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Υλοποίηση Σχεδίου Προγράμματος SETOFF ERASMUS+ KA220 από 
το Τμήμα Χημείας, του ΔΙΠΑΕ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με μεγάλη επιτυχία και αθρόα 
συμμετοχή η Διεθνής Συνάντηση για  

την Πολιτική Προστασία στην Καβάλα 
 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος SETOFF ERASMUS+KA220  
από το Τμήμα Χημείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (1-3/3/2023) 

 

Καβάλα, 6.3.2023 

Σε βαρύ κλίμα και με τη σκέψη σε όσους συνανθρώπους μας επλήγησαν από το 
τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, πραγματοποιήθηκαν την 
περασμένη εβδομάδα (1-3/3/2023) στην Καβάλα οι τριήμερες εργασίες της 
Διεθνούς Συνάντησης Εργασίας για την Πολιτική Προστασία (επιμόρφωση στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Έξυπνης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για 
υπαλλήλους της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης SETOFF), 
με κεντρικό θέμα: «Αποδέχομαι τη διαχείριση της τρωτότητας ως τη 
μεγαλύτερη δύναμή μας και αξιοποιώ καινοτόμα εργαλεία για τη διαχείριση 
κινδύνων».  

 

Στη διάρκεια του τριημέρου αναδείχθηκε η καίρια σημασία της εξειδικευμένης κι 
επικαιροποιημένης κατάρτισης, με χρήση τεχνολογίας αιχμής, όσων καλούνται να 
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διαχειριστούν κρίσεις και κινδύνους και να συντονίσουν ομάδες επαγγελματιών 
ή/και εθελοντών για την έγκαιρη, ασφαλή κι αποτελεσματική αντιμετώπιση 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.  

Οι εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν με μεικτό σύστημα, τόσο δια ζώσης στην 
Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), όσο 
και μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, στέφθηκαν με εξαιρετική επιτυχία και 
συγκέντρωσαν αθρόα συμμετοχή με συνολικά περισσότερους από 100 
εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακούς, ερευνητές, στελέχη Πολιτικής Προστασίας, 
στελέχη Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας   αξιωματικούς της Αστυνομίας και της 
Πυροσβεστικής, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματίες της 
ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» καθώς και εθελοντές, από τέσσερις 
χώρες (Ισπανία, Βέλγιο, Βόρεια Μακεδονία και Ελλάδα). 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία καθημερινά να ενημερώνονται από ειδικούς, 
αλλά και να ανταλλάσσουν μεταξύ τους γνώσεις, ακαδημαϊκές απόψεις κι εμπειρίες, 
να επιδεικνύουν και να εξοικειώνονται με τεχνολογικά επιτεύγματα, διερευνώντας 
τις καθιερωμένες αλλά και καινοτόμες τάσεις στη διαχείριση κρίσεων και κινδύνων. 
Με τον τρόπο αυτό συνέβαλαν στην οριστικοποίηση του υλικού που θα αποτελέσει 
τον  εκπαιδευτικό πυρήνα της εξ αποστάσεως κατάρτισης, η οποία στοχεύει στη 
βελτίωση της ετοιμότητας,  της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία τόσο του 
προσωπικού Πολιτικής Προστασίας, όσο και του προσωπικού ασφάλειας και 
προστασίας του ιδιωτικού τομέα, έναντι μελλοντικών κρίσεων και καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης.  

Σε επόμενη φάση του Προγράμματος θα υλοποιηθεί, από επιστημονικό δυναμικό 
με διεθνή εμπειρία, σειρά δράσεων για θέματα Πολιτικής Προστασίας τόσο στις 
χώρες – μέλη του Προγράμματος, όσο και στο σύνολο των νομών και νήσων της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 

 

Παγκόσμια πρωτιά με τεχνική ασκήσεων επί χάρτου  

Αξίζει να τονιστεί ότι στο πλαίσιο αυτού του έργου εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 
παγκοσμίως η τεχνική των ασκήσεων επί χάρτου στο πρώιμο στάδιο της 
δημιουργίας και ελέγχου του εκπαιδευτικού υλικού, της βελτιστοποίησης και 
αξιολόγησης ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης για την Πολιτική 
Προστασία. Η προσαρμοσμένη αυτή τεχνική TTX (Table Top eXercises) έχει 
σχεδιαστεί από το θεσμοθετημένο εργαστήριο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του ΔΙΠΑΕ και εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια των τριών ημερών της 
Διεθνούς Συνάντησης για την Πολιτική Προστασία στην Καβάλα. Οι TTX έχουν 
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τεράστια αξία ως μια ευέλικτη και εύπλαστη διδακτική πηγή που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της ενεργού μάθησης. 

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της Διεθνούς Συνάντησης Εργασίας για την 
Πολιτική Προστασία (1/3/2023 – Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας), στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στην Καβάλα, 
τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του συγκλονιστικού 
σιδηροδρομικού δυστυχήματος (που είχε συμβεί στα Τέμπη Λάρισας μόλις 11 ώρες 
νωρίτερα), ενώ όλοι οι ξένοι εκπρόσωποι εξέφρασαν με συντριβή τα ειλικρινή τους 
συλλυπητήρια και τη συμπάθειά τους προς τις οικογένειες των θυμάτων και τον 
ελληνικό λαό. 

Στο δυστύχημα (όπου εφαρμόστηκαν επί του πεδίου και οι βασικοί κανόνες 
Πολιτικής Προστασίας για τις ανθρωπογενείς καταστροφές) αναφέρθηκαν με οδύνη 
αρχίζοντας τους χαιρετισμούς τους στην έναρξη των εργασιών ο κ. Αθανάσιος 
Μητρόπουλος – Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο κ. 
Αρχέλαος Γρανάς – Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, αρμόδιος για 
θέματα Ανάπτυξης, Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Απόστολος 
Μουμτσάκης – Αντιδήμαρχος Καβάλας για τους τομείς Παιδείας και Πολιτισμού 
(εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο κ. Θεόδωρο Μουριάδη), και ο κ. Μιχάλης Χάλαρης – 
Επίκ. Καθηγητής Χημείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και Συντονιστής του Προγράμματος SETOFF.  

Το Πυροσβεστικό Σώμα εκπροσώπησε στην έναρξη των εργασιών της Διεθνούς 
Συνάντησης ο κ. Νικόλαος Μπαλατσούκας – Αρχιπύραρχος. 

Τις εργασίες παρακολούθησαν ανελλιπώς, μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας, Αντιπύραρχος κ. Κυριάκος Μανδρανής, εκ 
μέρους της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας ο Υποδιευθυντής της κ. Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος και ο Διευθυντής Ασφαλείας, Αστυνόμος Α’, κ. Αθανάσιος 
Κοψίδας, καθώς και ο Διευθυντής Αστυνομίας του δήμου Beraguasil Ισπανίας  κ. 
Manuel Alberto Sabater Chiva. 

Οι παρακάτω επιστήμονες (διά ζώσης ή διαδικτυακά) ενημέρωσαν στη διάρκεια του 
τριημέρου τους συνέδρους με αναλυτικές εισηγήσεις τους για ζωτικής σημασίας 
θέματα Πολιτικής Προστασίας: 

1. Χαράλαμπος Μουζάκης – Λέκτορας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 
Ερευνητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

2. Δρ Δήμητρα Πινότση – Ελληνικό Ινστιτούτο για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην 
Εργασία 
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3. Ντίμιταρ Μπογκατίνοφ – Αναπληρ. Καθηγητής της Στρατιωτικής Ακαδημίας της 
Βόρειας Μακεδονίας «Στρατηγός Μιχαϊλο Αποστόλσκι» 

4. Ελένη Λύτρα,– Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» 

5. Νίκος Κόκκινος – Αναπληρ. Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

6. Δρ Αντώνης Ταργουζίδης – Ελληνικό Ινστιτούτο για την Υγιεινή και την Ασφάλεια 
στην Εργασία 

7. Δρ Εύη Γεωργιάδου – Ελληνικό Ινστιτούτο για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην 
Εργασία 

8. Χρύσα Παπαπάνου, MSc – Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών 
Καταστροφών 

9. Δρ Μαρία Ρούσση – Μέλος ΕΕΠ στο Τμήμα Χημείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και μέλος της 
Οργανωτικής Επιτροπής της Διεθνούς Συνάντησης Εργασίας για την Πολιτική 
Προστασία. 

 

Το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SETOFF, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ με επικεφαλής ερευνητή και 
συντονιστή τον Επίκ. Καθηγητή Χημείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Μιχάλη Χάλαρη, Αντιστράτηγο 
ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και φορείς από 
τις συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα χώρες (Βέλγιο, Ισπανία, Βόρεια Μακεδονία, 
Ελλάδα). 

 

Επισυνάπτονται χαρακτηριστικές φωτογραφίες από τις τριήμερες εργασίες της 
Διεθνούς Συνάντησης Εργασίας για την Πολιτική Προστασία, στην Καβάλα.  
Αναλυτική πληροφόρηση και μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα στην Ιστοσελίδα 
(www.setoff-project.eu) και στα ΜΚΔ του Προγράμματος SETOFF.  
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία/διευκρίνιση, καθώς και για τυχόν 
αίτημα δημοσιογραφικής κάλυψης της Διεθνούς Συνάντησης (ή/και 
συνέντευξης από τον επικεφαλής ερευνητή/συντονιστή της επικ. Καθηγητή κ. 
Μιχ. Χάλαρη παρακαλείστε να απευθύνεστε στην Δρ. Μαρία Ρούσση 
(Διδάσκουσα ΔΙ.ΠΑ.Ε.) στον αριθμό: 6947 811805. 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη δημοσιοποίηση του παρόντος! 
 


