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CRETA MARIS EVACUATION DRILL - HERSONISSOS
ARKALOCHORI EARTHQUAKE - ONE YEAR AFTER

7 - 8  Οκτωβρίου
Ηράκλειο Κρήτης

CRETAPROTECT

Σεισμός Αρκαλοχωρίου
Ένας χρόνος μετά

Πληροφορίες 

Στις 27.09.2021, στις 9:17 π.μ. τοπική ώρα, 

εκδηλώθηκε σεισμός μεγέθους Mw=6.0 με 

επίκεντρο κοντά στο Αρκαλοχώρι, του Δήμου 

Μινώα Πεδιάδος, στην Κρήτη. 

Είχε προηγηθεί μια εκτεταμένη προσεισμική 

ακολουθία από τις αρχές Μαΐου 2021, ενώ ο 

κύριος σεισμός ακολουθήθηκε από 

μετασεισμό Mw=5.3 την επόμενη ημέρα. 

Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες υλικές 

ζημιές και θύματα,  ενώ οι οικονομικές, 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

ήταν τεράστιες. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στην πληγείσα 

περιοχή θα παρουσιαστεί η Διαχείριση 

Έκτακτης Ανάγκης σε συγκαταστροφικό 

επίπεδο και θα αναλυθούν τα μέτρα 

αποκατάστασης και οι δράσεις ανάκαμψης 

της περιοχής σε μετακαταστροφικό επίπεδο. 

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων»

edcm@edcm.edu.gr

2107274 4377, 4414, 4783, 4777

Δηλώσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά 

τη δήλωση για τη συμμετοχή τους μέσω της ιστοσελίδας

www.edcm.edu.gr

η2  Ημέρα
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ & ΚΡΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

http://edcm@edcm.edu.gr
http://edcm@edcm.edu.gr


Λίγα λόγια 
για το σεμινάριο

Το Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Πεδίου 

CretaProtect: «Διαχείριση Περιβάλλοντος, 

Κινδύνων και Κρίσεων σε νησιωτικό 

περιβάλλον» διοργανώνεται από το 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 

Καταστροφών & Κρίσεων» του Εθνικού & 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε 

συνεργασία με το Ξενοδοχείο Creta Maris 

Beach Resort και το Δήμο Χερσονήσου.

Το σεμινάριο διαρκεί 2 ημέρες και 

απευθύνεται, όχι μόνο στους φοιτητές του 

Π.Μ.Σ., αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο 

που θέλει να αποκομίσει νέες 

επιστημονικές, τεχνικές και 

επιχειρησιακές γνώσεις και να βιώσει μία 

μοναδική εμπειρία συμμετέχοντας σε 

άσκηση διαχείρισης έκτακτης ανάγκης σε 

ξενοδοχειακή μονάδα, καθώς επίσης και 

να επισκεφτεί μια περιοχή που πρόσφατα 

επλήγει από μεγάλο σεισμό.

Σε ποιους 
απευθύνεται

Η καινοτομία 
του σεμιναρίου

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου 

πραγματοποιούνται πρωτότυπες και 

καινοτόμες εργασίες και δράσεις με τη χρήση 

τεχνολογιών αιχμής και ασκήσεις που 

συνδυάζουν την επιστημονική γνώση με την 

εκπαίδευση. Η σύνταξη και εφαρμογή σχεδίων 

διαχείρισης των κινδύνων σε μία περιοχή με 

ιδιαίτερα γεωδυναμικά, σεισμοτεκτονικά, 

ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά 

χαρακτηριστικά αποτελεί μία σύγχρονη 

εκπαιδευτική και επιχειρησιακή πρόκληση.

Άσκηση Διαχείρισης
Έκτακτης Ανάγκης

στην ξενοδοχειακή μονάδα 
Creta Maris Beach Resort

� Εκκένωση λόγω εκδήλωσης 
σεισμού, τσουνάμι & πυρκαγιάς

� διαχείριση επιπτώσεων
� διαχείριση επισκεπτών

Άσκηση Ετοιμότητας
Ξενοδοχειακής Μονάδας

Τα τελευταία χρόνια, το ξενοδοχείο Creta 

Maris Beach Resort έχοντας επίγνωση της 

διαρκώς αυξανόμενης σημασίας και κρισιμό-

τητας που έχει το ζήτημα της ασφάλειας για 

έναν τουριστικό προορισμό, διοργανώνει 

αδιάλειπτα, ήδη από το 2012, Ασκήσεις 

Ετοιμότητας σε συνεργασία με τις Τοπικές 

Αρχές, για την προετοιμασία στην 

αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων που 

ενδέχεται να εκδηλωθούν σε τουριστικές 

μονάδες και υποδομές.

Στο πλαίσιο αυτο, το 2013 άρχισε την 

συνεργασία του με το Εθνικό και Καποδι-

στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πραγματο-

ποιώντας για πρώτη φορά Άσκηση Εκκένω-

σης λόγω σεισμού και τσουνάμι από ξενο-

δοχειακή μονάδα στη χώρα. 

Τα χρόνια που ακολούθησαν καθιέρωσαν την 

ετήσια άσκηση του Creta Maris Beach Resort 

ως την πιο πολυσυμμετοχική Άσκηση Ετοιμό-

τητας που διεξάγεται με τη συμμετοχή των 

Περιφερειακών και Τοπικών Φορέων και 

με τη συμμετοχή των επισκεπτών του 

ξενοδοχείου. 

Στην άσκηση πεδίου φέτος θα συμμετέχουν 

και οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προ-

γράμματος Σπουδών «Στρατηγικές Διαχεί-

ρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών και 

Κρίσεων». 

Η άσκηση θα περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα 

συνδυασμένων κινδύνων που καλείται να 

διαχειριστεί μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονά-

δα, όπως είναι μια ισχυρή σεισμική δόνηση, 

ένα τσουνάμι και μία πυρκαγιά. 
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