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Ημερίδα του ευρωπαϊκού έργου   

PACES: Ετοιμότητα για Κατάλληλη Διαμονή σε Καταυλισμούς Έκτακτης Ανάγκης 

«Σενάρια Σεισμικού Κινδύνου και Σχεδιασμός Αντιμετώπισης» 

Την Τρίτη 19 Απριλίου 2016, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) διοργανώνει Διεθνή ημερίδα με θέμα 

«Σενάρια Σεισμικού Κινδύνου και Σχεδιασμός Αντιμετώπισης» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PACES: 

Ετοιμότητα για Κατάλληλη Διαμονή σε Καταυλισμούς Έκτακτης Ανάγκης. Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο 

του ΙΤΕ με ώρα έναρξης 9πμ. 

Εμπειρογνώμονες πολιτικής προστασίας και άλλων ειδικοτήτων θα συζητήσουν διαφορετικά σενάρια σεισμικού 

κινδύνου σε τρεις σεισμογενείς περιοχές στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία, καθώς και σχέδια ετοιμότητας και 

αντιμετώπισης σεισμικών καταστροφών. Θα επιχειρηθεί μια πολυ-διάστατη προσέγγιση της μετασεισμικής 

ετοιμότητας της πολιτικής προστασίας σχετικά με επιχειρήσεις οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού, 

οργάνωση καταυλισμών για την στέγαση των πληγέντων, και την σημασία της διεθνούς συνεργασίας. Σκοπός της 

Ημερίδας είναι να αναπτυχθούν ρεαλιστικά σενάρια και να προσδιοριστούν οι ανάγκες για αποτελεσματικότερες 

επιχειρήσεις ετοιμότητας. Ομιλητές θα είναι μέλη από την τοπική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς και 

μέλη της ομάδας υλοποίησης του έργου. 

Η Ημερίδα απευθύνεται, σε κάθε ενδιαφερόμενο και εμπλεκόμενο σε θέματα πολιτικής προστασίας και ιδιαίτερα 

σε θέματα σεισμικών καταστροφών.  

Το έργο PACES είναι ένα καινοτόμο έργο που έχει ως στόχο να προωθήσει τις διαδικασίες διασυνοριακής 

ετοιμότητας της πολιτικής προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση επιχειρήσεων οργανωμένης 

απομάκρυνσης πληθυσμού και για την άμεση στέγαση των πληγέντων μετά από μαζικές καταστροφές. Το έργο θα 

επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην οργάνωση και λειτουργία καταυλισμών άμεσης και προσωρινής στέγασης 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες  συντονισμού, επικοινωνίας και παροχής ιατρικής περίθαλψης. Στο έργο 

συμμετέχουν οργανισμοί πολιτικής προστασίας , σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε Ελλάδα, Κύπρο, 

Μάλτα, και Ιταλία, καθώς και άλλοι ευρωπαϊκοί φορείς εμπειρογνωμόνων. Οι δράσεις του έργου θα έχουν ως 

αποτέλεσμα την καλύτερη αντιμετώπιση των συνεπειών ισχυρών σεισμών,  και τη βελτίωση της ετοιμότητας 

εθελοντικών οργανώσεων και εμπλεκόμενων σε θέματα πολιτικής προστασίας στα συμμετέχοντα κράτη του 

ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον οργανισμό Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας τη ΕΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες για την Ημερίδα, καθώς και αιτήσεις συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε στο: www.paces-

project.eu 

ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τoν υπεύθυνο του έργου για το ΙΤΕ: 

κ. Βασίλη Κοντογιάννη 

Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής,  
Ινστιτούτο Πληροφορικής, 
 Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας,  
Τηλ. 2810 391645,  
E-mail: vasilisk@ics.forth.gr 
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