
 
 

Λευκάδα, 20/4/2022 
 

Ετήσια Εκπαίδευση Οµάδας Αντιµετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης 
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας 

 
Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας και εφέτος, µεριµνώντας έµπρακτα και πριν την 

έναρξη της τουριστικής σεζόν για την πρόληψη και την τυχόν καταστολή θαλάσσιας 

ρύπανσης, προέβη, σε συνεργασία µε τη Μαρίνα Λευκάδας, την 13-4-2022 στην ετήσια 

εκπαίδευση της οµάδας των εθελοντών που έχει συγκροτηθεί, για την αντιµετώπιση 

περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης στις λιµενικές εγκαταστάσεις αρµοδιότητάς µας.  

Η εκπαίδευση αυτή πραγµατοποιήθηκε από δύο (2) τεχνικούς της εταιρείας παροχής 

εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών «Μετόπη Σύµβουλοι Προστασίας 

Περιβάλλοντος», µε την οποία συνεργαζόµαστε επί σειρά ετών. Ειδική µνεία πρέπει να δοθεί 

στην παρουσία και τη συµµετοχή στελεχών του Λιµεναρχείου Λευκάδας, καθώς και των 

εθελοντών του νησιού µας. Η εκπαίδευση περιελάµβανε θεωρητικό µέρος και εν συνεχεία  

εκτελέστηκε η άσκηση αντιµετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.  

Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαιδεύσεως, η οποία λόγω των µέτρων κατά της 

Covid-19 πραγµατοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο, παρουσιάστηκαν µεταξύ των άλλων οι 

κατηγορίες των ρυπάνσεων, τα µέσα που διαθέτουµε και εµείς και η Μαρίνα Λευκάδας, 

επεξηγήθηκε αναλυτικά πως αυτά χρησιµοποιούνται και τέλος έγινε επίδειξη του τρόπου της 

σωστής αγκυροβόλησης των πλωτών φραγµάτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη 

έκτασή τους γύρω από την πηγή της ρύπανσης. 

 

  



  

 

Ακολούθησε η άσκηση αντιµετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, το σενάριο της οποίας 

αφορούσε στη διαρροή πετρελαιοειδών αποβλήτων από το πρυµνοδετηµένο ιστιοπλοϊκό 

σκάφος "Team Jones".  

Για την αντιµετώπιση του περιστατικού ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 

Αντιµετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης του ∆ΛΤΛ και της Μαρίνας και αφού ενηµερώθηκε το 

Λιµεναρχείο Λευκάδας, οι Οµάδες Αντιρρύπανσης του ∆ΛΤΛ και της Μαρίνας προέβησαν στην 

παρέαση του απαραίτητου µήκους πλωτού φράγµατος γύρω από το προαναφερθέν σκάφος, 

καθώς και στην απαραίτητη επιχειρησιακά αγκυροβόλησή του.  

 

  

  

  

 Οι συµµετέχοντες, µε την καθοδήγηση και των εκπαιδευτών, απέδωσαν τα µέγιστα, µε 

αποτέλεσµα η άσκηση να κριθεί επιτυχής και επιβεβαιώθηκε η ταχύτητα των ενεργειών και η 

εξαιρετική συνεργασία µεταξύ των Οµάδων. 



 

  

 

 

Ευχαριστούµε θερµά όλους όσοι συµµετείχαν στη φετινή εκπαίδευση και συγκεκριµένα τα 

στελέχη του Λιµεναρχείου Λευκάδας, τον Ναυτικό Όµιλο Λευκάδας, αλλά και όλους τους 

εθελοντές.  

 

                                                    
Ο Πρόεδρος 

 

Σπύρος Καρβούνης 


