
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 

 

Γεληθέο αξρέο γηα ηνλ θαζαξηζκφ 



Επηζθφπεζε 
Εκτίμθςθ 
- περιοχισ 
- ρφπανςθσ 

Επιλογι των τεχνικϊν 
κακαριςμοφ 

Προςδιοριςμόσ των 
εργαςιϊν 

Επιςτράτευςθ των 
πόρων/ εξοπλιςμοφ 

Οργάνωςθ/ 
Προετοιμαςία των 
εργοταξίων 

Θζςθ προτεραιοτιτων 

Κανόνεσ υγείασ και 
αςφάλειασ 

Εργαςίεσ κακαριςμοφ Διαχείριςθ εργοταξίου 

Αρχικζσ Σελικζσ 

Επικεϊρθςθ εργοταξίου 
ικανοποιητικό/ανεπαρκέσ 

Κλείςιμο 

Ακινθτοποίθςθ 

Σελικι αναφορά 



Εθηίκεζε πεξηνρήο θαη ξχπαλζεο 

• Πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηνρψλ πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο  

• Καηαλνκή θαη επηκεξηζκφο ηεο πξνζπάζεηαο 

αληαπφθξηζεο 

• Οξζνινγηζηηθή νξγάλσζε κειινληηθψλ εξγνηαμίσλ  

• Φξήζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη κέζσλ 

αληαπφθξηζεο 

 Αλαηξέμηε ζην εγρεηξίδην 



Έλα παξάδεηγκα... 

Εξγνηάμην A 

Εξγνηάμην D 

Εξγνηάμην E 

Εξγνηάμην C 
Εξγνηάμην B 

Σνβαξή πεηξειατθή 

ξχπαλζε 

Μεζαίνπ κεγέζνπο 

πεηξειατθή ξχπαλζε 



• Φαξαθηεξηζηηθά ηεο ξχπαλζεο 
• Φχζε ηνπ πεηξειαίνπ  

• Πνζφηεηα ηνπ πεηξειαίνπ/ Τχπνη ελαπνζέζεσλ 

• Έθηαζε ηεο ξχπαλζεο 

• Φαξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ 
• Πξνζβαζηκφηεηα 

• Έθζεζε 

• Φχζε ησλ ππνζηξσκάησλ 

• Παξνπζία ζπληξηκκηψλ 

• Φξήζεηο θαη επαίζζεηα ζεκεία ησλ πεξηνρψλ 

 
 

Επηινγή ησλ ηερληθψλ θαζαξηζκνχ 
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Φωτογραφία Α 

Φωτογραφία Β 



Πξνζδηνξηζκφο ησλ εξγαζηψλ 

• Πνηνο ζα δηεμάγεη ηνλ θαζαξηζκφ; 

• Τη είδνπο εμνπιηζκφο ζα ρξεηαζηεί; 

• Πψο ζα νξγαλσζνχλ ηα εξγνηάμηα; 

• Πνην επίπεδν "θαζαξηφηεηαο" πξέπεη λα 

επηηεπρζεί; 

• Πψο ειέγρεηαη ε "θαζαξηφηεηα"; 

 Λφγσ νηθνλνκηθψλ θαη νηθνινγηθψλ ζεκείσλ επαηζζεζίαο, ηεο 

επνρήο,  ησλ ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ή ηεο πνζφηεηαο ελαπνζέζεσλ 

πεηξειαίνπ,  

ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ζα δίδεηαη πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ θαζαξηζκφ! 



Επηζηξάηεπζε κέζσλ / εμνπιηζκνχ 

• Ο εμνπιηζκφο (εμεηδηθεπκέλνο ή κε) κπνξεί λα 

πξνέξρεηαη απφ: 
• Εζληθά ή ηνπηθά (π. ρ. ιηκάληα) απνζέκαηα 

• Απνζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηε βηνκεραλία (π. ρ. δηυιηζηήξην) 

• Κνηλφηεηεο 

• Σηξαηφ 

• Ιδησηηθέο εηαηξείεο 

• Καηαζθεπαζηέο θαη πξνκεζεπηέο 

 

Φωτογραφία C: 
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Φωτογραφία D: 



Επηζηξάηεπζε κέζσλ / εμνπιηζκνχ 

Οξηζκέλεο ηερληθέο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη  

απφ εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο θαζαξηζκνχ! 

• Τν εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ κπνξεί λα 

πξνέξρεηαη απφ: 
• Δηνίθεζε   

• Ππξνζβεζηηθφ ζψκα  

• Κνηλφηεηεο 

• Σηξαηφ 

• ΜΚΟ 

• Ιδησηηθνχο εξγνιάβνπο (δειαδή εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο 

θαζαξηζκνχ) 

• Εζεινληέο 
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Φωτογραφία Ε 



Οξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ 

εξγνηαμίσλ 

Εξγνηάμην A 

Εξγνηάμην D 

• Πεξηγξαθή δηαδξνκψλ θαη ζεκείσλ πξφζβαζεο ζηα 

εξγνηάμηα 

• Πεξηνξηζκφο ησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο γηα ην θνηλφ 

Εξγνηάμην C 

Εξγνηάμην E 

Η πξφζβαζε ζα 

επηηξέπεηαη κφλν ζε 

ρεηξηζηέο 

Δηαδξνκέο γηα ηα 

εξγνηάμηα 
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Εξγνηάμην B 



Οξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ 

εξγνηαμίσλ 

Εξγνηάμην C 

• Πξνεηνηκαζία θαη ηνπνζέηεζε θαζνδεγεηηθψλ 

πηλαθίδσλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο  

 - ζηε ξππαζκέλε πεξηνρή 

 - ζηελ πεξηνρή απνζήθεπζεο απνβιήησλ 

 - ζηελ πεξηνρή απνξξχπαλζεο 

 - ζην ρψξν αλάπαπζεο 

 - ζην ρψξν απνζήθεπζεο εξγαιείσλ  

 θαη εμνπιηζκνχ 
• Πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο φπνπ απαηηείηαη 

Εξγνηάμη

ν A 

Εξγνηάμη

ν D 

Εξγνηάμη

ν C 
Εξγνηάμη

ν E 
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Εξγνηάμη

ν B 



Εξγαζίεο θαζαξηζκνχ 

• Δχν ζηάδηα: 

– Αξρηθφο θαζαξηζκφο 

• Δίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ απνκάθξπλζε 

ησλ ζπζζσξεχζεσλ πεηξειαίνπ θαη πνηθίισλ 

πιηθψλ κε ζνβαξή ξχπαλζε   

 

– Τειηθφο θαζαξηζκφο 

• Οη πεξηνρέο επηζηξέθνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο ρξήζε 

• Δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζην πεξηβάιινλ πνπ έρεη 

   πιεγεί λα αλαθηήζεη ηε θπζηνινγηθή, νηθνινγηθή 

   ηνπ ιεηηνπξγία 

 

 

Η αλζξψπηλε αζθάιεηα πξέπεη λα έρεη πξνηεξαηφηεηα! 
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Φωτογραφία F 
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Φωτογραφία G 



Παξάδεηγκα ηππνπνηεκέλσλ απνθάζεσλ 

ηερληθψλ θαζαξηζκνχ γηα ηνλ αξρηθφ 

θαζαξηζκφ 



Επηζεψξεζε πεξηνρήο 

• Γηα ηε δήισζε ιήμεο ησλ εξγαζηψλ, είλαη 

απαξαίηεην λα ειεγρζεί φηη: 

– έρεη επηηεπρζεί ην επίπεδν θαζαξηφηεηαο πνπ απαηηείηαη 

– ε πεξηνρή είλαη αζθαιήο απφ πγεηνλνκηθήο άπνςεο 

– ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπζηάζεηο. 

 

 
Εξγαζίεο 

θαζαξηζκνχ 

Επηζεψξεζε πεξηνρήο 

ηθαλνπνηεηηθφ / αλεπαξθέο 

Κιείζηκν 

©
C

ed
re

 

Φωτογραφία J 
Φωτογραφία Η 

Φωτογραφία Ι 



• Εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο επηζεψξεζεο 

πεξηνρήο 
– ν εμνπιηζκφο θαη ηα εξγαιεία πξέπεη λα αθηλεηνπνηεζνχλ 

– φια ηα απφβιεηα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην αξρηθφ 

ζεκείν απνζήθεπζεο 

– ε πεξηνρή πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο 

– ε πεξηνρή πξέπεη λα αζθαιίδεηαη φπνηε,  

ιφγσ ησλ εξγαζηψλ, ππάξρνπλ επηθίλδπλεο ζπλζήθεο 

  

 

Κιείζηκν 

Οξγάλσζε ηαθηηθψλ εξεπλψλ εάλ 

ζπλερίδεη λα ππάξρεη πεηξέιαην ζηε 

ζάιαζζα ή ζε θνληηλέο πεξηνρέο 

Φωτογραφία K 

©
C

ed
re

 



Αθηλεηνπνίεζε 

• Ο εμνπιηζκφο πξέπεη: 

– λα θαζαξίδεηαη 

– λα επηζθεπάδεηαη 

– λα επαλαζπζθεπάδεηαη 

λα επηζηξέθεηαη ζην αληίζηνηρν απφζεκα  

 

 

Φωτογραφία L 
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Μεηά ηελ 

αθηλεηνπνίεζε, πξέπεη 

λα ρνξεγείηαη ζηνπο 

εζεινληέο έλα 

πηζηνπνηεηηθφ. 



Τειηθή αλαθνξά 

• Η ηειηθή αλαθνξά πξέπεη λα πξνζρεδηάδεηαη απφ ηνλ Υπεχζπλν 

επνπηείαο αθηνγξακκήο 

• Απηή ε αλαθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

– νινθιεξσκέλα θαζεκεξηλά έληππα εξγνηαμίνπ 

– ηε ιίζηα θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ 

– αλαθνξέο πεξηζηαηηθψλ, εθφζνλ ππάξρνπλ 

– ηελ αλαθνξά επηζεψξεζεο πεξηνρήο  

• Απηή ε αλαθνξά ζα ρξεζηκνπνηεζεί: 

– γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ γηα ηελ 

απαίηεζε απνδεκίσζεο 

– γηα ηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο 

– ζε πεξίπησζε λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ 

  

 

 



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 

 

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.  
 
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  

Αποποίηςη ευθφνησ 

mailto:rempec@rempec.org

