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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2020 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ IcARUS: Μία κοινοπραξία για την ανάπτυξη πολιτικών αστεακής 

ασφάλειας με τη συμμετοχή του ΕΑΣΤΕ, Παντείου Πανεπιστημίου 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη συντονιστική συνάντηση της Κοινοπραξίας IcARUS με τη 

συμμετοχή όλων των μελών. Σε συνέχεια της εναρκτήριας τελετής που έλαβε μέρος το Σεπτέμβριο 

2020, τα μέλη συναντήθηκαν ξανά διαδικτυακά την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 προκειμένου να 

συντονίσουν τις δράσεις τους και να καταγράψουν τα επόμενα βήματα του έργου. Βασικό θέμα 

συζήτησης ήταν το πλάνο δράσεων για τους επόμενους μήνες, η πρόοδος των εργασιών και τα 

παραδοτέα του έργου. Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις  29 Ιανουαρίου 2021 με 

αντικείμενο συζήτησης τη μεθοδολογική προσέγγιση και την ανάδειξη των πιο σύγχρονων 

πρακτικών. 

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας (ΕΑστΕ) του Παντείου Πανεπιστημίου συμμετέχει στο 

ερευνητικό έργο IcARUS. Με την πολυετή εμπειρία και την ευρεία τεχνογνωσία του, αναμένεται να 

συνεισφέρει στρατηγικά και δημιουργικά στην έρευνα, μέσα από τη συλλογή δεδομένων και τη 

διαμόρφωση εργαλείων & μεθόδων που θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση νέων πολιτικών για την 

ασφάλεια των πόλεων. 

Το έργο IcARUS αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για τη συγκέντρωση των καλύτερων αποδείξεων 

έρευνας και πρακτικών αστεακής ασφάλειας τα τελευταία 30 χρόνια, προκειμένου να διαμορφωθεί 

μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, που βασίζεται σε στοιχεία από πληθώρα ενδιαφερόμενων, για την 

αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων αστεακής ασφάλειας. 

 

Λίγα λόγια για το IcARUS 

Το έργο IcARUS αποτελεί μία συνεργατική προσπάθεια επιχορηγούμενη από τον Εκτελεστικό 

Οργανισμό Έρευνας (REA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υλοποιούμενο από μία κοινοπραξία 18 

ερευνητικών φορέων και δημοσίων οργανισμών, από 11 Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και 

η Έλλαδα. Επίσημη ημερομηνία έναρξης ανακοινώθηκε η 1η Σεπτεμβρίου 2020 ενώ, η διάρκεια 

υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 48 μήνες. Συντονιστής έχει οριστεί το FORUM EUROPEEN POUR 

LA SECURITE URBAINE (FESU). To έργο IcARUS χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα για την Έρευνα 

& την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020». 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.icarus-innovation.eu 
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