Δελτίο Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στα πλαίσια του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας, INTERREG IVC, η Ν.Α
Θεσπρωτίας συμμετέχει στο πρόγραμμα MiSRaR μαζί με επτά ευρωπαϊκούς Δήμους,
Περιφέρειες και οργανισμούς. Η Περιφέρεια South-Holland South είναι ο επικεφαλής εταίρος
και οι υπόλοιποι εταίροι είναι: οι Δήμοι Aveiro και Mirandela στην Πορτογαλία, η Περιφέρεια
Forli στην Ιταλία, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας στην Ελλάδα, η πόλη του Ταλίν
στην Εσθονία και το Ίδρυμα E.P.F στη Βουλγαρία.
Το πρόγραμμα υλοποιείται την τριετία 2010-2012 κατά την οποία οι συμμετέχοντες
ανταλλάσουν εμπειρίες και τεχνογνωσία σε μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη
διαδικασία μετριασμού των κινδύνων/καταστροφών.
Έχουν ήδη διοργανωθεί 3 Θεματικά σεμινάρια και απομένουν άλλα 13 στο σύνολο των
χωρών των εταίρων, το καθένα από τα οποία θα καλύψει μια συγκεκριμένη πτυχή της
αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων και θα επικεντρώνονται στην ανταλλαγή τεχνικών
γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, με αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς .
Στην συνέχεια θα συνταχτεί ένα εγχειρίδιο μετριασμού των κινδύνων στο οποίο θα
αποτυπώνεται ο πλήρης κύκλος της διαδικασίας περιορισμού των κινδύνων, από την
ανάλυση κινδύνου έως την πραγματική εφαρμογή διαδικασιών μετριασμού-μείωσης αυτών .
Το έργο στοχεύει επίσης στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εμπειρογνωμόνων σε
θέματα περιορισμού των καταστροφών, οι οποίοι θα μπορούν να προσφέρουν συμβουλές
για θέματα που αφορούν στον τομέα του μετριασμού των χωρικών κινδύνων.
Στη Θεσπρωτία, οι κίνδυνοι που «απειλούν» την περιοχή συνδέονται τόσο με φυσικούς
κινδύνους π.χ πυρκαγιές, όσο και με την άναρχη οικιστική ανάπτυξη σε τουριστικές περιοχές
ζήτημα το οποίο θα αποτελέσει και αντικείμενο μελέτης για το εγχειρίδιο.
Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος στην πόλη του Ταλίν της Εσθονίας ,τις 7-8-9
/09 /2010 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με θέμα «περιγραφή και καλές πρακτικές
διαχείρισης φυσικών καταστροφών».
Η Ν.Α Θεσπρωτίας με την συμβολή του Φορέα διαχείρισης Περιβάλλοντος Καλαμά
Αχέροντα παρουσίασε τις δράσεις και πρωτοβουλίες των δημόσιων οργανισμών ως προς
την διαχείριση της ζώνης Νatura 2000 .
Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της
Ν.Α.Θεσπρωτίας .
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