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8/11              Στρογγυλό τραπέζι  

Χρηματοδοτικά Εργαλεία στον Τομέα  
της Πολιτικής Προστασίας 

Πρακτικά 

Δημήτρης Διαγουρτάς (Συντονιστής Συζήτησης, Managing Director της Satways): 

Συζητάμε απόψε για της ευκαιρίες χρηματοδότησης κυρίως στον ευρωπαϊκό τομέα που 

υπάρχουν για τους Φορείς Πολιτικής Προστασίας. Θα μοιραστούμε τις εμπειρίες όλων μας με 

εργαλεία χρηματοδότησης της κοινότητας και κάνοντας την αρχή με τη δική μας εμπειρία.  Στις 

παρουσιάσεις έργων που προηγήθηκαν διακρίθηκε το γεγονός ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες 

συμμετεχόντων: τα ερευνητικά ινστιτούτα/πανεπιστήμια, οι εταιρίες και οι τελικοί χρήστες 

(κεντρικοί ή τοπικοί φορείς, first responders, εθελοντές), που είναι και αυτοί που καθορίζουν τις 

προδιαγραφές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η κοινότητα στους end users, απαιτώντας ελάχιστη 

συμμετοχή σε κάποια προγράμματα. Δυστυχώς όμως στην Ευρώπη αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και δε θεωρούν ως προτεραιότητα τη συμμετοχή τους. Στην 

Ελλάδα, η ΓΓ έχει συμμετάσχει σε ελάχιστα έργα.  Το ΚΕΜΕΑ είναι ένας Φορέας first responders 

που συμμετέχει ενεργά, το ΠΣ συμμετέχει με δυσκολίες στην οικονομική παρακολούθηση. Το 

Υπουργείο Άμυνας συμμετέχει ενεργά. Οι Τομείς έρευνας που ενδιαφέρουν είναι το Περιβάλλον, 

η Ενέργεια, οι Μεταφορές, το Διάστημα, το Security. Ιδιαίτερη έμφαση από εμάς έχει δοθεί 

στους τομείς Security και Disaster Resilience Societies, στην αύξηση ανθεκτικότητας ανά περιοχή 

με αρκετούς ελληνικούς φορείς μπροστάρηδες (ΕΚΕΤΑ, ΚΕΜΕΑ, Αστεροσκοπείο, Πολυτεχνείο), 

αλλά με έλλειμα στους end users. Ποια είναι τα οφέλη για οποιονδήποτε Φορέα ως end users να 

συμμετάσχει σε  ευρωπαϊκά Προγράμματα: 1. Όχι μόνο χρηματοδοτείται 100%, αλλά οι Φορείς 
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εισπράττουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους. 2. Τους δίνεται η δυνατότητα αγοράς 

εξοπλισμού που θα τους μείνει και φιλοξενίας κάποιων δραστηριοτήτων 3. Αποκτούν 

τεχνογνωσία και εμπειρία βιώνοντας την πράξη με τη συμμετοχή τους και μαθαίνοντας τις 

τεχνολογικές δυνατότητες, γεγονός απαραίτητο για τη διεκδίκηση λύσεων και την αναβάθμισή 

τους 4. Χρησιμοποιούν το τελικό προϊόν, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που παρέχει. Οι 

εταιρίες έχουν πολλαπλά οφέλη, από τη δικτύωση σε επίπεδο  Β2Β και B2C μέχρι την 

ενσωμάτωση της έρευνάς τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα και την οικονομική τους 

ανεξαρτησία. Ο λόγος σε εσάς. 

Γεράσιμος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος North East Atlantic & Mediterranean Tsunami Warning 

System at UNESCO): 

Ο κύριος άξονας χρηματοδότησης προέρχεται από τα ευρωπαϊκά Προγράμματα. Η 

υποψηφιότητά μου για την Ευρωβουλή μου έδωσε σημαντική πληροφόρηση. Το HORIZON 2020 

λήγει του χρόνου. Ποια είναι η επόμενη ημέρα; Στα τέλη Μαρτίου τα ευρωπαϊκά όργανα 

(Επιτροπή, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο) αποφάσισαν για την επόμενη προγραμματική περίοδο 

21-28 η χρηματοδότηση στην έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία να ανέλθει στα 100 δις ευρώ, 

σχεδόν διπλασιάζοντας τα κονδύλια σε σχέση με το HORIZON 2020, με σκοπό να πλησιάσει τα 

ποσά που διατίθενται από τις ΗΠΑ και να τονώσει την ευρωπαϊκή αγορά. Η κατανομή προβλέπει 

50-55% για τον ιδιωτικό τομέα και τώρα υπάρχει διάλογος για την κατανομή ανά τομέα. Είναι 

λοιπόν σημαντικό η χώρα να συμμετέχει σε αυτό το διάλογο, ώστε να επωφεληθεί 

κατευθύνοντας την συζήτηση σε τομείς που την αφορούν. Αναλογικότητα στην κατανομή των 

κονδυλίων δεν υπάρχει. Σήμερα τοποθετήθηκε νέο συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας και 

πρέπει να καθορίσει τις ελληνικές διεκδικήσεις στο Horizon Europe 21-28. Μειονεκτούμε στους 

end-users και δεν είναι μόνο οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Οι ΕΛΚΕ στραγγαλίζουν τις 

δυνατότητες έρευνας. Υπάρχει όμως και φόβος και  άγνοια στις τεχνολογίες, αλλά και ο φόβος 

στις ξένες γλώσσες. Δήμοι, Περιφέρειες και Κεντρικές Υπηρεσίες έχουν να ωφεληθούν, αν το 

επιδιώξουν. Γνωρίστηκα με τον Ηλία Αργύρη, όταν εκείνος  έψαχνε τρόπους χρηματοδότησης 

για το Δήμο του και ο Δήμαρχός του τον παρέπεμψε σε εμένα. 

Ηλίας Αργύρης (Προϊστάμενος Γραφείου Αυτοτελούς Τμήματος Προστασίας Δήμου Ρόδου): 

Γεγονός. Δεν είχα ιδέα για το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του (συμμετέχοντες, υποβολή 

πρότασης κ.λπ.), όταν έψαχνα να βρω λύση για ένα γεωγραφικό σύστημα διαχείρισης κρίσεων. 

Ήταν σαν να ήθελα να πάω στο φεγγάρι με ποδήλατο. Έτσι εγκαταστάθηκαν παλιρροιογράφοι 

για την έγκαιρη προειδοποίηση εκδήλωσης τσουνάμι στις ανατολικές ακτές της Ρόδου και 

σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για σεισμό. Η συνεργασία μου με το Δημήτρη Διαγουρτά 

έγινε με αφορμή το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει ενεργά ο Δήμος ως end user 

και πραγματικά μου έχει δώσει πάρα πολλά. Βίωσα πώς αντιμετωπίζουν μία κρίση σε άλλες 

χώρες στην πράξη, για το οποίο δεν είχαμε ποτέ εκπαιδευτεί ούτε καν θεωρητικά. Όφελος έχουν 

και οι έτεροι εμπλεκόμενοι φορείς (εθελοντές, ΠΥ) για τους οποίους μέσω του προγράμματος 

αγοράζουμε εξοπλισμό. Επιπλέον μπορούμε και επιδιώκουμε την αξιοποίηση αυτών των 
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εργαλείων, αν γίνουμε το κέντρο εκπαίδευσης για συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα. Αυτός είναι 

και ο λόγος που γίνεται αυτό το συνέδριο, η δικτύωση με όλους τους εκπροσώπους φορέων και 

η προετοιμασία για τη συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα. Κάπως έτσι η παρέα που ξεκίνησε 

το SafeRhodes το 2014, με τον κ. Λέκκα και τον κ. Παπαδόπουλο, έχει πλέον γίνει θεσμός.  

Κωνσταντίνος Καρύδης (Προϊστάμενος Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων): 

Ένα ακόμα καλό παράδειγμα είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η οποία συμμετέχει σε δύο ΕΣΠΑ, 

τον Τηλέμαχο και το Λαέρτη, στα οποία συμμετέχουν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το ΕΚΠΑ, το 

Αστεροσκοπείο, το ΤΕΕ και άλλοι φορείς.  Επωφελούμαστε από τα προγράμματα αυτά και 

βρίσκονται σε πολύ καλή εξέλιξη.  

Γιώργος Αριστείδης (Υποπυραγός Π.Υ. Κέρκυρας): 

Μέσω της Υπηρεσίας μου είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με τα ΕΣΠΑ πριν από δύο χρόνια. 

Η υπηρεσία έχει αποκομίσει αρκετά οφέλη. Ο μισός στόλος της Κέρκυρας φέρει την επιγραφή 

«ΕΣΠΑ». Η ιεραρχική μας δομή όμως δε μας επιτρέπει να συμμετέχουμε σε περιφερειακό 

επίπεδο και έτσι χάνονται πολλές ευκαιρίες.  

Δημήτρης Διαγουρτάς (Συντονιστής Συζήτησης, Managing Director της Satways): 

Ισχύει. Έχουμε χρόνια συνεργασία με το ΠΣ. Το αρνητικό στη συμμετοχή του Π.Σ. είναι το γεγονός 

ότι υπάρχει μόνο κεντρικά ένα μόνο στέλεχος που έχει στην ευθύνη του τα Προγράμματα. 

Δικαίως δίνει προτεραιότητα σε ΕΣΠΑ που θα του αφήσουν εξοπλισμό, παρά σε ερευνητικά 

προγράμματα που θα του αφήσουν τεχνογνωσία. Επιπλέον απαγορεύεται βάσει νομοθεσίας να 

ιδρύονται νέοι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας. Το Λιμενικό Σώμα χωρίς ΕΛΚΕ π.χ. είναι 

συντονιστής για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, με συνέπεια να προκύπτουν 

προβλήματα στις διαδικασίες και τη διαχείριση κονδυλίων των προγραμμάτων. Δεν υπάρχουν 

διαδικασίες διακίνησης και απορρόφησης χρημάτων. 

Δημήτρης Αδάμ (Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής): 

Είμαι ο μοναδικός τοποθετημένος υπάλληλος στην επισπεύδουσα αρχή 66 Δήμων και της 

Περιφέρειας. Πριν 3 εβδομάδες ήμουν με υποτροφία στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας, 

στο Παρίσι, σε εκπαίδευση διαχείρισης επικοινωνίας μέσω ΜΜΕ κατά τη διάρκεια κρίσης. 

Εκπαιδεύτηκα από το διευθυντή επικοινωνίας των δύο τελευταίων Προέδρων της Γαλλίας. Πριν 

3 χρόνια ανέλαβαν συντονιστές τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Τότε, παρά το φόρτο εργασίας 

μου, είπα στο Συντονιστή μου ότι διατίθεμαι να αναλάβω το κομμάτι της επικοινωνίας. Η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δεν έχει όμως Τμήμα Επικοινωνίας ή Γραφείο Τύπου και 

φοβάμαι ότι η εκπαίδευση δε θα βρει αντίκρυσμα. Η έλλειψη οργανογραμμάτων στις 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Σε αυτές τις 3 ημέρες του 

Συνεδρίου άκουσα όλες τις εισηγήσεις. Πραγματικά δεν είχα εικόνα για το υψηλό επίπεδο του 

στελεχιακού δυναμικού που έχει αυτή η χώρα, κλεισμένος στο μικρόκοσμό μου. Είναι το πρώτο 
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συνέδριο που συμμετέχω. Οι άνθρωποι εδώ έχουν ξεπεράσει την ίδια την έννοια της Πολιτικής 

Προστασίας, έτσι όπως τουλάχιστο την αντιλαμβάνονται αυτοί που διοικούν. Για αυτό και δεν 

είναι εδώ σήμερα, γνωρίζοντας ότι είναι πίσω από όλους σας. Δε βάζω τον εαυτό μου μέσα, γιατί 

είμαι τόσο απαγοητευμένος που δεν ξέρω αν μετά από 15 χρόνια υπηρεσίας θα συνεχίσω να 

ασχολούμαι με αυτόν τον τομέα. Είναι παγκόσμιο παράδοξο να νομοθετούν οι άνθρωποι που 

βρίσκονται πίσω από αυτόν το τομέα, τον οποίο τρέχετε εσείς. Πολύ φοβάμαι ότι όταν θα γίνει 

το επόμενο μεγάλο συμβάν, θα αλλάξει σε τέτοιο βαθμό η δομή αυτής της έννοιας, θα έχει τόσο 

συγκεντρωτικό και καθετοποιημένο χαρακτήρα, που ή πραγματικά θα λειτουργήσει ή θα 

διαλυθεί εντελώς.  

Γεράσιμος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος North East Atlantic & Mediterranean Tsunami Warning 

System at UNESCO): 

Δε θα αφήσετε  την Πολιτική Προστασία. Τον περασμένο Μάϊο  έγινε ένα πολύ ενδιαφέρον 

σεμινάριο στη Ρόδο, στο οποίο εισηγητές ήταν δύο πραγματικά ενημερωμένοι δημοσιογράφοι 

της ΕΡΤ. Στο επόμενο θα συμμετάσχετε και εσείς. 

Ηλίας Αργύρης (Προϊστάμενος Γραφείου Αυτοτελούς Τμήματος Προστασίας Δήμου Ρόδου): 

Ενώ το σεμινάριο ξεκίνησε για 12 άτομα, έγινε για 50 λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής 

Δημήτρης Αδάμ (Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής): 

Δε διαφέρουν και πολύ έξω. Ο ίδιος ο Γάλλος επικοινωνιολόγος παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος η 

επικοινωνιακή διαχείριση του Μπατακλάν. Μας ανέπτυξε όμως τι έκαναν από τη στιγμή που το 

διαπίστωσαν μέχρι σήμερα. Άλλαξαν όλο το σύστημα διαχείρισης επικοινωνίας. Εμείς πώς 

χειριστήκαμε επικοινωνιακά το Μάτι; 

Ελένη Αβραμοπούλου (Περιφερειακή Σύμβουλος, Περιφέρεια Αττικής) 

Η μεγαλύτερη Περιφέρεια της Ελλάδας είναι σε πολλά θέματα πίσω. Έκανα συζητήσεις με τον κ. 

Παπαδόπουλο, με τον κ. Αργύρη και με τον κ. Διαγουρτά. Θα μεταφέρω όλα αυτά στον 

Περιφερειάρχη με σκοπό την οργάνωση της Περιφέρειας στον τομέα. Θέλουμε να την κάνουμε 

πρότυπο. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Αδάμ είναι πολύ χρήσιμος. Συγχαρητήρια κ. Αδάμ και 

συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές και τους ομιλητές. Το Συνέδριο είναι μεράκι.  

Γεράσιμος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος North East Atlantic & Mediterranean Tsunami Warning 

System at UNESCO): 

Η κυρία Αβραμοπούλου είναι παρούσα από το πρωί μέχρι το βράδυ και τις τρεις μέρες 

εκπροσωπώντας επάξια την περιφέρειά της. Ο σημερινός Περιφερειάρχης έκανε και 

προεκλογικά και μετεκλογικά ημερίδες για την Πολιτική Προστασία. Συμμερίζομαι την διάθεση 

και την αισιοδοξία της κ. Αβραμοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ.  

Δημήτρης Διαγουρτάς (Συντονιστής Συζήτησης, Managing Director της Satways): 
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Να προσθέσω σε όσα είπε ο κ. Παπαδόπουλος πριν ότι ο σεισμός δεν ήταν προτεραιότητα στα 

μέχρι τώρα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το νέο ΕΣΕΤ πρέπει να διεκδικήσει προτεραιότητες που 

ενδιαφέρουν την Ελλάδα. Το SafeGreece μπορεί να έχει έναν τέτοιο ρόλο, καθώς έχει πια 

υπόσταση. Εκπροσωπεί φορείς και μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά στη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, δίνοντας 

προτεραιότητα στους τομείς ασφάλεια, διάστημα, άμυνα. 

Νίκος Βορριάς (Προϊστάμενος Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χίου): 

Είμαι συγκινημένος, αλλά και λυπημένος για κάποια πράγματα. Με λυπεί το γεγονός ότι λείπει 

η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συζητάμε για ψηφιακή τεχνολογία και λείπει η 

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής. Ποιος θα καθορίσει τις Πολιτικές; Εμείς μαζευόμαστε 

και καταθέτουμε τα προβλήματά μας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο π.χ. μου απαγορεύει να κάνω 

Προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο. Ποιος θα ακούσει τα προβλήματα για να τα λύσει;  

Ιωάννης Κουκουβέλας (Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστήμιο Πατρών): 

Είναι πολύ καλά τα προγράμματα αρκεί να παράγουν εφαρμόσιμη τεχνολογία. Θα πρέπει τα 

εργαλεία να είναι φιλικά προς το χρήστη, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από κάθε 

υπάλληλο και να αξιοποιούν τις καλές επιστημονικές πρακτικές. Πετάμε 5 χρόνια με drones. Ένα 

χρόνο κάναμε να αποκτήσουμε μία επιχειρησιακή εικόνα. Δεν ακολουθούν οι υπηρεσίες αυτά 

που παρέχει η τεχνολογία. Πρέπει να απλουστευθούν τα εργαλεία για να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από όλους.  

Δημήτρης Διαγουρτάς (Συντονιστής Συζήτησης, Managing Director της Satways): 

Αυτός είναι ο λόγος συμμετοχής των τελικών χρηστών στα ερευνητικά προγράμματα. Σκοπός 

είναι αντίστοιχα ο τελικός χρήστης να προσεγγίσει τις δυνατότητες που υπάρχουν, ώστε να   

χρησιμοποιήσει την τεχνολογία σωστά, γιατί λάθος χρήση μπορεί να γυρίσει μπούμερανκ. 

Κωνσταντίνος Καρύδης (Προϊστάμενος Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων): 

Μπορούμε ίσως να διατυπώσουμε κάποια συμπεράσματα του Συνεδρίου, ώστε να τα 

κοινωνήσουμε στους νομοθέτες ενόψει κατάρτισης του νέου νομικού πλαισίου για την Πολιτική 

Προστασία.   

Γιάννης Πέζαρος (Βιντεοκάλυψη) 

Οι τηλεθεάσεις αυξάνονται όταν μιλούν καταξιωμένοι Καθηγητές, πράγμα που δείχνει ότι οι 

πολίτες ενδιαφέρονται.  Ενημερωμένος πολίτης είναι ο ενεργός πολίτης. Υποχρεώθηκα να μάθω  

την τεχνολογία για τη δουλειά μου, έπρεπε να προσαρμοστώ και το έκανα. Χρησιμοποιούμε 

drones καθημερινά για τις πυρκαγιές και έχουμε σώσει καταστάσεις σε συνεργασία με τους 

εθελοντές. Η πληροφορία πρέπει να διαχυθεί σε κάθε επίπεδο. Θέληση από τον κόσμο υπάρχει. 



 

SafeCorfu 2019 – 6th International Conference on Civil Protection & New Technologies 

6-9 November, Ionian Academy – Corfu, Greece | www.safecorfu.gr | info@safecorfu.gr  

6 

Γεράσιμος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος North East Atlantic & Mediterranean Tsunami Warning 

System at UNESCO): 

Μία πληροφόρηση ακόμα: το Disaster Risk Management Center της Commission ετοιμάζει από 

το 2018 έναν τόμο επισκόπησης των μεθόδων, δυσκολιών και αβεβαιοτήτων  για το risk 

assessment και θα απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις. Έχω την τύχη να 

είμαι ένας από τους συντονιστές του έργου. Ελπίζω του χρόνου να έχουμε τη δυνατότητα 

εκτενέστερης ενημέρωση για το θέμα αυτό. Ο τόμος αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου για το 

hazard του 2017. 4 μελέτες περίπτωσης θα αναλύονται, μεταξύ των οποίων οι μεγάλες πυρκαγιές 

της Γαλλίας και της Ελλάδας. Αρχές του 2021 θεωρώ ότι θα είναι έτοιμο για διανομή. Η 

εκπροσώπηση για τη διατύπωση των θέσεων δεν είναι πλειοψηφική. Θα δούμε πώς μπορούμε 

ως Οργανωτές να το συντάξουμε και να προωθήσουμε κάτι.  

Κατερίνα – Ναυσικά Κατσετσιάδου (SafeGreece, ΕΚΠΑ): 

Σχετικά με την πρόταση του κ. Καρύδη, όπως παρατηρήσατε έγινε καταγραφή και από κάμερα 

και με τη μορφή αποτύπωσης πρακτικών των συζητήσεων στα δύο τραπέζια. Και εχθές και 

σήμερα έγιναν αγγίχτηκαν πολύ σημαντικά ζητήματα που μπορούν να καταγραφούν ως 

προτάσεις ή σημεία στη διαβούλευση του Σχέδιου Νόμου. Δεν υπήρξε και διαφωνία. Πέραν των 

πρακτικών θα μπορούσε να γίνει μία κωδικοποίηση όλων των προβλημάτων, προτάσεων, 

θέσεων. 

Βαγγέλης Πανδής (Ιόνιο Πανεπιστήμιο): 

Υπάρχει Μητρώο Εθελοντών; 

Γιώργος Αριστείδης (Υποπυραγός Π.Υ. Κέρκυρας): 

Ναι υπάρχει. Λειτουργεί όμως με κάποια προβλήματα και είναι νομίζω υπό τροποποίηση. Πρέπει 

να γνωρίζει η Πολιτική Προστασία για τα Πιστοποιημένα μέλη, ώστε να μπορεί να τα 

χρησιμοποιήσει. Το ΠΣ μπορεί να απορροφήσει τεχνολογία. Υπάρχει υποστελέχωση, όπως 

σωστά είπε ο κ. Διαγουρτάς. Είμαστε προϊστάμενοι χωρίς υφισταμένους. 

Ανδρέας Κορίκης (Αντιπρόεδρος ΕΟΔ Κέρκυρας): 

Πετάμε drones εδώ και 10 χρόνια. Το πρόβλημα δεν είναι να απορροφήσουμε την τεχνολογία, 

αλλά για να την αποκτήσουμε. Για αυτό και η συζήτηση για τη χρηματοδότηση. Το ίδιο ισχύει και 

για το Πυροσβεστικό Σώμα. 

Γεράσιμος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος North East Atlantic & Mediterranean Tsunami Warning 

System at UNESCO): 

Λίγη αυτοκριτική: υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Μεγαλύτεροι χαρακτήρες στο 

πρόγραμμα, σεβασμός στους χρόνους και στους συνέδρους που έπονται. Η γενική εικόνα νομίζω 

είναι θετική. Προσβλέπουμε στην παρουσία σας στο επόμενο event. 
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Φίλιππος Βαλλιανάτος (Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ): 

Μετά από αυτά τα χρόνια είναι ανάγκη να γίνουν “ανοίγματα” προς το εξωτερικό. Καλές 

πρακτικές μπορούν να ακουστούν από εκπροσώπους του ιταλικού μοντέλου, για το οποίο έγινε 

τόσος λόγος, ως key-note speakers ενδεχομένως.  Να γίνει πραγματικά international. 

Γεράσιμος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος North East Atlantic & Mediterranean Tsunami Warning 

System at UNESCO): 

Υπάρχουν κάποια πρακτικά ζητήματα, αλλά συμφωνούμε απολύτως. 

Δημήτρης Διαγουρτάς (Συντονιστής Συζήτησης, Managing Director της Satways): 

Είναι σημαντικό να παίρνεται νωρίς η απόφαση και να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση για κάθε 

επόμενο event, έξι μήνες το αργότερο, ώστε να δίνεται χρόνος προετοιμασίας σε συμμετέχοντες 

και συνδιοργανωτές. 

Γεράσιμος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος North East Atlantic & Mediterranean Tsunami Warning 

System at UNESCO): 

Ευχαριστούμε πολύ όσους συμμετείχαν. Δίνουμε ραντεβού για το χρόνου, Καλωσορίζουμε τους 

χορευτές.  

Ηλίας Αργύρης (Προϊστάμενος Γραφείου Αυτοτελούς Τμήματος Προστασίας Δήμου Ρόδου): 

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους Φορείς και τις οικογένειες της επιστημονικής και ερευνητικής 

κοινότητας, τους εκπροσώπους κρατικών φορέων, Σωμάτων Ασφαλείας, της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, όπου εφαρμόζεται η Πολιτική Προστασία, των εθελοντών, των εταιρειών που 

εφαρμόζουν την τεχνολογία, των εκπαιδευτικών που πραγματικά θέλουμε να ενσωματώσουμε 

και των τοπικών αρχών για την παροιμιώδη φιλοξενία. 

Κωνσταντίνος Καρύδης (Προϊστάμενος Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων): 

Ευχαριστούμε και εμείς. Το Συνέδριο ήταν τιμή για την Κέρκυρα. Ειπώθηκαν τόσο χρήσιμα 

πράγματα. Εντυπωσιάστηκα με το επίπεδο των νέων επιστημόνων. Καλή αντάμωση του χρόνου! 
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