
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 

Δηνηθεηηθή 

κέξηκλα- 

Δηαρείξηζε 

Εζεινληώλ 



Ο εζεινληηζκόο είλαη πξνζόλ 

• Ο εζεινληηζκόο κπνξεί λα είλαη κηα ζεκαληηθή βνήζεηα θαηά ηε δηάξθεηα 

θαηαζηάζεσλ επείγνπζαο αλάγθεο 

– Επαγγελματίες εθελοντές  

Εηδίθεπζε ζηηο θαηαζηάζεηο  

επείγνπζαο αλάγθεο θαη εκπεηξία  

ζηνλ εζεινληηζκό  

– Αυτόβουλοι εθελοντές  

Άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε εμεηδίθεπζε 

αλαθνξηθά κε θαηαζηάζεηο επείγνπζαο αλάγθεο 

  



• Απηό κπνξεί λα εμεγεί ηε δηαθνξά ρξήζεο 

εζεινληώλ ζε δηάθνξεο ρώξεο  

 

 

Πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο εζεινληώλ 

Άδεια μόνο 

για 

επαγγελμαηίερ 

σειπιζηέρ 

Σηήπιξη ζε ένα 

δίκηςο 

αναγνωπιζμένων 

ζςνδέζμων 

Διασείπιζη ηηρ 

αςηόβοςληρ 

ζςνειζθοπάρ 

πολιηών, οι οποίοι 

πποθςμοποιούνηαι ο 

καθέναρ ξεσωπιζηά 



Οη ξόινη ησλ αξρώλ ζηε δηαρείξηζε 

εζεινληώλ 

• Οη αξρέο πξέπεη λα δηαηεξνύλ ηελ επζύλε ηνπ 

ζπλόινπ ρεηξηζκώλ  

• Είλαη επζύλε ηνπο: 

–  Να επηιέγνπλ, εθπαηδεύνπλ, αλαζέηνπλ θαζήθνληα 

ζηνπο εζεινληέο 

– Να εμαζθαιίδνπλ ηα κέηξα γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα 

– Να επηιακβάλνληαη επηρεηξεζηαθώλ ζεκάησλ, 

ζεκάησλ δηνηθεηηθήο κέξηκλαο θαη νξγαλσηηθώλ 

ζεκάησλ 

 

 



Επηπξόζζεηεο εξγαζίεο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ εζεινληώλ 
• Όζν πεξηζζόηεξνη είλαη νη πόξνη, 

ηόζν πην πνιύπινθε είλαη ε 

δηαρείξηζε 

– Ο αξηζκόο ησλ εζεινληώλ πξέπεη λα 

είλαη αλάινγνο κε ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ησλ δηαθνξεηηθώλ θάζεσλ 

επείγνπζαο αλάγθεο 

–  νη δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα 

δηεμάγνληαη κόλν από εζεινληέο πνπ 

έρνπλ πξνζιεθζεί από ηηο αξρέο  



• Η εκπινθή εζεινληώλ απαηηεί επηπξόζζεηεο 

εξγαζίεο 

– Ταπηνπνίεζε θαη εγγξαθή - Καηαιύκαηα θαη 

γεύκαηα  

– Τήξεζε ηνπ κεηξώνπ εζεινληώλ - Μεηαθνξά πξνο/ 

από ην εξγνηάμην  

– Δηαζέζηκε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε επί ηόπνπ 

Επηπξόζζεηεο εξγαζίεο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ εζεινληώλ 



• Ελζσκάησζε κηαο αξρηθήο νξγάλσζεο ζην 

ζρέδην επείγνπζαο αλάγθεο (ΜΚΟ θαη 

νξγαλώζεηο) 

– Μέζσ ηεο γλώζεο ησλ ζπλδέζκσλ θαη ΜΚΟ πνπ 

εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή, εμαζθαιίδεηαη επαξθήο 

δηαρείξηζε ησλ εζεινληώλ 

• Γεσγξαθηθή πεξηνρή δηθαηνδνζίαο  

• Υθηζηάκελε εμεηδίθεπζε  

• Δηαζέζηκνο εμνπιηζκόο 

• Πξνγελέζηεξε εκπεηξία 

Ελζσκάησζε ησλ εζεινληώλ ζηελ 

αληαπόθξηζε 



Ελζσκάησζε ησλ εζεινληώλ ζηελ 

αληαπόθξηζε 
• Έλα ζύζηεκα ελζσκάησζεο γηα απηόβνπινπο 

εζεινληέο  
– Απνθπγή ηπραίαο ζπξξνήο αλζξώπσλ ζηηο πεξηνρέο 

θαζαξηζκνύ 

– Έιεγρνο ησλ θπζηθώλ ηθαλνηήησλ ησλ εζεινληώλ 

– Παξαθνινύζεζε ησλ ζηνηρείσλ εζεινληώλ 

– Πξνγξακκαηηζκόο γηα ηελ θαιύηεξε εθρώξεζε ησλ 

πόξσλ  

Πώο επηηπγράλνληαη απηνί νη ζηόρνη; 
– Μέζσ ηεο λνκνζεζίαο 

– Μέζσ ήδε πθηζηάκελσλ ζπλδέζκσλ 

– Οξγαλώλνληαο εηδηθό(ά) θέληξν(α) εγγξαθώλ, κε 

θπζηθή παξνπζία ή εηθνληθά 



Γξαθείν εγγξαθώλ θαη επείγνπζαο 

αλάγθεο 

Η εγγξαθή ησλ εζεινληώλ είλαη ζεκαληηθή 

ώζηε: 

• Να ειέγρνληαη νη αθίμεηο εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εζεινληώλ 

• Να παξαθνινπζνύληαη νη πθηζηάκελεο 

επηηόπηεο δπλάκεηο θαη νη αληίζηνηρεο δαπάλεο 

• Να δηεπθνιύλεηαη ε ζπλερήο επαθή κε 

εκπιεθόκελνπο εζεινληέο 

• Να εμαζθαιίδεηαη ε επίζεκε εγγξαθή θαη ε 

πηζηνπνίεζε ησλ εκπιεθόκελσλ εζεινληώλ 

(αζθάιεηα, επηζηξνθή εμόδσλ θιπ.) 

• Να εμαζθαιίδεηαη όηη κόλν εμνπζηνδνηεκέλνη 

εζεινληέο ζα κπνξνύλ λα δηεμάγνπλ εξγαζίεο 

αληαπόθξηζεο 

• Να επηβεβαηώλνληαη θαη θαηαρσξνύληαη νη 

εξγαζίεο ησλ εζεινληώλ ζε θαζεκεξηλή βάζε.  

Ένα ειδικό γπαθείο διασείπιζηρ ζςζηήνεηαι οπωζδήποηε και 

ππέπει να αποηελεί ηο ππώηο ζηάδιο καηά ηην άθιξη ηων 

εθελονηών 



Γξαθείν εγγξαθώλ θαη επείγνπζαο 

αλάγθεο 

Απνζεθεύεηε απηά ηα αξρεία ζε κηα βάζε 

δεδνκέλσλ, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε πξόζβαζε ζε 

απηά αλά πάζα ζηηγκή ή γηα νπνηνδήπνηε ζθνπό 

Αξρεία γηα θάζε νκάδα 

εζεινληώλ  
Λεπηνκέξεηεο γηα θάζε 

εζεινληή 



Η δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο απαηηεί έλαλ Δηαρεηξηζηή θαηαζθήλσζεο,  

ν νπνίνο ζα ηειεί ππό ην ECC πνπ έρεη ζπζηαζεί από ηηο αξρέο 

Δηαρείξηζε θαηαζθήλσζεο 

Κεντρικόσ ςυντονιςμόσ επείγουςασ ανάγκθσ 

Τπεφκυνοσ χϊρου καταςκινωςθσ 

Τπεφκυνοσ 
γραμματείασ 

χϊρου 
καταςκινωςθσ 

Τπεφκυνοσ 
κυλικείου 

Τπεφκυνοσ 
υγιεινισ 

Τπεφκυνοσ 
εξοπλιςμοφ 

και 
ςυντιρθςθσ 

Τπεφκυνοσ 
πυραςφάλειασ 



Καηαιύκαηα θαη επηζηηηζκόο  

• Αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη ηνλ 

αξηζκό αηόκσλ: 

– Εγθαηάζηαζε πόιεσλ κε αληίζθελα 

– Πξνζαξκνγή ησλ δεκόζησλ  

   ηνπηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

– Φξήζε ησλ ηνπηθώλ ηνπξηζηηθώλ 

    θαηαιπκάησλ 

 

 



Πόιεηο κε αληίζθελα 

• Γξακκαηεία ρώξνπ θαηαζθήλσζεο 

• Κνπδίλα θαη θαληίλα ζηελ πεξηνρή 

– Τξία θξέζθα θαζεκεξηλά γεύκαηα 

– Εθπιήξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εζληθώλ πγεηνλνκηθώλ 

δηαηάμεσλ γηα ηελ παξαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ 

γεπκάησλ 

• Απνρσξεηήξηα θαη ζύζηεκα πξόιεςεο ππξθαγηώλ 

– Πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε ζύλδεζε ηξνθνδνζίαο 

λεξνύ 



Πόιεηο κε αληίζθελα  
Η επηινγή ζπζηήλεηαη γηα πεξίπνπ 100 έσο 350 

εζεινληέο αλά πόιε 

 
 Πλεονεκτήματα 

Μειονεκτήματα 

 ζπγθέληξσζε ησλ εζεινληώλ ζε 

κηα κόλν πεξηνρή 

 ζέζε θνληά ζηελ πιεγείζα 

πεξηνρή 

 ηαρεία εγθαηάζηαζε 

 ζρεηηθά ρακειή δαπάλε 

 γεληθά δηαζέζηκε από ηηο έλνπιεο 

δπλάκεηο, ηνλ Εξπζξό Σηαπξό, ΜΚΟ... 

 εύθνιε θηλεηνπνίεζε 

 ελδερόκελεο δπζθνιίεο ζηνλ 

πξνζδηνξηζκό θαηάιιεισλ πεξηνρώλ 

 ζπλελλόεζε κε ηνπο ηδηνθηήηεο γεο 

 πνιύπινθε δηαρείξηζε εγθαηάζηαζεο 

(κεηαθνξά πιηθώλ, αζηηθνπνίεζε θαη 

ζύλδεζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο) 

 επαθόινπζε απνθαηάζηαζε ηεο 

ρξεζηκνπνηνύκελεο πεξηνρήο  

 αληνρή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

 απαηηείηαη πςειόο αξηζκόο ρεηξηζηώλ  

      γηα ηε δηαρείξηζε ηνπο 



Πξνζσπηθό γηα ηε δηαρείξηζε πόιεσλ 

κε αληίζθελα 
– Οη εξγαζίεο ηνπ πξνζσπηθνύ αληίζθελσλ 

πεξηιακβάλνπλ: 

• Εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε 

• Γξακκαηεία ρώξνπ θαηαζθήλσζεο 

• Παξαθνινύζεζε εηζεξρόκελεο/ εμεξρόκελεο θπθινθνξίαο 

θαη παξαθνινύζεζε θαηαζθήλσζεο 

– Παξεκπόδηζε κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξόζβαζεο θαη  

θαηαρώξεζε ησλ θηλήζεσλ νκάδσλ εζεινληώλ πξνο  

θαη από ηα εξγνηάμηα 

• Καζαξηζκόο θαη δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ 

• Κνπδίλα, θαληίλα θαη πξνκήζεηα ηξνθίκσλ 

• Απεγθαηάζηαζε 

1 άηνκν πξνζσπηθνύ αληίζθελσλ γηα θάζε 5 εζεινληέο 



Πξνζαξκνγή ησλ δεκόζησλ 

εγθαηαζηάζεσλ  

Απηή ε επηινγή κπνξεί λα εμεηαζηεί γηα 100 έσο 200 

εζεινληέο αλά θηίξην 
  Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

  ζπγθέληξσζε ησλ εζεινληώλ 

ζε κηα κόλν πεξηνρή 

 ηαρεία νξγάλσζε 

 ζρεηηθά ρακειή δαπάλε 

εγθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο 

 ελδερόκελεο δπζθνιίεο ζηνλ 

πξνζδηνξηζκό θαηάιιεισλ θαη 

δηαζέζηκσλ θηηξίσλ 

 επαθόινπζε απνθαηάζηαζε ησλ 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ θηηξίσλ 

 απαηηείηαη πςειόο αξηζκόο ρεηξηζηώλ γηα 

     ηε δηαρείξηζε ηνπο 

 ίζσο λα κελ είλαη άλεην πεξηβάιινλ γηα 

ηνπο εζεινληέο 



Φξήζε ησλ ηνπηθώλ ηνπξηζηηθώλ 

θαηαιπκάησλ 

 
 Πλεονεκτήματα 

Μειονεκτήματα 

 θακία πνιππινθόηεηα 

δηνηθεηηθήο κέξηκλαο θαη θακία 

εγθαηάζηαζε 

 νηθνλνκηθό πιενλέθηεκα γηα 

ηνπο ηδηνθηήηεο, νη νπνίνη 

κπνξνύλ λα δεηήζνπλ 

απνδεκίσζε 

 κεγαιύηεξε άλεζε γηα ηνπο 

θηινμελνύκελνπο 

 δελ ππάξρεη αλάγθε γηα εηδηθή 

δηαρείξηζε 

 πεξηνξηζκέλα έμνδα 

δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο 

 ελδερόκελεο δπζθνιίεο ζηνλ 

πξνζδηνξηζκό εγθαηαζηάζεσλ 

 δπζθνιίεο θαηά ηε ζπλελλόεζε 

κε ηνπο ηδησηηθνύο θνξείο 

 νη εζεινληέο κνηξάδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο 

 ε παξαθνινύζεζε είλαη 

δπζθνιόηεξε (έιεγρνο 

θξάηεζεο, αθίμεσλ, 

αλαρσξήζεσλ...) 



Μεηαθνξά ζηελ ηνπνζεζία 

• Η κεηαθνξά κεγάινπ αξηζκνύ εζεινληώλ κπνξεί: 

– Να επηβαξύλεη ην ηνπηθό νδηθό δίθηπν 

– Να επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο επείγνπζαο 

αλάγθεο κε ηελ πξνθύπηνπζα θπθινθνξία 

– Να απαηηήζεη κεγάιεο πεξηνρέο ζηάζκεπζεο 

 

– Παξνρή ελόο ζπζηήκαηνο νρεκάησλ επαγγεικαηηθήο 

ζπγθνηλσλίαο (κηθξέο αθηνγξακκέο πνπ έρνπλ πιεγεί) 

– Φξήζε νρεκάησλ ηδησηηθήο ρξήζεο  

(κεγάιεο εθηάζεηο ηεο πιεγείζαο αθηήο) 



Έκθαζε ζηελ ηνπηθή πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε 

• Η πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε είλαη αλακθηζβήηεηα ην 

πην ζεκαληηθό ζέκα πξνο κειέηε 

– Δελ πξόθεηηαη λα ζηαινύλ εζεινληέο ζε ελδερόκελα 

επηβιαβείο πεξηνρέο 

• Οη θίλδπλνη πηζαλώλ ηξαπκαηηζκώλ απαηηνύλ 

πεξηζζόηεξεο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

– Έιεγρνο ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο ηνπ ηνπηθνύ 

πγεηνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο θαη πξνγξακκαηηζκόο ηεο 

ελίζρπζεο ηνπ 



Επηζηξνθή εμόδσλ: πώο θαη ηη  

• Οξηζκέλα έμνδα πνπ ιακβάλνληαη ππόςε, 

ζύκθσλα κε ην λνκηθό ζύζηεκα θάζε ρώξαο: 

– Έμνδα ηαμηδηνύ γηα ηελ πξνζέγγηζε ζηε κνιπζκέλε 

πεξηνρή (δεκόζηα θαη ηδησηηθά κέζα κεηαθνξάο) 

– Έμνδα θαηαιύκαηνο θαη γεπκάησλ (όπνπ δελ ππάξρεη 

δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο/δνκήο ππνδνρήο) 

– Έμνδα πιηθώλ, εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνύ 

–  Επηζηξνθή εμόδσλ γηα δεκηέο πιηθώλ θαη 

ρξεζηκνπνηνύκελσλ πόξσλ (π. ρ. ηδησηηθά κέζα 

κεηαθνξάο, ΜΑΠ, θιπ.) 



Φξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ δηαδηθαζηώλ γηα 

ηελ επηζηξνθή εμόδσλ 

 
• Τα θξηηήξηα θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηζηξνθή 

εμόδσλ πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη θαηά 

πξνηίκεζε πξνηνύ ζπκβεί πεηξειαηνθειίδα  

• Οπνηαδήπνηε δαπάλε πξέπεη λα αμηνινγείηαη 

πξνζεθηηθά  

– κε ινγηθή  

– ηεθκεξίσζε εγγξάθσλ (ηηκνιόγην, απνδείμεηο...) 

Σε νξηζκέλεο ρώξεο νη εξγνδόηεο κπνξεί λα 

απνδεκησζνύλ εάλ νη ππάιιεινη ηνπο θιεζνύλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αληαπόθξηζε 



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.  
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