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The aim of many current emergency management policies is 
to use the Prevention, Preparedness, Response, and 
Recovery model to work towards a more disaster-resilient 
population, one that is able to recognize current and future 
risk, reduce and manage those risks, and is better-able to 
recover from disasters (Haworth et al., 2018). During 
emergency circumstances, multiple agencies need to 
collaborate and coordinate, sharing data and information 
about actions / steps to be taken. In responding to emergency 
situations, information regarding location of medical 
facilities, relief shelters, sources of food supply in spatial 
format is crucial. Furthermore, the amount of data to be 
organized is quite extensive and is difficult to collect 
physically from various sources and convert to the required 
format for organizing into a database (Rashid, 2012). 
Geospatial technology is being used to support decision 
making for homeland security, emergency management, and 
disaster response and more particularly geographic 
information systems (GIS) technology provides the ability to 
spatially coordinate resources from separate systems, which 
is vital for emergency management (Enders, 2007). 
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Η πρωτοτυπία της ερευνητικής πρότασης έγκειται στη 
διερεύνηση της ενδυνάµωσης της ανθεκτικότητας µιας 
ολόκληρης περιφέρειας όχι µέσα από στρατηγικές 
µεγέθυνσης αλλά µέσα από στρατηγικές βιώσιµης 
ανάπτυξης. Στην περίπτωση µελέτης της ΠΔΜ, µέσα από 
την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης διακρίνεται 
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ξεκάθαρα η έντονη εξάρτησή της από τη λιγνιτική 
δραστηριότητα. Η απόφαση της µετάβασης της ΠΔΜ σε µια 
νέα εποχή απολιγνιτοποίησης οδηγεί στην εκδήλωση µιας 
πρωτόγνωρης κατάστασης σοκ για την περιφέρεια µε 
σηµαντικές επιπτώσεις στο εισόδηµα και την απασχόληση. 
Με δεδοµένο τη διατάραξη της «φυσιολογικής» κατάστασης 
της ΠΔΜ και συνεπώς της λειτουργίας και των 
συµπεριφορών των µερών αυτής της οντότητας-
συστήµατος, διαµέσου της έννοιας της ανθεκτικότητας 
στοχεύουµε στην καταγραφή τόσο της έκτασης των 
επιπτώσεων όσο και των αντοχών που η ΠΔΜ µπορεί να 
επιδείξει για την κατεύθυνσή της σε µια πορεία βιώσιµης 
ανάκαµψης. 

 


