
● Centro Studi 
e Formazione Villa Montesca

● Provincia di Perugia

● Municipality of Heraklion

● Municipality

of Agios Athanasios

● Local Police of Valencia

● Consorci de la Ribera

● University of Crete - 

Natural History Museum 
of Crete

● Basilica papale e sacro convento 

di San Francesco di Assisi
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P.A.T.C.H.

Πρόληψη, Aνάλυση και Εργαλεία για τη 

Πολιτιστική Κληρονομιά

H Πολιτιστική́ Κληρονομιά είναι ένα μέρος του κοινωνικού μας

περιβάλλοντος και συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ταυτότητα.

Ενώ η διάσωση της ανθρώπινης ζωής και της περι ουσίας των

πολιτών θα είναι πάντα η προτεραιότητα σε περιπτώσεις φυσι-

κών καταστροφών, άλλα «στοιχεία» όπως η προφύλαξη της

πολιτιστικής κληρονομιάς δεν λαμβάνονται υπόψη. Για παρά-

δειγμα, οι επιπτώσεις του σεισμού στην πολιτιστική κληρονο-

μιά είναι σημαντικές και συχνά ανεπανόρθωτες επειδή και η

πολιτιστική μας κληρονομιά είναι πεπερασμένη, σπάνια, πολύ-

τιμη και μη ανανεώσιμη. Οι συνέπειες αυτού του είδους των

καταστροφών στην πολιτιστική κληρονομιά θα μπορούσαν να

μειωθούν εάν υπήρχαν σχέδια πρόληψης του κινδύνου και αν

αυτά εφαρμόζονταν ορθά.

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

● H πραγματοποίηση έρευνας στις χώρες που συμ μετέ χουν στο

έργο προκειμένου να γνωρίζουν την κα  τά  σταση τους σχετικά

με την πρόληψη των φυσικών κα τα στροφών.

● Η ανάλυση σε διεθνές επίπεδο βέλτιστων πρακτικών όσον

αφορά τα εργαλεία και τις διαδικασίες πρό ληψης, με στόχο

τη χρήση τους για παρεμβάσεις στη διατήρηση της πολιτι -

στικής κληρονομιάς.

● Η δημιουργία εγχειριδίου με τις βασικές διαδικασίες.

● Η ανάπτυξη και δοκιμή νέων μεθόδων για την επιτυχή

εφαρ μογή των κατευθυντηρίων γραμμών σε περί πτω ση κιν -

δύνου.

● Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος (δί κτυο συ -

νεργασίας) για την προστασία της αστικής και πολιτιστικής

κληρονομιάς.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

● Παραγωγή κατευθυντηρίων γραμμών για τη διαχεί ριση του

σεισμικού κινδύνου στον τομέα της Πο λι τι στικής Κληρο νο -

μιάς.

● Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων που θα χρησιμο ποιη θούν

σε περιόδους ηρεμίας αλλά και κρίσεων προ κει μένου να

αυξήσουν την αποτελε σματικότητα των διαδικασιών προ -

στασίας της πολιτιστικής κλη ρο νομιάς.

● ΓΕΩ-ΧΑΡΤΗΣ: Ο Γεω-χάρτης είναι μια βάση δεδο μένων από

κάρτες αναφοράς που περιέχουν πλη  ρο φορίες σχε τικά με τους

κυριότερους Ευ ρωπαϊκούς σεισμούς από το 1500 μ.Χ. μέχρι

σήμερα.

● ΣΕΤ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ:


