
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 

 

Σα κακικοντα και οι 
εργαςίεσ 

 των εκελοντϊν 



Πξνβιεπόκελα θαζήθνληα θαη 

εξγαζίεο ησλ εζεινληώλ  

Οη εζεινληέο κπνξνύλ λα παίμνπλ έλα ζεκαληηθό 

ξόιν ζηηο δξαζηεξηόηεηεο αληαπόθξηζεο 

 - Οη πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο δελ 

απαηηνύλ εηδηθή θαηάξηηζε 

 

- Η εηδηθή θαηάξηηζε θαη νη 

ηθαλόηεηεο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδνληαη 

 

- Τα θαζήθνληα θαη νη εξγαζίεο 

γηα ηνπο εζεινληέο κπνξεί λα 

πνηθίινπλ ζύκθσλα κε ην 

λνκηθό ζύζηεκα ηεο θάζε 

ρώξαο 

 
 



Πξνβιεπόκελα θαζήθνληα θαη 

εξγαζίεο ησλ εζεινληώλ  

Γύν βαζηθέο αξρέο 

Πεξηνξηζκόο δεπηεξνγελνύο 

ξύπαλζεο 

Η αζθάιεηα  

ησλ ρεηξηζηώλ πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη 



Πξνβιεπόκελα θαζήθνληα θαη 

εξγαζίεο ησλ εζεινληώλ  

• Οη εζεινληέο κπνξεί λα εκπιέθνληαη ζε: 

– Δξγαζίεο αμηνιόγεζεο θαη θαζαξηζκνύ 

– Γξακκαηεηαθέο εξγαζίεο 

– Γηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ηεο πεξηνρήο 

θαηαζθήλσζεο ησλ εζεινληώλ 

– Δπηιεγκέλεο εξγαζίεο αληαπόθξηζεο γηα ηελ 

άγξηα παλίδα κε πεηξειατθή ξύπαλζε 

– Σπιινγή πιεξνθνξηώλ 

– Άιιε εηδηθή θαηάξηηζε (γηαηξνί, εξαζηηέρλεο ζηνπο 

εμνπιηζκνύο ξαδηνεπηθνηλσλίαο δώλεο πνιηηώλ, 

κάγεηξνη, εηδηθνί ζηε δηνηθεηηθή κέξηκλα θιπ....) 

 

 



Καζαξηζκόο αθηώλ 

Έλαο αξηζκόο παξαγόλησλ θαζνξίδεη ηηο 

κεζόδνπο θαη ηερληθέο θαζαξηζκνύ 

αθηνγξακκώλ 

 - Η ζύλζεζε ηεο νκάδαο είλαη 

εμαηξεηηθά επκεηάβιεηε 

- Οη θαηάιιειεο ηερληθέο θαη νη 

ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ζα 

παξέρνληαη πξηλ από νπνηαδήπνηε 

δηεμαγσγή εξγαζίαο 

- Δθρώξεζε ελόο ηκήκαηνο 

αθηνγξακκήο πνπ απαηηεί 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή 

αληαπόθξηζεο αλά νκάδα 



 

ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο 

θαζαξηζκνύ θαη αμηνινγεί ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηελ απόδνζε ηνπ 

εμνπιηζκνύ αληαπόθξηζεο, 

εμαζθαιίδεη ηε ζσζηή απνιύκαλζε 

κεηά από ηηο εξγαζίεο θαη παξέρεη ηα 

απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηα κέιε ηεο 

νκάδαο 

 

νη νπνίνη ηεξνύλ ηηο νδεγίεο ηνπ 

Υπεύζπλνπ επνπηείαο αθηνγξακκήο θαη 

θξνληίδνπλ ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ κνιπζκέλσλ 

πξντόλησλ, κεηαθέξνπλ ηα κνιπζκέλα 

είδε θαη ην πιηθό απνβιήησλ ησλ 

δηαδηθαζηώλ ζηνλ πξνζσξηλό ρώξν 

απνζήθεπζεο 

πνπ ππνζηεξίδεη ηα κέιε ηεο νκάδαο 

δηεμάγεη ηηο δηαδηθαζίεο (παξέρεη πνηά 

θαη γεύκαηα, βνεζά ζηνλ θαζαξηζκό 

ησλ πηάησλ...) 

ππεύζπλνο γηα ην ζπληνληζκό ησλ 

δηαδηθαζηώλ αληαπόθξηζεο κε ηηο 

αξρέο αληαπόθξηζεο, νξγάλσζε ηεο 

νκάδαο εξγαζίαο θαη ηεο ζρεηηθήο 

δηνηθεηηθήο κέξηκλαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειέγρνπ 

θαηάιιειεο ρξήζεο ΜΑΠ 

Καζαξηζκόο αθηώλ 

ΕΝΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ 
ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ 

ΕΝΑ ΒΟΗΘΟ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΑΡΚΕΣΟΙ ΧΕΙΡΙΣΕ 
ΕΝΑ ΕΠΟΠΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 



Καζαξηζκόο αθηώλ 
Έλαο Υπεύζπλνο αζθάιεηαο 

– Ξεθηλά ηελ αμηνιόγεζε ηεο πεξηνρήο 

– Αζρνιείηαη κε ηελ εμαθξίβσζε ησλ θηλδύλσλ 

• Πξνηείλεη θαηάιιεια ΜΑΠ  

• Πξνζδηνξίδεη ηηο πεξηνρέο απνιύκαλζεο 

– Αλαπηύζζεη θαη πξαγκαηνπνηεί ην ζρέδην S&H 

(Απνζήθεπζε θαη ρεηξηζκόο) 

– Γηνξζώλεη κε αζθαιείο ελέξγεηεο ή ζπλζήθεο κέζσ ηεο 

ηαθηηθήο ηεξαξρηθήο εμνπζίαο  

 

 



Αληαπόθξηζε γηα ηελ άγξηα παλίδα  
Υπνζηήξημε ζε θνξείο θαη εμεηδηθεπκέλνπο 

επαγγεικαηίεο  

– Σπιινγή δεδνκέλσλ θαη δεηγκάησλ 

– Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ  

απνθαηάζηαζεο άγξηαο παλίδαο 

– Αλαδήηεζε, πεξηζπιινγή θαη κεηαθνξά  

κνιπζκέλσλ δώσλ ζε κηα κνλάδα απνθαηάζηαζεο 

– Πεξηζπιινγή λεθξώλ δώσλ θαη κειέηε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ 

επηπηώζεσλ ξύπαλζεο 

– Πξνιεπηηθή ζπιινγή δώσλ πξνο απνθπγή επαθήο κε 

πδξνγνλάλζξαθεο  

– Άιια είδε ππνζηήξημεο 

 



Απνξξύπαλζε 

• Η πεξηνρή απνξξύπαλζεο πξέπεη λα απνηειεί 

ππνρξεσηηθό ζηάδην γηα ην εηζεξρόκελν θαη 

εμεξρόκελν πξνζσπηθό 

 

 
- Πξέπεη λα είλαη θνληά ζε κηα 

πεγή λεξνύ 

- Όινη νη ρεηξηζηέο πξέπεη λα 

έρνπλ ΜΑΠ  

- Σε πεξίπησζε επαθήο κε 

ξππνγόλεο νπζίεο, ε 

απνξξύπαλζε είλαη ππνρξεσηηθή 

πξηλ ηελ απνρώξεζε από ηε 

ξππαζκέλε δώλε  



Βήκαηα απνξξύπαλζεο  

• Σςνηονιζηήρ:  

– Γηαηεξεί επαθή κε ηνλ Υπεύθςνο εποπηείαρ ακηογπαμμήρ 

– Αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο θαη 

επηιακβάλεηαη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο νκάδαο 

– Σπκπιεξώλεη κηα αλαθνξά ζην ηέινο ησλ εξγαζηώλ 

 

• Υπεύθςνορ για ηη δεξαμενή πλύζηρ 

– Τν άηνκν απηό βνεζά ηνπο άιινπο εζεινληέο (πνπ αθόκα θνξάλε ηα 

απαηηνύκελα ΜΑΠ θαη γάληηα) λα απνξξππαλζνύλ  

– Αληηθαζηζηά ην θνξεζκέλν κε ηνμηθό απνξξππαληηθό ζηε δεμακελή 

– Αθαηξεί ηελ θνξεζκέλε νπζία από ηε δεμακελή απνβιήησλ θαη ηε 

κεηαθέξεη ζηνλ πξνζσξηλό ρώξν απνζήθεπζεο επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ. 

 



Βήκαηα απνξξύπαλζεο 

• Έλαο Υπεύθςνορ για ηη δεξαμενή ζαποςνιού 

–  Αθαηξεί ην ππνιεηπόκελν πξντόλ κε πεηξειατθή ξύπαλζε  

– Αληηθαζηζηά ην θνξεζκέλν ζαπνύλη, ην νπνίν κεηαθέξεη ζηνλ 

πξνζσξηλό ρώξν απνζήθεπζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

• Έλαο Υπεύθςνορ για ηη δεξαμενή έκπλςζηρ:  

– Γηεμάγεη έθπιπζε ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ ρεηξηζηώλ (εζει. θαη/ ή επαγγ.)  

κε λεξό. Τν ρξεζηκνπνηνύκελν λεξό πξέπεη λα ειαρηζηνπνηείηαη ώζηε 

λα κεηώλνληαη ηα δεκηνπξγνύκελα πγξά απόβιεηα. 

 • Έλαο Επόπηηρ ζηεγνώμαηορ:  

– Τν άηνκν απηό ππνζηεξίδεη ηνπο ρεηξηζηέο (εζει. θαη/ ή επαγγ.) θαηά ηε 

θάζε ζηεγλώκαηνο θαη ρεηξίδεηαη ηνλ έιεγρν ησλ δεμακελώλ απνβιήησλ 

(κνιπζκέλα ΜΑΠ θαη κε επαλαρξεζηκνπνηήζηκα πιηθά) 

– Δλεκεξώλεη ηνλ Σςνηονιζηή ζρεηηθά κε ηελ πνζόηεηα ηνπ απνξξνθεηηθνύ 

πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 



Οξγάλσζε εξγνηαμίνπ 

• Η εγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη γεληθά: 
– Έλαλ πξνζσξηλό ρώξν απνζήθεπζεο απνβιήησλ  

– Μεκνλσκέλεο, μερσξηζηέο ζθελέο αιιαγήο ξνύρσλ γηα γπλαίθεο θαη 

άληξεο, όπνπ νη εζεινληέο κπνξνύλ λα αθήζνπλ κε αζθάιεηα ηα 

πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα θαη λα θνξέζνπλ ηα ΜΑΠ 

– Έλαλ ρώξν αλάπαπζεο 

– Έλαλ ρώξν γηα ηελ απόζεζε ησλ εξγαιείσλ 

– Γεκηνπξγία ελόο αξρεγείνπ θαη γξακκαηείαο 

 

 



Υπνζηήξημε δηαδηθαζηώλ δηνίθεζεο 

– Υπνζηήξημε ζηε δηαηήξεζε κηαο ελεκεξσκέλεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ηνπ απαζρνινύκελν πξνζσπηθνύ 

– Υπνζηήξημε ζηηο απαηηήζεηο πξνκεζεηώλ γηα ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ εξγαζηώλ 

• (πιηθά, εμνπιηζκόο θαζαξηζκνύ, ΜΑΠ, εηδηθνί απαηηνύκελνη 

πόξνη θιπ.) 

– Υπνζηήξημε ζηε δηαρείξηζε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ 

εξγαιείσλ  

• Δμαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

πιηθώλ 

– Υπνζηήξημε ζηηο δηαδηθαζίεο ινγηζηηθήο θαη απνδεκηώζεσλ 

– Υπνζηήξημε ζηηο εξγαζίεο ηεο γξακκαηείαο 



Παξαθνινύζεζε θαη ηεθκεξίσζε  

• Σπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ εθηίκεζε αθηνγξακκήο 

θαη ηηο επηζηεκνληθέο αμηνινγήζεηο 

πεξηβαιινληηθήο δεκηάο 

– Έξεπλα ζηηο πεξηνρέο κε ξύπαλζε θαη εθηίκεζε ηνπ 

εύξνπο, ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ 

πεηξειαίνπ 

– Υπνζηήξημε ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ 

επηπηώζεσλ ηνπ πεηξειαίνπ ζηελ άγξηα παλίδα 

– Σπιινγή ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ γηα 

επηζηεκνληθέο αλαθνξέο 

– Λήςε θσηνγξαθηώλ 
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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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