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“Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών: Προτεραιότητες, Δικαιώματα, Ευθύνες” 
 

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ανταποκρινόμενο στις ανησυχίες και 

τα ερωτήματα της κοινής γνώμης αλλά και τους προβληματισμούς στο χώρο της δικαιοσύνης 

σχετικά με τις ευθύνες της Πολιτείας και τα δικαιώματα των πληγέντων από τις πρόσφατες 

φυσικές καταστροφές στη Μάνδρα (Δυτική Αττική) και το Μάτι (Ανατολική Αττική), 

διοργάνωσε σε συνεργασία με την Ένωση Διοικητικών Δικαστών (ΕΔΔ) Διημερίδα με θέμα 

“Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών: Προτεραιότητες, Δικαιώματα, Ευθύνες”. Η Διημερίδα 

(τέταρτη στη σειρά ανάλογων Διημερίδων για περιβαλλοντικά ζητήματα σε συνεργασία με 

την ΕΔΔ) πραγματοποιήθηκε 18-19 Ιανουαρίου, στην έδρα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

στην Καλλιθέα και αναπτύχθηκε σε δύο θεματικές ενότητες με ομιλητές απ' όλα τα πεδία που 

συνδέονται με τη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών: των Γεωεπιστημών, της Νομικής 

επιστήμης, των επιστημών του Μηχανικού, της Διαχείρισης Κρίσεων, της Χωροταξικής και 

Πολεοδομικής Πολιτικής και της Δικαιοσύνης.  

 

Η Διημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμούς από την πρόεδρο του ΣΤΕ κ. Α. Σακελλαροπούλου, την 

πρύτανη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου καθ. Μ. Νικολαίδη, την πρόεδρο της Ένωσης 

Διοικητικών Δικαστών κ. Α. Λαϊνιώτη και τον πρόεδρο του Τμήματος Γεωγραφίας καθ. κ. Ε. 

Καρύμπαλη και ολοκληρώθηκε με τα συμπεράσματα και μηνύματα από το διάλογο που 

αναπτύχθηκε, τα οποία παρουσιάστηκαν από τον επικ. καθ. του Τμήματος  Γεωγραφίας, Γ. 

Μπάλια. Μεταξύ των ζητημάτων που παρουσιάστηκαν, με μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο για το 

ακροατήριο της Διημερίδας αλλά επίσης για τους φορείς διαχείρισης φυσικών καταστροφών, 

τους διοικητικούς δικαστές, τους ερευνητές και ευρύτερα την ελληνική κοινωνία, ήταν: Οι 

παρούσες και μελλοντικές περιβαλλοντικές απειλές για τον ελληνικό χώρο με βάση τα 

επιστημονικά σενάρια για την Κλιματική Αλλαγή, τα κοινωνικά και ανθρώπινα αιτήματα και 

δικαιώματα για ασφάλεια και προστασία από καταστροφές, οι προτεραιότητες και ευθύνες 

της Πολιτείας για ανταπόκριση σε αυτά τα δικαιώματα, τα διλήμματα των μηχανικών και 

των διαχειριστών των φυσικών καταστροφών σχετικά με τις ενδεδειγμένες ενέργειες και τα 

σχέδια προστασίας, τις αστικές και ποινικές ευθύνες που βαραίνουν τους ιδιώτες και το 

δημόσιο και τα δικαιώματα αποζημίωσης των πληγέντων που απορρέουν από το εθνικό, 

ενωσιακό και διεθνές δίκαιο και από τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων της χώρας.      


