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ΕνημÝρωση
Οι φυσικÝò καταστροφÝò συμβαßνουν απü την απαρχÞ τηò Γηò.¼μωò, αν κοιτÜξουμε στην
σýγχρονη ιστορßα, βασικοß παρÜγοντεò πρüκλησηò Þ Ýντασηò των καταστροφþν αυτþν
εßναι οι ßδιοι οι Üνθρωποι, ¸τσι, ο αυξανüμενοò παγκüσμιοò πληθυσμüò, η αδιαμφισβÞτητη
κλιματικÞ αλλαγÞ, η ταχεßα αστικοποßηση και η διεθνÞò αλληλεξÜρτηση των οικονομιþν
αυξÜνουν την ευαισθησßα μιαò κοινωνßαò Ýναντι φυσικþν κινδýνων. Επßσηò, οι βιολογικοß
κßνδυνοι απειλοýν διαρκþò την ισορροπßα και την ευμÜρεια του ανθρþπινου πολιτισμοý,
üπωò προσφÜτωò εßδαμε με την υγειονομικÞ κρßση - Covid-lθ. Πρüσθετα, ανθρωπογενεßò
καταστροφÝò üπωò οι πολεμικÝò συρρÜξειò, οι εκρÞξειò μεγÜληò κλßμακαò, τα
ατυχÞματα/αστοχßεò σε πυρηνικÜ εργοστÜσια παραγωγÞò ενÝργειαò, οι αστοχßεò
φραγμÜτων, κ.α, απειλοýν σÞμερα την παγκüσμια κοινüτητα περισσüτερο απü ποτÝ.

Η πρüληψη, η ορθÞ διαχεßριση και η βÝλτιστη αντιμετþπιση των φυσικþν, βιολογικþν
και ανθρωπογενþν κινδýνων αποτελοýν σÞμερα μεγÜλεò προκλÞσειò παγκοσμßωò. Η
ολοκληρωμÝνη διαχεßριση κινδýνων απαιτεß üχι μüνο την πλÞρη κατανüηση των φυσικþν
και βιολογικþν διεργασιþν αλλÜ πρÝπει επßσηò να λαμβÜνει υπüψη τα σχετικÜ üρια
πολιτικÞò και κοßνωνικÞò ανοχÞò. Η σýνθετη δυναμικÞ που κατακλýζεταιαπü το συνδυασμü
των κινδýνων και τηò τρωτüτηταò απαιτεß νÝεò προσεγγßσειò στη διαχεßριση του κινδýνου και
τουò τρüπουò με τουò οποßουò η κοινωνßα αντιμετωπßζει τον κßνδυνο.

Για üλουò τουò παραπÜνω λüγουò το Ελληνικü Ανοικτü ΠανεπιστÞμιο (ΕΑΠ)
διοργανþνει απü την 10η Ýωò την 24η Ιουλßου 2022 το Θερινü Σχολεßο: ΦυσικÝò,
βιολογικÝò και ανθρωπογενεßò καταστροφÝò - τεχνικÜ Ýργα. Το εν λüγω Θερινü Σχολεßο
απευθýνεται σε üλεò τιò κατηγορßεò επιστημüνων και επαγγελματιþν, προπτυχιακþν και

μεταπτυχιακþν φοιτητþν, οι οποßοι θÝλουν στον τομÝα τηò ειδικüτητÜò τουò να εντÜξουν τα
προαναφερθÝντα φαινüμενα, Οι συμμετÝχοντεò θα εκπαιδευτοýν, αποκλειστικÜ με τη

μÝθοδο τηò εξ' αποστÜσεωò εκπαßδευσηò, στουò πιθανοýò τρüπουò αντιμετþπισηò των
κινδýνων και των προκλÞσεων και θα μÜθουν να σχεδιÜσουν/προτεßνουν τρüπουò
πρüληψηò και διαχεßρισηò φυσικþν και βιολογικþν κινδýνων. Επßσηò, θα ενημερωθοýν για
τιò πρüσφατεò τÜσειò που αφοροýν επιστημονικÜ και κοινωνικÜ σημαντικÜ ζητÞματα σχετικÜ

με τουò φυσικοýò και βιολογικοýò κινδýνουò και θα εßναι σε θÝση να απαντÞσουν πολý
σημαντικÜ ερωτÞματα üπωò, π.χ., γιατß τεßνουμε να μειþσουμε ορισμÝνουò φυσικοýò
κινδýνουò ενþ αυξÜνουμε την επικινδυνüτητα σε Üλλουò; Τι μποροýμε να κÜνουμε στο

μÝλλον, βραχυχρüνια και μακροχρüνια, γ|α να προστατευτοýμε απü φυσικοýò, βιολογικοýò
και ανθρωπογενεßò κινδýνουò;

ΚαλÞ αντÜμωση στο Θερινü Σχολεßο του ΕΑΠ «ΦυσικÝò, βιολογικÝò καΙ
ανθρωπογενεßò καταστροφÝò - τεχνικÜ Ýργα».
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