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Το έργο MiSRaR
Το έργο MiSRaR εστιάζει στην ανταλλαγή γνώσεων σε σχέση µε το µετριασµό κινδύνων και το
χωροταξικό σχεδιασµό. Το έργο άρχισε την άνοιξη του 2010 και από τότε έχουν οργανωθεί 16
θεµατικά σεµινάρια. Το έργο MisRaR χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Interreg IVC και υλοποιείται
από εφτά εταίρους. Η safety region south Holland south είναι ο επικεφαλής εταίρος του έργου. Οι
άλλοι εταίροι είναι ο ∆ήµος του Ταλλίν (Εσθονία) η Περιφέρεια Ηπείρου (Ελλάδα) η Επαρχία ForliCezena (Ιταλία) οι ∆ήµοι του Αβέιρο και της Μιραντέλα (Πορτογαλία) και το ίδρυµα Euro Perspective
(Βουλγαρία). Το έργο διαρκεί τρία χρόνια και κλείνει στο τέλος ∆εκεµβρίου του 2012. Έτσι, το παρόν
έκτο newsletter είναι και το τελευταίο του έργου MiSRaR.

Συνδιάσκεψη κλεισίματος
Την 25η Οκτωβρίου 2012, πάνω από 45 συµµετέχοντες από 9 ευρωπαϊκές χώρες παρακολούθησαν τη
συνδιάσκεψη κλεισίµατος του έργου MiSRaR. Η συνδιάσκεψη, που έλαβε χώρα στο ∆ηµαρχείο του
Dordrecht, ξεκίνησε µε το ∆ιευθυντή της Safety Region South-Holland South, κύριο Peter Bos. Ο
κύριος Bos παρουσίασε µία περίληψη του έργου και τόνισε τη σηµασία της πρόληψης από µέρους των
Safety Regions, όταν ασχολούνται µε το χωροταξικό σχεδιασµό και µε τους σχετικούς κινδύνους. Ο
κύριος Bos είπε ότι η Safety Region έµαθε πολλά µέσω της ανταλλαγής εµπειριών στο έργο MiSRaR
και τόνισε ότι ως αποτέλεσµα του έργου η SR γνωρίζει πλέον περισσότερα για την ανάγκη
επηρεασµού των διαδικασιών χωροταξικού σχεδιασµού σε πρώιµα στάδια, ώστε να µετριάζονται
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Κατά την παρουσίασή του ο αντιπρόσωπος της γραµµατείας του Interreg IVC στη Lille, κύριος Mahesh
Bhardwa, έδωσε έµφαση στην ευρωπαϊκή συνεργασία και τόνισε τα σχετικά αποτελέσµατα του έργου
MiSRaR. Τα αποτελέσµατα αυτά τονίστηκαν και κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων των εταίρων του
έργου. Κάθε εταίρος παρουσίασε βελτιωµένες πολιτικές που σχετίζονται µε το έργο όπως: εκτίµηση
κινδύνου, ανάλυση κόστους οφέλους, συγκερασµός ασφάλειας και χωροταξικού σχεδιασµού,
συµµετοχή των πολιτών και διεθνή συνεργασία. Το απόγευµα ο πρώην υπεύθυνος έργου για το ∆ήµο
του Αβέιρο κύριος Paulo Lemos παρουσίασε τις διαφορές ανάµεσα στις πρακτικές που ακολουθούνται
στην Ευρώπη και στην Αµερική, καθώς ο ίδιος πλέον κατοικεί στις ΗΠΑ και δουλεύει πάνω στο
συγκεκριµένο αντικείµενο.
Η συνδιάσκεψη έκλεισε µε µία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για το µετριασµό κινδύνων και µε την
επίσηµη παρουσίαση του εγχειριδίου µετριασµού κινδύνων του MiSRaR. Ο υπεύθυνος έργου του
επικεφαλής εταίρου κύριος Nico van Os, υπογράµµισε ιδιαίτερα την επιτυχή συνεργασία ανάµεσα
στους εταίρους και τις καλές σχέσεις ανάµεσα στους ανθρώπους που συµµετείχαν, θεωρώντας ότι
αυτός ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Το έργο έχει
δηµιουργήσει µία σταθερή βάση για την ανάπτυξη τοπικών πολιτικών ασφαλείας τόσο σε επίπεδο
εταίρων αλλά και πέρα από τις εσωτερικές δοµές τους. Αυτό καταδεικνύεται από το γεγονός ότι
κάποιοι εταίροι θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους στο συγκεκριµένο πεδίο µέσω ενός νέου
συγχρηµατοδοτούµενου έργου που λέγεται Prisma και αρχίζει το 2013. Ο κύριος Van Os τελείωσε τις
παρατηρήσεις του µε ειδικές ευχαριστίες για το πρόγραµµα Interreg IVC. Η συνεχής υποστήριξή τους
ήταν ένας σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχία του
έργου.

Εγχειρίδιο και φυλλάδια
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φυλλαδίων και ενός συνολικού εγχειριδίου µετριασµού
κινδύνων. Αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάστηκε επισήµως
στον πρόεδρο της Steering Committee, κύριο Antoin
Scholten, από τον υπεύθυνο έργου κύριο Nico van Os,
κατά τη συνδιάσκεψη κλεισίµατος του MiSRaR. Το τρίτο
φυλλάδιο µε τίτλο «Εφαρµογή στρατηγικών µετριασµού:
πρακτικά µαθήµατα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης»είναι
διαθέσιµο από την αρχή του φθινοπώρου του 2012. Το
εγχειρίδιο αυτή τη στιγµή είναι διαθέσιµο στα Αγγλικά και

στα Πορτογαλικά. Οι εκδόσεις στις άλλες γλώσσες των εταίρων θα είναι διαθέσιµες τέλος του 2012. Τα
φυλλάδια και το εγχειρίδιο βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα
του έργου: www.misrar.eu

Τοπικές ημερίδες κλεισίματος
Μετά την ηµερίδα κλεισίµατος για το έργο στην Ολλανδία, όλοι
οι εταίροι οργάνωσαν τοπικές ηµερίδες για τα τοπικά δίκτυα
ενδιαφεροµένων

οργανισµών.
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παρουσίασε
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αποτελέσµατα του έργου κατά τη διάρκεια συνάντησης ειδικών
σε θέµατα εκτίµησης κινδύνου την 13η Νοεµβρίου του 2012 στο
Arnhem. Οι Πορτογάλοι εταίροι οργάνωσαν τις δικές τους τοπικές
συναντήσεις την 22α και την 28η Οκτωβρίου στο Αβέιρο και τη
Μιραντέλα. Και οι δύο συναντήσεις είχαν µεγάλη συµµετοχή και
τα αποτελέσµατα του έργου έγιναν γνωστά σε πολλούς εταίρους
των τοπικών δικτύων των δύο ∆ήµων.
Η επαρχία της Forli-Cesena οργάνωσε την τοπική της συνάντηση
κλεισίµατος την 21η πρώτη Νοεµβρίου στο Forli και η Περιφέρεια
Ηπείρου την

7η ∆εκεµβρίου στην Ηγουµενίτσα. Με τον τρόπο

αυτό παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του έργου και στις δύο
χώρες. Οι τοπικές συναντήσεις από το ∆ήµο του Ταλλίν και το
ίδρυµα EPF θα οργανωθούν εντός του ∆εκεµβρίου. Στοιχεία για
τις τοπικές συναντήσεις µπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του
έργου.

