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Εισαγωγικό σημείωμα
Σας παρουσιάζουμε το 2ο ενημερωτικό φυλλάδιο στο οποίο συνοψίζονται όλες οι ολοκληρωμένες δράσεις της πράξης και υποδεχόμαστε το νέο
δικαιούχο την Δύναμη Πολιτικής Άμυνας Κύπρου. Σε αυτό το διάστημα 20 μηνών που υλοποιείται η πράξη, οι δικαιούχοι έχουμε ολοκληρώσει
το εργαστήριο ανταλλαγής τεχνογνωσίας τον Ιανουάριο του 2019 στην έδρα του Πανεπιστημίου Αθηνών, και την ενδιάμεση συνάντηση συντονισμού μεταξύ των δικαιούχων τον Μάιο του 2019 στη Λευκωσία και τη Λάρνακα.
Δράσεις, με μεγάλη συμμετοχή κοινού και εμπλεκόμενων φορέων στην πολιτική προστασία, ήταν οι δύο ασκήσεις επι χάρτου που υλοποιήθηκαν στη Μυτιλήνη την 01/03/2019 και στη Λεμεσό στις 28/05/2019. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν αρκετές δράσεις δημοσιότητας της
πράξης και πληροφόρησης του κοινού σε θέματα πολιτικής προστασίας. Όπως ημερίδα για υπευθύνους πολιτικής προστασίας στους δήμους
της Κύπρου στις 25/7/2019, θερινά σχολεία στις υποδομές του ΤΕΠΑΚ τον Ιούλιο του 2019, και βραδιά ερευνητή στη Λευκωσία στις 26 & 27
Σεπτεμβρίου 2019. Στους επόμενους 10 μήνες υλοποίησης της πράξης αναμένεται η εγκατάσταση του ευφυούς συστήματος λήψης αποφάσεων
που θα λειτουργεί ως αποθετήριο πληροφοριών και θα ενσωματώνει όλες τις μελέτες που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της πράξης.
Οργανώνονται δύο μεγάλες ασκήσεις επί πεδίου με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων στην πολιτική προστασία φορέων στις οποίες θα
δοκιμαστεί σε πραγματικό χρόνο το σύστημα. Η πράξη ολοκληρώνεται με την επιμόρφωση των αρμόδιων φορέων μέσω webinars που θα υλοποιήσει το ΕΚΠΑ και την τελική συνάντηση στην οποία θα παρουσιαστούν όλα τα αποτελέσματα της πράξης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραδοτέα, τις δράσεις και τους δικαιούχους της πράξης επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της πράξης
https://aegisproject.eu

Εργαστήριο Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας
και Συντονισμού Εργασιών

Ενδιάμεση συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης - Μάιος 2019

Το Εργαστήριο Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας και Συντονισμού Εργασιών διοργανώθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2019, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον
Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης
Γεωλογίας του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Το αντικείμενο της συνάντησης αφορούσε: (α) την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά
με την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Καινοτόμου
Ευφυούς Συστήματος και τα πεπραγμένα της πράξης ΑΙΓΙΣ και (β) τον συντονισμό ενεργειών της
πράξης για τη διαμόρφωση του Ολοκληρωμένου
Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος.
ΔIAΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο η ενδιάμεση συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της πράξης ΑΙΓΙΣ στη Δημοτική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Λεμεσού,
στις 29 & 30 Μαΐου 2019. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους τέσσερις
εταίρους της πράξης (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δύναμη Πολιτικής Άμυνας Κύπρου και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), μαζί με εκπρόσωπο της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Interreg V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020».
Η συνάντηση αφορούσε τη μέχρι τότε πορεία της πράξης και τα μελλοντικά πλάνα
της ομάδας εταίρων, ενώ παράλληλα δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές από τη Διαχειριστική Αρχή. Επιπλέον έγινε σύντομη επίσκεψη στο κέντρο ελέγχου της Πολιτικής
Άμυνας στη Λευκωσία.
ΔIAΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ημερίδα Δήμων – Ιούλιος 2019

Με σκοπό η πράξη ΑΙΓΙΣ να γίνει ευρύτερα γνωστή και να μπορέσει
να διεισδύσει εις βάθος στους φορείς πολιτικής προστασίας, το ΤΕΠΚ
μαζί με την Πολιτική Άμυνα, οι Κύπριοι Δικαιούχοι της πράξης, διοργάνωσαν ημερίδα ενημέρωσης προς τους Δήμους και άλλους φορείς, τον
Ιούλιο 2019 στη Λεμεσό. Η ημερίδα ήταν μια ευκαιρία ενημέρωσης και
πληροφόρησης για την πράξη και τις δράσεις της.
ΔIAΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Θερινό Σχολείο – Ιούνιος & Ιούλιος 2019+

Η Πράξη ΑΙΓΙΣ ως ένα εργαλείο για την καλύτερη προετοιμασία
για την πρόληψη επιδημιών από διαβιβαστές.

Η Ερευνητική Ομάδα Οικοτοξικολογίας, του Τμή-

Στα πλαίσια της Πράξης ετοι-

ματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

μάζονται χάρτες κατανομής

του ΤΠΚ, οργάνωσε βιωματικό εργαστήρι στο θε-

ειδών υγειονομικής σημασίας

ρινό σχολείο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

με ιστορικά στοιχεία καθώς

Κύπρου για 134 παιδιά προσχολικής και δημοτικής

και αναπτύσσονται και εφαρ-

εκπαίδευσης το καλοκαίρι του 2019. Τα εργαστή-

μόζονται μοντέλα πρόβλεψης

ρια πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Πράξης

της δυναμικής του πληθυσμού

ΑΙΓΙΣ.

συγκεκριμένων ειδών σε σχέση με περιβαλλοντικές παρα-

ΔIAΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

μέτρους όπως η θερμοκρασία,
η βροχόπτωση, η υγρασία,
η ταχύτητα του ανέμου, κοκ.
Τελικός στόχος είναι να ποσοτικοποιηθεί
εμφάνισης

ο

κίνδυνος

επιδημιών

ή/και

πανδημιών που σχετίζονται με
διαβιβαστές κάτω από διάφορα σενάρια μελέτης.
ΔIAΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

«Βραδιά Ερευνητή»

Στις 26 - 27 Σεπτεμβρίου 2019 στη Λευκωσία, της Κύπρου, διοργανώθηκε η Βραδιά του Ερευνητή. Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και καινοτόμες επιχειρήσεις αφήνουν για λίγο τους χώρους εργασίας τους και
παρουσιάζουν τις δράσεις και τα επιτεύγματα τους στο ευρύ κοινό, στο
πλαίσιο της εκδήλωσης-θεσμός του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Η Πράξη ΑΙΓΙΣ, ήταν εκεί με την ομάδα του ΤΠΚ ενημερώνοντας τους
μαθητές της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, αλλά και το ευρύτερο
κοινό για τις δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
ΔIAΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Πρόγραμμα αξιολόγησης κινδύνων

Άσκηση επί χάρτου ΑΙΓΙΣ 1 στο Βόρειο Αιγαίο

Το πρόγραμμα αξιολόγησης κινδύνων της Κυπριακής Δημοκρατίας

Την 1η Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε η άσκηση επί χάρτου

άρχισε να υλοποιείται από το 2012 υπό το πρίσμα της Απόφασης του

«ΑΙΓΙΣ 1» στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέ-

Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου 1313/2013/ΕΕ σε σχέση με την

ρειας Βορείου Αιγαίου, υπό το σχεδιασμό του Κέντρου Μελετών

αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Ασφάλειας και την ευθύνη διοργάνωσης του Περιφερειακού Ταμείου Βορείου Αιγαίου.

ΔIAΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔIAΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ευφυές σύστημα διαχείρισης πόρων, λήψης αποφάσεων και εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση φυσικών και
τεχνολογικών καταστροφών και ανθρωπογενών και
κοινωνικών κρίσεων

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα σεμινάρια λειτουργίας ευφυούς συστήματος λήψης αποφάσεων (Ε.ΣΥ.ΛΑ.)

Στόχος του Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Σύστηματος είναι η υποστήριξη των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου σε καταστάσεις κρίσεων - Φυσικών
και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων - μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών.
ΔIAΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Δημιουργήθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα σεμινάρια λειτουργίας ευφυούς συστήματος λήψης αποφάσεων (Ε.ΣΥ.ΛΑ.) στην ηλεκτρονική τάξη e-class του ΕΚΠΑ. Στην πλατφόρμα αυτή αναρτήθηκε
ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει διαδραστικές
παρουσιάσεις σχετικές με φυσικούς κινδύνους και φυσικές καταστροφές (σεισμούς, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές) καθώς
και με ανθρωπογενείς και κοινωνικές κρίσεις (μεταναστευτικό ζήτημα) και έχει αναπτυχθεί από την επιστημονική ομάδα του Τμήματος
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ.
ΔIAΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επισκεφθειτε: aegisproject.eu, http://greece-cyprus.eu/

