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       Μύκονος, 02/11/2017 
       Αρ. Πρωτ. –οικ. 2788 - 

 

ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης. 
 

Στα πλαίσια της έμπρακτης μέριμνας του ΔΛΤ Μυκόνου στα θέματα Προστασίας του 

Θαλασσίου Περιβάλλοντος,  κατ' εκτέλεση και των αναφερόμενων στην ισχύουσα 

Νομοθεσία και με την παρουσία και την συνεργασία της εξειδικευμένης σε αυτά τα 

θέματα Εταιρείας 'ΜΕΤΟΠΗ Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος',  διοργανώνει 

εκπαίδευση και σε Θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο για την αποτροπή Θαλάσσιας 

ρύπανσης, με αφορμή και το πολύ σοβαρό συμβάν της θαλάσσιας ρύπανσης στον 

Σαρωνικό Κόλπο μετά τη βύθιση του Δ/Ξ Αγία Ζώνη II, με σκοπό να ενημερωθούν όλα 

τα μέλη της εθελοντικής Ομάδας της Μυκόνου αλλά και όσοι πολίτες το επιθυμούν, για 

τις δυνατότητες του ΔΛΤΜ σε εξοπλισμό αντιρρύπανσης, αλλά και τις μεθόδους που 

πρέπει να ακολουθηθούν όταν και εάν προκύψει πραγματικό συμβάν στην ευρύτερη 

περιοχή του Νησιού μας, σύμφωνα  με το παρακάτω πρόγραμμα: 

 

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 

Θεωρητική Εκπαίδευση.  

Η θεωρητική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο 

Μυκόνου από 16:00 έως 19:00 και θα περιλαμβάνει: 

 

 Εισαγωγή - Είδη & Τρόποι εισροής ρυπογόνων ουσιών εντός Λιμενικής 

Εγκατάστασης 

 Οι ιδιότητες του πετρελαίου όταν αυτό έρθει σε επαφή με τη θάλασσα 

 Παρουσίαση του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου και 

των λοιπών εγκαταστάσεων στη Νήσο 

 Διαδικασίες χρήσεως των πλωτών φραγμάτων με έμφαση στην αγκύρωσή τους 

 Διαδικασίες χρήσεως των απορροφητικών και προσκολλητικών υλικών και επιλογή 

του κατάλληλου υλικού ανάλογα με το περιστατικό 

 Αναφορά στα Μέσα Μεταφοράς Αντιρρυπαντικού εξοπλισμού και σύγκριση 

αποτελεσματικότητά τους, ανάλογα με το είδος του Συμβάντος. 

 Ανάλυση του προσφάτου συμβάντος ρύπανσης της θάλασσας στο Σαρωνικό Κόλπο 

μετά την βύθιση του Δεξαμενόπλοιου Αγία Ζώνη II την 10/9/2017 με πλούσιο και 
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επίκαιρο φωτογραφικό υλικό, αλλά και αναφορά στις εργασίες απορρύπανσης 40 

Km ακτογραμμής, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη 

 Άσκηση επί χάρτου σε Λιμένα ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

 

Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 

Α. Πρακτική Εκπαίδευση.  

1ο μέρος. Επίδειξη του εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης που διαθέτει το 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στο αγκυροβόλιο της ΔΕΗ/ΑΣΠ Μυκόνου, από 09:00 έως 

10:00  

 

2ο μέρος. Διεξαγωγή άσκησης αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης 

αγκυροβόλιο της ΔΕΗ/ΑΣΠ Μυκόνου, με χρήση πλωτού φράγματος και αγκυροβόλησή 

του, από 10:00  έως  12:00. 

Σε περίπτωση επικρατουσών δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα καθοριστεί νέο σενάριο 

ρύπανσης και η εκτέλεση Ασκήσεως θα πραγματοποιηθεί σε ασφαλέστερη Λιμενική 

Εγκατάσταση της Νήσου. 

Εκπαιδευτής: Αγγελόπουλος Μιχάλης – ΜΕΤΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Την εκπαίδευση μπορούν  να παρακολουθήσουν και μέλη Τοπικών συλλόγων, 

φορέων κ.λπ. που δεν ανήκουν στην Ομάδα Αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου 

  

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με τον κ. Νίκο Βαρδαλάχο, 

τηλέφωνο 22890-28933, 22890-28935 fax: 22890-28934, e-mail: info@mykonosports.gr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

ΠΡΟΣ: 

Ομάδα Αντιρρύπανσης ΔΛΤ Μυκόνου 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 

 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 Δήμος Μυκόνου 

 Λιμεναρχείο Μυκόνου 

 Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Μυκόνου 

 Σύλλογος Επαγγελματικών Αλιέων Μυκόνου 

Η Πρόεδρος του ΔΣ 
 
 
 
 

Ελένη Καλπουρτζή 
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 Σύλλογος Λαντζών Μυκόνου 

 Σύλλογος Φορτοεκφορτωτών Μυκόνου 

 Σύλλογος Λιμενεργατών Μυκόνου 

 Σύλλογος επαγγελματικών σκαφών Μυκόνου 

 1
ο
 Σύστημα Ναυτοπροσκόπων 

 Εθελοντές Νήσου Μυκόνου 
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