
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 

 

Οξγάλσζε εξγνηαμίνπ πεξηνρήο κε 

ξύπαλζε 



Δπηζθόπεζε 

• Καζήθνληα θαη 

επζύλεο 

• Δμεηδηθεπκέλνη ηνκείο 

• Τγεία θαη αζθάιεηα 

• Καζεκεξηλή 

δηαρείξηζε 

 

 

 

 

 

 

 



Καζήθνληα θαη επζύλεο ζην εξγνηάμην 

• Τπεύζπλνο επνπηείαο αθηνγξακκήο: ππεύζπλνο 

γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ εξγνηαμίνπ 

• Δπόπηεο εμνπιηζκνύ: ππεύζπλνο γηα ην 

ρεηξηζκό, ηνλ έιεγρν, ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ 

εμνπιηζκνύ 

• Τπεύζπλνο αζθάιεηαο: ππεύζπλνο γηα ηελ πγεία 

θαη ηελ αζθάιεηα ζην εξγνηάμην θαη ηε 

κεηαθνξά ζε ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο εθόζνλ 

απαηηείηαη 

 



Οξγάλσζε εξγνηαμίνπ 

 

 



Ρππαζκέλε πεξηνρή 

• Δθεί όπνπ ιακβάλνπλ 

ρώξα νη εξγαζίεο 

θαζαξηζκνύ 

• Πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε 

• Όινη νη ρεηξηζηέο θνξάλε 

ΜΑΠ 

• Πξνζηαζία ησλ κε 

ξππαζκέλσλ πεξηνρώλ 

• Πεξηζπιινγή όισλ ησλ 

πγξώλ απνβιήησλ 

 



Υώξνο αλάπαπζεο 

• Θάιακνη αιιαγήο ξνύρσλ 

• Απνρσξεηήξηα (/ ) 

• Πξνζηαηεπκέλνο ρώξνο γηα 

αλάπαπζε / πνηό / θαγεηό 

• Εεζηά/ Κξύα ξνθήκαηα 

• Δλδερνκέλσο θαη γεύκαηα 

• Κηβώηην πξώησλ βνεζεηώλ 

• Ππξνζβεζηήξαο 

• Δμνπιηζκόο επηθνηλσλίαο 

 

 



Υώξνο απνζήθεπζεο εξγαιείσλ θαη 

κεραλεκάησλ 

• Δπίπεδε πεξηνρή θνληά ζην 

εξγνηάμην 

• Θάιακνη, θαιύβεο, ... 

• Κιεηδσκέλα εθόζνλ είλαη 

δπλαηό 

• Δξγαιεία ζπληήξεζεο 

• Δμνπιηζκόο θαζαξηζκνύ 

• Καζεκεξηλόο έιεγρνο 

• Καύζηκα, λεξό, ιηπαληηθά, 

άιια πγξά 

 



Κύξηνο ρώξνο απνζήθεπζεο 

απνβιήησλ (1) 

• Βνεζεηηθόο ρώξνο πξηλ από 

ηε κεηαθνξά/ επεμεξγαζία 

• Βξαρππξόζεζκα 

• Σαμηλόκεζε απνβιήησλ! 

• Υξήζε πξνζαξκνζκέλσλ 

θνληέηλεξ 

• Πξνζηαζία από ηε βξνρή, ηνλ 

ήιην,… 

• Καζνδεγεηηθή πηλαθίδα / 

απαγόξεπζε πξόζβαζεο 



Κύξηνο ρώξνο απνζήθεπζεο 

απνβιήησλ (2) 



Υώξνο απνξξύπαλζεο (πξνζσπηθό) 

• Απνξξύπαλζε θάζε θνξά πνπ 

απνρσξεί από ην εξγνηάμην 

• Πξόρεηξνο θαζαξηζκόο κε ηα 

ξνύρα θαη κε κε ηνμηθό 

παξάγνληα 

• Πιύζε/ Έθπιπζε @ κέγ. 50 

bars/50°C 

• Πεξηζπιινγή πγξώλ 

απνβιήησλ 

• Λάδη καγεηξηθήο θαη ζαπνύλη 

γηα ην πιύζηκν ηνπ δέξκαηνο 

 

 



Υώξνο απνξξύπαλζεο (εμνπιηζκόο) 

• Πξόρεηξνο θαζαξηζκόο  

• Πιύζε/ Έθπιπζε 

ξπζκίδνληαο ηελ πίεζε θαη 

ηε ζεξκνθξαζία 

• @ κέγ. 100 bars/80°C 

• Υξήζε απνξξππαληηθνύ 

εθόζνλ απαηηείηαη 

• Πεξηζπιινγή πγξώλ 

απνβιήησλ 

 

 



Πξνεηνηκαζία ηνπ εξγνηαμίνπ 

• Πεξηνξηζκόο/ Πξνζδηνξηζκόο 

πξόζβαζεο 

• Γηνρέηεπζε θπθινθνξίαο 

• Πξνζηαζία εδάθνπο θαη 

θαζαξηζκόο ησλ ηνκέσλ 

• Σνπνζέηεζε θαζνδεγεηηθώλ 

πηλαθίδσλ ζηνπο δηάθνξνπο 

ηνκείο 

• Μεηά ηηο εξγαζίεο, 

απνθαηάζηαζε ησλ αξρηθώλ 

ζπλζεθώλ 

 

 



Τγεία θαη αζθάιεηα (1) 

 

 

• Οξγάλσζε: 

– Ιεξαξρίεο δηνίθεζεο/ 

Αιπζίδεο επηθπιαθήο 

– Γηαδηθαζίεο επείγνπζαο 

αλάγθεο 

– Δλεκεξώζεηο 

– ύζηεκα Buddy 

• Πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

– Κιίκα 

– Υισξίδα/ Παλίδα 

– Υαξαθηεξηζηηθά πεξηνρήο 

– Παιίξξνηεο... 

 



Τγεία θαη αζθάιεηα (2) 

• Τγεία 

– ηάζε θαηά ηελ εξγαζία 

– Κύθινο αλάπαπζεο 

– Κνύξαζε θαη άγρνο 

– Δλπδάησζε 

• Δμνπιηζκόο θαη 

πξντόληα 

– Καλνληθό θαύζηκν 

– Γειηίν δεδνκέλσλ πεξί 

αζθαιείαο ησλ πιηθώλ 

– πληήξεζε 



Τγεία θαη αζθάιεηα (3) 

• ΜΑΠ 

– Πξόιεςε επαθήο κε 

    πεηξέιαην 

– Απνθπγή ζνξύβνπ 

– Πξόιεςε πηώζεσλ 

– … 

– Σνπιάρηζην κε πθαληέο ζηνιέο, 

γάληηα, ππνδήκαηα 

πξνζηαζίαο 

• Απνξξύπαλζε 

 



Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

 

 

• Πξνζαξκνζκέλα 

ζηηο εξγαζίεο, ζην 

πεηξέιαην, ζηηο 

ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, ζηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο 



Καζεκεξηλή δηαρείξηζε (1) 

• Καζεκεξηλή ελεκέξσζε 

• Δλεκέξσζε αζθαιείαο 

• Αλάζεζε εξγαζηώλ 

• Γηαλνκή ΜΑΠ θαη εμνπιηζκνύ 

• Οξγάλσζε εξγαζίαο, ελαιιαγή 

ησλ ρεηξηζηώλ, ηαμηλόκεζε 

απνβιήησλ 

 

 



Καζεκεξηλή δηαρείξηζε (2) 

• Απνξξύπαλζε 

• Απνζήθεπζε εμνπιηζκνύ 

• Μεηαθνξά απνβιήησλ 

• Απνηίκεζε 

• Καζεκεξηλό έληππν 

εξγνηαμίνπ 

• Γείηε ηα καζήκαηα ζρεηηθά 

κε ηε δηαρείξηζε εζεινληώλ 

 

 



Καζεκεξηλό έληππν εξγνηαμίνπ 

 

 

• Θα 

ζπκπιεξώλεηαη 

θαζεκεξηλά από 

ηνλ Τπεύζπλν 

επνπηείαο 

αθηνγξακκήο 



Λακβάλεηε ππόςε... 

• Πξνηεξαηόηεηα έρεη ε αζθάιεηα 

• Ρόινη, ηεξαξρία δηνίθεζεο 

• Οξγάλσζε ηεο πεξηνρήο 

• Πξνζηαζία ησλ θαζαξώλ ηνκέσλ 

• Οξγάλσζε ησλ εξγαζηώλ 

• Παξαθνινύζεζε όισλ ησλ ελεξγεηώλ 
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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.  
 
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  

Αποποίηση ευθύνης 

mailto:rempec@rempec.org

