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Η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου
Πολυτεχνείο Κρήτης, ο Δήμος Χανίων και 
Αμαθούντας σας προσκαλούν
προσφέρει η Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων με εστίαση τις Πλημμύρες, 
ERMIS-F. Η συζήτηση γίνεται στο πλαίσιο της 
Διαχειριστικής Παρακολούθησης
Υπηρεσίας ERMIS-F και τρόπους αξιοποίησής της στις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες 
φορέων και ομάδων που επιχειρησιακά εστιάζουν στις Φυσικές Καταστροφές και ειδικότερα 
τις Πλημμύρες. 
 
Ταυτότητα της Διαδικτυακής Υπηρεσίας Περιβ
Το ERMIS-F εντάσσεται στο Πρόγραμμα 
2020», στον Άξονα «Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, 
τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές»
Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικού
Το ERMIS-F ανέπτυξε μια Πρότυπη Ολοκληρωμένη Δημόσια Υποστηριζόμενη Υπηρεσία και 
μια Διαδικτυακή Πλατφόρμα Πληροφόρησης και Διαχείρισης Πλημμυρικών Κινδ
βρίσκεται ήδη σε πιλοτική εφαρμογή
αξιοποίησής της από Φορείς και Οργανώσεις
την Ομάδα του Έργου, καθώς η συμβολή σας στη βελτίωση της πλατφόρμας κρίνεται 
καταλυτική.  
 
Πρόγραμμα 
Κατά τη συνάντηση θα γίνει 
εφαρμογών της και συζήτηση 
τις ιδέες, τις προτάσεις και τις προσδοκίε
διάθεση της Δημόσιας Διοίκησης / Τ
και της ενεργής κοινωνίας των πολιτών
 
Η θεματολογία της συνάντησης συμπεριλαμβάνει τα εξής:
 

 ERMIS-F: σκεπτικό, στόχοι, μεθοδολογία, όραμα
 Η Υπηρεσία ERMIS-F 
 Κατανεμημένο Διαδικτυακό Γεωγραφικό Σ

Κινδύνου - ERMIS-F Portal
 Βάση Γνώσης Μέτρων και Εργαλείων Διαχείρισης Πλημμυρικού Κινδύνου
 Πλημμυρικός Κίνδυνος και Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης

και εφαρμόζεται στο λεκανοπέδιο
 Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις
 Συζήτηση: Αξιοποίηση της Υπηρεσίας ERMIS

Λέσβου  - Ανάγκες και δυνατότητες

 

 

 

Η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Ινστιτούτο Κύπρου, 
Πολυτεχνείο Κρήτης, ο Δήμος Χανίων και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού 

προσκαλούν σε μια συζήτηση για τις λύσεις και τις π
προσφέρει η Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων με εστίαση τις Πλημμύρες, 

Η συζήτηση γίνεται στο πλαίσιο της 5ης Συνάντηση Επιστημονικών Ομάδων & 
Διαχειριστικής Παρακολούθησης του έργου του ERMIS-F και περιλαμβάνει παρουσίαση 

και τρόπους αξιοποίησής της στις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες 
φορέων και ομάδων που επιχειρησιακά εστιάζουν στις Φυσικές Καταστροφές και ειδικότερα 

της Διαδικτυακής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Πλημμύρες, 
εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα 

«Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, 
τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.   

μια Πρότυπη Ολοκληρωμένη Δημόσια Υποστηριζόμενη Υπηρεσία και 
μια Διαδικτυακή Πλατφόρμα Πληροφόρησης και Διαχείρισης Πλημμυρικών Κινδ
βρίσκεται ήδη σε πιλοτική εφαρμογή. Μέσα από τη συνάντηση θα παρουσιαστούν τρόποι  

από Φορείς και Οργανώσεις. Επίσης, η παρουσία σας είναι σημαντική για 
την Ομάδα του Έργου, καθώς η συμβολή σας στη βελτίωση της πλατφόρμας κρίνεται 

Κατά τη συνάντηση θα γίνει παρουσίαση της Υπηρεσίας ERMIS-F 
 για ειδικές ανάγκες των παρισταμένων Φορ

τις ιδέες, τις προτάσεις και τις προσδοκίες σας για μια Υπηρεσία ERMIS
Δημόσιας Διοίκησης / Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επαγγελματιών χωροταξίας 

των πολιτών. 

Η θεματολογία της συνάντησης συμπεριλαμβάνει τα εξής: 

: σκεπτικό, στόχοι, μεθοδολογία, όραμα 

Κατανεμημένο Διαδικτυακό Γεωγραφικό Σύστημα για τη Διαχείριση Πλημμυρικού 
F Portal 

και Εργαλείων Διαχείρισης Πλημμυρικού Κινδύνου
Πλημμυρικός Κίνδυνος και Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης,

στο λεκανοπέδιο της Καλλονής 
Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις 

ξιοποίηση της Υπηρεσίας ERMIS-F από τους Φορείς και
νάγκες και δυνατότητες 

    

ο Ινστιτούτο Κύπρου, το 
το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – 

σε μια συζήτηση για τις λύσεις και τις προοπτικές που 
προσφέρει η Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων με εστίαση τις Πλημμύρες, 

Συνάντηση Επιστημονικών Ομάδων & 
περιλαμβάνει παρουσίαση της 

και τρόπους αξιοποίησής της στις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες 
φορέων και ομάδων που επιχειρησιακά εστιάζουν στις Φυσικές Καταστροφές και ειδικότερα 

Πλημμύρες, ERMIS-F 
«Ελλάδα – Κύπρος 2014-

«Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

 
μια Πρότυπη Ολοκληρωμένη Δημόσια Υποστηριζόμενη Υπηρεσία και 

μια Διαδικτυακή Πλατφόρμα Πληροφόρησης και Διαχείρισης Πλημμυρικών Κινδύνων, που 
Μέσα από τη συνάντηση θα παρουσιαστούν τρόποι  

η παρουσία σας είναι σημαντική για 
την Ομάδα του Έργου, καθώς η συμβολή σας στη βελτίωση της πλατφόρμας κρίνεται 

 και των επιμέρους 
Φορέων. Αναμένουμε 

ς σας για μια Υπηρεσία ERMIS-F - εργαλείο στη 
των επαγγελματιών χωροταξίας 

ιαχείριση Πλημμυρικού 

και Εργαλείων Διαχείρισης Πλημμυρικού Κινδύνου 
, που έχει σχεδιαστεί 

Φορείς και Ομάδες της 

   


