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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Πάτμος, 31 Ιανουαρίου 2023 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                               Αριθμ. πρωτ.: 140 

     ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                   
   ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 

 

 

Ταχ. Δ/νση:  Χώρα –Πάτμος                                   Προς: Όπως στον Πίνακα Διανομής 

Πληρ: Κάππου Αναστασία                                          

Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ                                                        

Τηλέφωνο:  2247 3 60316                                                  

Fax:             2247 0 33355                                                   

e-mail: dilitap@yahoo.gr                                            

                                                                      

                                                                                                  

Θέμα: Εκπαίδευση για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης στην Πάτμο 

 

   Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, αλλά 

κυρίως στα πλαίσια της έμπρακτης ευαισθητοποίησής της στην πρόληψη και την τυχόν καταστολή της 

θαλάσσιας ρύπανσης, με την παρουσία και την συνεργασία της εξειδικευμένης σε αυτά τα θέματα 

Εταιρείας «ΜΕΤΟΠΗ Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος», διοργανώνεται εκπαίδευση σε 

θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο για την αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης στην Πάτμο. 

 Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να ενημερωθούν όλα τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας, αλλά και 

όσοι πολίτες το επιθυμούν, για τις δυνατότητες της Υπηρεσίας μας σε εξοπλισμό αντιρρύπανσης, καθώς 

και τις μεθόδους που πρέπει να ακολουθηθούν όταν και εάν προκύψει πραγματικό συμβάν στην ευρύτερη 

περιοχή των νησιών μας. 

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με το παρακάτω 

πρόγραμμα: 

 

1. Ώρα 08:30 - 10:30  θεωρητική εκπαίδευση σε κατάλληλη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 

Πάτμου "Πάτμιον" η οποία 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 της Υπηρεσίας μας στις νήσους 

ευθύνης της 

 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 
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 Αναφορά στα Μέσα Μεταφοράς Αντιρρυπαντικού εξοπλισμού και σύγκριση της 

αποτελεσματικότητάς τους, ανάλογα με το είδος του συμβάντος. 

 Προβολή οπτικοακουστικού υλικού αντιμετώπισης συμβάντος ρύπανσης στη θάλασσα με τα μέσα 

και το προσωπικό του Φορέα.  

 Άσκηση επί χάρτου σε Λιμένα ευθύνης της Υπηρεσίας μας. 

 

Ώρα 11:30 – 14:00 πρακτική εκπαίδευση στον Εμπορικό Λιμένα Πάτμου («Πούντος του Φτέρη») 

είτε στον Λιμένα Σκάλας, αναλόγως των επικρατούντων καιρικών συνθηκών, ως ακολούθως:  

 

1ο μέρος: Συνοπτική επίδειξη του εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης που διαθέτει το 

ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. εντός τριών (3) εμπορευματοκιβωτίων στον «Πούντο του Φτέρη», ανεξάρτητα με αυτόν 

που θα χρησιμοποιηθεί στην Άσκηση  

2ο μέρος: Διεξαγωγή άσκησης αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης, με την χρήση 

πλωτού φράγματος και εν συνεχεία αγκυροβόληση αυτού. Το σενάριο της εν λόγω άσκησης και το 

ακριβές σημείο του Λιμένα της Σκάλας, θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες της, κατά την διάρκεια 

της πρακτικής εκπαίδευσης. 

 

 Η Υπηρεσία μας με τις εκδηλώσεις αυτές, δείχνει έμπρακτα ότι συμμετέχει στις διαδικασίες κυρίως 

της πρόληψης και αν απαιτηθεί με τη βοήθεια και την συνδρομή όλων σας, πιστεύουμε ότι θα 

ανταποκριθούμε και στις διαδικασίες καταστολής Θαλάσσιας ρύπανσης, αποδεικνύοντας με την 

πρωτοβουλία αυτή για μια ακόμη φορά, ότι μπορούμε πράγματι όλοι οι φορείς να διατηρήσουμε σε 

υψηλό επίπεδο την οικολογική συνείδηση όλων μας και να συμβάλλουμε έμπρακτα στην Προστασία του 

Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.  

                                                                                                                   Ο Πρόεδρος  

 

 

 

                                                                                                    Αντώνιος Γαμπιέρης 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Λιμεναρχείο Πάτμου (patmos@hcg.gr) 

2. Δήμος Πάτμου (info@patmos.gov.gr) 

3. Τάγμα Εθνοφυλακής Πάτμου (tethpatmou@army.gr) 

4. Σύλλογος Λεμβούχων Πάτμου (melianosnikolas@gmail.com) 

5. ΔΕΗ Α.Ε. / Τ.Σ.Π. Πάτμου (tsp.patmos@gmail.com) 

6. Αγροτικός Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Πάτμου 

7. Patmos Traditional Shipyard Marine (patmosmarine@gmail.com)  

8. κ. Παναγιωτάκης Νικόλαος (jpanag1976@gmail.com) 

9. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  


