
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 

 

Εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ άγξηα δωή κε 

πεηξειαϊθή ξύπαλζε 
• Τη είλαη ε εγθαηάζηαζε; 

• Λεηηνπξγίεο κηαο εγθαηάζηαζεο 

• Εγθαηάζηαζε ελόο Κεληξηθνύ ζεκείνπ ζπιινγήο 

αθηνγξακκήο 

• Εγθαηάζηαζε ελόο Κέληξνπ αξρηθήο θξνληίδαο 

• Καηαζθεπή θινπβηώλ θαη θαηαθπγίωλ 
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Τη είλαη ε εγθαηάζηαζε; 

• Τερλεηό πεξηβάιινλ γηα ηε 
δηεπθόιπλζε ηεο βέιηηζηεο 
κεηαρείξηζεο ηωλ δώωλ 

• Καηαθύγην από ηα ζηνηρεία ηεο 
θύζεο 

• Φώξνο, ειεθηξηθό, λεξό  

• Πεξηβαιινληηθόο έιεγρνο 
(ζεξκνθξαζία, πγξαζία, 
εμαεξηζκόο-θιηκαηηζκόο) 

• Η εγθαηάζηαζε έρεη ηκήκαηα 

• Εζωηεξηθά ηκήκαηα: ζηέγε γηα ηα 
δώα 



Τη είλαη ε εγθαηάζηαζε; 

• Μόληκν θέληξν άγξηαο παλίδαο 
• Όια ηα ζπζηήκαηα είλαη ιεηηνπξγηθά 

 

 

• Επθαηξηαθή εγθαηάζηαζε 
• Άδεην, δηαζέζηκν 

• Σωζηή ηνπνζεζία 

• Πξέπεη λα γίλνπλ κεηαηξνπέο 

 

 

• Εγθαηάζηαζε ζθελήο 
• Επειημία 

• Πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί 
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Λεηηνπξγίεο κηαο εγθαηάζηαζεο; 

• Κεληξηθό ζεκείν ζπιινγήο 
αθηνγξακκήο 
• Σύληνκε παξακνλή δώωλ 

• όρη γηα ηε λύρηα 

 

• Κέληξν αξρηθήο θξνληίδαο 
• Σηαζεξνπνίεζε 

• Φξνληίδα ώζηε λα δηαηεξεζνύλ 
δωληαλά 
• (γηα κεηαθνξά, πιύζε) 

 

• Κέληξν απνθαηάζηαζεο άγξηαο 
παλίδαο 
• Όιεο νη ιεηηνπξγίεο απνθαηάζηαζεο 

• Καταφφγιο 
• Ζεςταςιά 
• ε κιβϊτια 

• Καταφφγιο 
• Κλιματιςμόσ 
• ωςτι ςτζγαςθ 
• Επιλογι 
• Παροχι τροφισ 

• FHC+ 
• Χϊροσ πλφςθσ 
• Πιςίνεσ 
• Πρόγραμμα απελευκζρωςθσ 



Εγθαηάζηαζε Κεληξηθνύ ζεκείνπ ζπιινγήο 

αθηνγξακκήο (BCP) 
• Πξνζωξηλό θαηάιπκα γηα 

δώα πνπ κόιηο 
ζπιιέρζεθαλ 

• Ζώα ζε θηβώηηα 

• Να κελ κέλνπλ δώα ηε 
λύρηα 

• Κνληά ζηελ αθηή 

• Απιή εγθαηάζηαζε 

• Έλα όρεκα (θαη/ ή ζθελή) 

• Έλα θηίξην κε έλαλ 
εμαεξηδόκελν, δεζηό 
ζάιακν 

 

 

Ακτζσ 

Κεντρικό 
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ςυλλογήσ 
ακτογραμμήσ 

Κζντρο 
αρχικήσ 
φροντίδ
ασ 

Μεταφορά 



Εγθαηάζηαζε ελόο Κέληξνπ αξρηθήο 

θξνληίδαο (FHC) 

• Κέληξν αξρηθήο θξνληίδαο 

• Υπνδέρεηαη όια ηα δώα από 

ηηο επηηόπηεο ελέξγεηεο/ ηα 

BCP 

• Σηαζεξνπνίεζε θαη 

θξνληίδα ηωλ δώωλ ώζηε 

λα παξακείλνπλ δωληαλά 

έωο όηνπ βξεζεί δηαζέζηκν 

θέληξν απνθαηάζηαζεο 

άγξηαο παλίδαο 

• Τα δώα κέλνπλ ηε λύρηα 

 

 

Χϊροσ ςτάκμευςθσ 

Παραλαβι 
τακεροποίθςθ Μονάδεσ υποςτιριξθσ 

Ακτζσ 

Κεντρικό 
ςημείο 
ςυλλογήσ 
ακτογραμμήσ 

Κζντρο 
αρχικήσ 
φροντίδ
ασ 
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Εγθαηάζηαζε ελόο Κέληξνπ αξρηθήο 

θξνληίδαο 
Καζνξηζκόο δωλώλ 

• Είζνδνο επηζθεπηώλ 

• Πξνο ην γξαθείν 
ππνδνρήο 

• Είζνδνο πξνζωπηθνύ 

• Καζαξνί ρώξνη 

• Αθάζαξηνη ρώξνη 
• Μέζω απνιύκαλζεο 

• Είζνδνο δώωλ 

• Μηα θαηεύζπλζε  
• (ρωξίο δηαζηαύξωζε) 

 

 



Σηέγαζε δώωλ - αθάζαξηνη ρώξνη 

• Πεξηβάιινλ 

– Ζεζηό (18-20oC) 

– Φπζηθόο θωηηζκόο 

– Λίγν ηερλεηό θωο 

• Υγηεηλή 

– Δάπεδα & ηνίρνη κε 

δπλαηόηεηα θαζαξηζκνύ 

– Καιόο εμαεξηζκόο 

– Ήζπρε πεξηνρή 



Σηέγαζε ηωλ δώωλ - ηνπνζέηεζε ζε 

θινπβηά 



Σηέγαζε ηωλ δώωλ - ιεπηνκέξεηεο 

ηνπνζέηεζεο ζε θινπβηά 

Πλαίςιο για το διχτυωτό πάτωμα 

Βίδεσ ςτθν κάτω πλευρά του πλαιςίου: 
κάκε 10 εκ., προεξοχι 5 χιλ. 
εκτόσ του ξφλου 

λεπτομζρειεσ 

Σαιριάηει ςτο κιβϊτιο 

Σο δίχτυ ςφίγγεται πάρα πολφ 
και αγκιςτρϊνεται πίςω από τισ βίδεσ 



 Οι εναλλακτικζσ 
περιλαμβάνουν: 

• τεγνά, κακαρά 
ροκανίδια ξφλου 

• τρϊςεισ με 
πετςζτεσ 

• ΟΧΙ ςανόσ ι άχυρα 
• ΟΧΙ άμεςθ επαφι με 

ςκλθρζσ επιφάνειεσ 

Σηέγαζε δώωλ - ελαιιαθηηθέο 

• Ενδζχεται τα κλουβιά με διχτυωτό πάτο να 
μθν είναι άμεςα διακζςιμα 

• Επίςθσ δεν είναι κατάλλθλα για καλοβατικά 
πουλιά και κφκνουσ 



Κνπδίλα ηωλ δώωλ 

• Δηάθνξα 

παξαζθεπάζκαηα 

– Υγξά ελπδάηωζεο 

– Χάξη/ Τξνθή ζε 

θύβνπο/... 

• Εξγνλνκία 



Εγρεηξίδην POSOW 
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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 ευθφνησ 

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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