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SantoProtect 2017 
Εντατικό Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Πεδίου 

Σαντορίνη, 7-11 Ιουνίου 2017 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  
«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων» διοργανώνει για τρίτη συνεχή 
χρονιά εντατικό σεμινάριο πεδίου στη Σαντορίνη από τις 7 ως τις 11 Ιουνίου 2017. 

Η επιλογή του χώρου έχει γίνει δεδομένου ότι το σύμπλεγμα της Σαντορίνης παρουσιάζει μοναδικό 
παγκόσμιο ενδιαφέρον με χαρακτηριστικά που ταυτίζονται απολύτως με τα αντικείμενα του ΠΜΣ. 
Πρόκειται για το πιο αξιόλογο παγκοσμίως φυσικό μνημείο, που συνδυάζει: 

 έντονες γεωδυναμικές διεργασίες, με μία από τις μεγαλύτερες ηφαιστειακές εκρήξεις στην 
ιστορική περίοδο,  

 την πιο μεγάλη καλδέρα στον κόσμο,  
 έντονη σεισμικότητα και σεισμο-ηφαιστειακή δραστηριότητα,  
 συνεχή κατολισθητικά φαινόμενα και σεισμο-ηφαιστειακά θαλάσσια κύματα,  
 μοναδικό γεω- και βιο- περιβάλλον που αποτέλεσαν την κοιτίδα ενός απαράμιλλου 

πολιτισμού πριν από 3 χιλιετίες περίπου, που διακόπηκε βίαια από την Μινωική έκρηξη, 
 δομημένο περιβάλλον, υποδειγματικά  προσαρμοσμένο  στο φυσικό περιβάλλον. 

Τα συσσωρευμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα προσελκύουν στο ηφαιστειακό σύμπλεγμα της 
Σαντορίνης πάνω από 2 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Η τουριστική ανάπτυξη ωστόσο επιφέρει 
την αύξηση των κινδύνων ανθρωπογενούς προέλευσης με πρόσφατα παραδείγματα το ναυάγιο του 
SeaDiamond και την κατάρρευση του στεγάστρου στον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου.  

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν πρωτότυπες και καινοτόμες εργασίες και 
δράσεις με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και ασκήσεις που συνδυάζουν την παραγωγή επιστημονικής 
γνώσης με την εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν τη φύση των 
κινδύνων, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τις ιδιαιτερότητες του ηφαιστειακού νησιωτικού 
συμπλέγματος. Η σύνταξη και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων σε ένα τόσο ενδιαφέρον 
και σύνθετο πλαίσιο διαχείρισης αποτελεί αναγκαιότητα, αλλά και εκπαιδευτική πρόκληση. 

Το σεμινάριο θα παρακολουθήσουν φοιτητές του ΠΜΣ, επαγγελματίες και υψηλόβαθμα στελέχη των 
κλάδων του Περιβάλλοντος, της Εκπαίδευσης, της Πολιτικής Προστασίας, του Τουρισμού, της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης κ.λπ., ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις από εξέχοντες 
Πανεπιστημιακούς δασκάλους. 
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