
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 

 

Μεηαθνξά κνιπζκέλσλ δώσλ 

• Σηόρνο ηεο κεηαθνξάο δώσλ 

• Πξνγξακκαηηζκόο θαη πξνεηνηκαζία 

• Αζθάιεηα θαηά ηε δηαδξνκή 

• Σηε κνιπζκέλε αθηή 

– Υπνζηήξημε ηεο αλαδήηεζεο θαη 

ζπιινγήο 

• Οδήγεζε κε δώα ζην όρεκα 
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Σηόρνο ηεο κεηαθνξάο δώσλ 
1. Σηελ αθηή 

– Τν όρεκα (4x4) βνεζά ηηο νκάδεο αλαδήηεζεο θαη 
ζπιινγήο 

– Οδήγεζε ζε πεξηνρέο κε πεηξέιαην (ζεξκή δώλε) 

– Απνιύκαλζε πξηλ από ηελ απνρώξεζε από ηελ 
αθηή 

 

2. Από ηελ αθηή ζε έλα θνληηλό θέληξν (BHC) 
– Σύληνκεο δηαδξνκέο  

– Αξθεηέο θνξέο ηελ εκέξα 

– Λίγα δώα θάζε θνξά 

– 4x4 ή κηθξό εκηθνξηεγό 

 

3. Μεηαμύ ησλ θύξησλ θέληξσλ (BHC, FHC, WRC) 
– Μεγαιύηεξε δηαδξνκή 

– Μία θνξά ηελ εκέξα (βξάδπ) 

– Πνιιά δώα θάζε θνξά 

– Ηκηθνξηεγό ή θνξηεγό 

 

(Μεηαθνξά ησλ αλζξώπσλ) 
– Οη νκάδεο Αλαδήηεζεο & Σπιινγήο πξέπεη λα 

κεηαθεξζνύλ 

– Μαδί κε δώα ή ρσξηζηά 
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Πξνγξακκαηηζκόο θαη πξνεηνηκαζία 

ηεο δηαδξνκήο 
• Πξνγξακκαηίζηε ηε δηαδξνκή κε ην 

Κέληξν Ειέγρνπ 

– Σπδεηήζηε θαη ζπκθσλήζηε ην 

ρξνλνδηάγξακκα 

– Εξγάδεζηε αλάινγα κε ην ζπκθσλεκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα 

– Ελεκεξώλεηε ην Κέληξν Ειέγρνπ ζρεηηθά κε 

αιιαγέο 



Πξνγξακκαηηζκόο θαη πξνεηνηκαζία - 

Λίζηα ειέγρνπ 
• Καηάιιειν όρεκα 

– Επαξθήο ρώξνο, θαιά 
ζπληεξεκέλν κε επαξθή 
θαύζηκα 

• Αξηζκόο ηειεθώλνπ Κέληξνπ 
Ειέγρνπ 

• Κηλεηό ηειέθσλν 
(θνξηηζκέλν!) 

• Φάξηεο ή GPS & ράξηεο 

• Φξνλνδηάγξακκα παιίξξνηαο 

• Άδεηα νδήγεζεο 

• Επίζεκε ηαπηόηεηα 

• Καηάιιεια ΜΑΠ 
– Σηε ζεξκή δώλε 

Tim Thomas 



Πξνγξακκαηηζκόο θαη πξνεηνηκαζία - 

κεγάιεο δηαδξνκέο 
Εάλ κεηαθέξεηε δώα ζε 
δηαδξνκέο κεγαιύηεξεο ησλ 
2 σξώλ (από ηελ αθηή ζε 
έλα Κέληξν) 

 

• Παίξλεηε καδί πγξά 
ελπδάησζεο, 
εμνπιηζκνύο θαη 
εθπαηδεπκέλν 
πξνζσπηθό 
– Δείηε ην απόζπαζκα 

"Σηαζεξνπνίεζε" 

 

 



Απνθεύγεηε ηελ εμάπισζε 

ηεο ξύπαλζεο 

• Μελ 

– νδεγείηε πεξλώληαο κέζα 

από πεηξέιαην, εθόζνλ 

κπνξείηε λα ην απνθύγεηε 

• Τν πεηξέιαην ζα ζαθηεί 

θάησ από ηελ άκκν 

– θύγεηε από ηε κνιπζκέλε 

παξαιία ρσξίο λα 

απνιπκάλεηε ην όρεκα 

Σηε κνιπζκέλε αθηή 



Σηε κνιπζκέλε αθηή 

• Πξνεηνηκάζηε ην ρώξν ζην 
όρεκα 
– Ζώα + άλζξσπνη; 

– Μόλν δώα; 

– Μελ ζηνηβάδεηε θηβώηηα! 

• Εμαζθαιίζηε όηη έρνπλ 
ζπιιερζεί όια ηα δεδνκέλα 
– Είδνο & Αξηζκόο ζην 

θηβώηην 

– Ηκεξνκελία & ώξα 

– Τνπνζεζία πνπ βξέζεθε 

– Λεπηνκέξεηεο ηνπ αηόκνπ 
πνπ ην πεξηζπλέιεμε 



Σηε κνιπζκέλε αθηή 

• Πξνηνύ απνρσξήζεηε 

από ηε κνιπζκέλε 

αθηή: 

– Εμαζθαιίζηε όηη ζα 

επηζθεθζείηε θάπνην 

ζηαζκό απνιύκαλζεο 



Οδήγεζε κε δώα ζην όρεκα 

• Οδεγόο μερσξηζηά από ηα δώα 
– Καζαξόο αέξαο 

– Δελ πξέπεη λα δηαζπάηαη ε πξνζνρή 

• Εμαεξηζκόο 
– Οη αλαζπκηάζεηο πεηξειαίνπ πξέπεη λα 

εμέξρνληαη 

– Ο θαζαξόο αέξαο πξέπεη λα εηζέξρεηαη 

• Θεξκνθξαζία 
– Όρη πνιύ δέζηε, όρη πνιύ θξύν 

• Κνπηηά θάησ από ζηαζεξή νξνθή 
– Όρη αλνηρηό θνξηεγό! 

• Μελ ζηνηβάδεηε (απζηεξά κηα ζηξώζε!) 
– Οπέο αέξα ζηα θνπηηά 

– Φώξνο κεηαμύ ησλ θνπηηώλ 

– Όρη ζηνίβαγκα! 

– Καιό θιείζηκν (ρσξίο νδνύο δηαθπγήο) 

 

 



Οδήγεζε κε δώα ζην όρεκα 

Μεγάιεο δηαδξνκέο (> 2 

ώξεο) 

• Παξέρεηε πγξά 

ελπδάησζεο πξηλ από 

ηελ αλαρώξεζε 

– Δείηε ην απόζπαζκα 

"Σηαζεξνπνίεζε" 



Οδήγεζε κε δώα ζην όρεκα 
Πξηλ ηελ αλαρώξεζε: 2 θιήζεηο 

 

• Ελεκέξσζε γηα ηνλ πξννξηζκό 
παξάδνζεο: 
– Αξηζκόο ησλ δώσλ 

– Εκπιεθόκελα είδε 

– Υπνινγηζκόο ώξαο άθημεο 

 

• Ελεκέξσζε ηνπ Κέληξνπ 
Ειέγρνπ γηα: 
– Αξηζκό ησλ δώσλ 

– Πξνγξακκαηηζκέλνο πξννξηζκόο 
- FHC ή WRC 

 

 



Οδήγεζε κε δώα ζην όρεκα 

• Οδεγήζηε απεπζείαο 

ζην θέληξν: ρσξίο 

θαζπζηεξήζεηο, ρσξίο 

παξαθάκςεηο 

• Οδεγήζηε πξνζεθηηθά 

ώζηε: 

– λα απνθεύγεηε 

αλαπνδνγύξηζκα ή 

νιίζζεζε ησλ θνπηηώλ  

– Απνθεύγεηε πξόθιεζε 

άγρνπο ζηα δώα 
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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.  

Αποποίθςθ ευκφνθσ 

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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