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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιµετώπισης Ρύπανσης από πετρέλαιο δηµιουργήθηκε
µε σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του προσωπικού, ώστε να ανταπεξέλθουν σε µια
απροσδόκητη ρύπανση πετρελαίου. Ο βασικός σκοπός του είναι να ενεργοποιήσει τις
απαραίτητες διαδικασίες ώστε να σταµατήσει ή να ελαχιστοποιήσει τη ρύπανση και να
µετριάσει τα αποτελέσµατα της.

Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει τα εξής:

-

Πίνακα Οµάδας Προσωπικού

Στην οµάδα προσωπικού έκτακτης ανάγκης συµµετέχει όλο το προσωπικό που
απασχολείται την στιγµή εκείνη στις εργασίες συλλογής και µεταφοράς.
Ο επικεφαλής της οµάδας συντονίζει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άµεση
επέµβαση του προσωπικού και των µέσων στον τόπο του ατυχήµατος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
∆ιαχειρίστρια Εταιρεία

Τηλ : 210 4290 280

HELLENIC ENVIRONMENTAL

Fax : 210 4290 286

CENTER A.E
Ακτή Κονδύλη 10 - Πειραιάς
Υπεύθυνος επικοινωνίας 24/24

Τηλ : 210 4290 280

HELLENIC ENVIRONMENTAL

Fax : 210 4290 286

CENTER A.E

Κινητό τηλ : 6949 192186

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Τεχνικός υπεύθυνος

Τηλ : 210 4290 280

HELLENIC ENVIRONMENTAL

Fax : 210 4290 286

CENTER A.E

Κινητό τηλ : 6942 555191

ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Operation Manager

Τηλ : 210 4290 280

HELLENIC ENVIRONMENTAL
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Κινητό τηλ : 6947 940298

ΛΑΜΠΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
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-

Χρησιµοποιούµενα µέσα επικοινωνίας

Τα µέσα επικοινωνίας που προβλέπονται για την επικοινωνία συντονιστή και
προσωπικού θα είναι:

•

Ασύρµατο δίκτυο VHF CHANNEL 17.

•

Όλα τα οχήµατα και πλωτά µέσα είναι εφοδιασµένα µε σταθµούς VHF.

•

Σταθερά Τηλέφωνα (βλ. πίνακα προσωπικού).

•

Κινητά τηλέφωνα που διαθέτει όλο το εµπλεκόµενο προσωπικό (βλ. πίνακα).
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Α. ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ
Τα πλωτά µέσα παραλαβής πετρελαιοειδών αποβλήτων που θα διαθέτει η εταιρεία µας,
είναι τα εξής:
•

∆/Ξ ECOFRIEND

•

∆/Ξ ECOKEEPER

•

Π/∆ ECOMASTER (Πλωτός ∆ιαχωριστήρας)

Όλα τα πλοία, όπως και ο πλωτός διαχωριστήρας ΕΚΟΜΑΣΤΕΡ, διαθέτουν το δικό
τους Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, εγκεκριµένο από το Υ.Ν.&Α., καθώς και το Κεντρικό
Λιµεναρχείο Πειραιά. Πιο συγκεκριµένα, αν η ρύπανση από πετρέλαιο προέλθει από
πλωτό µέσο, ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες:

-

∆ιαδικασία αναφοράς

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκτεταµένη ρύπανση η οποία εγκυµονεί κινδύνους για
τη θαλάσσια περιοχή του Ο.Λ. Καβάλας Α.Ε., ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
•

Ενηµέρωση αρµοδίων εταιρείας (Πίνακας των αρµόδιων που πρέπει να
ενηµερωθούν φαίνεται στην προηγούµενη παράγραφο).

•

Ενηµέρωση Λιµενικών Αρχών, για την υπάρχουσα κατάσταση και τους πιθανούς
κινδύνους (Πίνακας επικοινωνίας ακολουθεί).

•

-

Ενηµέρωση Υπεύθυνου Ο.Λ. Καβάλας Α.Ε.

Στοιχεία Αναφοράς

Η αναφορά για περιστατικό ρύπανσης θα περιλαµβάνει τις παρακάτω πληροφορίες στο
βαθµό που αυτές είναι διαθέσιµες και διακριβωµένες :

•

Στοιχεία παρατηρητή

•

Χρόνο εντοπισµού

•

Στοιχεία της περιοχής
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•

∆ιαστάσεις κηλίδας

•

Περιγραφή χαρακτηριστικών πετρελαίου (χρώµα, εµµένων ή όχι κλπ)

•

Πληροφορίες για την πηγή πρόκλησης

•

Επικρατούσες καιρικές συνθήκες

•

Αρχική εκτίµηση για το ενδεχόµενο προσβολής των ακτών

Η ανωτέρω αναφορά γίνεται µε χρήση είτε VHF, είτε κινητού τηλεφώνου, που
διαθέτουν όλα τα µέλη της οµάδας.

-

Χρησιµοποιούµενα µέσα και µηχανήµατα

Όλα τα πλωτά µέσα διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό για την άµεση αντιµετώπιση
έκτακτων περιστατικών, σύµφωνα µε την απόφαση του Κεντρικού Λιµενάρχη Πειραιά
µε Αριθ. Πρωτ. 3221.5/02/94.
Όλα τα απαιτούµενα κατά περίπτωση µέσα της εταιρείας καθώς και τα µηχανήµατα θα
διατίθενται για την αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης.
Τα µηχανήµατα και τα µέσα που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
ειδοποιούνται να σπεύσουν στον τόπο του συµβάντος και παίρνουν οδηγίες ενεργειών
από τον συντονιστή της οµάδας.

-

Πρόγραµµα ενεργειών

Με την επισήµανση ατυχήµατος ρύπανσης, αµέσως, από τον χειριστή του µέσου θα
ειδοποιείται µε το ασύρµατο δίκτυο VHF είτε µε κινητό τηλέφωνο ο συντονιστής του
σχεδίου έκτακτης ανάγκης, ο οποίος σε συνεργασία µε τον τεχνικό υπεύθυνο :
•

Εξετάζουν τα στοιχεία που περιέχονται στην αναφορά.

•

Ενηµερώνουν / ειδοποιούν τις Αρµόδιες Αρχές (Λιµενικές Αρχές, Ο.Λ. Καβάλας)
προκειµένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα.

•

Μελετούν τη συµπεριφορά της κηλίδας και εκτιµούν τα απαραίτητα µέσα για την
ταχεία και αποτελεσµατική αντιµετώπιση.
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•

Τίθεται σε ετοιµότητα όλο το απαιτούµενο προσωπικό.

•

Λαµβάνονται άµεσες ενέργειες αντιµετώπισης – περιορισµού της ρύπανσης.

Πέραν των άµεσων ενεργειών περιορισµού της ρύπανσης οι αρµόδιες Αρχές, υπόψη
των οποίων τίθεται το παρόν Σχέδιο ενηµερώνονται άµεσα προκειµένου να
ενεργοποιηθεί το Τοπικό ή Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιµετώπιση
Περιστατικών Ρύπανσης.

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα τηλέφωνα των αρµοδίων Αρχών :
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας / ∆ιεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος – ∆ΠΘΠ

ΤΗΛ : 210 4220440-1
FAX : 210 4220441
ΤΗΛ : 210 4121211, 210 4112500

Θάλαµος Επιχειρήσεων Υ.Ν.Α.

HELLAS RADIO CH.16
SATEL 008731133277
ΤΗΛ : 2510 223691, 223282

Οργανισµός Λιµένος Καβάλας Α.Ε.

FAX : 2510 220125

Κεντρικό Λιµεναρχείο Καβάλας

ΤΗΛ : 2510 223716

Λιµενικός Σταθµός Κεραµωτής

ΤΗΛ : 25910 51204

Λιµενικός Σταθµός Θάσου

ΤΗΛ : 25930 22106

EKAB

ΤΗΛ : 166

Στους παρακάτω πίνακες περιγράφονται συνοπτικά :
•

Οι διαδικασίες αναφοράς περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης.

•

Τα καθήκοντα των µελών της οµάδας για την αντιµετώπιση της ρύπανσης από
πετρελαιοκηλίδα.

•

Οι ενέργειες σε περίπτωση διαρροής σκάφους.

•

Οι ενέργειες έκτακτης ανάγκης.

•

Το διάγραµµα ροής.

-6-

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Β. ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ
Για την αντιµετώπιση ρύπανσης από πετρέλαιο υπάρχει σε κάθε βυτιοφόρο όχηµα
µεταφοράς, ανηρτηµένος πίνακας ενεργειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Όλα τα οχήµατα µεταφοράς διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό για την άµεση
αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Ο εξοπλισµός αυτός, ανάλογα µε τη χρήση του
κάθε οχήµατος περιλαµβάνει :

1. Πυροσβεστήρα CO2

2. 20 τεµάχια πλαστικές σακούλες

3. Πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως

4. Φωτογραφική µηχανή

5. Σιλικόνη για τον περιορισµό

6. Φακό µπαταρίας

µικρών διαρροών
7. Σφήνες για τον περιορισµό µικρών
διαρροών

8. Στολή αδιάβροχη

9. Φτυάρι non spark

10. ∆ύο ζεύγη Γάντια,

11. Κινητό τηλέφωνο

12. Ένα ζεύγος Γυαλιά εργασίας

13. Ένα Τρίγωνο σήµανσης κινδύνου

14. Φόρµα µιας χρήσης

15. Τέσσερις Κορύνες σήµανσης

16. Κράνος

κινδύνου
17. Ταινία 50m επισήµανσης του

18. Ένα ζεύγος Γαλότσες

επικίνδυνου χώρου
19. 1 Λουκάνικο απορροφητικό

20. Στολή µιας χρήσεως

ελαιόφιλο
21. 1 πακέτο (20 τεµάχια) ελαιώφιλες
απορροφητικές πετσέτες
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Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Περιστατικών
κατά τον χειρισµό και τη µεταφορά πετρελαιοειδών αποβλήτων
και χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων
ΠΙΘΑΝΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ:

Επιβλαβείς ουσίες
Πιθανόν δηλητηριώδες κατά την κατάποση.
Πιθανή επαφή δύναται να δηµιουργήσει ερεθισµό στο δέρµα και τα µάτια.
Στην περίπτωση πυρκαγιάς µπορούν να προκαλέσουν ερεθιστικά,
διαβρωτικά, και / ή τοξικά αέρια.
Οι παρενέργειες από την εισπνοή αερίων δεν είναι άµεσες και επιβάλλεται
48ωρη ιατρική παρακολούθηση.

ΑΤΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

Ματιών
Απαραίτητη η χρησιµοποίηση γυαλιών ολικής προστασίας και να είναι
διαθέσιµο οφθαλµόλουτρο όπου υπάρχει σοβαρή πιθανότητα επαφής µε τα
µάτια. Επίσης προσωπίδα στη περίπτωση ανεξέλεγκτης διαρροής υγρών.
∆έρµατος
Απαραίτητα τα γάντια και ο ιµατισµός που θα αποτρέψει κάθε επιδερµική
επαφή. Τα γάντια να είναι ανθεκτικά και οι γαλότσες ασφαλείας.
Αναπνοής
Αποφυγή εισπνοής ατµών και σταγονιδίων.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Άµεση επέµβαση σε φωτιά
• Σβήνουµε τα φώτα και τη µηχανή του οχήµατος µεταφοράς.
• Αποµάκρυνση κάθε εστίας φλόγας / θερµότητας. Οριοθετούµε τη
µολυσµένη ζώνη και προειδοποιούµε τους άλλους οδηγούς.
• Αποµακρύνουµε όλους τους ανθρώπους που δεν συµµετέχουν στην
αντιµετώπιση του περιστατικού.
• Αποµακρύνουµε οποιονδήποτε είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από
εκείνη του ανέµου και σε κατεύθυνση κάθετη του άξονα του βυτίου.
• Επισηµάνετε τις οδούς µε ανεξάρτητες προειδοποιητικές πινακίδες,
προειδοποιήστε τους άλλους διερχόµενους οδηγούς.
• Μην επιχειρήσετε να αντιµετωπίσετε οποιαδήποτε φωτιά, η οποία έχει
σχέση µε το φορτίο.
Περίπτωση ∆ιαρροής
• Σβήνουµε τα φώτα και τη µηχανή του οχήµατος µεταφοράς.
• Αποµάκρυνση κάθε εστίας φλόγας / θερµότητας. Οριοθετούµε τη
µολυσµένη ζώνη και προειδοποιούµε τους άλλους οδηγούς.
• Επισηµάνετε τις οδούς µε ανεξάρτητες προειδοποιητικές πινακίδες,
προειδοποιήστε τους άλλους διερχόµενους οδηγούς.
• Αποφεύγουµε την επαφή και δεν πατάµε τα µολυσµένα υλικά.
• Σφραγίζουµε τη διαρροή αν είναι δυνατόν χωρίς να θέτουµε τον εαυτό µας
σε κίνδυνο.
• Εµποδίζουµε την εισροή του υγρού σε υπονόµους, υπόγεια, χείµαρρους
ανοίγµατα.
• Απορροφούµε τα υγρά µε άµµο, χώµα ή άλλο προσροφητικό υλικό και το
τοποθετούµε σε ασφαλή κιβώτια ή βαρέλια .
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• Ειδοποιούµε την Αστυνοµία ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
• Μην επιχειρήσετε να αντιµετωπίσετε οποιαδήποτε φωτιά, η οποία έχει
σχέση µε το φορτίο.
Περίπτωση Πυρκαγιάς Μικρής Εστίας
• Σβήνουµε τα φώτα και τη µηχανή του οχήµατος µεταφοράς.
• Επισηµάνετε τις οδούς µε ανεξάρτητες προειδοποιητικές πινακίδες,
προειδοποιήστε τους άλλους διερχόµενους οδηγούς.
• Αποµάκρυνση κάθε εστίας φλόγας / θερµότητας. Οριοθετούµε τη
µολυσµένη ζώνη.
• Χρησιµοποιούµε πυροσβεστήρας CO2 νερού ή αφρού.
• Αν είναι δυνατό χωρίς να εκτεθούµε σε κίνδυνο αποµακρύνουµε τα δοχεία
που δεν έπαθαν ζηµιά και τα διατηρούµε κρύα µε παγωµένο νερό αν
εκτέθηκαν στη φωτιά
Περίπτωση Πυρκαγιάς Μεγάλης εστίας
• Ειδοποιούµε την Αστυνοµία ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την
εταιρία.
• Ζητάµε τον κ. Ψαροµιχαλάκη ή τον κ. Π. Γεωργίου
• Κατάσβεση µε νερό πίεσης ή αφρό.
• ∆ιατηρούµε τα δοχεία κρύα µε παγωµένο νερό ακόµη και µετά τη
κατάσβεση της εστίας.
• Μην επιχειρήσετε να αντιµετωπίσετε οποιαδήποτε φωτιά, η οποία έχει
σχέση µε το φορτίο.
Πυρκαγιά στο φορτηγό µεταφοράς
• Κατάσβεση από απόσταση.
• Τοποθετούµε φράγµατα για το περιορισµό (κατακράτηση) του νερού
κατάσβεσης και συλλογή του για διάθεση.
• ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ να βρισκόµαστε στο εµπρόσθιο ή οπίσθιο
τµήµα του οχήµατος µεταφοράς.
• Μην επιχειρήσετε να αντιµετωπίσετε οποιαδήποτε φωτιά, η οποία έχει
σχέση µε το φορτίο.
ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

• Μεταφορά του θύµατος στο καθαρό αέρα. Αρχίζουµε τεχνητή αναπνοή
στη περίπτωση που δεν αναπνέει.
• Παρέχουµε οξυγόνο αν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή.
• Βγάζουµε αµέσως και αποµακρύνουµε µολυσµένα ρούχα.
• Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα ή τα µάτια γίνεται καλό πλύσιµο για 20
λεπτά.
• ∆ιατηρούµε το θύµα ζεστό και ήρεµο. Αναζητούµε ιατρική βοήθεια.
Ενηµερώνουµε το ιατρικό προσωπικό που παρέχει πρώτες βοήθειες για τη
φύση των ουσιών έτσι ώστε να πάρουν τα κατάλληλα µέτρα προστασίας.
• Σε περίπτωση εγκαυµάτων δροσίστε αµέσως το προσβληθέν δέρµα όσο το
δυνατόν περισσότερο µε κρύο νερό.
• Άτοµα που εισέπνευσαν τους καπνούς που παρήχθησαν σε µία φωτιά
µπορεί να µην παρουσιάσουν αµέσως συµπτώµατα. Ο πάσχων πρέπει να
µείνει κάτώ από ιατρική περίθαλψη για τουλάχιστόν 24 ώρες.
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Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Περιστατικών κατά το Χειρισµό
και τη µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων
Ανάλογα µε το είδος αποβλήτου αναπτύσσεται αντίστοιχο σχέδιο αντιµετώπισης
εκτάκτων αναγκών και εφαρµόζονται οι κάτωθι διαδικασίες :
Κίνδυνοι :

Επιβλαβείς ουσίες
Πιθανόν δηλητηριώδες κατά την εισπνοή, κατάποση και επιδερµική επαφή.
Οι ατµοί µπορεί να είναι βαρύτεροι από τον αέρα και διαχέονται κοντά στο
έδαφος.
Έκθεση σε φλόγα ή καυτή επιφάνεια είναι δυνατόν να προκαλέσει αύξηση
της πίεσης µε κίνδυνο έκρηξης.
Είναι δυνατόν να αποσυντεθούν σχηµατίζοντας CO, CO2 HCL, φαινολικές
ενώσεις αλδεΰδες και άλλα τοξικά αέρια.
Οι παρενέργειες από την εισπνοή αερίων δεν είναι άµεσες και επιβάλλεται
48ωρη ιατρική παρακολούθηση.

Προστασία :

Ματιών
Απαραίτητη η χρησιµοποίηση γυαλιών ολικής προστασίας και να είναι
διαθέσιµο οφθαλµόλουτρο όπου υπάρχει σοβαρή πιθανότητα επαφής µε τα
µάτια. Επίσης προσωπίδα στη περίπτωση ανεξέλεγκτης διαρροής υγρών.
∆έρµατος
Απαραίτητα τα γάντια και ο ιµατισµός που θα αποτρέψει κάθε επιδερµική
επαφή. Συνήθως φόρµες ολόσωµες µιας χρήσης (short life) µε αντοχή στη
διαπερατότητα ειδικότερα από PCBs ή και ποδιά µακριά από συµβατό υλικό.
Τα γάντια να είναι ανθεκτικά ειδικότερα στα PCBs καθώς επίσης και οι
γαλότσες ασφαλείας.
Αναπνοής
Αποφυγή εισπνοής ατµών και σταγονιδίων. Για χαµηλές συγκεντρώσεις σε
εξωτερικούς χώρους είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί µάσκα µισού
προσώπου µε τα κατάλληλα προ-φίλτρα και φίλτρα µε ενεργό άνθρακα και
οργανικούς ατµούς. Στην περίπτωση υψηλών συγκεντρώσεων µπορεί να
θεωρηθεί απαραίτητη η χρησιµοποίηση αυτόνοµης αναπνευστικής συσκευής.

Ενέργειες :

Άµεσης Επέµβασης
• Αποµάκρυνση κάθε εστίας φλόγας/ θερµότητας. Σβήνουµε τα φώτα και τη
µηχανή του οχήµατος µεταφοράς.
• Οριοθετούµε τη µολυσµένη ζώνη και προειδοποιούµε τους άλλους
οδηγούς.
• Αποµακρύνουµε όλους τους ανθρώπους που δεν συµµετέχουν στην
αντιµετώπιση του περιστατικού.
• Αποµακρύνουµε όποιον είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη του
ανέµου.
• Μένουµε όρθιοι µε τον άνεµο πίσω µας.
Περίπτωση ∆ιαφυγής /∆ιαρροής
• Αποµακρύνουµε κάθε εστία ανάφλεξης (αναµµένα τσιγάρα, φωτοβολίδες,
σπινθήρα ή φλόγα) στην άµεση περιοχή.

- 10 -

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
• Αποφεύγουµε την επαφή και δεν πατάµε τα µολυσµένα υλικά.
• Σφραγίζουµε τη διαρροή αν είναι δυνατόν χωρίς να θέτουµε τον εαυτό µας
σε κίνδυνο.
• Εµποδίζουµε την εισροή του υγρού σε υπονόµους, υπόγεια, χείµαρρους
ανοίγµατα.
• Απορροφούµε τα υγρά µε άµµο, χώµα ή άλλο προσροφητικό υλικό και το
τοποθετούµε σε ασφαλή κιβώτια ή βαρέλια.
• Ειδοποιούµε την Αστυνοµία ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Περίπτωση Πυρκαγιάς Μικρής Εστίας
• Χρησιµοποιούµε πυροσβεστήρας CO2 νερού ή αφρού.
• Αν είναι δυνατό χωρίς να εκτεθούµε σε κίνδυνο αποµακρύνουµε τα δοχεία
που δεν έπαθαν ζηµιά και τα διατηρούµε κρύα µε παγωµένο νερό αν
εκτέθηκαν στη φωτιά.
Περίπτωση Πυρκαγιάς Μεγάλης εστίας
• Κατάσβεση µε νερό πίεσης ή αφρό.
• ∆ιατηρούµε τα δοχεία κρύα µε παγωµένο νερό ακόµη και µετά τη
κατάσβεση της εστίας.
Πυρκαγιές σε οχήµατα µεταφοράς
• Κατάσβεση από απόσταση.
• Τοποθετούµε φράγµατα για το περιορισµό (κατακράτηση) του νερού
κατάσβεσης και συλλογή του για διάθεση.
• ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ να βρισκόµαστε στο εµπρόσθιο ή οπίσθιο
τµήµα του οχήµατος µεταφοράς.
Πρώτες
βοήθειες :

• Μεταφορά του θύµατος στο καθαρό αέρα. Αρχίζουµε τεχνητή αναπνοή
στη περίπτωση που δεν αναπνέει.
• Παρέχουµε οξυγόνο αν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή.
• Βγάζουµε αµέσως και αποµακρύνουµε µολυσµένα ρούχα.
• Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα ή τα µάτια γίνεται καλό πλύσιµο για 15
λεπτά.
• ∆ιατηρούµε το θύµα ζεστό και ήρεµο. Αναζητούµε ιατρική βοήθεια.
Ενηµερώνουµε το ιατρικό προσωπικό που παρέχει πρώτες βοήθειες για τη
φύση των ουσιών έτσι ώστε να πάρουν τα κατάλληλα µέτρα προστασίας.
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Ο Πίνακας ελέγχου που ακολουθεί σκοπό έχει να δώσει οδηγίες ανταπόκρισης σε
περίπτωση που συµβεί ρύπανση από πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαδικασιών
παραλαβής καυσίµων ή παράδοσης καταλοίπων ή διαρροής σκάφους.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ενεργοποίηση συναγερµού

Ναι/Όχι

Άτοµο που ανακάλυψε
το περιστατικό

Έναρξη διαδικασιών έκτακτης ανάγκης του
πλοίου

Ναι/Όχι

Αξιωµατικός Φυλακής

∆ιακοπή των λειτουργιών παραλαβής
καυσίµων / φορτίου

Ναι/Όχι

Αξιωµατικός Φυλακής

Κλείσιµο επιστοµίων

Ναι/Όχι

Αξιωµατικός Φυλακής

∆ιακοπή αερισµού στους χώρους ενδιαίτησης

Ναι /Όχι

Αξιωµατικός Φυλακής

∆ιακοπή αερισµού στο µηχανοστάσιο

Ναι/Όχι

Μηχανικός Φυλακής

Εντοπισµός της πηγής και της αιτίας
ρυπάνσεως / διαρροής

Ναι/Όχι

Αξιωµατικός Φυλακής

Μείωση ή διακοπή της εκροής

Ναι/Όχι

Αξιωµατικός Φυλακής

Έναρξη διαδικασιών καθαρισµού µε χρήση
απορροφητικών υλικών και επιτρεπτών

Ναι/Όχι

Υποπλοίαρχος

ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Πλοίαρχος Υπ/χος Α΄ Μηχ.

Αξιωµ.
Φυλακής Τοπικός
Κατ/τος Αντιπρ.

Κλείσιµο επιστοµίων

1

1

1

Κράτηση χειρισµών

1

1

1

Ενηµέρωση Εγκατάστασης /
Φορτηγίδας

1

1

Ενηµέρωση προσωπικού πλοίου
σχετικά µε το συµβάν

1

1

Σήµανση σήµατος Συναγερµού

1
1

Εφαρµογή διαδικασιών SOPEP

1

Αποστολή εις άπαντες τους
ενδιαφερόµενους της αρχικής
αναφοράς

1

Ενηµέρωση παραπλεόντων πλοίων

1

Έναρξη διαδικασιών περισυλλογής και
καθαρισµού

1

1

Εντοπισµός πηγής διαρροής και έκταση
βλάβης

1

1

Απολογισµός ρυθµού διαρροής,
κοπώσεων πλοίου και ευστάθειας

1

1

Εφαρµογή διαδικασιών ∆ιάσωσης

1

Συνεργασία µε συνεργείο ξηράς και
προγραµµατισµός εργασιών

1

1

Ascertain cause of incident

1

1

1

Καθορισµός διορθωτικών ενεργειών

1

1

1
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙ∆Α
ΒΑΘΜΟΣ
Πλοίαρχος

Υποπλοίαρχος

Α' Μηχανικός

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Γενικός υπεύθυνος των επιχειρήσεων στο πλοίο. Αναφορά του
γεγονότος όπως απαιτείται. Παραµένει ως κύριος αντιπρόσωπος των
Πλοιοκτητών έως ότου αναπληρωθεί. Σηµειώνει όλα τα γεγονότα στο
Ηµερολόγιο.
Υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες επί του καταστρώµατος. Κρατάει
τον Πλοίαρχο ενήµερο για την κατάσταση και για τα αποτελέσµατα
από τις ενέργειες που έχουν γίνει ώστε να περιοριστεί η διαρροή.
Υπεύθυνος για τον χειρισµό των καυσίµων. Οργανώνει την χρήση
του απορρυπαντικού εξοπλισµού του πλοίου. Εκκινεί την αντλία
πυρκαγιάς / αφρού.

Β' Μηχανικός

Βοηθός τού Α' Μηχανικού.

Αξιωµατικός Φυλακής

Σταµατάει όλες τις ενέργειες µετάγγισης. Ενηµερώνει τον
Υποπλοίαρχο για την κατάσταση. Συγκεντρώνει όλα τα µέλη του
πληρώµατος καταστρώµατος του πλοίου στις σωστότερες θέσεις ώστε
να προληφθεί η διαφυγή πετρελαίου από την πλευρά του πλοίου.

Ανθυ/πλοίαρχος εκτός
υπηρεσίας

Υπεύθυνος για την πρόληψη πυρκαγιάς. Επιστρατεύει όλα τα εκτός
υπηρεσίας µέλη του πληρώµατος. Βοηθάει τον Υποπλοίαρχο.

Μηχανικός Φυλακής

Υπεύθυνος για την προετοιµασία καταπολέµηση πυρκαγιάς.
Εξασφαλίζει την επαρκή πίεση του αέρα στο κατάστρωµα για την
χρήση των φορητών αντλιών περισυλλογής.

Ηλεκτρολόγος

Κάτω από τις εντολές του Α' Μηχανικού

Πλήρωµα
καταστρώµατος
εν υπηρεσία

Εάν εντοπισθεί διαρροή πετρελαίου σηµαίνουν άµεσα γενικό
συναγερµό µε οποιοδήποτε µέσο. Ενηµερώνουν αµέσως τον
Αξιωµατικό Φυλακής. Ανοίγουν τις βαλβίδες αέρος των φορητών
αντλιών περισυλλογής καταστρώµατος καταθλίβοντας στις δεξαµενές
καταλοίπων ή µία άλλη διαθέσιµη άδεια δεξαµενή κατόπιν οδηγιών
του Αξιωµατικού καταστρώµατος. Τοποθετούν απορροφητικά υλικά
ώστε να εµποδίσει το πετρέλαιο να φτάσει στην πλευρά του πλοίου.
Ξεκινούν τον καθαρισµό χρησιµοποιώντας όλα τα διαθέσιµα µέσα
και εξοπλισµό που υπάρχει στο πλοίο.

Πλήρωµα καταστρώµατος
εκτός υπηρεσίας

Εκτελούν οδηγίες Αξιωµατικού Φυλακής, Υποπλοιάρχου, Ναύκληρου.

Αντλιωρός

Χειρίζεται τις απαραίτητες βαλβίδες κάτω από τις οδηγίες του
Αξιωµατικού Φυλακής ή Α' Μηχανικού.

Ναύκληρος

Οργανώνει το προσωπικό καταστρώµατος εκτός υπηρεσίας.
Ακολουθεί τις εντολές του Υποπλοιάρχου ή Αξιωµατικού Φυλακής
για τις διαδικασίες καθαρισµοί,

Προσωπικό
Μηχανοστασίου

Ακολουθούν τις εντολές του Α' Μηχανικού
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Πραγµατική ή Πιθανή

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
•

Ενεργοποίηση πληρώµατος

•

Εντοπισµός πηγής ρύπανσης

•

Εκτίµηση ρύπανσης

ΑΝΑΦΟΡΑ
Από τον Πλοίαρχο ή άλλο Εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ
Σε κάθε πραγµατική ή πιθανή ρύπανση
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΦΟΡΑ
• Με τον ποιο σύντοµο τρόπο στον παράκτιο Ρ/Σ
• Σε σταθµό ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας ή
• Θάλαµο επιχειρήσεων διάσωσης (εν πλώ)
• Με τον ποιο σύντοµο τρόπο στην τοπική αρχή
ΠΡΟΣ ΠΟΙΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΦΟΡΑ
• Πλησιέστερη παράκτια αρχή
• Τοπική λιµενική αρχή & εγκατάσταση (στο
λιµάνι)
• Πλοιοκτήτες, ∆ιαχειριστές, Ρ&Ι, Ασφαλιστές
• Ναυλωτές, Πράκτορες, Παραλήπτες
• Σύµφωνα µε τις καταστάσεις επαφών

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον περιορισµό
της διαρροής και απειλής του περιβάλλοντος

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ
• Αλλαγή πορείας ή ταχύτητας
• Αλλαγή εγκάρσιας ή διαµήκους
κλίσης
• Αγκυροβολία
• Επικάθησης
• Προετοιµασία ρυµούλκησης
• Προσφυγή σε ασφαλές λιµάνι
• Πρόβλεψη καιρικών συνθηκών
και ρευµάτων
• Παρακολούθηση κηλίδας
• Καταγραφή γεγονότων και
επικοινωνιών που γίνονται

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ
• Αρχική αναφορά (Res. 648(16))
• Συµπληρωµατική αναφορά
• Χαρακτηριστικά φορτίου
• Κατανοµή φορτίου/έρµατος/καυσίµων
• Καιρικές συνθήκες
• Κατεύθυνση κηλίδας
• Αιτούµενη βοήθεια
- Επιθαλάσσια αρωγή
- Μεταφόρτωση φορτίου
- Μηχανικός εξοπλισµός
- Προσωπικό
- ∆ιασκορπιστικά υλικά ή µέσα

•
•
•
•
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ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
• Εκτίµηση κατάστασης και µέτρα
προφύλαξης
• Αξιολόγηση και καθορισµός
προτεραιότητας ενεργειών
• Μελέτη ευστάθειας και κοπώσεων
• Ερµατισµός/ Αφερµατισµός
• Εσωτερική µεταφορά φορτίου
• Μεταφορά φορτίου καυσίµων σε άλλο
πλοίο.
• Προετοιµασία για:
- Σταµάτηµα διαρροής
- Κατάσβεση πυρκαγιάς
- Χρήση εξοπλισµού πλοίου
- Άλλα

ΒΗΜΑΤΑ ΠΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Βλέπε κατάσταση Εθνικών επαφών
Βλέπε κατάσταση επαφών πλοίου
Εργολάβος καθαρισµών
Συνεχής παρακολούθηση ενεργειών

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ

ΟΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Πλοίο

Πλοίο

Εθνικές & Τοπικές αρχές
Υπεύθυνος
Εγκαταστάσεων

Πλησιέστερη κρατική
αρχή
Πλοιοκτήτες

Πράκτορες Πλοιοκτητών
∆ιαχειρίστρια Εταιρεία
∆ιαχειρίστρια Εταιρεία
P & I Club
Πλοιοκτήτες
Τοπικό Αντιπρόσωπο
P & I Club

P & I Club

Τεχνική Εταιρεία
που έχει οριστεί από
τους πλοιοκτήτες

Τεχνική Εταιρεία
που έχει οριστεί από
τους πλοιοκτήτες
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