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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σεμινάριο για εκτίμηςη ςειςμοφ, πυρκαγιάσ και πλημμφρασ με διαδικτυακή γεωπληροφορική 
 
 Ση Δευτζρα 6 Ιουνίου, το “Κζντρο Επιςτημών Παρατήρηςησ τησ Γησ και Δορυφορικήσ 
Σηλεπιςκόπηςησ BEYOND” (επιχειρηςιακή μονάδα του Εθνικοφ Αςτεροςκοπείου Αθηνών) ςε ςυνεργαςία 
με την Περιφζρεια Αττικήσ, διοργάνωςε με επιτυχία ςεμινάριο για τη χρήςη τησ διαδικτυακήσ 
γεωπληροφορικήσ πλατφόρμασ, που αναπτφχθηκε ςτο πλαίςιο του ζργου «Εκτίμηςη κινδφνων ςειςμοφ, 
πυρκαγιάσ και πλημμφρασ ςτην Περιφζρεια Αττικήσ» που ζχει ςτόχο τη βελτίωςη τησ Πολιτικήσ 
Προςταςίασ ςε περίπτωςη ακραίων φαινομζνων. Σο ςεμινάριο ζλαβε χώρα ςτο Αμφιθζατρο τησ Γενικήσ 
Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Ενημζρωςησ και το παρακολοφθηςαν εκπρόςωποι από 23 Δήμουσ  τησ 
Αττικήσ, την Περιφζρεια, το Πυροςβεςτικό ώμα, την Ελληνική Αςτυνομία αλλά και από ςυλλόγουσ 
εθελοντών και πρωτοβουλίεσ κατοίκων. Από το Δήμο Μεγαρζων το παρακολοφθηςαν ο Δήμαρχοσ κ. 
Σταμοφλησ Γρηγόριοσ, ο Αντιδήμαρχοσ κ. Φυλακτόσ Κωνςταντίνοσ και οι Διευθυντζσ κ.κ. Πρωτόπαππασ 
και Ιωαννίδου. 
 Σον εναρκτήριο χαιρετιςμό ζκανε ο Περιφερειάρχησ Γιώργοσ Πατοφλησ, ενώ με βιντεοςκοπημζνο 
μήνυμα παρενζβη ο Τπουργόσ Κλιματικήσ Κρίςησ και Πολιτικήσ Προςταςίασ κ. Χρήςτοσ Στυλιανίδησ. Σην 
επιςτημονική βάςη του ςυςτήματοσ ανζλυςε ο Δρ. Χαράλαμποσ Κοντοζσ, Διευθυντήσ Ερευνών του 
Εθνικοφ Αςτεροςκοπείου Αθηνών και Επιςτημονικόσ Τπεφθυνοσ τησ Επιχειρηςιακήσ μονάδασ BEYOND. τη 
ςυνζχεια, οι επιςτημονικοί ςυνεργάτεσ του BEYOND  παρουςίαςαν την πλατφόρμα, τόςο θεωρητικά όςο 
και με ςυγκεκριμζνα παραδείγματα κινδφνων και φαινομζνων ςε Δήμουσ τησ Αττικήσ, μεταξφ αυτών και ςε 
περιοχζσ του Δήμου μασ, κάνοντασ ειδική αναφορά ςτο “ρζμα Γιώργη” με τισ τραγικζσ ςυνζπειεσ τησ 
πλημμφρασ του 2017. 
 Μετά το ςεμινάριο, ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ δήλωςε: 
 «Η μελζτθ των φυςικϊν φαινομζνων και ιδίωσ όςων ζχουν καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ, είναι βαςικι 
παράμετροσ και προχπόκεςθ για τθν ερμθνεία και κατανόθςθ τουσ. Στο ςεμινάριο είδαμε με ποιο τρόπο, θ 
χριςθ γεωπλθροφορικϊν ςυςτθμάτων και ςυγκεκριμζνα θ πλατφόρμα που ανζπτυξε το BEYOND, βοθκοφν 
ςτθ ςυλλογι, οπτικοποίθςθ και ανάλυςθ των παραμζτρων που ςχετίηονται με αυτά τα φυςικά φαινόμενα. 
Με τθ διαδικαςία αυτι, πζρα από τθν αξιολόγθςθ μπορεί να γίνει, ζςτω και ςτθ βάςθ πικανοτιτων, 
πρόβλεψθ και εκτίμθςθ κινδφνου για ςειςμό, πυρκαγιά ι πλθμμφρα. Εκτιμϊ οτι κα είναι ζνα ςθμαντικό 
βοικθμα ςτθν Πολιτικι Προςταςία, τόςο ςε επίπεδο Διοίκθςθσ όςο και ςε επίπεδο πολιτϊν και αναμζνω 
να δω τα αποτελζςματα τθσ πλατφόρμασ ςτθν πράξθ.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


