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Σρίπολη 15-4-2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκπαιδεσηικά ζεμινάρια για ηοσς σπαλλήλοσς Πολιηικής Προζηαζίας και
Τετνικών Υπηρεζιών
Με κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ν θύθινο
ησλ ζεκηλαξίσλ πνπ δηνξγαλώζεθε από ην
Πεξηθεξεηαθό
Σακείν
ηεο
Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο Ειιάδαο θαη
Ινλίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεσδπλακηθό
Ιλζηηηνύην
ηνπ
Εζληθνύ
Αζηεξνζθνπείνπ
Αζελώλ, ην Σκήκα Επηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο
Σειεπηθνηλσληώλ
ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ
Πεινπνλλήζνπ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Ελόηεηεο
ηεο Πεινπνλλήζνπ (πξώελ Ννκαξρίεο) ζηα
ζεκαηηθά πεδία «Κατολισθήσεις, Γνώση και Παρακολούθηση» θαη
«Κατολισθήσεις, Λήψη Απουάσεων».
Σα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, ηα νπνία απεπζύλνληαλ ζε ππαιιήινπο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο/ ηερληθώλ ππεξεζηώλ θαη ζηειέρε ηνπ επηπέδνπ ιήςεο απνθάζεσλ

ΟΣΑ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηηο 13 έσο ηηο 15 Απξηιίνπ 2011 ζην εξγαζηήξην
ηαζηλόπνπινπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ κε ηε ζπκκεηνρή εμήληα
ππαιιήισλ θαη ζηειέρσλ ησλ ΟΣΑ ηεο πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (Πεξηθέξεηα
Πεινπνλλήζνπ, Πεξηθεξεηαθέο Ελόηεηεο, Δήκνη) εληάρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «Αλάπηπμε πζηήκαηνο Παξαθνινύζεζεο ηεο Αζηάζεηαο Κιηηύσλ γηα ηελ
Πξόιεςε Καηνιηζζήζεσλ θαη Εθπαίδεπζε ησλ Σνπηθώλ Δεκνζίσλ Αξρώλ ζηελ
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ – EL0071» (Υξεκαηνδνηηθόο Μεραληζκόο ΕΟΥ) πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 50% από ηελ Ιζιαλδία, ην Ληρηελζηάηλ θαη ηε Ννξβεγία θαη
θαηά 50% από ην Πξόγξακκα Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ ηεο Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο
(www.landslides.gr).
Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεύζεθαλ από ηηο επηζηεκνληθέο νκάδεο ηνπ Σκήκαηνο
Επηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη
ηνπ Γεσδπλακηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηνπ Εζληθνύ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν, ζηνπο άμνλεο: 1) Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ
(GIS) κε ρξήζε ινγηζκηθώλ δηαρείξηζεο ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ, 2) ηερλνινγία ησλ
Δνξπθνξηθώλ πζηεκάησλ Πινήγεζεο (GNSS), ηνπ Ραληάξ πλζεηηθνύ
Αλνίγκαηνο (SAR) θαη ησλ ηερληθώλ δηαθνξηθήο ρξήζεο
ηεο ζπκβνινκεηξίαο SAR, 3) θαηνιηζζήζεηο – επζηάζεηα
πξαλώλ – κέηξα πξνζηαζίαο – θαζηδήζεηο – κέζνδνη
βειηίσζεο εδάθνπο, 4) ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
παξαθνινύζεζεο
αζηάζεηαο
θιηηύσλ,
5)
ιήςε
απνθάζεσλ.Επίζεο είραλ ηελ επθαηξία λα δηαπηζηώζνπλ
πώο ιακβάλεη ρώξα ζήκεξα, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, ε
ζπλερήο θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν παξαθνινύζεζε δύν
πηινηηθώλ ζέζεσλ κε πξνβιήκαηα αζηάζεηαο πξαλώλ,
ζηηο
νπνίεο
έρεη
εγθαηαζηαζεί
επηζηεκνληθόο
εμνπιηζκόο, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ πεξηνρώλ ειιά
Μεζζελίαο θαη Υαιθείνπ Κνξηλζίαο, θαη πώο ζα αμηνπνηεζεί ε παξαθνινύζεζε απηή
γηα ηελ έγθαηξε ιήςε απνθάζεσλ ζε κειινληηθέο ελδείμεηο.
ρεηηθά κε ην ζέκα εθπαίδεπζεο, ν Δξ. Γεώξγηνο Δξαθάηνο, Δηεπζπληήο Εξεπλώλ
ηνπ Γεσδπλακηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηνπ Εζληθνύ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ θαη
Επηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηνπ έξγνπ, δήισζε, κεηαμύ άιισλ: «Η κέζνδνο πνπ
εθαξκόζακε πηινηηθά ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ EL0071 πινπνηείηαη γηα πξώηε θνξά
ζηελ Ειιάδα θαη απνηειεί θαη γηα εκάο κία ζεκαληηθή πξόθιεζε. Σα πζηήκαηα
Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ θαη λα απνηειέζνπλ θεληξηθά
εξγαιεία ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο ρώξαο, παξάιιεια όκσο ζα πξέπεη λα
πθίζηαηαη δηαξθήο ζπλεξγαζία ησλ ΟΣΑ κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο
νκάδεο θαη καθξνρξόληα παξαθνινύζεζε».
Η εθπαίδεπζε πνπ έιαβε ρώξα παξέρεηαη, γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ δελ είραλ
ηε δπλαηόηεηα λα παξαζηνύλ ζηα ζεκηλάξηα, θαη κέζα από ηελ πιαηθόξκα
αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο ηνπ έξγνπ ζηε δηεύζπλζε: http://elearning.landslides.gr.
Κσδηθνί γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο δηαηίζεληαη από ην Πεξηθεξεηαθό Σακείν
Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζην ηειέθσλν 2710-234910 (θπξία Ε.
Μαλσινπνύινπ).

