
Κπξίεο θαη Κύξηνη, 

Δθ κέξνπο ηνπ ΟΑΠ & ηνπ ΔΚΠΠ πνπ δηνξγαλώλνπλ απηό ην WORKSHOP ζαο 

θαισζνξίδνπκε ζηηο εξγαζίεο καο. 

 

Σν Δ.Κ.Π.Π.. ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο Αλνηθηήο Μεξηθήο πκθσλίαο (Α.Μ..) 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ Μεγάισλ Φπζηθώλ θαη 

Σερλνινγηθώλ Καηαζηξνθώλ,  εληάζζεηαη ζην δίθηπν ησλ 27 εμεηδηθεπκέλσλ Δπξσ-

Μεζνγεηαθώλ Κέληξσλ. πζηάζεθε ην 1987 θαη από ηόηε ιεηηνπξγεί κε δηνηθεηηθή 

θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε από  ηνλ Ο.Α..Π. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Δ.Κ.Π.Π.. έρνπλ δηεπξσπατθό ραξαθηήξα θαη είλαη ζε 

ζπκθσλία κε ηνπο άμνλεο θαη ηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο πνπ θαζνξίδεη ην πκβνύιην 

ηεο Δπξώπεο. 

ηελ θαηεύζπλζε απηή ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε πξαθηηθώλ θαη κεζόδσλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο ζεηζκηθήο θαηαζηξνθήο, δηνξγαλώλεη ελεκεξσηηθέο εθδειώζεηο, 

εθδίδεη ελεκεξσηηθό πιηθό θαη πξνσζεί ζπλεξγαζίεο θαη πνιηηηθέο ζε δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελό ηνπ, ηόζν κε ηα Δπξσπατθά Κέληξα ηεο Αλνηθηήο Μεξηθήο 

πκθσλίαο, όζν θαη κε Γηεζλείο Οξγαληζκνύο. 

 

Η Α.Μ.. είλαη κηα Γηαθπβεξλεηηθή πκθσλία, γηα ηελ αληηκεηώπηζε κεγάισλ 

θαηαζηξνθώλ θαη ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο. ηελ Διιά- 

δα θπξώζεθε κε ην Νόκν 2031/92 θαη πεξηιακβάλεη 26 θξάηε - κέιε. 

Κύξηνο ζηόρνο ηεο Α.Μ.. είλαη ε πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ θξαηώλ 

κειώλ γηα θαιύηεξε  πξόιεςε, πξνζηαζία θαη νξγάλσζε βνήζεηαο ζε πεξίπησζε 

θπζηθήο θαη ηερλνινγηθήο θαηαζηξνθήο, ε αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη πιεξνθνξηώλ 

θαζώο θαη ε  δεκηνπξγία Δπξσπατθώλ Κέληξσλ. Δίλαη αλνηθηή ώζηε λα πξνζηίζεληαη 

ζε απηή θαη άιια Κξάηε-Μέιε. 

Η Α.Μ.. έρεη πνιηηηθό θαη επηζηεκνληθό ραξαθηήξα: 
 

 ε Πολιηικό Επίπεδο ππνζηεξίδεηαη από ηηο Τπνπξγηθέο ζπλαληήζεηο ησλ 

ρσξώλ κειώλ ηεο Α.Μ.., νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρώξα θάζε πέληε ρξόληα θαη 

νξγαλώλνληαη από ηελ Δπηηξνπή ησλ Μνλίκσλ Δθπξνζώπσλ ησλ ρσξώλ - 

κειώλ ηεο Α.Μ.. Δπίζεο ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπηηξνπή ησλ Μνλίκσλ 

Δζληθώλ Δθπξνζώπσλ ησλ ρσξώλ κειώλ ηεο Α.Μ.., ε νπνία ζπλεδξηάδεη κία  

θνξά ην ρξόλν. Κάζε θξάηνο κέινο ζπκκεηέρεη κε έλαλ  Δζληθό  Δθπξόζσπν, 

ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο ζύλδεζκνο κεηαμύ ησλ εζληθώλ αξρώλ θαη ηεο 

Αλνηθηήο Μεξηθήο πκθσλίαο. 

 

 ε Επιζηημονικό Επίπεδο ππνζηεξίδεηαη από ηηο πλαληήζεηο ησλ 

Γηεπζπληώλ ησλ Δπξσπατθώλ Κέληξσλ πνπ ζπλεδξηάδνπλ κία θνξά ην ρξόλν. 

 

ηε ρώξα καο ιεηηνπξγνύλ δύν Δπξσπατθά Κέληξα: 

1) Σν Δπξσπατθό Κέληξν Πξόιεςεο θαη Πξόγλσζεο ησλ εηζκώλ (Δ.Κ.Π.Π..) ππό 

ηελ αηγίδα ηνπ Ο.Α..Π./ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, 

Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ. 

2) Σν Δπξσπατθό Κέληξν γηα ηελ Πξόιεςε ησλ Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ (Δ.Κ.Γ.Π.) ππό 

ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκόζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

 

 

 

 



 

Σν Δπξσπατθό Κέληξν Πξόιεςεο θαη Πξόγλσζεο ησλ εηζκώλ (Δ.Κ.Π.Π..) 

δηνηθείηαη από Γηνηθνύζα Δπηηξνπή (Γ.Δ.), ελώ ππνζηεξίδεηαη από Δπηζηεκνληθή 

Δπηηξνπή (Δ.Δ.) θαη ππαιιήινπο ηνπ Ο.Α..Π. 

 

Οη επηηξνπέο απηέο θαζώο θαη ν Πξόεδξνο , ν  Γ/ληήο θαη ν Αλαπι.Γ/ληήο ηνπ Δ.Κ., 

νξίδνληαη από ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε κεηά από ζπλελλόεζε κε ηε Γξακκαηεία ηεο 

Αλνηθηήο Μεξηθήο πκθσλίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο. Η παξνύζα δηνίθεζε 

ηνπ Δ.Κ.Π.Π.. νξίζηεθε κε ηνλ Μάξηην ηνπ 2011. 

 

Από ην 2012 απνθαζίζηεθε από ηελ εθηειεζηηθή γξακκαηεία  ηεο  ΑΜ, νη δξάζεηο 

ησλ Δ.Κ. λα είλαη δηεηνύο δηάξθεηαο (2012-2013) ώζηε αθ’ ελόο λα αλαδεηθλύεηαη ν  

Γηεπξσπατθόο  ραξαθηήξαο ηνπο αθ’εηέξνπ λα ελζαξξύλεηαη  ε  ζπλεξγαζία κε άιια 

Δ.Κ., νκνεηδνύο ραξαθηήξα θαη ελδηαθεξόλησλ.  

Σν Δ.Κ.Π.Π.. γηα ηε δηεηία 2012-2013 ζπληνλίδεη  ηηο εμήο δύν δξάζεηο: 

 Δράζη 1
η
  «Assessment of intervention in Earthquake Prone areas» κε ηελ 

ζπλεξγαζία ησλ Δ.Κ. ηεο Βνπιγαξίαο θαη  ηεο Ρνπκαλίαο . 

 Δράζη 2
η
   «Seismic Protection of Monuments» κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Δ.Κ. 

ηνπ Ravello, ηεο Αξκελίαο θαη ηνπ πιιόγνπ ησλ Δπξσπαίσλ Μερ/θώλ . 

Η εηήζηα επηρνξήγεζε αλά δξάζε από ηελ ΑΜ αλέξρεηαη ζε 8000 € 

Η ζεκεξηλή εθδήισζε είλαη κηα από ηηο πνιιέο δξάζεηο ησλ δύν Οξγαληζκώλ πνπ 

ζηνρεύνπλ ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο ηεο Υώξαο, κε ηελ 

κεγαιύηεξε ζεηζκηθόηεηα ζηελ Δπξώπε. 

 

Σειεηώλνληαο γηα κηα αθόκε θνξά ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο μέλνπο 

πξνζθεθιεκέλνπο καο, ηνπο νκηιεηέο θαη ηέινο όινπο γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ 

παξνπζία ζαο ζήκεξα εδώ θαη λα επρεζώ θαιή επηηπρία ζηηο ζεκεξηλέο εξγαζίεο. 

 


