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Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και συνέργεια των επιμέρους ομάδων - 
δυνητικά ωφελούμενων της Υπηρεσίας ERMIS-F 

*ERMIS-F Portal 

*Βάση Γνώσης 

*Εργαλείο Πληθοπορισμού 

* Εργαλείο Κοινωνικής Δικτύωσης 

* Σύστημα Έγκαιρης 
Προειδοποίησης 

* Κλιματική Αλλαγή  

Επαγγελματικές Ενώσεις  

(ΤΕΕ, Τοπογράφοι, Αγρονόμοι, 
Εργολάβοι …) 

Στελέχη και δομές ΟΤΑ 

Κέντρα λήψεως 
αποφάσεων 

&  

Πολιτικών Περιβαντολλοντικές 
Ενώσεις 

Οικολογικές 
Οργανώσεις 

Ομάδες Πολιτών 



    

• Η επιτυχία του έργου ERMIS-F ως πρότυπη Δημόσια Υπηρεσία δεν 
εξαρτάται μόνο από την τεχνική αρτιότητα και την εκλαϊκευμένη 
επιστημονική πληροφορία  αλλά και (ίσως και μάλιστα κυρίως) από 
την αναγνωσιμότητα και την κατανόηση της αναγκαιότητας της 
πληροφορίας και των εργαλείων που προσφέρει στην κάθε Ομάδα 
δυνητικά ωφελούμενων και στην τοπική κοινωνία 

• Ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του Έργου 
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Έκδοση 1 (ver1) -Μ7- «Eσωτερική» – Περιβάλλον ανάπτυξης συστήματος 

Έκδοση 2 (ver2) Δοκιμαστική λειτουργία–M12- 

Έκδοση 3 (v3) -Μ19-Πιλοτική λειτουργία από ΑΝΕΤΕΛ, ΔΥΒΑ, Δήμο 
Χανίων με v3 

Ανάπτυξη Έκδοση 4 (v4) – M25 –Δημόσια λειτουργία από ΑΝΕΤΕΛ, ΔΥΒΑ, 
Δήμο Χανίων - με v4 

Ανάπτυξη Έκδοση 5 (v5) – Τελική –M30- 



Χρήση της Υπηρεσίας ERMIS-F  

Β Φάση: 13-18ος Μήνας: Λειτουργία της Δοκιμαστικής έκδοσης της 
Πρότυπης Δημόσιας Υπηρεσίας με ενσωμάτωση όλων των περιοχών 
που συμμετέχουν στο έργο.  

Μέσο(ω): 

• Επιδείξεις του συστήματος μέσω εστιασμένων δράσεων 
/εκδηλώσεων τοπικά και διασυνοριακά -δράσεις προσέλκυσης 
ενδιαφέροντος ως προς τις δυνατότητες που προσφέρει ανά κοινό-
στόχο 

• Εστιασμένο υλικό διακινούμενο μέσω ανθρώπινου δικτύου 
(συνεργασίες) & διαδικτυακά (αποκεντρωμένα) 

 



Πως; 

Ομάδα – όλοι σε όλα, με συντονισμό από το Γραφείο Τύπου 
 
Πλάνο Στρατηγικής Επικοινωνίας 
 Εσωτερικής 
 Εξωτερικής 
 Ανά περιοχή 
 
Εβδομαδιαία skype  
Ανατροφοδότηση από τα άλλα ΠΕ 
 
Ενημέρωση εστιασμένου κοινού: μικρές και συνεχείς /περιοχή 
Κέντρα Λήψης αποφάσεων  
 



 

 

• http://www.ermis-f.eu/ 

• Facebook ERMIS-F 

• YouTube Channel ERMIS-F 

• Blog ERMIS-F 
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Πιλοτικές Περιοχές  
Αλλαγή στάσης ζωής 

• Ευαισθητοποίηση => Ενημέρωση=> Κινητοποίηση τοπική κοινότητας 

•  Οι τοπικές δράσεις (think globally – act locally) 

• Μια κοινότητα πρότυπο 
• Ενημερωμένη 

• Αναγνωρίζει το δικό της ρόλο 

• Ψάχνει για τρόπους αντίδρασης (πρόβλεψη/ενημερότητα-
συνδρομή/αποκατάσταση) 



Ο κόσμος ERMIS-F 

Γνωρίζω τον κίνδυνο 

Προετοιμάζομαι 

Σακίδιο ετοιμότητας (Family Emergency Kit) 

 

Πριν - Κατά και Μετά την πλημμύρα 

 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY 

http://mindfulperceptron.blogspot.com/2011/05/ocean-of-love.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


• Δίκτυο δημοσιογράφων οικολογικών θεμάτων-περιβάλλοντος 

• Επαγγελματίες – χρήστες της Υπηρεσίας 

• Φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις 
• Στόχος: αξιοποίηση εσωτερικά των Εταίρων 

• Πολίτες πιλοτικών περιοχών (κυρίως αξιοποίηση εφαρμογών και 
ενεργοποίηση)  

• Δράσεις  ευαισθητοποίησης μέσω των μαθητικών κοινοτήτων 

 

   Αναγνωρισιμότητα του ERMIS-F 



Υποχρεώσεις ΠΕ2 
ανά πιλοτική περιοχή 

8 Χ εκδηλώσεις/δράσεις Ομάδων εστιασμένου κοινού στόχου 

6 Χ εκπαιδεύσεις, επιδείξεις- hands on workshops 

1 Χ βιωματική δράση κινητοποίησης τοπικής κοινωνίας – διασυνοριακή δράση 

1 Χ κεντρική εκδήλωση (Πρότυπη Δημόσια Υπηρεσία διαχειριζόμενη από ΟΤΑ ) 

5 Newsletters  

Δημιουργίαία κοινότητας  

Yποστηριζόμενες από υλικά… 

 



Προσεγγίζουμε την πιλοτική περιοχή 

• Δράση προς μαθητές – οικογένειες 
• Ενημερωτικές δράσεις (ευαισθητοποίηση μαθητική κοινότητας) 

• (πολλαπλασιαστική χρήση) 

• Οικογενειακό σχέδιο αντιμετώπισης πλημμύρας (στο πλαίσιο της σχολικής 
ζωής)=>  οικογενειακό πλάνο /σακίδιο ετοιμότητας και διαγωνισμός selfies 

• =>Διεθνής ημέρα μείωσης φυσικών καταστροφών (13/10) 
• =>Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος  (5/6) 

• Διαγωνισμός με Quiz (διαφορετικές ηλικίες) 

• Παιχνίδι σε sous-plats (καταστήματα εστίασης) 

• Εκπαιδευτική δράση συνδυαστικά με Πολιτική Προστασία στην 
πλατεία (πχ πυροσβεστική Χανίων) 

 



Προσεγγίζουμε την πιλοτική περιοχή (2) 

• Δίκτυο δημοσιογράφων (εθνικό /τοπικό) περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος 

• => εργαστήριο /ενημέρωση μικρής ομάδας 

• => επεξεργασμένη πληροφορία για άρθρα 

• => αξιοποίηση υλικού (Tutorials) 

• => ενημερότητα των δράσεων που υλοποιούνται από το ERMIS-F 

• Εργαστήρια (hands on workshops) 
• Στελέχη των Φορέων των εταίρων 

• Επαγγελματίες (ΤΕΕ,..) Περιβαλλοντικές οργανώσεις 

• Ενεργοποίηση Δικτύου ERMIS-F  
 

 

 



Δράσεις διασυνοριακές 

«Χθες-Σήμερα-Αύριο στην κοίτη του ρέματός μας» 

 

Βιωματική & διαγεvνεακή δράση,   

με: 

•  οπτικοποίηση  από το παρελθόν (φωτο) 

• εικόνες από σήμερα (drone)  

• προβολές (σενάρια ) στο αύριο της κοινότητας που ζει με το ρέμα/την 
κοίτη και τις πλημμύρες της. 

 

Παράλληλη έκθεση τοπικά και virtual (5-6/20) 
 



). 

Καλλονή με γεφύρι (έως 1938) 

1931 

Καλλονή 1950 

Καλλονή 1950 

Λεύκωμα Συλλόγου Καλλονιατών Λέσβου  



• Site ERMIS-F (tutorials, presentations, newsletter) 

• Tutorials (DAISY & υποτιτλισμό) 

• 4 video   

• 1 animation για νεανικό κοινό 

• 1 παραμύθι (e-book & έντυπη έκδοση) 

• Έντυπο ενημερωτικό για γενικό κοινό 

• Έντυπο για επαγγελματίες 

• Sous- plat με παιχνίδι για παιδιά/οικογένειες που -μικρή ποσότητα  / επιλεγμένα μαγαζιά πιλοτικών περιοχών 

• Προσωπική Κάρτα Αντίδρασης σε Φυσική καταστροφή (Οικογενειακό σχέδιο αντιμετώπισης πλημμύρας ) 

• Μαγνητάκι με οδηγίες για ώρα κρίσης 

• Πλάνο ελέγχου ετοιμότητας της οικογένειας/ του σπιτιού σε περίπτωση πλημμύρας (διαδικτυακά και θα λειτουργήσει σε 
συνδυασμό με εργασία που μπορεί να δώσει ο εκπαιδευτικός/Περιβαλλοντική Οργάνωση-KΠΕ) ή ακόμα και ανάδειξη του υλικού 
που υπάρχει από την Πολιτική Προστασία 

• Quiz (στην ιστοσελίδα μας μόνο για διαφορετικό ηλικιακό κοινό - από παιδιά έως υπερήλικες) 

• … σε συνδυασμό με τις αφίσες, χάρτες, newsletters, banners, εστιασμένες παρουσιάσεις ανά κοινό-στόχο, 

•  Πως μπορεί να επωφεληθεί η περιοχή μου (FAQs)… 

Υλικά σαν εργαλεία 



Συνέργειες 

• Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

• Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

• Πολυτεχνείο Κρήτης  

• Περιβαλλοντικές οργανώσεις  

 

Διασυνοριακή Δράση 
Υλικά «εκπαιδευτικά» 



Αξιοποίηση διαθέσιμων υλικών 

Ακαδημία  πυροσβεστών , Πολιτική Προστασία, τρίτοι 

• Tutorials  (animations) 

• Video- presentations 

• Φυλλάδια (web-based) … 

• Διαδικτυακά παιχνίδια & άλλα 

 

 

https://academy.fireservice.gr/product/28/%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%9C%CE%A5%CE%A1%CE%95%CE%A3.html
https://blog.francetvinfo.fr/alerteguadeloupe/2018/10/29/tutoriels-se-preparer-a-une-catastrophe-naturelle.html
https://blog.francetvinfo.fr/alerteguadeloupe/2018/10/29/tutoriels-se-preparer-a-une-catastrophe-naturelle.html
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https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/irlandikes_diavasis_istoselida_new.pdf
https://lv.ambafrance.org/Comment-reagir-en-cas-de-danger
http://www.stopdisastersgame.org/
https://app.legendsoflearning.com/


 

 


