
Το έργο POSOW ζσγτρεκαηοδοηείηαη από ηελ ΕΕ σπό ηο Χρεκαηοδοηηθό κέζο ποιηηηθής προζηαζίας ποσ 

αλαπηύτζεθε ζε ζσλεργαζία κε ηο Ιλζηηηούηο ISPRA, το Εςπωπαϊκό κέντπο πεπιφεπειακήρ ανάπτςξηρ (Cedre), ηολ 

Οργαληζκό Sea Alarm, ηε Δηάζθευε ηφλ Παράθηηφλ Περηθερεηώλ ηες Εσρώπες (CPMR) θαη ζσληολίδεηαη από ηο 

Περηθερεηαθό θέληρο αληηκεηώπηζες επεηγόληφλ περηζηαηηθώλ ζαιάζζηας ρύπαλζες ηες Μεζογείοσ (REMPEC), έλα 

ηοπηθό θέληρο ηες Σύκβαζες ηες Βαρθειώλες 

Δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ελόο Κέληξνπ Ειέγρνπ 

άγξηαο δσήο κε πεηξειατθή ξύπαλζε 

• Γηα πνην ιόγν απαηηείηαη έλα Κέληξν Ειέγρνπ 

• Τη ζπκβαίλεη ζε κηα αληαπόθξηζε γηα ηελ άγξηα 

παλίδα 

• Δηαρείξηζε ελόο Κέληξνπ Ειέγρνπ 

• Η δεκηνπξγία ηνπ 

• Καζεκεξηλή δηαρείξηζε 
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Δεν περιλαμβάνεται 



Γηα πνην ιόγν απαηηείηαη έλα Κέληξν 

Ειέγρνπ; 

• Επίβιεςε ηεο αληαπόθξηζεο γηα ηελ άγξηα δσή 

– Δηαρείξηζε ησλ πόξσλ ζηελ αληαπόθξηζε γηα ηελ 

άγξηα δσή 

– Καζεκεξηλή ζπιινγή δεδνκέλσλ 

– Πξνγξακκαηηζκόο θαη ιήςε απνθάζεσλ 

• Επηθνηλσλία κε ην Κέληξν Ειέγρνπ 



Τη ζπκβαίλεη; 

Ακτζσ 

Κεντρικό 
ςθμείο 
ςυλλογισ ακτογραμμισ Κζντρο 

αρχικισ 
φροντίδασ Μεταφορά 

• Αθηέο: Αλαδήηεζε θαη ζπιινγή 

• BCP: Πξνζσξηλή θξάηεζε 

• FHC: Σηαζεξνπνίεζε, θξνληίδα ώζηε λα δηαηεξεζνύλ 

ηα δώα δσληαλά 

• Μεηαθνξά 



Δηαρείξηζε ελόο Κέληξνπ Ειέγρνπ 

Σι ςυμβαίνει ςιμερα; 
•Ποιοσ; Σι; Που; Πϊσ; 
•Αναφορά ανςταλτικϊν 
παραγόντων 

Αποφάςεισ διαχείριςθσ 
•Εξαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ 

Προγραμματιςμόσ αυριανισ 
μζρασ 
•Ποιοσ; Σι; Που; Πϊσ; 
•Εξαςφάλιςθ τθσ επιτυχίασ των 
ενεργειϊν 



Δεκηνπξγία 

• Σε πνην κέξνο; 

– Τξεηο πηζαλόηεηεο: 

• Κέληξν Ειέγρνπ 

πεξηζηαηηθώλ 

• Σε έλα γξαθείν 

(ππνπξγείν;) 

• Σην Κέληξν 

απνθαηάζηαζεο 

• Πώο; 
– Γξαθείν (εμνπιηζκόο) 

– Χώξνο ζπζθέςεσλ 

– Οζόλεο (ζηνλ ηνίρν) 

Γραφείο: 
Γραφείο(α) 
Τπολογιςτισ(ζσ) 
Σθλζφωνο(α) 
Wifi/ Διαδίκτυο 
Φαξ/ Εκτυπωτισ/ Φωτοαντιγραφικό 

Σραπζηι ςυςκζψεων 
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Καζεκεξηλή δηαρείξηζε 

• Δηαρσξηζκόο θαζεθόλησλ θαη 
επζπλώλ 

• Εμαζθάιηζε απεπζείαο 
ζύλδεζεο κε ην Κέληξν Ειέγρνπ 
πεξηζηαηηθώλ 

• Σπιινγή δεδνκέλσλ από: 
– Δξαζηεξηόηεηεο επηηόπνπ 
– Δξαζηεξηόηεηεο κεηαθνξάο 
– Δξαζηεξηόηεηεο εγθαηάζηαζεο 

• Εκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 
ζπγθεληξώζεθαλ ζηελ νζόλε 
(εμαζθάιηζε ελεκέξσζεο) 

• Λήςε απνθάζεσλ δηαρείξηζεο 
– Πξνγξακκαηηζκέλεο ζπζθέςεηο 

Διαχείριςθ περιςτατικϊν 

Ανταπόκριςθ για τθν άγρια ηωι  

Δραςτθριότθτεσ 
επιτόπου 

Δραςτθριότθτεσ 
εγκατάςταςθσ 



Εγρεηξίδην POSOW 
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Σο ςφνολο του παραγόμενου υλικοφ υπό τθν POSOW διατίκεται δωρεάν. Κανζνα απόςπαςμα αυτισ τθσ παρουςίαςθσ 
PowerPoint δεν επιτρζπεται να δανείηεται, πωλείται, ενοικιάηεται ι διατίκεται για εμπορικοφσ ςκοποφσ με εμπορικά ι 
διαφορετικά μζςα. Οι πλθροφορίεσ που διατίκενται ςτθν παροφςα παρουςίαςθ ζχουν ωσ μοναδικό ςτόχο τθσ 
διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ ςτον τομζα τθσ ετοιμότθτασ και τθσ ανταπόκριςθσ ςε περίπτωςθ ρφπανςθσ 
από καράβια ςτθ Μεςόγειο κάλαςςα. Οι παρουςιάςεισ τθσ POSOW διατίκενται μόνο για πλθροφοριακοφσ ςκοποφσ. 
Οιαδιποτε τροποποίθςθ, ανακεϊρθςθ και ενθμζρωςθ του υλικοφ που παράγεται ςε αυτό το ζργο πρζπει να 
εξουςιοδοτείται από το REMPEC (Περιφερειακό Κζντρο Καταπολζμθςθσ Εκτάκτων Περιςτατικϊν Θαλάςςιασ Ρφπανςθσ 
ςτθ Μεςόγειο) με τθ ςυναίνεςθ των ςυνεργατϊν του και κα παραπζμπει ςτθν γνιςια τεκμθρίωςθ που δθμιουργικθκε 
για αυτό το ζργο. Σο κζντρο REMPEC και οι ςυνεργάτεσ του δεν ιςχυρίηονται ότι το παρόν υλικό είναι άψογο και δεν 
εγγυϊνται οφτε αναλαμβάνουν τθ νομικι ευκφνθ ςχετικά με τθν ακρίβεια, τθν πλθρότθτα ι τθ χρθςιμότθτα των 
περιεχόμενων πλθροφοριϊν ςτθν παρουςίαςθ. Σο κζντρο REMPEC και οι ςυνεργάτεσ του δεν αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ 
ι εγγφθςθ για οιεςδιποτε άμεςεσ, ζμμεςεσ ι επακόλουκεσ ηθμιζσ από τθ χριςθ του διακζςιμου υλικοφ ςτισ 
παρουςιάςεισ PowerPoint του ζργου POSOW.  

Αποποίηση ευθύνης 

Νομικζσ πλθροφορίεσ 
REMPEC: Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the  Mediterranean Sea 
(Περιφερειακό κζντρο αντιμετϊπιςθσ επειγόντων περιςτατικϊν καλάςςιασ ρφπανςθσ τθσ Μεςογείου)  
REMPEC  
Maritime House, Lascaris Wharf  
Valletta, VLT 1921, Μάλτα  
Σθλ.: +356 21 337 296/7/8  
Φαξ: +356 21 339 951  
Email : rempec@rempec.org 
υντάκτθσ: F. HEBERT  
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