∆ελτίο Τύπου
Στα πλαίσια του προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας ,INTERREG IVC, η Ν.Α
Θεσπρωτίας συµµετέχει στο πρόγραµµα MiSRaR µαζί µε επτά ευρωπαϊκούς ∆ήµους,
Περιφέρειες και οργανισµούς. Η Περιφέρεια South-Holland South είναι ο επικεφαλής εταίρος
και οι υπόλοιποι εταίροι είναι: οι ∆ήµοι 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.

Γενικός στόχος του έργου είναι η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου
γνώσεων και εµπειριών που θα προωθεί την ενσωµάτωση της αξιολόγησης
και της διαχείρισης των κινδύνων στο χωροταξικό σχεδιασµό, µέσα από την
ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών, προκειµένου να βοηθήσει
τους εταίρους που συµµετέχουν (αλλά και όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες
και πόλεις) στην ανάπτυξη επιτυχών προσεγγίσεων για τη χωρική άµβλυνση
των κινδύνων.
Στόχος των εταίρων µέσα από την ανταλλαγή εµπειριών, είναι να εµπλουτίσουν τις γνώσεις
τους σε ζητήµατα που σχετίζονται µε τον τρόπο τον οποίο µπορούν να αναγνωριστούν και να
αναλυθούν οι χωρικοί κίνδυνοι αλλά ταυτόχρονα και µε ποιο τρόπο αυτές οι διαδικασίες
(αναγνώρισης και ανάλυσης) µπορούν να οδηγήσουν σε µέτρα για την πρόληψη
καταστροφών και τη µείωση των επιπτώσεων των καταστροφών/ κινδύνων στους
ανθρώπους, στις υποδοµές και το περιβάλλον.
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα υλοποιηθεί την προσεχή τριετία (2010-2012 ) κατά την
οποία οι συµµετέχοντες θα ανταλλάξουν εµπειρίες και τεχνογνωσία σε µια σειρά θεµάτων
που σχετίζονται µε τη διαδικασία µετριασµού των κινδύνων/καταστροφών.
Θα διοργανωθούν 16 Θεµατικά σεµινάρια 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 (πυρκαγιές) όσο και µε την άναρχη οικιστική ανάπτυξη σε τουριστικές περιοχές
ζήτηµα το οποίο θα αποτελέσει και αντικείµενο µελέτης για το εγχειρίδιο.
Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η ∆/νση Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού της
Ν.Α.Θεσπρωτίας .
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