
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 

 

Δθηίκεζε αθηνγξακκήο κε 

πεηξειατθή ξύπαλζε 



Σηόρνη ηεο εθπαίδεπζεο 

Ζ παξνρή ζηνπο εζεινληέο ησλ βαζηθώλ γλώζεσλ 

θαη κεζόδσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αλάιεςε ηεο 

εθηίκεζεο αθηνγξακκώλ κε ζηόρν ηελ παξνρή 

βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ ζηηο αξρέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πξώηεο θάζεο ή ηεο θάζεο "αληίδξαζεο" ηεο 

αληαπόθξηζεο. 

 

 
Οη πξνβαιιόκελεο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα 

βξεζνύλ ζην εγρεηξίδην POSOW « Εθηίκεζε 

αθηνγξακκήο κε πεηξειαϊθή ξύπαλζε » 

 



Πεξηερόκελα ηεο παξνπζίαζεο 

1. ΕΚΣΙΜΗΗ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΜΕ 

ΠΕΣΡΕΛΑΪΚΗ ΡΤΠΑΝΗ  

– Οξηζκόο 

– Σηόρνη 

2. Μεζνδνινγία 

– Αξρέο 

– Τξόπνη πξνεηνηκαζίαο ηεο έξεπλαο 

– Τξόπνη δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

3. Σξόπνο ζπκπιήξωζεο ηνπ εληύπνπ 

εθηίκεζεο 

 



1.Δθηίκεζε αθηνγξακκήο κε πεηξειατθή 

ξύπαλζε: νξηζκόο θαη ζηόρνη  

Η εθηίκεζε αθηνγξακκήο είλαη ε επηηόπηα έξεπλα 

ζε κηα πιεγείζα πεξηνρή  

Ο ζηόρνο ηεο είλαη ε παξνρή: 

• Ταρείαο αιιά δηεμνδηθήο επηζθόπεζεο ησλ 

ζπλζεθώλ αθηνγξακκήο κε πεηξειατθή ξύπαλζε 

• Σπζηεκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ αθξηβείαο κε 

γεσγξαθηθή ζέζε  

Με ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ κεζόδσλ θαη 

νξνινγίαο γηα ηελ παξνρή ζπγθξίζηκσλ δεδνκέλσλ 



1.Οξηζκόο θαη ζηόρνη ηεο εθηίκεζεο 

αθηνγξακκήο κε πεηξειατθή ξύπαλζε 

Τα δεδνκέλα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από 

ηελ εθηίκεζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο αξρέο, 

ώζηε λα ιάβνπλ ζσζηέο απνθάζεηο: 

– Καζνξίδνληαο ηελ ηνπηθή θιίκαθα θαη ην εύξνο ηεο 

πεηξειατθήο ξύπαλζεο 

– Βνεζώληαο ζηελ απάληεζε εξσηήζεσλ όπσο:  

• πνηεο είλαη νη πξνηεξαηόηεηεο πξνζηαζίαο αθηνγξακκώλ; 

• ππάξρεη ελδερόκελε πηζαλόηεηα επαλελεξγνπνίεζεο πνπ ζα 

ρξεηαζηεί γξήγνξε αληαπόθξηζε; 

• πνηεο είλαη νη πξνηεξαηόηεηεο ηεο αληαπόθξηζεο; 

• πνηνη είλαη νη θαηάιιεινη εμνπιηζκνί θαη νη ηερληθέο πνπ 

πξέπεη λα επηιεγνύλ;   

 



2. Μεζνδνινγία ηεο εθηίκεζεο 

αθηνγξακκήο κε πεηξειατθή ξύπαλζε  

Οη βαζηθέο αξρέο πεξηιακβάλνπλ: 

– θαηακεξηζκό ηεο αθηνγξακκήο ζε νκνηνγελείο 

γεσγξαθηθέο κνλάδεο ή "ηκήκαηα" 

– ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ όξσλ θαη ελλνηώλ 

– ζπζηεκαηηθή εθηίκεζε όισλ ησλ αθηνγξακκώλ ζηελ 

πιεγείζα πεξηνρή  

– κηα εξεπλεηηθή νκάδα, ε νπνία ζα είλαη αληηθεηκεληθή 

θαη εθπαηδεπκέλε  

– ηελ έγθαηξε παξνρή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό 



2. Μεζνδνινγία ηεο εθηίκεζεο 

αθηνγξακκήο κε πεηξειατθή ξύπαλζε  

Σξόπνη πξνεηνηκαζίαο ηεο έξεπλαο: 

• Γηαβάζηε ην εγρεηξίδην θαη εηνηκάζηε αληίγξαθα 

από: 

–  ηα έγγξαθα ππνζηήξημεο  

 

 

 

– ην "έληππν εθηίκεζεο" (αξθεηά αληίγξαθα!) 

 



2. Μεζνδνινγία ηεο εθηίκεζεο 

αθηνγξακκήο κε πεηξειατθή ξύπαλζε  
Σξόπνη πξνεηνηκαζίαο ηεο έξεπλαο: 

Αίηεζε από ην Κέληξν Διέγρνπ: 

– αληίγξαθα από ράξηεο θαη/ ή απόςεηο Google ηεο 

αθηνγξακκήο ζε θαηάιιειε θιίκαθα γηα ηελ επηηόπηα 

έξεπλα 

– πνηα ηκήκαηα ηεο αθηνγξακκήο ζαο έρνπλ εθρσξεζεί 

– αλαθνξέο ηαπηνπνίεζεο ησλ ηκεκάησλ, εθόζνλ 

πθίζηαληαη ή εθόζνλ δελ ππάξρνπλ πξέπεη λα ηηο 

πξνεηνηκάζεηε* 

ειέγμηε ην δξνκνιόγην θαη ηελ πξόζβαζε ζηηο ηνπνζεζίεο 



* Τκεκαηνπνίεζε ηεο αθηνγξακκήο 

νξηζκόο θαη κεζνδνινγία γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
 

Σα ‘ηκήκαηα’ είλαη κνλάδεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο ν 

ραξαθηήξαο αθηνγξακκήο είλαη ζρεηηθά νκνηνγελήο (νκνηόκνξθνο) αλαθνξηθά κε ηα 

θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ηύπν ηδήκαηνο 

 

Τν πξώην βήκα κηαο επηηόπηαο έξεπλαο είλαη ν δηαρσξηζκόο ηεο αθηνγξακκήο ζε 

ηκήκαηα 

 

Τα όξηα κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ δεκηνπξγνύληαη κε βάζε εκθαλή γεσινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (αθξσηήξηα, πνηάκηα, αιιαγέο ζηελ αθηνγξακκή ή ζηνλ ηύπν 

ηδήκαηνο) 
 
Τα κήθε ηκεκάησλ εθηείλνληαη ζπλήζσο από 200 - 2.000 κ. 

 

Σε θάζε ηκήκα πξέπεη λα εθρσξείηαη έλαο κνλαδηθόο θσδηθόο ηαπηνπνίεζεο 



2. Μεζνδνινγία ηεο εθηίκεζεο 

αθηνγξακκήο κε πεηξειατθή ξύπαλζε  

Σξόπνη πξνεηνηκαζίαο ηεο έξεπλαο: 

• βεβαησζείηε όηη δελ έρεηε μεράζεη θαλέλαλ 

εμνπιηζκό 

– GPS, θάκεξα, ζεκεησκαηάξην θαη κνιύβη  

– ηειέθσλν/ smartphone, θηπάξη 

– θαηάιιειν ξνπρηζκό, κπόηεο, ξνπρηζκό πξνζηαζίαο 

εάλ ε αθηή έρεη ζνβαξή πεηξειατθή ξύπαλζε 

– ηξόθηκα θαη πνηά 

 



2. Μεζνδνινγία ηεο εθηίκεζεο 

αθηνγξακκήο κε πεηξειατθή ξύπαλζε  

Σξόπνη δηεμαγωγήο ηεο έξεπλαο: 
1. γηα έλα κηθξό ηκήκα, πξνηνύ μεθηλήζεηε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εληύπνπ πξέπεη λα έρεηε κηα ζπλνιηθή άπνςε απηνύ ηνπ ηκήκαηνο 

2. γηα έλα κεγάιν ηκήκα, αξρίζηε λα ζπκπιεξώλεηε ην έληππν θαζώο 

πξνρσξάηε θαηά κήθνο απηνύ 

3. μεθηλήζηε κε ηηο ιεπηνκεξείο παξαηεξήζεηο θαη κε ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ εληύπνπ εθηίκεζεο 

4. πάξηε θσηνγξαθίεο* γηα λα ηεθκεξηώζεηε ηελ όςε ηεο αθηήο θαη ηεο 

πεηξειατθήο ξύπαλζεο 

5. θάληε έλα ζρέδην νιόθιεξνπ ηνπ ηκήκαηνο ή ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηνρώλ 

6. βεβαησζείηε όηη δελ έρεηε παξαιείςεη πιεξνθνξίεο 

 



* Πάρτε φωτογραφίεσ για να τεκμθριϊςετε τθν όψθ 
τθσ ακτισ και τθσ πετρελαϊκισ ρφπανςθσ 

 

1.  Γηα λα βνεζεζείηε, πάξηε θσηνγξαθία ηνπ ζεκεησκαηάξηνπ κε ην όλνκα ηεο 

ηνπνζεζίαο θαη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ηκήκαηνο  

2. Πάξηε κηα ζπλνιηθή θσηνγξαθηθή άπνςε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο αθηνγξακκήο 

3. Φσηνγξαθίζηε θνληηλόηεξα πιάλα κε θιίκαθα, εάλ ην κέγεζνο ηεο εηθόλαο 
δελ είλαη πξνθαλέο (κελ μεράζεηε λα ξπζκίζεηε ηελ κλίμακα 
φωτογραφίασ) 

4. Δπηζεκάλεηε ηελ ηνπνζεζία ηνπ ζεκείνπ άπνςεο ζην ζρέδην ζαο 

 



3. Τξόπνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εληύπνπ 

εθηίκεζεο  

• Τν έληππν εθηίκεζεο είλαη έλα ραξηί δηπιήο όςεο 

• Σπλνδεύεηαη από έλα ζρέδην, θσηνγξαθίεο θαη βίληεν εθόζνλ 

απαηηείηαη 

• Τν έληππν πεξηέρεη νρηώ ζηνηρεία ηα νπνία νλνκάδνληαη "Πιαίζηα" 

• Σπκπιεξώζηε ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο ή θπθιώζηε ηηο 

επηινγέο 

 



• Πιαίζην 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο  

• Πιαίζην 2. Εξεπλεηηθή νκάδα 

 

 

 

 

 

 

– Oη γεληθέο πιεξνθνξίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαη γηα πεξαηηέξσ ρξήζεηο  

– H ηαπηνπνίεζε ηνπ ζπληάθηε είλαη ζεκαληηθή εθόζνλ απαηηεζνύλ πεξαηηέξσ 

δηεπθξηλίζεηο 

3. Τξόπνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εληύπνπ 

εθηίκεζεο  



• Πιαίζην 3 Λεπηνκέξεηεο πεξηνρήο θαη ηκήκαηνο 

 

 

 

 
 

– Έθζεζε θύκαηνο = κέζνο όξνο ζπλνιηθήο δηαβάζκηζεο έθζεζεο ηεο άλσ αθηήο ηνπ ηκήκαηνο 

 

                                                              ην ζρήκα ηνπ ηδήκαηνο  
είλαη κηα θαιή 

 έλδεημε ηεο έθζεζεο 

 
 

– Πεξηγξαθή ηύπνπ αθηνγξακκήο =  πεξηγξάςηε κε ιίγα ιόγηα ηα βαζηθά  

γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηνγξακκήο 

 

3. Τξόπνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εληύπνπ 

εθηίκεζεο  



3. Τξόπνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εληύπνπ 

εθηίκεζεο  
• Πιαίζην 4  Σύπνο ππνζηξώκαηνο αθηνγξακκήο 

Ζ ιίζηα δηαθνξεηηθώλ ππνζηξσκάησλ είλαη νδεγόο πνπ ζαο βνεζά λα ζπκπιεξώλεηε 

ην "Πιαίζην 6" ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο πεηξειατθήο ξύπαλζεο. Γελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπκπιεξώζεηε ην "Πιαίζην 4" 

 

 

 

 

 

 

Η θύζε ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη ην κέγεζνο ηωλ θόθθωλ ζα επεξεάζεη  

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηελ επηινγή ηωλ ηερληθώλ θαζαξηζκνύ 



• Πιαίζην 5. Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

 

 

 

 

 

• Σεκαληηθό γηα ηνλ θαζνξηζκό εθηθηώλ επηινγώλ δηνηθεηηθήο κέξηκλαο 

• Γηα νπνηεζδήπνηε ρξήζηκεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο (ηδησηηθή 

ηδηνθηεζία, θιεηδσκέλεο πύιεο θιπ.) ρξεζηκνπνηήζηε ην Πιαίζην 8 "Γεληθά 

ζρόιηα" 

 

 

3. Τξόπνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εληύπνπ 

εθηίκεζεο  



• Πιαίζηα 6 θαη 7. Πεηξειαϊθή ξύπαλζε επηθάλεηαο θαη 

ππνθείκελεο επηθάλεηαο 

• Τν πην ζεκαληηθό ζηνηρείν (ηνπνζεζία, ππθλόηεηα θαη όγθνο ηνπ 

πεηξειαίνπ*) 

– Δάλ ην ηκήκα έρεη ζρεηηθά νκνηόκνξθεο ζπλζήθεο ξύπαλζεο θαηά 

κήθνο ή θαηά πιάηνο ηεο αθηήο  ζπκπιεξώζηε έλα πιαίζην: δώλε A 

– Δάλ όρη  ππνδηαηξέζηε ην ηκήκα ζε όζεο δώλεο απαηηνύληαη, δώζηε 

ζε θάζε Εώλε κηα ηαπηόηεηα (A, B, C...) θαη ζπκπιεξώζηε ηα 

αληίζηνηρα πιαίζηα: A, B, C, D 

– Σην έληππν, 4 πιαίζηα δσλώλ είλαη  

     πξν-θαζνξηζκέλα, εάλ ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξα,  

     ρξεζηκνπνηήζηε έλα επηπξόζζεην θύιιν ραξηί 

– * Όγθνο πεηξειαίνπ = Μήθνο x Πιάηνο x Καηαλνκή x Πάρνο 

 

3. Τξόπνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εληύπνπ 

εθηίκεζεο  



• Πιαίζηα 6 θαη 7. Πεηξειαϊθή ξύπαλζε επηθάλεηαο θαη 

ππνθείκελεο επηθάλεηαο 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Απηό ην ζεκαληηθόηαην ζηνηρείν ηεο εθηίκεζεο απαηηεί νξηζκέλεο πνζνηηθέο κεηξήζεηο ηωλ δωλώλ κε 

πεηξειαϊθή ξύπαλζε κε ηε ρξήζε πεξηγξαθηθήο επξέωο αλαγλωξηζκέλεο νξνινγίαο 

 

 

3. Τξόπνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εληύπνπ 

εθηίκεζεο  



• Πιαίζηα 6 θαη 7. Πεηξειαϊθή ξύπαλζε επηθάλεηαο θαη 

ππνθείκελεο επηθάλεηαο 

 

Έρεη γίλεη επεμεξγαζία ηεο νπηηθήο βνήζεηαο θαη κπνξεί λα 

αληηγξαθεί από ην εγρεηξίδην γηα ηελ εθηίκεζε αθηνγξακκήο κε 

πεηξειατθή ξύπαλζε:  

– ηερληθή γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηαλνκήο ξύπαλζεο 

– θσηνγξαθηθόο νδεγόο γηα ην πάρνο πεηξειατθήο ξύπαλζεο  

– θσηνγξαθηθόο νδεγόο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεηξειατθήο 

ξύπαλζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Τξόπνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εληύπνπ 

εθηίκεζεο  



Οπτικι βοικεια και τεχνικι εκτίμθςθσ τθσ κατανομισ 
πετρελαϊκισ ρφπανςθσ 

  
Για την επίτευξη μιασ αποδεκτήσ εκτίμηςησ του  
ποςοςτοφ κάλυψησ πετρελαίου: 
 
• βήμα 1: επιλζξτε μια ι περιςςότερεσ αντιπροςωπευτικζσ 
ηϊνεσ με ομοιογενι κάλυψθ πετρελαίου ι εναποκζςεων. 
 
• βήμα 2: ςχεδιάςτε ζνα τετραγωνικό μζτρο (ι μεγαλφτερο 
εάν απαιτείται) και φανταςτείτε ότι ςυλλζγετε όλθ τθν 
ποςότθτα πετρελαίου για να δθμιουργιςετε μια ςυνεχόμενθ περιοχι πετρελαϊκισ ρφπανςθσ 
ςτο τετραγωνικό ςασ τμιμα 
 
• βήμα 3: εκτιμιςτε τθν ποςοςτιαία κάλυψθ 
χρθςιμοποιϊντασ τθν οπτικι βοικεια κατωτζρω και δίπλα 

Οπτικι 
βοικεια 



Χαρακτθριςμόσ πετρελαϊκισ ρφπανςθσ υποκείμενθσ 
επιφάνειασ 

  

 

Τπόγεην 

ζηξώκα 

Δηείζδπζε ηνπ πεηξειαίνπ ζην 

ίδεκα 



Οπτικι βοικεια για το πάχοσ πετρελαϊκισ ρφπανςθσ 

 



Οπτικι βοικεια για τα χαρακτθριςτικά πετρελαϊκισ 
ρφπανςθσ 

 



• Πιαίζην 8. Γεληθά ζρόιηα θαη ζρέδην  

 

 

Παρζχετε οποιεςδήποτε 
επιπρόςθετεσ  
χρήςιμεσ πληροφορίεσ 

3. Τξόπνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εληύπνπ 

εθηίκεζεο  



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 

 

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.  
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