
   
Άσκηση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή 

 
Με την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
κ. Νίκου Κουγιάλη, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 
2018, άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιου περιστατικού ρύπανσης από πετρελαιοειδή 
με την ονομασία «ΟΡΦΕΑΣ - 01/18» στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου 
Αντιμετώπισης της Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή, το οποίο συνιστά και 
το Εθνικό Ειδικό Σχέδιο «ΟΡΦΕΑΣ».  

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους μετά το πέρας της άσκησης ο Υπουργός 
Γεωργίας υπέδειξε ότι η οικονομία της Κύπρου βασίζεται κυρίως στο τουρισμό  και  
κατ’ επέκταση στη θάλασσα γι’ αυτό και η Κυβέρνηση δίδει ιδιαίτερη σημασία στη 
προστασία της θάλασσας και τη διατήρηση ενός υγιούς θαλάσσιου περιβάλλοντος 
για περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. «Η σημερινή άσκηση με την επονομασία 
«Ορφέας» δήλωσε, «έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από 
πετρελαιοειδή στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η 
τριμερής συμφωνία που έχουμε συνάψει με την Ελλάδα και το Ισραήλ για να 
προστατέψουμε αποτελεσματικά από κοινού  το θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής 
Μεσογείου».  

Πρόκειται για την πρώτη άσκηση που πραγματοποιείται στη προσπάθεια για 
αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών σημείωσε ο Υπουργός 
Γεωργίας λέγοντας πως «θα ακολουθήσουν και άλλες ασκήσεις ενώ θεωρώ ότι αυτή 
η άσκηση είναι ο προπομπός μιας μεγαλύτερης άσκησης στην περιοχή της 
ανατολικής μεσογείου με τη συμμετοχή δυνάμεων από την Κυπριακή ∆ημοκρατία, το 
Ισραήλ και την Ελλάδα, κάτι που αναμένω να πραγματοποιηθεί με την υπογραφή 
της Τριμερούς Συμφωνίας ενδεχομένως μέσα στο Φεβρουάριο».  

Τα τελευταία χρόνια η θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αντιμετωπίζει 
σοβαρές προκλήσεις λόγω της σημαντικής δραστηριότητας στη περιοχή για 
εξεύρεση υδρογονανθράκων και της αυξανόμενης κίνησης πλοίων ανάφερε ο 
Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  υπογραμμίζοντας 
πως «Όλα αυτά θέτουν τη Μεσόγειο σε μεγαλύτερους κίνδυνους και για αυτό εμείς 
προχωράμε με τη πραγματοποίηση αυτών των ασκήσεων και την υπογραφή αυτών 
των συμφωνιών. Να πω ότι παρόμοια συμφωνία επιδιώκεται και με την Αίγυπτο στη 
προσπάθεια για να θωρακίσουμε ολόκληρη την ΑΟΖ αφού ένα τέτοιο ανεπιθύμητο 
περιστατικό στη περιοχή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από μια χώρα και μόνο».  

 
Η άσκηση διεξήχθη  υπό το γενικό συντονισμό του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων 
Ερευνών και την εποπτεία του Υπουργού σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
που εμπλέκονται στο εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης με 
πετρελαιοειδή. Στην άσκηση συμμετείχαν το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, ως 
συναρμόδιο Τμήμα για αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης 
από πετρελαιοειδή, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & ∆ιάσωσης (ΚΣΕ∆) με 
προσωπικό που επανδρώνει το Συντονιστικό Κέντρο «ΖΗΝΩΝ» στη Λάρνακακαι με 
τα κινητά συστήματα επιτήρησης του, η ∆ιοίκηση Ναυτικού με το σκάφος 
P/VΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, το ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της 
Αστυνομίας Κύπρου, το αεροσκάφοςτου Τμήματος ∆ασών, τα δύο σκάφη του ΤΑΘΕ 
με αντιρρυπαντικό εξοπλισμό, το σκάφος τηςΛιμενικής& Ναυτικής Αστυνομίας, το 
Τμήμα Μετεωρολογίας, το Τμήμα Περιβάλλοντος, καθώς και το Ωκεανογραφικό 
Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου.  



Το σενάριο της άσκησης αφορούσε εικονικό περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή 
νότια του Ζυγίου, όπου κατά τη διάρκεια φορτοεκφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο 
προκλήθηκε βλάβη σε ένα από τα δύο πλοίαμε αποτέλεσμα τη διαρροή περίπου 100 
τόνων αργού πετρελαίου στη θάλασσα, παρά την αποκατάσταση της βλάβης. Το 
επιχειρησιακό μέρος της άσκησης έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή Ζυγίου, με τη 
συμμετοχή των προαναφερόμενων αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων και 
προσωπικού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ενώ ο όλος συντονισμός 
πραγματοποιήθηκε από το ΤΑΘΕ από το Συντονιστικό Κέντρο ΖΗΝΩΝ στη 
Λάρνακα.  
 
Κύριος στόχος της άσκησης ήταν η εφαρμογή και η αξιολόγηση του εθνικού Σχεδίου 
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή, καθώς επίσης η 
σχεδίαση, η προετοιμασία και η διεξαγωγή της άσκησης με σκοπό την περαιτέρω 
ανάπτυξη της αποτελεσματικής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ όλων των 
εμπλεκόμενων Υπηρεσιών. Επίσης η άσκηση αποσκοπούσε στη συνεκπαίδευση του 
προσωπικού στις διαδικασίες που απαιτούνται να εκτελεστούν για την επιτυχή και 
έγκαιρη αντιμετώπισης ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος από πετρελαιοειδή, 
ως επίσης και στην εξοικείωση και χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού 
απορρύπανσης.   
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