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Μετριασµός Χωρικών Κινδύνων στις Ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις (MiSRaR).
Το έργο MiSRaR έχει επιτέλους αρχίσει. Αυτό είναι το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο αυτού του
ευρωπαϊκού έργου, κατά το οποίο θα γίνει ανταλλαγή εµπειριών και γνώσεων στο πεδίο του
µετριασµού χωρικών κινδύνων. Εάν εργάζεστε στον τοµέα του µετριασµού χωρικών κινδύνων
και σας ενδιαφέρει να ανταλλάξετε γνώσεις και εµπειρία στον τοµέα αυτό, τότε το έργο
MiSRaR θα µπορούσε να παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον για εσάς.
Στόχοι του έργου MiSRaR.
Το έργο MiSRaR αποσκοπεί στη βελτίωση της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο δουλεύει πάνω σε αυτόν τον στόχο βελτιώνοντας κάθε βήµα της
διαδικασίας µετριασµού του κινδύνων. Τα βήµατα της διαδικασίας µετριασµού του κινδύνου
τίθενται ως παράδειγµα χρησιµοποιώντας τέσσερις διαφορετικές θεµατικές ενότητες: δασικές
πυρκαγιές, πληµµύρες, κατολισθήσεις και βιοµηχανικοί κίνδυνοι. Στο πλαίσιο αυτών των
τεσσάρων ενοτήτων, οι εταίροι θα µοιραστούν τεχνογνωσία και εµπειρίες σχετικά µε τη µείωση
των κινδύνων.
Ο χωροταξικός σχεδιασµός είναι κεντρικό θέµα σε αυτή τη διαδικασία και έχει µεγάλη επιρροή
σε κάθε θέµα και βήµα της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου. Οι περισσότερες καταστροφές
συνδέονται άµεσα µε επιλογές που έγιναν στον τοµέα της χωροταξίας και ως εκ τούτου οι
αποφάσεις στον τοµέα της χωροταξίας µπορεί επίσης να ενισχύσουν τον µετριασµό των
καταστροφών στις περιοχές αυτές.
Το εταιρικό σχήµα του έργου MisRaR.
Το MiSRaR είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Interreg IVC. Το
έργο υλοποιείται από επτά εταίρους. Η περιφέρεια της South Holland South είναι o επικεφαλής
εταίρος. Οι άλλοι εταίροι είναι ο ∆ήµος του Ταλίν (Εσθονία), η νοµαρχία Θεσπρωτίας (Ελλάδα),
η επαρχία του Forli (Ιταλία), οι δήµοι του Aveiro και Mirandela (Πορτογαλία) και το European
Perspectives Foundation (Βουλγαρία).
Η σχετικότητα του MiSRaR στην Ευρώπη.
Το έργο MiSRaR συνεργάζεται µε επαγγελµατίες στον τοµέα της µείωσης χωρικών κινδύνων,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εµπειρίες και γνώσεις στον τοµέα αυτό µε τους
εταίρους σε όλη την Ευρώπη. Το MiSRaR δραστηριοποιείται σε δύο επίπεδα: υπεύθυνοι
διαχείρισης του έργου και ειδικοί θα ανταλλάσουν γνώση µε τους εταίρους του έργου σε
ολόκληρη την ΕΕ. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αυτές οι εµπειρίες θα διαδίδονται από τους εταίρους
στο εθνικό τους δίκτυο εξασφαλίζοντας τη διάδοση των αποτελεσµάτων που ξεπερνάει τα όρια
των εταίρων του έργου.
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Ξεκινώντας το έργο MiSRaR.
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, το σχέδιο αποσκοπεί στην ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών
στον τοµέα του µετριασµού χωρικών κινδύνων. Η ανταλλαγή αυτή θα διευκολυνθεί µε τη
διοργάνωση των 14 θεµατικών σεµιναρίων κατά τη διάρκεια του οποίου οι εταίροι θα
παρουσιάσουν τις εµπειρίες τους και θα συζητήσουν σε ποιο βαθµό οι πρακτικές αυτές µπορούν
να χρησιµοποιηθούν και αλλού. Κάθε σεµινάριο ασχολείται µε ένα ξεχωριστό βήµα της όλης
διαδικασίας µετριασµού των καταστροφών.
Εκτός από τα σεµινάρια, ένα Ευρωπαϊκό εγχειρίδιο σχετικά µε
τον µετριασµό των καταστροφών θα εκπονηθεί αλλά και µια
σειρά από ενηµερωτικά φυλλάδια σχετικά µε τα συγκεκριµένα
βήµατα µετριασµού. Τα φυλλάδια αυτά θα διαδοθούν σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Στο τέλος του προγράµµατος, ιδιαίτερη
έµφαση θα δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου
MiSRaR και το έργο θα κλείσει µε µιας µεγάλης κλίµακας
τελική διάσκεψη.
Το πρώτο σεµινάριο: Προσδιορισµός των κινδύνων
Στις 27 και 28 Μαΐου, το πρώτο θεµατικό σεµινάριο για τον προσδιορισµό των κινδύνων
οργανώθηκε στην περιφέρεια South Holland South. O κος Ruud Houdijk, υπεύθυνος έργου του
Ολλανδικού σχεδίου για τα περιφερειακά προφίλ κινδύνων, ξεκίνησε το σεµινάριο µε µια
εκτεταµένη παρουσίαση σχετικά µε τις Ολλανδικές µεθόδους µετριασµού χωρικών κινδύνων.
Επίσης, όλοι οι εταίροι που παρουσίασαν καλές πρακτικές στον τοµέα του προσδιορισµού των
κινδύνων, µε ιδιαίτερη έµφαση στην χαρτογράφηση των κινδύνων, που σχετίζονται µε
πληµµύρες και δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Επίσης,
επιδείχθησαν καλές πρακτικές περισσότερο προσανατολισµένες σε πολιτικό επίπεδο ,όπως η
Περιφερειακή Επιτροπή Κρίσης του Gabrovo στην Βουλγαρία, η οποία διαδραµατίζει κεντρικό
ρόλο στη διαδικασία προσδιορισµού των κινδύνων. Ο ∆ήµος του Ταλίν παρουσίασε τη
διαδικασία ταυτοποίησης κινδύνων σε µια περιοχή Natura 2000 ευρισόµενη στο δήµο τους. Όλες
οι βέλτιστες πρακτικές µπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του έργου MiSRaR. Στο πλαίσιο
του σεµιναρίου µια επιτόπια επίσκεψη οργανώθηκε στο Maeslantkering, το οποίο παρέχει
προστασία στην περιοχή της South Holland από θαλάσσιες
πληµµύρες. Ακολούθησαν παρουσιάσεις για τις προκλήσεις
που αντιµετωπίζουν οι Κάτω Χώρες, σχετικά µε τον
µετριασµό χωρικών επιπτώσεων ιδίως στον τοµέα των
πληµµυρών.
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Το δεύτερο σεµινάριο: Ανάλυση Κινδύνου
Το δεύτερο σεµινάριο διοργανώθηκε στο Aveiro της Πορτογαλίας στις 21 και 22 Ιουνίου. Το
σεµινάριο επικεντρώθηκε γύρω από το στάδιο της ανάλυσης ρίσκων. Το σεµινάριο
διοργανώθηκε κατά τα πρότυπα που συµφωνήθηκαν από όλους τους εταίρους και αποτέλεσε ένα
καλό µίγµα παρουσιάσεων και ανταλλαγής ιδεών και πολιτικών συνεπικουρούµενων από
επιτόπιες επισκέψεις.
Η πρώτη µέρα ξεκίνησε µε µία παρουσίαση από το Πανεπιστήµιο του Aveiro σχετικά µε τους
κινδύνους πληµµυρών στην περιοχή Aveiro. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη χωρική συνάφεια
των λιµνών του Aveiro και προβληµάτων σχετικά µε τη διάβρωση των ακτών. Το πανεπιστήµιο
παρουσίασε τους χάρτες κινδύνων του και πως αυτοί χρησιµοποιούνται για την ανάλυση των
κινδύνων στην περιοχή. Το πανεπιστήµιο έχει
αναπτύξει την πρακτική αυτή διευκολύνοντας τις
διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων στην
περιοχή. Ο ∆ήµος του Aveiro συνεργάζεται µε 9
άλλες κοινότητες της περιοχής για το θέµα αυτό.

Μετά από αυτή
την εισαγωγή, οι
εταίροι του έργου
παρουσίασαν τις πρακτικές τους στον τοµέα αυτό. Το EPF
παρουσίασε ένα εργαλείο ανάλυσης για το χαλάζι, για
πρόληψη ζηµιών στις καλλιέργειες της Mirandela εισήγαγε τη
χρήση ιστορικών στοιχείων και δεδοµένων και πώς αυτά συµβάλλουν στην πρόβλεψη των
πληµµύρων, αλλά και την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την ανάλυση των κινδύνων αυτών. Η
Νοµαρχία Θεσπρωτίας παρουσίασε µια πολυεπίπεδη προσέγγιση του µοντέλου διακυβέρνησης
στην διαδικασία ανάλυσης των κινδύνων.
Το απόγευµα, ακολούθησε επίσκεψη στο λιµάνι του Aveiro, επιτρέποντας στους συµµετέχοντες
να έχουν σαφή εικόνα των δυνητικών βιοµηχανικών κινδύνων, που συνδέονται µε την διάβρωση
των ακτών και τους πιθανούς κινδύνους και πώς αυτοί οι κίνδυνοι µετριάζονται στην υπό
εξέταση περιοχή.

Το τελευταίο µέρος του σεµιναρίου φιλοξένησε τις παρουσιάσεις της South Holland South
(ZHZ), Talinn και Forli. H ZHZ παρουσίασε το ολλανδικό σύστηµα τoυ επαρχιακού χάρτη
κινδύνου, που χρησιµοποιείται στη περιοχή της South Holland South.
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Xάρτες κινδύνων παρουσιάστηκαν, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην διαφορετικότητα των
χαρτών που χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία µε τον πληθυσµό και των χαρτών που
χρησιµοποιούνται για τους επαγγελµατίες και τους φορείς λήψης αποφάσεων.
Το Forli παρουσίασε επίσης εναν επαρχιακό χάρτη κινδύνου που χρησιµοποιείται για την
ανάλυση των κατολισθήσεων στην περιοχή. Αυτός ο χάρτης παρουσιάζει τις κατολισθήσεις του
παρελθόντος, και της πιθανότητες επανάληψης των ατυχηµάτων. Οι πληροφορίες αυτές
συνδυάζονται µε
πληροφορίες
για
ευάλωτα
αντικείµενα
που
επιτρέπουν σαφή
ανάλυση
των
κινδύνων
στην
περιοχή και τι
είδους
µέτρα
πρέπει να ληφθούν
για την πρόληψη
ζηµιών. Τέλος ο
∆ήµος του Tallinn
µοιράστηκε
την
εµπειρία
του
σχετικά
µε
τη
χαρτογράφηση των
κινδύνων
στο
βόρειο Τallinn και
πώς
αυτή
χρησιµοποιείται
για τον µετριασµό
των κινδύνων στη
Natura
2000
περιοχή του.
Ένα από τα βασικά αποτελέσµατα του έργου ήταν η κοινή αντίληψη ότι οι επιλογές στην
οργάνωση της δηµόσιας διοίκησης καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό και τον τρόπο µε τον οποίο
αντιµετωπίζεται ο µετριασµός των κινδύνων και πώς οι εµπειρίες διαφέρουν, αλλά είναι
πολύτιµες για την ενίσχυση των υπαρχουσών πολιτικών. Επίσης, οι εταίροι συµφώνησαν ότι η
επιλεγµένη δοµή για τα σεµινάρια είναι πολύ αποδοτική και αποτελεσµατική όπως και
πρόσφορη για τον συντονισµό και την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των εταίρων. Είναι πολύ
σαφές στους εταίρους τώρα που όλες οι χώρες που ασχολούνται µε το ίδιο είδος των ερωτήσεων
και το πρόβληµα όσον αφορά τη διαδικασία µετριασµού και ότι η ανταλλαγή έχει ως
αποτέλεσµα την πρόσβαση σε βελτιωµένες διαδικασίες και προϊόντα για όλους.
Το σεµινάριο στο Aveiro έκλεισε το πρώτο εξάµηνο του έργου. Ένα πολυάσχολο αλλά και πολύ
επιτυχηµένο πρώτο εξάµηνο! Στα πλαίσια των επικείµενων έξι µηνών, το έργο θα επικεντρωθεί
στην εκτίµηση των κινδύνων και τον καθορισµό σχεδίων µετριασµού. Τρία σεµινάρια
προγραµµατίζονται για το δεύτερο εξάµηνο: στο Ταλίν (8-9 Σεπτεµβρίου), στο Forli (28-29
Οκτωβρίου) και στην Θεσπρωτία (1η εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου) .
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