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MiSRaR
Στο έργο MiSRaR, ανταλλάσσονται γνώσεις και εμπειρίες στους τομείς της διαχείρισης
κινδύνων και του χωρικού σχεδιασμού. Το έργο ξεκίνησε την άνοιξη του 2010 και 16 θεματικά
σεμινάρια έχουν ήδη οργανωθεί. Το MiSRaR χρηματοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραμμα
Interreg IVC και υλοποιείται από εφτά εταίρους. Ο επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η
Sefety Region South Holland South. Οι υπόλοιποι εταίροι είναι ο Δήμος του Tallinn (Εσθονία), η
Περιφέρεια Ηπείρου (Ελλάδα), η Επαρχία Forli-Cesena (Ιταλία), οι Δήμοι του Aveiro και της
Mirandela (Πορτογαλία) και ο ΜΚΟ Euro Perspectives Foundation (Βουλγαρία). Το έργο έχει
διάρκεια τριών χρόνων, με τελευταίο χρόνο το 2012.

Ολοκλήρωση των θεματικών σεμιναρίων
Το σεμινάριο στο Aveiro τον περασμένο Ιούλιο, ήταν το τελευταίο
από τη σειρά των θεματικών σεμιναρίων.
Σε αυτή την τελευταία φάση του έργου, το ενδιαφέρον
μετατοπίζεται περισσότερο προς το περιεχόμενο και το σχεδιασμό
του εγχειριδίου και των φυλλαδίων, τη διοργάνωση της τελικής
διάσκεψης του έργου, τις τοπικές δραστηριότητες διάδοσης και τη
διατήρηση του ειδικού δικτύου του έργου.
Μετά την κυκλοφορία του 4ου ενημερωτικού δελτίου,
πραγματοποιήθηκαν άλλα τρία σεμινάρια

Gabrovo:
Το σεμινάριο στο Gabrovo της Βουλγαρίας, είχε θέμα
"Συμπεράσματα σχετικά με το Σχεδιασμό
Μετριασμού" και πραγματοποιήθηκε από 17 έως 19
Μαΐου 2012. Το θεματικό σεμινάριο συνδυάστηκε με
μια συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής και με
μια επίσκεψη στον Βούλγαρο εταίρο μας EPF στη
Σόφια.
Σκοπός της συνάντησης ήταν να βγουν
συγκεντρωτικά συμπεράσματα από όλα τα
προηγούμενα σεμινάρια και να δοθούν τα τελευταία
ουσιαστικά δεδομένα για το εγχειρίδιο. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, όλοι παρουσίασαν
τα 10 κορυφαία διδάγματα που έμαθαν και ακολούθησε ζωηρή συζήτηση.

Tallinn:
Στις13 και 14 Ιουνίου το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε
στο Tallinn. Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου, το
εγχειρίδιο συζητήθηκε και πάλι πλήρως και η τελική
ανατροφοδότηση δόθηκε στον Ruud Houdijk.
Επιπλέον, όλοι οι εταίροι έκαναν παρουσιάσεις σχετικά με
τις προτεινόμενες δραστηριότητες διάδοσης, τον τρόπο με
τον οποίο οι ιδέες του MiSRaR θα εφαρμοσθούν
περαιτέρω και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι
υπεύθυνοι του έργου.
Aveiro:
Το τελευταίο σεμινάριο επικεντρώθηκε στο "Δίκτυο Μετριασμού" και πραγματοποιήθηκε στο
Aveiro στις 25 και 26 Ιουλίου. Όλοι οι εταίροι παρουσίασαν για τελευταία φορά μία καλή
πρακτική ο καθένας, αυτή τη φορά για το πώς αυτοί σχηματίζουν και διατηρούν τη δικτύωσή
τους με εταίρους που (μπορεί να) παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση κινδύνου. Το
σεμινάριο χρησιμοποιήθηκε επίσης για την προετοιμασία της τελικής διάσκεψης του έργου και
για να συζητηθεί πώς το δίκτυο του MISRAR, για κάθε εταίρο, μπορεί να διατηρηθεί στη ζωή
στο μέλλον.
Επιτόπιες Επισκέψεις
Υπήρχαν επίσης αρκετές «επιτόπιες επισκέψεις» κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Για
παράδειγμα, οι συμμετέχοντες στο Gabrovo έκαναν μία οργανωμένη περιήγηση σε διάφορες
περιοχές του Δήμου του Gabrovo, όπου οι κατολισθήσεις έχουν προκαλέσει ζημιά. Ο πρώην
δήμαρχος, ο κ. Bogomil Belchev εξήγησε από πού προέρχονται αυτές οι κατολισθήσεις και τα
μέτρα που ελήφθησαν για να αποτραπεί περαιτέρω ζημιά.
Στο Tallinn, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν μία
μονάδα επεξεργασίας νερού, μια μεγάλη
επιχείρηση στην περιοχή του λιμανιού και μια
κοντινή γειτονιά με παλιά ξύλινα σπίτια. Αυτές οι
περιοχές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους, στην
περιοχή του Βόρειου Ταλίν. Ειδικότερα, η φθορά
των παλαιών ξύλινων σπιτιών και ο σχετικός
κίνδυνος πυρκαγιάς θεωρείται ως ένα σημαντικό
πρόβλημα (ασφάλειας). Κατέστη σαφές ότι οι

λύσεις μπορούν να βρεθούν μόνο με μια προσέγγιση ολιστικού σχεδιασμού στην περιοχή.
Στο Aveiro, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε εργοστάσιο χαρτιού το οποίο θέτει σε κίνδυνο την
ασφάλεια στην περιοχή, λόγω της χρήσης διαφόρων επικίνδυνων χημικών ουσιών. Εξηγήθηκε
τι μέτρα λαμβάνονται για να περιοριστούν οι κίνδυνοι σύμφωνα με τις υπάρχουσες
προδιαγραφές.
Φυλλάδια
Μετά τη δημοσίευση του πρώτου φυλλαδίου τον Μάρτιο του
2012, το 2ο φυλλάδιο με τίτλο «Σχεδιασμός Μετριασμού:
Πρακτικά Μαθήματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης"
ακολούθησε τον Ιούλιο. Φυσικά, αυτό το φυλλάδιο είναι επίσης
διαθέσιμο στο Ολλανδικό πρωτότυπο και στις γλώσσες των
εταίρων. Όλες οι εκδόσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
www.misrar.eu. Αναμένεται ότι το τρίτο και τελευταίο φυλλάδιο
θα δημοσιευθεί τον Αύγουστο.
Στην Ελλάδα περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε
από τον υπεύθυνο του έργου κ. Μπέζα Χριστόφορο:
a.bezas@php.gov.gr
Τελική Διάσκεψη του Έργου
Το πρόγραμμα της τελικής διάσκεψης του έργου, η οποία θα λάβει χώρα την Πέμπτη 25
Οκτωβρίου 2012, στο παλιό δημαρχείο του Dordrecht, ήδη διαμορφώνεται. Το πρόγραμμα
αρχίζει στις 09.30 και τελειώνει στις 15.30, ακολουθούμενο από ποτά και δείπνο για τους
καλεσμένους. Υπάρχουν ήδη 40 εγγραφές και αναμένουμε αυτός ο αριθμός να αυξηθεί. Η
Κοινή Τεχνική Γραμματεία του προγράμματος Ιnterreg 4c επίσης θα εκπροσωπηθεί στη
διάσκεψη.
Κατά τη διάρκεια της τελικής διάσκεψης του έργου, το πρώτο αντίγραφο του εγχειριδίου θα
παρουσιαστεί στον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής
Κάθε εταίρος θα πραγματοποιήσει στη συνέχεια, μία ή περισσότερες τοπικές τελικές
συναντήσεις του έργου για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του MiSRaR

