
P O S O W
Preparedness for Oil-polluted 

S h o r e l i n e  c l e a n u p  a n d  

Oiled Wildlife interventions

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

 Θα χρησιμοποιήσετε 

απλό λεξιλόγιο!

Δεν θα ξεχάσετε 
τις βασικές 

πληροφορίες!

 

Ταχεία αλλά διεξοδική επισκόπηση των συνθηκών της 
ακτογραμμής με πετρελαϊκή  ρύπανση

Ακριβείς, συστηματικές, γεωαναφερμένες πληροφορίες 

Συγκρίσιμα δεδομένα, τυποποιημένη μέθοδος και απλή γλώσσα
GENERAL INFORMATION

Incident:

Date:

Commune/Region
Survey time: ............to

.............
Tide:

SURVEY TEAM
Organisation:

Telephone number:

SEGMENT

Segment ID:                  
        Name of site:

Total Length:   ……..m                    
    Length surveyed: …….... m     

Start GPS: Lat                  
                  

Long:        

Other ref: 

End GPS: Lat                  
                   

Long:

Other ref:

Exposure:  high  /  medium  / sheltered  / very sheltered / don’t know 

Coastline type description (i.e estuary, boulder beach, marsh, cliff coastline, port…..):
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SURFACE OIL
If the segment has relatively uniform oiling conditions along or across shore, complete 

one section:  zone A. If not, subdivide the segment into as many zones as necessary and 

complete as many sections : B, C, D….

SUBSURFACE OIL
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ZONE A                  L
evel: upper beach /  middle beach  /  lower beach   (circle option).     If necessary: Long:.......       Lat:........

Substrate
6. Surface oil? yes / no

7. Subsurface oil: yes / no / don’t know

(choose type  from 

Box 4)

Length 

(m)

Width  

(m)
Distr* Thick** Charact***

Pit
ID

Penetration

depth 

(cm)

Buried

depth 

(cm)

thickness

(cm)

water

(cm)

OPERATIONAL FEATURES

Direct backshore access?        yes/ no  
Suitable:  pedestrian / trucks

Accessible from the neighbouring segment? yes / no Suitable: pedestrian / trucks

Debris ?       yes / no           

Not much  / a lot / don’t know /approx. volume: ....... Oiled? yes / no                    

Algae/posidonia deposit?      yes / no
Not much  / a lot / don’t know /approx. volume: ...... Oiled? yes / no                    

Oiled fauna?      yes / no          
Type

Nbr: ...............
.....

Uses: tourism /  fishing / other:
Conservation: yes/no. If yes, specify: historical / archaeological /nature

*     Distribution: Trace < 1%; SPoradic (1-10%); PAtchy (11- 50%); BRoken (51-90%); COntinuous (91-100%)

**   Thickness: TO = Thick Oil >1 cm;  CV = CoVer 1 mm to 1 cm; CT = CoaT <1 mm;  FL = FiLm = transparent sheen

*** Characteristics: FR = FResh; MS = MouSse;  TB = Tar Balls <10 cm; PT = Tar Patties: 10 cm to 1 m; PA = PAtches:1 to 30 m; 

       SR = Surface oil Residue: non cohesive oiled sediment; AP = Asphalt Pavement: cohesive mixture; TA = TArry: almost solid

       weathered oil.

TOOL BOX:  SHORELINE SUBSTRATE TYPE DESCRIPTION (NOT TO BE FILLED IN)

Man-made structures     solid (quay...)

                   
                   

      permeable (rip-rap...)

Cliff    rocky                   
           

           soft                
            

Bedrock platform

Boulder (> 25 cm)

Cobble (6 cm to 25 cm)

Pebble (2 cm to 6 cm)

Granule (2 mm to 2 cm)

Sand (60 μm to 2 mm)

Mud (<60 μm) (grains not visible)

Mixed sediments

Sand with vegetation (dune)

Mud with vegetation (saltmarsh)
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ 
Να δοθεί στο Κέντρο Ελέγχου και στις Αρχές

Το Κέντρο Ελέγχου χρειάζεται ακριβείς πληροφορίες για

3

Να τοποθετήσει τη σωστή χωρητικότητα 
αποθήκευσης αποβλήτων στο σωστό χώρο
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Να δημιουργήσει σχετικούς 

χάρτες και αναφορές

Να αποφασίσει τις 
προτεραιότητες 

απόκρισης
ανάλογα με την κατανομή του 

πετρελαίου, τους κινδύνους 
επανακινητοποίησης, την 

ευαισθησία του περιβάλλοντος
και τις χρήσεις 

Να επιλέξει κατάλληλη τεχνική 
καθαρισμού 

ανάλογα με τον τύπο πετρελαίου και τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής

Να επιστρατεύσει τον 
κατάλληλο εξοπλισμό 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
πετρελαίου,

τον όγκο του και τις συνθήκες 
πρόσβασης στην περιοχή Να προγραμματίσει 

τα κατάλληλα μέσα 
μεταφοράς ανάλογα με τον

αναμενόμενο όγκο πετρελαϊκών 
αποβλήτων 

Το πρόγραμμα POSOW συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ υπό το Χρηματοδοτικό Μέσο Πολιτικής Προστασίας που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο ISPRA, το 
Κέντρο Cedre, τον Οργανισμό Sea Alarm, τη Διάσκεψη των Περιφερειακών Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης (CPMR) και συντονίζεται από το Περιφερειακό Κέντρο 
Καταπολέμησης Εκτάκτων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης στη Μεσόγειο (REMPEC), ένα τοπικό κέντρο της Σύμβασης της Βαρκελώνης

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ 
ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 


