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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης ΔΛΤ Πρέβεζας για το

έτος 2021

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της έμπρακτης ευαισθησίας του ΔΛΤ Πρέβεζας σε ό,τι αφορά

στην Προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος, η υπηρεσία μας θα προβεί και φέτος στην ετήσια

τακτική εκπαίδευση της τοπικής ομάδας εθελοντών με σκοπό να εκπαιδευτούν στις διαδικασίες

αντιμετώπισης πιθανής θαλάσσιας ρύπανσης ως ακολούθως:

Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

Α. Πρακτική Εκπαίδευση.

1ο  μέρος.  Διεξαγωγή  άσκησης  αντιμετώπισης  περιστατικού  θαλάσσιας  ρύπανσης  στο  λιμάνι

Πρέβεζας με χρήση πλωτού φράγματος και αγκυροβόλησή του, από 09.00 έως 12.00.

2ο μέρος. Επίδειξη του εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης που διαθέτει το Δημοτικό

Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας στο λιμάνι της Πρέβεζας, από 12.00 έως 14.00, έξω από το σημείο

όπου βρίσκεται αποθηκευμένος ο εξοπλισμός, λόγω των συνθηκών της COVID-19.

Β. Θεωρητική Εκπαίδευση.

Η θεωρητική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο λόγω των συνθηκών COVID-19

την ίδια ημέρα με την πρακτική

και θα περιλαμβάνει:

− Τις ιδιότητες του πετρελαίου όταν αυτό έρθει σε επαφή με τη θάλασσα

− Παρουσίαση του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Πρέβεζας.
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− 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

− Διαχείριση Αποβλήτων που προκύπτουν από την αντιμετώπιση ρυπάνσεων

Εκπαιδευτές:  Αγγελόπουλος  Μιχαήλ  &  Αγγελόπουλος  Βλάσιος  –  ΜΕΤΟΠΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στην εκπαίδευση προσκαλούνται μέλη συλλόγων, φορέων κ.λπ. που δεν ανήκουν στην Ομάδα

Αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Πρέβεζας (πλην των φορέων οι οποίοι υποχρεούνται από την ισχύουσα

Νομοθεσία να εκπαιδεύονται για τα ίδια θέματα). 
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