Γεληθή εηζαγσγή
• Τη είλαη ε αληαπόθξηζε γηα ηελ άγξηα δσή κε
πεηξειατθή ξύπαλζε;
• Οη ζηόρνη ηεο δηάζσζεο δώσλ
• Πώο επηηπγράλνληαη απηνί νη ζηόρνη;
• Πώο νξγαλώλνληαη νη πξώηεο εκέξεο ησλ
επηρεηξήζεσλ δηάζσζεο;
• Τη κπνξνύλ λα θάλνπλ νη εζεινληέο;
• Τν κάζεκα ζήκεξα
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
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Αληαπόθξηζε γηα ηελ άγξηα δσή κε
πεηξειατθή ξύπαλζε;
• Οη πεξηζζόηεξνη ηύπνη
πεηξειαίνπ επηπιένπλ ζηελ
επηθάλεηα ηνπ λεξνύ
• Δμαπιώλνληαη γξήγνξα θαη
κπνξεί λα επεξεάζνπλ
κεγάιεο πεξηνρέο
– Άλεκνη!
– (ξεύκαηα)

• Τα δώα (πηελά, ζαιάζζηα
ζειαζηηθά, ζαιάζζηεο
ρειώλεο) κπνξεί λα
επεξεαζηνύλ από ην
πεηξέιαην

Αληαπόθξηζε γηα ηελ άγξηα δσή κε
πεηξειατθή ξύπαλζε;
Αληαπόθξηζε:
• Παξεκπόδηζε ηνπ πεηξειαίνπ από
ην λα πξνζεγγίζεη ηα δώα
• Παξεκπόδηζε ησλ δώσλ από ην
λα εηζέιζνπλ ζηελ πεξηνρή
πεηξειατθήο ξύπαλζεο
– Πεξηζπιινγή δώσλ ρσξίο
ξύπαλζε
– Δθθνβηζκόο ηνπο ώζηε λα
απνκαθξπλζνύλ

• Υπνζηήξημε ησλ κνιπζκέλσλ
δώσλ κε πεηξέιαην
– Γηάζσζε θαη πξνζπάζεηα
απνθαηάζηαζεο
– Δπζαλαζία εάλ δελ ππάξρεη
επηινγή απνθαηάζηαζεο

Οη ζηόρνη ηεο δηάζσζεο άγξηαο δσήο
•

Τκήκα ηεο ζπλνιηθήο αληαπόθξηζεο ζε
πεξίπησζε πεηξειαηνθειίδαο
–

Καζνδήγεζε από ηηο αξρέο

–
–

Πξνγξακκαηηζκόο, ζπληνληζκόο
Πόξνη (ρξεκαηνδόηεζε!)

•

•

Υγεία θαη αζθάιεηα ησλ αληαπνθξηλόκελσλ
–
–
–

•

ιήςε απνθάζεσλ

Αζθαιέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο
Δξγαζία ζε ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο
Θεηηθή, επζπλείδεηε ζπκπεξηθνξά

Σπλερήο πξνζηαζία ησλ δώσλ
–
–

Όρη πεξηηηόο βαζαληζκόο
Δπαγγεικαηηθά πξσηόθνιια
•

Σηόρνο = καθξνπξόζεζκε επηβίσζε κεηά ηε
απειεπζέξσζε

Οη ζηόρνη ηεο δηάζσζεο άγξηαο
παλίδαο
Πϊσ επιτυγχάνονται;
•
•
•

•
•
•

Χωρίσ αςυντόνιςτεσ δραςτθριότθτεσ
Εξαςφάλιςθ τθσ εμπλοκισ των αρχϊν
Αποδοχι τθσ λιψθσ αποφάςεων και αντίςτοιχθ
εργαςία

Ανάλυςθ κινδφνων & μζτρα αςφάλειασ πριν
από τισ ενζργειεσ
Εκπαίδευςθ και κακοδιγθςθ
Φροντίδα του εαυτοφ ςασ και των ςυναδζλφων
ςασ

•

Τκήκα ηεο ζπλνιηθήο αληαπόθξηζεο ζε
πεξίπησζε πεηξειαηνθειίδαο
–

Καζνδήγεζε από ηηο αξρέο

–
–

Πξνγξακκαηηζκόο, ζπληνληζκόο
Πόξνη (ρξεκαηνδόηεζε!)

•

•

Υγεία θαη αζθάιεηα ησλ αληαπνθξηλόκελσλ
–
–
–

•

•
•

Περιςυλλογι μόνο εφόςον μπορεί να
παραςχεκεί κεραπεία
Χριςθ επαγγελματικϊν πρωτοκόλλων
Εμπλοκι εξειδικευμζνων ειδικϊν

Αζθαιέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο
Δξγαζία ζε ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο
Θεηηθή, ζπλεηδεηή ζπκπεξηθνξά

Σπλερήο πξνζηαζία ησλ δώσλ
–
–

•

ιήςε απνθάζεσλ

Όρη πεξηηηόο βαζαληζκόο
Δπαγγεικαηηθά πξσηόθνιια
•

Σηόρνο = καθξνπξόζεζκε επηβίσζε κεηά ηε
απειεπζέξσζε

Πξώηεο εκέξεο κηαο αληαπόθξηζεο
• Γηεμαγσγή εθηίκεζεο
Πετρζλαιο ςτθ
κάλαςςα

– Σε πνην ζεκείν ζα έξζνπλ
ηα δώα ζηελ αθηή;
– Μπνξνύκε λα ζηείινπκε
νκάδεο αλαδήηεζεο θαη
ζπιινγήο;
• Αθηέο - εύθνιν
• Βξαρώδεηο αθηέο - αδύλαην

– Πνπ κεηαθέξνπκε ηα δώα;

Πξώηεο εκέξεο κηαο αληαπόθξηζεο
Ακτογραμμή (προςβάςιμεσ
ακτζσ)
Κεντρικά ςημεία ςυλλογήσ
ακτογραμμήσ

Οξγάλσζε ησλ πξώησλ εκεξώλ:
•

Αλαδήηεζε/ Σπιινγή ζηελ αθηή

•

Εώα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζην
Κεληξηθό ζεκείν ζπιινγήο αθηνγξακκήο

Κζντρο αρχικήσ φροντίδασ
Κζντρο αποκατάςταςησ άγριασ
πανίδασ

•

– Απηνθίλεην
– Μηθξό θηίξην κε ρώξν/ ζέξκαλζε

Τν βξάδπ: όια κεηαθέξνληαη ζην Κέληξν
αξρηθήο θξνληίδαο
– Όια ηα δώα θάησ από 1 ζηέγε

Πξώηεο εκέξεο κηαο αληαπόθξηζεο
Γεσγξαθηθέο πξνθιήζεηο
• Πνιιέο αθηέο
– Απαηηνύληαη πνιιά άηνκα
– Γηνηθεηηθή κέξηκλα

• Σύληνκεο/ Γξήγνξεο
δηαδξνκέο κεηαθνξάο
– Ληγόηεξν από 2 ώξεο αλά
δηαδξνκή

Πξώηεο εκέξεο κηαο αληαπόθξηζεο
Δμαζθάιηζε ζπληνληζκνύ θαη
δηαρείξηζεο
• Καζνξηζκόο εξγαζηώλ/
επζπλώλ
• Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
ελόο Κέληξνπ ειέγρνπ
• Δπηθνηλσλία κε ηηο αξρέο

Πξώηεο εκέξεο κηαο αληαπόθξηζεο
Απαηηνύληαη εηδηθνί:
• Τα πξσηόθνιια είλαη
ζπγθεθξηκέλα
– Απαηηείηαη εθπαίδεπζε γηα ηελ
θαηαλόεζε

• Πηζαλώο πνιιά δώα
– Γηαηήξεζε απνηειεζκαηηθόηεηαο
ησλ ζπζηεκάησλ
– Βέιηηζηε ρξήζε ησλ πόξσλ

• Αλαγλώξηζε ηεο επηηπρίαο/
απνηπρίαο ζε πξώηκν ζηάδην
– Δπεκεξία ησλ αλζξώπσλ
– Δπεκεξία ησλ δώσλ

Πξώηεο εκέξεο κηαο αληαπόθξηζεο
Μεηά ηελ άθημε ησλ εηδηθώλ
• Γεκηνπξγία & Λεηηνπξγία
ελόο Κέληξνπ
απνθαηάζηαζεο άγξηαο δσήο
– Πιύζε
– Φξνληίδα κεηά ηελ πιύζε
– Απειεπζέξσζε

• Απαηηνύληαη εηδηθνί
– Δμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο
– Δμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε
– Δκπεηξία

Τη κπνξνύλ λα θάλνπλ νη εζεινληέο;
Πνιιά!
Γύν θαηαζηάζεηο:

1. Οη εηδηθνί δελ έρνπλ θηάζεη
αθόκα
2. Οη έκπεηξνη εηδηθνί έρνπλ έξζεη

Τη κπνξνύλ λα θάλνπλ νη εζεινληέο;
1.

Οη εηδηθνί δελ έρνπλ θηάζεη αθόκα
– Γηαρείξηζε ησλ πξώησλ εκεξώλ αληαπόθξηζεο
• Σπλεξγαζία κε ηηο αξρέο

– Πξνγξακκαηηζκόο, νξγάλσζε, δηνηθεηηθή
κέξηκλα, ζπληνληζκόο
– Οη εζεινληέο πξέπεη λα νξγαλσζνύλ από κόλνη
ηνπο
• Οξγάλσζε αλαδήηεζεο θαη ζπιινγήο
• Μεηαθνξά
• Γεκηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ
– Κεληξηθό ζεκείν ζπιινγήο αθηνγξακκήο
– Κέληξν αξρηθήο θξνληίδαο

– Φξνληίδα ώζηε λα δηαηεξεζνύλ ηα δώα δσληαλά
• Καηά ηελ αλακνλή γηα ηνπο εηδηθνύο/ άηνκα κε
εμεηδίθεπζε

Τη κπνξνύλ λα θάλνπλ νη εζεινληέο;
2. Οη εηδηθνί έρνπλ θηάζεη
– Οη εηδηθνί ζα θαζνδεγήζνπλ ηελ
επαγγεικαηηθή νξγάλσζε θαη
δηαρείξηζε ηεο αληαπόθξηζεο
– Οη εζεινληέο κπνξεί λα είλαη
εθπαηδεπκέλνη ζηνλ ηνκέα
δηαινγήο

Τη κπνξνύλ λα θάλνπλ νη εζεινληέο;
Να ζπλδπάζνπλ ην ηαιέλην/ ηα
ελδηαθέξνληα/ ηελ εμεηδίθεπζε
• Να εξγαζηνύλ κε δώα
– Σε εμσηεξηθό ρώξν (παξαθνινύζεζε,
πεξηζπιινγή, κεηαθνξά)
– Σε εζσηεξηθό ρώξν (θξνληίδα, παξνρή
ηξνθήο, θηεληαηξηθά ζέκαηα)

• Γηνίθεζε
– Τεθκεξίσζε

• Πξαθηηθή
– Καηαζθεπέο (μύιν, λεξό, ειεθηξηθό)

• Οξγάλσζε
– Ζγεζία
– Πξνγξακκαηηζκόο, ζπληνληζκόο
– Γηνηθεηηθή κέξηκλα

Τν κάζεκα ζήκεξα
•
•
•
•

Παξνρή γλώζεσλ
Μέζσ: εγρεηξηδίσλ, παξνπζηάζεσλ PowerPoint, πόζηεξ, εθπαίδεπζεο
Γηεπθόιπλζε ησλ εζεινληώλ ζηε δηαρείξηζε ησλ πξώησλ εκεξώλ κηαο
αληαπόθξηζεο
Καη/ Ή εξγαζία ππό ηελ θαζνδήγεζε εμεηδηθεπκέλσλ αηόκσλ

Αποποίηςη ευθφνησ
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
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