….     6 

         2.1     Γενικά περί δεξαµενοπλοίων…………………………………………………….     6   

         2.2     Η αρχή του προβλήµατος…………………………………………………………     7  

         2.3     Γενικά και ιστορικά στοιχεία…………………………………………………….     9 

         2.4     Αιτίες ρύπανσης από δεξαµενόπλοια…………………………………………   12 

         2.5     Τρόποι πρόληψης και αντιµετώπισης της ρύπανσης……………………   13 

3.     Θεωρητικό υπόβαθρο µεθοδολογιών…………………………………..     15 

         3.1      Πιθανοθεωρητική Μέθοδος………………………………………………………   17 

         3.2      Κόστος εκροής πετρελαίου………………………………………………………   25 

                      3.2.1   Συντελεστές κόστους Πετρελαιοκηλίδων………………………..    26 

                      3.2.2   Παρουσίαση Μοντέλου Υπολογισµού κόστους εκροών…….   34 

                      3.2.3   ∆ιαδικασία υπολογισµού δείκτη διακινδύνευσης Α………….   46 

4.     Αναλυτικοί υπολογισµοί………………………………………………………   47 

         4.1      Εφαρµογή πιθανοθεωρητικής µεθόδου……………………………………..   47 

         4.2      Εφαρµογή µοντέλου κόστους εκροών……………………………………….    55 

         4.3       Υπολογισµός δείκτη διακινδύνευσης Α……………………………………..   59 

5.     Αποτελέσµατα µεθόδων………………………………………………………   64 

    5.1       Worldwide analysis of marine oil spill cleanup cost factors…………

                5.1.1   Μεταβολή του κόστους σύµφωνα µε την έκταση της          

                           πετρελαιοκηλίδας…………………………………………………………   

                5.1.2  Μεταβολή του κόστους σύµφωνα µε την απόσταση από την 

                          ακτή…………………………………………………………………

                5.1.3   Μεταβολή του κόστους σύµφωνα µε τη µέθοδο   

                            αποκατάστασης………………………………………………………….     84 

   5.2       Γενικά σχόλια……………………………………………………………………….     97 

6.     Β

  

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α  

Ζ      Υπολογισµοί κόστους και δείκτη διακινδύνευσης………………... 177 

 

    Συµπεράσµατα των στατιστικών στοιχείων εξέλιξης των  

   ατυχηµάτων εκροής πετρελαίου…………………………………………    99 

Β      Ιστορικά ατυχήµατα δεξαµενοπλοίων………………………………..  105 

Γ      Oil Marpol 73/78 και OPA 90…………………………………………….  110 

∆      Πιθανότητες εκροής και ποσότητες χαµένου πετρελαίου……..   119 

Ε     Modeling oil response and damage costs …………………………… 157 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

    Από τα πολύ παλιά χρόνια, ένας παράγοντας ο οποίος καθόριζε σε 

µεγάλο βαθµό την συνεχώς αυξανόµενη ποιότητα ζωής, ήταν οι θαλάσσιες 

µεταφορές. Το ξεκίνηµα αυτών χρονολογείται από τότε που τα πρώτα 

πλοία άρχισαν να κάνουν µικρά ταξίδια, µε τις ελλείψεις βεβαίως να 

κυριαρχούν. Τότε η πλειοψηφία των θαλάσσιων κατασκευών είχε σα 

στόχο την επίτευξη µεγάλων µεγεθών και υψηλών επιδόσεων, χωρίς να 

δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και σε άλλα σηµαντικά ζητήµατα, που 

αφορούσαν την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον. Οι συνεχώς 

αυξανόµενες κοινωνικές, πολιτικές και κυρίως οικονοµικές απαιτήσεις, 

ήταν και είναι, οι αιτίες που σήµερα ζούµε σε µια παγκοσµιοποιηµένη και 

σύγχρονη κοινωνία, στην οποία κύριος στόχος είναι η  αναβάθµιση της 

ποιότητας της ανθρώπινης ζωής. Έτσι λοιπόν, για την επίτευξη του 

τελευταίου, κάθε είδους κατασκευή, θαλάσσια και µη, πρέπει να 

σχεδιάζεται µε γνώµονα την διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, το µέτρο, 

την οικονοµία και την προστασία του περιβάλλοντος. Με την πάροδο του 

χρόνου η ραγδαία τεχνολογική και οικονοµική ανάπτυξη (κυρίως τις 

τελευταίες δεκαετίες) οδήγησε αναπόφευκτα σε µεγαλύτερες απαιτήσεις 

σε διάφορα προϊόντα. Ένα από αυτά είναι το πετρέλαιο, το οποίο µαζί µε 

τα παράγωγα του, αποτελεί ίσως το πιο σηµαντικό αγαθό στην 

αναβάθµιση της καθηµερινής µας ζωής. Καθώς λοιπόν αυξάνονταν οι 

ανάγκες σε πετρέλαιο, ήταν αναµενόµενη και η διεύρυνση του κλάδου των 

µέσων µεταφοράς αυτού, των δεξαµενοπλοίων. Τόσο τα µεγέθη, όσο και  ο 

αριθµός των τελευταίων αυξάνονταν συνεχώς, καταλήγοντας σήµερα στην 

δηµιουργία ενός πολύ µεγάλου στόλου που προσφέρει τη µέγιστη 

εξυπηρέτηση. 

    Θα λέγαµε όµως ότι όλη αυτή η ραγδαία εξέλιξη ήταν λογικό να µην 

λειτουργήσει µόνο θετικά, αλλά να παρουσιάσει και αρνητικές συνέπειες. 

Όταν αναφερόµαστε στις τελευταίες επικεντρώνουµε το ενδιαφέρον µας 

στην ρύπανση της θάλασσας και των ακτών, καθώς και το οποιοδήποτε 

κόστος. Είναι αρκετά πολύπλοκο να καταλάβει κάποιος τι καταστροφές 



µπορεί να προκαλέσει ένα απλό ρήγµα στην πλευρά ή στον πυθµένα ενός 

δεξαµενοπλοίου. Το τελευταίο θα µας απασχολήσει σε όλη την πορεία της 

διπλωµατικής. Θα προσπαθήσουµε να αναπτύξουµε τα παραπάνω, 

ξεκινώντας από την εφαρµογή της πιθανοθεωρητικής µεθόδου 

αξιολόγησης δεξαµενοπλοίων, ως προς την εκροή πετρελαίου σε 

περίπτωση ατυχήµατος. Μέσω της διαδικασίας αυτής, η οποία 

περιλαµβάνει πλευρικό ρήγµα και ρήγµα στον πυθµένα, θα καταλήξουµε 

στην πιθανότητα εκροής πετρελαίου, καθώς και τη ποσότητα αυτού, που 

προκύπτουν στην εκάστοτε περίπτωση ρήγµατος. Στη συνέχεια θα 

επιδιώξουµε να εκπληρώσουµε τον απώτερο σκοπό αυτής της εργασίας, 

που δεν είναι άλλος από την εκτίµηση του κόστους. Το παραπάνω δεν 

είναι τόσο απλό, καθώς είναι αρκετά εκτενής η πολυπλοκότητα και η 

συνεργασία των διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν και συνθέτουν 

την κάθε περίπτωση εκροής. Με τη βοήθεια ενός µοντέλου λοιπόν θα 

εκτιµήσουµε το εκάστοτε κόστος, µε στόχο να καταλήξουµε σε ένα είδος 

δείκτη διακινδύνευσης, ο οποίος µελλοντικά θα είναι σε θέση να µας δώσει 

αρκετά στοιχεία σχετικά µε το µέγεθος του κόστους, σε περίπτωση 

ατυχήµατος σε κάποια περιοχή. Είναι αναµενόµενο όµως σε έναν τοµέα 

που είναι σε αρχικό στάδιο, όπως αυτός του κόστους εκροών, να γίνουν 

διαφόρων ειδών απλουστεύσεις και εκτιµήσεις, οι οποίες πιθανότατα θα 

µας οδηγήσουν σε ανακριβή αποτελέσµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



2   ∆εξαµενόπλοια και Ρύπανση  

 
 

2.1 Γενικά περί ∆εξαµενοπλοίων 

 

    Μια µεγάλη κατηγορία πλοίων που αναφέραµε παραπάνω και θα µας 

απασχολήσουν σε όλη την πορεία αυτής της διπλωµατικής είναι τα 

δεξαµενόπλοια (Tankers)  που κατατάσσονται στα πλοία εκτοπίσµατος, ως 

προς τη µελέτη. Το πρώτο δεξαµενόπλοιο έκανε την παρουσία του στα τέλη 

του 190υ αιώνα και µετέφερε κηροζίνη. Όµως, η όλο και αυξανόµενη 

κυκλοφορία των αυτοκινήτων οδήγησε σε µεγαλύτερες απαιτήσεις σε 

πετρέλαιο, µε αποτέλεσµα να αρχίσει σταδιακά η µαζικότερη διακίνηση του, 

µέσω θαλάσσης. Κατά τη διάρκεια του β παγκοσµίου πολέµου το πρότυπο των 

πετρελαιοφόρων ήταν το T2 µε 16.400 t DWT. Στη συνέχεια 

κατασκευάζονταν όλο και µεγαλύτερα πλοία τέτοιου τύπου, µε το πρώτο 

100.000 t DWT να κυκλοφορεί το 1959, ενώ το 1961 γίνονται οι πρώτες 

παραγγελίες για 200.000 t DWT. Με την πάροδο των χρόνων λοιπόν, και τις 

συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες σε όλο και µεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου, 

φτάσαµε σήµερα να έχουµε ένα πολύ µεγάλο αριθµό δεξαµενοπλοίων, τα 

οποία κυκλοφορούν στις θάλασσες όλου του κόσµου και διακρίνονται στις 

παρακάτω κατηγορίες. 

 

Πίνακας 2.1.1: Υποκατηγορίες ∆εξαµενοπλοίων 

 

Χαρακτηρισµός Tanker Μεταφορική Ικανότητα (DWT) 
Product, Chemical Carriers (3.000-30.000) t 
Handy Size Carrier (HS) (30.000-70.000) t 
Large Crude Oil Carrier (LCC) (70.000-175.000) t 
Very Large CrudeOil Carrier (VLCC) (175.000-300.000) t 
Ultra Large CrudeOil Carrier (ULCC) >300.000 t 

 

Πηγή: Μελέτη Πλοίου, Τόµος β [∆.4.γ] 

 

 



 

    Τα κύρια προϊόντα µεταφοράς των εν λόγω πλοίων είναι αργό πετρέλαιο 

και παράγωγα πετρελαίου, καθώς και χηµικά προϊόντα, πίσσα, κρασιά και 

µερικές φορές σιτηρά. Η φόρτωση τους γίνεται µέσω δικτύου σωληνώσεων 

και αντλιών ξηράς και η εκφόρτωση τους µε τη χρήση αντλιών τους σκάφους 

και δικτύου σωληνώσεων. Συνήθως οι ταχύτητες που κινούνται πλοία τέτοιου 

τύπου είναι 13-17  kn, µε ισχύ πρόωσης (∆ήζελ ή Ατµοστρόβιλο) 2.000-65000 

HP, και συνήθως 1 έλικα.  

    Από την περιγραφή των παραπάνω είναι φανερό ότι η χρήση και η 

κυκλοφορία των δεξαµενοπλοίων στις περισσότερες θάλασσες, είναι 

εκπληκτικά λειτουργική και εξυπηρετική, αφού µε αυτόν τον τρόπο παρέχεται 

σε όλες τις χώρες ένα από τα πιο χρήσιµα υλικά, το πετρέλαιο. Το τελευταίο 

χρησιµοποιείται σε πολλές εφαρµογές και διευκολύνει κατά πολύ τη ζωή µας. 

Τι γίνεται όµως όταν αυτό το προϊόν και τα παράγωγα του είναι σε θέση να 

απειλήσουν και να θέσουν σε κίνδυνο το θαλάσσιο περιβάλλον και όχι µόνο; 

Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί αν κάποιο δεξαµενόπλοιο, λόγω 

προσάραξης, σύγκρουσης (τουλάχιστον τις συγκεκριµένες περιπτώσεις 

,εξετάζουµε στην παρούσα διπλωµατική), ή για κάποιο άλλο λόγο υποστεί 

ρήγµα στον πυθµένα ή στην πλευρά, και οδηγηθούµε αναπόφευκτα σε εκροή 

πετρελαίου. 

 

2.2    Η Αρχή του Προβλήµατος 

 

    Η ανακάλυψη του πετρελαίου έγινε περίπου το 1861, και από εκεί και πέρα 

ξεκίνησε η θαλάσσια µεταφορά του σε βαρέλια, για ένα χρονικό διάστηµα στο 

οποίο δεν είχαν σχεδιαστεί ακόµα τα πρώτα δεξαµενόπλοια. Η κατασκευή του 

πρώτου Tanker, το 1886, σήµανε και το ξεκίνηµα της χύδην µετακίνησης του 

πετρελαίου, µε την απόλυτη εκµετάλλευση της γάστρας του σκάφους. Έτσι 

λοιπόν σε ένα διάστηµα 25 ετών βλέπουµε ότι αλλάζει εντελώς η νοοτροπία 

της µεταφοράς του συγκεκριµένου φορτίου, αφού από το 1886 και µετά 

έχουµε µεγαλύτερη ασφάλεια για το φορτίο, το πλοίο και το πλήρωµα και 

γενικά αρχίζει σταδιακά να αναβαθµίζεται ο τοµέας των Tankers. Στον πίνακα 

2.2.1 δείχνουµε αυτήν ακριβώς τη διαφορά στη µεταφορά πετρελαίου, 

ανάµεσα στις δύο χρονικές περιόδους. 



Πίνακας 2.2.1: Εξέλιξη στη Μεταφορά Πετρελαίου 

 

Μεταφορά σε Βαρέλια (1861-1886) Μεταφορά σε ∆εξαµενές (1886 και µετά) 
Ρωγµές που οδηγούν σε Πυρκαγιά Μικρότερη πιθανότητα πυρκαγιάς 
Συχνά Χαµένο Φορτίο Απώλεια Φορτίου Μόνο σε περίπτωση Ρωγµής του Πλοίου
∆ύσκολη Φορτοεκφόρτωση Ευκολότερη Φορτοεκφόρτωση 
Χρονοβόρα Φορτοεκφόρτωση Γρηγορότερη Φορτοεκφόρτωση 
Μικρή Μεταφορική Ικανότητα ∆υνατότητα για Μεγαλύτερη Μεταφορική Ικανότητα 

 
Πηγή: ∆ιπλωµατική Εργασία Γεωργίου Αδ. Ψαρρού [2.1] 

 
 

    Εκτός όµως από τις δύο περιόδους που διακρίνουµε στον τρόπο µεταφοράς 

του φορτίου, το ίδιο µπορούµε να κάνουµε και µε το µέγεθος της µεταφορικής 

ικανότητας. Συγκεκριµένα ξεχωρίζουµε την εποχή πριν και κατά τη διάρκεια  

του Β παγκοσµίου πολέµου, όπου η χωρητικότητα των µεγαλύτερων 

δεξαµενοπλοίων έφτανε µέχρι τους 25.000 t, και την εποχή µετά από αυτόν, 

όπου δηµιουργήθηκε ένα παγκόσµιο δίκτυο µεταφοράς πετρελαίου, το οποίο 

αποσκοπούσε στη διακίνηση µεγαλύτερων ποσοτήτων και σε µικρότερο 

χρονικό διάστηµα. Με την πάροδο του χρόνου και ενώ οι απαιτήσεις 

αυξάνονταν συνεχώς, έχουµε φτάσει σήµερα σε ένα σηµείο όπου 

κυκλοφορούν και Tankers µε DWT=550.000 t (ULCC). Ο παραπάνω 

εκσυγχρονισµός όµως είναι που µερικές φορές ευχόµαστε να µην είχε 

ξεκινήσει ποτέ, καθώς ένα από τα ULCC να υποστεί ρωγµή και να 

δηµιουργήσει πετρελαιοκηλίδα, µπορεί να οδηγήσει, κάτω από τις κατάλληλες 

συνθήκες, σε πολύ άσχηµες συνέπειες στο θαλάσσιο περιβάλλον και στο 

θαλάσσιο βίο.  

    Σύµφωνα µε τα παραπάνω λοιπόν είναι εύκολο να συµπεράνουµε ότι, ναι 

µεν είναι απαραίτητες οι µαζικές µεταφορές του πετρελαίου από όλο και 

περισσότερα δεξαµενόπλοια, αφετέρου δε, αυξάνονται οι πιθανότητες να 

έχουµε κάποιο ατύχηµα που θα έχει άσχηµα αποτελέσµατα για το θαλάσσιο 

περιβάλλον, και κατ’ επέκταση για τον άνθρωπο. 

 

 

 

 



 

2.3    Γενικά και Ιστορικά Στοιχεία 

 

     Σε ένα µεγάλο ταξίδι είναι πολλοί οι παράγοντες που καθορίζουν το πόσο 

καλό και χωρίς απρόοπτα θα είναι αυτό. Τέτοιοι παράγοντες µπορεί να είναι 

ανθρώπινα ή µηχανικά λάθη, και από εκεί και πέρα συµµετέχουν οι καιρικές 

συνθήκες, η θαλάσσια περιοχή στην οποία βρίσκεται το πλοίο και άλλα, στα 

οποία θα αναφερθούµε αργότερα. ∆υστυχώς η επίδραση του καιρού δε 

µπορεί να εξαλειφθεί για προφανείς λόγους. Από εκεί και πέρα στόχος όλων, 

και κύριο ζήτηµα µελέτης από πολλούς ειδικούς, είναι το κατά πόσο µπορούν 

να µειωθούν όλοι αυτοί οι παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν σε 

ατύχηµα, καθώς και οι καλύτεροι δυνατοί τρόποι µε τους οποίους µπορούν να 

αντιµετωπιστούν οι συνέπειες του τελευταίου. Όταν αναφερόµαστε γενικά σε 

ατύχηµα δεξαµενοπλοίου, το πρώτο πράγµα που µας έρχεται στο µυαλό µετά 

από τις ανθρώπινες ζωές, είναι το αν υπήρξε εκροή πετρελαίου. Στη συνέχεια 

ένα τέτοιο γεγονός αναλύεται σε πολλά περισσότερα από τα οποία εξαρτάται 

το µέγεθος της καταστροφής. Κάποια από αυτά είναι η ποσότητα του χαµένου 

πετρελαίου, η απόσταση του πλοίου τη στιγµή του ατυχήµατος από την 

εκάστοτε ακτή, και όσον αφορά το πλοίο αυτό καθ’ αυτό, η ευστάθεια του 

µετά από τη βλάβη. Το τελευταίο δε θα µας απασχολήσει ιδιαίτερα καθώς θα 

επικεντρώσουµε το ενδιαφέρον µας περισσότερο στην εκροή και τις 

συνέπειες της.  

    Ακόµη σηµαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος µε τον οποίο προέκυψε το 

ατύχηµα. Αν έχουµε σύγκρουση δεξαµενοπλοίων τότε το πιο πιθανό είναι να 

δηµιουργηθεί έκρηξη, οπότε η µόλυνση της θάλασσας θα είναι µηδαµινή ή 

τουλάχιστον πολύ µικρή. Από την άλλη πολύ χειρότερα είναι τα αποτελέσµατα 

στην περίπτωση της προσάραξης, όπου αν το σχίσιµο είναι αρκετά βαθύ, η 

εκροή µπορεί να θεωρείται σίγουρη. Όπως είπαµε και παραπάνω οι συνέπειες 

γίνονται ακόµα πιο καταστροφικές όταν το ατύχηµα (κυρίως προσάραξη) 

πραγµατοποιείται κοντά σε ακτή, οπότε µετά θα ζητηθούν σίγουρα 

αποζηµιώσεις και οπωσδήποτε καθαρισµός. Στον πίνακα 2.3.1 

παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα ατυχήµατα δεξαµενοπλοίων, οι θαλάσσιες 

περιοχές που έγιναν και η χαµένη, εις βάρος του περιβάλλοντος, ποσότητα 

πετρελαίου. Ακόµη θα παρουσιάσουµε σε πίνακα και τον αριθµό των 



πετρελαιοκηλίδων (µικρές και µεγάλες) ανά έτος, καθώς και τη συνολική 

χαµένη ποσότητα φορτίου.  

    Με βάση αυτά τα στοιχεία θα οδηγηθούµε σε κάποια στατιστικά 

συµπεράσµατα σχετικά µε την εξέλιξη των ατυχηµάτων εκροής πετρελαίου, 

τα οποία παρουσιάζονται στο παράρτηµα Α. Επίσης θα επιλέξουµε κάποιες 

από τις πιο µεγάλες και καταστροφικές για το περιβάλλον πετρελαιοκηλίδες, 

και θα περιγράψουµε τον τρόπο που συνέβησαν στο παράρτηµα Β.  

 

 

Πίνακας 2.3.1: Μεγάλα Ατυχήµατα Tankers 

 

 

Όνοµα Πλοίου Έτος Θαλάσσια Περιοχή Ποσότητα Εκροής Πετρελαίου 
Exxon Valdez 1989 Prince William Sound, Alaska, USA 37.000 
Wafra 1971 off Cape Agulhas, South Africa 40.000 
Metula 1974 Magellan Straits, Chile 50.000 
Assimi 1983 55 n.m off Muscat, Oman 53.000 
Katina P. 1992 off Maputo, Mozambique 72.000 
Sea Empress 1996 Milford Haven, UK  72.000 
Aegean Sea 1992 La Coruna, Spain 74.000 
Khark 5 1989 120 n.m off Atlantic Coast of Morocco 80.000 
Braer 1993 Shetland Islands, UK 85.000 
Jacob Maersk 1975 Oporto, Portugal 88.000 
Independenta 1979 Bosphorus, Turkey 95.000 
Hawaiian Patriot 1977 300 n.m off Honolulu 95.000 
Urquiola 1976 La Coruna, Spain 100.000 
Torrey Canyon 1967 Scilly Isles, UK 119.000 
Odyssey 1988 700 n.m off Nova Scotia, Canada 132.000 
Haven 1991 Genoa, Italy 144.000 
Amoco Cadiz 1978 off Brittany, France 223.000 
Castilo De Belver 1983 off Saldanha Bay, South Africa 252.000 
ABT Summer 1991 700 n.m off Angola 260.000 
Atlantic Empress 1979 off Tobago, West Indies 276.000 
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Πίνακας 2.3.2: Αριθµός και Ποσότητα Εκροής Ατυχηµάτων 

∆εξαµενοπλοίων 

 

 Αριθµός 
Πετρελαιοκηλίδων µε: Συνολικά ανά Έτος 

 
Έτος 

 
Ποσότητα 
Εκροής     
(7-700) t 

 
Ποσότητα 
Εκροής 
(>700) t 

 
Αριθµός 

Πετρελαιοκηλίδων 

Ποσότητα 
Εκροής 

(t) 
1970 6 29 35 301.000 
1971 18 14 32 167.000 
1972 49 24 73 311.000 
1973 25 32 57 166.000 
1974 91 26 117 169.000 
1975 97 19 116 342.000 
1976 67 25 92 369.000 
1977 65 16 81 298.000 
1978 54 23 77 395.000 
1979 59 34 93 608.000 
1980 51 13 64 103.000 
1981 49 6 55 44.000 
1982 44 3 47 11.000 
1983 52 11 63 384.000 
1984 25 8 33 28.000 
1985 29 8 37 88.000 
1986 25 7 32 19.000 
1987 27 10 37 30.000 
1988 11 10 21 198.000 
1989 32 13 45 178.000 
1990 50 13 63 61.000 
1991 27 8 35 435.000 
1992 31 9 40 162.000 
1993 30 11 41 144.000 
1994 27 7 34 105.000 
1995 20 3 23 9.000 
1996 20 3 23 79.000 
1997 27 10 37 67.000 
1998 22 4 26 10.000 
1999 19 5 24 29.000 
2000 18 3 21 12.000 
2001 16 

 

3 19 

 

8.000 
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2.4    Αιτίες Ρύπανσης από ∆εξαµενόπλοια 

 

    Όπως είδαµε και σε κάποιες περιπτώσεις παραπάνω η ρύπανση του 

περιβάλλοντος από το πετρέλαιο των δεξαµενοπλοίων µπορεί να οφείλεται σε 

διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, 

τις λειτουργικές διαδικασίες (operations), που περιλαµβάνουν λάθη κατά την 

φορτοεκφόρτωση ή τον εφοδιασµό µε καύσιµα, και τα ατυχήµατα (accidents), 

που περιλαµβάνουν συγκρούσεις πλοίων, προσαράξεις, κατασκευαστικές 

αστοχίες ή πυρκαγιές και εκρήξεις. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε 

αναλυτικά πόσες εκροές είχαµε εξαιτίας κάθε ενός παράγοντα µε αυτές των 

κάτω των 7 t να είναι σχεδόν πάντα οι πολυπληθέστερες. 

 

Πίνακας 2.4.1: Αιτίες ρύπανσης από Tankers 

 

Αιτίες Εκροής Πετρελαίου <7 t (7-700) t >700 t Σύνολο 
1) Λειτουργικές ∆ιαδικασίες     

Φόρτωση/Εκφόρτωση 2767 299 17 3083 
Εφοδιασµός µε Καύσιµα 541 25 0 566 

Άλλες ∆ιαδικασίες 1167 47 0 1214 
     

2) Ατυχήµατα     
Συγκρούσεις 163 254 87 504 
Προσαράξεις 222 200 106 528 

Κατασκευαστικές Αστοχίες 562 77 43 682 
Πυρκαγιές, Εκρήξεις 150 16 19 185 

     
3) Άλλα 2221 165 37 2423 

     
Σύνολο 7793 1083 309 9185 
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2.5    Τρόποι Πρόληψης και Αντιµετώπισης της                                             

Ρύπανσης 

 

    Τα µέτρα που µπορούν να ληφθούν έναντι περιβαλλοντικών καταστροφών 

από δεξαµενόπλοια κατηγοριοποιούνται σε ενεργητικές και παθητικές 

µεθόδους ασφαλείας. 

    Οι ενεργητικές µέθοδοι είναι αυτές οι οποίες εφαρµόζονται για την 

πρόληψη του ατυχήµατος. Πρωτεργάτης αυτής της οµάδας είναι η µέθοδος 

load on top, κατά την οποία τα µίγµατα νερού-πετρελαίου µεταφέρονται σε 

δεξαµενή καταλοίπων (slop tank) και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

διαχωρίζονται λόγω βαρύτητας. Στο λιµάνι φόρτωσης το νερό αντλείται και  

πάνω από το ήδη υπάρχον πετρέλαιο προστίθεται το νέο. Άλλες µέθοδοι 

αυτής της κατηγορίας είναι ο καθαρισµός των δεξαµενών µε χρήση του 

φορτίου (Crude Oil Washing, COW), η αδρανοποίηση αυτών από τα 

καυσαέρια του λέβητα ώστε να αποφευχθούν πιθανές εκρήξεις (Inert Gas 

System, IGS), καθώς και τα προγράµµατα εκπαίδευσης των πληρωµάτων. 

    Αντίθετα οι παθητικές µέθοδοι είναι εκείνες οι οποίες χρησιµοποιούνται 

αφού συµβεί το ατύχηµα µε στόχο να ελαχιστοποιηθούν όσο γίνεται οι 

καταστροφικές συνέπειες. Βασική µέθοδος είναι οι ενέργειες που µπορούν να 

γίνουν από το πλήρωµα και από τις αρµόδιες αρχές (Shipboard Oil Pollution 

Emergency Plan, Salvage and Rescue Operations). Επίσης µετά από ένα 

ατύχηµα είναι απαραίτητο να εξεταστούν από τους ειδικούς διαφορετικοί 

τρόποι σχεδίασης. Για παράδειγµα η µείωση των διαστάσεων των δεξαµενών 

ή η χρήση διπυθµένων και διπλών τοιχωµάτων, ίσως µερικές φορές βελτιώνει 

την αποτελεσµατικότητα των δεξαµενοπλοίων ως προς τη ρύπανση, πράγµα 

το οποίο δεν είναι ποτέ απόλυτο. 

     Από εκεί και πέρα όταν ήδη έχει γίνει το ατύχηµα και έχουµε εκροή,  

υπάρχουν κάποιες µέθοδοι για τον καθαρισµό του θαλάσσιου περιβάλλοντος: 

 

• Αναχαίτιση και Αποκατάσταση: Συνήθως είναι το πρώτο µέτρο που 

εφαρµόζεται στη προσπάθεια καθαρισµού µιας θαλάσσιας περιοχής 

από εκροή πετρελαίου. Μεγάλοι πλαστικοί πλωτήρες ή ελαστικά 

φράγµατα (γνωστά ως µπούµες) τοποθετούνται γύρω από την 



ρυπασµένη περιοχή, παίζοντας έτσι το ρόλο του διαφράγµατος, που σε 

πρώτη φάση θα συγκρατήσει το χαµένο πετρέλαιο εντός αυτής της 

περιοχής. Στη συνέχεια το πετρέλαιο αυτό µπορεί να αποσυρθεί από 

εκεί µε διάφορες αντλίες-κουτάλες (Vacuum Skimmers), µέσω των 

οποίων µεταφέρεται σε νέες δεξαµενές. Αν όµως ο καιρός δεν τα 

επιτρέπει αυτά τότε χρησιµοποιούνται ειδικοί πλωτοί τροχοί και 

αντλίες, που µεταφέρουν το πετρέλαιο. 

 

• Χηµικά ∆ιαλυτικά: Τέτοιες ουσίες χρησιµοποιούνται όταν θέλουµε ένα 

µεγάλο στρώµα πετρελαίου να το διασπάσουµε σε εκατοµµύρια µικρές 

σφαίρες πετρελαίου. Οι µικρές αυτές σφαίρες (µόρια) µπορούν πιο 

εύκολα να διασκορπιστούν και να µεταφερθούν προς τα έξω 

συγκριτικά µε µια συνεχή πετρελαιοκηλίδα. Σε σχέση λοιπόν µε την 

άντληση του πετρελαίου, µε τα χηµικά γίνεται προσπάθεια να 

µοιραστούν κατά κάποιο τρόπο οι συνέπειες της εκροής.  

 

• Βιολογικές Αντιδράσεις: Θα λέγαµε ότι µια µέθοδος καθαρισµού του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι και µέσω της χρήσης µικροβίων και 

λιπασµάτων. Συνήθως χρησιµοποιείται όταν το πετρέλαιο εκροής 

βρίσκεται κοντά σε ακτή, παρά όταν η επηρεασµένη περιοχή είναι σε 

ανοιχτά νερά (όπως έγινε και µετά το ατύχηµα του Exxon Valdez). 

 

• Χρήση Ανάφλεξης: Είναι η τελευταία µέθοδος καθαρισµού της 

ρυπασµένης περιοχής, η οποία εφαρµόζεται πολύ σπάνια. 

Χαρακτηριστικό της είναι ότι όπως και τα χηµικά, εξαπλώνει τη 

ρύπανση, παρά να την αποµακρύνει από το φυσικό περιβάλλον.  

 

    Σε επόµενο κεφάλαιο θα δούµε αναλυτικά πως µπορούµε να 

κοστολογήσουµε την εφαρµογή των παραπάνω µεθόδων σε διάφορες 

περιπτώσεις εκροής. Αρχικά όµως πρέπει να αναπτύξουµε τη µεθοδολογία 

που θα µας δώσει τις πιθανότητες εκροής ενός πλοίου, καθώς και τις χαµένες 

ποσότητες πετρελαίου, βήµατα τα οποία θα αποτελέσουν το σκαλοπάτι για 

την εκπλήρωση του στόχου µας. 

 



3   Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Μεθοδολογιών 
 
Εισαγωγή 
 
    Όπως είπαµε παραπάνω η µεταφορά του πετρελαίου µέσω θαλάσσης είναι 

πολύ σηµαντική για την αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής µας. Πρέπει 

όµως να λάβουµε υπόψη τις αρνητικές συνέπειες και την απειλή προς το 

περιβάλλον, που µπορεί να συνεπάγεται η διακίνηση τόσων πολλών τόνων 

πετρελαίου.  

    Αυτή την απειλή πρώτο αναγνώρισε και αποφάσισε να ξεκινήσει να ερευνά 

το εθνικό συµβούλιο για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από το 

πετρέλαιο (International Convention for Prevention of Pollution of the Sea by 

Oil, OILPOL), το οποίο συγκλήθηκε πρώτη φορά το 1954. Η κυβέρνηση του 

Ηνωµένου Βασιλείου ήταν εκείνη που οργάνωσε το συνέδριο και 

προβλεπόταν να αναλάβει όλη την ευθύνη αυτού ο IMO, όταν θα ξεκινούσε να 

λειτουργεί. Αργότερα, που τέθηκε σε εφαρµογή στις 26 Ιουλίου του 1958 ο 

IMO (International Maritime Organization), τότε ουσιαστικά άρχισε να 

διευθύνει και την OILPOL. Το πρώτο έργο της OILPOL ήταν να δηµιουργήσει 

προστατευόµενες περιοχές που εκτείνονταν 50 µίλια από τις ακτές, καθώς και 

να κάνει υποχρεωτική την απόρριψη µιγµάτων πετρελαίου- νερού και 

καταλοίπων των δεξαµενών, σε ειδικές εγκαταστάσεις στα λιµάνια.    

    Το πρώτο γεγονός που οδήγησε σε αναγκαστικές αλλαγές ήταν το ατύχηµα 

του Torrey Canyon το 1967, το οποίο απέδειξε ότι υπήρχαν κενά στους 

κανονισµούς. Ο IMO αποφάσισε να συγκαλέσει νέο συνέδριο στις 2 

Νοεµβρίου του 1973 από όπου προέκυψε και η ∆ιεθνής Σύµβαση για την 

Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία (International Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships, MARPOL 1973). Εντωµεταξύ ο IMO το 

1971 πρόσθεσε στις βασικές αρχές της OILPOL ουσιώδεις τροποποιήσεις, οι 

οποίες αφορούσαν την οριοθέτηση των διαστάσεων για τις δεξαµενές φορτίου 

όλων των Tankers, των οποίων οι παραγγελίες είχαν γίνει µετά το 1972. 

    Τη δεκαετία του 70 είχαµε αρκετά µεγάλα ατυχήµατα, όπως δείξαµε και 

στο κεφάλαιο 2. Αυτό έγινε η αιτία να συγκληθεί νέο συνέδριο το 1978, του 



οποίου οι αποφάσεις επηρέαζαν και άλλαζαν κάποια πράγµατα στο 

πρωτόκολλο του 1978, της σύµβασης για την Ασφάλεια της Ζωής στη 

Θάλασσα, του 1974 (1974 Convention on the Safety of Life at Sea, 1978 SOLAS 

Protocol) και στο πρωτόκολλο του 1978 της σύµβασης MARPOL. Όλες αυτές 

οι αλλαγές συγχωνεύτηκαν σαν µέτρα σε ένα πρωτόκολλο, αυτό της 17 

Φεβρουαρίου του 1978, το οποίο απορρόφησε κατά κάποιο τρόπο την 

προηγούµενη σύµβαση και έτσι προέκυψε η MARPOL 73/78 που τέθηκε σε 

εφαρµογή από τις 2 Οκτωβρίου του 1983.  

    Η τελευταία περιέχει έξι ενδιαφέροντα παραρτήµατα για την ασφάλεια 

έναντι ρύπανσης στις θάλασσες (παράρτηµα Γ). Το κοµµάτι που θα 

µελετήσουµε και θα εφαρµόσουµε εµείς παρακάτω είναι το 19.5 (η νέα 

έκδοση του 13F(5)), το οποίο περιέχει όλη τη διαδικασία υπολογισµού των 

πιθανοτήτων εκροής, των χαµένων ποσοτήτων πετρελαίου, των παραµέτρων 

εκροής και του συντελεστή αποφυγής ρύπανσης Ε.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1 Πιθανοθεωρητική Μέθοδος 
 
    Συνοπτικά η διαδικασία περιλαµβάνει: 
 

1. Μελέτη του σκάφους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος І 
της MARPOL και προσδιορισµός της κατάστασης πλήρους φορτίου. 

2. ∆ιαδοχική εξέταση και τελική σύνθεση των περιπτώσεων βλάβης. Με 
χρήση των συναρτήσεων κατανοµής πυκνότητας πιθανότητας που 
δίνονται παρακάτω σε µορφή διαγραµµάτων, προσδιορίζονται οι 
πιθανότητες να υποστούν βλάβη διάφοροι συνδυασµοί διαµερισµάτων 
του. 

3. Υπολογισµός της τελικής θέσης ισορροπίας για κάθε περίπτωση 
ρήγµατος στην πλευρά ή στον πυθµένα (απαραίτητο να γίνει στο 
τελικό στάδιο της σχεδίασης στο Ναυπηγείο).   

4. Υπολογισµός της ποσότητας εκροής πετρελαίου που προκύπτει για 
κάθε περίπτωση βλάβης. ∆ιεξάγονται χωριστοί υπολογισµοί για 
πλευρικό ρήγµα και για ρήγµα στον πυθµένα λαµβάνοντας υπόψη 
παλίρροια (πτώση στάθµης θάλασσας µε το πλοίο σε σταθερό ύψος 
λόγω προσάραξης) 0, 2, και 4.5 µέτρα. Για τα πλευρικά ρήγµατα 
γίνεται η υπόθεση ότι όλο το πετρέλαιο που ευρίσκεται στο χώρο που 
επηρεάζεται από τη συγκεκριµένη βλάβη, εκρέει προς τη θάλασσα. Για 
τα ρήγµατα στον πυθµένα εφαρµόζεται η αρχή της υδροστατικής 
ισορροπίας. 

5. Υπολογισµός των παραµέτρων εκροής πετρελαίου. Οι συσσωρευµένες 
πιθανότητες που αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο εκροής 
προσδιορίζονται τόσο για πλευρική σύγκρουση, όσο και για προσάραξη 
µε τις τρεις περιπτώσεις παλίρροιας. 

6. Με κατάλληλο συνδυασµό των αποτελεσµάτων των υπολογισµών του 
προηγούµενου βήµατος προσδιορίζεται ο Συντελεστής Αποφυγής 
Ρύπανσης (Pollution Prevention Index) E. Η µελετώµενη εναλλακτική 
σχεδίαση είναι ικανοποιητική αν Ε≥1.  

 
    Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το 3ο βήµα της παραπάνω διαδικασίας δε θα 
πραγµατοποιηθεί αναλυτικά, καθώς στην εν λόγω διπλωµατική δεν 
επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στην τελική κατάσταση ισορροπίας του 
σκάφους αλλά στην ποσότητα εκροής πετρελαίου, καθώς και στις συνέπειες 
που έχει κάθε µια από τις περιπτώσεις βλάβης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΒΗΜΑ 1Ο: Σχεδιαστικά στοιχεία σκάφους 
 
    Στο πρώτο βήµα της διαδικασίας θα φροντίσουµε να αποκτήσουµε όσο το 
δυνατό µεγαλύτερη οικειότητα µε το πλοίο πάνω στο οποίο θα γίνει η 
εφαρµογή. Έτσι λοιπόν θα παρουσιάσουµε σε ένα πίνακα όλα τις κύριες 
διαστάσεις και στοιχεία που χρειάζονται, καθώς καλό θα ήταν να δείξουµε και 
κάποιο σκαρίφηµα, ώστε να φαίνονται πολύ καθαρά οι δεξαµενές και τα όρια 
τους.  
 
ΒΗΜΑ 2Ο: Προσδιορισµός της κατάστασης πλήρους φορτίου 
 
    Σε αυτό το βήµα θα δώσουµε αναλυτικά τις χωρητικότητες σε πετρέλαιο 
κάθε µιας από τις δεξαµενές στον χώρο φορτίου, έτσι ώστε στην περίπτωση 
του πλευρικού ρήγµατος να βρίσκουµε αµέσως την ποσότητα εκροής (αφού 
όπως είπαµε εκρέει προς τη θάλασσα όλη η ποσότητα πετρελαίου που 
περιέχεται στις αντίστοιχες υπό βλάβη δεξαµενές). Στην περίπτωση της 
προσάραξης θα παίξει σηµαντικό ρόλο, εκτός από τις δεξαµενές που έχουν 
χτυπηθεί, και η πτώση της εξωτερικής στάθµης λόγω παλίρροιας. Ακόµη 
χρήσιµο θα ήταν να προσθέσουµε και µια συνολική εικόνα για την Full Load 
Departure κατάσταση και το πώς αναλύεται το εκτόπισµα στις επιµέρους 
οµάδες βαρών 
 
BHMA 3Ο: Σύνθεση εξεταζόµενων καταστάσεων βλάβης 
 
    Στα παρακάτω σχήµατα δίνονται οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας 
που προσδιορίζουν τα γενικά χαρακτηριστικά πλευρικού ρήγµατος, καθώς και 
οι αντίστοιχες για τις περιπτώσεις που έχουµε ρήγµα στον πυθµένα. 
Συγκεκριµένα δίνονται οι εξής συναρτήσεις: 
 
Πλευρικό Ρήγµα: 
 

1. ∆ιαµήκης θέση ρήγµατος (fs1) 
2. ∆ιαµήκης έκταση ρήγµατος (fs2) 
3. Εγκάρσια εισχώρηση ρήγµατος (fs3) 

 
Ρήγµα Στον Πυθµένα: 
 

1. ∆ιαµήκης θέση ρήγµατος (fb1) 
2. ∆ιαµήκης έκταση ρήγµατος (fb2) 
3. Κατακόρυφη εισχώρηση ρήγµατος (fb3) 
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∆ιάγραµµα 3.1.1: Συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας για πλευρικό ρήγµα λόγω 

σύγκρουσης: 
 

Άνω: Θέσης κατά το διάµηκες 
Μέση: ∆ιαµήκους έκτασης 

Κάτω: Εγκάρσιας εισχώρησης 
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fb3 Vertical Penetration
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∆ιάγραµµα 3.1.2: Συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας ρήγµατος στον πυθµένα λόγω 

Άνω: Θέσης κατά το διάµηκες 

προσάραξης: 
 

Μέση: ∆ιαµήκους έκτασης 
Κάτω: Κατακόρυφης εισχώρησης  

 



 
    Είναι σηµαντικό να πούµε ότι εκτός των παραπάνω συναρτήσεων, η 
διαδικασία της MARPOL παρέχει διαγράµµατα και για κάποιες της της είναι 

 κατακόρυφη έκταση και θέση (fs4 και fs5 αντίστοιχα) για την περίπτωση 
του ση και θέση (fb4 και fb5 
ντίστοιχα) στην περίπτωση του ρήγµατος στον πυθµένα. Ο λόγος που δεν 

ε ότι κάθε φορά η διαµήκης φρακτή έχει υποστεί 
λάβη, και από εκεί και πέρα εξετάζουµε την επίδραση της στάθµης της 
θάλασσας (µε τη βοήθεια της οπίας). 
 

ς

ταση την 0.3L, ενώ στης εγκάρσιας εισχώρησης 

ι
ας 

ώσει:  

η
 πλευρικού ρήγµατος, και η εγκάρσια έκτα

α
της συµπεριλαµβάνουµε στην µελέτη της είναι ότι, στο πλευρικό ρήγµα δε της 
αφορά σε ποιο σηµείο του κοίλου είναι το κέντρο του ρήγµατος και πόσο είναι 
το ύψος του, αφού θεωρούµε ότι σε οποιοδήποτε σηµείο να χτυπηθεί το 
τοίχωµα (ανάλογα µε την εισχώρηση), θα έχουµε εκροή της της αντίστοιχης 
ποσότητας πετρελαίου. Οµοίως και της περιπτώσεις που έχουµε ρήγµα στον 
πυθµένα, δε παίζει σηµαντικό ρόλο η εγκάρσια θέση και έκταση του 
ρήγµατος, αφού θεωρούµ
β

υδροστατικής ισορρ

1. Πλευρικό Ρήγµα Λόγω Σύγκρουση : 
 
    Όπως παρατηρούµε από τις εν λόγω συναρτήσεις, το βήµα προχώρησης 
στην συνάρτηση της διαµήκους θέσης είναι 0.1L, στης διαµήκους έκτασης 
0.1L θεωρώντας σα µέγιστη έκ
0.05B θεωρώντας σα µέγιστη έκταση κατά πλάτος τη 0.3Β. Εποµένως θα 
έχουµε 10 περιπτώσεις διαµήκους θέσης, 3 διαµήκους έκτασης κα  6 
εγκάρσιας εισχώρησης. Άρα ο συνδυασµός όλων αυτών αναλυτικά θα µ
δ
 

10 Χ 3 Χ 6=180 
 

ροκαλούν βλάβη στα 
ια διαµερίσµατα, θα αθροίζονται και θα εκλαµβάνονται σα µια περίπτωση 
λάβης. 

2. Ρήγµα Στον Πυθµένα Λόγω Προσάραξης: 

    Ο ορθογωνικό κουτί µε το βήµα 
προχώρησης στην συνάρτηση τις διαµήκους θέσης να είναι 0.1L, στης 
διαµήκους
εγκάρ
0.3D. 
έκταση
αναλυ
 

διαφορετικές περιπτώσεις. Τα ρήγµατα εξετάζονται σαν ορθογωνικά κουτιά. 
Κάθε ρήγµα θεωρείται ότι προκαλεί ανάλογα µε τις διαστάσεις του βλάβη σε 1 
ή περισσότερα διαµερίσµατα του πλοίου. Στην ανάπτυξη της διαδικασίας, οι 
πιθανότητες που θα αντιστοιχούν σε ρήγµατα τα οποία π
ίδ
β
 

 
µοίως και εδώ το ρήγµα θεωρείται 

 έκτασης 0.1L θεωρώντας σα µέγιστη έκταση την 0.8L, ενώ στης 
σιας εισχώρησης 0.05D θεωρώντας σα µέγιστη έκταση κατά ύψος τη 
Εποµένως θα έχουµε 10 περιπτώσεις διαµήκους θέσης, 8 διαµήκους 
ς και 6 κατακόρυφης εισχώρησης. Άρα ο συνδυασµός όλων αυτών 
τικά θα τις δώσει:  

10 Χ 8 Χ 6=480 
 

διαφορετικές περιπτώσεις. Αφού και στην περίπτωση τις προσάραξης 
πολογίσουµε αναλυτικά την κάθε πιθανότητα, στη συνέχεια θα κάνουµε 
οµα αναφέρονται στα ίδια 
υ

δοποίηση των πιθανοτήτων των βλαβών που 



διαµερ
εκροή,
    Σε α
διαµέρ
ποσότη
 
 
ΒΗΜΑ

ίσµατα, τις και παραπάνω, ώστε να δούµε σε ποιες περιπτώσεις έχουµε 
 και τι µεγέθους είναι.  
υτό το σηµείο σηµειώνουµε ότι οι πιθανότητες ρήγµατος σε κάθε 
ισµα, ή οµάδα διαµερισµάτων, θα παρουσιαστούν µαζί µε τις 
τες πετρελαίου που εκρέουν σε κάθε περίπτωση, στο παράρτηµα ∆. 

 4Ο: Υπολογισµός τις θέσης ισορροπίας για κάθε περίπτωση βλάβης  

 λόγω υπολογισµός απαιτείται µόνο στο τελικό τάδιο σχεδίασης στο 
γείο σύµφωνα µε τη παράγραφο 5.1.5.10 τις οδηγίας του IMO. Ούτως η 
στη συγκεκριµένη διπλωµατική, δεν επικεντρώνουµε το ενδιαφέρ

 
    Ο εν σ
Ναυπη
άλλως ον τις 
στην κ  φ ν
 
 
ΒΗΜΑ 5

ατάσταση του σκά ους µετά τη  εκάστοτε βλάβη. 

Ο: Υπολογισµός εκροής πετρελαίου για τις οµάδες διαµερισµάτων  
 
 

1. λευρικό Ρήγµα Λόγω Σύγκρουσης: 
 

όλο το φορτίο εκρέει προς τη 
άλασσα. Έτσι για παράδειγµα αν ένα ρήγµα λόγω σύγκρουσης στη 
δεξιά πλευρά του πλοίου εκτείνεται από τη δεξαµενή C.O.T NO7 
(συµπεριλαµβανοµένου και του Slop Tank) µέχρι την δεξαµενή C.O.T 

 ποσότητα εκροής θα είναι το άθροισµα των ποσοτήτων 
ετρελαίου των δεξαµενών 5, 6, 7 (στην πραγµατικότητα οι µισές τιµές 
αφ η
 

 
2. Ρή
 

    Στις θα πρέπει να 
εκτελε τερικά 
του ίασης 
µπορεί να γίνει η υπόθεση ότι υπάρχει µηδενική διαγωγή και µηδενική 
εγκάρσια κλίση. Επίσης υποθέτουµε µια υπερπίεση 0,05 bar λόγω της 

Οι χώροι του 
διπυθµένου θεωρείται ότι συγκεντρώνουν κάποιο µέρος του φορτίου 

 
ισορροπίας). Παρόλαυτα δε γίνεται καµία υπόθεση για το πώς 

. 
    Με βάση τα παραπάνω εκτελούνται υπολογισµοί για τρεις 

• Χωρίς πτώση της εξωτερικής στάθµης της θάλασσας. 
• Με πτώση της στάθµης κατά 2 µέτρα λόγω παλίρροιας. 
• Με πτώση της στάθµης κατά 4,5 µέτρα λόγω παλίρροιας. 

Π

Σε περίπτωση βλάβης ενός ή περισσοτέρων διαµερισµάτων λόγω 
πλευρικού ρήγµατος, θεωρείται ότι 
θ

NO5, η
π

ού  διαµήκης φραχτή δε θεωρούµε ότι έχει τρωθεί): 

γµα στον Πυθµένα λόγω Προσάραξης:           

 περιπτώσεις που έχουµε ρήγµατα στον πυθµένα, 
στεί υπολογισµός ισορροπίας πιέσεων εσωτερικά και εξω

 ρήγµατος. Για υπολογισµούς στο στάδιο της αρχικής σχεδ

ύπαρξης αδρανούς αερίου πάνω από το φορτίο. 

που διαφεύγει από τη δεξαµενή φορτίου από πάνω. Οι χώροι αυτοί 
εκτιµάται ότι έχουν κατακλυστεί από µίγµα νερού/πετρελαίου µε 
περιεκτικότητα 50-50% κατ’ όγκο (στην κατάσταση τελικής

διανέµεται το πετρέλαιο και το νερό µέσα στους χώρους αυτούς

υποπεριπτώσεις:  
 



 
 ποσότητα του πετρελαίου που εκρέει σε κάθε περίπτωση θα 

υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο που προκύπτει από εφαρµογή της 
Η

αρχής της υδροστατικής ισορροπίας: 
 

( ) ( )1100 gZpgZ SSCC ⋅⋅=⋅+⋅⋅ ρδρ  

 
Όπου: 
 

o ZC είναι το ύψος του εναποµείναντος πετρελαίου στη δεξαµενή 
φορτίου που έχει υποστεί βλάβη (m). 

αι 0,9 t/m3). 
 g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας (9,81 m/sec2). 

. 
o ρs είναι η πυκνότητα του θαλασσινού νερού (1,025 t/m3). 

 
 
ΒΗΜΑ 6

o ρc είναι η πυκνότητα του πετρελαίου (εδώ λαµβάνετ
o
o δ(p) είναι η ρυθµισµένη πίεση ανοίγµατος βαλβίδων στις 

δεξαµενές φορτίου (λαµβάνεται η τιµή 0,05 bar). 
o ZS είναι η εξωτερική πίεση στο ύψος του διπυθµένου (m)

Ο: Υπολογισµός των παραµέτρων εκροής πετρελαίου 

  Αφού λοιπόν εκτελέσουµε τους υπολογισµούς για όλους τους πιθανούς 
µ

 υπολογίσουµε τις παραµέτρους εκροής πετρελαίου: 

α Μηδενικής Εκροής (Probability Of Zero Oil Outflow) P

 
  
συνδυασµούς διαµερισ άτων, και ταξινοµήσουµε σωστά τις οµάδες αυτών, 
είµαστε έτοιµοι να
 
Πιθανότητ 0: 

  Αυτή η παράµετρος δίνει τη συσσωρευµένη πιθανότητα που καλύπτει όλες 
ις περιπτώσεις ρηγµάτων για τα οποία δε προκύπτει εκροή: 

 
  
τ
 

∑
=

i = η πιθανότητα βλάβης του κάθε διαµερίσµατος ή συνδυασµού 
διαµερισµάτων  
Κ  = 0 αν η βλάβη του αντίστ χου διαµερίσµατος ή συνδυασµού 

⋅=
i

ii KPP
1

0  

 
Όπου: 
 
i = το εκάστοτε διαµέρισµα ή συνδυασµός διαµερισµάτων που βρίσκονται υπό 
µελέτη 

n

P

οιi

διαµερισµάτων προκαλεί εκροή και 1 αν δεν έχουµε εκροή. 
 
 
Παράµετρος Μέσης Εκροής (Mean Oil Outflow Parameter) OM: 

 
 

 
    Αυτή η παράµετρος αντιπροσωπεύει το ζυγισµένο µέσο όρο όλων των 
περιπτώσεων και υπολογίζεται µε πρόσθεση όλων των γινοµένων κάθε 
περίπτωσης βλάβης επί την υπολογισµένη εκροή που της αντιστοιχεί: 
 



∑
=

⋅
=

n
ii OP

O  
i

M C1

Pi = η πιθανότητα βλάβης του κάθε διαµερίσµατος  συνδυασµού 
διαµερισµάτων 
Oi = η ποσότητα της εκροής (m3) από  διαµερίσµατα που έχουν υποστεί τη 

 χώρου φορτίου στο 98% της χωρητικότητας 
 

αράµετρος Ακραίας Εκροής (Extreme Oil Outflow Parameter) O

 
που: Ό

 
ή

τα
βλάβη (i) 
C = Συνολική ποσότητα (m3) του

 
Π E: 

  Αυτή η παράµετρος αντιπροσωπεύει το ζυγισµένο µέσο όρο εκείνων 
ποκλειστικά των περιπτώσεων βλάβης που εµπίπτουν στην περιοχή 
συσ υ . Η τιµή της υπολογίζεται ως 
ξής: Πρώτα υπολογίζονται τα γινόµενα των συσσωρευµένων πιθανοτήτων 

εταξύ 0,9 και 1,0 επί τις αντίστοιχες εκροές. Ακολούθως τα 
ά αθροίζονται και το αποτέλεσµα πολλαπλασιάζεται επί 10: 

 
  
α

σωρε µένης πιθανότητας µεταξύ 0,9 και 1,0
ε
που είναι µ
γινόµενα αυτ
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅
⋅= ∑ C

OP
O ieie

E 10  

 
Όπου ο δείκτης ie υπάρχει για να δηλώνει τις περιπτώσεις που έχουµε ακραία 
εκροή. 
 
ΒΗΜΑ 7Ο: Υπολογισµός του συντελεστή αποφυγής ρύπανσηςΕ 
 
    Τελευταίο βήµα της διαδικασίας είναι να εξετάσουµε κατά πόσο η 
κατασκευή και η διαµερισµατοποιήση του πλοίου µας ικανοποιεί τIς 
απαιτήσεις του κανονισµού 19 της MARPOL περί ασφάλειας. Για να 
πραγµατοποιηθεί αυτό πρέπει να υπάρχει ισοδυναµία µε το δεξαµενόπλοιο 
αναφοράς, κάτι το οποίο εξασφαλίζεται αν οσυντελεστής αποφυγής ρύπανσης 
είναι ίσος ή µεγαλύτερος του 1.  
  
   Ο συντελεστής Ε υπολογίζεται από τη σχέση: 
 

( ) ( )
E

ER

M

MR

OR

O

O
O

O
O

P
P

E
+
+⋅

+
+
+⋅

+
⋅

=
025,0

025,01,0
01,0

01,04,05,0
 

 
όπου POR, OMR και OER είναι οι αντίστοιχες τιµές των παραµέτρων PO, OM, OE 
του πλοίου αναφοράς του IMO. 

 
 
 
 
 
 



3.2 Κόστος Εκροής Πετρελαίου 
 
Εισαγωγή 

 
    Στη µέχρι τώρα πορεία της συγκεκριµένης διπλωµατικής, θα λέγαµε ότι 
εστιάσαµε ουσιωδώς στο πιθανοθεωρητικό κοµµάτι, 
πόµενο κεφάλαιο θα γίνουν οι υπολογισµοί των πιθανοτήτων

από το οποίο στο 
 βλάβης του 

λοίου µε βάση τη διαδικασία της MARPOL, σε περιπτώσεις πλευρικού 
ήγµατος ή ρήγµατος στον πυθµένα, καθώς και των ποσοτήτων εκροής 
ετρελαίου σε κάθε µια από αυτές. Βέβαια σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν 
ναφερθήκαµε καθόλου στο πεδίο δράσης του εν λόγω πλοίου (δηλαδή σε 
οιες περιοχές θα πλεύσει) και συνεπώς δεν έχουµε συµπεριλάβει πουθενά τις 
ιθανότητες εύρεσης και σύγκρουσης (ή προσάραξης) του πλοίου σε κάποια 
αλάσσια τοποθεσία. Προς το παρόν θα κρατήσουµε αυτό το σηµαντικό 
έρος για το τέλος και θα περάσουµε στο στόχο όλης αυτής της διπλωµατικής, 
ο κόστος εκροής. 

 τελευταία χρόνια 
 ενδιαφέροντος είναι 

δ

ν 
υθ ιστικών διατάξεων και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, λόγω του 
υψ α ανάλογη περίπτωση ήταν αυτή του ατυχήµατος 
του οιες 
κινήσε λτίωση των διεθνών διατάξεων αποζηµίωσης. Το 
τελ τ ivil Liability Convention 
(CLC) 
    Έτσι τόχο να παράγει µια τεκµηριωµένη µελέτη µερικών από τις 
παρ π µένη έκθεση η 
οποία ν στην Αµερική για την 
ερίοδο 1990-1999. Με βάση την εξέταση όλων αυτών των περιπτώσεων θα 
πορούσαµε στη συνέχεια να ξεχωρίσουµε ποιοι παράγοντες παίζουν 
σηµαντικό ρόλο σε µια εκροή, και πως επιδρά στο κόστος η συνδυασµένη 
δράση αυτών.  
    Παρακάτω θα κάνουµε µια προσπάθεια να κατηγοριοποιήσουµε τους 
παράγοντες µιας εκροής, και να εξετάσουµε πως επιδρά ο καθένας στο κόστος 
αυτής. Όλη αυτή η µελέτη βέβαια θα γίνει και παρακάτω στην πράξη, καθώς 
θα εφαρµόσουµε κάποια µαθηµατικά µοντέλα κόστους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε
π
ρ
π
α
π
π
θ
µ
τ
    Το κόστος εκροών δεξαµενοπλοίων παρουσιάζει τα
ξαιρετικό ενδιαφέρον. Οι λόγοι ύπαρξης ενός τέτοιουε
πολυ ιάστατοι και περιλαµβάνουν ακαδηµαϊκές µελέτες, προγράµµατα 
πρόληψης και αντιµετώπισης τέτοιων περιπτώσεων, καθώς και εκτιµήσεις 
επάρκειας των ασφαλιστικών µέτρων και των κανονισµών αποζηµίωσης. Η 
τελευταία αιτία έρχεται στην επιφάνεια µόνο µετά από σηµαντικές εκροές, οι 
οποίες είναι ικανές να τραβήξουν την προσοχή των πολιτικών, των υπεύθυνω
ρ µ
ηλού τους κόστους. Μι
 ERIKA το 1999, µετά το οποίο τα αρµόδια όργανα πρότειναν κάπ

ις σκοπεύοντας στη βε
ευ αίο επετεύχθη µε δύο συνέδρια το 1992, το C

και το Fund Convention.  
 λοιπόν µε σ

α άνω προτάσεις, η P&I Clubs δηµιούργησε µια εκτετα
περιελάµβανε τις εκροές 360 δεξαµενοπλοίω

π
µ



3.2.1    Συντελεστές Κόστους Πετρελαιοκηλίδων 
 
    Οι κυριότεροι συντελεστές οι οποίοι επηρεάζουν το κόστος των εκροών 
πετρελαίου δίνονται παρακάτω. Στη συνέχεια σε ένα πιο κατατοπιστικό 
διάγραµµα παρουσιάζουµε µια κατηγοριοποίηση αυτών, η οποία θα µας 
βοηθήσει να αναλύσουµε και να κατανοήσουµε περισσότερο κάποια εκροή: 
 

• Τύπος Πετρελαίου 
• Φυσικά, βιολογικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά της τοποθεσίας 

όπου συνέβη η εκροή 
• Καιρικές συνθήκες και κατάσταση θάλασσας 
• Ποσότητα εκροής και ποσοστό σε σχέση µε τον συνολικό όγκο φορτίου 

του πλοίου 
• Περίοδος του χρόνου κατά την οποία έγινε το ατύχηµα 
• Αποδοτικότητα των λειτουργιών καθαρισµού 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Τύπος Πετρελαίου   
 
    Σε γενικές γραµµές, ελαφρά διυλισµένα προϊόντα πετρελαίου όπως η 
βενζίνη και το πετρέλαιο Diesel, καθώς και ελαφρά ακατέργαστα προϊόντα 
πετρελαίου, δεν παραµένουν στην επιφάνεια της θάλασσας για σηµαντικό 
χρονικό διάστηµα και αυτό οφείλεται στην γρήγορη εξάτµιση των πτητικών 
στοιχείων και στην απουσία των αρνητικών παραγόντων, που 
διασκορπίζονται φυσικά, ιδιαίτερα όταν η θάλασσα είναι ταραγµένη. Αυτό 
αποδείχτηκε µε το περιστατικό του BRAER τον Ιανουάριο του 1993. Ο 
συνδυασµός του ελαφρού αργού πετρελαίου και των άσχηµων καιρικών 

οστάσεις από την περιοχή 

τρελαίου είναι αυτός που θα καθορίσει τη φύση της 

α  

 άλλων 

 πλευρά τα βαριά ακατέργαστα προϊόντα και καύσιµα 
ετρελαίου µπορεί να έχουν χαµηλή τοξικότητα, αλλά είναι ικανά να 
αποτελέσουν σοβαρή απειλή για θαλά  πουλιά και γενικώς την άγρια 
ανίδα των ακτών. Επίσης θα επηρεασθούν από την ρύπανση, η ηπιότητα των 
π  

 
ροβλήµατα µπορούν να προκύψουν αν η ήδη υψηλή πυκνότητα του βαρέως 
ετρελαίου αυξηθεί επιπλέον (για παράδειγµα εξαιτίας της ενσωµάτωσης του 

ια). 
  Μεταξύ της βενζίνης και των βαρέων προϊόντων πετρελαίου υπάρχουν και 

µηχανών. Οι συνέπειες που µπορούν να έχουν όλα αυτά σε περίπτωση 

συνθηκών είχαν σαν αποτέλεσµα το συνολικό φορτίο των 85.000 t να 
διασκορπιστεί φυσικά, προκαλώντας µηδαµινή ρύπανση στις ακτές, ακόµα 
και όταν το δεξαµενόπλοιο ήταν πολύ κοντά στην ακτή. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση το κόστος ήταν πάρα πολύ χαµηλό, ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς τη 
µεγάλη ποσότητα πετρελαίου που χάθηκε στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
    Από την άλλη πλευρά έχουµε τα βαριά προϊόντα πετρελαίου και τα βαριά 
καύσιµα. Αυτά τα είδη παραµένουν στην επιφάνεια της θάλασσας για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα και αυτό συµβαίνει εξαιτίας της µεγάλης τους αναλογίας σε 
µη πτητικά στοιχεία, καθώς και του υψηλού ιξώδους. Τέτοια είδη πετρελαίου 
έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν για µεγάλες απ
της εκροής, µε συνέπεια οι διαδικασίες καθαρισµού να δυσκολεύουν πολύ, 
καθώς και το κόστος τους αυξάνεται αρκετά. Αυτό αποδεικνύεται από δύο 
ατυχήµατα του παρελθόντος, των Erika και Nakhodka (20.000 t και 17.500 t 
αντίστοιχα), κατά  τα οποία οι ποσότητες εκροής µπορεί να ήταν σχετικά 
µικρές, αλλά οι καιρικές συνθήκες σε συνδυασµό µε το είδος του πετρελαίου,  
εµπόδισαν τις λειτουργίες αποκατάστασης, επιτρέποντας έτσι στο πετρέλαιο 
να εξαπλωθεί σε µια µεγάλη θαλάσσια περιοχή, οδηγώντας σε εκτεταµένη 
παραθαλάσσια ρύπανση.   
    Επίσης ο τύπος του πε
βλάβης. Τα ελαφρά προϊόντα πετρελαίου µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά 
και στη συνέχεια έκρηξη αν η  εκροή γίνει σε περιορισµένη θαλάσσια περιοχή. 
Ακόµη τέτοια πετρέλ ια τείνουν πολύ περισσότερο να γίνουν τοξικά από τα 
βαρύτερα, πράγµα που είναι πιθανό να οδηγήσει σε καταστροφές θαλάσσιων 
φυτών και ζώων. Τέλος είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι µπορεί να 
προκαλέσουν δυσκολία στην εύρεση των ιχνών φαγώσιµων ειδών και
προϊόντων της θάλασσας. Όλες αυτές οι συνέπειες όµως, συνήθως δεν έχουν 
µεγάλη διάρκεια ζωής αφού τα τοξικά στοιχεία (στην περίπτωση των 
ελαφρών πετρελαίων)  εξατµίζονται πολύ γρήγορα. 
    Από την άλλη
π

σσια
π
ληγωµένων περιοχών, ο εξοπλισµός της αλιείας και οι δραστηριότητες των
δατοκαλλιεργειών, µερικές φορές σε πολύ µεγάλες εκτάσεις. Μεγαλύτεραυ
π
π
ιζήµατος στα παράλ
  
άλλα ενδιάµεσα ακατέργαστα παράγωγα και διυλισµένα προϊόντα τα οποία 
µεταφέρονται από δεξαµενόπλοια και χρησιµοποιούνται σε ποικιλία 



ατυχήµατος, καθώς και οι απαιτήσεις των καθαρισµών, ποικίλουν έντονα µε 
αποτέλεσµα να µεταβάλλεται και το κόστος του κάθε περιστατικού. 
    Όλα τα παραπάνω συσσωρεύονται και επιβεβαιώνονται σε γενικές γραµµές 
και από έρευνα της OSIR Oil Spill Database, η οποία µε βάση την ανάλυση 
δεδοµένων κατέληξε στα παρακάτω κόστη για τους διάφορους τύπους 
πετρελαίου: 
 

 
 
Μέσο κόστος αποκατάστασης εξαρτώµενο από τον τύπο πετρελαίου και την παραµονή του στο νερό, 
σύµφωνα µε ανάλυση στατιστικών εκροών της OSIR International Oil Spill Database (in 1997 U.S. $). 

 
 
 
Ποσότητα Εκροής  
 
    Η ποσότητα εκροής είναι σίγουρα ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας στον 
καθορισµό του κόστους. Αν δε συµπεριλάβουµε την επίδραση των άλλων 
υντελεστών, µια εκροή 100.000 t θα προκαλέσει µεγαλύτερη ρύπανση και 

0.000 t. Ό  συνέπειες 

εγαλύτερες (χωρίς αυτό να είναι απόλυτο για όλες τις περιπτώσεις εκροής). 
Τ  παραπάνω επιβεβαιώνονται και στο παρακάτω διάγραµµα που προέκυψε 
πό ανάλυση της OSIR: 

 

σ
θα απαιτήσει µια πιο εκτεταµένη διαδικασία αποκατάστασης, από µια εκροή 

µως η σχέση αυτή ανάµεσα στο µέγεθος εκροής και τις1
δεν είναι αύξουσα γραµµική. Αυτό αποδείχθηκε από την Etkin (1999), η 
οποία έδειξε ότι το κόστος καθαρισµού ανά τόνο µειώνεται σηµαντικά όσο 
αυξάνεται η ποσότητα του χαµένου πετρελαίου. Εποµένως το σχετικό κόστος 
του καθαρισµού είναι αρκετά µεγαλύτερο για µικρές εκροές συγκριτικά µε τις 
µ
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Συσχέτιση του κόστους αποκατάστασης ανά τόνο και της ποσότητας εκροής (in 1997 U.S. $), σύµφωνα 

µε ανάλυσ  στατιστικών εκροών της OSIR International Oil Spill Database. 
 
   Θα ήταν αξιοσηµείωτο να αναφέρουµε ότι από την ίδια έρευνα προέκυψε 
συνεχής αύξηση του κόστους αποκατάστασης ανά µονάδα τόνου, για τα έτη 
1974-1994, µε µια µικρή µείωση τις χρονιές 1995-1998, όπως φαίνεται 
παρακάτω: 
 

η

 
 
Μέσο κόστος αποκατάστασης ανά τόνο  σε διαστήµατα 5 ετών (in 1997 U.S. $), σύµφωνα µε ανάλυση 

στατιστικών εκροών της OSIR International Oil Spill Database. 



 
 
∆οµή της Πετρελαιοκηλίδας 
 
    Μαζί µ  την συνολική ποσότητα εκροής, σηµαντικό ρόλο παίζει και η γενική 
εικόνα (δοµή) του πετρελαίου. Για παράδειγµα, οι λειτουργίες καθαρισµού 
που απαιτούνται για την αποκατάσταση, εξαιτίας µιας µεγάλης εκροής, 
µπορεί να είναι στην αρχή απλές, αλλά µετά από µερικές εβδοµάδες να είναι 
πολύπλοκες και να χρειάζονται επιπλέον χρόνο. Κλασικό παράδειγµα είναι το 
ατύχηµα του Betelgeuse, ένα Tanker στο οποίο έγινε έκ

ε

ρηξη και βυθίστηκε σε 

  Αν αναλογιστεί κανείς ότι η ποσότητα του χαµένου πετρελαίου ήταν µόλις 
ηκαν για την αποκατάσταση των 

λαβών διήρκεσαν 21 µήνες (µε πολύ µεγάλο κόστος), τότε για άλλη µια φορά 

ένα σταθµό νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας το 1979. Εξαιτίας της συνεχόµενης 
(ασταµάτητης) εκροής από τις διάφορες δεξαµενές του πλοίου, ήταν 
απαραίτητο να γίνει µια εκτενέστατη λειτουργία καθαρισµού, η οποία θα 
περιελάµβανε περισυλλογή του πετρελαίου και χηµική διάσπαση στη 
θάλασσα, διαδικασίες οι οποίες συνεχίστηκαν για 21 µήνες.  
  
1.500 t, και οι προσπάθειες που χρειάστ
β
αποδεικνύεται ότι οι µικρές πετρελαιοκηλίδες µπορεί να γίνουν αρκετά πιο 
επικίνδυνες από τις µεγαλύτερες. 
 
Τοποθεσία της Εκροής 
 
    Η θαλάσσια περιοχή στην οποία λαµβάνει µέρος ένα ατύχηµα ενός Tanker 
ατέχει αξιόλογο ρόλο στο συνολικό κόστος για την αντιµετώπιση του 

 που αυτή θα καθορίσει τις απαιτήσεις για τις 
ειτουργίες καθαρισµού, καθώς και τον βαθµό των βλαβών στο περιβάλλον 

 αν 

tic Empress (276.000 t), το Castilo De Belver (252.000 
) και το ABT Summer (260.000 t), είχαν πολύ µικρό κόστος καθαρισµού και 
αποκατάστασης λόγω της µακρινής απόστασης των σηµαντικών ποσοτήτων 
πετρελαίου από τις παραθαλάσσιες περιοχές. Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση 
βέβαια µε το περιστατικό του Amoco Cadiz (223.000 t), του οποίου 
σηµαντικές ποσότητες πετρελαίου έφθασαν στα παράλια της Γαλλίας µε 
αποτέλεσµα να υπάρξουν τεράστιες συνέπειες στην αλιεία, στον τουρισµό και 
στις υπόλοιπες ευαίσθητες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Το κόστος φυσικά 
ήταν πολύ µεγαλύτερο. 
     
 
 

κ
περιστατικού, από τη στιγµή
λ
και στην οικονοµία των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Όλα τα είδη πετρελαίου 
αν παραµείνουν για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα στη θάλασσα 
εξανεµίζονται µε φυσικές διαδικασίες. Όταν η εκροή σε ένα δεξαµενόπλοιο 
πραγµατοποιηθεί µακριά από τις ακτές, η κυρίως αντίδραση θα είναι η 
παρακολούθηση της πορείας του πετρελαίου από τον αέρα, έτσι ώστε να 
καθίσταται δυνατό να ελέγχεται αν πράγµατι οι προβλέψεις τον ειδικών, µε 
βάση τις συγκεκριµένες συγκυρίες (καιρικές συνθήκες κ.λ.π) επαληθεύονται. 
Σε αυτή την περίπτωση το κόστος της αποκατάστασης και έρευνας είναι 
ικανοποιητικά χαµηλό, ακόµα και αν χαθεί εξ’ ολοκλήρου το φορτίο ενός 
VLCC(Very Large Crude Oil Carrier). Το παραπάνω γίνεται κατανοητό
σκεφτούµε ότι τα τρία µεγαλύτερα ατυχήµατα δεξαµενοπλοίων που έχουν 
συµβεί ποτέ (µερικά από τα οποία περιγράψαµε σε προηγούµενη 
παράγραφο), το Atlan
t



Φυσικά χαρακτηριστικά:    
 
    Τα φυσικά χαρακτηριστικά που επικρατούν στην τοποθεσία της εκροής 
όπως οι επικρατούντες άνεµοι, εύρος παλίρροιας, βάθος νερού, καθώς και η 
απόσταση από την ξηρά, παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο ώστε να είναι δυνατό 
να εφαρµοστούν οι διαδικασίες καθαρισµού, για να είναι επιτυχηµένη η 
αποκατάσταση. Ακόµη θα καθορίσουν εν µέρει την έκταση της ρύπανσης των 
ακτών, συντελεστής υψίστης σηµασίας στο συνολικό κόστος. ∆εν πρέπει να 
ξεχνάµε ότι τα µεγάλα οικονοµικά ποσά που δαπανήθηκαν για την 
αποκατάσταση των ατυχηµάτων των Erika και Nakhodka οφείλονταν στις 
µεγάλες εκτάσεις της ρύπανσης στα παράλια των περιοχών που έπληξαν 
(περίπου 400 km και πάνω από 1.000 km αντίστοιχα), αποτελέσµατα τα 
οποία προήλθαν από την διαρκή φυσική παραµονή του πετρελαίου στο νερό 
και την εξάπλωση του από την περιοχή του γεγονότος. 
    Ακόµη, η ευπάθεια των διαφόρων τύπων ακτών, ο βαθµός στον οποίο έχουν 
την ικανότητα του αυτό-καθαρισµού, η δυνατότητα αποδοχής της δύσκολης 
αποστολής του καθαρισµού (προσιτότητα στην περιοχή), καθώς και η 
διάθεση του κατάλληλου ειδικευµένου εργατικού δυναµικού και άλλοι πολλοί 
αράγοντες, παίζουν σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό του κόστους

Κοινωνικά-ο

π
 

. 

ικονοµικά χαρακτηριστικά:     
 
    Οι κοινωνικοί, οικονοµικοί παράγοντες και πόροι διαφέρουν ανάµεσα στις 
ιάφορες χώρες. Μερικές περιοχές έχουν πολύ µεγάλη προσφορά στην αλιεία, δ
στις υδατοκαλλιέργειες, στον τουρισµό καθώς και σε άλλες δραστηριότητες. 
Ακόµη οι διαφορές ανάµεσα σε όλους αυτούς τους πόρους, από εποχή σε 
εποχή, µεταβάλλουν τις απαιτήσεις για την οικονοµική αποκατάσταση µετά 
από µια πετρελαιοκηλίδα σε κάποια περιοχή, ανάλογα µε την περίοδο. 
 
∆ιαδικασία Αποκατάστασης 
 
    Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις εκροών 
πετρελαίου κατά τις οποίες το χαµένο πετρέλαιο εξανεµίζεται µε φυσικές 
διαδικασίες, χωρίς να απαιτείται η παρέµβαση των ειδικών. Αντίθετα σε 
περιπτώσεις όπου οι συγκυρίες είναι ξεχωριστές και το πετρέλαιο δε µπορεί 
να αποµακρυνθεί όπως παραπάνω, πρέπει να εφαρµοστεί η κατάλληλη 
έθοδος, ώστε το κόστος για το περιβάλλον να είναι το µικρότερο δυνατό. 
ηλαδή σε κάθε περίπτωση εξετάζονται όλες οι καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν στην περιοχή, η απόσταση ς πετρελαιοκηλίδας από τις ακτές, η 
 

α
  Αποτελέσµ  ότι τα 

µ
∆

τη
έκταση της ρύπανσης κ.λ.π, και µε βάση αυτά επιλέγεται η µέθοδος που θα
κολουθηθεί (χρήση διαλυτικού, ανάφλεξη, µηχανικές διαδικασίες κ.λ.π). 

ατα ερευνών της OSIR Oil Spill Database έδειξαν  
δευτερεύοντα διαλυτικά και οι µηχανικές διαδικασίες αποκατάστασης είναι οι 
πιο ακριβές µέθοδοι: 
 



 
 
Μέσο κόστος αποκατάστασης εξαρτώµενο από τη µέθοδο καθαρισµού (in 1997 U.S. $), σύµφωνα µε 

ανάλυση στατιστικών εκροών της OSIR International Oil Spill Database. 
 
Κόστος ρύπανσης και Απόσταση από την ακτή:     
 
    Μια τέτοια σύγκριση οτέ δε µπορεί να είναι απόλυτη και αυτό ιατί 
εξαρτάται από τις εκάστοτε

 π γ
 περιπτώσεις που εξετάζουµε. Ένας λόγος όπου 

πορεί να δικαιολογεί ότι το κόστος της shoreline ρύπανσης (κοντά στις 
γραµµές από το αντίστοιχο της 

ffshore, είναι ότι στην πρώτη περίπτωση οι απαιτήσεις σε ακριβό εξοπλισµό, 

ν

µ
ακτές) ίσως είναι πιο υψηλό σε γενικές 
o
βοηθητικά πλοία, αεροσκάφη, εκπαιδευµένους χειριστές κ.λ.π προϋποθέτουν 
µεγαλύτερο προϋπολογισµό από ότι στη  πρώτη. 
    Από την άλλη όµως δεν είναι και λίγες οι φορές όπου το κόστος κάποιας 
εκροής κοντά στην ακτή είναι αρκετά χαµηλότερο από το αντίστοιχο µακριά 
από αυτή. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το αποτέλεσµα µιας έρευνας, βασισµένης 
σε µια ανάλυση δεδοµένων της OSIR International Oil Spill Database, το 
οποίο δείχνει: 
 
 



 
 
Μέσο κόστος αποκατάστασης εξαρτώµενο από την επίδραση στις ακτές (in 1997 U.S. $), σύµφωνα µε 

ανάλυση στατιστικών εκροών της OSIR International Oil Spill Database. 
 
    Είναι απαραίτητο να τονίσουµε ότι όλοι οι παραπάνω παράγοντες θα 
εξεταστούν ένας προς έναν πιο αναλυτικά, και κυρίως πρακτικά, στην 
εφαρµογή των µοντέλων για τον υπολογισµό του κόστους, από τα οποία θα 
συµπεράνουµε κατά πόσο επιβεβαιώνονται και στην περίπτωση µας τα 
προηγούµενα στατιστικά. 
 
Αποδοτικότητα των Λειτουργιών Καθαρισµού 
 
    Λογικό είναι αρκετή προσπάθεια και χρήµατα να αφιερώνονται σε 
διαδικασίες µε τις οποίες αντιµετωπίζονται εκροές πετρελαίου στις θάλασσες, 
έτσι ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση των παραθαλάσσιων περιοχών καθώς 
και η δηµόσια κατακραυγή. 
    Όπως ήδη αναφέρθηκε σε µερικές περιπτώσεις εκροών έχουµε εξανέµιση 
του πετρελαίου µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει σηµαντική απειλή για τις 
ακτές. Σε άλλες περιπτώσεις όµως που πιθανότατα παίζει ρόλο ο καιρός και 
άλλες συνθήκες µπορεί να υπάρχει κίνδυνος. Πολλές φορές είναι δύσκολο να 
παρθεί η απόφαση αν θα πρέπει να γίνει επέµβαση από ειδικούς για να 
εκινήσουν οι διαδικασίες καθαρισµού ή όχι. Αυτό αποτελξ εί ιδιαίτερο 

άρχει περαιτέρω πίεση από πολιτικούς, µέσα µαζικής 
 και την κοινή γνώµη. Σε αυτά έρχονται να προστεθούν τα 

πρόβληµα όταν υπ
νηµέρωσης καθώςε
όρια λειτουργίας που θέτουν οι άνεµοι στα συστήµατα περισυλλογής και 
αναχαίτισης του πετρελαίου, κύµατα και ρεύµατα, καθώς και η αυστηρά 
µειούµενη δραστικότητα των χηµικών διαλυτικών (έχουν αναφερθεί 
παραπάνω) σε πετρέλαια υψηλού ιξώδους και σε µείγµατα νερού-πετρελαίου. 
Η ανταπόκριση σε τέτοιες καταστάσεις µπορεί να οδηγήσει σε υψηλά κόστη 
καθαρισµού µε µηδαµινά κέρδη. 



    Είναι λογικό όµως να υπάρχουν και οι εξαιρέσεις όπως η εκροή των 2.500 t 
βαρέως πετρελαίου από το Tanker Baltic Carrier, η οποία απέδειξε ότι µπορεί 
να έχουµε επιτυχηµένα αποτελέσµατα, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και οι 
λειτουργίες για την περιβαλλοντική αποκατάσταση είναι καλώς σχεδιασµένες. 
Στη συγκεκριµένη περίπτωση περίπου το 1/3 του φορτίου που χάθηκε (900 t) 
περισυλλέχθηκε από 12 σκάφη από τρεις διαφορετικές χώρες. Το τελευταίο 
µείωσε και εµπόδισε κατά µένα µεγάλο βαθµό την έκταση της 
παραθαλάσσιας ρύπανσης. 
 
Τερµατισµός της διαδικασίας καθαρισµού    

  Όλες οι διαδικασίες και λειτουργίες καθαρισµού των ακτών και της 
άλασσας πρέπει να αξιολογούνται και να επανεξετάζονται ώστε να 
ξασφαλίζεται κάθε φορά ότι αυτές αποτελούν τις κατάλληλες, καθώς οι 
υνθήκες µεταβάλλονται. Οποιαδήποτε λειτουργία αποδεικνύεται ότι δεν 
ίναι δραστική πρέπει άµεσα να σταµατά η εφαρµογή της, αφού είναι πολύ 
ιθανό να προκληθούν στο περιβάλλον και στις πλουτοπαραγωγικές πηγές 
ρόσθετες, µη αποδεκτές βλάβες. 

.2.2    Παρουσίαση Μοντέλου Υπολογισµού Κόστους Εκροών 
   

Worldwide Analysis of Marine Oil Spill Cleanup Cost Factors
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Εισαγωγή στη µεθοδολογία 
 
    Μ ση σ ρο όσ  
σε παρούσες ή µέλλουσες εκροές, θα µπορούσε να βασιστεί  στην µέχρι τώρα 
πείρα η οποία έχει αποκτηθεί από ιστορικά δεδοµένα κόστους προηγούµενων 
εκροών. Τα τελευταία βασίζονται στην ανάλυση του κόστους σε όλους 
εκεί αράγο αµ ό  
ήταν λληλ πο τα  
τα στοιχεία, και θα µας βοηθούσε να υπολογίσουµε το εν λόγω κόστος µιας 
κροής. 

    Η ξεχωρισ υνέχεια για 
αθέναν από τους παράγοντες θα έχουν να κάνουν αποκλειστικά µε τον 
υγκεκριµένο κάθε φορά, αφού µεταξύ τους συσχετίζονται στο τέλος. Για 
αράδειγµα, στα κόστη των εκροών επιδρά σηµαντικά ο τύπος πετρελαίου, 
νεξάρτητα (στο συγκεκριµένο µοντέλο) όµως από τη µεθοδολογία 
αθαρισµού που χρησιµοποιείται, παρόλο που το είδος του καυσίµου στην 
ραγµατικότητα επηρεάζει σηµαντικά τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί και 
η µέριµνα που θα ληφθεί, τα οποία µε τη σειρά τους καθορίζονται σε µεγάλο 
αθµό από την περιοχή του ατυχήµατος. Οπότε από την πλευρά αυτή 

ότι στην πράξη θα δεχτούµε αρκετές απλουστεύσεις. 
  Για να ξεκινήσουµε το στήσιµο του µοντέλου θα δούµε λίγο αναλυτικά πως 

ια προσέγγι το ζήτηµα του π σδιορισµού του κ τους καθαρισµού

νους του π
 ένας κατά

ντες που αναφέρ
ος αλγόριθµος ο ο

ε παραπάνω. Αυτ
ίος θα συνέδεε µε

που έλειπε λοιπόν
ξύ τους όλα αυτά

ε
τή ανάλυση και τα δεδοµένα που θα δώσουµε στη σ

κ
σ
π
α
κ
π
τ
β
καταλαβαίνουµε 
  
επηρεάζεται το κόστος από την αλλαγή των διαφόρων συντελεστών, αλλαγές 
οι οποίες θα επιβεβαιωθούν αργότερα στο πρακτικό µέρος.     
 
Τύπος Πετρελαίου  
 
    ∆ε χρειάζεται να επεκταθούµε περισσότερο στην επίδραση του τύπου του 
του πετρελαίου  καθώς εξηγήσαµε και παραπάνω ις διαφορές µεταξ  των 
ελαφριών και των βαρέων παραγώγων, τα υπέρ και τα 

, τ ύ
κατά του καθενός. 

 αυτό είναι απαραίτητο και επιτρέπεται από τη 
οµοθεσία, ή µηχανικές και χειροκίνητες διαδικασίες. Στηριζόµενοι στην 
οποθεσία του ατυχήµατος και στον βαθµό επίδρασης του πετρελαίου στις 
οντινές ακτές, συνήθως οι εκροές των ανυποχώρητων καυσίµων απαιτούν  
ις πιο δαπανηρές λειτουργίες αποκατάστασης. Μάλιστα σε τέτοιου είδους 

(κοντά στις ακτές), αν ο ρµογή των διαλυτικών 
ν δεν είναι σµατικές

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κρίνουµε σηµαντικό όµως να αναφέρουµε ότι σε εκροές καυσίµων τα οποία 
είναι πιο επίµονα στην παραµονή τους στο θαλασσινό νερό απαιτούνται πιο 
εκλεπτυσµένες στρατηγικές, οι οποίες µπορεί να περιλαµβάνουν εφαρµογή 
διαλυτικών ουσιών (χηµικές ουσίες που διατηρούν τη ρευστότητα του υγρού 
στο οποίο προστίθενται) όταν
ν
τ
κ
τ
εκροές µπορεί να χρειαστούν επίπονες και µεγάλης διάρκειας διαδικασίες 

ι µηχανικές λειτουργίες ή η εφα
στα ανοικτά των ακτώ
 

 αποτελε . 



 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3.2.2.1. Ανά µονάδα τόνου κόστος αποκατάστασης σύµφωνα µε τον 

19τύπο πετρελαίου ( 99 US$) 
Oil Type US Spills All Spills Non-US Spills  

No. 2 diesel fuel $3.6 .6 2.307,38/tonne  $1 99,32/tonne  $ 07,90/tonne  

Light crude $3.131,08/tonne  $4.554,06/tonne  $4.265,94/tonne  

No. 4 fuel -- $23.893,38/tonne  $23.893,38/tonne  

No. 5 fuel $8.693,58/tonne  $24.272,64/tonne  $23.190,72/tonne  

Crude $14.520,66/tonne  $3.963,12/tonne  $7.250,04/tonne  

Heavy crude $21.091,56/tonne  $6.447,42/tonne  $8.540,70/tonne  

No. 6 fuel $18.066,30/tonne  $16.275,84/tonne  $16.952,04/tonne  

 
Πηγή: Dagmar Schmidt Etkin Environmental Research, 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 



Έκταση Εκροής 

    Στον πίνακα 3.2.2.2 φαίνεται ποια είναι η σχέση του κόστους µε την έκταση 
τών πο Το κόστ µέσος ό

επιµέρους κόστη (κόστος καθαρισµού ακτών, κόστος καθαρισµού κοντά στις 
στος  ανοικτ ριοχών) 
κά ση των  εξηγεί 

 τι ση της α πανθεί ε
υθούν  ποίο οφ

ποκατάσταση µακριά από την ακτή, την επιτήρηση κλπ). 
    Παρατηρο α πληγείσα 
κταση µέχρι 500 km, αφού περιπτώσεις στις οποίες αυτή ξεπερνιέται είναι 
ολύ σπάνιες. Για παράδειγµα στο ατύχηµα του Exxon Valdez είχε ρυπανθεί 
ε πετρέλαιο µια περιοχή 1200 km, µε αποτέλεσµα το κόστος clean-up να 
περβεί τα 93.568 $/ton. 
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Πίνακας 3.2.2.2. Ανά µονάδα τόνου κόστος αποκατάστασης σύµφωνα µε το βαθµό 

ρύπανσης της ακτής (1999 US $) 
Shoreline Length Oiled 

(km) US Spills Non-US Spills All Spills 

0-1 $2.644,11/tonne  $5.530,66/tonne  $5.086,00/tonne    

2-5  $5.991,33/tonne  $6.150,37/tonne  $5.793,00/tonne    

8-15  $10.540,42/tonne  $6.304,60/tonne  $5.876,00/tonne    

20-90  $15.164,62/tonne  $6.863,19/tonne  $6.612,00/tonne    

100 $27.303,53/tonn nne  tonne  e  $9.061,36/to $11.398,00/

500 $51.962,94/tonn onne  tonne  e  $10.404,21/t $16.443,00/

 
ar Schmidt Etkin Environmental Research, 2000 Πηγή: Dagm
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Τοποθεσία Εκροής 
 
    Ο βαθµός ρύπανσ
πετρελαίου (για 

ης µιας ακτής  σχετίζεται  
παράδειγµα τ ετρέλαια εξατ ιν 

ητικά στην ακτή), τον άνεµο και τις συνθήκες που επικρατούν 
 να οδη αιο µακριά απ ία 

ινε ένας δια µάτων σε  
ιµάνι, εκείν κοντά σε ακτή (µ  

υτή) και εκείνα µ παραλίες. Η κατηγοριοποίηση 
ακα 3.2.3.3.  το γεγονός ότι  

υµβαίνουν µέσα στο λιµάνι ή κοντά σε παραλίες είναι πιο δαπανηρές από 
άλλες που γί
 
 

Πίνακας 3.2.2.3. Ανά µονάδα τόνου κόστος αποκατάστασης σύµφωνα µε την απόσταση 
από ακτή-λιµάνι (1999 US $) 

 εξαιτίας µιας εκροής
α µη διαρκή π

 µε τον τύπο
µίζονται πρ

επιδράσουν αρν
στην περιοχή και µπορεί
ή προς αυτή. 

γήσουν το πετρέλ ό την παραλ

    Έτσι λοιπόν έγ
γίνονται µέσα στο λ

χωρισµός των ατυχη
α που γίνονται 

 εκείνα που
έχρι 5 km

απόσταση από α
αυτή φαίνεται στον πίν

ακριά από τις 
Είναι λογικό  εκροές που

σ
νονται σε ανοιχτή θάλασσα. 

Location US Spills Non-US Spills All Spills 

In-Port $34089,30/tonne $12983,04/tonne $19674,25/tonne  

Nearshore $25066,44/tonne $17931,06/tonne $22442,69/tonne 

Offshore $6873,72/tonne $8570,10/tonne  $8292,94/tonne  

 
Πηγή: Dagmar Schmidt Etkin Environmental Research, 2000 

 
 
 
 



Ποσότητα Εκροής 
 
    Μια ανάλυση από 96 ατυχήµατα εκροών (Etkin, 1999b) έδειξε ότι το κόστος 
αποκατάστασης ανά µονάδα κόστους συνδέεται αντίστροφα µε την ποσότητα 
της εκροής. Επιπλέον µε αυτή τη συσχέτιση ασχολήθηκε και ο Monnier 
(1994). Ο τελευταίος βρήκε ότι εκροές κάτω των 10 τόνων είχαν µέσο όρο 
κόστους $345.000/tonne, ενώ οι αντίστοιχες άνω των 50 τόνων οδηγούσαν 
σε κόστος µε µέσο όρο $12.000/tonne. 
    Είναι σαφές από όλους τους πίνακες και διαγράµµατα του παραρτήµατος Ε 
ότι η ποσότητα του πετρελαίου που θα χαθεί σε ένα ατύχηµα θα επηρεάσει 
τόσο τη διοικητική µέριµνα των λειτουργιών για την αποκατάσταση των 
βλαβών, όσο και την τελική κατάσταση της περιοχής. Πολλές φορές η πρώτη 
ερώτηση που γίνεται από τους ειδικούς είναι ¨πόσο πετρέλαιο χάθηκε¨. ∆εν 
είναι απολύτως σωστό αυτό, αφού η τοποθεσία και ο τύπος του πετρελαίου 
αποτελούν τους συντελεστές κλειδιά οι οποίοι σε συνεργασία µε την 
ποσότητα, θα καθορίσουν το ύψος της ζηµιάς. 
 
 
Πίνακας 3.2.2.4. Ανά µονάδα τόνου κόστος αποκατάστασης σύµφωνα µε την 

ποσότητα εκροής (Non-US Spills, 1999 US $) 
Spill Size  US $/tonne    US $/liter  

 0,34-3,4 tonnes                
$77.896,33/tonne $70,00/liter 379-3.785 liters   

 3,4-17 tonnes              
 3.785-18.925 liters   $31.035,34/tonne $27,89/liter 

 17-34 tonnes             
 18.925-37.850 liters   $10.687,65/tonne $9,60/liter 

 34-340 tonnes            
37.850-378.500 liters   $9.757,86/tonne $8,77/liter 

 340-1.700 tonnes    
378.500-1.892.500 liters   $6.390,95/tonne $5,74/liter 

 1.700-3.400 tonnes  
1.892.500-3.785.000 liters   $3.686,74/tonne $3,31/liter 

 3.400-34.000 tonnes 
3.785.000-37.850.000 liters   $2.367,69/tonne $2,13/liter 

 >34.000 tonnes  
>37.850.000 liters   $357,56/tonne $0,32/liter 

 
Πηγή: Dagmar Schmidt Etkin Environmental Research, 2000 

 



Per Unit Marine Oil Spill Cleanup Costs For Non US Spills (1999 US$)$/Tonne
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ακας 3.2.2.5. Α  κόστος αποκατάσ να µε την ποσ
ς (US Spills, 1999 U

Spill Size US $/tonne US $/liter 
 <34 tonnes                   
<37.850 liters    r $141.466,34/tonne $127,13/lite

 34-68 tonnes      
37.850-75.700 liters   $26.804,75/tonne $24,09/liter 

             

 68-170 tonnes                
75.7 0-189.250 liters  $13.854,58/tonne $12,45/liter 0  
 170-680 tonnes        
189 lite $12.101,04/tonne $10,87/liter .250-757.000 rs   
 680-3.400 tonnes        
757 $10.038,64/tonne $9,02/liter .000-3.875.000 liters   
 3.4
3.785.000-37.850.000 liters   $772,20/tonne $0,69/liter 00-34.000 tonnes 

 
Πηγή: Dagmar Schmidt Etkin Environmental Research, 2000 



Per Unit  Marine Oil Spill Cleanup Costs For US Spills (1999 US $)$/Tonne
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Μέθοδος ς Αποκατάσταση  
 
    ε κάθε εκροή το πιο πολυδάπανο µέρος είν ικασία 
απ που θα ακολουθηθεί γ µό στ ενικώς 
εί  διαδικα τά το οποίο εται ο 
περισσότερο  και πραγµατοπο  πιο σκληρή ς 
αυτού είν όσο γίνεται η επιρροή του πετρελαίου στις παραλίες 
πο γεί, χρησιµοποιώντας τις ηλες διαδικασ
     επίγνωση µιας ενδεχόµενη ογικής κατασ ξαιτίας 
τη νής δράσης κάποιας ¨επιθετικής¨ µεθόδου κ  στις 
πα πως χρήση ζεστού νερού µογή βαρέων µών, οι 
υπ άστασης άρχισαν να ται προς άλλε κές πιο 
χε σε πολλές περιπτώσ ος τον φυσικό µό των 
ρύ ήση διαλυτικών έχει αποδει ι σε γενικές γρ ώνει το 
συ ος, πράγµα το οποίο φα  από τον π 3.7. Το 
τελευταίο εί τόν να ελαττωθεί ώσουµε κατά όπο το 
εργατικό κόσ ησιµοποιώντας µικρότερου πλήθος εργατικό δυναµικό 
κα ότερο χρόνο), ή το συνολικό ς εξοπλισµού ρεί να 
πρ ό διαδικασίες µηχανικής αναχαίτισης (µε τη χρ ικών). 
     µεθόδους που προαναφέραµε υπάρχε τή της 
αν πετρελαίου (in-site burning). Η τελευταία  αρκετά 
επ  την πλευρά του κόστο ά δεν προτιµά ας των 
µε ων για ρύπανση της σφαιρας. Οι  Ferek 
διαπίστωσαν οδοι κατά τις οποί ται χρήση ανά στιζαν 
κατά µέσο ό 29-$402,34/tonne φλεγόµενου πετρελαίου,  αντίθεση 
µε  εφαρµογή δια  και είχαν 02,34-
804,68/tonne διαλυόµενου πετρελα  µηχανικές  που 
οδ σε κόστη $804,68-$1.207,02/tonne. Ο κύριο ου δεν 
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υ έχουν πλη κατάλλ ίες. 
Έχοντας ς οικολ τροφής, ε
ς πιθα αθαρισµού
ραλίες, ό ή εφαρ µηχανισ
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εφ ι η µέθοδος της ανάφλεξ αι ο αυξηµέν ς που 
υπ α εκποµπή πολυκυκλικών ατικών υδρογονανθράκων, οι 
οπ εύουν την ανάφλεξη του πετρελαίου. 
 
 
 

Πίν .2.2.6. Ανά µονάδα τόνου κόστος τάστασης σύµφ ν τεχνική  
(1999 U

αρµόζετα ης είν ος κίνδυνο
άρχει γι αρωµ
οίοι συνοδ

ακας 3  αποκα ωνα µε τη
S $) 

Cleanup Technique Mean Cost/Tonne Mean Cost/Liter 
 Disp $2.184,40/tonne $1,96/liter ersants only   
 Dispersants Primary method   $2.556,98/tonne $2,30/liter 
 Dispersant Secondary/tertiary 
meth $14.233,17/tonne $12,79/liter od   
 Other methods only (No 
dispe $12.802,94/tonne $11,51/liter rsants)   

 
ar Schmidt Etkin Env onmental Research, 2000

 
 
 
Πίνακας ονάδα τόνου κόσ οκατάστασης σ ε την 

πρωτεύουσα µέθοδο 1999 US $) 

Πηγή: Dagm ir  

 3 ά µ.2.2.7. Αν τος απ ύµφωνα µ
 (

 Primary Method    US $/t r   onne    US $/lite
 M  $23.403,45/tonne   ter   anual    $21,03/li
 Mechanica  $9.611,97/tonne   r   l    $8,64/lite
 Dispersants    $5.633,78/tonne    $5,06/liter   
 I     $3.127,87/tonne   r   n SituBurning  $2,81/lite
 Natural    $1.286,00/tonne   r    $1,15/lite

 
γή: Dagmar Schmidt Etkin E ental Research, 2

 
 
 

 3.2.2.8. ∆ραστικότητα των µεθόδων

Πη nvironm 000 

Πίνακας  
Method Reported Field Effectiveness 

Dispersants 80-90% 
In-SituBurning 90-98% 
Mechanical Containment and Recovery 10-20% 
Natural Cleansing Up to 90% (under right conditions) 
Manual Removal Varies 
 

Πηγή: Dagmar Schmidt Etkin Environmental Research, 2000 
 
 
 
 
 



Επίδραση Τοποθεσίας 
 
    Μερικές φορές  ίσως ο πιο σηµ αράγοντας σε µια εκροή, είναι η 
τοποθεσία. Στον πίνακα 3.2.2.9 δί σύνοψη του κόστους ανάλογα µε 
το έθνο που συµβαίνει ένα ατύχηµα. Τα κόστη που δίνονται 
έχουν ν ποκλειστικά και µόνο µε τις διαδικασί θαρισµού και 
αποκατ και δεν εµπεριέχουν άλλα κόστη τα α µπορεί να 
βασίζον κρατικούς και διεθνείς υποχρεωτικούς κανονισµούς. Όπως 
ήταν αν  οι πετρελαιοκηλίδες που έλαβαν χώρ περιοχές της 
Αµερική τις πιο δαπανηρές. Ακόµη και οι αντίστοιχες της Ασίας 
είχαν πο στος. 
    Έτσι µε µια συνολική εικόνα σχε ε το πώς 
µεταβάλλεται το κόστος από π  περιοχή, έχοντας βασιστεί σε 
υπολογι  προσέγγιση, χρησιµοποιώντας ιστορ δεδοµένα. Σε 
γενικές ές οι οποίες συµβαίνουν σε πολύ αναπτυγµένα κράτη, 
µε υψη στος, πολύπλοκους κανονισµούς ν αφορά τις 
µεθόδου ς και υψηλά πρότυπα για τη οστασία του 
περιβάλ ουν και το υψηλότερο κόστος.    
     

Πίνα  µονάδα τόνου κόστος αποκατάσταση φωνα µε το 

(1999 US $) 

αντικός π
νεται µια 

ς και την περιοχή 
α κάνουν α ες κα
άστασης, οποί
ται στους 

ενοαµενόµ ο σε 
ς ήταν από 
λύ µεγάλο κό
λοιπόν διαθέτου τικά µ

εριοχή σε
σµούς κατά ικά 
γραµµές, εκρο
λό εργατικό κό
ς αποκατάστασ

 όσο
ν πρη

λοντος, παρουσιάζ

κας 3.2.2.9. Ανά ς σύµ
έθνος  

Nation/Region US$/liter /tonne US$
North America   

 Canada   $6.508,14 $5,85 
 Unite $23,02 614,63 d States   $25.

Average $17,81 $19.814,63 
Latin America   

 Argen $2,08 16,61 tina   $2.3
 Brazi $5,03 00,72 l   $5.6
 Chile   $910,42 $0,82 
 Mexi 0,32 co   $0,76 $85
 St. K    $2,77 85,81 itts/Nevis $3.0
 Urug $3,03 68,25 uay  $3.3
 Vene $10,62 17,83 zuela   $1.8

Average $2,75 $3.055,76 
Africa   

 Egyp $3,98 28,90 t   $4.4
 Morocco   $8,69 $9.675,07 
 Mozambique   $6,09 <$0,01 
 Nigeria   $1,59 $1.766,75 
 South Africa   $2,62 $2.917,54 

Average $2,84 $3.163,93 
Europe   

 Denmark   $10,05 $11.180,41 
 Estonia   $6,13 $6.820,62 



 Finland   $1,90 $2.115,29 
 France   $2,07 $2.301,58 
 Germany  $9,62 $10.702,67 
 Greece   $7,67 $8.530,29 
 Ireland   $4,32 $4.807,49 
 Italy  $5,88 $6.541,19 
 Latvia   $8,28 $9.212,35 
 Lithuania   $0,07 $78,12 
 Netherlands   $5,98 $6.655,37 
 Norway  $20,77 $23.118,08 
 Spain   $438,68 $0,39 
 Sweden   $15.642,36 $14,06 
 UK   $2,77 $3.082,80 
 Yugoslavia   $1,36 $1.541,40 

Average $9,71 $10.807,83 
South Pacific   

 Australia   $5,38 $5.991,33 
 New Zealand   $2,51 $2.791,35 

Average $5,12 $5.698,88 
Middle East   

 Israel   $2,08 $2.313,60 
 United Arab Emirates   $0,57 $636,99 

Average $0,95 $1.057,50 
Asia   

 Hong Kong   $4,00 $4.452,94 
 Japan   $34.619,92 $31,11 
 Malaysia   $76.589,29 $68,93 
 Philip    $0,61 pines $676,51 
 Singapore   $0,35 $390,61 
 South Korea   $11,52 $12.814,96 

Average $24,71 $27.495,83 
 

Πηγή: Dagmar Schmidt Etkin Environmental Research, 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 3.2.2.10. Συντελεστές κόσοτυς αποκατάστασης 
Cost Factor Modifier 

Oil Type 
No. 2 fuel (diesel) 0,18 
Light crude 0,32 
No. 4 fuel 1,82 
No. 5 fuel 1,82 
Crude 0,55 
Heavy crude 0,65 
No. 6 fuel 0,71 

Spill Size 
< 34 tonnes 2,00 
34-340 tonnes 0,65 
340-1.700 tonnes 0,27 
1.700-3.400 tonnes 0,15 
3.400-34.000 tonnes  0,05
>34.000 tonnes 0,01 

Location Type 
Nearshore 1,46 
In-Port 1,28 
Offshore 0,46 

Primary Cleanup Method 
Dispersants 0,46 
In-SituBurning 0,25 
Mechanical 0,92 
Manual 1,89 
Natural Cleansing  0,10

Shoreline Oiling 
0-1 km 0,47 
2-5 km 0,54 
8-15 km   0,54
20-90 k 1 m 0,6
100 km 1,06 
500 km 3  1,5

 
Πηγή  Schmidt Etkin Environ tal Rese 000 

 
    Εκτός από τ παραπάνω µοντέλο του οποίου η ε ογή γίνεται στο 
επόµενο κεφάλαιο, παρουσιάζουµε πιο συνοπτικά ένα στο παράρτηµα 
Ε, το οποίο όµ ς δεν είναι τόσο αναλυτικό  αυτό χρησιµοποιούµε 
και για τον υπολογισµό του δείκτη διακινδύνευσης. 

: Dagmar men arch, 2

ο φαρµ
ακόµη 
 που ω όπως

 
 
 



 
 
3.2.3    ∆ιαδικασία Υπολογισµού ∆είκτη ∆ιακινδυνευσης Α 
 
    Σε αυτό το σηµείο έχουµε αναπτύξει θεωρητικώς, όσο το δυνατό 
ακριβέστερα µε τα στοιχεία που έχουµε, το κόστος που θα έχει κάθε µια 
περίπτωση εκροής. Αυτό που θα επιδιώξουµε στη συνέχεια, είναι η εκτίµηση 
κάποιου συντελεστή διακινδύνευσης Α, ο οποίος θα περιλαµβάνει την 
πιθανότητα πραγµατοποίησης του ατυχήµατος της εκροής σε συνδυασµό µε 
τις συνέπειες αυτού. Κάνοντας πράξη τα παραπάνω ο δείκτης Α θα πρέπει να 
υπολογίζεται από: 
 

∑ ⋅= CPA  

 
όπου η πιθανότητα P θα είναι το γινόµενο της πιθανότητας σύγκρουσης του 
δεξαµενοπλοίου(PCollision or PGrounding) επί την πιθανότητα εκροής (POutflow), 
δεδοµένης της σύγκρουσης. Η πιθανότητα σύγκρουσης βέβαια είναι κάτι 
πολύ σχετικό, καθώς εξαρτάται και από την περιοχή στην οποία πλέει το 
πλοίο. Εµείς όµως εδώ πέρα δε θα µελετήσουµε τόσο αναλυτικά αυτή την 
πιθανότητα, και θα χρησιµοποιήσουµε µια γενική πιθανότητα σύκρουσης για 
όλα τα πλοία. Όσον αφορά την πιθανότητα εκροής, δεδοµένου του 
ατυχήµατος, έχουµε όλους τους αναλυτικούς υπολογισµούς στο παράρτηµα ∆. 
Προς στιγµήν ο παράγοντας C θα δίνεται από τον υπολογισµό του κόστους σε 
δολλάρια. Έτσι θα υπολογίσουµε ένα δείκτη ο οποίος θα έχει µονάδες 
κόστους, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι θα είναι καθαρό κόστος. Εποµένως µε 
βάση τα παραπάνω θα έχουµε: 
 

    (Collision) 

 
    (Grounding) 

 
µε τα PCollision και PGrounding να είναι σταθερά µεγέθη. 
    Ο παραπάνω τύπος θα εφαρµοστεί για όλες τις περιπτώσεις εκροής. Στη 
συνέχεια θα βρούµε τα εν λόγω αθροίσµατα για την περίπτωση πλευρικού 
ρήγµατος και όλες τις περιπτώσεις προσάραξης (0 m, 2 m, 4,5 m παλίρροια), 
και θα τα συνδυάσουµε µεταξύ τους µε τα αντίστοιχα ποσοστά, ώστε να 
έχουµε ένα δείκτη διακινδύνευσης Α για κάθε περίπτωση έκτασης (0-1 km, 2-
5 km, 8-15 km, 20-90 km, 100 km και 500 km) και κάθε περίπτωση 
απόστασης από την ακτή (Nearshore, In port, Offshore). Τέλος σύµφωνα µε 
τη δική µας κρίση θα θεωρήσουµε κάποιες αναλογίες για τις κατηγορίες 
έκτασης και απόστασης από την ακτή, µε σκοπό να καταλήξουµε σε ένα µόνο 
δείκτη διακινδύνευσης Α. 
     
 
 
 
 
 
 

∑ ⋅⋅= CPPA OutflowCollision

∑ ⋅⋅= CPPA OutflowGrounding



4   γισµ θαν τικήΥπολο οί Πι οθεωρη ς       

Μεθόδου κα τους ι Κόσ Εκροών 
 
4.1  οθε ής Μεθ
 
 
ΒΗΜ

  Εφαρµογή Πιθαν ωρητικ όδου 

Α 1Ο: Σχεδιαστικά στοιχεία σκάφους 
 
Στο α συγκεντ στοιχεία 
ξαµ α σκ το υπό οίο στο 

σχεδί
 

γκεντ  Πίνακας  

    
δε

ν παρακάτω πίνακ δίνονται ρωτικά του 
ενοπλοίου EKI και έν αρίφηµα ( µελέτη πλ θέµα 
ασης πλοίου І). 

Συ ρωτικός
 Μονάδες  

LBP m 231,00 
B m 32,20 
D m 19,22 
Td m 12,80 
TΓ.Φ m 14,38 
CB  - 0,839 
CM - 0,991 
CP - 0,847 
DWT 68ton .026 
L.S 14ton .140 
∆ ton 82.166 
VCARGO 81.m3

327,6 
VSB 26.m3

064,4 
LCARGO 17m 8,85 
BCARGO 28m ,20 
DCARGO 17m ,22 
wdouble hull 2m ,00 
hdouble bottom m 2,00 
LA m 9,60 
LF m 12,80 
LER m 29,60 

 
 
 



 



ΒΗΜΑ 2Ο: Προσδιορισµός της κατάστασης πλήρους φορτίου 
 

 compartment location 
(frames) 

volume 100% 
(cub.m) 

volume 98% 
(cub.m) 

N 6,89 4416,75 O.1 CARGO TANK (P) 222-251 450

NO.1 CARGO TANK (S) 222-251 4506,89 4416,75 

NO.2 CARGO TANK (P) 194-222 5990,09 5870,29 

NO.2 CARGO TANK (S) 194-222 5990,09 5870,29 

N 5990,09 5870,29 O.3 CARGO TANK (P) 166-194 

NO.3 CARGO TANK (S) 166-194 5990,09 5870,29 

NO.4 CARGO TANK (P) 138-166 5990,09 5870,29 

NO.4 CARGO TANK (S) 138-166 5990,09 5870,29  

N 29 O.5 CARGO TANK (P) 110-138 5990,09 5870,

NO.5 CARGO TANK (S) 110-138 5990,09 5870,29 

NO.6 CARGO TANK (P) 82-110 5990,09 5870,29 

NO.6 CARGO TANK (S) 82-110 5990,09 5870,29 

NO.7 CARGO TANK (P) 54-82 6503,28 6373,21 

CARGO 
TANKS 

N 21 O.7 CARGO TANK (S) 54-82 6503,28 6373,

SLOP TANK (P) 49-54 533,06 522,39 
SLOP TANKS 

SLOP TANK (S) 49-54 533,06 522,39 

TOTAL CARGO AND SLOP TANKS  82987,35 81327,60 

 
 

category item  weight (t) KG (m) LCGA.P (m) 

L.S Light Ship Light Ship 14140,02 10,66 104,84 

F.O 1380,06 13,72 32,76 

D.O 159,33 10,24 22,00 

L.O 55,20 1,93 25,98 

F.W 180,84 14,98 7,60 

provisions 9,25 20,88 25,32 

consumables 

TOTALconsum. 1784,68 13,21 29,00 

crew 3,92 24,39 34,60 

constants 10,00 16,96 92,06 
crew + 

constants 
TOTALcr.+const. 13,92 19,05 75,89 

payload cargo oil 66227,10 10,63 126,68 

D
W
T
 

DWT DWT 68025,69 10,70 124,10 

∆ ∆ 82165,71 10,70 120,79 ∆ 

 
 
 
 
 
 
 
 



BHMA 3Ο: Σύνθεση εξεταζόµενων καταστάσεων βλάβης 
 
    Όπως αναλύσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, το σύνολο των διαφορετικών 
περιπτώσεων στην περίπτωση του πλευρικού ρήγµατος θα είναι: 
 

10 Χ 3 Χ 6=180 
 

ενώ στην περίπτωση του ρήγµατος στον πυθµένα λόγω προσάραξης θα είναι: 
 

10 Χ 8 Χ 6=480 
 

 4ΒΗΜΑ Ο: Υπολογισµός της θέσης ισορροπίας για κάθε περίπτωση βλάβης 
 
    Είπαµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο ότι δε θα ασχοληθούµε µε την θέση 
ισορροπίας του πλοίου µετά από κάθε περίπτωση βλάβης, αφού θα 
επικεν
 
ΒΗΜΑ

 

τρωθούµε στην ποσότητα εκροής και στις συνέπειες αυτής. 

 5Ο: Υπολογισµός εκροής πετρελαίου για τις οµάδες διαµερισµάτων 
 

1. Πλευρικό Ρήγµα λόγω Σύγκρουσης 
 

    Εφα
κεφαλ η πλευρικού ρήγµατος των δεξαµενών 5, 6, 7 και 
S.T, η  του χαµένου πετρελαίου θα είναι: 
 

ρµόζοντας ότι είπαµε στο θεωρητικό κοµµάτι του προηγούµενου 
αίου, στην περίπτωσ
ποσότητα

( ) ( ) ( )
3

5.6.7..

2,18636

29,587029,587021,637339,522

mV

VVVVV SOCSOCSOCTS

=⇒

⇒+++=+++=

ΕΚΡΟΗΣ

ΕΚΡΟΗΣ
 

 
    Με το ίδιο σκεπτικό υπολογίζουµε την εκροή του πετρελαίου σε κάθε µια 
από τι
 

2. ήγµα στον Πυθµένα λόγω Προσάραξης: 
 

    Αναφ  ότι τρεις περιπτώσεις πτώσης εξωτερικής στάθµης 
και αυ αι παρακάτω για ρήγµα στον πυθµένα της δεξαµενής 7. 

2α) Πτ

ς περιπτώσεις βλάβης. 

Ρ

έραµε στη θεωρία
τές εφαρµόζοντ
 
ώση Εξωτερικής Στάθµης = 0 m 

 
    Η σχέση που παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο σε αυτό το βήµα είναι η: 
 

( ) ( )1100 gZpgZ SSCC ⋅⋅=⋅+⋅⋅ ρδρ  

 
    Με  της σχέσης (1) θα έχουν 
τις εξή

 
 

βάση τις πληροφορίες της θεωρίας τα µεγέθη
ς τιµές αναλυτικά: 
 

 
 



ZC=Ζητούµενο 
Ρc=0,9 t/m3 

g=9,81 m/sec2

,8 m 
s=1,025 t/m3

 
Άρα µε αντικατάσταση στη σχέση (1)  θα έχουµε: 
 

δ(p)=0,05 bar 
ZS=T-hDB=12,8-2=10
ρ

( ) ( )

mZZ

g

CC

C

73,1105,010081,9025,18,10
=⇒

⋅−⋅⋅
=⇒

pgZ
ZZpgZ SS

CSSCC

81,99,0

100
100

⋅

⇒
⋅

⋅
g

−⋅⋅
=⇒⋅=⋅+⋅⋅

ρ
⋅

δρ
ρδρ

Άρα η απώλεια ύψους πετρελαίου  είναι: 
 

 

 
θα

( ) ( ) mhZhDZhh CDBCC 14,573,11222,1998,098,098,0 =⇒−−⋅=−−⋅=−⋅=
 

Αν για παράδειγµα θεωρήσουµε ότι έχουµε εκροή µόνο από την 
δεξαµενή C.O.T NO 7 και το S.T τότε ο αντίστοιχος όγκος φορτίου θα 
είναι: 
 

35,426399,02,287,2914,599,0 mVblhV =⇒⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  
 

Ο ός όγκος V  πετρελαίου και νερού στις δεξασυνολικ w0 µενές έρµατος 
θα είναι: 
 

( )VlZhBV WWDBWO 95,07,29227,1121,16295,02
2

2 00 ⇒⋅⋅⋅+⋅⋅=⇒⋅⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅+⋅⋅=

 

( ) ( ) mZZZόmV SCWW 27,118,1073,115,05,06,3088 0
3

0 =+⋅=+⋅==⇒ που
 
Αν υποθέσουµε ότι το 50% του όγκου αυτού καταλαµβάνεται από 
πετρέλαιο, τότε ο συνολικός όγκος εκροής από τη δεξαµενή C.O.T NO 7 
και το S.T θα είναι: 
 

( )
3

07 2,27196,30885,05,42635,0 mVVV WCOT =⋅−=⋅−=ΕΚΡΟΗΣ  

 
2β)  Πτώση Εξωτερικής Στάθµης = 2 m 
 

    Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες τα µεγέθη της σχέσης (1) θα 
έχουν τις εξής τιµές αναλυτικά: 
 
ZC=Ζητούµενο 
Ρc=0,9 t/m3 

8 m
ρs=1,025 t/m3

g=9,81 m/sec2

δ(p)=0,05 bar 
ZS=T-hDB=(12,8-2)-2=8,  



 
Άρα µε αντικατάσταση στη 1) ε
 

 σχέση (   θα έχουµ : 

( ) ( )

mZZ

g
pgZ

ZgZpgZ

CC

C

SS
CSSCC

46,9
,99,0

05,010081,9025,18,8

100
100

=
⋅

⋅−⋅⋅
=⇒

⇒
⋅

⋅

81
⇒

−⋅⋅
=⇒⋅⋅=⋅+⋅⋅

ρ
δρ

ρδρ
 

υς ου ι: 
 
Άρα η απώλεια ύψο πετρελαί  θα είνα
 

( ) ( ) 46,92 ⇒ mCDBCC h 42,7=Z 98,0hDZhh 98,098,0 22,19 −−⋅=−−⋅=−⋅=
 

Αν για παράδειγµα θεωρήσουµε ότι έχουµε εκροή µόνο από την 
δεξαµενή C.O.T NO 7  και το S.T, τότε ο αντίστοιχος όγκος φορτίου θα 
είναι: 

42,799,0 mbl =⋅⋅=⋅⋅  

 όγκος Vw0 πετρελα ε  δεξαµ ατος 

 
hV ⋅= 3615299,0 V⇒2,287,29 ⋅

 
Ο συνολικός ίου και ν ρού στις ενές έρµ
θα είναι: 
 

( )

( ) ( ) mZZZόmV

VW 20 =lZhV WDBWO ,02
2

2 0 ⋅⋅⎟
⎠

⎜
⎝

⋅+⋅⋅=
B ⎞⎛

SCWW 13,98,846,95,05,02,2847

5213,195

0
3

0 =+⋅=+⋅==⇒

⇒⋅⋅⋅⇒

που
 

 
Αν υποθέσουµε ότι το 50% του όγκου αυτού καταλαµβάνεται από 
πετρέλαιο, τότε ο συνολικός όγκος εκροής από τη δεξαµενή C.O.T NO 7 
και το S.T θα είναι: 
 

 

2γ) Πτώση Εξωτερικής Στάθµης = 4,5 m

9,07,29 ⋅921,6 +⋅

( )
3

07 5,47282,28475,061525,0 mVVV WCOT =⋅−=⋅−=ΕΚΡΟΗΣ  

 
 

 
 µεγέθη της σχέσης (1) θα 

 
Z

ρs=1,025 t/m3

 
Άρα µε αντικατ  στη η ( έχο
 

    Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες τα
έχουν τις εξής τιµές αναλυτικά: 

C=Ζητούµενο 
Ρc=0,9 t/m3 

g=9,81 m/sec2

δ(p)=0,05 bar 
Z =T-h =(12,8-4,5)-2=6,3 m S DB

άσταση  σχέσ 1)  θα υµε: 



( ) ( )

mZZ

g
pgZ

ZgZpgZ SS
SCC

100
100 ⇒

⋅

CC

C
CS

61,6
81,99,0

05,010081,9025,13,6
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⋅
⋅−⋅⋅

=⇒

⋅
−⋅⋅
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ρ
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Άρα η απώλεια ύψους πετρελαίου θα είναι: 
 

( ) ( ) mhZhDZhh CDBCC 27,1061,6222,1998,098,098,0 =⇒−−⋅=−−⋅=−⋅=

Αν για παράδειγµα θεωρήσου ε ότι έχουµε εκροή µόνο από την 
τίστοιχος όγκος φορτίου θα 

είναι: 

 
µ

δεξαµενή C.O.T NO 7 και S.T, τότε ο αν

 
3851399,02,287,2927,1099,0 mVblhV =⇒⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  

 
Ο συνολικός όγκος V  πετρελαίου και νερού στις δεξαµενές έρµατος 
θα είναι: 
 

w0

( )VlZhBV WWDBWO 95,07,29245,621,16295,02
2

2 00 ⇒⋅⋅⋅+⋅⋅=⇒⋅⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅+⋅⋅=

( ) ( ) mZZZόmV SCWW 45,63,661,65,058,2545 0
3

0 =+⋅=+⋅==⇒ που
 

 
Αν υποθέσουµε ότι το 50% του όγκου αυτού καταλαµβάνεται από 
πετρέλαιο, τότε ο συνολικός όγκος εκροής από τη δεξαµενή C.O.T NO 7 
και το S.T θα είναι: 
 

 
 
    Οµοίως µε την παραπάνω ιαδικασία, εκτελούµε τους ίδιους 
υπολογισµούς και για τους υπόλοιπους συνδυασµούς διαµερισµάτων του 
σκάφους, καταλήγοντας έτσι στη  ποσότητα εκροής σε κάθε 
περίπτωση. Για πρακτικούς λόγου  παραπάνω δείξαµε την πορεία των 
υπολογισµών για µια µόνο περίπτωση ρήγµατος. Όλες οι ποσότητες 

άρτηµα ∆. 
 

ΗΜΑ 6

,0

( )
3

07 2,72405,25455,085135,0 mVVV WCOT =⋅−=⋅−=ΕΚΡΟΗΣ  

δ

 συνολική
ς

εκροής και οι πιθανότητες τους παρουσιάζονται στο παρ

Β Ο: Υπολογισµός των παραµέτρων εκροής πετρελαίου 
 
    Εποµένως έχοντας εκτελέσει τους ραπάνω υπολογισµούς για όλες τις 

ς ποσότητες χαµένου πετρελαίου οι 
ίσουµε τις διάφορες παραµέτρους της 

και συντελε φ

στές 
αρύτητας 0.4, 0.5 και 0.1. Οι οµάδες ρηγµάτων πλευράς και πυθµένα 

πα
τιπεριπτώσεις ρηγµάτων, έχουµε όλες 

ποίες θα µας βοηθήσουν να υπολογο
εκροής,  στη συνέχεια το στή απο υγής ρύπανσης 
    Πρόκειται για τη πιθανότητα µηδενικής εκροής PO, την παράµετρο µέσης 
εκροής ΟΜ, και την παράµετρο ακραίας εκροής ΟΕ, συντελεστές των οποίων 
οι ερµηνείες δόθηκαν παραπάνω. 
    Οι παράµετροι εκροής πετρελαίου που αντιστοιχούν σε ρήγµα πυθµένα µε 
πτώση στάθµης θάλασσας 0, 2 και 4.5 µέτρα συνδυάζονται µε συντελε
β



συνδυάζονται µε συντελεστές βαρύτητας 0.4 και 0.6 αντίστοιχα. Με βάση 
οιπόν τους παραπάνω υπολογισµούς και τον συνδυασµό των διαφόρων 
συντελε πτουν ο τω πίνα µε
καταλή  τελικές τι ς εν λόγω ελεστές. 
 
      
 
 
 
 

50% 0% 

λ
στών προκύ
γουµε σε τρεις

ι παρακά
µές για του

κες, 
 συντ

 τους οποίους 

40%  1BOTTOM DAMAGE 
0,0 m tide 2,0 m t  m tide

ED 
ide 4,5  

COMBIN

PROBABILITY OF ZERO OUTFLOW PΟ 0,7833 8334 4 0,78334 4 0,7 0,7833
MEAN O 2.096, 10,28 0 UTFLOW m3 1205,67 61 3.2 1.851,6
EXTREM 14.104 596,33 18 E OUTFLOW m3 8.110,86 ,40 21.  12.456,

 
 
 
 
 ΣPi.Oi ΣPie.OiC OM e.10 OE

SIDE D 81.3 .989,34 12.348 83 AMAGE 27,6 1 0,02446 ,06 0,151
BOTTO e) 81.3 .205,67 8.11 3 M DAMA E (0 m tidG 27, 16 0,01 82 4 0,86 0,0997
BOTTOM DAMAGE (2 m tide) 81.327, 2.096,61 0,02578 14.10 3 6 4,40 0,1734
BOTTOM DAMAGE (4,5 m tide) 81.327,6 3.210,28 0,03947 21.596,33 0,26555 
 
 
 
 

40% 60% 
COMBINED SIDE AND BOTTOM 

DAMAGE 
DAMAGE 

BOTTOM 
DAMAGE

COMBINED SIDE 

PROBABILITY OF ZERO OUTFLOW PΟ 0,77322 0,78334 0,77929 
MEAN OUTFLOW m3 1.989,34 1.851,60 1.906,69 
EXTREME OUTFLOW m3 12348,06 12456,18 12.412,93 
MEAN OUTFLOW PARAMETER OM 0,02446 0,02277 0,02344 
EXTREME OUTFLOW PARAMETER OE 0,15183 0,15316 0,15263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Υπολογισµός Συντελεστή αποφυγής ρύπανσης Ε 
 
 
    Από τους κανονισµούς της MARPOL έχουµε για τα πλοία αναφοράς 
δεδοµένες τιµές για του παραπάνω συντελεστές για διάφορες τιµές 
µεταφορικής ικανότητας DWT. Έτσι λοιπόν µε γραµµική παρεµβολή θα 
ρούµε τις τιµές που αντιστοιχούν στο δικό µας DWT: 

 
Deaweight P O O

β

0R MR ER

60.000 0,81 0,014 0,104 
150.000 0,79 0,016 0,113 
68.026 0,8082 0,0142 0,1048 

 
π χρήση α πορού    Τώρα λοι όν µε τη  όλων των αρ πάνω µ µε να υπολογίσουµε 

τον συντελεστή αποφυγής ρύπανσης: 
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( ) ( )
⇒

+⋅+⋅⋅
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Ε=0,84436 

,0

15263,0025,002344,001,08082,0
E 0

 
Σχόλια για το συντελεστή αποφυγής ρύπανσης Ε 
 

οίου δεν 
ίναι αρκετά ικανοποιητική ως προς τη ρύπανση. Θα µπορούσαµε να 
δώσουµε εναλλακτικές σχεδιάσει κάφους (αλλαγή της θέσης των 
ρακτών, αύξηση των διαµερισµάτων στο χώρο φορτίου) οι οποίες θα 

ις διάφορες 
εριπτώσεις εκροής τα αντίστοιχα κόστη, καθώς και να εξετάσουµε πως 
επιδρούν οι διάφοροι παράγοντες σ ολή αυτών. 

 
 

 
 
 
 

 

    Παρατηρούµε λοιπόν ότι η τιµή του συντελεστή αποφυγής ρύπανσης είναι 
µικρότερη του 1, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι η σχεδίαση του πλ
ε

ς του σ
φ
οδηγούσαν σε µεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά στην παρούσα εργασία θα 
δεχτούµε αυτή τη σχεδίαση, µε σκοπό να υπολογίσουµε στ
π

τη µεταβ
 
 
 
 

 
 

 
 



4.2    Εφαρµογή Μοντέλου Κόστους Εκροών 
 
 

Worldwide Analysis of Marine Oil Spill Cleanup Cost Factors 

     ∆ιαδικασία Υπολογισµού
 

 Κόστους 
 

  
weight 
(t) 

    Πριν ξεκινήσουµε τους υπολογισµούς πρέπει να αναφέρουµε ότι οι 
ποσότητες πετρελαίου, στους σχετικούς πίνακες, εµφανίζονται σε τόνους. 
Οπότε είναι απαραίτητη η έκθεση των παρακάτω στοιχείων. Επίσης πρέπει να 
σηµειώσουµε ότι οι παρακάτω υπολογισµοί γίνονται και πάλι για την 
περίπτωση πλευρικού ρήγµατος στα διαµερίσµατα 5, 6, 7 και Slop Tank. 
 
 
 

compartment location 
(frames) S.G volume (cub.m) 

98%
NO.1 CARGO TANK (P) 222-251 0,814 4.416,752 3.596,672 

NO.1 CARGO TANK (S) 222-251 0,814 4.416,752 3.596,672 

NO.2 CARGO TANK (P) 194-222 0,814 5.870,288 4.780,322 

NO.2 CARGO TANK (S) 194-222 0,814 5.870,288 4.780,322 

NO.3 CARGO TANK (P) 166-194 0,814 5.870,288 4.780,322 

NO.3 CARGO TANK (S) 166-194 0,814 5.870,288 4.780,322 

NO.4 CARGO TANK (P) 138-166 0,814 5.870,288 4.780,322 

NO.4 CARGO TANK (S) 138-166 0,814 5.870,288 4.780,322 

NO.5 CARGO TANK (P) 110-138 0,814 5.870,288 4.780,322 

NO.5 CARGO TANK (S) 110-138 0,814 5.870,288 4.780,322 

NO.6 CARGO TANK (P) 82-110 0,814 5.870,288 4.780,322 

NO.6 CARGO TANK (S) 82-110 0,814 5.870,288 4.780,322 

NO.7 CARGO TANK (P) 54-82 0,814 6.373,214 5.189,867 

CARGO TANKS 

NO.7 CARGO TANK (S) 54-82 0,814 6.373,214 5.189,867 

SLOP TANK (P) 49-54 0,814 522,395 425,399 
SLOP TANKS 

SLOP TANK (S) 49-54 0,814 522,395 425,399 

 66227,100    81327,603 

 
    Λαβαίνοντας υπόψη όλα δεδοµένα (στατιστικά) που δίνονται στο 3ο 
κεφάλαιο, προκύπτουν κάποιοι συντελεστές (¨µετατροπείς¨), οι οποίοι 
συµµετέχουν στον υπολογισµό του κόστους clean-up µιας εκροής. Με τη 

ACCand ⋅=

χρήση λοιπόν των παραπάνω µπορούµε να δώσουµε έναν απλό αλγόριθµο ο 
οποίος θα ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία: 
 

iiiiliui smOtCC ⋅⋅⋅⋅=

niili ClrCand ⋅⋅=

iuiei

 

 
 
 



όπου       
 
Cui = Ανά µονάδα κόστος αποκατάστασης για κάθε περίπτωση, i 
Cli = Ανά µονάδα κόστος για κάθε περίπτωση, i 
Cn = Γενικό ανά µονάδα κόστος στο αντίστοιχο έθνος, n 
Cei = Συνολικό κόστος για κάθε περίπτωση, i 
ti   = Συντελεστής τύπου πετρελαίου για κάθε περίπτωση, i 
Oi = Συντελεστής βαθµού ρύπανσης της ακτής για κάθε περίπτωση, i 
mi = Συντελεστής µεθόδου αποκατάστασης για κάθε περίπτωση, i 
si  = Συντελεστής ποσότητας εκροής για κάθε περίπτωση, i 
ri  = Συντελεστής τοποθεσίας εκροής για κάθε περίπτωση, i 
li  = Τοπικός συντελεστής της εκάστοτε περιοχής για κάθε περίπτωση , i 
Ai = Ποσότητα εκροής για κάθε περίπτωση, i 
 
    Για να εφαρµόσουµε την παραπάνω φόρµουλα είναι πολύ σηµαντικό να 
κατανοήσουµε τον πίνακα 3.2.2.10 ο οποίος προκύπτει από όλα τα στατιστικά 
προηγούµενα δεδοµένα (πίνακες 3.2.2.1-3.2.2.8), και πάνω σε αυτόν θα 
ασιστούµε για να εκτιµήσουµε τις τιµές όλων των παραπάνω συντελεστών. 

 ξεκινήσουµε µ λλάδα, µπορεί να 
ρεθεί από τον πίνακα

C

πιλέγουµε σαν τοποθεσία εκροής κοντά 
ε ακτή (Nearshore). Έτσι από τον πίνακα 3.2.2.10 έχουµε: 

ri=1,46 
 

    Για την εκτίµηση του συντελεστή i πρέπει να αναφέρουµε ότι δεν 
αρέχονται αρκετές πληροφορίες από τα στατιστικά του µοντέλου, γι’ αυτό 

έξουµε µια ουδέτερη τιµή του: 

β
Θα ε την τιµή του Cn, ο οποίος, για την Ε

 3.2.2.9: β
 

n=8.530,29 $/gal 
 

    Στη συνέχεια για τον συντελεστή ri ε
σ
 

 l
π
θα επιλ
 

li=1,00 
 

    Εποµένως τώρα είµαστε σε θέση να υπολογίσουµε το κόστος: 
 

⇒⋅⋅=⋅⋅= 29,8530146,1niili ClrC  

 
 Cli=12.454 $/ton

 
    Επόµενος συντελεστής είναι ο ti, ο οποίος έχει να κάν υ 
πετρελαίου. Έτσι λοιπόν για Crude Oil, ό τον 3.2.2.10, θα έχουµε: 

ει µε τον τύπο το
 απ

 
ti=0,55 

 
    Ο συντελεστής Oi σχετίζεται µε την έκταση της πετρελαιοκηλίδας, και εµείς 
επιλέγοντας έκταση 500 km, από τον πίνακα 3.2.2.10 θα εχουµε: 
 



Oi=1,53 
 

    Ακόµη πρέπει να εκτιµήσουµε και τους συντελεστές mi, si, οι οποίοι 
χετίζονται µε τη µέθοδο της αποκατάστασης που χρησιµοποιείται και τη 
ποσότητα του πε έθοδο έχουµε επιλέξει τις 
µηχανικ

 
    Τώρα  το κόστος: 

σ
τρελαίου αντίστοιχα. Σα µ

ές διαδικασίες: 
 

mi=0,92 
Si=0,05 

 θα υπολογίσουµε
 

⇒92,0  ⋅⋅⋅⋅⋅= 05,0motCC iiiliui ⋅⋅⎟⎜=⋅ 53,155,0454.12
ton

si
⎠⎝
⎞⎛ $

 
Cui=482,09 $/ton 

 
    Τέλος υπολογίζουµε το συν σης: 
 

ολικό κόστος αποκατάστα

⇒⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝

ton
ton

ACC uiei 91,1517509,482  

 
C

⎛=⋅=
$

ei=7.316.163,08 $ 
 

    Οµοίως µε παραπάνω συνεχίζουµε τους υπολογισµούς και για τις υπόλοιπες 
εριπτώσεις εκροής, λόγω πλευρικής σύγκρουσης αλλά και λόγω προσάραξης. 
Τ σύνολο των αποτελεσµάτων δίνεται στο παράρτηµα Ζ, µόνο όµως για 
έκταση 500 km και απόστασ  ακτή (Nearshore), καθώς η 
έκθεση όλων των υπολογισµών µε τις µεταβολές όλων των παραγόντων είναι 

ε τα συγκριτικά διαγράµµατα, τα οποία 
αρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5. 
  Οι εφαρµογές τόσο του παραπάνω µοντέλου, όσο και αυτού που 
αρουσιάζεται στο παράρτηµα Ε, συνεχίζονται µε παρόµοιο τρόπο 
λλάζοντας κάθε φορά τους κατάλληλους συντελεστές. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

π
ο 

η πολύ κοντινή στην

αρκετά εκτενής. Η εκτέλεση τους όµως ήταν απαραίτητη ώστε να έχουµε τη 
δυνατότητα να κάνουµ
π
  
π
α
 
 

 

 



4.3   Υπολογισµ νε  Α 
 
      Όπως είπαµε και στο θεωρητικό κοµµάτι στο κεφάλαιο τρία ο δείκτης 
ιακινδύνευσης θα δίνεται από: 

ός ∆είκτη ∆ιακινδύ υσης

  
δ
 

∑ ⋅= CPA  

 
 πιθανότητα σύγκρουσης ή προσάραξης (PCollision or PGrounding) που κρύβεται 

µέσα στο P θα δί  ατυχηµάτων πλοίων, τα 
οποία ι σταθερή σ ε ση 
πλευρικού ρήγµατος, και ό προσ

Compari  Ship T
 

H
νεται από γενικά στατιστικά στοιχεία

παρακάτω παρουσιάζονται , και θα είνα ε κάθ  περίπτω
αντίστοιχα ρήγµατος απ άραξη. 

 
son of Accident Rates Per ype 

0
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Πηγή: Formal Safety Assessment, London, UK 

τη συνέχεια θα εφαρµόσουµε όλα τα παραπάνω για την περίπτωση 
πλευρικού ρήγµ , 6, 7 και Slop Tank, 
χρησιµ στος αυτό π ε από τους υπ ογι υ 

ίως µοντέλου (C=7.316.

Ο δείκτης Α θα δίνεται από
 
 

 

 
Σ

ατος στα διαµερίσµατα 5
οποιώντας σαν κό ου προέκυψ ολ σµούς το

κυρ
 

163,08 $).  

: 

CPPA OutflowCollision ⋅⋅=  

 
Όπου 
 



PCollision=0,0296, όπως φ πάνω ρ ραµµα για 
σύγκρουση οποιουδήποτε τ ean), 
POutflow=0,00571, όπως φαίνεται από τους υπολογισµούς εκροής πετρελαίου 
το παράρτηµα ∆ για εκροή από τα διαµερίσµατα 5, 6, 7 και Slop Tank 

  Εποµένως ο δείκτης Α υπολογίζεται ως εξής: 
 

αίνεται από το παρα αβδόγ
ύπου πλοίου (All Ships M

σ
 
 
  

⇒⋅⋅=⋅⋅= 08,163.316.700571,00296,0CPPA OutflowCollision  A=1.236,6 $   

    
Ταυτόχρονα υπο όλοιπους δείκτες όλων των 
περιπτ  για π γµα όσο κα για ις 

ιπτώσεις ρήγµατος από ται στο ηµα Ζ. Εδώ 
ίζ   διατί α 

υπολογισµών, καθώς η έκ είναι εγάλη. Στη 
συνέχεια αθροίζουµε υ αντιπροσωπεύουν το πλευρικό 
ρήγµα αντίστοιχου  λόγω προσά αξη ε 
ατηγορία έκτασης. Έτσι π τρελαιοκηλίδας 500 km ο 
παρα
 

 

λογίζουµε αντίστοιχα τους υπ
ώσεων εκροής, τόσο λευρικό ρή ι τις τρε

περ
τον

 προσάραξη, όπως φαίνε  παράρτ
ουµε ότι και στο τελευταίο παράρτηµα θεται ένα δείγµ

ταση στο σύνολο τους πολύ µ
όλους τους δείκτες πο

, καθώς και τους ς για ρήγµα ρ ς, σε κάθ
κ ροκύπτει για έκταση πε

κάτω πίνακας: 

Υπολογισµός ∆είκτη Α (500 km) A ($) =
Side Damage (40%) 9Side Damage - 9.246,6

Bottom Damage 0 m (40%) 4.002,19 
Bottom Damage 2 m (50%) 8.384,90 NEARSHORE 

27
1 1Bottom Damage (60%) 

Bottom Damage 4,5 m (10%) 2.107,  
8.696,6 17.943,3

Υπολογισµός ∆είκτη Α A ($) = 
Side Damage (40%) Side Damage - 8.106,69

Bottom Damage 0 m (40%) 3.508,77 
Bottom Damage 2 m (50%) 7.351,14 

IN PORT Bottom Damage (60%) 
Bottom Damage 4,5 m (10%) 1.847,47 

7.624,43 15.731,12

Υπολογισµός ∆είκτη Α A ($) = 
Side Damage (40%) Side Damage - 2.913,34

Bottom Damage 0 m (40%) 1.260,96 
Bottom Damage 2 m (50%) 2.641,82 

OFFSHORE Bottom Damage (60%) 
Bottom Damage 4,5 m (10%) 663,93 

2.740,03 5.653,37 

 ATOTAL= 15.608,22
 
    Θεωρώντας ότι βεί ένα ατύχηµα πλευρικού 
ρήγµα άνια και τ ι θέλοντας να γάλ α 

ολικό δείκτη για έκτα ε µια βαρύτητα 10% στα 
sh ι α in p

αντίστοιχα. Οπότε ο συνολ
 

 είναι πιο πιθανό να συµ
τος κοντά στα λιµ ις ακτές, κα  β ουµε έν

συν
off

ση 500 km, θα δώσουµ
ore ατυχήµατα, κα από 50% και 40% στ ort και nearshore 

ικός δείκτης Α θα είναι: 

⋅+ ⋅= ⋅+ ⋅+⋅+⋅ 5,04,0 NearshoreA= 37,,7315,031,1,0500 In AAA 56531,01215179434,0OffshorePort

 
A500=15.608,22 $ 

 
Λειτου  τρόπο κ οιπες κατηγορίες , 
έχου : 
 

ργώντας µε τον ίδιο αι στις υπόλ εκτάσεων
µε τους εξής πίνακες

⇒



 
 

 

) = 

 

 
Υπολογισµός ∆είκτη Α (0-1 km) A ($

Side Damage (40%) Side Damage - 2.840,49 
Bottom Damage 0 m (40%) 1.229,43
Bottom Damage 2 m (50%) 2.575,75NEARSHOR 2,00 E Bottom Damage 

(60%) 
Bottom Damage 4,5 m (10%) 647,33 

2.671,51 5.51

Υπολογισµός ∆είκτη Α A ($) = 
Side Damage (40%) Side Damage - 2.490,29 

Bottom Damage 0 m (40%) 1.077,86
Bottom Damage 2 m (50%) 2.258,19IN PORT Bottom Damage 

(60%) 
Bottom Damage 4,5 m (10%) 567,52 

2.342,14 4.832,43 

Υπολογισµός ∆ε A ($) = ίκτη Α 
Side Damage (40%) Sid - 894,95 e Damage 

Bottom Damage 0 m (40%) 387,35 
Bottom Damage 2 m (50%) 811,54 OFFSHORE 6,66  Bottom Damage 

(60%) 
Bottom Damage 4,5 m (10%) 203,95 

841,71 1.73

 ATOTAL= 4.794,68 
 
 
 
 
 
 
 

Υπολογισµός ∆είκτη Α (2-5 km) A ($) = 
Side Damage (40%) Side Damage - 3.263,54 

Bottom Damage 0 m (40%) 1.412,54 
Bottom Damage 2 m (50%) 2.959,37 NEARSHOR

Bottom Damage 4,5 m (10%) 743,74 
3.069,39 6.332,93 E Bottom Damage (60%) 

Υπολογισµός ∆είκτη Α A ($) = 
Sid ) Side Damage - 2.861,18 e Damage (40%

Bottom Damage 0 m (40%) 1.238,39 
Bottom Damage 2 m (50%) 2.594,52 

IN PORT Bot 5.552,16 tom Damage (60%) 
Bottom Damage 4,5 m (10%) 652,05 

2.690,97 

Υπολογισµός ∆ A ($) = είκτη Α 
Side Damage (40%) - 1.028,24 Side Damage 

Bottom Damage 0 m (40%) 445,05 
Bottom Damage 2 m (50%) 932,41 

OFFSHORE 

Bottom Dam 234,33 

1.995,31 Bottom Damage (60%) 
age 4,5 m (10%) 

967,07 

  ATOTAL= 5.508,78 
 
 

 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

Υπολογισµός ∆είκτη Α (8-15 km) A ($) = 
Side Damage (40%) Side Damage - 3.263,54

Bottom Damage 0 m (40%) 1.412,54 
Bottom Damage 2 m (50%) 2.959,37 NEARSHORE Bottom Damage (60%) 
Bottom Damage 4,5 m (10%) 743,74 

3.069,39 6.332,93 

Υπολογισµός ∆είκτη Α A ($) = 
Side Damage (40%) Side Damage - 2.861,18

Bottom Damage 0 m (40%) 1.238,39 
Bottom Damage 2 m (50%) 2.594,52 

IN PORT Bottom Damage (60%) 
Bottom Damage 4,5 m (10%) 652,05 

2.690,97 5.552,16 

Υπολογισµός ∆είκτη Α A ($) = 
Side Damage (40%) Side Damage - 1.028,24

Bottom Dama  0 m (40%) 445,05 ge
Bottom Dama  2 m (50%) 932,41 ge

OFFSHORE Bottom Damage (60%) 
Bottom Dama  4,5 m (10%) 234,33 

967,07 1.995,31 

ge
 ATOTAL= 5.508,78 

 
 
 
 
 
 
 

Υπολογισµός ∆είκτη Α (20-90 km) A ($) = 
Side Damage (40%) Side Damage - 3.686,59 

Bottom Damage 0 m (40%) 1.595,64 
Bottom Damage 2 m (50%) 3.343,00 NEARSHORE Bottom Damage (60%) 
Bottom Damage 4,5 m (10%) 840,15 

3.467,28 7.153,87 

Υπολογισµός ∆είκτη Α A ($) = 
Side Damage (40%) Side Damage - 3.232,08 

Bottom Damage 0 m (40%) 1.398,92 
Bottom Damage 2 m (50%) 2.930,85 

IN PORT Bottom Damage (60%) 
Bottom Damage 4,5 m (10%) 736,57 

3.039,80 6.271,88 

Υπολογισµός ∆είκτη Α A ($) = 
Side Damage (40%) Side Damage - 1.161,53 

Bottom Damage 0 m (40%) 502,74 
Bottom Damage 2 m (50%) 1.053,27 

OFFSHORE Bottom Damage (60%) 
Bottom Damage 4,5 m (10%) 264,71 

1.092,43 2.253,96 

 ATOTAL= 6.222,88 
 
 
 
 
 
 
 



 

Υπολογισµός ∆είκτη Α (100 km) A ($) = 

 
 
 

Side Damage (40%) Side Damage - 6.406,21
Bottom Damage 0 m (40%) 2.772,76 
Bottom Damage 2 m (50%) 5.809,14 NEARSHORE Bottom Damage (60%) 
Bottom Damage 4,5 m (10%) 1.459,94 

6.025,10 12.431,31 

Υπολογισµός ∆είκτη Α A ($) = 
Side Damage (40%) Side Damage - 5.616,40

Bottom Damage 0 m (40%) 2.430,91 
Bottom Damage 2 m (50%) 5.092,95 

IN PORT Bottom Damage (60%) 
Bottom Damage 4,5 m (10%) 1.279,95 

5.282,28 10.898,68 

Υπολογισµός ∆είκτη Α A ($) = 
Side Damage (40%) Side Damage - 2.018,39

Bottom Damage 0 m (40%) 873,61 
Bottom Damage 2 m (50%) 1.830,28 

OFFSHORE Bottom Damage (60%) 
Bottom Damage 4,5 m (10%) 459,98 

1.898,32 3.916,71 

 ATOTAL= 1.0813,54 
 

 
    Τέλος αποσκοπώντας στο να βρούµε ένα συνολικό δείκτη, θεωρούµε ότι το 
µεγαλύτερο πλήθος πετρελαιοκηλίδων έχουν έκταση 0-1 km, και όσο θα 
αυξάνεται αυτή, θα µειώνεται το ποσοστό συµµετοχής στον τελικό δείκτη. 
Έτσι θα ξεκινήσουµε µε ένα 30% για την 0-1 km, στη συνέχεια ένα 22% για τη

-5 km , 18% για 8-15 km, 15% για την 20-90 km, 10% για τα 100% km και 5%
ια τα 500 km. Άρα ο τελικός δείκτης διακινδύνευσης θα είναι: 

 
 2

γ
 

⇒⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=
=⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= −−−−

1560805,01081310,0622315,0550920,0550925,0479530,0
05,010,015,018,022,030,0 50010090201585210 AAAAAAA

 

 
A = 6.234 $ 

 
  Σε πρώτη φάση είναι λογικό να αναρωτηθούµε τι ακριβώς σηµαίνει αυτό το 
ποτέλεσµα, που προέκυψε µέσα από µια τόσο µεγάλη διαδικασία. Για να 

µ µε να εκφραστούµε µε σιγουριά και να πούµε ότι το συγκεκριµένο 
λοίο είναι ασφαλές, έναντι µεγάλου κόστους ρύπανσης, σε κάποια 
υγκεκριµένη περιοχή, πρέπει να συγκρίνουµε τη δικιά µας µελέτη µε τα 
ενικώς αποδεκτά επίπεδα ασφάλειας, τα οποία δεν είναι διαθέσιµα. Τα 
ελευταία δεν προκύπτουν τόσο απλά όσο η διαδικασία που περιγράψαµε 
παραπάνω. Είναι απαραίτητο να υπολογιστούν οι ίδιοι δείκτες όλων των 
πλοίων, µε σκοπό να προκύψει κάτι σα µέσο όρος, και µετά να γίνει η 
σύγκριση. Σηµαντικό ρόλο παίζουν επίσης και οι πολιτισµικές και κοινωνικές 
πεποιθήσεις των διαφόρων περιοχών, οι οποίες από µόνες τους βάζουν 
κάποια όρια στα επίπεδα ασφάλειας και διακινδύνευσης έναντι της ρύπανσης. 
Τα παραπάνω είναι αρκετά πολύπλοκα και απαιτούν περαιτέρω µελέτη, η 
οποία σίγουρα θα µπορούσε να βελτιώσει τα αποτελέσµατα µας. 
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5   Αποτελέσµατα Μεθόδων και 

Σχόλια 
 

5.1 Worldwide Analysis of Marine Oil Spill Cleanup 
Cost Factors 

 
5.1.1    Μεταβολή του Κόστους σύµφωνα µε την Έκταση της 

Πετρελαιοκηλίδας 
 

1. Nearshore  
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Nearshore Bottom Damages (2 meter tide)
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Nearshore Bottom Damages (4,5 meter tide)
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2. In Port  
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In Port Bottom Damages (0 meter tide)
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In Port Bottom Damages (2 meter tide)
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3. Offshore 
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Ofshore Bottom Damages (4,5 meter tide)
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Σχόλια: 
 

- Ξεκινώντας από την πορεία του κόστους στην περίπτωση πλευρικού 
ρήγµατος λόγω σύγκρουσης, παρατηρούµε την αύξηση αυτού καθώς 
αυξάνεται η ποσότητα του χαµένου πετρελαίου. Αυτό δικαιολογείται 
από τη στιγµή που διατηρούµε σταθερές όλες τις υπόλοιπες συνθήκες 
του ατυχήµατος (oil type modifier, cleanup methology modifier, 
shoreline oiling modifier, regional location modifier), όπως 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 3, και µεταβάλλουµε την ποσότητα του 
πετρελαίου. 

 
- Όσον αφορά την περίπτωση του ρήγµατος στον πυθµένα, οποιαδήποτε 

αυξοµείωση συνδέεται άµεσα µε τη µεταβολή του συντελεστή της 
ποσότητας εκροής si. Ο τελευταίος είναι αντιστρόφως ανάλογος µε την 
αύξηση της ποσότητας του χαµένου πετρελαίου, όπως φαίνεται και 
στον πίνακα 3.2.2.10. Εδώ όµως πρέπει να σηµειώσουµε ότι η 
µεταβολή του παραπάνω συντελεστή δεν είναι γραµµική αλλά για κάθε
µια οµάδα ποσοτήτων πετρελαίου υπάρχει και µια αντίστοιχη τιµή: 

 

Spill Size 

 

< 34 tonnes 2,00 
34-340 tonnes 0,65 
340-1.700 tonnes 0,27 
1.700-3.400 tonnes 0,15 
3.400-34.000 tonnes 0,05 
>34.000 tonnes 0,01 

 
Έτσι µπορούµε να καταλάβουµε την παραπάνω αυξοµείωση του 
κόστους στις περιπτώσεις παλίρροιας 0 και 2 µέτρων, καθώς και τη 
µεγάλη πτώση στην περίπτωση παλίρροιας 4,5 µέτρων. 

- Τέλος πρέπει να αναφέρουµε ότι καθώς αυξάνεται η έκταση της 
πετρελαιοκηλίδας αυξάνεται και το κόστος των διαδικασιών για την 
αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής. Το τελευταίο φαίνεται σε όλα 
τα παραπάνω διαγράµµατα µε τις καµπύλες των 500 km να είναι οι πιο 
υψηλές. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



5.1.2    Μεταβολή του Κόστους σύµφωνα µε την Απόσταση από την 
Ακτή 

 
1. Έκταση Πετρελαιοκηλίδας 0-1 km (∆ιαδικασία Αποκατάστασης 

mechanical) 
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Bottom Damages (4,5 meter tide)
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2. Έκταση Πετρελαιοκηλίδας 2-5 km (∆ιαδικασία Αποκατάστασης 
mechanical) 

 

Side Damages

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

0 5000 10000 15000 20000

V (ton)

Cei ($)

Nearshore
In Port
Offshore

 
 
   

Bottom Damages (0 meter tide)

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

V (ton)

Cei ($)

Nearshore
In Port
Offshore

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Bottom Damages (2 meter tide)

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

0 5000 10000 15000 20000 25000

V (ton)

Cei ($)

Nearshore
In Port
Offshore
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3. Έκταση Πετρελαιοκηλίδας 8-15 km (∆ιαδικασία Αποκατάστασης 
mechanical) 
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4. 
ical) 

Έκταση Πετρελαιοκηλίδας 20-90 km (∆ιαδικασία Αποκατάστασης 
mechan
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5. Έκταση Πετρελαιοκηλίδας 100 km (∆ιαδικασία Αποκατάστασης 
mechanical) 
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6. Έκταση Πετρελαιοκηλίδας 500 km (∆ιαδικασία Αποκατάστασης 
mechanical) 
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Σχόλια: 
 

-     Οµοίως µε παραπάνω βλέπουµε ότι µε αύξηση της ποσότητας 
πετρελαίου αυξάνεται και πάλι το κόστος, όσον αφορά το πλευρικό 
ρήγµα. Στις περιπτώσεις του ρήγµατος στον πυθµένα έχουµε την 
ανάλογη αυξοµείωση στο ανά µονάδα βάρους κόστος, όπως αυτή 
δηλώνεται από το µοντέλο µας µε βάση τον πίνακα 3.2.2.10, µε 
αποτέλεσµα να προκύπτουν τα παραπάνω διαγράµµατα. Σε όλα τα 
παραπάνω εξακολουθούµε να διατηρούµε τους υπόλοιπους 
παράγοντες σταθερούς (όλους τους συντελεστές που δηλώσαµε πιο 
πάνω). 

 
-     Σε όλες τις περιπτώσεις είναι φανερό ότι τα ατυχήµατα που 

λαµβάνουν χώρο κοντά σε ακτές  είναι πιο δαπανηρά, αφού οι 
παράγοντες του κόστους είναι πιο υψηλοί από τους αντίστοιχους κοντά 
σε λιµάνι ή σε ανοικτή θάλασσα. Έτσι προκύπτει ότι η καµπύλη του 
κόστους Nearshore είναι πιο ψηλά από την In Port, η οποία µε τη σειρά 
της ξεπερνά την Offshore. Μάλιστα το κόστος των Offshore 
διαδικασιών είναι κατά πολύ χαµηλότερο των άλλων δύο. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 



5.1.3    Μεταβολή του Κόστους σύµφωνα µε τη Μέθοδο 
Αποκατάστασης 

 
1. Έκταση Πετρελαιοκηλίδας 0-1 km (Απόσταση από την Ακτή 

Nearshore) 
 
 

Side Damages

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

0 5000 10000 15000 20000

V (ton)

Cei ($)

Mechanical
Dispersants
In Situ Burning

 
 
 

Bottom Damages ( 0 meter tide) 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

0 5000 10000 15000
V (ton)

Cei ($)

Mechanical
Dispersants
In Situ Burning

 
 
  
 



 
 
 
 

Bottom Damages (2 meter tide)
00000

 ($)

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

35

0 5000 10000 15000 20000 25000
V (ton)

Cei

Mechanical
Dispersants
In Situ Burning

 
 
 

Bottom Damages (4,5 meter tide)

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

0 10000 20000 30000 40000
V (ton)

Cei ($)

Mechanical
Dispersants
In Situ Burning

 

 
 

 

 
 
 



2. Έκταση Πετρελαιοκηλίδας 2-5 km (Απόσταση από την Ακτή 
Nearshore) 
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3. Έκταση Πετρελαιοκηλίδας 8-15 km (Απόσταση από την Ακτή 

Nearshore) 
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4. Έκταση Πετρελαιοκηλίδας 20-90 km (Απόσταση από την Ακτή 
Nearshore) 
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5. Έκταση Πετρελαιοκηλίδας 100 km (Απόσταση από την Ακτή 
Nearshore) 
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6. Έκταση Πετρελαιοκηλίδας 500 km (Απόσταση από την Ακτή 
Nearshore) 
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Σχόλια: 
 

-     Οµοίως µε παραπάνω, µε την αύξηση τη ητας πετρελαίου 
αυξάνεται και τ ος, για την περίπτωση ρικού ρήγµατος. 
Στις περιπτώσε γµατος στον πυθµένα αι πριν, έχουµε 
µεταβολή του κόστους ανάλογα µε το συντελε ίνακας 3.2.2.10), 
όπως περιγράψα ραπάνω. 

 
- Στον ίδιο πίνακα ουµε µε ποιο τρόπο µετ αι ο συντελεστής 

cleanup methodology modifier:  
 

Primary Cleanup Method 

ς ποσότ
ο κόστ
ις ρή

του πλευ
όπως κ
στή si (π

µε πα

 βλέπ αβάλλετ

Dispersants 0,46 
In-Situ Burning 0,25 
Mechanical 0,92 
Manual 1,89 
Natural Cleansing 0,10 

 
 

Έτσι λοιπόν δικαιολογείται το ότι η καµπύλη m βρίσκεται πιο 
ψηλά από την  των Dispersants, µε τη σειρά της 
είναι πιο υψηλά η διαδικασία In Situ Bur

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

echanical 
αντίστοιχη η οποία 
 από τ ning. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



5.2 Γενικά Σχόλια 
 
    Θα µπορούσαµε να πούµε ότι στο σ είο που έχουµε φτάσει τώρα έχουµε 
µια πλήρη εικόνα για το πώς συµπεριφέρονται τα δύο µοντέλα (εφόσον 
έχουµε µελετήσει και τα παραρτήµατα , Ζ) στη µεταβολή του κόστους µιας 
εκροής. Παραπάνω σχολιάσαµε τις αµπύλες που προέκυψαν από τους 
υπολογισµούς του κύριου µοντέλου µα ενώ από το παράρτηµα Ε έχουµε µια 
σαφή εικόνα για το επιπλέον µοντέλο. Αυτό που δεν κάναµε ήταν να 
συγκρίνουµε τα διαγράµµατα του ενός µε τα διαγράµµατα του άλλου. 
∆υστυχώς το τελευταίο δε γίνεται να  πραγµατοποιήσουµε σε ένα ενιαίο, 
καθώς όπως παρατηρήσαµε οι διαφορές που προκύπτουν στις τιµές του 
κόστους είναι πολύ µεγάλες. Με τη δική µας κρίση ένας λόγος που συµβαίνει 
αυτό είναι ότι στο 2ο µοντέλο (Modeling Oil Response and Damages Costs) δε 
χρησιµοποιείται τόσο µεγάλο πλήθος συντελεστών που να σχετίζονται µε την 
έκταση της ρύπανσης, την απόσταση από την ακτή, τον τύπο του πετρελαίου 
και την ποσότητα αυτού. Αντιθέτως στ ο (Worldwide Analysis of Marine Oil 

ill Cleanup Cost Factors) µπαίνουν στους υπολογισµούς όλοι οι παραπάνω 
ντελεστές, και κατά συνέπεια µειώνεται και το κόστος. Επίσης θα λέγαµε 

ότι το 2ο εστιάζει κυρίως  της ρύπανσης και κατά 
πόσο επιτυχη  από τον 
πίνακα Ε.1, κ αυξάνεται η 
ποσότητα του πετρελαίου που αποµακρύνεται από την πληγείσα περιοχή, 
όσο µειώνεται και το κόστος (ανά µονάδα όγκου) της διαδικασίας 
ποκατάστασης. Η µεγαλύτερη ποσότητα προς αποµάκρυνση που 

 για µηχανικές διαδικασίες είναι 50% (στο µοντέλο του 
αραρτήµατος Ε). Στο 1ο δε γίνεται αναφορά στο ποσοστό του πετρελαίου 
ου αποµακρύνεται, και ίσως εννοείται αρκετά µεγαλύτερη από το 50%, γι’ 

 και προκύπτει κατά πολύ µικρότερο το κόστος. 
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Παράρτηµα Α: 
Συµπεράσµατα των Στατιστικών Στοιχείων Εξέλιξης των 

Ατυχηµάτων Εκροής Πετρελαίου 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Πίνακας 2.3.1: Μεγάλα Ατυχήµατα Tankers 

 

Όνοµα Πλοίου Έτος Θαλάσσια Περιοχή Ποσότητα Εκροής Πετρελαίου (t) 
Exxon Valdez 1989 Prince William Sound, Alaska, USA 37.000 
Wafra 1971 off Cape Agulhas, South Africa 40.000 
Metula 1974 Magellan Straits, Chile 50.000 
Assimi 1983 55 n.m off Muscat, Oman 53.000 
Katina P. 1992 off Maputo, Mozambique 72.000 
Sea Empress 1996 Milford Haven, UK  72.000 
Aegean Sea 1992 La Coruna, Spain 74.000 
Khark 5 1989 120 n.m off Atlantic Coast of Morocco 80.000 
Braer 1993 Shetland Islands, UK 85.000 
Jacob Maersk 1975 Oporto, Portugal 88.000 
Independenta 1979 Bosphorus, Turkey 95.000 
Hawaiian Patriot 1977 300 n.m off Honolulu 95.000 
Urquiola 1976 La Coruna, Spain 100.000 
Torrey Canyon 1967 Scilly Isles, UK 119.000 
Odyssey 1988 700 n.m off Nova Scotia, Canada 132.000 
Haven 1991 Genoa, Italy 144.000 
Amoco Cadiz 1978 off Brittany, France 223.000 
Castilo De Belver 1983 off Saldanha Bay, South Africa 252.000 
ABT Summer 1991 700 n m off Angola . 260.000 
Atlantic Empress 1979 off Tobago, West Indies 276.000 

 
Πηγή: ∆ιπλωµατική Εργασία Γεωργίου Αδ. Ψαρρού [2.2.1] 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πίνακας 2.3.2: Αριθµός και Ποσότητα Εκροής Ατυχηµάτων 

∆εξαµενοπλοίων 

 

 Αριθµός 
Πετρελαιοκηλίδων µε: Συνολικά ανά Έτος 

 
Έτος 

 
Ποσότητα 
Εκροής     
(7-700) t 

 
Ποσότητα 
Εκροής 
(>700) t 

 
Αριθµός 

Πετρελαιοκηλίδων 

Ποσότητα 
Εκροής 

(t) 
1970 6 29 35 301.000 
1971 18 14 32 167.000 
1972 49 24 73 311.000 
1973 25 32 57 166.000 
1974 91 26 117 169.000 
1975 97 19 116 342.000 
1976 67 25 92 369.000 
1977 65 16 81 298.000 
1978 54 23 77 395.000 
1979 59 34 93 608.000 
1980 51 13 64 103.000 
1981 49 6 55 44.000 
1982 44 3 47 11.000 
1983 52 11 63 384.000 
1984 25 8 33 28.000 
1985 29 8 37 88.000 
1986 25 7 32 19.000 
1987 27 10 37 30.000 
1988 11 10 21 198.000 
1989 32 13 45 178.000 
1990 50 13 63 61.000 
1991 27 8 35 435.000 
1992 31 9 40 162.000 
1993 30 11 41 144.000 
1994 27 7 34 105.000 
1995 20 3 23 9.000 
1996 20 3 23 79.000 
1997 27 10 37 67.000 
1998 22 4 26 10.000 
1999 19 5 24 29.000 
2000 18 3 21 12.000 
2001 16 

 

3 19 

 

8.000 
 

Πηγή: ∆ιπλωµατική Εργασία Γεωργίου Αδ. Ψαρρού [2.2.2] 

 

 

 



 

    Βλέποντας µε µια γρήγορη µατιά ους δύο πίνακες, παρατηρούµε, ότι 

οποιαδήποτε χρονιά µπορεί να υπήρξαν είτε µικρές είτε µεγάλες 

πετρελαιοκηλίδες. Χαρακτηριστικό είναι ότι αν κάποια χρονιά είχαµε σχετικά 

µικρές χαµένες ποσότητες φορτίου  Tankers, ένα ατύχηµα αρκετά 

µεγάλου πλοίου, ήταν ικανό να ανατέψει τα δεδοµένα του συγκεκριµένου 

έτους, αφού θα αυξανόταν η συνολική ποσότητα εκροής. Για να το 

κατανοήσουµε καλύτερα αυτό θα κάνουµε δύο διαγράµµατα που θα µας 

δείχνουν τη χρονική εξέλιξη του χαµένου πετρελαίου από το 1970 µέχρι το 

2001, καθώς και πως µεταβάλλεται το συνολικό πλήθος πετρελαιοκηλίδων 

από έτος σε έτος. 

 

∆ιάγραµµα 2.3.1: Αριθµός ετρελαιοκηλίδων ανά Έτος 
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∆ιάγραµµα 2.3.2: Συνολικό Πετρέλαιο Εκροής ανά Έτος 
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  Από το διάγραµµα 2.3.2, σε συνδυασµό µε τον πίνακα 2.3.1, παρατηρούµε 

 τον πίνακα 2.3.2 και το διάγραµµα 

3.1), αυτά τα τρία ατυχήµατα έχουν σηµαδέψει πολύ αρνητικά αυτές τις 

ν διαφορετικά τα πορίσµατα µας. Για 

αράδειγµα το 1979 η συνολική ποσότητα εκροής ήταν 608.000 t, εκ των 

οπο ν

    Ακό

σύγκρ

1990. 

 

 

 

  

ότι οι τρείς µεγάλες κορυφές του διαγράµµατος (1979, 1983, 1991) 

συµπίπτουν µε τις χρονιές εκείνες από τον πίνακα, στις οποίες είχαµε τα 

µεγαλύτερα ατυχήµατα (Atlantic Empress, ABT Summer, Castilo De Belver). 

Συνεπώς καταλαβαίνουµε ότι, ενώ τις παραπάνω χρονιές το πλήθος των 

πετρελαιοκηλίδων δεν ήταν ιδιαίτερα αυξηµένο (εκτός του 1979), ή καλύτερα 

αυτές άνω των 700 t (όπως φαίνεται από

2.

περιόδους και αν δεν υπήρχαν θα ήτα

π

ίω  οι 276.000 t προέρχονταν µόνο από το ατύχηµα του Atlantic Empress. 

µη ένα σηµαντικό και ταυτόχρονα ενθαρρυντικό συµπέρασµα είναι η 

ιση της συνολικής χαµένης ποσότητας τη δεκαετία του 1970 µε αυτή του 

 



 

Πίνακας 2.3.3: Πετρέλαιο Εκροής τη ∆εκαετία του 70 

 

ς (t) Έτος  Ποσότητα Εκροή
1970 301.000 
1971 167.000 
1972 311.000 
1973 166.000 
1974 169.000 
1975 342.000 
1976 369.000 
1977 298.000 
1978 395.000 
1979 608.000 

Συνολικό Πετρέλαιο Εκροής = 312.600 
 

 

 

Πίνακας 2.3.4: Πετρέλαιο Εκροής τη ∆εκαετία του 90 

 

Έτος  Ποσότητα Εκροής (t) 
1990 61.000 
1991 435.000 
1992 162.000 
1993 144.000 
1994 105.000 
1995 9.000 
1996 79.000 
1997 67.000 
1998 10.000 
1999 29.000 

Συνολικό Πετρέλαιο Εκροής = 110.100 
 

 

    Από τους π .3.4 καταλαβαίνουµε ότι η συνολική ποσότητα 

εκροής πε ε

ποσότητας τη α του 70, πράγµα το οποίο είναι πολύ αισιόδοξο για το 

µέλλον. 

 

 
 

ίνακες 2.3.3 και 2

τρ λαίου τη δεκαετία του 90 ήταν περίπου το 1/3 της αντίστοιχης 

 δεκαετί

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Παράρτηµα Β:  

Ιστορικά Ατυχήµατα ∆εξαµενοπλοίων 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Atlantic Empress 

ν 19 Ιουλίου ου 1979 ταν δύο εγάλα Tankers (VLCC’S), το Atlantic 

ss και το Aegean Captain, συγκρούστηκαν µεταξύ τους στην καραϊβική 

σα. Το Atlantic Empress και η πλώρη του Aegean Captain τυλίχτηκαν 

λόγες µε άµεσο αποτέλεσµα το θάνατο 26 µελών του πληρώµατος του 

υ. 

 την άλλη, το πλήρωµα του Aegean κατάφερ

 

    Ήτα τ ό µ

Empre

θάλασ

στις φ

πρώτο

    Από ε να ελέγξει τη φωτιά. Στη 

συνέχεια ρυµουλκήθηκε µε προορισµό το Trinidand and Tobaco, χάνοντας 

µικρές ποσότητες πετρελαίου. Επίσης ένα ρυµουλκό ακολουθούσε και ψέκαζε 

τη 

τη ρευ σ

Curaca

    Τα αν να καίγονται 

ασταµ α στη µέση µιας πετρελαιοκηλίδας και εξαφανίστηκαν µέσα σε ένα 

σύννεφ ύστου του ίδιου έτους στην επιφάνεια 

της θάλασσας ήταν ορατή µόνο η ύπαρξη πετρελαίου, αφού έφταναν 15 

ηµέρες για

πέρα δύο ρυµ η 

θάλασσα,  

όµως να έχε τική 

ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά από την άλλη ήταν πολύ 

σηµαν η ακτή, γιατί οι συνέπειες θα ήταν πολύ 

χειρότερες. Η συνολική απώλεια των 276.000 t πετρελαίου από αυτή την 

σύγκρουσ

 

Exxon Valdez

θάλασσα µε κάποια χηµική ουσία, η οποία έχει τη δυνατότητα να διατηρεί 

στότητα του υγρού στο οποίο προστίθεται. Όταν το πλοίο έφτασε το 

o µεταφέρθηκε το φορτίο σε άλλα πλοία. 

εναποµείναντα κοµµάτια του Atlantic συνέχισ

άτητ

ο µαύρου καπνού. Στις 3 Αυγο

 να καθαρίσει το τοπίο από τα συντρίµµια του πλοίου. Από εκεί και 

ουλκά παρακολουθούσαν στενά την πορεία του πετρελαίου στ

το οποίο ήταν ορατό στην επιφάνεια µέχρι τις 9 Αυγούστου, χωρίς 

ι φτάσει στην ακτή. Εποµένως µπορεί να είχαµε σηµαν

τικό που δεν προσβλήθηκε και 

η παραµένει και ρεκόρ στα ατυχήµατα των δεξαµενοπλοίων. 

 

 

    Το ατύχηµα του Tanker Exxon Valdez το 1989 ευθύνεται για µια από τις 

χειρότερε ταν 24 

Μαρτίου ταν το Valdez προσάραξε στον πορθµό  του Prince William της 

Αλά  

περισσ

ς περιβαλλοντικές καταστροφές που έχουν γίνει ποτέ. Ή

ό

σκας µε αποτέλεσµα να χαθούν 250.000 βαρέλια, αριθµός ισοδύναµος µε 

ότερα από 10.000.000 γαλόνια πετρελαίου.  



    Οι επιστήµονες και οι εθελοντές δεν ήταν προετοιµασµένοι για αυτό που 

ας. Παντού 

πήρχαν νεκρά ψάρια, σκυλόψαρα και τα πτηνά είχαν καλυφθεί µε 

πετ

αετοί κ

και πέ  γίνει υπολογισµός όλων των ψαριών και µικρών 

θαλάσσιων οργανισµών που απέθαναν εξαιτίας του πολύ µεγάλου αριθµού 

τους. 

αντιµετώπισαν όταν κατέφθασαν στο σηµείο της πετρελαιοκηλίδ

υ

ρέλαιο. 3.000 σκυλόψαρα, 250.000 θαλάσσια πουλιά, 300 φώκιες, 250 

αι 22 όρκες χάθηκαν µέσα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Από εκεί 

ρα ήταν δύσκολο να

 

 

     Πέρα  στο περιβάλλον υπήρξαν και οι 

οικονο  2 δισεκατοµµύρια δολάρια µε 

κοπό τον καθαρισµό του πορθµού του William Sound. Τα µισά από αυτά τα 

 όµως από τις άµεσες συνέπειες

µικές, για τις οποίες σπαταλήθηκαν

σ

χρήµατα δόθηκαν από την εταιρία της Exxon, στην οποία άνηκε το Valdez. Ο 

καθαρισµός δεν είχε ολοκληρωθεί ακόµη το 1992.  

 

 



 

    Για µεγαλύτερη υπ στήριξη ορίστηκε ένα συµβούλιο τ  οποίο θα 

συνεργαζόταν µε τους επιστήµονες ώστε να

ο  ο

 αποκατασταθεί η συγκεκριµένη 

εί. Έχουν γίνει πολλές 

ροσπάθειες και η κατάσταση έχει βελτιωθεί, χωρίς όµως ακόµη να έχει 

επι ρ

  

Prestig

περιοχή και να βοηθηθούν τα ζώα που ζούσαν εκ

π

στ έψει το οικοσύστηµα στην φυσιολογική του κατάσταση.     

e 

το οποίο ήκε σε Έλληνες αλλά κλοφορούσε µε 

 από τις Μπαχάµες, ξεκίνησε από τη Λετονία εφοδιασµένο µε 77.000 t 

ετρέλαιο και στις 19 Νοεµβρίο

 

    Το Tanker Prestige αν  κυ

σηµαία

βαρύ π υ 2002 έπεσε σε µεγάλη καταιγίδα 150 

µίλια βορειοδυτικά της Ισπανίας, όπου και κόπηκε σε δύο κοµµάτια (όπως 

φα τ νε

αµέσω

 

ίνε αι παραστατικά στις παρακάτω εικό ς) µε αποτέλεσµα να βυθιστεί 

ς. 

            

 

λοίο είχε υποστεί ρήγµα 15 µέτρα στο πλάι, µε συνέπεια να µην έχει τη 

τητα να προχωρήσει µε δική του ισχύ ώστε να πάει σε κάποιο λιµάνι 

 γίνει µεταφορ του πετρελ ίου. Σχεδόν έσω  χάθηκα  20.000 

α τα οποία απείλησαν σοβαρά τις περιοχές ψαρέµατος της 

δυτικής ακτής της χώρας. Τελικά περισσότερα από 800.000 

    Το π

δυνατό

και να ά α αµ ς ν

γαλόνι

βορειο γαλόνια 

πιβάρυναν το περιβάλλον µε συνέπειες παρόµοιες µε των παραπάνω. Ο ε



Έλ ν

κατηγ π κ

αρχές.

Prestig

λη ας καπετάνιος του Prestige, Απόστολος Μαγκούρας, φυλακίστηκε 

ορούµενος για πρόκληση βλάβης στο εριβάλλον αι απειθαρχία στις 

 Τελικώς, το αποτέλεσµα όλων των παραπάνω ήταν η κατάληξη του 

e όπως φαίνεται παρακάτω 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτηµα Γ:       

 OILPOL, MARPOL 73/78 και OPA 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ.1     Σύµβαση Marpol 

  Τη σηµερινή εποχή η MARPOL που έχει σαν µεγάλο και κύριο στόχο την 

λαχιστοποίηση της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 

ατηγοριοποιείται σε έξι κεφάλαια-παραρτήµατα: 

• Παράρτηµα 1: Κανονισµοί για πρόληψη της ρύπανσης από πετρέλαιο 

(Annex 1: Regulations for the Prevention of Pollution by Oil). Τέθηκε 

σε εφαρµογή στις 2 Οκτωβρίου του 1983. 

 

• Παράρτηµα 2: Κανονισµοί για έλεγχο της ρύπανσης από 

δηλητηριώδεις ρευστές ουσίες σε χύδην µορφή (Annex 2: Regulations 

Τέθηκε σε εφα

 

• αρ µ ρόλ ς ρύπ από βλαβε ς οι οποίες 

τα ν  σα σε ευασµένη (Annex 3: 

e n ollu y Har ubstances  by Sea in 

c  F . Τέθ  εφαρ ν 1 Ιουλίο 2. 

 

• αρ µ Πρ της  από λ ων πλοίων 

n : ntio olluti ewage fro ). ∆εν έχει 

θε µ φαρ

 

 Παράρτηµα 5: Πρόληψη της ρύπανσης από απορρίµµατα των πλοίων 

(Annex 5: Preve om Ships). Τέθηκε σε 

φα ή υ το

 

• α µ Πρό της ατ ιρικής ρύ  πλοίων 

(Annex 6: Prevention of Air Pollution from Ships).  τεθεί 

ακόµη σε εφαρµογή 

      

 

 

  

ε

κ

 

for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk). 

ρµογή στις 2 Οκτωβρίου του 1983. 

Π άρτη α 3: Π ηψη τη ανσης ρές ουσίε

µε φέρο ται στη θάλασ  συσκ µορφή 

Pr ventio  of P tion b mful S  Carried

Pa kaged orm) ηκε σε µογή τη υ του 199

Π άρτη α 4: όληψη ρύπανσης ύµατα τ

(A nex 4 Preve n of P on by S m Ships

τε ί ακό η σε ε µογή. 

•

ntion of Pollution by Garbage fr

ε ρµογ  στις 31 ∆ε ίοκεµβρ υ .  1988

Π ράρτη α 6: ληψη µοσφα πανσης των

∆εν έχει



 

Γ.1 ι 9 RPO

 

    Ο κανονισ  µαζί µε το ουσ  ιδιαίτερ έρον από τη 

MARPOL. Τέθηκαν σε εφαρ ογή τον Ιούλιο του 19 αναφέρονται στην 

σωτερική διαρρύθµιση των δεξαµενών (τύποι Double Hull και Mid-Deck). Ο 

9 αναφέρεται σε νεότευκτα πλοία άνω των 600 t DWT ενώ ο 20 σε 

πάρχοντα δεξαµενόπλοια αργού πετρελαίου άνω των 20.000 t DWT και σε 

roduct Carriers άνω των 30.000 t DWT. 

εξαµενόπλοια µε DWT≥5.000 t

.1    Κανον σµός 1 της MA L 

µός 19 ν 20 παρ ιάζουν ο ενδιαφ

µ 93 και 

ε

1

υ

P

  

∆  

1. µενές

 

 Πλευρικές ∆εξα : Κ όπλοιο αυτής της κατηγορίας

ιαθέτει πλευρικ ς ίνοντα

το ύ βυθίσµατος της πλευράς του π ή από το διπ

µέχρι το ανώτατο κατάστρωµα. Το πλάτος τους w δεν πρέπει να είναι 

λιγότερο από το µικρότερο των: 

 

άθε νέο δεξαµεν  

ι καθ’ όλο πρέπει να δ ές δεξαµενέ  οι οποίες εκτε

ψος του λοίου, ύθµενο 

m0,2=  wDWT
000.20

5,0
⎠

⎜
⎝
⎛ += και

λάχιστο επιτρεπό  πλάτος  m. 

 

2. ∆

m⎟⎞w

 

Το ε µενο είναι 1,0

ιπύθµενα: Ύψος h όχι λιγότερ ό το µικ των: ο απ ρότερο 

 

mhmBh 0,2
15

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= και  

 

Το ελάχιστο επιτρεπόµενο  διπυθµ  1,0 m. 

 

3. Περιοχή ας

ύψος ένου είναι

 Καµπυλότητ : Αν οι εις h είναι διαφορετικές

τότε θ έπει να χρησιµοποι  η απόσ σε ύψη µεγα

του  από τη Baseline. 

 

αποστάσ και w , 

α πρ είται ταση w λύτερα 

 1,5h πάνω



4. Συνολική  ∆εξα  Έρµ Χωρητικότητα µενών ατος: Για δεξαµενό  

αργού πετρελαίου άνω των 20.000 t και δεξαµενόπλοια προϊόντων 

των 30.000 η συ χωρητικότητ

πλε εξαµενών, των ων διπ , καθώς κα

δεξαµενών forpeak και afterpeak δεν πρέπει να είναι µικρότερη από τη 

 δεξαµενών µ µατος (Segregated 

Wa t) που απαιτείτα  την ικανοποίηση των παρ

τριών απαιτήσεων (του κανονισµού 19) που αναφέρονται στην 

κατάσταση ερµατισµού: 

 

µα στο µέσο έπει να ποτέ µικρότε

dm=2,0 +0,02L. 

•  πρυµναία  δεν  να υπερβαίνει  

. 

• Σε οποιαδήποτε κατάσταση φόρτωσης και σε οποιαδήποτε 

ταξιδιού η έλικα  να είνα µένη. 

 

    των πλευρικών µενών και  διπυθµένων  

να είναι οµοιόµορφη, µε παράλληλη διάταξη προς τις δεξαµενές 

φορ  επιπλ ότητα ισµένου έρµα

 καµπτικ εων, ης διαγωγή

µπορούν να τοποθετηθούν δεξαµενές σε οποιοδήποτε σηµείο του 

 σωληνώσ δικτύο τος, εξαερισµ

µέτρησης των δεξαµενών έρµατος, δεν πρέπει να διέρχονται µέσα από 

δεξαµενές φορτίου και αντίστροφα. 

ια τα ∆ι

πλοια

πετρελαίου άνω  t,  νολική α των 

υρικών δ χώρ υθµένου ι των 

χωρητικότητα των  διαχωρισ ένου έρ

ακάτω ter Ballas ι για

• Το βύθισ δεν πρ  είναι ρο από 

 Η µέγιστη διαγωγή πρέπει  το

0,015L

φάση πρέπει ι βυθισ

Η κατανοµή  δεξα  των πρέπει

τίου. Αν απαιτείται έον ποσ διαχωρ τος για 

µείωση διαµήκων ών τάσ επίτευξ ς κλπ, 

πλοίου. 

    Όσον αφορά τις εις του υ έρµα ού και 

 

5. Άλλες Απαιτήσεις γ πύθµενα: ∆ιπύ όπως τα παρ

δεν απαιτούνται αν η σχεδίαση του δεξαµενοπλοίου είναι τέτοια ώστε η 

πίεση που ασκείται στο έλασµα του πυθµένα λόγω φορτίου και αερίων 

 εξωτερικ τατική  που εκφράζ

 

θµενα απάνω 

δε  τηνν υπερβαίνει ή υδροσ  πίεση εται µε 

την εξής σχέση: 

( ) gdpghf sncc ⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅+ δρ 100 ≤ ρ  



 

Όπου

στής ασφαλείας ίσος µ

hc: το ύψος του φορτίου σε επαφή µε το έλασµα του πυθµένα (m) 

ρc: η πυκνότητα του φορτίου (t/m

g: επιτάχυνση της βαρύτητας (=9,81 m/sec2) 

δ(p): η µέγιστη ρυθµισµένη πίεση  υπερπίεσης στις δεξαµενές 

φορτίου (bar) 

dn: το ελάχιστο βύθισµα λειτουργίας 

ρc:  η πυκνότητα του θαλασσινού  (t/m3) 

 

    Αν είναι απαραίτητη  υποδιαίρεση για να 

 αυτή η απαίτη έπει να ύψ

 B/6 ή 6 m (  µικρότερο), αλλά όχι

περισσότερο από 0,6D πάνω α η Baseline. Για ύψος πάνω από αυτή 

µ το όριο τη αµενής φορτίου µ  να τελειώνει 

και κάθετα προς το έλασµα του πυθµένα. 

 

6.  Ι ναλλακτικών  Λύσεων

: 

 

f: αδιάστατος συντελε ε 1,1 

3) 

 βαλβίδων

νερού

οποιαδήποτε οριζόντια

ικανοποιηθεί ση, πρ τοποθετείται σε ος όχι 

λιγότερο από όποιο είναι  και 

πό τ

ικρότερο του 1,5h, ς δεξ πορεί

σοδυναµία Ε Σχεδιαστικών : Άλλες µέθοδοι 

σχεδίασης και κατασκευής µενοπλοίων που εξασφαλίζουν 

τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος σε 

περ ύγκρουσης ή προσάραξης (όσον αφορά την προστασία 

 πετρελαίου)  αυτό που προδιαγράφεται στον 

κανονισµό 19, µπορούν να εγκριθούν σαν ισοδύναµες λύσεις, µέσω 

εφαρµ  της οδηγίας IMO,  οποία περιγράφεται η µεθοδολογία 

 των εναλλακτ  λύσεων. 

 

 

7. Κρ τάθειας έναντι Βλάβης λόγω ∆ιάτρησης µένα (Raking

δεξα

ίπτωση σ

από την εκροή  µε

ογής στην

εξέτασης αυτών ικών

ιτήριο Ευσ  Πυθ  

Damage): Για τον κανονισ 28.2.1-28.2.5 που περιγράφει τις 

απαιτήσεις ευστάθειας δεξαµενο λοίων µετά από βλάβη, ισχύουν και 

τα παρακάτω, µόνο για Tankers µε DWT≥20.000 t: 

 

µό  

π



∆ια  της Βλάβηςµήκης Εκταση : 

  

• Άνω των 75.000 t DWT η διαµήκης εξέταση της βλάβης 

λαµβάνεται ίση µε 0,6L µετρούµενη από την πρωραία κάθετο. 

• Κάτω των 75.000 t DWT η παραπάνω έκταση της βλάβης 

επιλέγεται ίση µε 0,4L (και πάλι από την πρωραία κάθετο). 

 

Εγκάρσια Έκταση της Βλάβης 

 

• Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η εγκάρσια έκταση βλάβης 

είναι Β/3 οπουδήποτε στον πυθµένα. 

 

Κατακόρυφη Έκταση της Βλάβης 

 

• Μόνο διάτρηση του εξωτερικού ελάσµατος της γάστρας 

 

8. Άλλες Απαιτήσεις: ∆εν επιτρέπεται να µεταφέρεται πετρέλαιο 

αποθηκευµένο σε χώρο µπροστά από την πρωραία φρακτή. 

 

 

Ειδικές Απαιτήσεις για ∆εξαµενόπλοια µε DWT≤5.000 t 

 

1. ∆ιπύθµενα: Τα πλοία αυτά πρέπει να διαθέτουν, κατ’ ελάχιστο, 

διπύθµενα ή χώρους που έχουν τόσο ύψος ώστε να ικανοποιείται η 

παρακάτω σχέση: 

 

mBh ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
15

 µε ελάχιστη τιµή mh 76,0=  

Στην περιοχή καµπυλότητας το όριο της δεξαµενής φορτίου πρέπει να 

είναι παράλληλο προς τη γραµµή του επίπεδου πυθµένα της µέσης 

τοµής. 

 



2. Πλευρικά Τοιχώµατα: Η χωρητικότητα κάθε δεξαµενής δε µπορεί να 

υπερβαίνει τα 700 m3 αν υπάρχουν πλευρικές δεξαµενές µε πλάτος 

τουλάχιστον: 

 

mDWTw ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅

+=
000.20

4,24,0¨  µε ελάχιστη τιµή mw 76,0=  

 

Γ.2    Κανονισµός OPA 90 

 

    Η προσάραξη του Exxon Valdez στις 23 Μαρτίου 1989 στον πορθµό του 

Prince William της Αλάσκας είχε σαν συνέπεια τη µεγάλη περιβαλλοντική 

καταστροφή  για το οικοσύστηµα της περιοχής, καθώς και την 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, των οποίων απόρροια ήταν η υιοθέτηση 

και εφαρµογή του κανονισµού U.S Oil Pollution Act of 1990 (OPA 90), στις 18 

Αυγούστου του 1990. Στόχος του κανονισµού ήταν η όσο το δυνατόν µείωση 

τέτοιων ατυχηµάτων µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων, όπως αλλαγές 

στη σχεδίαση και λειτουργία των δεξαµενοπλοίων καθώς και µείωση των 

συνεπειών των πετρελαιοκηλίδων µε συντονισµένες ενέργειες των αρµόδιων 

αρχών. Σε συγκεκριµένα σηµεία του κανονισµού διευκρινίζεται ποια πλοία 

µπορούν να κινούνται στα χωρικά ύδατα των Ηνωµένων Πολιτειών της 

Αµερικής (Η.Π.Α) µεταφέροντας πετρέλαιο, καθώς επίσης καθιερώνονται 

αυστηρότερα πρότυπα πιστοποίησης κι επιθεώρησης πλοίων. Τέλος ο 

κανονισµός αυτός δεν αναφέρεται µόνο στα ατυχήµατα των δεξαµενοπλοίων, 

αλλά αποτελεί µια περιεκτική αναφορά θεσπισµένων νοµοθεσιών 

καλύπτοντας έτσι τα υπάρχοντα κενά τους. 

    Ο κανονισµός OPA περιλαµβάνει εννέα κεφάλαια: 

 

• Κεφάλαιο 1: Ευθύνες και αποζηµιώσεις για ρύπανση από πετρέλαιο 

(Oil Pollution Liability and Compensation). Στο κεφάλαιο αυτό 

περιλαµβάνονται οι ορισµοί που χρησιµοποιούνται στον κανονισµό, 

καταστρώνεται σχέδιο ευθύνης κι αντιµετώπισης πετρελαιοκηλίδων, 

προσφέρεται βοήθεια από το Ίδρυµα Υπευθυνότητας 

Πετρελαιοκηλίδων (Oil Spill Liability Trust Fund) και οριοθετούνται οι 

απατήσεις των διεκδικήσεων. 



 

• Κεφάλαιο 2: Προσαρµοσµένες τροποποιήσεις (Conforming 

Amendments). Στο κεφάλαιο αυτό γίνονται προσαρµοσµένες 

τροποποιήσεις στις προηγούµενες νοµοθεσίες Clean Water Act, High 

Seas Act, Deepwater Port Act and Quter Continental Shelf Lands Act. 

 

• Κεφάλαιο 3: ∆ιεθνής πρόληψη της ρύπανσης από πετρέλαιο και 

αναθεώρηση (International Oil Pollution Prevention and Removal). 

Στο κεφάλαιο αυτό εκφράζεται η άποψη του συνεδρίου για συµµετοχή 

σε διεθνείς επιτροπές πρόληψης της ρύπανσης και προτείνει την 

έναρξη συζητήσεων µε τον Καναδά για προστασία των περιοχών Great 

Lakes, Lake Champlain και Puget Sound. 

 

• Κεφάλαιο 4: Πρόληψη και αναθεώρηση (Prevention and Removal). Το 

κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην έκδοση πιστοποιητικών µε 

αυστηρότερα κριτήρια, αναβάθµιση προτύπων πλοήγησης και 

ναυσιπλοΐας, ενηµέρωση των πληρωµάτων και καθιέρωση των 

δεξαµενοπλοίων διπλών τοιχωµάτων στα χωρικά ύδατα των Η.Π.Α. Οι 

οµοσπονδιακές επιτροπές αναθεωρούν το εθνικό σύστηµα 

αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών, ενώ η κυβέρνηση έχει το δικαίωµα 

επιβολής αυστηρότερων ποινικών και οικονοµικών κυρώσεων. 

 

•  Κεφάλαιο 5: Προληπτικές οδηγίες για το Prince William Sound (Prince 

William Sound Provisions). Στο κεφάλαιο αυτό περιέχονται 

προληπτικές οδηγίες για την περιοχή Prince William Sound ώστε να 

αποφευχθούν παρόµοιες µελλοντικές πετρελαιοκηλίδες. 

 

• Κεφάλαιο 6: Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται γενικές οδηγίες 

(Miscellaneous). 

 

• Κεφάλαιο 7: Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα χαρακτηριστικά 

ενός ερευνητικού προγράµµατος που αφορά τη ρύπανση από 

πετρέλαιο (Oil Pollution Research and Development Program). 

 



• Κεφάλαιο 8: Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται οδηγίες για τον 

αγωγό πετρελαίου της Αλάσκας και πρόληψη της ρύπανσης στην 

ευρύτερη περιοχή (Trans-Alaska Pipeline System). 

 

• Κεφάλαιο 9: Με το κεφάλαιο αυτό τα ιδρύµατα ρύπανσης που 

προϋπήρχαν, µεταφέρονται στο Ίδρυµα Υπευθυνότητας 

Πετρελαιοκηλίδων το οποίο ίδρυσε ο κανονισµός (Amendments to Oil 

Spill Liability Trust Fund, etc).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα ∆: 
Πιθανότητες Εκροής και Ποσότητες Χαµένου Πετρελαίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Περίπτωση Πλευρικού Ρήγµατος (Σύγκρουση µε άλλο πλοίο) 
 

Longitudinal Location (step=0,1L) 
 min max midpoint midpoint PROBABILITY 

X1 0,0L 0,1L 0,05L 11,55 0,10000 
X2 0,1L 0,2L 0,15L 34,65 0,10000 
X3 0,2L 0,3L 0,25L 57,75 0,10000 
X4 0,3L 0,4L 0,35L 80,85 0,10000 
X5 0,4L 0,5L 0,45L 103,95 0,10000 
X6 0,5L 0,6L 0,55L 127,05 0,10000 
X7 0,6L 0,7L 0,65L 150,15 0,10000 
X8 0,7L 0,8L 0,75L 173,25 0,10000 
X9 0,8L 0,9L 0,85L 196,35 0,10000 
X10 0,9L 1,0L 0,95L 219,45 0,10000 

 SUM= 1,00000 
 
 

Longitudinal Extent (step=0,1L) 
 min max midpoint midpoint PROBABILITY 

Y1 0,0L 0,1L 0,05L 11,55 0,77250 
Y2 0,1L 0,2L 0,15L 34,65 0,19250 
Y3 0,2L 0,3L 0,25L 57,75 0,03500 

 SUM= 1,00000 
 

 
Transverse Penetration (step=0,05L) 

 min max midpoint midpoint PROBABILITY 
Z1 0,0B 0,05B 0,025B 0,805 0,74900 
Z2 0,05B 0,10B 0,075B 2,415 0,13900 
Z3 0,10B 0,15B 0,125B 4,025 0,02800 
Z4 0,15B 0,20B 0,175B 5,635 0,02800 
Z5 0,20B 0,25B 0,225B 7,245 0,02800 
Z6 0,25B 0,30B 0,275B 8,855 0,02800 

 SUM= 1,00000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SIDE DAMAGE 

COMPARMENT 
GROUPINGS 

OIL 
OUTFLOW PROBABILITY CUMULATIVE 

PROBABILITY 

1) A.P+E.R 0,00 0,09650 0,09650 

2) A.P+E.R+WB7 0,00 0,00524 0,10174 

3) E.R+WB7 0,00 0,07228 0,17402 

4) E.R+WB7+WB6 0,00 0,00262 0,17664 

5) WB7 0,00 0,05786 0,23450 

6) WB7+WB6 0,00 0,01442 0,24892 

7) WB7+WB6+WB5 0,00 0,01704 0,26596 

8) WB6 0,00 0,05786 0,32382 

9) WB6+WB5+WB4 0,00 0,01704 0,34086 

10) WB5 0,00 0,05786 0,39872 

11) WB5+WB4 0,00 0,01442 0,41314 

12) WB5+WB4+WB3 0,00 0,00262 0,41576 

13) WB4 0,00 0,05786 0,47362 

14) WB4+WB3 0,00 0,07228 0,54590 

15) WB4+WB3+WB2 0,00 0,00262 0,54852 

16) WB4+WB3+WB2+WB1 0,00 0,00262 0,55114 

17) WB3+WB2 0,00 0,07228 0,62342 

18) WB3+WB2+WB1+F.P 0,00 0,00262 0,62604 

19) WB2+WB1 0,00 0,07228 0,69832 

20) WB2+WB1+F.P 0,00 0,00262 0,70094 

21) WB1+F.P 0,00 0,07228 0,77322 

22) WB1+CO1+F.P 4416,75 0,02422 0,79744 



23) WB6+CO6 5870,29 0,01939 0,81683 

24) WB5+CO5 5870,29 0,01939 0,83622 

25) WB4+CO4 5870,29 0,01939 0,85561 

26) A.P+E.R+CO7+WB7 6895,61 0,00176 0,85737 

27) E.R+CO7+WB7 6895,61 0,02422 0,88159 

28) WB7+CO7 6895,61 0,01939 0,90098 

29) WB2+WB1+CO2+CO1 10287,04 0,02422 0,92520 

30) WB2+WB1+CO2+CO1+F.P 10287,04 0,00088 0,92608 

31) WB5+WB4+CO5+CO4 11740,58 0,00483 0,93091 

32) WB4+WB3+CO4+CO3 11740,58 0,02422 0,95513 

33) WB3+WB2+CO3+CO2 11740,58 0,02422 0,97936 

34) E.R+WB7+WB6+CO7+CO6 12765,90 0,00088 0,98023 

35) WB7+WB6+CO7+CO6 12765,90 0,00483 0,98507 

36) WB3+WB2+WB1+CO3+ 
CO2+CO1+F.P 16157,33 0,00088 0,98594 

37) WB6+WB5+WB4+CO6+ 
CO5+CO4 17610,86 0,00571 0,99165 

38) WB5+WB4+WB3+CO5+ 
CO4+CO3 17610,86 0,00088 0,99253 

39) WB4+WB3+WB2+CO4+ 
CO3+CO2 17610,86 0,00088 0,99341 

40) WB7+WB6+WB5+CO7+ 
CO6+CO5 18636,18 0,00571 0,99912 

41) WB4+WB3+WB2+WB1+CO4+ 
CO3+CO2+CO1 22027,62 0,00088 1,00000 

 TOTAL= 1,00000  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

SIDE DAMAGE 
COMPARMENT 

GROUPINGS 
MEAN 

OIL OUTFLOW PROBABILITY (Pie) 
EXTREME 
OUTFLOW 

1) A.P+E.R 0,00   

2) A.P+E.R+WB7 0,00   

3) E.R+WB7 0,00   

4) E.R+WB7+WB6 0,00   

5) WB7 0,00   

6) WB7+WB6 0,00   

7) WB7+WB6+WB5 0,00   

8) WB6 0,00   

9) WB6+WB5+WB4 0,00   

10) WB5 0,00   

11) WB5+WB4 0,00   

12) WB5+WB4+WB3 0,00   

13) WB4 0,00   

14) WB4+WB3 0,00   

15) WB4+WB3+WB2 0,00   

16) WB4+WB3+WB2+WB1 0,00   

17) WB3+WB2 0,00   

18) WB3+WB2+WB1+F.P 0,00   

19) WB2+WB1 0,00   

20) WB2+WB1+F.P 0,00   

21) WB1+F.P 0,00   

22) WB1+CO1+F.P 106,98   



23) WB6+CO6 113,82   

24) WB5+CO5 113,82   

25) WB4+CO4 113,82   

26) A.P+E.R+CO7+WB7 12,12   

27) E.R+CO7+WB7 167,02   

28) WB7+CO7 133,70 0,00098 67,61 

29) WB2+WB1+CO2+CO1 249,17 0,02422 2491,68 

30) WB2+WB1+CO2+CO1+F.P 9,04 0,00088 90,37 

31) WB5+WB4+CO5+CO4 56,73 0,00483 567,28 

32) WB4+WB3+CO4+CO3 284,37 0,02422 2843,74 

33) WB3+WB2+CO3+CO2 284,37 0,02422 2843,74 

34) E.R+WB7+WB6+CO7+CO6 11,21 0,00088 112,15 

35) WB7+WB6+CO7+CO6 61,68 0,00483 616,82 

36) WB3+WB2+WB1+CO3+ 
CO2+CO1+F.P 14,19 0,00088 141,94 

37) WB6+WB5+WB4+ 
CO6+CO5+CO4 100,56 0,00571 1005,62 

38) WB5+WB4+WB3+ 
CO5+CO4+CO3 15,47 0,00088 154,71 

39) WB4+WB3+WB2+ 
CO4+CO3+CO2 15,47 0,00088 154,71 

40) WB7+WB6+WB5+ 
CO7+CO6+CO5 106,42 0,00571 1064,17 

41) WB4+WB3+WB2+WB1+ 
CO4+CO3+CO2+CO1 19,35 0,00088 193,51 

 1989,34 0,10000 12348,06 

 
 
 
 
 
 

 



 
2. Περίπτωση Ρήγµατος στον Πυθµένα (0 meter tide) 

 
 

Longitudinal Location (step=0,1L) 
 min max midpoint midpoint PROBABILITY 

X1 0,0L 0,1L 0,05L 11,55 0,10000 
X2 0,1L 0,2L 0,15L 34,65 0,10000 
X3 0,2L 0,3L 0,25L 57,75 0,10000 
X4 0,3L 0,4L 0,35L 80,85 0,10000 
X5 0,4L 0,5L 0,45L 103,95 0,10000 
X6 0,5L 0,6L 0,55L 127,05 0,10000 
X7 0,6L 0,7L 0,65L 150,15 0,10000 
X8 0,7L 0,8L 0,75L 173,25 0,10000 
X9 0,8L 0,9L 0,85L 196,35 0,10000 
X10 0,9L 1,0L 0,95L 219,45 0,10000 

 SUM= 1,00000 
 
 

Longitudinal Extent (step=0,1L) 
 min max midpoint midpoint PROBABILITY 

Y1 0,0L 0,1L 0,05L 11,55 0,38330 
Y2 0,1L 0,2L 0,15L 34,65 0,25000 
Y3 0,2L 0,3L 0,25L 57,75 0,11670 
Y4 0,3L 0,4L 0,35L 80,85 0,05000 
Y5 0,4L 0,5L 0,45L 103,95 0,05000 
Y6 0,5L 0,6L 0,55L 127,05 0,05000 
Y7 0,6L 0,7L 0,65L 150,15 0,05000 
Y8 0,7L 0,8L 0,75L 173,25 0,05000 

     SUM= 1,00000 
 
 

Transverse Penetration (step=0,05L) 
 min max midpoint midpoint PROBABILITY 

Z1 0,0D 0,05D 0,025D 0,48055 0,55750 
Z2 0,05D 0,10D 0,075D 1,44165 0,22250 
Z3 0,10D 0,15D 0,125D 2,40275 0,05500 
Z4 0,15D 0,20D 0,175D 3,36385 0,05500 
Z5 0,20D 0,25D 0,225D 4,32495 0,05500 
Z6 0,25D 0,30D 0,275D 5,28605 0,05500 
     SUM= 1,00000 

 
 
 



 
BOTTOM DAMAGE (0 METER TIDE) 

COMPARMENT GROUPINGS OIL 
OUTFLOW PROBABILITY CUMULATIVE 

PROBABILITY 
1) AP+ER 0,00 0,01520 0,01520 
2) A.P+E.R+WB7(P,S) 0,00 0,00697 0,02217 
3) A.P+E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S) 0,00 0,00437 0,02654 
4) E.R+WB7(P,S) 0,00 0,01581 0,04234 

5) A.P+E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S) 0,00 0,00499 0,04734 

6) A.P+E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00 0,00593 0,05326 

7) WB7(P,S) 0,00 0,01196 0,06522 
8) WB7(P,S)+WB6(P,S) 0,00 0,00780 0,07302 
9) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S) 0,00 0,00364 0,07666 

10) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S) 0,00 0,00156 0,07822 

11) WB6(P,S) 0,00 0,01435 0,09257 

12) WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S) 0,00 0,01373 0,10630 

13) WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00 0,00406 0,11036 

14) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00 0,00374 0,11410 

15) A.P+E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S) 0,00 0,00374 0,11785 

16) WB5(P,S) 0,00 0,01674 0,13459 

17) WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00 0,01602 0,15061 

18) WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S) 0,00 0,00437 0,15498 

19) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+WB2(P,S) 0,00 0,00437 0,15934 

20) WB4(P,S) 0,00 0,02392 0,18326 
21) WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00 0,01560 0,19886 

22) WB5(P,S)+WB4(P,S)+WB3(P,S) 0,00 0,00728 0,20614 

23) WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S) 0,00 0,00312 0,20926 

24) WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S) 0,00 0,00312 0,21238 

25) WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S) 0,00 0,00312 0,21550 

26) 
WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S) 

0,00 0,00624 0,22174 



27) WB4(P,S)+WB3(P,S) 0,00 0,05928 0,28102 

28) WB4(P,S)+WB3(P,S)+WB2(P,S) 0,00 0,01092 0,29194 

29) WB5(P,S)+WB4(P,S)+WB3(P,S)+WB2(P,S) 0,00 0,00468 0,29662 

30) WB5(P,S)+WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S) 0,00 0,00468 0,30130 

31) WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S) 0,00 0,00468 0,30598 

32) WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P 0,00 0,01092 0,31690 

33) 
WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P 

0,00 0,00468 0,32158 

34) WB3(P,S)+WB2(P,S) 0,00 0,07904 0,40062 

35) WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S) 0,00 0,02080 0,42142 

36) WB4(P,S)+WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
WB1(P,S)+F.P 0,00 0,04836 0,46978 

37) WB5(P,S)+WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P 0,00 0,02028 0,49006 

38) WB2(P,S)+WB1(P,S) 0,00 0,09879 0,58886 

39) WB3(P,S)+WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P 0,00 0,04473 0,63358 

40) WB1(P,S)+F.P 0,00 0,11855 0,75214 
41) WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P 0,00 0,03121 0,78334 
42) WB1(P,S)+F.P+CO1 2133,23 0,03344 0,81678 

43) WB6(P,S)+CO6 2307,19 0,00405 0,82083 

44) WB5(P,S)+CO5 2307,19 0,00472 0,82555 

45) WB4(P,S)+CO4 2307,19 0,00675 0,83230 

46) A.P+E.R+WB7(P,S)+CO7 2719,18 0,00197 0,83426 

47) E.R+WB7(P,S)+CO7 2719,18 0,00446 0,83872 

48) WB7(P,S)+CO7 2719,18 0,00337 0,84210 

49) WB2(P,S)+WB1(P,S)+CO2+CO1 4440,42 0,02787 0,86996 

50) WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P+CO1+CO2 4440,42 0,00880 0,87876 

51) WB5(P,S)+WB4(P,S)+CO5+CO4 4614,37 0,00440 0,88316 



52) WB4(P,S)+WB3(P,S)+CO4+CO3 4614,37 0,01672 0,89988 

53) WB3(P,S)+WB2(P,S)+CO3+CO2 4614,37 0,02229 0,92217 

54) A.P+E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+CO7+CO6 5026,37 0,00123 0,92341 

55) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+CO7+CO6 5026,37 0,00103 0,92443 

56) WB7(P,S)+WB6(P,S)+CO7+CO6 5026,37 0,00220 0,92663 

57) WB3(P,S)+WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P+ 
CO3+CO2+CO1 6747,60 0,01261 0,93925 

58) WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
CO6+CO5+CO4 6921,56 0,00452 0,94377 

59) WB5(P,S)+WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
CO5+CO4+CO3 6921,56 0,00205 0,94582 

60) WB4(P,S)+WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
CO4+CO3+CO2 6921,56 0,00308 0,94890 

61) A.P+E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+CO7+CO6+CO5 7333,56 0,00141 0,95031 

62) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+CO7+CO6+CO5 7333,56 0,00044 0,95075 

63) WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
CO7+CO6+CO5 7333,56 0,00387 0,95462 

64) WB4(P,S)+WB3(P,S)+WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 
CO4+CO3+CO2+CO1 9054,79 0,00587 0,96049 

65) 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+F.P+ 
CO4+CO3+CO2+CO1 

9054,79 0,01364 0,97413 

66) WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+CO6+CO5+CO4+CO3 9228,74 0,00088 0,97501 

67) 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+ 
CO5+CO4+CO3+CO2 

9228,74 0,00132 0,97633 

68) 
A.P+E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+CO7+CO6+CO5+CO4 

9640,74 0,00167 0,97800 

69) 
E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
CO7+CO6+CO5+CO4 

9640,74 0,00106 0,97906 

70) 
WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
CO7+CO6+CO5+CO4 

9640,74 0,00114 0,98020 



71) 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+CO5+CO4+CO3+CO2+CO1 
11361,98 0,00132 0,98152 

72) 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 
F.P+CO5+CO4+CO3+CO2+CO1 

11361,98 0,00572 0,98724 

73) 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
CO6+CO5+CO4+CO3+CO2 

11535,93 0,00088 0,98812 

74) 

A.P+E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
CO7+CO6+CO5+CO4+CO3 

11947,93 0,00106 0,98918 

75) 
WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
CO7+CO6+CO5+CO4+CO3 

11947,93 0,00123 0,99041 

76) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 
CO6+CO5+CO4+CO3+CO2+CO1 

13669,16 0,00132 0,99173 

77) 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P+ 
CO6+CO5+CO4+CO3+CO2+CO1 

13669,16 0,00308 0,99481 

78) 

E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

CO7+CO6+CO5+CO4+CO3+CO2 

14255,11 0,00123 0,99604 

79) 
WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
CO7+CO6+CO5+CO4+CO3+CO2 

14255,11 0,00088 0,99692 

80) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+WB1(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5+ 

CO4+CO3+CO2+CO1 

16388,34 0,00176 0,99868 

81) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 
F.P+CO7+ 

CO6+CO5+CO4+CO3+CO2+CO1 

16388,34 0,00132 1,00000 

 TOTAL= 1,00000  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

BOTOM DAMAGE (0 meter tide) 
COMPARMENT GROUPINGS MEAN 

OIL OUTFLOW 
PROBABILITY 

(Pie) 
EXTREME 
OUTFLOW 

1) AP+ER 0,00   
2) A.P+E.R+WB7(P,S) 0,00   
3) A.P+E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S) 0,00   
4) E.R+WB7(P,S) 0,00   

5) A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+WB5(P,S) 0,00   

6) A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00   

7) WB7(P,S) 0,00   
8) WB7(P,S)+WB6(P,S) 0,00   
9) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S) 0,00   

10) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S) 0,00   

11) WB6(P,S) 0,00   

12) WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S) 0,00   

13) WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00   

14) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00   

15) 
A.P+E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S) 

0,00   

16) WB5(P,S) 0,00   

17) WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00   

18) 
WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S) 

0,00   

19) 
E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S) 

0,00   

20) WB4(P,S) 0,00   
21) WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00   

22) WB5(P,S)+WB4(P,S)+WB3(P,S) 0,00   

23) WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S) 0,00   

24) 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S) 
0,00   



25) 
WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S) 

0,00   

26) 
WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S) 

0,00   

27) WB4(P,S)+WB3(P,S) 0,00   

28) WB4(P,S)+WB3(P,S)+WB2(P,S) 0,00   

29) WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S) 0,00   

30) 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S) 
0,00   

31) 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S) 

0,00   

32) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
WB1(P,S)+F.P 

0,00   

33) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+F.P 

0,00   

34) WB3(P,S)+WB2(P,S) 0,00   

35) WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S) 0,00   

36) WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P 0,00   

37) 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+F.P 
0,00   

38) WB2(P,S)+WB1(P,S) 0,00   

39) WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
WB1(P,S)+F.P 0,00   

40) WB1(P,S)+F.P 0,00   
41) WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P 0,00   

42) WB1(P,S)+F.P+CO1 71,33   

43) WB6(P,S)+CO6 9,34   

44) WB5(P,S)+CO5 10,90   

45) WB4(P,S)+CO4 15,56   

46) A.P+E.R+WB7(P,S)+CO7 5,35   

47) E.R+WB7(P,S)+CO7 12,12   



48) WB7(P,S)+CO7 9,17   

49) WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 
CO2+CO1 123,73   

50) WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P+ 
CO1+CO2 39,08   

51) WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
CO5+CO4 20,30   

52) WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
CO4+CO3 77,15   

53) WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
CO3+CO2 102,86 0,02217 1023,17 

54) A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+CO7+CO6 6,19 0,00123 61,92 

55) E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+CO7+CO6 5,16 0,00103 51,62 

56) WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
CO7+CO6 11,06 0,00220 110,58 

57) 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+ 
F.P+CO3+CO2+CO1 

85,12 0,01261 851,20 

58) 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+CO6+ 
CO5+CO4 

31,27 0,00452 312,70 

59) 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+CO5+ 
CO4+CO3 

14,22 0,00205 142,16 

60) 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+ 
CO4+CO3+CO2 

21,32 0,00308 213,24 

61) 
A.P+E.R+WB7(P,S)+ 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
CO7+CO6+CO5 

10,33 0,00141 103,26 

62) 
E.R+WB7(P,S)+ 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
CO7+CO6+CO5 

3,23 0,00044 32,27 

63) 
WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5 

28,40 0,00387 283,98 

64) 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+CO4+ 
CO3+CO2+CO1 

53,13 0,00587 531,32 

65) 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+F.P+ 
CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

123,51 0,01364 1235,07 

66) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

CO6+CO5+ 
CO4+CO3 

8,12 0,00088 81,21 



67) 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+CO5+ 
CO4+CO3+CO2 

12,18 0,00132 121,82 

68) 

A.P+E.R+WB7(P,S 
)+WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
CO7+CO6+CO5+CO4 

16,12 0,00167 161,19 

69) 

E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
CO7+CO6 

+CO5+CO4 

10,18 0,00106 101,81 

70) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+CO7+CO6+ 
CO5+CO4 

11,03 0,00114 110,29 

71) 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 
CO5+CO4+ 

CO3+CO2+CO1 

15,00 0,00132 149,98 

72) 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 
F.P+CO5+CO4+ 
CO3+CO2+CO1 

64,99 0,00572 649,90 

73) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
CO6+CO5+ 

CO4+CO3+CO2 

10,15 0,00088 101,52 

74) 

A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+CO7+ 

CO6+CO5+CO4+CO3 

12,62 0,00106 126,17 

75) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
CO7+CO6+CO5+ 

CO4+CO3 

14,72 0,00123 147,20 

76) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+WB1(P,S)+CO6+ 
CO5+CO4+CO3+ 

CO2+CO1 

18,04 0,00132 180,43 

77) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
WB1(P,S)+F.P+ 

CO6+CO5+ 
CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

42,10 0,00308 421,01 

78) 

E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+CO7+ 

CO6+CO5+ 

17,56 0,00123 175,62 



CO4+CO3+CO2 

79) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

CO7+CO6+CO5+ 
CO4+CO3+CO2 

12,54 0,00088 125,44 

80) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+CO7+ 

CO6+CO5+ 
CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

28,84 0,00176 288,43 

81) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P+ 
CO7+CO6+CO5+ 

CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

21,63 0,00132 216,33 

 1205,67 0,10000 8110,86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
3. Περίπτωση Ρήγµατος στον Πυθµένα (2 meter tide) 

 
 

Longitudinal Location (step=0,1L) 
 min max midpoint midpoint PROBABILITY 

X1 0,0L 0,1L 0,05L 11,55 0,10000 
X2 0,1L 0,2L 0,15L 34,65 0,10000 
X3 0,2L 0,3L 0,25L 57,75 0,10000 
X4 0,3L 0,4L 0,35L 80,85 0,10000 
X5 0,4L 0,5L 0,45L 103,95 0,10000 
X6 0,5L 0,6L 0,55L 127,05 0,10000 
X7 0,6L 0,7L 0,65L 150,15 0,10000 
X8 0,7L 0,8L 0,75L 173,25 0,10000 
X9 0,8L 0,9L 0,85L 196,35 0,10000 
X10 0,9L 1,0L 0,95L 219,45 0,10000 

 SUM= 1,00000 
 
 

Longitudinal Extent (step=0,1L) 
 min max midpoint midpoint PROBABILITY 

Y1 0,0L 0,1L 0,05L 11,55 0,38330 
Y2 0,1L 0,2L 0,15L 34,65 0,25000 
Y3 0,2L 0,3L 0,25L 57,75 0,11670 
Y4 0,3L 0,4L 0,35L 80,85 0,05000 
Y5 0,4L 0,5L 0,45L 103,95 0,05000 
Y6 0,5L 0,6L 0,55L 127,05 0,05000 
Y7 0,6L 0,7L 0,65L 150,15 0,05000 
Y8 0,7L 0,8L 0,75L 173,25 0,05000 

     SUM= 1,00000 
 
 

Transverse Penetration (step=0,05L) 
 min max midpoint midpoint PROBABILITY 

Z1 0,0D 0,05D 0,025D 0,48055 0,55750 
Z2 0,05D 0,10D 0,075D 1,44165 0,22250 
Z3 0,10D 0,15D 0,125D 2,40275 0,05500 
Z4 0,15D 0,20D 0,175D 3,36385 0,05500 
Z5 0,20D 0,25D 0,225D 4,32495 0,05500 
Z6 0,25D 0,30D 0,275D 5,28605 0,05500 
     SUM= 1,00000 

 
 
 



 
 
 

BOTTOM DAMAGE (2 METER TIDE) 
COMPARMENT GROUPINGS OIL 

OUTFLOW PROBABILITY CUMULATIVE 
PROBABILITY 

1) AP+ER 0,00 0,01520 0,01520 
2) A.P+E.R+WB7(P,S) 0,00 0,00697 0,02217 
3) A.P+E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S) 0,00 0,00437 0,02654 
4) E.R+WB7(P,S) 0,00 0,01581 0,04234 

5) A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+WB5(P,S) 0,00 0,00499 0,04734 

6) A.P+E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00 0,00593 0,05326 

7) WB7(P,S) 0,00 0,01196 0,06522 
8) WB7(P,S)+WB6(P,S) 0,00 0,00780 0,07302 
9) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S) 0,00 0,00364 0,07666 

10) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S) 0,00 0,00156 0,07822 

11) WB6(P,S) 0,00 0,01435 0,09257 

12) WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S) 0,00 0,01373 0,10630 

13) WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00 0,00406 0,11036 

14) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00 0,00374 0,11410 

15) 

A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S) 

0,00 0,00374 0,11785 

16) WB5(P,S) 0,00 0,01674 0,13459 

17) WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00 0,01602 0,15061 

18) 
WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S) 

0,00 0,00437 0,15498 

19) 

E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S) 

0,00 0,00437 0,15934 

20) WB4(P,S) 0,00 0,02392 0,18326 
21) WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00 0,01560 0,19886 

22) WB5(P,S)+WB4(P,S)+WB3(P,S) 0,00 0,00728 0,20614 

23) WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S) 0,00 0,00312 0,20926 

24) 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S) 
0,00 0,00312 0,21238 



25) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S) 

0,00 0,00312 0,21550 

26) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S) 

0,00 0,00624 0,22174 

27) WB4(P,S)+WB3(P,S) 0,00 0,05928 0,28102 

28) WB4(P,S)+WB3(P,S)+WB2(P,S) 0,00 0,01092 0,29194 

29) WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S) 0,00 0,00468 0,29662 

30) 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S) 
0,00 0,00468 0,30130 

31) WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+WB1(P,S) 0,00 0,00468 0,30598 

32) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
WB1(P,S)+F.P 

0,00 0,01092 0,31690 

33) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+F.P 

0,00 0,00468 0,32158 

34) WB3(P,S)+WB2(P,S) 0,00 0,07904 0,40062 

35) WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S) 0,00 0,02080 0,42142 

36) WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P 0,00 0,04836 0,46978 

37) 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+F.P 
0,00 0,02028 0,49006 

38) WB2(P,S)+WB1(P,S) 0,00 0,09879 0,58886 

39) WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
WB1(P,S)+F.P 0,00 0,04473 0,63358 

40) WB1(P,S)+F.P 0,00 0,11855 0,75214 
41) WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P 0,00 0,03121 0,78334 

42) WB1(P,S)+F.P+CO1 3709,59 0,03344 0,81678 

43) WB6(P,S)+CO6 4012,09 0,00405 0,82083 

44) WB5(P,S)+CO5 4012,09 0,00472 0,82555 

45) WB4(P,S)+CO4 4012,09 0,00675 0,83230 

46) A.P+E.R+WB7(P,S)+CO7 4728,53 0,00197 0,83426 

47) E.R+WB7(P,S)+CO7 4728,53 0,00446 0,83872 



48) WB7(P,S)+CO7 4728,53 0,00337 0,84210 

49) WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 
CO2+CO1 7721,68 0,02787 0,86996 

50) WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P+ 
CO1+CO2 7721,68 0,00880 0,87876 

51) WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
CO5+CO4 8024,18 0,00440 0,88316 

52) WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
CO4+CO3 8024,18 0,01672 0,89988 

53) WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
CO3+CO2 8024,18 0,02229 0,92217 

54) 
A.P+E.R+WB7(P,S)+ 

WB6(P,S)+ 
CO7+CO6 

8740,62 0,00123 0,92341 

55) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
CO7+CO6 8740,62 0,00103 0,92443 

56) WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
CO7+CO6 8740,62 0,00220 0,92663 

57) 

WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
WB1(P,S)+ 
F.P+CO3+ 
CO2+CO1 

11733,77 0,01261 0,93925 

58) WB6(P,S)+WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
CO6+CO5+CO4 12036,27 0,00452 0,94377 

59) 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+CO5+ 
CO4+CO3 

12036,27 0,00205 0,94582 

60) 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+CO4+ 
CO3+CO2 

12036,27 0,00308 0,94890 

61) 

A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 

CO7+ 
CO6+CO5 

12752,71 0,00141 0,95031 

62) 

E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5 

12752,71 0,00044 0,95075 

63) 
WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5 

12752,71 0,00387 0,95462 

64) 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 

CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

15745,86 0,00587 0,96049 

65) 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+F.P+ 
CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

15745,86 0,01364 0,97413 



66) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+CO6+ 
CO5+CO4+ 

CO3 

16048,36 0,00088 0,97501 

67) 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

CO5+CO4+ 
CO3+CO2 

16048,36 0,00132 0,97633 

68) 

A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
CO7+CO6+ 
CO5+CO4 

16764,80 0,00167 0,97800 

69) 

E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+ 
CO7+CO6+ 
CO5+CO4 

16764,80 0,00106 0,97906 

70) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 

CO7+CO6+ 
CO5+CO4 

16764,80 0,00114 0,98020 

71) 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 

CO5+CO4+ 
CO3+CO2+ 

CO1 

19757,95 0,00132 0,98152 

72) 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
WB1(P,S)+F.P+CO5+ 

CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

19757,95 0,00572 0,98724 

73) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
CO6+CO5+ 

CO4+CO3+CO2 

20060,45 0,00088 0,98812 

74) 

A.P+E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5+ 
CO4+CO3 

20776,89 0,00106 0,98918 

75) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
CO7+CO6+ 

CO5+CO4+CO3 

20776,89 0,00123 0,99041 

76) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
WB1(P,S)+CO6+ 

CO5+CO4+ 
CO3+CO2+CO1 

23770,04 0,00132 0,99173 



77) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+ 
WB1(P,S)+F.P+CO6+ 

CO5+CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

23770,04 0,00308 0,99481 

78) 

E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+CO7+ 

CO6+CO5+ 
CO4+ 

CO3+CO2 

24788,98 0,00123 0,99604 

79) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+CO7+ 

CO6+CO5+ 
CO4+CO3+CO2 

24788,98 0,00088 0,99692 

80) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 

CO7+CO6+CO5+ 
CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

28498,57 0,00176 0,99868 

81) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 

F.P+CO7+ 
CO6+CO5+ 
CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

28498,57 0,00132 1,00000 

 TOTAL 1,00000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOTTOM DAMAGE (2 meter tide) 
COMPARMENT GROUPINGS MEAN 

OIL OUTFLOW PROBABILITY (Pie) 
EXTREME 
OUTFLOW 

1) AP+ER 0,00   
2) A.P+E.R+WB7(P,S) 0,00   
3) A.P+E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S) 0,00   
4) E.R+WB7(P,S) 0,00   

5) A.P+E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S) 0,00   

6) A.P+E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00   

7) WB7(P,S) 0,00   
8) WB7(P,S)+WB6(P,S) 0,00   
9) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S) 0,00   

10) E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+WB5(P,S) 0,00   

11) WB6(P,S) 0,00   

12) WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S) 0,00   

13) WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00   

14) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00   

15) 

A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S) 

0,00   

16) WB5(P,S) 0,00   

17) WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S) 0,00   

18) 
WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 

WB3(P,S) 
0,00   

19) 
E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S) 

0,00   

20) WB4(P,S) 0,00   
21) WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00   

22) WB5(P,S)+WB4(P,S)+WB3(P,S) 0,00   

23) WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S) 0,00   

24) 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S) 

0,00   

25) 
WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S) 

0,00   



26) 
WB7(P,S)+WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S) 

0,00   

27) WB4(P,S)+WB3(P,S) 0,00   

28) WB4(P,S)+WB3(P,S)+WB2(P,S) 0,00   

29) WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S) 0,00   

30) 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S) 
0,00   

31) 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S) 

0,00   

32) 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P 
0,00   

33) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+F.P 

0,00   

34) WB3(P,S)+WB2(P,S) 0,00   

35) WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S) 0,00   

36) WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P 0,00   

37) 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+F.P 
0,00   

38) WB2(P,S)+WB1(P,S) 0,00   

39) WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
WB1(P,S)+F.P 0,00   

40) WB1(P,S)+F.P 0,00   
41) WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P 0,00   

42) WB1(P,S)+F.P+CO1 124,04   

43) WB6(P,S)+CO6 16,24   

44) WB5(P,S)+CO5 18,95   

45) WB4(P,S)+CO4 27,07   

46) A.P+E.R+WB7(P,S)+CO7 9,30   

47) E.R+WB7(P,S)+CO7 21,08   

48) WB7(P,S)+CO7 15,95   

49) WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 
CO2+CO1 215,17   

50) WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P+ 
CO1+CO2 67,96   



51) WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
CO5+CO4 35,31   

52) WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
CO4+CO3 134,16   

53) WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
CO3+CO2 178,88 0,02217 1779,24 

54) 
A.P+E.R+WB7(P,S)+ 

WB6(P,S)+ 
CO7+CO6 

10,77 0,00123 107,68 

55) E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+CO7+CO6 8,98 0,00103 89,76 

56) WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
CO7+CO6 19,23 0,00220 192,29 

57) 

WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
WB1(P,S)+ 
F.P+CO3+ 
CO2+CO1 

148,02 0,01261 1480,19 

58) 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+CO6+ 
CO5+CO4 

54,38 0,00452 543,77 

59) 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+CO5+ 
CO4+CO3 

24,72 0,00205 247,22 

60) 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+CO4+ 
CO3+CO2 

37,08 0,00308 370,82 

61) 

A.P+E.R+ 
WB7(P,S)+ 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
CO7+ 

CO6+CO5 

17,96 0,00141 179,56 

62) 

E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 

CO7+ 
CO6+CO5 

5,61 0,00044 56,11 

63) 
WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5 

49,38 0,00387 493,83 

64) 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 

CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

92,39 0,00587 923,94 

65) 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 

F.P+CO4+ 
CO3+CO2+ 

CO1 

214,77 0,01364 2147,74 

66) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

CO6+CO5+ 
CO4+CO3 

14,12 0,00088 141,23 

67) 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

CO5+CO4+ 
CO3+CO2 

21,18 0,00132 211,84 



68) 

A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5+ 

CO4 

28,03 0,00167 280,31 

69) 

E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5+ 

CO4 

17,70 0,00106 177,04 

70) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+ 
CO7+CO6+ 
CO5+CO4 

19,18 0,00114 191,79 

71) 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+CO5+ 
CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

26,08 0,00132 260,80 

72) 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+F.P+ 
CO5+CO4+ 
CO3+CO2+ 

CO1 

113,02 0,00572 1130,15 

73) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+ 
CO6+CO5+ 

CO4+CO3+CO2 

17,65 0,00088 176,53 

74) 

A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

CO7+CO6+CO5+ 
CO4+CO3 

21,94 0,00106 219,40 

75) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5+ 
CO4+CO3 

25,60 0,00123 255,97 

76) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 

CO6+CO5+ 
CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

31,38 0,00132 313,76 

77) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 

F.P+CO6+CO5+ 
CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

73,21 0,00308 732,12 



78) 

E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+ 
CO7+CO6+ 

CO5+ 
CO4+CO3+ 

CO2 

30,54 0,00123 305,40 

79) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+CO7+ 

CO6+CO5+ 
CO4+CO3+ 

CO2 

21,81 0,00088 218,14 

80) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 

CO7+ 
CO6+CO5+ 

CO4+ 
CO3+CO2+CO1 

50,16 0,00176 501,57 

81) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+ 
F.P+CO7+ 

CO6+CO5+CO4+ 
CO3+ 

CO2+CO1 

37,62 0,00132 376,18 

 2096,61 0,10000 14104,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Περίπτωση Ρήγµατος στον Πυθµένα (4,5 meter tide) 
 

 
Longitudinal Location (step=0,1L) 

 min max midpoint midpoint PROBABILITY 
X1 0,0L 0,1L 0,05L 11,55 0,10000 
X2 0,1L 0,2L 0,15L 34,65 0,10000 
X3 0,2L 0,3L 0,25L 57,75 0,10000 
X4 0,3L 0,4L 0,35L 80,85 0,10000 
X5 0,4L 0,5L 0,45L 103,95 0,10000 
X6 0,5L 0,6L 0,55L 127,05 0,10000 
X7 0,6L 0,7L 0,65L 150,15 0,10000 
X8 0,7L 0,8L 0,75L 173,25 0,10000 
X9 0,8L 0,9L 0,85L 196,35 0,10000 
X10 0,9L 1,0L 0,95L 219,45 0,10000 

 SUM= 1,00000 
 
 

Longitudinal Extent (step=0,1L) 
 min max midpoint midpoint PROBABILITY 

Y1 0,0L 0,1L 0,05L 11,55 0,38330 
Y2 0,1L 0,2L 0,15L 34,65 0,25000 
Y3 0,2L 0,3L 0,25L 57,75 0,11670 
Y4 0,3L 0,4L 0,35L 80,85 0,05000 
Y5 0,4L 0,5L 0,45L 103,95 0,05000 
Y6 0,5L 0,6L 0,55L 127,05 0,05000 
Y7 0,6L 0,7L 0,65L 150,15 0,05000 
Y8 0,7L 0,8L 0,75L 173,25 0,05000 

     SUM= 1,00000 
 
 

Transverse Penetration (step=0,05L) 
 min max midpoint midpoint PROBABILITY 

Z1 0,0D 0,05D 0,025D 0,48055 0,55750 
Z2 0,05D 0,10D 0,075D 1,44165 0,22250 
Z3 0,10D 0,15D 0,125D 2,40275 0,05500 
Z4 0,15D 0,20D 0,175D 3,36385 0,05500 
Z5 0,20D 0,25D 0,225D 4,32495 0,05500 
Z6 0,25D 0,30D 0,275D 5,28605 0,05500 
     SUM= 1,00000 

 
 
 
 



 
BOTTOM DAMAGE (4,5 METER TIDE) 

COMPARMENT GROUPINGS OIL OUTFLOW PROBABILITY CUMULATIVE 
PROBABILITY 

1) AP+ER 0,00 0,01520 0,01520 
2) A.P+E.R+WB7(P,S) 0,00 0,00697 0,02217 

3) A.P+E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S) 0,00 0,00437 0,02654 
4) E.R+WB7(P,S) 0,00 0,01581 0,04234 

5) A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+WB5(P,S) 0,00 0,00499 0,04734 

6) 
A.P+E.R+WB7(P,S)+ 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S) 

0,00 0,00593 0,05326 

7) WB7(P,S) 0,00 0,01196 0,06522 
8) WB7(P,S)+WB6(P,S) 0,00 0,00780 0,07302 

9) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S) 0,00 0,00364 0,07666 

10) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S) 0,00 0,00156 0,07822 

11) WB6(P,S) 0,00 0,01435 0,09257 

12) WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S) 0,00 0,01373 0,10630 

13) WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00 0,00406 0,11036 

14) 
E.R+WB7(P,S)+ 

WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S) 

0,00 0,00374 0,11410 

15) 

A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S) 

0,00 0,00374 0,11785 

16) WB5(P,S) 0,00 0,01674 0,13459 

17) WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S) 0,00 0,01602 0,15061 

18) 
WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S) 

0,00 0,00437 0,15498 

19) 

E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S) 

0,00 0,00437 0,15934 

20) WB4(P,S) 0,00 0,02392 0,18326 
21) WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00 0,01560 0,19886 

22) WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S) 0,00 0,00728 0,20614 

23) WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S) 0,00 0,00312 0,20926 

24) 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S) 
0,00 0,00312 0,21238 

25) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S) 

 

0,00 0,00312 0,21550 



26) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S) 

0,00 0,00624 0,22174 

27) WB4(P,S)+WB3(P,S) 0,00 0,05928 0,28102 

28) WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S) 0,00 0,01092 0,29194 

29) WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S) 0,00 0,00468 0,29662 

30) WB5(P,S)+WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S) 0,00 0,00468 0,30130 

31) 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S) 

0,00 0,00468 0,30598 

32) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
WB1(P,S)+F.P 

0,00 0,01092 0,31690 

33) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+F.P 

0,00 0,00468 0,32158 

34) WB3(P,S)+WB2(P,S) 0,00 0,07904 0,40062 

35) WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S) 0,00 0,02080 0,42142 

36) WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P 0,00 0,04836 0,46978 

37) 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+F.P 
0,00 0,02028 0,49006 

38) WB2(P,S)+WB1(P,S) 0,00 0,09879 0,58886 

39) WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
WB1(P,S)+F.P 0,00 0,04473 0,63358 

40) WB1(P,S)+F.P 0,00 0,11855 0,75214 
41) WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P 0,00 0,03121 0,78334 
42) WB1(P,S)+F.P+CO1 5680,04 0,03344 0,81678 

43) WB6(P,S)+CO6 6143,22 0,00405 0,82083 

44) WB5(P,S)+CO5 6143,22 0,00472 0,82555 

45) WB4(P,S)+CO4 6143,22 0,00675 0,83230 

46) A.P+E.R+WB7(P,S)+CO7 7240,22 0,00197 0,83426 

47) E.R+WB7(P,S)+CO7 7240,22 0,00446 0,83872 

48) WB7(P,S)+CO7 7240,22 0,00337 0,84210 

49) WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 
CO2+CO1 11823,26 0,02787 0,86996 

50) WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P+ 
CO1+CO2 11823,26 0,00880 0,87876 

51) WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
CO5+CO4 12286,44 0,00440 0,88316 



52) WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
CO4+CO3 12286,44 0,01672 0,89988 

53) WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
CO3+CO2 12286,44 0,02229 0,92217 

54) 
A.P+E.R+WB7(P,S)+ 

WB6(P,S)+ 
CO7+CO6 

13383,44 0,00123 0,92341 

55) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
CO7+CO6 13383,44 0,00103 0,92443 

56) WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
CO7+CO6 13383,44 0,00220 0,92663 

57) 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+F.P+ 
CO3+CO2+CO1 

17966,48 0,01261 0,93925 

58) 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+CO6+ 
CO5+CO4 

18429,65 0,00452 0,94377 

59) 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+CO5+ 
CO4+CO3 

18429,65 0,00205 0,94582 

60) 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+ 
CO4+CO3+ 

CO2 

18429,65 0,00308 0,94890 

61) 

A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 
CO7+CO6+ 

CO5 

19526,66 0,00141 0,95031 

62) 

E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5 

19526,66 0,00044 0,95075 

63) 
WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5 

19526,66 0,00387 0,95462 

64) 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 

CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

24109,69 0,00587 0,96049 

65) 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 

F.P+CO4+ 
CO3+CO2+ 

CO1 

24109,69 0,01364 0,97413 

66) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

CO6+CO5+ 
CO4+CO3 

24572,87 0,00088 0,97501 

67) 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

CO5+CO4+ 
CO3+CO2 

24572,87 0,00132 0,97633 



68) 

A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5+ 

CO4 

25669,88 0,00167 0,97800 

69) 

E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
CO7+CO6+ 
CO5+CO4 

25669,88 0,00106 0,97906 

70) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 

CO7+CO6+ 
CO5+CO4 

25669,88 0,00114 0,98020 

71) 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+CO5+ 
CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

30252,91 0,00132 0,98152 

72) 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 
F.P+CO5+CO4+ 
CO3+CO2+CO1 

30252,91 0,00572 0,98724 

73) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+CO6+ 
CO5+CO4+ 
CO3+CO2 

30716,09 0,00088 0,98812 

74) 

A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+CO7+ 

CO6+CO5+ 
CO4+CO3 

31813,09 0,00106 0,98918 

75) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5+ 
CO4+CO3 

31813,09 0,00123 0,99041 

76) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
WB1(P,S)+CO6+ 

CO5+CO4+ 
CO3+CO2+CO1 

36396,13 0,00132 0,99173 

77) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+ 
WB1(P,S)+F.P+CO6+ 

CO5+CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

36396,13 0,00308 0,99481 

78) 

E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5+CO4+ 

CO3+CO2 

37956,31 0,00123 0,99604 



79) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+ 

CO7+CO6+CO5+ 
CO4+CO3+CO2 

37956,31 0,00088 0,99692 

80) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5+ 
CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

43636,35 0,00176 0,99868 

81) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+F.P+ 
CO7+CO6+CO5+ 

CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

43636,35 0,00132 1,00000 

 TOTAL 1,00000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOTTOM DAMAGE (4,5 meter tide) 
COMPARMENT GROUPINGS MEAN 

OIL OUTFLOW PROBABILITY (Pie) 
EXTREME 
OUTFLOW 

1) AP+ER 0,00   
2) A.P+E.R+WB7(P,S) 0,00   

3) A.P+E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S) 0,00   
4) E.R+WB7(P,S) 0,00   

5) A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+WB5(P,S) 0,00   

6) 
A.P+E.R+WB7(P,S)+ 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S) 

0,00   

7) WB7(P,S) 0,00   
8) WB7(P,S)+WB6(P,S) 0,00   

9) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S) 0,00   

10) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S) 0,00   

11) WB6(P,S) 0,00   

12) WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S) 0,00   

13) WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00   

14) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00   

15) 

A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S) 

0,00   

16) WB5(P,S) 0,00   

17) WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S) 0,00   

18) 
WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S) 

0,00   

19) 
E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S) 

0,00   

20) WB4(P,S) 0,00   
21) WB5(P,S)+WB4(P,S) 0,00   

22) WB5(P,S)+WB4(P,S)+WB3(P,S) 0,00   

23) WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S) 0,00   

24) 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S) 
0,00   

25) 
WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S) 

0,00   



26) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S) 

0,00   

27) WB4(P,S)+WB3(P,S) 0,00   

28) WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S) 0,00   

29) WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S) 0,00   

30) 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S) 
0,00   

31) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
WB1(P,S) 

0,00   

32) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+ 
WB1(P,S)+F.P 

0,00   

33) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+F.P 

0,00   

34) WB3(P,S)+WB2(P,S) 0,00   

35) WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S) 0,00   

36) WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P 0,00   

37) 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+F.P 
0,00   

38) WB2(P,S)+WB1(P,S) 0,00   

39) WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
WB1(P,S)+F.P 0,00   

40) WB1(P,S)+F.P 0,00   
41) WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P 0,00   
42) WB1(P,S)+F.P+CO1 189,93   

43) WB6(P,S)+CO6 24,87   

44) WB5(P,S)+CO5 29,01   

45) WB4(P,S)+CO4 41,44   

46) A.P+E.R+WB7(P,S)+CO7 14,23   

47) E.R+WB7(P,S)+CO7 32,28   

48) WB7(P,S)+CO7 24,42   

49) WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 
CO2+CO1 329,46   

50) WB2(P,S)+WB1(P,S)+F.P+ 
CO1+CO2 104,07   



51) WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
CO5+CO4 54,06   

52) WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
CO4+CO3 205,42   

53) WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
CO3+CO2 273,89 0,02217 2724,33 

54) A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+CO7+CO6 16,49 0,00123 164,88 

55) E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
CO7+CO6 13,74 0,00103 137,44 

56) WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
CO7+CO6 29,44 0,00220 294,44 

57) 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+F.P+ 
CO3+CO2+CO1 

226,64 0,01261 2266,43 

58) 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+CO6+ 
CO5+CO4 

83,26 0,00452 832,60 

59) 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+CO5+ 
CO4+CO3 

37,85 0,00205 378,53 

60) 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+CO4+ 
CO3+CO2 

56,78 0,00308 567,80 

61) 

A.P+E.R+ 
WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

CO7+CO6+CO5 

27,49 0,00141 274,94 

62) 

E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5 

8,59 0,00044 85,92 

63) 
WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5 

75,61 0,00387 756,14 

64) 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 

CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

141,47 0,00587 1414,72 

65) 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 

F.P+CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

328,86 0,01364 3288,56 

66) 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
CO6+CO5+CO4+CO3 

21,62 0,00088 216,24 

67) 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

CO5+CO4+ 
CO3+CO2 

32,44 0,00132 324,36 



68) 

A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5+CO4 

42,92 0,00167 429,20 

69) 

E.R+WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 

CO7+CO6+ 
CO5+CO4 

27,11 0,00106 271,07 

70) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5+CO4 

29,37 0,00114 293,66 

71) 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+CO5+ 
CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

39,93 0,00132 399,34 

72) 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 
WB1(P,S)+F.P+CO5+ 

CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

173,05 0,00572 1730,47 

73) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+CO6+ 
CO5+CO4+ 
CO3+CO2 

27,03 0,00088 270,30 

74) 

A.P+E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

CO7+CO6+ 
CO5+CO4+CO3 

33,59 0,00106 335,95 

75) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5+ 
CO4+CO3 

39,19 0,00123 391,94 

76) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 
CO6+CO5+CO4+ 
CO3+CO2+CO1 

48,04 0,00132 480,43 

77) 

WB6(P,S)+WB5(P,S)+ 
WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 

WB2(P,S)+ 
WB1(P,S)+F.P+ 

CO6+CO5+CO4+ 
CO3+CO2+CO1 

112,10 0,00308 1121,00 

78) 

E.R+WB7(P,S)+ 
WB6(P,S)+ 

WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

CO7+CO6+CO5+ 
CO4+CO3+CO2 

46,76 0,00123 467,62 



79) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 
WB3(P,S)+WB2(P,S)+ 

CO7+CO6+CO5+ 
CO4+CO3+CO2 

33,40 0,00088 334,02 

80) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+ 

WB4(P,S)+WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+ 

WB1(P,S)+CO7+ 
CO6+CO5+CO4+ 
CO3+CO2+CO1 

76,80 0,00176 768,00 

81) 

WB7(P,S)+WB6(P,S)+ 
WB5(P,S)+WB4(P,S)+ 

WB3(P,S)+ 
WB2(P,S)+WB1(P,S)+ 

F.P+CO7+ 
CO6+CO5+ 
CO4+CO3+ 
CO2+CO1 

57,60 0,00132 576,00 

 3210,28 0,10000 21596,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα E: 
Modeling Oil Response and Damage Costs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Εισαγωγή 
 
    Το µοντέλο BOSCEM (Basic Oil Spill Cost Estimation Model) σχεδιάστηκε 
για να προσφέρει ένα πρόγραµµα (Environmental Protection Agency Oil 
Program) το οποίο θα ήταν η βάση για τον υπολογισµό του κόστους µιας 
εκροής. Το κόστος αυτό θα περιλαµβάνει τόσο τη χρηµατοδότηση των 
διαδικασιών για την αποκατάσταση των βλαβών, όσο και το περιβαλλοντικό, 
κοινωνικό και οικονοµικό κόστος για µια συγκεκριµένη πληγείσα περιοχή.  
    Αν εξετάσουµε πιο αναλυτικά τις δυνατότητες αυτής της προσπάθειας, θα 
δούµε ότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα για να καταλήξει σε ένα τελικό κόστος 
για κάποια περίπτωση εκροής, συµπεριλαµβάνει στους υπολογισµούς 
διάφορους συντελεστές, οι οποίοι µεταβάλλονται από εκροή σε εκροή. Οι 
συντελεστές αυτοί, οι οποίοι αναφέρθηκαν εκτενέστατα και παραπάνω, είναι 
η ποσότητα εκροής, ο τύπος πετρελαίου, η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε 
και η δραστικότητα της, η κοινωνική και οικονοµική αξία της εκάστοτε 
τοποθεσίας, καθώς και η ευαισθησία του φυσικού περιβάλλοντος. 
Εξετάζοντας σε κάθε περίπτωση εκροής την επίδραση αυτών των 
παραγόντων, εξασφαλίζουµε µεγαλύτερη ακρίβεια στο τελικό αποτέλεσµα, αν 
και αδυναµίες οι οποίες µπορεί να προέρχονται από ελλιπείς πληροφορίες, 
πάντοτε θα υπάρχουν.  
 
Εισαγωγή στη Μεθοδολογία   
 
    Το µοντέλο EPA BOSCEM το οποίο θα εφαρµόσουµε παρακάτω, προέκυψε 
σα µια µετατροπή του µοντέλου ERC BOSCEM, το οποίο είχε δηµιουργηθεί µε 
τη βοήθεια µιας εκτεταµένης ανάλυσης. Η ανάλυση αυτή περιείχε στατιστικά 
δεδοµένα κόστους σχετικά µε τη διαδικασία αποκατάστασης, τη 
περιβαλλοντική και την πολιτισµική καταστροφή από παλαιότερες εκροές. 
Για να ξεκινήσει σωστά η διαδικασία υπολογισµών πρέπει να 
συγκεκριµενοποιήσουµε τον τύπο του πετρελαίου καθώς και τη µέθοδο που 
θα εφαρµοστεί για την αποκατάσταση (clean-up) των βλαβών. Από εκεί και 
πέρα θα παίξουν σηµαντικό ρόλο και οι υπόλοιποι ¨µετατροπείς¨ κόστους οι 
οποίοι βασίζονται στην ευαισθησία της τοποθεσίας, τόσο ως προς την 
κοινωνική και πολιτισµική της αξία, όσο και ως προς την ευπάθεια της 
συγκεκριµένης θάλασσας, αλλά και την κατάσταση της χλωρίδας και της 
πανίδας.  
    Για την εφαρµογή λοιπόν του µοντέλου EPA BOSCEM απαιτούνται τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 

1. Καθορισµός της ποσότητας εκροής πετρελαίου (σε γαλόνια), 
2. Καθορισµός του τύπου πετρελαίου µε βάση τους πίνακες 1-3, 
3. Καθορισµός της πρωταρχικής διαδικασίας που ακολουθείται για την 

αποκατάσταση των βλαβών, µε βάση τον πίνακα 1, 
4. Καθορισµός της τοποθεσίας που γίνεται η εκροή, όπως φαίνεται στον 

πίνακα 4, 
5. Καθορισµός της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτιστικής αξίας της 

περιοχής µε βάση τον πίνακα 5, 
6. Καθορισµός της κατηγορίας του νερού ανάλογα µε το πόσο ευάλωτο 

είναι, όπως φαίνεται στον πίνακα 7, 
7. Καθορισµός της κατηγορίας της ευαισθησίας της χλωρίδας και της 

πανίδας µε βάση τον πίνακα 8. 



 
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι αν για κάποιο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
δεν έχουµε τις πληροφορίες για την ακριβή τιµή του, θα χρησιµοποιείται µια 
εξ’ ορισµού τιµή η οποία είναι σηµειωµένη. 
    Κατά τη διάρκεια των υπολογισµών όταν χρησιµοποιούµε τους συντελεστές 
µετατροπής (modifiers), µπορεί να συναντήσουµε κάποια κατάσταση εκροής 
κατά την οποία ένα µέρος της πέφτει σε µια κατηγορία και ένα άλλο κάπου 
αλλού. Σε αυτήν την περίπτωση υπολογίζουµε τη σχετική αναλογία της 
εκροής (µε βάση την ποσότητα ή την έκταση αυτής) σε κάθε µια από αυτές 
και βγάζουµε ένα συνδυασµό που προκύπτει από τους βαθµούς βαρύτητας 
των δύο. Για παράδειγµα εάν σε µια πληγείσα περιοχή το 70% των νερών 
ανήκει στη βιοµηχανική κατηγορία και το υπόλοιπο 30% στην άγρια φύση, 
τότε ο ¨ρυθµιστής¨ της ευπάθειας του νερού (freshwater modifier) θα 
υπολογίζεται από τη σχέση: 
 

( ) ( )
79,07,13,04,07,0

3,07,0modln
=⋅+⋅=

=⋅+⋅= wildlifeindustrialifiererabilityvufreshwater
 

 
    Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω µπορούµε να καταλάβουµε πως είναι 
δυνατός ο υπολογισµός του συνολικού κόστους µιας εκροής. Στο παράρτηµα Ε 
δίνονται όλοι οι πίνακες οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τον υπολογισµό του 
κάθε επιµέρους κόστους.  
    Όλα τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για την απεικόνιση του 
εκάστοτε µετατροπέα, προέκυψαν από 42.680 περιπτώσεις εκροής µεταξύ 
των ετών 1980 και 2002. Σε αυτή την περίοδο των 23 ετών, συνολικά 
δαπανήθηκαν 63,2 δισεκατοµµύρια δολάρια και, κατά µέσο όρο 2,7 
δισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως. Το τελευταίο ποσό είναι σχεδόν ισοδύναµο 
µε το αντίστοιχο που δαπανήθηκε λόγω του ατυχήµατος του Exxon Valdez. 
    Πριν ξεκινήσει η εφαρµογή του µοντέλου στην πράξη, πρέπει να 
παρατηρήσουµε ότι κάθε εκροή είναι ένα µοναδικό γεγονός του οποίου οι 
συνθήκες είναι αποκλειστικές, και µόνο για τη συγκεκριµένη περίπτωση. 
Κανενός µοντέλου η λεπτοµερής ανάλυση δε µπορεί να αποφέρει, ή καλύτερα 
να προβλέψει, ένα ακριβές αποτέλεσµα. Αυτό που εµείς µπορούµε να κάνουµε 
είναι να συνθέσουµε, µε τη βοήθεια της έκθεσης αυτής, όσο το δυνατό 
καλύτερα τους παράγοντες που επιδρούν σε µια εκροή, ώστε να 
προσεγγίσουµε όσο περισσότερο µπορούµε ένα πραγµατικό αποτέλεσµα.  
    Τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από την παραπάνω διαδικασία 
µπορεί να µην είναι απολύτως αξιόπιστα, και αυτό γιατί αν κοιτάξουµε όλη 
την έκθεση του µοντέλου αναλυτικά θα δούµε ότι δε λαµβάνεται υπόψη ούτε 
η έκταση της εκροής, ούτε η απόσταση από κάποιο λιµάνι ή ακτή. Επίσης δε 
γίνεται περαιτέρω αναφορά στην εκάστοτε πληγείσα περιοχή. Όµως αν 
χρησιµοποιηθούν κατάλληλα στο µέλλον είναι δυνατό να βγάλουµε πολύ 
χρήσιµα συµπεράσµατα στον τοµέα υπολογισµού του κόστους εκροής. 
 
 
 
 
 
 
  



 
Πίνακες Μοντέλου 
 

Πίνακας Ε.1: Ανά γαλόνι κόστος αποκατάστασης (Applied in EPA BOSCEM) 
Mechanical Dispersants In-Situ Burn 

Oil Type Volume (gallons) 
0% 10% 20% 50% Low High 50% 80% 

<500 $100 $85 $70 $57 $36 $25 $26 $13 
500 – 1,000 $98 $83 $68 $55 $35 $24 $25 $12 

1,000 – 10,000 $97 $82 $67 $54 $34 $23 $24 $11 
10,000 – 100,000 $87 $72 $59 $41 $26 $18 $18 $9 

100,000 – 1,000,000 $74 $62 $49 $26 $17 $10 $10 $5 

Light Fuels 

>1,000,000 $31 $26 $17 $12 $11 $6 $7 $3 
<500 $440 $386 $335 $310 $140 $89 $125 $64 

500 – 1,000 $438 $385 $334 $309 $139 $88 $124 $63 
1,000 – 10,000 $436 $384 $333 $308 $138 $87 $123 $62 

10,000 – 100,000 $410 $359 $308 $267 $103 $62 $103 $51 
100,000 – 1,000,000 $179 $154 $128 $103 $59 $54 $72 $41 

Heavy Oils 

>1,000,000 $87 $77 $67 $36 $53 $49 $56 $26 
<500 $220 $199 $189 $153 $85 $53 $75 $48 

500 – 1,000 $218 $197 $187 $151 $84 $52 $74 $47 
1,000 – 10,000 $215 $195 $185 $149 $82 $51 $72 $46 

10,000 – 100,000 $195 $185 $174 $138 $74 $31 $62 $31 
100,000 – 1,000,000 $123 $118 $113 $92 $49 $29 $36 $16 

Crude Oil 

>1,000,000 $92 $82 $76 $64 $58 $13 $22 $11 
<500 -- $103 -- -- -- -- -- -- 

500 – 1,000 -- $102 -- -- -- -- --  
1,000 – 10,000 -- $100 -- -- -- -- --  

10,000 – 100,000 -- $55 -- -- -- -- --  
100,000 – 1,000,000 -- $23 -- -- -- -- --  

Volatile 
Distillates 

>1,000,000 -- $7 -- -- -- -- --  

 
Πηγή: Etkin, Damage Cost Modeling, 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας Ε.2: Ανά γαλόνι κοινωνικό-Οικονοµικό κόστος αποκατάστασης (For Use in EPA BOSCEM) 
Base Cost ($/gallon) 

Oil Type Volume (gallons) 
Socioeconomic Environmental 

<500 $65 $48 
500 – 1,000 $265 $45 

1,000 – 10,000 $400 $35 
10,000 – 100,000 $180 $30 

100,000 – 1,000,000 $90 $15 

Volatile Distillates 

>1,000,000 $70 $10 
<500 $80 $85 

500 – 1,000 $330 $80 
1,000 – 10,000 $500 $70 

10,000 – 100,000 $200 $65 
100,000 – 1,000,000 $100 $30 

Light Fuels 

>1,000,000 $90 $25 
<500 $150 $95 

500 – 1,000 $600 $90 
1,000 – 10,000 $900 $85 

10,000 – 100,000 $500 $75 
100,000 – 1,000,000 $200 $40 

Heavy Oils 

>1,000,000 $175 $35 
<500 $50 $90 

500 – 1,000 $200 $87 
1,000 – 10,000 $300 $80 

10,000 – 100,000 $140 $73 
100,000 – 1,000,000 $70 $35 

Crudes 

>1,000,000 $60 $30 
 

Πηγή: Etkin, Damage Cost Modeling, 2004 
 
 
 
 
 
 



 
 

Πίνακας Ε.3: Ανά γαλόνι περιβαλλοντικό κόστος αποκατάστασης (For Use in EPA BOSCEM) 
Oil Type Volume (gallons) Base Environmental Cost ($/gallon) 

<500 $48 
500 – 1,000 $45 

1,000 – 10,000 $35 
10,000 – 100,000 $30 

100,000 – 1,000,000 $15 

Volatile Distillates 

>1,000,000 $10 
<500 $85 

500 – 1,000 $80 
1,000 – 10,000 $70 

10,000 – 100,000 $65 
100,000 – 1,000,000 $30 

Light Fuels 

>1,000,000 $25 
<500 $95 

500 – 1,000 $90 
1,000 – 10,000 $85 

10,000 – 100,000 $75 
100,000 – 1,000,000 $40 

Heavy Oils 

>1,000,000 $35 
<500 $90 

500 – 1,000 $87 
1,000 – 10,000 $80 

10,000 – 100,000 $73 
100,000 – 1,000,000 $35 

Crudes 

>1,000,000 $30 
 

Πηγή: Etkin, Damage Cost Modeling, 2004 
 

Πίνακας Ε.4: Συντελεστές τοποθεσίας (EPA BOSCEM) 
Category Cost Modifier Value 

Open Water/Shore 1.0 
Soil/Sand 0.6 

Pavement/Rock 0.5 
Wetland 1.6 
Mudflat 1.4 

Grassland 0.7 
Forest 0.8 
Taiga 0.9 

Tundra 1.3 
 

Πηγή: Etkin, Damage Cost Modeling, 2004 
 



 
 
 
 
 
 

Πίνακας Ε.5: Συντελεστής κοινωνικό-οικονοµικής και πολιτισµικής ιεραρχίας (EPA BOSCEM) 
Value Rank Spill Impact Site(s) Description Examples Cost Modifier Value 

Extreme 
Predominated by areas with high socioeconomic 

value that may potentially experience a large 
degree of long-term2impact if oiled. 

Subsistence/ commercial 
fishing,aquaculture areas 2.0 

Very High 
Predominated by areas with high socioeconomic 
value that may potentially experience some long-

term2impact if oiled. 

National park/reserves for 
ecotourism/nature 

viewing; historic areas 
1.7 

High 
Predominated by areas with medium 

socioeconomic value that may potentially 
experience some long-term2impact if oiled. 

Recreational areas, sport 
fishing, farm/ranchland 1.0 

Moderate 
Predominated by areas with medium 

socioeconomic value that may potentially 
experience short-term2impact if oiling occurs. 

Residential areas; 
urban/suburban parks; 

roadsides 
0.7 

Minimal 
Predominated by areas with a small amount of 

socioeconomic value that may potentially 
experience short-term2impact if oiled. 

Light industrial areas; 
commercial zones; urban 

areas 
0.3 

None 

Predominated by areas already moderately to 
highly polluted or contaminated or of little 

socioeconomic or cultural import that would 
experience little short- or long-term impact if 

oiled. 

Heavy industrial areas; 
designated dump sites 0.1 

 
Πηγή: Etkin, Damage Cost Modeling, 2004 

 
 
 
 
 
 
 



 
Πίνακας Ε.6: Συντελεστής δραστικότητας της µεθοδολογίας 

Response Method Oil Removal Effectiveness Adjustment Factor 
0% 1.15 
10% 1.00 
20% 0.85 

Mechanical Recovery 

50% 0.55 
Light Oils/Crude/Light Fuels Low (40%) 0.45 

Heavy Oils Low (35%) 0.40 
Light Oils/Crude/Light Fuels High (80%) 0.25 

Dispersants 

Heavy Oils High (70%) 0.35 
50% 0.55 

In Situ Burning 
80% 0.25 

 
Πηγή: Etkin, Damage Cost Modeling, 2004 

 
Πίνακας Ε.7: Συντελεστής ευπάθειας του νερού σύµφωνα µε τη κατηγορία του (EPA 

BOSCEM) 
Category Cost Modifier Value 

Wildlife Use 1.7 
Drinking 1.6 

Recreation 1.0 
Industrial 0.4 

Tributaries to Drinking/Recreation 1.2 
Non-Specific 0.9 

 
Πηγή: Etkin, Damage Cost Modeling, 2004 

 
Πίνακας Ε.8: Συντελεστής ευαισθησίας της χλωρίδας και της πανίδας σύµφωνα µε την 

κατηγορία της περιοχής (EPA BOSCEM)  
Category Cost Modifier Value 

Urban/Industrial 0.4 
Roadside/Suburb 0.7 

River/Stream* 1.5 
Wetland 4.0 

Agricultural 2.2 
Dry Grassland 0.5 

Lake/Pond 3.8 
Estuary 1.2 
Forest 2.9 
Taiga 3.0 

Tundra 2.5 
Other Sensitive 3.2 

 
Πηγή: Etkin, Damage Cost Modeling, 2004 



∆ιαδικασία Υπολογισµού Κόστους 
 

1. Για να υπολογίσουµε το κόστος της διαδικασίας αποκατάστασης, 
πολλαπλασιάζουµε το κύριο κόστος ανά γαλόνι, το οποίο βασίζεται 
στον τύπο, τη ποσότητα του πετρελαίου και τη µεθοδολογία της 
αποκατάστασης (πίνακες Ε.1-Ε.2), µε τον αντίστοιχο συντελεστή 
µετατροπής (πίνακας Ε.6) και την ποσότητα εκροής (σε γαλόνια): 

 
CostsponseTotalAmountSpillXModifierMediumXCostsponseGallonPer ReRe =

 
2. Επόµενος στόχος µας είναι να υπολογίσουµε το κοινωνικό-οικονοµικό 

κόστος, πολλαπλασιάζοντας το κύριο κοινωνικό-οικονοµικό κόστος ανά 
γαλόνι, το οποίο βασίζεται στον τύπο και τη ποσότητα του πετρελαίου 
(πίνακας Ε.2), µε τον κατάλληλο κοινωνικό-οικονοµικό συντελεστή 
µετατροπής (πίνακας Ε.5) και την ποσότητα εκροής: 

 

CostDamagemicSocioeconoTotal
AmountSpillXModifierCostmicSocioeconoXCostmicSocioeconoGallonPer

=
=

 

 
3. Τέλος υπολογίζουµε το κόστος των περιβαλλοντικών καταστροφών, 

πολλαπλασιάζοντας το κύριο περιβαλλοντικό κόστος ανά γαλόνι, το 
οποίο βασίζεται στον τύπο και την ποσότητα του πετρελαίου (πίνακας 
Ε.3), µε το µετατροπέα ευπάθειας του νερού, στον οποίο προστίθεται 
και ο µετατροπέας ευαισθησίας της χλωρίδας και της πανίδας (πίνακες 
Ε.7 και Ε.8), πολλαπλασιασµένοι µε το 0,5, και όλο αυτό επί την 
ποσότητα εκροής: 

 
( )

CostDamagetalEnvironmenTotalAmountSpillX
XModifierWildlifeModifierFreshwaterXXCosttalEnvironmenGallonPer

=
+5,0

 
    Στο τέλος της διαδικασίας υπολογισµών µπορούµε να προσθέσουµε τα 
επιµέρους κόστη και να προκύψει ένα τελικό κόστος: 
 

CostDamageTotalCostDamagetalEnvironmenTotal
CostDamagemicSocioeconoTotal

CostsponseTotal

=+
++

+Re
 

 
    Για να δούµε πως πραγµατοποιούνται οι παραπάνω υπολογισµοί θα 
πάρουµε για παράδειγµα την περίπτωση πλευρικού ρήγµατος στα 
διαµερίσµατα 5, 6, 7 και Slop Tank. Η ποσότητα πετρελαίου που χάνεται θα 
είναι: 
 

 
VTOTAL=4.923.159,15 gal 

⇒⋅=
==+++=+++=

gal
mVVVVV TSTOTAL

172,26418,18636
18,1863629,587029,587021,637340,522 3

567.  

 



Θα εξετάσουµε την περίπτωση εκροής Crude Oil πετρελαίου, οπότε από τον 
πίνακα Ε.1. για µηχανικές διαδικασίες αποκατάστασης (0%) και για ποσότητα 
πετρελαίου 4.923.159,15 gal (V>1.000.000 gal) έχουµε: 
 

Per Gallon Response Cost=92 $/gal 
 

Στη συνέχεια από τον πίνακα Ε.6 για mechanical 0% έχουµε: 
 

Medium Modifier=1,15 
 

Με βάση όλα τα παραπάνω λοιπόν θα καταλήξουµε σε ένα κόστος 
αποκατάστασης το οποίο θα είναι: 
 

( ) ⇒⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅= 15,1$9215,159.923.4Re.1

gal
galCostsponseTotal  

 
Total Response Cost=520.870.238 $ 

 
    Στη συνέχεια θα πρέπει να υπολογίσουµε το κοινωνικό-οικονοµικό κόστος 
όπως περιγράφεται παραπάνω. Έτσι λοιπόν για πλευρικό ρήγµα και την 
ποσότητα πετρελαίου που είπαµε παραπάνω, από τον πίνακαΕ.2 έχουµε: 
 

Per Gallon Socioeconomic Cost=60 $/gal 
 

 
    Ακόµη από τον πίνακα Ε.5 επιλέγουµε τον συντελεστή: 
 

Socioeconomic Cost Modifier=0,7 
 

Έτσι το συνολικό κοινωνικό-οικονοµικό κόστος θα είναι: 
 

( ) ⇒⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅= 7,0$6015,159.923.4.2

gal
galCostmicSocioeconoTotal  

 
Total Socioeconomic Cost=206.772.684 $ 

 
    Με τον ίδιο τρόπο θα υπολογίσουµε και το περιβαλλοντικό κόστος: 
 

Per Gallon Environmental Cost=30 $/gal 
 

Από τους πίνακες Ε.7 και Ε.8 έχουµε: 
 

Freshwater Modifier +Wildlife Modifier=0,9+1,5=2,4 
 

Άρα το συνολικό περιβαλλοντικό κόστος θα είναι: 
 

( ) ( )⇒+⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅= 5,19,05,0$3015,159.923.4.3

gal
galCosttalEnvironmenTotal  



 
Total Environmental Cost=177.233.729 $ 

 
    Εποµένως µε βάση τα παραπάνω το συνολικό κόστος της συγκεκριµένης 
εκροής θα είναι: 
 

⇒++= 729.233.177684.772.206238.870.520CostTotal  
 

Total Cost=904.876.652 $ 
 

    Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουµε τα κόστη τόσο για τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις πλευρικού ρήγµατος, όσο και για τις περιπτώσεις εκροής λόγω 
προσάραξης. Επειδή οι υπολογισµοί είναι εκτενέστατοι και οι πίνακες 
πολυάριθµοι, θα δώσουµε ένα δείγµα αυτών (για πλευρικό ρήγµα) στο 
παράρτηµα Ζ, απλώς για να δείξουµε την παραπάνω διαδικασία πιο 
οργανωµένη και µοντελοποιηµένη. Παρακάτω θα δώσουµε µερικά από τα 
διαγράµµατα που προκύπτουν, ώστε να έχουµε µια συνολική εικόνα του 
µοντέλου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Side Damages

0

200000000

400000000

600000000

800000000

1000000000

1200000000

0 2000000 4000000 6000000 8000000
V (gal)

Cost ($)

Mechanical 0%

Dispersants Low

In Situ Burn 50%

 
 
 
 
 

Bottom Damages (0 meter tide)

0

200000000

400000000

600000000

800000000

1000000000

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000

V (gal)

Cost ($)

Mechanical 0%
Dispersants Low
In Situ Burn 50%

 
 
 
 
 
 
 



Bottom Damages (2 meter tide)

0

250000000

500000000

750000000

1000000000

1250000000

1500000000

0 2000000 4000000 6000000 8000000
V (gal)

Cost ($)

Mechanical 0%
Dispersants Low
In Situ Burn 50%

 
 
 
 
 

Bottm Damages (4,5 meter tide)

0

500000000

1000000000

1500000000

2000000000

2500000000

0 2500000 5000000 7500000 10000000 12500000

V (gal)

Cost ($)

Mechanical 0%
Dispersants Low
In Situ Burn 50%

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σχόλια: 
 

- Στα παραπάνω διαγράµµατα, σε πρώτη φάση, παρατηρούµε ότι µε την 
αύξηση της ποσότητας του χαµένου πετρελαίου, αυξάνεται και το 
κόστος των συνολικών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν για 
την αποκατάσταση των βλαβών από τη ρύπανση. Αυτό ήταν 
αναµενόµενο από τη στιγµή που στη περιγραφή του εν λόγω µοντέλου, 
µοναδικός παράγοντας που έπαιζε καθοριστικό ρόλο ήταν αυτός της 
ποσότητας του πετρελαίου: 

 

 
CostsponseTotalAmountSpillXModifierMediumXCostsponseGallonPer ReRe)1 =

CostDamagemicSocioeconoTotal
AmountSpillXModifierCostmicSocioeconoXCostmicSocioeconoGallonPer

=
=)2

 
( )

CostDamagetalEnvironmenTotalAmountSpillX
XModifierWildlifeModifierFreshwaterXXCosttalEnvironmenGallonPer

=
+5,0)3

 
Έτσι λοιπόν κρατώντας τις υπόλοιπες συνθήκες (κοινωνικούς, 
οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες) σταθερές, προκύπτουν οι 
παραπάνω καµπύλες. 
 
- Στη σύγκριση των καµπυλών µεταξύ τους παρατηρούµε ότι η χρήση 

µηχανικών διαδικασιών (mechanical 0%) είναι πιο δαπανηρή από την 
εφαρµογή διαλυτικών ουσιών (Dispersants Low), οι οποίες µε τη σειρά 
τους είναι πιο ακριβές από την εφαρµογή της µεθόδου της ανάφλεξης 
(In Situ Burn 50%). Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις τιµές των 
αντίστοιχων συντελεστών στον πίνακα Ε.1. 
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Σχόλια: 
 

- Στα παραπάνω διαγράµµατα, σε πρώτη φάση, παρατηρούµε ότι µε την 
αύξηση της ποσότητας του χαµένου πετρελαίου, αυξάνεται και το 
κόστος των συνολικών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν για 
την αποκατάσταση των βλαβών από τη ρύπανση. Αυτό ήταν 
αναµενόµενο από τη στιγµή που στη περιγραφή του εν λόγω µοντέλου, 
µοναδικός παράγοντας που έπαιζε καθοριστικό ρόλο ήταν αυτός της 
ποσότητας του πετρελαίου: 

 

 
CostsponseTotalAmountSpillXModifierMediumXCostsponseGallonPer ReRe)1 =

CostDamagemicSocioeconoTotal
AmountSpillXModifierCostmicSocioeconoXCostmicSocioeconoGallonPer

=
=)2

 
( )

CostDamagetalEnvironmenTotalAmountSpillX
XModifierWildlifeModifierFreshwaterXXCosttalEnvironmenGallonPer

=
+5,0)3

 
Έτσι λοιπόν κρατώντας τις υπόλοιπες συνθήκες (κοινωνικούς, 
οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες) σταθερές, προκύπτουν οι 
παραπάνω καµπύλες. 
 
- Στη σύγκριση των καµπυλών µεταξύ τους παρατηρούµε ότι η χρήση 

µηχανικών διαδικασιών (mechanical 0%) είναι πιο δαπανηρή από την 
εφαρµογή διαλυτικών ουσιών (Dispersants high), οι οποίες µε τη σειρά 
τους είναι πιο ακριβές από την εφαρµογή της µεθόδου της ανάφλεξης 
(In Situ Burn 50%). Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις τιµές των 
αντίστοιχων συντελεστών στον πίνακα Ε.1. 
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Bottom Damages (4,5 meter tide)
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Σχόλια: 
 

- Στα παραπάνω διαγράµµατα, σε πρώτη φάση, παρατηρούµε ότι µε την 
αύξηση της ποσότητας του χαµένου πετρελαίου, αυξάνεται και το 
κόστος των συνολικών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν για 
την αποκατάσταση των βλαβών από τη ρύπανση. Αυτό ήταν 
αναµενόµενο από τη στιγµή που στη περιγραφή του εν λόγω µοντέλου, 
µοναδικός παράγοντας που έπαιζε καθοριστικό ρόλο ήταν αυτός της 
ποσότητας του πετρελαίου: 

 
 

CostsponseTotalAmountSpillXModifierMediumXCostsponseGallonPer ReRe)1 =

 

CostDamagemicSocioeconoTotal
AmountSpillXModifierCostmicSocioeconoXCostmicSocioeconoGallonPer

=
=)2

 
( )

CostDamagetalEnvironmenTotalAmountSpillX
XModifierWildlifeModifierFreshwaterXXCosttalEnvironmenGallonPer

=
+5,0)3

 
Έτσι λοιπόν κρατώντας τις υπόλοιπες συνθήκες (κοινωνικούς, 
οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες) σταθερές, προκύπτουν οι 
παραπάνω καµπύλες. 

 
    Στη σύγκριση των καµπυλών µεταξύ τους παρατηρούµε ότι η χρήση 
µηχανικών διαδικασιών (mechanical 0%) είναι πιο δαπανηρή από την 
αντίστοιχη mechanical 10% και αυτή µε τη σειρά της από την 
mechanical 20% κ.ο.κ . Αυτό σηµαίνει ότι όσο λιγότερη ποσότητα 
πετρελαίου αποµακρύνεται από την περιοχή που έχει ρυπανθεί, τόσο 
πιο δαπανηρή θα είναι η όλη διαδικασία. Αυτό επιβεβαιώνεται και από 
τις τιµές των αντίστοιχων συντελεστών στον πίνακα Ε.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα Z: 
Υπολογισµοί Κόστους και ∆είκτη ∆ιακινδύνευσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Η.1    Modeling Oil Response and Damage Costs 
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Η.2    Worldwide Analysis of Marine Oil Spill Cleanup 

Cost Factors 
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Η.3    Υπολογισµοί ∆είκτη ∆ιακινδύνευσης 

 
  

 



   
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


