Πράξη «Τηλέμαχος - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα
Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων»
Τον Σεπτέμβριο του 2017 η Πράξη «Τηλέμαχος - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα
Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» εντάχθηκε στον
Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»
του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014 - 2020». Η Πράξη ξεκίνησε την 1η/10/2017 και θα
ολοκληρωθεί στις 31/12/2020.
Οι εταίροι της Πράξης είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (δικαιούχος), το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο Ο.Α.Σ.Π. και το
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Στο πλαίσιο της Πράξης «Τηλέμαχος» θα δημιουργηθεί ένα καινοτόμο σύστημα για
τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στα Ιόνια Νησιά, μιας περιοχής που
χαρακτηρίζεται σεισμικά και τεκτονικά ως η πιο ενεργή του Ελληνικού χώρου και
μια από τις πιο ενεργές παγκοσμίως.

Η συμβολή του ΟΑΣΠ
Ο ΟΑΣΠ υλοποιεί το Υποέργο 9 με τίτλο: ''Εκπαιδευτικές – Ενημερωτικές Δράσεις'', οπότε
θα συμβάλει μέσω των ακόλουθων δράσεων:
 δημιουργία και παραγωγή ειδικού ενημερωτικού υλικού.
 διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης – εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης
στελεχών των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίες θα αποτελέσουν ένα από τα
κυριότερα εργαλεία για την εμπέδωση των προϊόντων του προγράμματος
και της κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του σε μακροχρόνια βάση.
 ενημέρωση και εκπαίδευση ειδικών ομάδων του πληθυσμού (ΑμεΑ κ.λπ.)
καθώς και των εμπλεκομένων με την τουριστική βιομηχανία.
Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΑΣΠ θα υλοποιήσει τα ακόλουθα:
1η Φάση Υποέργου 9. Ο ΟΑΣΠ θα δημιουργήσει το ακόλουθο Εκπαιδευτικό και
Ενημερωτικό Υλικό σε ψηφιακή μορφή:
 Φυλλάδιο με πληροφορίες για το έργο και τους στόχους του.
 Πρότυπες παρουσιάσεις σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου για
στελέχη υπηρεσιών-φορέων κ.λπ.
 Πρότυπες παρουσιάσεις για την εκπαίδευση των εμπλεκόμενων με την
τουριστική βιομηχανία.
 Τεύχος που θα εμπεριέχει βασικές αρχές για τις φάσεις διαχείρισης της
σεισμικής έκτακτης ανάγκης.
2η Φάση Υποέργου 9. Ο ΟΑΣΠ θα διοργανώσει:
 4 Workshops για Στελέχη Υπηρεσιών σε Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθο και
Κέρκυρα. Στόχος των Workshops είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των

στελεχών των εμπλεκομένων φορέων - υπηρεσιών (εκπρόσωποι Δήμων,
εθελοντικών ομάδων κ.λπ.) σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση του
σεισμικού κινδύνου.
 4 ασκήσεις επί χάρτου σε Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθο και Κέρκυρα.
 4 Workshops για την ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκομένων με
την βιομηχανία του τουρισμού.
 4 Workshops για Εκπαίδευση και Ενημέρωση Εκπαιδευτών σε Κεφαλονιά,
Λευκάδα, Ζάκυνθο και Κέρκυρα.

