ΣΧΟΛΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ

ΘΕΜΑ: 12. ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ (SAR) – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
Σκοπός : α. Να γνωρίζει πώς μπορεί να συνεργασθεί αποτελεσματικά
με το Θάλαμο επιχειρήσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ τόσο για επίκληση βοηθείας εν
πλώ όσο και για συνδρομή σε κινδυνεύον σκάφος ή άνθρωπο.
β. Να αποκτήσει γνώση και ικανότητα να εκτελέσει μία απλή έρευνα
για διάσωση σε περίπτωση πτώσης στη θάλασσα μέλους του
πληρώματος του σκάφους του ή ομοπλέοντος σκάφους.
γ. Να γνωρίζει, ώστε να μπορεί να εκπαιδεύσει το πλήρωμα, τις
φάσεις επιβίωσης ναυαγού και ανολκής του από την θάλασσα.
δ. Να διαχειρισθεί αποτελεσματικά την κρίση που δημιουργείται από
κατάσταση κινδύνου και ανάγκης.
Εκπαιδευτής: Αξ/κός ΛΣ ή ΠΝ/ΕΝ (ε.ε. ή ε.α.) για το πρώτο μέρος
(SAR),
Βαθμοφόρος-Εκπαιδευτής ή Κυβερνήτης για το δεύτερο μέρος
(Χειρισμός Κρίσεων).
Διάρκεια: 1,5ω (1ω Ε&Δ, 30λ Χειρισμός Κρίσεων)
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Περιεχόμενο Θέματος: α. Ε&Δ: Οργάνωση Ε&Δ (SAR) στον Ελλαδικό
χώρο/Θάλαμος Επιχειρήσεων ΕΛ.ΑΚΤ. Παραλαβή από τη λέμβο με
ελικόπτερο-Συνεννόηση/στοιχεία προς το Ε/Π. Υπολογισμός εκπτώσεως
ναυαγού λόγω ρεύματος και ανέμου.
Έρευνα σε αναπτυσσόμενο τετράγωνο (μόνο σύντομη περιγραφή), Έρευνα
Τομέως αναλυτικά. Σελίδες-παράγραφοι από IAMSAR: Section 1-Overview
p.1-1, Assistance by Helicopters p.2-19 έως 2-31 συνοπτικά και μόνο όσα
έχουν εφαρμογή σε Ν/Π Λέμβο, έμφαση στην p.2-30. Planning the Search
p.3-15 έως 3-17, Search Patterns p.3-22 έως 3-23 και 3-26, αντοχή ναυαγού
στη θάλασσα p.3-41, Medical Evacuation-Evacuation by Helicopter p.49/10/11, «Shipboard Safety Checklist p.4-11, άνθρωπος στη Θάλασσα Initial
Action p.4-14. Όλα τα ανωτέρω στο μέτρο που μπορούν να εφαρμοσθούν
από Ν/Π λέμβο.

β. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΕΩΝ: Ενέργειες του Αρχηγού της Δράσης-αναζήτηση
βοήθειας, ποιοί ειδοποιούνται κατά προτεραιότητα. Ενέργειες του
«Επόπτη Πλού». Αντιμετώπιση ΜΜΕ.

Χρησιμοποιούμενη Βιβλιογραφία-Μέσα:
α. INTERNATIONAL “AERONAUTICAL AND MARITIME SEARCH AND RESCUE
MANUAL” (IAMSAR) vol. III, 2010 edition.
β. “COLD WATER SURVIVAL”, IMO έκδ. 2006
γ. «Συμπλήρωμα στον ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ» κεφ. 8 όπου αναφέρονται
μεταφρασμένα τα τμήματα ενδιαφέροντος των εκδόσεων ΙΜΟ-IAMSAR.
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δ. Εκπαιδ. Σημείωμα εγκεκριμμένο από Εφ. Εκπ. και Εφ. Ν/Π για την Έρευνα
Τομέως
γ. ΝΑΥΤΙΛΙΑ άρθρο 7.7
δ. «Κανονισμός Ασφαλείας Δράσεων» (Σ.Ε.Π.), κεφ. 11 «Χειρισμός Κρίσεων»
(συμπεριλ. του Παραρτήματος περί ΜΜΕ).
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