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Copernicus

Ένα από τα στρατηγικά προγράμματα της ΕΕ
είναι το Copernicus -Παγκόσμιο σύστημα
παρακολούθησης για το περιβάλλον και την

ασφάλεια.

Το στοχεύει
• στη δημιουργία υπηρεσιών που σχετίζονται

με: στεριά, ωκεανό, ατμόσφαιρα, έκτακτες
ανάγκες, ασφάλεια και κλιματικές αλλαγές
που να παρέχουν πληροφορίες
παρακολούθησης και πρόγνωσης σε
περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

• την υποβοήθηση των αρμόδιων αρχών και
την προστασία του πολίτη.

Υπηρεσίες του Copernicus :
• Βασίζονται σε δεδομένα

παρακολούθησης του πλανήτη, τα
οποία συλλέγονται από το
δορυφόρους, από εναέρια μέσα, από
τους ωκεανούς, από τη στεριά, κ.λ.π.

• Παράγουν πληροφορίες σε μορφή
χαρτών, δεδομένων, αναφορών,
στοχευμένων συναργεμών κλπ.

Η θαλάσσια υπηρεσία του
Copernicus υλοποιείται από το
MyOcean consortium μέλος του
οποίου είναι και το CYCOFOS.



Θαλάσσια Υπηρεσία
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Κύριοι Στόχοι :
α) Να παράγονται συστηματικές πληροφορίες για την κατάσταση των ωκεανών (αναλύσεις &
προγνώσεις), παγκόσμια και στις Ευρωπαϊκές θάλασσες.
β) Οι πληροφορίες να προέρχονται από παρατηρήσεις και από προγνώσεις, σε RT.



Οι κυριότερες περιοχές εφαρμογής

1η περιοχή
« Θαλάσσια Ασφάλεια »
(θαλάσσιες επιχειρήσεις, 
διασπορά πετρελαιοκηλίδων , 
δρομολόγια πλοίων, 
άμυνα, έρευνα και διάσωση, …)

2η περιοχή
« Θαλάσσιοι πόροι »
(διαχείριση των αποθεμάτων 
ιχθύων, ICES, FAO, …)

3η περιοχή
« Παράκτιο και θαλάσσιο 
περιβάλλον»
(ποιότητα νερού, ρύπανση,
παράκτιες δραστηριότητες, …)

4η περιοχή
« ΚΛΙΜΑ & ΠΡΟΓΝΩΣΗ 
ΚΑΙΡΟΥ»
(παρακολούθηση κλίματος, IPY,
εποχιακές προγνώσεις, ..)

27% 30%

11% 32%



Το Κυπριακό επιχειρησιακό σύστημα
θαλάσσιας πρόβλεψης και παρατήρησης
λειτουργεί με επιτυχία από το 2002. Το
σύστημα ονομάζεται CYCOFOS και αποτελεί
μέρος του EuroGOOS και του MONGOOS,
καθώς επίσης και του COPERNICUS MyOcean,
για επιχειρησιακές προγνώσεις μεγαλύτερης
ανάλυσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Προγνώσεις CYCOFOS

Παρατηρήσεις σε  
πραγματικό χρόνο



και το CYCOFOS παρέχει δορυφορικά και  

επι-τόπια δεδομένα

 Από το διάστημα
– Τοπογραφία της επιφάνειας της 

θάλασσας, επιφανειακή 
θερμοκρασία , πάγο, Ocean Color, 
δεδομένα SAR, …

 Από τη θάλασσα (επι-τόπια)
– Θερμοκρασία, αλατότητα, στάθμη 

της θάλασσας, ρεύματα, …



και το CYCOFOS παρέχει 3Δ αποτύπωση του ωκεανού

Ρεύματα

Πάγο

Στάθμη θάλασσας

Θερμοκρασία

Αλατότητα

Βιογεωχημικά

 ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ (Παγκόσμια +  Περιφερειακές 

Θάλασσες 

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ

 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ (παρελθόν, παρών, 
μέλλον) 

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ή ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ  ΠΕΡΙΟΔΟΙ 



Παράκτιες και υπεράκτιες προγνώσεις από τα 
επιχειρησιακά κυματικά μοντέλα του CYCOFOS

CYCOFOS 

WAM  Med model 

Προγνώσεις ύψους και κατεύθυνσης
κυμάτων στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Ανάλυση: 10 km

CYCOFOS

WAM Lev model 

Προγνώσεις ύψους και κατεύθυνσης 
κυμάτων στη Λεβαντίνη.

Ανάλυση: 5 km

Προγνώσεις ύψους και κατεύθυνσης 
κυμάτων στην AOZ της Κύπρου

Ανάλυση: 2.5 km

CYCOFOS

WAM Cy model

Το CYCOFOS WAM παρέχει: ωριαίες προγνώσεις για σημαντικό ύψος κύματος και 
swell, κατεύθυνση κύματος και swell, κυματική συχνότητα και swell, καθώς και 
υπολογισμό της περιόδους του κύματος και swell.



Το επίγειο δορυφορικό σύστημα τηλεπισκόπησης του
CYCOFOS επεξεργάζεται δορυφορικά δεδομένα για:
• Θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας (SST)
• Χλωροφύλλης-α 
• Απόσβεση φωτός
• Ζωοπλαγκτόν
• Μέτωπα θερμοκρασιών
• Συνολικά αιωρούμενα σωματίδια (TSM)
• Ανίχνευση πετρελαιοκηλίδων

Το επίγειο δορυφορικό σύστημα τηλεπισκόπησης του
CYCOFOS λαμβάνει καθημερινά δεδομένα ¨από
δορυφόρους όπως EuMetNet – METOP, NOAA-19
HRPT. για τη θερμοκρασία της επιφάνειας της
θάλασσας στη περιοχή της Λεβαντίνης και στην
Ανατολική Μεσόγειο.

CYCOFOS επίγειο δορυφορικό 
σύστημα HRPT



Παρακολούθηση δορυφορικής 

τηλεπισκόπησης του CYCOFOS

Θερμοκρασία στην 
επιφάνειας της 

θάλασσας

Χλωροφύλλης-α, 
MODIS - AQUA

Συνολικά αιωρούμενα 
σωματίδια (TSM), MERIS



Κίνητρα για την υποστήριξη της 
Θαλάσσιας Ασφάλειας

Χάρτης με ατυχήματα 
πλοίων: περισσότερα 

από 4 πλοία σε κάθε

Πυκνότητα πλοίων

Ένας από τους μεγαλύτερους
περιβαλλοντικούς κινδύνους στην
Μεσόγειο είναι οι
πετρελαιοκηλίδες από ατυχήματα
λόγω της διακίνησης πλοίων και οι
δραστηριότητες που αφορούν την
εξόρυξη υδρογοναθράκων. Για την
αντιμετώπιση τέτοιων
περιστατικών είναι απαραίτητη η
προετοιμασία και εκπαίδευση των
αρμόδιων φορέων στην
αντιμετώπιση των περιστατικών
πετρελαιοκηλίδων.

Πρώτιστη ενέργεια για την
υποβοήθηση των αρμόδιων αρχών
σε τέτοια περιστατικά είναι η
εφαρμογή εξειδικευμένων
συστημάτων πρόγνωσης της
διασποράς πετρελαιοκηλίδων.

3

Η καταστροφή

Περιστατικό που 
μπορεί να προκύψει

Αντιμετώπιση 
περιστατικών με 
χρήση σκαφών 

συλλογής ρύπων 

Αντιμετώπιση περιστατικών
με χρήση φραγμάτων

Η προτεινόμενη διαδικασία στο 
Σχέδιο Δράσης για την 

αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων 
συμπεριλαμβάνει την  

παρακολούθηση  και την 
εφαρμογή μοντέλων πρόβλεψης 

διασποράς πετρελαιοκηλίδων

4

5

Περιφερειακά Κέντρα Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης 

http://www.kustbevakningen.se/
http://www.kustbevakningen.se/


1η περιοχή « Θαλάσσια ασφάλεια » πετρελαιοκηλίδες

Η επιτυχής ανταπόκριση των αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις πετρελαιοκηλίδων
από ατυχήματα καθώς επίσης σε περιπτώσεις έρευνας και διάσωσης εξαρτάται από
την πρόβλεψη της κίνησης και διασποράς των πετρελαιοκηλίδων ή των επιπλεόντων

αντικειμένων. Τέτοιες προγνώσεις υλοποιούνται με την χρήση εξειδικευμένων
αριθμητικών μοντέλων διασποράς πετρελαιοκηλίδων και επιπλεόντων αντικειμένων,
ειδικότερα:

 Προς τα πού θα κινηθεί η κηλίδα ή τα επιπλέοντα αντικείμενα

 Πόσο σύντομα θα φθάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο

 Ποιες περιοχές θα απειληθούν

 Ποια θα είναι η κατάσταση της κηλίδας όταν θα φθάσει στο
συγκεκριμένο σημείο

Οι πρώτες τρεις ερωτήσεις είναι οι πιο σημαντικές για την αποτελεσματική υποστήριξη των
υπηρεσιών ανταπόκρισης για την καταπολέμηση της πετρελαιοκηλίδας. Η αξιοπιστία των
επιχειρησιακών προγνώσεων εξαρτάται από τα θαλάσσια ρεύματα, άνεμο και κύμα.
Η 4η ερώτηση χρειάζεται επιβεβαιωμένους αλγόριθμους (fate algorithm).



Οι αρμόδιες υπηρεσίες χρειάζονται ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα …

Modified from Cristina Farchi

MEDESS-4MS ...για την ενίσχυση της 
εθνικής/περιφεριακής
αλυσίδας 
ανταπόκρισης από 
περιστατικά  
πετρελαιοκηλίδων και 
σκόπιμων απορρίψεων 
πετρελαίου από πλοία.



Μεσογειακό σύστημα λήψης 

αποφάσεων για την θαλάσσια ασφάλεια

 Χρησιμεύει στην υποβοήθηση για την πρόληψη των θαλάσσιων
κινδύνων και την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας που
σχετίζονται με τη διασπορά πετρελαιοκηλίδων στη Μεσόγειο.

 Στόχοι: εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου, επιχειρησιακού
συστήματος πρόγνωσης πετρελαιοκηλίδων για ολόκληρη την
Μεσόγειο.

 συνδέεται με υφιστάμενες πλατφόρμες παρακολούθησης
(REMPEC, EMSA-CSN, AIS);

 χρησιμοποιεί το επιχειρησιακό μοντέλο πρόγνωσης
πετρελαιοκηλίδων,MEDSLIK;

 χρησιμοποιεί δεδομένα κατάστασης θαλάσσης από το Copernicus
Marine Service – MyOcean και από το CYCOFOS.



Oil spill dispersion 
forecast

MyOcean MFS regional

CYCOFOS - ALEV CYCOFOS - LEV CYCOFOS - NE

SKIRON

CYCOFOS – WAVE 

FORECAST

NDR

Request from 

response agencies, 

REMPEC, EMSA-CSN

ON-LINE OUTPUTS

Pre-Cursor 
system to the 
MEDESS-4MS

ASAR images



Υποστήριξη τεχνολογικών καταστροφών

Εικοσιτετράωρη επιχειρησιακή πρόγνωση διασποράς πετρελαιοκηλίδων (μπροστά και πίσω), 
χρησιμοποιώντας δεδομένα από την EMSA - CSN – ESA – Ανατολική Μεσόγειο Λεβαντίνη

Ανίχνευση πετρελαιοκηλίδων και  24-ώρη
πρόγνωση κάνοντας χρήση του προγνωστικού  

συστήματος MEDSLIK, 29 Ιουλίου 2011

Άσπρο : Αρχική θέση πετρελαιοκηλίδας: 
0h (ημερομηνία/ώρα της παρατήρησης)

Πράσινο: πρόβλεψη +24h

Μαύρο: Πρόβλεψη -24h



MEDEXPOL  2013 workshop: προσομοίωση 

πετρελαιοκηλίδων από υποθετικό σενάριο έκρηξης σε 

πλατφόρμα  στη Λεβαντίνη.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2012, στις 07:00 UTC,
αναφέρθηκε μια υποθετική έκρηξη σε
υπεράκτια πλατφόρμα πετρελαίου, ΝΑ
Λεβαντίνη, (τοποθεσία 32o 22.50B, 32o

04.97A), στα 1000 μέτρα βάθος νερού.

Η ταχύτητα ροής του πετρελαίου που
ελευθερώθηκε στη θάλασσα ήταν 8000
m3/day, τύπος πετρελαίου Belayim.

Δεδομένα εισόδου



Σύμφωνα με τις 
προσομοιώσεις του 
MEDSLIK,  το πετρέλαιο 
που έφτασε στην  
επιφάνεια της θάλασσας 
δείχνει την εξέλιξη της 
διασποράς 
πετρελαιοκηλίδων, 
διάρκειας 50 ημερών   
από την αναφερόμενη 
ημερομηνία και ώρα της 
έκρηξης.

Πρόγνωση διασποράς πετρελαιοκηλίδων του συστήματος 

MEDSLIK για το υποθετικό σενάριο MEDEXPOL 2013



Η πετρελαιοκηλίδα που 
«κόλλησε» στην 
παραλιακή ζώνη αποτελεί 
το 15% του συνολικού 
ποσού του πετρελαίου 
που ελευθερώθηκε στη 
θάλασσα κατά τη 
διάρκεια των 50 ημερών 
από την προσομοίωση 
MEDSLIK. 

Πρόγνωση διασποράς πετρελαιοκηλίδων του 

συστήματος MEDSLIK για το υποθετικό σενάριο 

MEDEXPOL 2013



Συμπέρασμα A 

 Κατά το πρόσφατο περιστατικό της πετρελαιοκηλίδας στην περιοχή της κατεχόμενης Αμμοχώστου
(17/07/2013), το CYCOFOS σε συνεργασία με το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (ΤΕΝ) και το Τμήμα
Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, παρείχε με
επιτυχία προγνώσεις διασποράς των πετρελαιοκηλίδων.

 Η χρήσει του CYCOFOS και του MEDSLIK κατά την διάρκεια της μεγαλύτερης θαλάσσιας ρύπανσης
από πετρελαιοειδή στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Λιβάνο, το καλοκαίρι του 2006, δείχνει στην
πράξη την σημασία των επιχειρησιακών προγνωστικών συστημάτων, σε περιπτώσεις που αφορούν
θέματα ασφάλειας στην θάλασσα γενικά.

Πρόβλεψη της διασποράς
πετρελαιοκηλίδων στην επιφάνεια
της θάλασσας, δύο εβδομάδες μετά
από την αναφορά του περιστατικού
ρύπανσης.

Δορυφορική εικόνα από το 
περιστατικό πετρελαιοκηλίδας 
[πηγή: EMSA-CSN]

Η πετρελαιοκηλίδα στην παράκτια
περιοχή, δύο εβδομάδες μετά από
την αναφορά του περιστατικού
ρύπανσης.



Συμπέρασμα B

Πιθανές πετρελαιοκηλίδες που ανιχνεύτηκαν
από δορυφορικά δεδομένα SAR κατά τα έτη
2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Ο σημαντικός ρόλος της επιχειρησιακής ωκεανογραφίας υποβοηθώντας τις
υπηρεσίες ανταπόκρισης, ενόψει της αύξησης των θαλάσσιων μεταφορών σε
ολόκληρη την περιοχή.



Συμπέρασμα Γ

Εκτίμηση χαρτογράφησης κινδύνων από
υποθετικά περιστατικά πετρελαιοκηλίδων
στο οικόπεδο 12, «Αφροδίτη»: πρόγνωση
πετρελαιοκηλίδας από 1/5 – 30/5/2012

Η χρήση του επιχειρησιακού προγνωστικού συστήματος διασποράς
πετρελαιοκηλίδων, MEDSLIΚ, σε συνδυασμό με το Κυπριακό ωκεανογραφικό
προγνωστικό σύστημα CYCOFOS υποβοηθηθεί τις υπηρεσίες ανταπόκρισης στη
Μεσόγειο, ενόψει της εξόρυξης υδρογονανθράκων.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Για περισσότερα …

Επισκεφθείτε το CYCOFOS:

www.oceanography.ucy.ac.cy/cycofos

Επικοινωνήστε με το συντονιστή του

CYCOFOS  και MyOcean στη Κύπρο :

Γιώργος Ζωδιάτης  : gzodiac@ucy.ac.cy

http://www.oceanography.ucy.ac.cy/cycofos
mailto:gzodiac@ucy.ac.cy

