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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο καλύπτει την περίοδο Μαΐου έως Οκτώβριου 2015.   

1. Νέα προγράμματος EVANDE … σελ. 2  

1.1. Διαχειριστικές συναντήσεις … σελ.2 

1.2. Συλλογή πληροφοριών και επεξεργασία δεδομένων για τις φυσικές καταστροφές και 
την πολιτική προστασία … σελ.3 

1.3. Ανάπτυξη εργαλείων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης … σελ.4 

1.3.1. Παρουσίαση της πλατφόρμας διαδικτυακής εκπαίδευσης MOLE … σελ.4 

1.4. Δράσης διάχυσης των αποτελεσμάτων … σελ.5 

2. Μελλοντικά προγραμματιζόμενες δράσεις … σελ.11 

3. Στοιχεία επικοινωνίας … σελ.13 

1. ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EVANDE  

Το πρόγραμμα EVANDE (www.evande.eu) βρίσκεται ήδη στο δεύτερο εξάμηνο του πρώτου 
χρόνου υλοποίησης του. Αρκετές δράσεις του οι οποίες αφορούν την συλλογή πληροφοριών και 
των ορθών πρακτικών και τη μελέτη περιπτώσεων πολιτικής προστασίας έχουν ήδη υλοποιηθεί  με 
σκοπό να συγκεντρώσουν το τελικό υλικό για την παραγωγή των εκπαιδευτικών παραδοτέων του 
προγράμματος. Άλλες επίσης δράσεις είναι σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται για τους επόμενους 
μήνες.  

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζει τα νέα του προγράμματος τα οποία αφορούν την 
ανάπτυξη των δράσεων και των παραδοτέων του, δηλαδή των διαχειριστικών συναντήσεων, των 
διαδικασιών συλλογής πληροφοριών και επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με τις φυσικές 
καταστροφές και την πολιτική προστασία, την ανάπτυξη των εργαλείων εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και τις δράσεις κατάρτισης και διάχυσης των αποτελεσμάτων.  Τα παραδοτέα και οι 
δράσεις αυτές παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια.  

1.1. Διαχειριστικές συναντήσεις

Η δεύτερη διαχειριστική συνάντηση του 
προγράμματος EVANDE έλαβε χώρα το 
διάστημα 23-25 Σεπτεμβρίου 2015 στην έδρα 
του εταίρου του προγράμματος “Consorci De 
La Ribera” στην Alzira της Ισπανίας. Οι 
συμμετέχοντες ήταν τόσο στελέχη των 
εταίρων του προγράμματος όσο και 
συνεργάτες του  “Consorci De La Ribera”, οι 

συμμετέχουν στην υλοποίηση του 
προγράμματος. Οι συμμετέχοντες 
αξιολόγησαν την εξέλιξη του προγράμματος 
όσον αφορά τη συλλογή, την επιλογή και την 
επεξεργασία υλικού που απαιτείται για την 
παραγωγή των εκπαιδευτικών παραδοτέων 
και την δημιουργία της (διαδικτυακής) 
πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

http://www.evande.eu/
http://www.evande.eu/
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Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν ένα 
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τις 
μελλοντικές δράσεις του προγράμματος. 
Τέλος, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στην 
περιοχή με σκοπό να γνωρίσουν 
πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και 
μείωσης των κινδύνων φυσικών 
καταστροφών που έχει αναλάβει η τοπική 
αυτοδιοίκηση.  

 
 
Ο  εταίρος “Consorci De La Ribera” έθεσε σε 
εφαρμογή μια εκτεταμένη καμπάνια 
πληροφόρησης με σκοπό την κάλυψη της 
συνάντησης από τα τοπικά μέσα. Δελτία 
τύπου και δημοσιεύσεις Twitter 
πληροφόρησαν το κοινό σχετικά με τις 
δραστηριότητες του προγράμματος και την 
πορεία εξέλιξης του.  Οι επικοινωνιακές 
δράσεις είχαν ένα σημαντικό αποτέλεσμα 
στον τοπικό τύπο, συμπεριλαμβανομένων και 
των δημοσιεύσεων στο δημοφιλέστερο 
τοπικό εντύπο ευρείας κυκλοφορίας 
“Levante”. 
 

Τις επικοινωνιακές δράσεις υποστήριξε και η 
μη κυβερνητική οργάνωση του Algemesi  
“Intervention, Aid&Emergency” (IAE), η οποία 
παρέχει  συμβουλευτική σε τεχνικά ζητήματα 
στον εταίρο  “Consorci De La Ribera” στα 
πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος 
EVANDE. Ο συγκεκριμένος οργανισμός 
αναπτύσσει διεθνείς δράσεις απόκρισης σε 
φυσικές καταστροφές και είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλής στην περιοχή της Valencia, με 
εκατοντάδες ανθρώπους να ενημερώνονται 
για τα νέα του μέσω της ιστοσελίδας και των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει.  
 
Η επόμενη διαχειριστική συνάντηση 
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον 
Απρίλη 2016 στη Σόφια της Βουλγαρίας. Ο 
σκοπός αυτής της συνάντησης είναι ο 
σχεδιασμός της χρήσης των εργαλείων εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης και των δράσεων 
κατάρτισης που θα λάβουν χώρα το 2016.   
 

 
 

 

1.2. Συλλογή πληροφοριών και επεξεργασία δεδομένων για τις φυσικές καταστροφές και την 
πολιτική προστασία 

 

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην παραγωγή θεματικών εκδόσεων σχετικά με τους σεισμούς, 
τις πλημμύρες και τις φυσικές πυρκαγιές, όπως επίσης και σχετικά με τις ορθές πρακτικές οι 
οποίες εφαρμόζονται στον τομέα της πολιτικής προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τελικό 
σκοπό αυτές να χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος. Κατά 

http://www.evande.eu/
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την τρέχουσα περίοδο, οι εταίροι βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης της συλλογής και 
αξιολόγησης των πληροφοριών και του υλικού σχετικά με τις ορθές πρακτικές που αφορούν τις 
συνέπειες και την απόκριση στις φυσικές καταστροφές όπως επίσης και τις διακυβερνητικές και 
ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές για τον περιορισμό των σχετικών κινδύνων.   

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι εταίροι θα προχωρήσουν στην έκδοση του 
εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα γίνει διαθέσιμο στην διαδικτυακή πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης MOLE (http://evande.moleportal.eu/). Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνουν 
διαθέσιμες στο κοινό μέχρι το τέλος του Νοέμβρη 2015 πληροφοριακές εκδόσεις σχετικά με τους 
σεισμούς, τις πλημμύρες, τις φυσικές πυρκαγιές και τις ευρωπαϊκές πολιτικές στον χώρο της 
πολιτικής προστασίας καθώς επίσης και μια έκδοση σχετικά με τις ορθές πρακτικές πολιτικής 
προστασίας.

 

1.3. Ανάπτυξη εργαλείων εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Οι εταίροι εργάζονται για την ανάπτυξη των 
εργαλείων διαδικτυακής εκπαίδευσης και την 
προετοιμασία των δράσεων κατάρτισης που 
θα λάβουν χώρα το 2016. Πιο συγκεκριμένα, 
έχει ήδη δημιουργεί ο βασικός σκελετός της 
διαδικτυακής πλατφόρμας MOLE 
http://evande.moleportal.eu/. Η πλατφόρμα 
αυτή θα προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα 
και θα υποστηρίξει την εκπαιδευτική 
διαδρομή των εθελοντών και των στελεχών 
της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα, οι 
εταίροι πραγματοποιούν επαφές και 
διοργανώνουν προπαρασκευαστικές 
συναντήσεις με εθελοντές και στελέχη της 
τοπικής αυτοδιοίκησης που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της πολιτικής 
προστασίας. Ο σκοπός αυτών των 
συναντήσεων είναι ο αποτελεσματικός 
προγραμματισμός των δράσεων 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και διάχυσης των 
αποτελεσμάτων του EVANDE.  

 

• 1.3.1. . Παρουσίαση της πλατφόρμας 
διαδικτυακής εκπαίδευσης MOLE 

 

Η πλατφόρμα MOLE (Multimedia Open 
Learning Environment) είναι ένα 
πολυγλωσσικό σύστημα διαχείρισης 
μαθημάτων και υποστήριξης εκπαιδευτικών 
διαδικασιών και εκπαιδευτικών κοινοτήτων 
μέσω του διαδικτύου. Αναπτύχθηκε από το 
Εργαστήριο  Διανεμημένων Πληροφοριακών 
Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων 
(TUC/MUSIC) του Πολυτεχνείου Κρήτης 
(www.music.tuc.gr). H πλατφόρμα παρέχει 
ένα πλήρες σετ από σύγχρονες και 
ασύγχρονες υπηρεσίες και εργαλεία 
ηλεκτρονικής μάθησης τα οποία 
υποστηρίζουν την συνδυασμένη μέθοδο 
διδασκαλίας με σκοπό: 

• την οργάνωση και τη διαχείριση 
ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου 
(διαλέξεων, σημειώσεων, ασκήσεων, υλικού 
εργαστηρίων, βιβλιογραφίας, συχνών 
ερωτήσεων, κ.α.),  

• την πληροφόρηση των 
εκπαιδευόμενων (μέσω ανακοινώσεων, 
mails, ημερολογίων, προσωπικών 
αξιολογήσεων, κ.α.), 

http://www.evande.eu/
http://evande.moleportal.eu/
http://evande.moleportal.eu/
http://www.music.tuc.gr/
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• την επικοινωνία και τη συνεργασία 
εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων (μέσω 
mailing lists, chat rooms, φόρουμ αποστολής 
προσωπικών μηνυμάτων, αποστολής 
σχολίων, βιντεο-διασκέψεων, κ.α), 

• την υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων (μέσω της εγγραφής σε 
μαθήματα, εργαστηριακές ομάδες, της 
πρόσβασης σε εργασίες, συστήματα 
διαχείρισης των προθεσμιών, τέστ 
αξιολόγησης, παρουσιάσεις πολυμέσων, 
κ.α.), 

• την παρακολούθηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (μέσω χρήσης 
στατιστικών μαθημάτων και δεικτών 
απόδοσης).  

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν 
ηλεκτρονικό κωδικό για την πρόσβαση στη 
διαδικτυακή πλατφόρμα ώστε να μπορέσουν 
να αξιοποιήσουν όλες τις υπηρεσίες της, 
αξιολογώντας τόσο τη γνώση που απέκτησαν, 
όσο και τη λειτουργία της ίδιας της 
πλατφόρμας. Επιπλέον, θα μπορέσουν να 
αξιολογήσουν την εξέλιξη της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας λαμβάνοντας ένα σχετικό 
πιστοποιητικό.  

Η ανακοίνωση του χρονοδιαγράμματος των 
εκπαιδευτικών δράσεων και δράσεων 
κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλη 
του 2016.   

1.4. Δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων 

Οι δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος που ολοκληρώθηκαν την 
παρούσα περίοδο αναφοράς (Μάης-
Οκτώβρης 2015) περιλαμβάνουν τη συνεχή 
ενημέρωση της ιστοσελίδας του 
προγράμματος www.evande.eu, τη 
διαχείριση της σελίδας facebook: 
https://www.facebook.com/evandeproject 
και την έκδοση του παρόντος ενημερωτικού 

δελτίου. Επιπρόσθετα, οι εταίροι του 
προγράμματος υλοποίησαν και άλλες 
δράσεις διάχυσης που απαιτούνται από το  
Πλάνο Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του 
Προγράμματος EVANDE. Τέλος, οι εταίροι 
οργάνωσαν στις 13/10/2015, ημέρα που έχει 
κηρυχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως 
Παγκόσμια Ημέρα για τη Μείωση των 
Κινδύνων, διάφορες δράσεις 
ευαισθητοποίησης του κοινού 
(http://www.un.org/en/events/disasterreduc
tionday/). 

Οι συνολικές δράσεις διάχυσης που 
πραγματοποιήθηκαν ανά εταίρο 
παρουσιάζονται στη συνέχεια:  

• ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, 
ΕΛΛΑΔΑ (www.nhmc.uoc.gr):  

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 
ενσωμάτωσε τις δράσεις διάχυσης των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος EVANDE 
στις ευρύτερες επικοινωνιακές δράσεις που 
υλοποιεί σε σταθερή βάση. Το πρόγραμμα 
EVANDE και οι τρέχουσες εξελίξεις που το 
αφορούσαν δημοσιοποιήθηκαν μέσω της 
επίσημης ιστοσελίδας του Μουσείου, των 
κοινωνικών δικτύων που διατηρεί καθώς 
επίσης και μέσω δημοσιευμάτων του τοπικού 
τύπου.  

Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Ημέρας για 
τη Μείωση των Καταστροφών 2015 
διοργανώθηκε μια ημερίδα σε συνεργασία με 
την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Στην 
ημερίδα αυτή ο συντονιστής του 
προγράμματος Δρ. Φασουλάς Χαράλαμπος 
μαζί με τον Πρόεδρο του Οργανισμού 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 
(Ο.Α.Σ.Π.) Καθ. Ευθύμιο Λέκκα, και τον 
συντονιστή Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Κρήτης κ. Γ. Τζανοκωστάκη 
ενημέρωσαν το κοινό για τη σημασία της 
πρόληψης και της αποτελεσματικής 

http://www.evande.eu/
http://www.evande.eu/
https://www.facebook.com/evandeproject
http://www.un.org/en/events/disasterreductionday/
http://www.un.org/en/events/disasterreductionday/
http://www.nhmc.uoc.gr/
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απόκρισης στις φυσικές καταστροφές, όπως 
επίσης και για τα νομικά κενά εφαρμογής 
των πολιτικών πολιτικής προστασίας. Η 
ημερίδα έκλεισε με μια εκτεταμένη συζήτηση 
με το κοινό σχετικά με τη βελτίωση των 
πολιτικών πολιτικής προστασίας σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο. 

 
Παράλληλα, το πρόγραμμα EVANDE 
παρουσιάστηκε σε τοπικές και διεθνείς 
συναντήσεις, όπως αυτή του 5ου Ευρωπαϊκού 
Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας που έλαβε 
χώρα στις Βρυξέλες το Μάη 2015 και της 
διεθνούς συνάντησης  “SafeChania 2015” η 
οποία έλαβε χώρα στην Κρήτη τον Ιούνιο του 
2015. 

 
Τέλος, κατά τη διάρκεια του 13ου Συνεδρίου 
των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων που έλαβε 
χώρα στη Φινλανδία το Σεπτέμβρη του 2015, 
ο συντονιστής του προγράμματος EVANDE 
Δρ. Χαράλαμπος Φασουλάς μαζί με τον 
πρόεδρο του Φυσικού Πάρκου Beigua-
Eυρωπαϊκού και Παγκόσμιου Γεωπάρκου κ. 
Burlando Maurizio, παρουσίασαν το 
πρόγραμμα EVANDE στο διεθνές ακροατήριο 

και υπέβαλαν προς έκδοση μια σχετική 
περίληψη δημοσίευσης.  

• “CONSORCI DE LA RIBERA”, ΙΣΠΑΝΙΑ 
(http://manra.org/en/consortium/inst
itution):  

O εταίρος του προγράμματος “Consorci de la 
Ribera” και η μη κυβερνητική οργάνωση 
“Intervention, Aid & Emergency” (IAE) 
οργάνωσαν μια άσκηση διάσωσης σε 
περίπτωση σεισμού με τη βοήθεια 
εκπαιδευμένων σκυλιών την Παγκόσμια 
Ημέρα Μείωσης των Καταστροφών 2015. Την 
άσκηση κάλυψαν αρκετά μέσα μαζικής 
ενημέρωσης (κυρίως έντυπος τύπος και 
τηλεοπτικά μέσα) παρουσιάζοντας 
συνεντεύξεις από τους εκπαιδευτές σκυλιών 
και εκτενείς αναφορές στις δράσεις του 
προγράμματος  EVANDE.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι αναφορές που 
πραγματοποιήθηκαν από την “Levante”, τη 
δημοφιλέστερη τοπική εφημερίδα της 
περιοχής και τα τοπικά και περιφερειακά 
τηλεοπτικά κανάλια “Ribera Mediterranean 
TV” και “MediterráneoTV”.  

 
Η ευρύτερη προβολή αυτής της άσκησης 
πολιτικής προστασίας υποστηρίχθηκε επίσης 
από τις διάφορες πλατφόρμες επικοινωνίας 
του εταίρου “Consorci de la Ribera”, της 
επαρχίας “Mancomunitat de la Ribera Alta” 
και του μη κυβερνητικού οργανισμού 

http://www.evande.eu/
http://manra.org/en/consortium/institution
http://manra.org/en/consortium/institution
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“Intervention, Aid and Emergency” (IAE) της 
περιοχής του Algemesí, της Ισπανίας. 

 
 

• ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ BEIGUA - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ, ΙΤΑΛΙΑ, 
(www.parcobeigua.it ):   

Κατά το διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2015, το 
προσωπικό του Φυσικού Πάρκου Beigua 
διοργάνωσε διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις 
για τοπικά σχολεία (π.χ. εκπαιδευτικές 
εκδρομές και μαθήματα) με σκοπό να 
ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σχετικά με 
τους κινδύνους των φυσικών καταστροφών. 
Αυτές οι δράσεις αναπτύχθηκαν με την 
υποστήριξη των εθελοντικών ομάδων των 
τοπικών δήμων του Φυσικού Πάρκου Beigua, 
στα πλαίσια μιας μακροπρόθεσμης 
συνεργασίας που έχει εδραιωθεί στον τομέα 
της πολιτικής προστασίας. Επιπλέον, 
διάφορες πρωτοβουλίες πληροφόρησης και 
διάχυσης των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος EVANDE αναπτύχθηκαν μέσω 
της επίσημης ιστοσελίδας του Φυσικού 
Πάρκου Beigua και των κοινωνικών δικτύων 
που αυτό διατηρεί  (Facebook και Twitter).  

Τέλος, κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας 
Μέρας Μείωσης των Καταστροφών 2015, το 
Φυσικό Παρκο Beigua, σε συνεργασία με το 
Δήμο του Arenzano και τοπικές εθελοντικές 
ομάδες πολιτικής προστασίας διοργάνωσαν 

την εκδήλωση «Μην ρισκάρεις, 
πληροφορήσου!» για τάξεις δημοτικών 
σχολείων του Δήμου Arenzano της Ιταλίας.  

 

 
 

Οι εθελοντές πολιτικής προστασίας, 
υποστηριζόμενοι από τα στελέχη του 
Φυσικού Πάρκου Beigua παρουσίασαν στους 
μαθητές και στους εκπαιδευτικούς τις 
υποδομές, των εξοπλισμό και τα οχήματα 
που χρησιμοποιούνται σε περιστατικά 
εμφάνισης πυρκαγιών. Την εκδήλωση 
παρακολούθησαν περίπου 260 μαθητές οι 
οποίοι πληροφορήθηκαν για την δυναμική 
των φυσικών καταστροφών, την 
ευαλωτότητα της περιοχής τους, τους 
κανόνες αυτοπροστασίας κατά τη διάρκεια 
εκτάκτων αναγκών καθώς επίσης και για το 
έργο των εργαζομένων του χώρου της 
πολιτικής προστασίας. Στο τέλος αυτών των 
δραστηριοτήτων, ζητήθηκε από τους μαθητές 
να σκεφτούν και να συζητήσουν μεταξύ τους 
σχετικά με την ευαλωτότητα της περιοχής 
που κατοικούν και σχετικά με το πώς θα 
μπορούσαν να προστατευτούν από τις 
φυσικές καταστροφές.  

http://www.evande.eu/
http://www.parcobeigua.it/
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Εξαιτίας της σημαντικότητας της 
πρωτοβουλίας και του θέματος, το κεντρικό 
τηλεοπτικό κανάλι της Γένοβα της Ιταλίας 
προέλαβε ένα σχετικό αφιέρωμα μέσω του 
τοπικού τηλεοπτικού του δικτύου 
(https://www.youtube.com/watch?v=MMTaSxwv
14E).    

 

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(Ο.Α.Σ.Π.), ΕΛΛΑΔΑ (www.oasp.gr):  

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας για τη 
Μείωση των Κινδύνων των Καταστροφών 
2015, ο Ο.Α.Σ.Π. διοργάνωσε το σεμινάριο 
κατάρτισης: "Αντισεισμικός Σχεδιασμός στα 
Σχολεία" στο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης στην 
Αθήνα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το 
Υπουργείο Παιδείας. Το σεμινάριο 
απευθυνόταν σε διευθυντές σχολικών 
μονάδων της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης δόθηκαν επίσης διαλέξεις στους 
μαθητές σχετικά με την προστασία απέναντι 
στους σεισμούς ενώ πραγματοποιήθηκε και 
άσκηση εκκένωσης του σχολικού κτηρίου που 
φιλοξένησε την εκδήλωση. Ανάμεσα στις 
συνολικές δραστηριότητες, παρουσιάστηκε 
και το πρόγραμμα EVANDE.   

     
 

Επιπρόσθετα, ο Ο.Α.Σ.Π. πραγματοποίησε 
σύντομη παρουσίαση του προγράμματος 
EVANDE και κατά τη διάρκεια των παρακάτω 
δράσεων που αφορούσαν την δημόσια 
ευαισθητοποίηση γύρω από τους σεισμούς:  

• Του εργαστηρίου της Ελληνικής 
Ομάδας Διάσωσης με θέμα 
“Προετοιμαστείτε για τους Σεισμούς” 
το οποίο αφορούσε εκπαιδευτικά 
ζητήματα προστασίας από σεισμούς. 
Το εργαστήριο έγινε στη Θεσσαλονίκη 
στις 22/5/2015.  

   
 

 Του προγράμματος κατάρτισης 
εθελοντών στα πλαίσια υλοποίησης του 
εθνικού προγράμματος “Προστατεύω 
τον Εαυτό μου και τους Άλλους”: Tο 
πρόγραμμα EVANDE παρουσιάστηκε σε 
εθελοντές στις Αχαρνές Αττικής (1-4-
2015) και στη Σάμο (16/3/2015).  

 

http://www.evande.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=MMTaSxwv14E
https://www.youtube.com/watch?v=MMTaSxwv14E
http://www.oasp.gr/
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 Στα πλαίσια του Εθνικού 
Προγράμματος  “Έκτακτος σχεδιασμός 
στο σχολικό περιβάλλον στην 
περίπτωση σεισμού” τριακόσιοι 
εκπαιδευτικοί πληροφορήθηκαν για τις 
δράσεις του προγράμματος EVANDE σε 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως 
στο Περιστέρι Αττικής (21/4/2015), 
στον Πειραιάς (3/9/2015 και 
22/10/2015) και στην Κοζάνη 
(20/10/2015).  

 Κατά τη διάρκεια του Διεθνούς 
Συνεδρίου "SafeChania 2015" το οποίο 
έλαβε χώρα στα Χανιά Κρήτης το 
διάστημα 10-12/6/2015.  

 Κατά τη διάρκεια του 2ου συνεδρίου 
Θεσσαλίας σχετικά με το περιβάλλον το 
οποίο έλαβε χώρα στη Σκιάθο το 
διάστημα   26-28/9/2015. 

 

• ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ VILLA MONTESCA, 
ΙΤΑΛΙΑ, (www.montesca.eu):  

 

Η προώθηση του προγράμματος EVANDE 
πραγματοποιήθηκε μέσω της  επίσημης 
ιστοσελίδας του Κέντρου Σπουδών Villa 
Montesca. H ιστοσελίδα του Κέντρου έχει τη 
δυνατότητα να πληροφορήσει ένα ευρύ 
κοινό, συμπεριλαμβανομένου αυτού που 
δραστηριοποιείται στο χώρο της πολιτικής 
προστασίας, με το οποίο το Κέντρο έχει ήδη 
αναπτύξει τοπικές και ευρωπαϊκές 
συνεργασίες.  

 

Επιπλέον, η διάχυση των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος EVANDE πραγματοποιήθηκε 
και σε θεσμικό επίπεδο μέσω των 
συναντήσεων παρουσίασης του 
προγράμματος σε  στελέχη της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην περιοχή Città di Castello 
της Ιταλίας, στην οποία βρίσκεται και η έδρα 
του Κέντρου.  Το Κέντρο Σπουδών Villa 
Montesca πραγματοποίησε συνάντηση με 
τον δήμαρχο της Città di Castello και τα 
αρμόδια στελέχη πολιτικής προστασίας του 
δήμου. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 
αυτών επιβεβαιώθηκε η επίσημη συνεργασία  
των δυο πλευρών στα πλαίσια της 
υλοποίησης του προγράμματος EVANDE.  

 
Στην παρούσα φάση, ο δήμος έχει 
δημοσιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με την  
πρωτοβουλία συγκρότησης της δημοτικής 
ομάδας εθελοντών πολιτικής της Città di 
Castello. Το πρόγραμμα EVANDE έχει 
προγραμματιστεί να σχετιστεί με αυτήν την 
πρωτοβουλία με σκοπό την ανάπτυξη 
συνεργειών ανάμεσα στις δυο δράσεις.  

Παράλληλα, το πρόγραμμα παρουσιάστηκε 
στις περιφερειακές αρχές πολιτικής 
προστασίας της Umbria  και στους αρμόδιους 
φορείς του προγράμματος TAC2 project, ενός 
προγράμματος που αφορά την περιφερειακή 
ανάπτυξης της περιοχής. Τέλος το Κέντρο 
Σπουδών Villa Montesca, με αφορμή τη 
συμμετοχή του στη συνάντηση δημάρχων της 
περιφέρειας της Umbria, που έλαβε χώρα 
στο Περιφερειακό Κέντρο Πολιτικής 
Προστασίας στο  Foligno της Ιταλίας, 
παρουσίασε μεταξύ άλλων και τις 
προγραμματιζόμενες στα πλαίσια του 
προγράμματος EVANDE δράσεις του. 

http://www.evande.eu/
http://www.montesca.eu/
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• ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  
(www.cei-bg.org):  

Το Κέντρο Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών 
πραγματοποίησε δράσεις προώθησης του 
προγράμματος EVANDE μέσω των Μ.Μ.Ε. 
Επιπλέον, την Παγκόσμια Ημέρα Μείωσης 
των Καταστροφών 2015, ο ειδικός σε θέματα 
πλημμυρών του Δήμου της Σόφιας και 
συνεργάτης στο πρόγραμμα κ. Yassen 
Tsvetkov έδωσε μια εκτεταμένη συνέντευξη 
στο Εθνικό Ραδιόφωνο σχετικά με το 
πρόγραμμα EVANDE (http://cei-
bg.org/sites/default/files/Dissimination_inter
view_BNR_Tsvetkov_2.mp3).  

Παράλληλα, το Κέντρο Εκπαιδευτικών 
Πρωτοβουλιών υλοποίησε τους παρακάτω 
δύο τύπους δράσεων διάχυσης των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος:  

Η πρώτη ομάδα δράσεων εστιάστηκε στην 
ανάπτυξη επαφών με δομές της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, μέσω της οργάνωσης 
συναντήσεων με την τοπική αυτοδιοίκηση 
του Δήμου της  Σόφιας και άλλων δήμων της 
περιοχής (π.χ. του Novi Iskar). Ως αποτέλεσμα 
αυτών των συναντήσεων, το Κέντρο 
Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών έλαβε την 
επίσημη θεσμική υποστήριξη για την 
συμμετοχή της εθελοντικής ομάδας του 
Δήμου της Σόφιας στις δράσεις του 
προγράμματος EVANDE.   

 
   

H δεύτερη ομάδα δράσεων διάχυσης 
εστιάστηκε στην ανάπτυξη επαφών με δομές 
της κεντρικής διοίκησης και συγκεκριμένα με 
εκείνες του Υπουργείου Εσωτερικών και της 
Γενικής Διεύθυνσης για την Πρόληψη και 
Αντιμετώπιση των Πυρκαγιών.  Η συνάντηση 
με τον διευθυντή της Διεύθυνσης αυτής κ. 
Stefan Stoyanov υπήρξε ιδιαίτερα 
παραγωγική. Στις 13/11/2015 αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί και μια δεύτερη συνάντηση 
με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του 
Υπουργείου Εσωτερικών. Ο σκοπός της 
συνάντησης αυτής είναι η σύναψη μιας 
συμφωνίας για την ανάπτυξη κοινών 
δράσεων με τη συμμετοχή των εθελοντών, 
της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

 

 
 

http://www.evande.eu/
http://www.cei-bg.org/
http://cei-bg.org/sites/default/files/Dissimination_interview_BNR_Tsvetkov_2.mp3
http://cei-bg.org/sites/default/files/Dissimination_interview_BNR_Tsvetkov_2.mp3
http://cei-bg.org/sites/default/files/Dissimination_interview_BNR_Tsvetkov_2.mp3
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2. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

Κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών 
υλοποίησης του προγράμματος EVANDE  
αναμένεται να πραγματοποιηθούν 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την 
υλοποίηση των σεμιναρίων κατάρτισης που 
θα λάβουν χώρα το 2016.  Πρόκειται να 
οργανωθούν συναντήσεις με ομάδες 
εθελοντών και στελέχη τοπικής 
αυτοδιοίκησης για την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με το περιεχόμενο και τη λειτουργία 
της διαδικτυακής πλατφόρμας του 
προγράμματος EVANDE  και των καθορισμό 
των λεπτομερών οργάνωσης των σεμιναρίων 
κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις 
αυτές ανά εταίρο είναι οι παρακάτω:  

• ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, 
ΕΛΛΑΔΑ (www.nhmc.uoc.gr):  

Ως αποτέλεσμα των προπαρασκευαστικών 
επαφών και συναντήσεων που έχουν ήδη 
γίνει με εθελοντές και στελέχη πολιτικής 
προστασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, τρεις 
εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας 
έχουν ήδη δεσμευτεί ότι θα συμμετέχουν στα 
σεμινάρια κατάρτισης και θα ενημερώσουν 
τα μέλη τους σχετικά με το παραγόμενο 
εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος 
EVANDE. Τακτικές συναντήσεις με αυτές τις 
εθελοντικές ομάδες όπως επίσης και άλλες 
ομάδες που θα εμπλακούν στο μέλλον έχουν 
ήδη προγραμματιστεί.  Νέες δράσεις 
διάχυσης των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος βρίσκονται ήδη στο στάδιο 
προγραμματισμού με τη συνεργασία της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.  

• ΣΥΜΠΡΑΞΗ “CONSORCI DE LA 
RIBERA”, ΙΣΠΑΝΙΑ 
(http://manra.org/en/consortium/inst
itution):  

Η Σύμπραξη “CONSORCI DE LA RIBERA” 
πρόκειται να οργανώσει ένα σεμινάριο 
εθνικής εμβέλειας τον 
Ιανουάριο/Φεβρουάριο του 2016, στα 
πλαίσια της συνεργασίας του φορέα με 
επαγγελματίες πολιτικής προστασίας από την 
πόλη της Valencia, ερευνητές που 
εξειδικεύονται στους σεισμούς και στις 
φυσικές πυρκαγιές από το Πανεπιστήμιο της 
Castellon και υπευθύνους αντιμετώπισης των 
πυρκαγιών της πόλης Xàtiva της Ισπανίας. Ο 
σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η 
παρουσίαση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων του προγράμματος EVANDE 
όσον αφορά της ορθές πρακτικές στον τομέα 
της πολιτικής προστασίας και των φυσικών 
καταστροφών και η διάδοση της χρήσης των 
εκδόσεων που θα παραχθούν. Παράλληλα, οι 
μεθοδολογίες πρόληψης, απόκρισης και 
εκτίμησης των κινδύνων των φυσικών 
καταστροφών επιλεγμένων μελετών 
περιπτώσεων της Ελλάδα, της Ιταλίας, της 
Βουλγαρίας και της Ισπανίας θα 
παρουσιαστούν με σκοπό να γίνει 
προσπάθεια να καλυφτούν οι ανάγκες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των εθελοντών 
και των στελεχών τοπικής αυτοδιοίκησης.  

• ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ BEIGUA –ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ, ΙΤΑΛΙΑ, 
(www.parcobeigua.it ):  

Το Φυσικό Πάρκο Beigua προγραμματίζει τη 
συνέχεια των τοπικών δράσεων 
πληροφόρησης και κατά το νέο έτος 2016: 
Αρκετές συναντήσεις με τις τοπικές 
κοινότητες έχουν ήδη  προγραμματιστεί με 
σκοπό να παρουσιαστεί στο κοινό το 
επονομαζόμενο “σύστημα συναγερμών για 
τα καιρικά φαινόμενα” που έχει θέσει σε 
εφαρμογή από τον Οκτώβρη του 2015 η 
Περιφέρειας της Liguria της Ιταλίας. 
Επιπλέον, μέσω της διάδοσης 

http://www.evande.eu/
http://www.nhmc.uoc.gr/
http://manra.org/en/consortium/institution
http://manra.org/en/consortium/institution
http://www.parcobeigua.it/
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πληροφοριακού υλικού μέσω των 
κοινωνικών δικτύων και της ιστοσελίδας του, 
το Φυσικό Πάρκο Beigua στοχεύει  να 
ευαισθητοποιήσει το κοινό για τους κανόνες 
αυτοπροστασίας που μπορούν να 
εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια πλημμυρών 
και υδρογεωλογικών κινδύνων γενικότερα. Οι 
δράσεις αυτές θα διεξαχθούν σε στενή 
συνεργασία με τους Δήμους που ανήκουν 
στο Φυσικό Πάρκο και με βάση τα υπάρχοντα 
Τοπικά Σχέδια Πολιτικής Προστασίας. 
Παράλληλα, το Εκπαιδευτικό Κέντρο του 
Φυσικού Πάρκου Beigua θα συνεχίσει την 
υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για τα τοπικά σχολεία σχετικά 
με τους φυσικούς κινδύνους, σύμφωνα με 
τον κατάλογο των δράσεων που είναι 
διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Πάρκου. 
Τέλος, ειδικές δράσεις διάχυσης των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος και 
προώθησης των εκπαιδευτικών του δράσεων 
πρόκειται να διοργανωθούν για τοπικές 
ομάδες εθελοντών πολιτικής προστασίας.  

 

 

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΕΛΛΑΔΑ  (www.oasp.gr):  

Τους επόμενους μήνες, ο Οργανισμός 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 
(Ο.Α.Σ.Π.) θα παρουσιάσει το πρόγραμμα 
EVANDE στους εθελοντές πολιτικής 
προστασίας που θα παρακολουθήσουν το 
πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας “Προστατεύω 
τον Εαυτό μου και τους Άλλους”. Το 
πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από το 2001 
και έχει ως στόχο του, μέσω της υλοποίησης 
σεμιναρίων, να εκπαιδεύσει κατάλληλα 

εθελοντές και γενικότερα πολίτες ώστε να 
αναπτύξουν δεξιότητες για τη διαχείριση 
κινδύνων και κρίσεων και την 
αποτελεσματική απόκριση σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με φυσικές 
καταστροφές. Τέλος, ο Ο.Α.Σ.Π. βρίσκεται σε 
στάδιο προγραμματισμού σεμιναρίων και 
εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς, στελέχη 
δημόσιων φορέων και εταιριών και 
διάφορων άλλων ομάδων πολιτών τα οποία 
θα λάβουν χώρα σε διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας. Διάφορες άλλες δράσεις  διάχυσης 
των αποτελεσμάτων του προγράμματος 
EVANDE βρίσκονται επίσης σε στάδιο 
προγραμματισμού.  

 

• ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ VILLA MONTESCA, 
ITALY, (www.montesca.eu):  

Τους επόμενους μήνες το Κέντρο Σπουδών 
Villa Montesca θα παρουσιάσει επισήμως το 
πρόγραμμα EVANDE σε ομάδες εθελοντών 
πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας της 
Umbria στην Ιταλία. Πληροφορίες για το 
πρόγραμμα EVANDE πρόκειται να σταλούν σε 
ενδιαφερόμενους και μέσω της ηλεκτρονικής 
λίστας ενημέρωσης των εθελοντικών ομάδων 
της Περιφέρειας της Umbria. Παράλληλα, η 
προώθηση του προγράμματος EVANDE θα 
συνεχιστεί και μέσω ενός άλλου ευρωπαϊκού 
προγράμματος πολιτικής προστασίας που 
υλοποιεί το Κέντρο αυτήν την περίοδο, με 
σκοπό να δημιουργηθούν  θετικές συνέργειες 
ανάμεσα στα προγράμματα αυτά.  

 

 

 

 

 

http://www.evande.eu/
http://www.oasp.gr/
http://www.montesca.eu/
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• ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (www.cei-bg.org):  

Οι προσεχείς δράσεις οι οποίες προγραμματίζονται από το Κέντρο Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών 
εστιάζονται στην προετοιμασία των σεμιναρίων που απευθύνονται στις τοπικές ομάδες εθελοντών 
σύμφωνα με το μοντέλο συνεργασίας μεταξύ εθελοντών, τοπικής και κεντρικής διοίκησης που 
εδραίωσε το Κέντρο και το οποίο περιγράφηκε αναλυτικά προηγουμένως. Τα σεμινάρια 
κατάρτισης αναμένεται να υλοποιηθούν στην περιοχή Montana, στην οποία πραγματοποιούνται 
γενικά οι εκπαιδεύσεις όλων των επαγγελματιών πολιτικής προστασίας στη Βουλγαρία.  

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις υλοποίησης του προγράμματος EVANDE 
παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του www.evande.eu καθώς επίσης και στην 
σελίδα Facebook https://www.facebook.com/evandeproject. 

 

Mail επικοινωνίας: evande@nhmc.uoc.gr

 

http://www.evande.eu/
http://www.cei-bg.org/
http://www.evande.eu/
https://www.facebook.com/evandeproject
mailto:evande@nhmc.uoc.gr

