Ιεξαξρία
ηεο
δηνίθεζεο

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

Οι εθελονηές ζηην ιεραρχία
διοίκηζης
Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα δηαδηθαζία επαξθνύο
επηθνηλσλίαο ζε όιε ηελ ηεξαξρία ηεο δηνίθεζεο
– Γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ εζθαικέλεο ρξήζεο ησλ
αλζξώπηλσλ πόξσλ
– Γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ θνξέσλ
θαη εζεινληώλ

Οι εθελονηές ζηην ιεραρχία
διοίκηζης
• Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ πξνγξακκαηηζκνύ,
πξέπεη λα θαζνξίδνληαη νη εμνπζίεο
– Δλζσκάησζε εζεινληώλ εληόο ηεο ηεξαξρίαο δηνίθεζεο
– Φνξέαο ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαηξέρνπλ νη εζεινληέο
– Σύζηεκα επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ ρεηξηζηώλ
– Σαθήο ξνή πιεξνθνξηώλ
– Καζήθνληα θαη επζύλεο
– Παξνρή επηηόπνπ εθπαηδεπηηθώλ καζεκάησλ
– Δλεκεξώζεηο

Γνκή ζπληνληζκνύ
Βειηηζηνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο όισλ ησλ
θνξέσλ
Απνθιεηζηηθή δνκή ζπληνληζκνύ
ECC
Δομι ςυντονιςμοφ
εκελοντϊν

Σμιμα
ςχεδιαςμοφ

Διοικθτικι
μζριμνα

Σμιμα
επιχειριςεων

ECC: Κεληξηθόο Σπληνληζκόο Δπείγνπζαο Αλάγθεο
VCS: Γνκή Σπληνληζκνύ Δζεινληώλ

Οικονομικό
τμιμα

Γεληθή πξνζέγγηζε επηθνηλσλίαο
Μηα ζαθήο δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο
• Μεηώλεη
–
–
–
–

Αλαζέζεηο εξγαζηώλ από κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα ή θνξείο
Με ζπληνληζκέλεο εηζξνέο
Αληηθξνπόκελεο νδεγίεο ζηνπο εζεινληέο
Καζπζηεξήζεηο ιόγσ παξεξκελείαο
νδεγηώλ

• Γηεπθνιύλεη
– Τνλ θαζνξηζκό ησλ πξνηεξαηνηήησλ από ηνπο εζεινληέο
– Μηα δηαξθή ελεκεξσκέλε επηζθόπεζε ησλ απαζρνινύκελσλ
αηόκσλ, πνπ βξίζθνληαη θαη ηη εξγαζίεο δηεμάγνπλ

Μέζνδνη επηθνηλσλίαο
• Δπηθνηλσλία "Πξόζσπν κε πξόζσπν"
• Απνκαθξπζκέλε επηθνηλσλία
– Αζύξκαηεο ζπζθεπέο
• Δμέηαζε ελδερόκελσλ εηαηξεηώλ κε εμνπιηζκό
αζύξκαησλ ζπζθεπώλ θαη εθπαηδεπκέλα κέιε

– Κηλεηά ηειέθσλα θαη/ ή smartphone
• Γπζθνιίεο θαηά ηε δηαθνξνπνίεζε θιήζεσλ
αληαπόθξηζεο από ηδησηηθέο θιήζεηο

Άθημε εζεινληώλ
• Πξέπεη λα γίλεη κηα γεληθή ελεκέξσζε ζε όινπο
ηνπο εζεινληέο θαηά ηελ άθημε
– Κπξίσο ζρεηηθά κε
Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ξύπαλζεο
Τνλ ηύπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ξύπαλζεο
Τελ ηεξαξρία δηνίθεζεο θαη ηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο
Σύζηεκα ππνδνρήο αθηεξσκέλν ζηνπο εζεινληέο
(Κεθάιαην Διαχείριζη διοικηηικής μέριμνας εθελονηών)
• Γηαδηθαζίεο εγγξαθήο θαη έληππν αίηεζεο γηα
πηζηνπνηεηηθό εζεινληή (Κεθάιαην Έγγραθα προηύπων)
•
•
•
•

Άθημε εζεινληώλ
• Πξέπεη λα γίλεη κηα γεληθή ελεκέξσζε ζε
όινπο ηνπο εζεινληέο θαηά ηελ άθημε
– Κπξίσο ζρεηηθά κε:
• Τνπο απαηηνύκελνο ξόινπο θαη ηηο εξγαζίεο
• Τε ζσζηή ρξήζε ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο
(ΜΑΠ)
• Τηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα
• Τε ιίζηα ζηνηρείσλ "Πξνο απνθπγή" ώζηε λα κελ
ηεζνύλ νη ίδηνη θαη άιινη ζε θίλδπλν ή γηα λα κελ
πξνθιεζεί δεκηά ζην γύξσ πεξηβάιινλ.

Άθημε εζεινληώλ
• Δάλ απαηηνύληαη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο,
πξέπεη λα νξγαλσζνύλ αληίζηνηρεο
εθπαηδεύζεηο
• Τν εθπαηδεπηηθό κάζεκα κπνξεί λα γίλεη ζηνπο
αξρεγνύο θαη/ ή ζηνπο αληηπξνζώπνπο ησλ
νκάδσλ, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα κπνξνύλ λα
κεηαθέξνπλ όζα έκαζαλ
• Σε πεξίπησζε απζόξκεησλ εζεινληηθώλ
ζπλεηζθνξώλ, απηό ίζσο γίλεη εμαηξεηηθά
πνιύπινθν

Δπηηόπνπ θαζεκεξηλή ελεκέξσζε θαη
απνηίκεζε

• Η πξσηλή ελεκέξσζε είλαη απαξαίηεηε γηα:

Τελ επεμήγεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ ζα δηεμαρζνύλ
Λεπηνκέξεηεο ησλ ζηόρσλ ηεο εκέξαο
Παξνρή νδεγηώλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ
Ώξεο εξγαζίαο, δηαιεηκκάησλ κε ιεπηνκέξεηεο
Δλεκέξσζε ρεηξηζηώλ ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα
Δπεμήγεζε δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο
Δπεμήγεζε αλάζεζεο εξγαζίαο
θαη νξγάλσζεο ρώξνπ
– Οδεγίεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ
– Δπαλεπηβεβαίσζε θαη/ ή επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ
θαζεθόλησλ
–
–
–
–
–
–
–

Δπηηόπνπ θαζεκεξηλή ελεκέξσζε θαη
απνηίκεζε

• Η βξαδηλή απνηίκεζε είλαη απαξαίηεηε γηα:

– Τελ θαηαγξαθή ηεο πξνόδνπ εξγαζηώλ
– Τελ αλαθνξά πξνβιεκάησλ
– Αλαθνξέο κεηά ηα πεξηζηαηηθά (PIR)
– Αλαθνξά αηπρήκαηνο/ επηξξέπεηαο αηπρήκαηνο (Μέξνο 2)
– Παξαθνινύζεζε ηνπ εζηθνύ θαη ηεο θαιήο ςπρνινγηθήο
θαηάζηαζεο ησλ εζεινληώλ κε ζηόρν ηελ πξόιεςε
δπζαξέζθεηαο θαη επεηζνδίσλ εμάληιεζεο
– Λήςε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ

Πξνζδηνξηζκόο θαη εθκάζεζε όζσλ
δηδάρηεθαλ
• Η αληαπόθξηζε ζε πεξίπησζε
πεηξειαηνθειίδαο πξέπεη πάληα
λα ηίζεηαη ζε εθαξκνγή θαη λα
παξαθνινπζείηαη
– Πξνζδηνξηζκόο ελόο καζήκαηνο
θαη εύξεζε ηεο αληαπόθξηζεο ζε
θαζεκεξηλή βάζε (ελεκεξώζεηο/
απνηηκήζεηο)
– Πξνζδηνξηζκόο ησλ βαζηθώλ
καζεκάησλ πνπ δηδάρηεθαλ θαη
ελζσκάησζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο
ζε βειηησκέλεο δηαδηθαζίεο
αληαπόθξηζεο, κόιηο ιήμεη ην
πεξηζηαηηθό [cold debriefings
(απνηίκεζε κεηά ηε ιήμε ηνπ
πεξηζηαηηθνύ)]

Πξνζδηνξηζκόο θαη εθκάζεζε όζσλ
δηδάρηεθαλ
• Μεηαηξνπή ηνπ ζέκαηνο πνπ
πξνζδηνξίζηεθε ζε
εθπαηδεπηηθό κάζεκα,
δεκηνπξγία ελόο ηύπνπ
καζεκάησλ από όιεο ηηο
αλαθνξέο κεηά ηα πεξηζηαηηθά
– Αλαθνξέο απνηίκεζεο
– Αλαθνξέο κεηά ηα πεξηζηαηηθά
(PIR)
– Αλαθνξέο δηαρείξηζεο
– Αλαθνξέο αηπρήκαηνο/
επηξξέπεηαο αηπρήκαηνο
– Αληηπαξαβνιέο αλαθνξώλ κέζσλ
– Έξεπλεο αλαηξνθνδόηεζεο από
ηνπο ζπκκεηέρνληεο

Αποποίηση ευθύνης
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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