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Περίληψη
Οι φυσικοί κίνδυνοι - όπως σεισµοί, ηφαιστειακές εκρήξεις, πυρκαγιές, τροπικοί κυκλώνες,
πληµµύρες, θύελλες, καθιζήσεις εδάφους, tsunamis, κ.α. - αποτελούν απειλή για πολλά
µέρη του κόσµου. Σε ότι αφορά, το φυσικό φαινόµενο των σεισµών, αυτοί παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς όχι µόνο προκαλούν ένα µεγάλο αριθµό τραυµατιών µέσα σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα αλλά παράλληλα αποδιοργανώνουν τον κοινωνικό-οικονοµικό
ιστό µιας περιοχής. Μέσα στα πλαίσια της ολοκληρωµένης ανάπτυξης, οι δυσµενείς
επιπτώσεις των σεισµικών καταστροφών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε όλες τις
αναπτυξιακές φάσεις. Το παραπάνω απαιτεί την εφαρµογή προγραµµάτων διαχείρισης
σεισµικού κινδύνου τα οποία µπορούν να εφαρµοστούν µε τη χρήση των πολυκριτηριακών
µεθόδων ανάλυσης. Η εκτίµηση του σεισµικού κινδύνου γίνεται µέσω της σεισµικής
πρόβλεψης. Η ακόλουθη εργασία παρουσιάζει την εφαρµογή της πολυκριτήριας µεθόδου
ELECTRE ΙΙΙ στην υποστήριξη αποφάσεων για την αντιµετώπιση των σεισµικών
καταστροφών µέσα στα πλαίσια της ολοκληρωµένης ανάπτυξης.. Ένα σηµαντικό
πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι η δυνατότητα ανάλυσης περιγραφικών πληροφοριών
για την αξιολόγηση των εναλλακτικών µέτρων. Εντούτοις, απαιτείται η προσεχτική
ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Η διαχείριση του σεισµικού κινδύνου πρέπει να θεωρηθεί ως
µια περιεκτική και συνεχής δραστηριότητα και όχι ως µια περιοδική αντίδραση στην γένεση
ενός καταστροφικού φαινοµένου. Γίνεται σαφές πως η διαχείριση του σεισµικού κινδύνου
απαιτεί ένα διεπιστηµονικό διοικητικό πλαίσιο µέσα στο οποίο η ποιότητα της διαχείρισης
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σε όλες τις φάσεις µετριασµού, που περιλαµβάνει την πρόληψη και προστασία, απόκριση
και αποκατάσταση και την ανακατασκευή είναι πολύ σηµαντική. Τέλος, επισηµαίνεται ότι η
εφαρµογή ενός τέτοιου προγράµµατος απαιτεί την αποτελεσµατική συνεργασία µε όλα τα
συµβαλλόµενα µέρη που τους ενδιαφέρει η µείωση των απωλειών. Τέλος, η αξιολόγηση
επισηµαίνει ότι προκειµένου να αναπτυχθούν ασφαλείς βιώσιµες κοινότητες είναι
απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνική επιµόρφωση και στην εκπαίδευση
των τοπικών κοινωνιών.
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