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Εφαρμογή στρατηγικών
μετριασμού: πρακτικά μαθήματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στα δύο πρώτα φυλλάδια του MiSRaR έχουν
Φυσικά, η πρώτη απαραίτητη προϋπόθεση για
περιγραφεί τα μαθήματα για την εκτίμηση
την εφαρμογή είναι να οργανωθούν οι απαιτούτου κινδύνου και για το σχεδιασμό του μεμενοι πόροι. Από τη στιγμή που οι στόχοι και τα
τριασμού (κινδύνων), αντίστοιχα. Ωστόσο,
συγκεκριμένα μέτρα μετριασμού του σχεδίου
μιλώντας ποσοτικά, η εκτίμηση των κινδύμετριασμού έχουν τεθεί, οι εταίροι που συμμετένων και η σύνταξη ενός σχεδίου μετριασμού
χουν πρέπει να ξέρουν ποια συνεισφορά αναμέείναι μόνο το πρώτο μισό της δουλειάς. Στο
νεται από τον καθένα από αυτούς. Στο τέλος αυτέλος καταλήγουμε στην πραγματική εφαρτό καταλήγει στην πραγματική κατανομή των
μογή των μέτρων μεπροϋπολογισμών, αλλά
τριασμού, που είναι
και στην εξασφάλιση
το θέμα του παρόντος
της κατάλληλης συμμετρίτου και τελευταίου
τοχής των επαγγελμαφυλλαδίου. Για μια
τιών της ασφάλειας και
αποτελεσματική εστη διάθεση των υλικών
φαρμογή οι προκλήπόρων που είναι ήδη
σεις δεν είναι μόνο η
διαθέσιμοι.
εξασφάλιση κατάλληλων πόρων και η συΈνα γενικό μάθημα του
νεργασία μεταξύ των
MiSRaR είναι ότι οι εεταίρων, αλλά και η
μπλεκόμενοι δεν καταοργάνωση της παρανοούν εύκολα τα διαφοΗ επιτυχής υλοποίηση κατασκευαστικών μέτρων μετριακολούθησης και της
ρετικά είδη των προϋσμού, όπως ένα φράγμα , απαιτεί την υποστήριξη του
επιβολής των προπολογισμών μετριακοινού
βλεπομένων και η
σμού. Οι προϋπολογιδιασφάλιση της συμμετοχής του κοινού.
σμοί που αναφέρονται ρητά στη λήψη μέτρων
Το φυλλάδιο αυτό θα ασχοληθεί με τέτοια παραμετριασμού είναι λίγοι, αλλά την ίδια στιγμή,
δείγματα πρακτικών παραγόντων επιτυχίας που
μέτρα μετριασμού θα μπορούσαν να χρηματοδοβοηθούν στη μεταφορά των θεωρητικών σχεδίτηθούν από πολλούς άλλους διαφορετικούς γενιων μετριασμού στην πράξη και ως εκ τούτου
κούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι δεν προσδιορίκάνουν τις στρατηγικές μετριασμού να δουλέζουν το ποσό που χρησιμοποιείται για την πρόψουν.
ληψη των κινδύνων. Γενικά, η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των εταίρων του MiSRaR έχει δείξει
ότι οι προϋπολογισμοί που διατίθενται για το
Χρηματοδοτώντας το μετριασμό
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φορά επικίνδυνων εμπορευμάτων), αλλά και
μετριασμό διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ
όταν νέες ευπάθειες (όπως σπίτια ή σχολεία),
των χωρών, όχι μόνο στο πραγματικό ποσό, αλλά
χτίζονται κοντά σε υπάρχοντες ανθρωπογενείς
και στο σχετικό μέγεθος σε σύγκριση με τα άλλα
κινδύνους ή σε μία περιοχή στην οποία δυνητικά
έξοδα της κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, το
θα επιδράσουν φυσικοί κίνδυνοι. Ως εκ τούτου,
συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προοένα γενικό συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να σκερίζεται ειδικά για το μετριασμό αποδεικνύεται
φτούμε περισσότερο τους κανόνες που καθορίσχετικά μικρό σε σύγκριση με προϋπολογισμούς
ζουν το βαθμό στον οποίο τα μέτρα ασφαλείας
για υποδομές και χωρική/χωροταξική ανάπτυξη.
είναι μέρος των υποδομών και των χωρικών καΑν και ως επί το πλείστον η ανάπτυξη μετριέται
τασκευών, ακόμα και από οικονομική άποψη.
σε δισεκατομμύρια, οι προϋπολογισμοί μετριασμού περιορίζονται σε εκατομμύρια. Από τη μία
πλευρά αυτό είναι κατανοητό από την άποψη
Συμβουλές και μικρά μυστικά
της συνολικής επίπτωσης στην κοινωνία, αλλά
Αποκτηθείσα γνώση σχετικά με τη χρηαπό την άλλη πλευρά, δείχνει ότι η χρηματοδόματοδότηση
τηση των μέτρων μετριασμού, ως μέρος ενός
αναπτυξιακού έργου, χωρικού ή υποδομής, μπορεί να είναι «ψίχουλα» ως προς το σύνολο των
Συζητώντας για θέματα χρηματοδότησης, οι εδαπανών του έργου. Από αυτή την άποψη μεριταίροι του MiSRaR κατέληξαν στα ακόλουθα δικές φορές είναι σουδάγματα.
ρεαλιστικό να διαπραγματεύεται κανείς
Ενσωματώστε το μετριασμό σε άλλους προϋπολογιμε ένα δημοτικό συμσμούς και δημιουργήστε
βούλιο ή ένα υπουρσυμπράξεις δημόσιουγείο για ένα, για παιδιωτικού τομέα
ράδειγμα, μικρό προΈνας σημαντικός παράγοϋπολογισμό για τα
ντας επιτυχίας για τη χρημέτρα ασφαλείας καματοδότηση του μετριατά μήκος ενός σιδηροσμού είναι να προσπαθήσει
δρόμου, ενώ την ίδια
κανείς να ενσωματώσει
στιγμή οι συμβάσεις
μέτρα ασφαλείας σε έργα
με τις εταιρείες που θα
που χρηματοδοτούνται από
τον κατασκευάσουν
άλλους προϋπολογισμούς.
Με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πρώην λατομεία
είναι εκατοντάδες ή
μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη πλημμύρων
Αυτό δεν εντάσσεται μόνο
χιλιάδες φορές μεγαστη λογική του «πλήρωσε
λύτερες.
για τον κίνδυνο που προκάλεσες», αλλά και στη
μείωση
του κόστους με την ενσωμάτωση μέτρων
Αυτό είναι όλο και περισσότερο ένα θέμα προς
ως μέρος άλλων κατασκευαστικών δραστηριοσυζήτηση, διότι την ίδια στιγμή πολλοί κίνδυνοι
τήτων. Για παράδειγμα, κατά την ανακατασκευή
προκαλούνται ή μεγενθύνονται από υποδομές ή
ενός δρόμου, αυτός θα μπορούσε να υπερυψωθεί
από τη χωρική ανάπτυξη. Αυτό δε συμβαίνει μόπάνω από τα προβλεπόμενα επίπεδα πλημμυρών
νο όταν η ανάπτυξη οδηγεί σε μια νέα «πηγή κινώστε να λειτουργεί ως δίοδος εκκένωσης. Ένας
δύνου» (όπως μια βιομηχανία ή εντατική μετατοίχος που σταματά το θόρυβο από ένα αυτοκι-
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νητόδρομο θα μπορούσε ταυτόχρονα να χρησιμοποιηθεί και για να περιορίσει τις επιπτώσεις
μιας έκρηξης. Οι δυνατότητες συνδυασμού των
μέτρων ασφαλείας με τις απαραίτητες κατασκευαστικές δραστηριότητες είναι ατελείωτες,
τουλάχιστον αν οι εταίροι είναι πρόθυμοι να τις
εξετάσουν. Αυτό απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των δημόσιων φορέων και συχνά επίσης συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Αυτό μας
φέρνει στο δεύτερο μάθημα.
Αναζητήστε κοινά συμφέροντα και όφελος για
όλους (win-win)
Ένας άλλος παράγοντας επιτυχίας για την εξεύρεση χρηματοδότησης είναι η δημιουργία ισχυρών συμμαχιών μεταξύ των δημόσιων φορέων
και η σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Για
να πείσετε τους αρμόδιους δημόσιους φορείς ή
ακόμη και ιδιωτικές εταιρείες, να ανακατανείμουν προϋπολογισμό από άλλους τομείς ή έργα
για μέτρα μετριασμού, είναι σημαντικό να ορίσετε «ποιο είναι το κέρδος τους από αυτό». Προσπαθήστε να βρείτε κοινά συμφέροντα στα μέτρα. Για παράδειγμα, μια εταιρεία εκμετάλλευσης
δασικών προϊόντων θα πρέπει να κατανοήσει

εύκολα την αναγκαιότητα μέτρων πρόληψης των
πυρκαγιών, επειδή το ίδιο το δάσος είναι μέρος
της εμπορικής της αξίας. Ομοίως, μια εθνική κυβέρνηση θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει την αναγκαιότητα μέτρων ασφαλείας για την
πρόληψη, για παράδειγμα, μιας συνολικής απώλειας υποδομών που οφείλεται σε ένα ατύχημα
με επικίνδυνες ύλες, όχι μόνο από την άποψη της
αποτροπής ανθρώπινων απωλειών, αλλά και
επειδή τα μέτρα μειώνουν τη δυνητική ζημιά
στην εθνική οικονομία στο σύνολό της. Ωστόσο, ο
σχηματισμός συμμαχιών πηγαίνει πέρα από την
απλή εξεύρεση κοινών συμφερόντων. Αφορά,
επίσης, στον καθορισμό πραγματικών καταστάσεων κοινού οφέλους: ακόμα και αν ο στόχος δεν
είναι κοινός, ορισμένα μέτρα μετριασμού μπορεί
να συνεισφέρουν σε διαφορετικούς στόχους
ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, η μείωση των υφιστάμενων κινδύνων μπορεί να αυξήσει την αξία
της γης και των ευκαιριών για περαιτέρω ανάπτυξη, ή η κοινή προετοιμασία για πρόληψη καταστροφών με ανθρώπους που ενδιαφέρονται
για το περιβάλλον θα μπορούσε να βελτιώσει την
προστασία της φύσης.
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Καλή πρακτική
Επαρχία Forlì-Cesena, Ιταλία
Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για
χρηματοδότηση
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών μεγάλη αστικοποίηση έχει λάβει χώρα κατά μήκος του ποταμού Savio στην
Επαρχία Forlì-Cesena, επιδεινώνοντας τις φυσικές συνθήκες
του ποταμού. Η συχνότητα των πλημμυρών έχει αυξηθεί, ιδιαίτερα το φθινόπωρο και το χειμώνα.
Η Περιφερειακή Αρχή της Λεκάνης Απορροής συνέγραψε ένα
σχέδιο για τον Υδρογεωλογικό Κίνδυνο. Σ’ αυτό το σχέδιο
εξετάζεται ένα αποτελεσματικό μέτρο μετριασμού, το οποίο
είναι η αποθήκευση του νερού σε προσωρινές λεκάνες (λεκάνες κατακράτησης) κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων.
Ωστόσο, οι λεκάνες κατακράτησης μπορεί να είναι δύσκολο να
κατασκευαστούν εξαιτίας οικονομικών λόγων, κυρίως εξαιτίας
της ανάγκης για δημόσιο χρήμα – το οποίο είναι όλο και λιγότερο διαθέσιμο- υλικοτεχνικών λόγων, κυρίως επειδή είναι
δύσκολο να εξευρεθούν περιοχές αρκετά μεγάλες στο αστικό
περιβάλλον και τέλος λόγω των διοικητικών διαδικασιών στην
περίπτωση που η Δημόσια Διοίκηση πρέπει να αποκτήσει
ιδιωτική έκταση, αν η υποδομή πρέπει να αναπτυχθεί σε μη
δημόσια περιοχή. Για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα
έγινε χρήση του επονομαζόμενου Διαπεριφερειακού Προγράμματος Εξορυκτικών Δραστηριοτήτων (P.I.A.E.). Το P.I.A.E.
ρυθμίζει το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων εξόρυξης (π.χ.
λατομεία) εντός της Επαρχίας. Σύμφωνα με τον Περιφερειακό
νόμο 17/91, ο οποίος ρυθμίζει τους κανόνες του τομέα των
εξορυκτικών δραστηριοτήτων, το P.I.A.E. πρέπει να περιλαμβάνει τα κριτήρια για τον τελικό προορισμό των λατομείων
από τη στιγμή που η εξόρυξη έχει τελειώσει, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί το περιβάλλον και να εφαρμοσθεί η
κοινωνική και δημόσια χρήση του χώρου. Ο ιδιώτης επενδυτής
που βγάζει κέρδος από τη χρήση του χώρου, πρέπει να υλοποιήσει συγκεκριμένες τελικές εργασίες.
Η Επαρχία και η Αρχή της λεκάνης του ποταμού, συμφώνησαν
να χρησιμοποιήσουν το P.I.A.E. για τον εντοπισμό περιοχών
που μετά τις εξορύξεις, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για
να μειώσουν τον κίνδυνο πλημμύρων και να αυξήσουν τη ροή
του ποταμού. Λόγω των υφιστάμενων κανονισμών, οι ιδιώτες
επενδυτές θα πρέπει να καλύψουν με δικά τους έξοδα την
μετατροπή των περιοχών εξόρυξης σε λεκάνες κατακράτησης
του νερού των πλημμύρων. Η υποχρέωση αυτή προβλέπεται
και επιβάλλεται από τη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ
του δημόσιου φορέα (Δήμος) και του ιδιώτη, η οποία προσδιορίζει τους όρους δικαιοδοσίας.
Χάρη σ’ αυτή τη σύμπραξη δημόσιου - ιδιωτικού τομέα, κατέστη δυνατό να ξεπεραστούν οι κύριες οικονομικές δυσκολίες
που αφορούσαν στην κατασκευή λεκανών κατακράτησης
(χρηματοδότηση, απαλλοτρίωση των ιδιωτικών περιοχών,
κ.τ.λ.). Η συνύπαρξη των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και
των παρεμβάσεων ασφαλείας στους ποταμούς βοηθάει να
επιτευχθεί ο στόχος του περιορισμού της κατανάλωσης πόρων
και γης με τον εξορθολογισμό της χρήσης τόσο των φυσικών
πόρων όσο και του δημόσιου χρήματος. Η εμπειρία της Επαρχίας Forli-Cesena έχει οδηγήσει στην αλλαγή της Περιφερειακής Νομοθεσίας, ειδικότερα με την εισαγωγή άρθρων που
διέπουν τους κανόνες για την ορθολογική χρήση των πόρων.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.misrar.eu για την πλήρη
περιγραφή
αυτής
της καλής
Οργανώστε
έγκαιρα
τηπρακτικής.
συμμετοχή

Οργανώστε την έγκαιρη συμμετοχή
Μέρος της προσέγγισης RISCE (βλ. φυλλάδιο 2)
είναι η έγκαιρη συμμετοχή. Επίσης, η εύρεση κοινών συμφερόντων θα πρέπει να επιδιώκεται όσο
το δυνατόν νωρίτερα στη διαδικασία. Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να είναι μέρος της
ανάθεσης του έργου και να συζητάται κατά την
έναρξη της πρώτης συνεδρίασης του έργου, τόσο
σε έργα που αφορούν στη χωρική ανάπτυξη όσο
και σε διεργασίες που κατά κύριο λόγο αφορούν
σε μέτρα μετριασμού κινδύνων. Ένα δεύτερο
βήμα, είναι η συνεργασία στα θέματα εκτίμησης
του κινδύνου, προκειμένου να οικοδομηθεί μια
κοινή κατανόηση του προβλήματος και να αυξηθεί η επίγνωση του κινδύνου. Είναι σκόπιμο να
συμμετέχουν οι εμπλεκόμενοι εταίροι στο στάδιο
του καθορισμού στόχων (βλ. φυλλάδιο 2), ώστε
να υπάρχει η ευκαιρία να δούμε τους στόχους
των πολιτικών, από την άποψη της ασφάλειας,
σε σχέση με τους στόχους που υπαγορεύονται
από άλλα συμφέροντα.
Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που προέκυψαν από
την ανάλυση κόστους-οφέλους
Όπως περιγράφηκε στο προηγούμενο φυλλάδιο,
είναι σκόπιμο να εκπονηθεί μια ανάλυση κόστους-οφέλους για να βρούμε τη σωστή στρατηγική μετριασμού. Μια τέτοια ανάλυση κόστουςοφέλους βοηθά, επίσης, στον ορισμό των επιλογών χρηματοδότησης για ένα σχέδιο μετριασμού.
Από τη μία μεριά, η ανάλυση κόστους-οφέλους
παρέχει την πραγματική εικόνα για το κόστος
της αρχικής επένδυσης για την εφαρμογή των
μέτρων ασφαλείας, για το κόστος συντήρησης
των υποδομών και για την περίοδο κατά την
οποία θα πρέπει να γίνουν οι δαπάνες, βοηθώντας να προσδιορισθεί ποιοι προϋπολογισμοί
πρέπει να είναι διαθέσιμοι και σε ποιο χρόνο. Από
την άλλη μεριά μια ανάλυση κόστους-οφέλους
δείχνει επίσης ποιος θα επωφεληθεί από τα μέτρα και με ποιο τρόπο. Για να βρεθεί ένα σωστό
χρηματοδοτικό σχήμα, ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει η εξέταση της ισορροπίας μεταξύ «αυτών
που πληρώνουν» και «αυτών που ωφελούνται» .
Αν ένας συγκεκριμένος τομέας ή μια ομάδα συμφερόντων έχει πολλά αναμενόμενα οφέλη, είναι
λογικό να απαιτηθεί η συμβολή τους στη στρατηγική μετριασμού. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μην
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είναι πάντα απαραίτητο εκ των προτέρων: μια
άλλη επιλογή είναι να συμφωνήσουν σχετικά με
την επανεπένδυση κάποιων κερδών τους σε ένα
μελλοντικό σχέδιο μετριασμού. Αυτό το είδος της
αλληλεγγύης από αυτούς που ωφελούνται θα
μπορούσε να πείσει «αυτούς που πληρώνουν» να
παίξουν το ρόλο τους.
Οργανώστε συνεργασίες πέρα από τα διοικητικά
σύνορα
Μια δυσκολία για την εφαρμογή μιας «αρχής της
αλληλεγγύης», όπως περιγράφηκε, είναι ότι σε
πολλές περιπτώσεις τα οφέλη είναι σε ένα άλλο
επίπεδο (περιοχής) από ό,τι το κόστος, όπως
ακριβώς και οι ίδιοι οι κίνδυνοι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ακολουθούν τα διοικητικά
σύνορα. Για παράδειγμα, όταν παρθούν μέτρα
μετριασμού για τις πλημμύρες στις περιοχές ενός
ποταμού με μεγαλύτερο υψόμετρο, μπορεί να
μειωθεί ο κίνδυνος στις περιοχές με μικρότερο
υψόμετρο. Αντίστοιχα, μια συγκεκριμένη διαδρομή ασφαλείας για τη μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του κινδύνου σε ένα τμήμα μιας περιοχής,
αλλά να τον αυξήσει σε άλλα τμήματα. Αυτό το
είδος προβλημάτων «κατανομής» απαιτεί διασυνοριακή συνεργασία και χρηματοοικονομικές
δομές μεταξύ των τοπικών κυβερνήσεων, αλλά
και μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό δεν είναι εύκολο έργο,
επειδή η φυσική τάση είναι η προσκόλληση των
δημόσιων φορέων στις τυπικές υποχρεώσεις για
τη δική τους επικράτεια. Αυτό μας φέρνει στο
δεύτερο παράγοντα επιτυχίας για την υλοποίηση
των στρατηγικών μετριασμού: τη δικτύωση.

Δικτύωση
Ο αριθμός των επιστημονικών θεωριών σχετικά
με τη δικτύωση είναι σχεδόν άπειρος. Ωστόσο, το
έργο MiSRaR επικεντρώνεται αυστηρά σε πρακτικά μαθήματα και καλές πρακτικές των τοπικών (και περιφερειακών/ επαρχιακών) κυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να προσποιείται ότι «παρακάμπτει» επιστημονικές θεωρίες ή ότι τις ενσωματώνει, το πρώτο αποτέλεσμα των συζητήσεων των εταίρων του MiSRaR
είναι μια γενική πρακτική προσέγγιση για την
εκκίνηση της δικτύωσης: εκτέλεσε μία εκτίμηση

του δικτύου. Τα βήματα μιας τέτοιας εκτίμησης
είναι συγκρίσιμα με αυτά της εκτίμησης του κινδύνου (βλ. φυλλάδιο 1) και της εκτίμησης των
ικανοτήτων (βλ. φυλλάδιο 2).
Το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση του δικτύου:
μια σφαιρική καταγραφή των βασικών αρμοδίων
λήψης αποφάσεων κατά τη διαδικασία
μετριασμού. Οι κύριοι τομείς στους οποίους
πρέπει να προσδιοριστούν οι εμπλεκόμενοι είναι
οι εθνικές (και διεθνείς) νομοθεσίες και οι
τοπικοί κανονισμοί, η κατανομή των
(οικονομικών) πόρων και η πραγματική πολιτική
στοχοθεσία. Το δεύτερο βήμα είναι να εκτελεσθεί
μια ανάλυση του δικτύου: καθορισμός τόσο της
επίσημης όσο και της ανεπίσημης σχέσης του
δικού σας κυβερνητικού οργανισμού με τους
αναγνωρισθέντες εμπλεκόμενους. Για
παράδειγμα, υπάρχει επίσημη ιεραρχία στη λήψη
αποφάσεων, υπάρχουν επίσημες διαβουλεύσεις ή
τυπικές διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται,
έχει κάποιος εταίρος τη δύναμη να θέσει βέτο;
Επίσης, ποιοι οργανισμοί είναι φυσικοί σύμμαχοι,
ποιοί εμπλεκόμενοι-κλειδιά έχουν μια καλή
άτυπη σχέση; Το τελικό στάδιο της εκτίμησης
είναι μια αξιολόγηση του δικτύου: απόφαση για
το ποιοί φορείς είναι οι πιο «σημαντικοί» για να
εμπλακούν και με ποιο τρόπο. Για το σκοπό αυτό
θα μπορούσε να είναι χρήσιμο να ορισθούν
κάποια συγκεκριμένα κριτηρία λήψης
αποφάσεων, ή σε μικρότερα δίκτυα θα μπορούσε
να γίνει σχεδόν φυσικά με βάση τις εμπειρίες του
παρελθόντος.

Συμβουλές και μικρά μυστικά
Αποκτηθείσα γνώση σχετικά με τη δικτύωση

Σκεφτείτε το δίκτυό σας όσο το δυνατόν νωρίτερα
Η δικτύωση παρουσιάζεται σε αυτό το φυλλάδιο,
ως μέρος της εφαρμογής της στρατηγικής
μετριασμού, αλλά στην πραγματικότητα θα
πρέπει να ξεκινήσει από την έναρξη της
δημιουργίας μιας διαδικασίας μετριασμού. Ο
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καλύτερος τρόπος για να κερδίσετε την
υποστήριξη για το μετριασμό είναι να
οικοδομήσετε μία από κοινού κατανόηση των
υφιστάμενων προβλημάτων. Η απαιτούμενη
επίγνωση των κινδύνων από όλους τους
εμπλεκόμενους μπορεί να επιτευχθεί με τη
συμμετοχή τους στα πρώτα στάδια της
εκτίμησης του κινδύνου.
Διατήρηση δικτύων
Η δικτύωση είναι μια δομική δραστηριότητα. Εάν
επικοινωνείτε με τους εταίρους του δικτύου σας
μόνο όταν τους χρειάζεστε, αυτό θα μπορούσε να
προκαλέσει δυσαρέσκεια. Η έξυπνη κίνηση είναι
να μείνετε σε επαφή και σε στιγμές που δεν
χρειάζεται ο ένας τον άλλο και να οικοδομήσετε
μια δομική σχέση στην
οποία μπορείτε να
βασίζεστε ο ένας στον
άλλο. Να είστε εκεί για
τον άλλον κάτω από
όλες τις συνθήκες:
βοηθήστε όταν ο άλλος έχει ανάγκη. Και
πάνω απ’ όλα: να είστε συνεπής με ότι
λέτε, γιατί η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται
εύκολα.

ρούσε να εξομαλύνει την ίδια τη διαδικασία και
να βελτιώσει σημαντικά την υποστήριξή τους για
τα τελικά αποτελέσματα.
Σκεφτείτε για το ποιος πληρώνει και ποιος ωφελείται
Στην ιδανική περίπτωση, ένα μέρος της ανάλυσης
του δικτύου είναι να εξετασθεί «ποιος πληρώνει
και ποιος ωφελείται». Αλλά μην περιμένετε για
αυτό μέχρι τη φάση της ανάλυσης κόστουςοφέλους, επειδή αυτή γίνεται πολύ αργά στη
διαδικασία μετριασμού. Ως εκ τούτου, σκεφτείτε
γενικά ποιος πληρώνει και ποιος ωφελείται από
την αρχή: ποια θα μπορούσαν να είναι τα αναμενόμενα οφέλη και τα μειονεκτήματα σε γενικές
γραμμές; Γνωρίζοντας τους δυνητικούς υποστηρικτές και ενάντιους, βοηθιέστε να εξετάσετε τη
στρατηγική σας για εξασφαλίσετε τη συμμετοχή τους.

Κοινά συμφέροντα και
στόχοι
Για να πείσετε τους
εταίρους στο δίκτυό
σας, απαιτούνται ειλικρινές ενδιαφέρον για
τις ανάγκες τους και μια
κοινή κατανόηση του
Ο μετριασμός των κινδύνων της χημικής βιομηχανίας
υφιστάμενου προβλήαποτελεί πρόκληση λόγω οικονομικών συμφερόντων
ματος. Και πάλι, όπως
Ξεκινήστε με ξεκάθαπεριγράφεται στο κερες συμφωνίες για τη διαδικασία
φάλαιο σχετικά με τη χρηματοδότηση, είναι σηΚατά την έναρξη μιας διαδικασίας μετριασμού
μαντικό να εξετάσετε πραγματικά όλες τις δυναείναι σημαντικό να είστε ξεκάθαροι σχετικά με
τότητες για την εξεύρεση κοινών συμφερόντων
τους ρόλους όλων των εταίρων που εμπλέκονται
και στόχων. Για να σχηματίσετε μια συμμαχία
και για το τι μπορούν να περιμένουν. Σε ποιές
δεν είναι πάντα απαραίτητο να συμφωνείτε σε
στιγμές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα
όλα: ένα κοινό συμφέρον θα μπορούσε να είναι
πρέπει να ζητείται η γνώμη τους, πως
αρκετό για να συνεργαστείτε πάνω σε μία συλαμβάνονται τυπικά οι αποφάσεις, τι
γκεκριμένη πολιτική για ένα ορισμένο χρονικό
τεχνογνωσία απαιτείται από τους οργανισμούς
διάστημα.
Ως εκ τούτου, περιορίστε τον αριθμό
τους; Μια ξεκάθαρη συμφωνία ή μια κοινή
των θεμάτων μέχρι το σημείο που να μπορείτε να
«διακήρυξη αρχών», σε τέτοια θέματα θα μπο-
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καταλήξετε σε συμφωνία. Ένας εταίρος μπορεί
σε γενικές γραμμές να είναι αντίθετος σε δαπανηρά μέτρα πρόληψης, αλλά σε συγκεκριμένη
περίπτωση, θα μπορούσε να πειστεί ότι είναι
προς το δικό του συμφέρον.
Οργανώστε εμπειρογνωμοσύνη δικτύωσης
Οι ικανότητες για τη δικτύωση και τη διαχείριση
σχέσεων μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικές
από τις παραδοσιακές ικανότητες των επαγγελματιών ασφάλειας. Η επαγγελματική εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα κινδύνου μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει σε μια επίμονη
στάση απέναντι σε εκείνους τους εταίρους που
«δεν καταλαβαίνουν» την αναγκαιότητα της διαχείρισης των κινδύνων από την αρχή. Συνεπώς,
είναι σημαντικό να είστε ενήμεροι για τους διαφορετικούς ρόλους που πρέπει να παιχτούν κατά
τη διαδικασία μετριασμού και τις διαφορετικές
ικανότητες που απαιτούνται γι αυτό. Αυτό είναι
ένα σημαντικό θέμα όταν η δικτύωση μετατρέπεται, σε πραγματικό λόμπι και άσκηση πιέσεων
για συγκεκριμένες στρατηγικές μετριασμού.

Λόμπι (lobby) και άσκηση πιέσεων
(advocacy)
Άσκηση πιέσεων είναι η διαδικασία της προσπάθειας να επηρεασθεί η δημόσια πολιτική και οι
αποφάσεις κατανομής των πόρων μέσα σε πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά συστήματα και
ιδρύματα. Λόμπι είναι μια ειδική μορφή άσκησης
πιέσεων που προσπαθεί να επηρεάσει αποφάσεις που σχετίζονται με τη νομοθεσία και τους
κανονισμούς. Οι εταίροι του MiSRaR έχουν διαπιστώσει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις άσκησης
πιέσεων, αυτές δεν κατευθύνονται μόνο στο να
επηρεάσουν τη δημόσια πολιτική, αλλά μπορεί
επίσης να στοχεύουν και στο να επηρεάσουν
πολιτικές ιδιωτικών οργανισμών. Από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης η οποία φέρει την
ευθύνη για την ασφάλεια, το να πεισθούν οι ι-

διώτες εταίροι να «παίξουν το δικό τους ρόλο»,
είναι στην πραγματικότητα κάτι πολύ σημαντικό.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι λαμβάνονται
αποφάσεις για πολιτικές μετριασμού, βελτίωση
της συνεργασίας και εφαρμογή ενός σχεδίου
μετριασμού, μπορεί να χρειαστεί η επινόηση μιας
στρατηγικής λόμπι και άσκησης πιέσεων, ως
μέρος της διαδικασίας μετριασμού. Πεποίθηση
πολλών είναι ότι λόμπι και άσκηση πιέσεων είναι περισσότερο ή λιγότερο «διεστραμμένες»
δραστηριότητες, επειδή συχνά υποκινούνται από
οικονομικά συμφέροντα. Φυσικά, υπάρχουν άφθονα παραδείγματα ιδιωτικών εταιρειών που
επηρεάζουν τη δημόσια πολιτική για δικό τους
όφελος. Από την άλλη πλευρά όμως, ένα λόμπι
μπορεί να υποκινείται από αρχές ήθους, δεοντολογίας ή πίστης οι οποίες δεν είναι τόσο χαμηλού
επιπέδου, όπως το προσωπικό κέρδος. Στη γενική θεώρηση μιας δημοκρατίας που λειτουργεί
σωστά, λόμπι και πρακτικές άσκησης πιέσεων
αποτελούν μέρος της «ισορροπίας δυνάμεων»,
διασφαλίζοντας ότι οι συγκρούσεις συμφερόντων αντιμετωπίζονται πολιτικά. Στην περίπτωση του μετριασμού συχνά η υποβόσκουσα σύγκρουση συμφερόντων είναι αυτή μεταξύ των
θεμελιωδών ζωτικών συμφερόντων της κοινωνίας: ασφάλεια έναντι οικονομίας και ασφάλεια
έναντι οικολογίας.
Ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι διαδικασίες
λόμπι και άσκησης πιέσεων είναι σημαντικές για
τον μετριασμό είναι το γεγονός ότι κανένας δημόσιος φορέας δεν έχει την ευθύνη για όλα τα
μέρη του μετριασμού. Για να είναι δυνατόν να
εφαρμοσθούν οι στρατηγικές μετριασμού, συνεργασία όλου του φάσματος των ενδιαφερόμενων μερών είναι απαραίτητη. Αυτό σημαίνει ότι
απαιτείται μεγάλη πειθώ ώστε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να συμμορφωθεί με τους κοινούς
στόχους και να συμβάλλει από την πλευρά του
στην υλοποίηση. Όπως περιγράφεται παραπάνω,
σε πολλές περιπτώσεις, απαιτούνται ακόμη και
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προϋπολογισμοί άλλων ενδιαφερόμενων μερών,
πράγμα για το οποίο η άσκηση πιέσεων μπορεί
να είναι απόλυτα αναγκαία.
Μερικά παραδείγματα λόμπι και άσκησης πιέσεων
- Επικοινωνιακός καταιγισμός
- Δημόσια ομιλία
- Συμμετοχή σε επιτροπές (δημόσιας ακρόασης)
- Εκδόσεις (επιστημονικής) έρευνας
- Δημοσίευση υπομνημάτων, φυλλαδίων κλπ.
- Σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης / δημοψήφισμα
- Επιτόπιες επισκέψεις για να εξηγηθεί το θέμα
στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
- Διαβουλεύσεις / συναντήσεις μεταξύ αρμοδίων των διαφόρων φορέων για λήψη αποφάσεων
- Ενσωμάτωση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, στα πρώτα στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής (δηλαδή σε μία συντονιστική
επιτροπή)

Συμβουλές και μικρά μυστικά
Αποκτηθείσα γνώση σχετικά με το λόμπι και την άσκηση πιέσεων

Να είστε ενήμεροι για τις διαδικασίες λόμπι και
άσκησης πιέσεων
Η ασφάλεια είναι συχνά σε σύγκρουση με άλλα
ζωτικά συμφέροντα της κοινωνίας. Συνήθως,
διαφορετικές ομάδες συμφερόντων και οντότητες προσπαθούν να επηρεάσουν τη δημόσια πολιτική ταυτόχρονα. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα,
λόμπι και άσκηση πιέσεων είναι παραδοσιακά
αρκετά συνηθισμένα. Για τους δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται στους τομείς του σχεδιασμού ασφάλειας και της χωροταξίας, είναι σκόπιμο να γνωρίζουν τις διαδικασίες λόμπι και άσκησης πιέσεων στο περιβάλλον τους. Λάβετε

υπόψη ότι μπορεί να είστε εσείς αντικείμενο λόμπι από τους άλλους, αλλά, επίσης, ότι μπορείτε
να παίξετε το δικό σας ρόλο στο να πείσετε τους
αρμόδιους πολιτικούς για τη σημασία του μετριασμού των κινδύνων.
Να είστε προετοιμασμένοι και να δημιουργείτε
«παράθυρα ευκαιριών»
Λόμπι και άσκηση πιέσεων σημαίνουν δημιουργία «παράθυρων ευκαιριών». Αδράξτε την ευκαιρία όταν προκύπτουν ανησυχίες στο κοινό ή
συμβαίνουν περιστατικά και προσπαθήστε να
βάλετε τον μετριασμό κινδύνων στην πολιτική
ατζέντα. Να είστε έτοιμοι για τέτοιες ευκαιρίες με
την προετοιμασία ενός φακέλου με αντικειμενικές πληροφορίες («γεγονότα και αριθμοί») σχετικά με τους κινδύνους και με μια σαφή εικόνα
των απόψεων των ειδικών. Επίσης, σκεφτείτε
για ένα δημόσιο εκπρόσωπο τύπου. Για παράδειγμα, όταν ασκείτε πιέσεις στην εθνική κυβέρνηση για την εφαρμογή ειδικών μέτρων μετριασμού, ένας δήμαρχος ή κυβερνήτης θα μπορούσε
να λειτουργήσει ως δημόσιος εκπρόσωπος τύπου
εκ μέρους μιας συμμαχίας εταίρων για θέματα
ασφάλειας.
Ασκείστε πιέσεις για την συνειδητοποίηση των
κινδύνων
Η υποστήριξη του μετριασμού ξεκινά με την κατανόηση της φύσης και του μεγέθους των κινδύνων. Η άσκηση πιέσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει και παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της συνειδητοποίησης των κινδύνων, τόσο από το ευρύ
κοινό όσο και από τα βασικά ενδιαφερόμενα
μέρη και τους πολιτικούς υπεύθυνους λήψης
αποφάσεων. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη
σημασία μιας συνειδητής θεώρησης δράσεων
άσκησης πιέσεων καθ’ όλη τη διαδικασία μετριασμού και σίγουρα κατά τη φάση της εκτίμησης
του κινδύνου. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων
(συμπεριλαμβανομένου και του ευρέως κοινού)
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στην εκτίμηση των κινδύνων αυξάνει την κατανόηση και την υποστήριξή που προσφέρουν.
Ασκείστε πιέσεις για τη συνεργασία δημόσιουιδιωτικού τομέα
Για όλα σχεδόν τα σχέδια μετριασμού απαιτείται
στενή συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κατά τις διεργασίες άσκησης πιέσεων
θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνονται υπόψη δράσεις
για βελτίωση της κατανόησης της αναγκαιότητας των απαιτούμενων ενεργειών και της περαιτέρω βούλησης για συνεργασία.
Στοχεύστε στο να επηρεάσετε τις πολιτικές
Η άσκηση πιέσεων για μετριασμό θα πρέπει να
πάει παραπέρα από τους στόχους ενός σχεδίου
μετριασμού. Όπως αναφέρθηκε πριν, είναι σημαντικό να εδραιωθεί η ασφάλεια ως ένας σημαντικός παράγοντας της χωρικής και οικονομικής
ανάπτυξης συνολικά. Αυτό σημαίνει μεταβολή
των πολιτικών με τέτοιο τρόπο ώστε η έγκαιρη
θεώρηση παραμέτρων ασφαλείας σε χωρικές
διεργασίες να θεωρείται περισσότερο πλεονέκτημα παρά κόστος. Επίσης, μπορεί να είναι απαραίτητο να πιέσετε για περισσότερη προσοχή
στο μετριασμό των κινδύνων και όχι μόνο στην
ανακούφιση από τις καταστροφές.
Το λόμπι στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία θα
μπορούσε να αποδειχθεί αποτελεσματικό
Στις περισσότερες χώρες, τα μέτρα μετριασμού
κινδύνων δεν είναι ακόμα αναπόσπαστο μέρος
της νομοθεσίας για τη χωροταξική ανάπτυξη. Αν
αυτό μπορούσε να επιτευχθεί, το αποτέλεσμα θα
ήταν πολύ σημαντικότερο από αυτό που επιφέρει η απλή άσκηση πιέσεων για την εφαρμογή
ενός τοπικού σχεδίου μετριασμού. Παραδόξως, η
ισχύουσα νομοθεσία ανατρέπει μερικές φορές
την κοινή λογική συνεργασίας. Φυσικά, οι τυπικοί κανόνες ασφαλείας τηρούνται, εάν έχει οργανωθεί σωστή παρακολούθηση και εφαρμογή
(βλέπε στη συνέχεια), αλλά ενώ οι κανόνες α-

σφαλείας έχουν ως στόχο να ορίσουν το ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας, θα μπορούσαν να κάνουν ακούσια το ελάχιστο να θεωρείται μέγιστο.
Άλλωστε, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε πρόσθετα μέτρα μετριασμού, αν πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις; Το πρόβλημα είναι ότι σε
πολλές περιπτώσεις οι μεγαλύτερες ευκαιρίες για
μετριασμό κινδύνων προκύπτουν εκτός των τυπικών νομικών υποχρεώσεων. Για το λόγο αυτό ο
κύριος στόχος του λόμπι στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση
έγκαιρης θεώρησης των θεμάτων ασφαλείας σε
χωρικές/χωροταξικές αναπτυξιακές διαδικασίες.
Σχηματίστε συμμαχίες
Για κάθε είδους λόμπι και στρατηγική άσκησης
πιέσεων ένας ισχυρός συνασπισμός εταίρων βελτιώνει κατά πολύ τις πιθανότητες επιτυχίας. Μαζί είστε ισχυροί! Παραδοσιακά, τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις συνεργάζονται για να
επηρεάσουν τις εθνικές πολιτικές μετριασμού.
Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα θα μπορούσε να
αυξηθεί, αν σε αυτά τα είδη των διαδικασιών
άσκησης πιέσεων πραγματοποιούνται επίσης
συνεργασίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Μπορεί
να είναι μια συμμαχία με αναπτυξιακούς οργανισμούς ή βιομηχανίες που συμφωνούν με το δημόσιο στόχο της μείωσης του κινδύνου, αλλά
επίσης και με πανεπιστήμια και επιστήμονες που
παρέχουν αντικειμενική πληροφόρηση σχετικά
με τους κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης. Επιπλέον, οι πολίτες που ανησυχούν για τη φυσική
ασφάλεια στο περιβάλλον τους, μπορεί να είναι
ένας ισχυρός εταίρος της συμμαχίας (βλ. επίσης
το κεφάλαιο σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού).
Ενδυνάμωσε τους άλλους
Ως επαγγελματίας ασφάλειας συχνά δεν είναι
απαραίτητο να λάβεις μέρος στη δημόσια συζήτηση ο ίδιος. Η ενδυνάμωση θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ πιο αποτελεσματικό: βοήθησε τους
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άλλους να επηρεάσουν τις πολιτικές, παρέχοντάς
τους τις απαραίτητες αντικειμενικές πληροφορίες, φέρνοντάς τους σε επαφή με τα κατάλληλα
ενδιαφερόμενα μέρη και βοηθώντας να μεταφρασθούν οι κοινοί στόχοι σας σε ορολογία που
είναι κατανοητή από τους υπεύθυνους λήψης
αποφάσεων.
Εξετάστε το ενδεχόμενο να κάνετε την οικολογία
«φυσικό» εταίρο της ασφάλειας
Όπως για την ασφάλεια έτσι και για την οικολογία, το πιο σημαντικό αντίπαλο συμφέρον είναι
εκείνο των οικονομικών και εμπορικών κερδών.
Ωστόσο, η οικολογία θα μπορούσε να γίνει μια
δύναμη αντίθετη στις διαδικασίες μετριασμού,
όταν υπάρχουν συμφέροντα αντικρουόμενα με
την ασφάλεια. Αυτή είναι ως επί το πλείστον η
περίπτωση με τις φυσικές καταστροφές, όπως οι
δασικές πυρκαγιές και οι πλημμύρες, για τις οποίες ορισμένα μέτρα μετριασμού μπορεί να αντιτίθενται στις (παραδοσιακές) μεθόδους για τη
διατήρηση της φύσης. Επιπλέον, όταν οι κίνδυνοι
παρουσιάζονται σε προστατευόμενες φυσικές
περιοχές, η σφαιρική συνειδητοποίηση των κινδύνων από τους οικολόγους δεν είναι η καλύτερη
δυνατή, με αποτέλεσμα μερικές φορές η προετοιμασία για τις καταστροφές να γίνεται ιδιαιτέρως επίπονη. Αυτό πρέπει να αποφεύγεται, γιατί
η οικολογία είναι ένα ισχυρό λόμπι με μεγάλη
υποστήριξη από το κοινό. Για την ενίσχυση των
σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών, θα μπορούσαν να εξετασθούν συνέργιες των οργανώσεων
για την ασφάλεια και την οικολογία. Τοπικά αυτό
μπορεί να γίνει για συγκεκριμένους κινδύνους. Σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο η υπερθέρμανση του
πλανήτη θα μπορούσε να είναι μια κοινή βάση
για συμμαχίες, επειδή μπορεί να αυξήσει σοβαρά
τόσο την πιθανότητα όσο και τις επιπτώσεις των
καταστροφών.

Η συμμετοχή του κοινού
Ένα γενικό δίδαγμα των εταίρων του MiSRaR

είναι ότι πριν από το σχεδιασμό των μέτρων μετριασμού, η διαδικασία εκτίμησης ικανοτήτων
(βλ. φυλλάδιο 2) πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τους φυσικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, αλλά και τις κοινωνικές
πτυχές που συνδέονται με την αποδοχή των τελικών λύσεων. Με άλλα λόγια, οι απόψεις της
κοινής γνώμης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
και να αντιπαραβάλλονται με την κρίση των εμπειρογνωμόνων των πολιτικών μετριασμού. Γι
αυτό, η συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία
μετριασμού είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
Η συμμετοχή του κοινού είναι σημαντική και για
επιπλέον λόγους. Κατ’ αρχήν, η συμμετοχή του
κοινού είναι ένα σημαντικό μέσο για την αύξηση
της συνειδητοποίησης των κινδύνων. Με τη συμμετοχή σε συζητήσεις για την άμβλυνση των κινδύνων, οι κάτοικοι μαθαίνουν ποιοι είναι οι φυσικοί κίνδυνοι που έχουν εκτιμηθεί αντικειμενικά. Επιπλέον, η συμμετοχή στο σχεδιασμό μιας
στρατηγικής μετριασμού είναι απαραίτητο σημείο εκκίνησης για την εφαρμογή των μέτρων
από τους ίδιους τους ανθρώπους. Ο συνδυασμός
της συμμετοχής του κοινού και της εκπαίδευσης
για τους κινδύνους συμβάλλει στην ενημέρωση
των πολιτών σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν
για την πρόληψη ατυχημάτων, τι πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού (αυτάρκεια, στήριξη στα δικά τους μέσα) και τι θα
μπορούσαν να κάνουν για να επιταχυνθεί η αποκατάσταση μετά το περιστατικό. Αν οργανωθεί
σωστά, η συμμετοχή του κοινού θα αυξήσει την
αποδοχή των μέτρων και την προθυμία του να
αναλάβει δημόσια δράση.
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να
οργανωθεί η συμμετοχή του κοινού. Στις περισσότερες χώρες, η συμμετοχή του κοινού εν μέρει
ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία, για παράδειγμα, με την απαίτηση οι τοπικές κυβερνήσεις
να ενημερώνουν και/ή να εμπλέκουν τους κατοί-
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Καλή πρακτική

Συμβουλές και μικρά μυστικά

Επαρχία Forlì-Cesena, Ιταλία
Η συμμετοχή του κοινού στον μετριασμό των
κινδύνων από πλημμύρες

Αποκτηθείσα γνώση σε θέματα συμμετοχής του κοινού

Στις 6, 7 και 8 Οκτωβρίου 1996, ορισμένες περιοχές που ανήκουν στις επαρχίες της Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena και
Rimini αντιμετώπισαν ασυνήθιστες βροχοπτώσεις οι οποίες
προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές σε
κτίρια και ανθρώπους. Μετά το γεγονός, η κυβέρνηση κήρυξε
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και υιοθέτησε ένα σχέδιο για
τη δημιουργία έκτακτων υποδομών, το οποίο τροποποιήθηκε
αργότερα. Στην αρχή σχεδιάστηκε ένα νέο κανάλι στο οποίο
θα εκτρέπονταν τέσσερα υφιστάμενα κανάλια. Όταν το σχέδιο παρουσιάστηκε στον τοπικό πληθυσμό, δεν έτυχε ανάλογης θετικής ανταπόκρισης. Οι κάτοικοι της περιοχής (ως άτομα και ως ομάδες) δεν ήταν σίγουροι για τις επιπτώσεις στην
κοντινή πόλη της Cervia.
Η εμπλοκή του κοινού στο έργο οδήγησε τους ιθύνοντες να
λάβουν υπόψη τα συμφέροντα των διαφόρων ομάδων.
Στην αρχή το έργο, το οποίο είχε ως στόχο να εγγυηθεί την
αποστράγγιση από ασυνήθιστες βροχοπτώσεις για τα επόμενα 200 χρόνια, λάμβανε υπόψη μόνο τεχνικές παραμέτρους,
αλλά στο τέλος τροποποιήθηκε για να εξυπηρετηθούν και
άλλα τοπικά συμφέροντα. Αποφασίστηκε να συνδυάσει την
αναδιαμόρφωση ενός υπάρχοντος καναλιού με «λεκάνες
συγκράτησης νερού». Τα οφέλη αυτής της εναλλακτικής λύσης ήταν το χαμηλότερο κόστος και οι μικρότερες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Επιπλέον, οι
λεκάνες συγκράτησης θα επιτρέψουν τον καθαρισμό των
μολυσμένων υδάτων με τη βοήθεια του ήλιου (φυτοθεραπεία), έτσι θα ωφεληθεί όχι μόνο η φύση, αλλά και ο παραλιακός
τουρισμός στον οποίο βασίζεται το μεγαλύτερο μέρος της
τοπικής οικονομίας.
Η συμμετοχή του κοινού αποδείχθηκε ότι ήταν θετική τόσο
για τις ομάδες συμφερόντων όσο και για την κοινότητα στο
σύνολό της. Το αποτέλεσμα ήταν ένα καλό επίπεδο ασφαλείας
και διατήρηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην
περιοχή.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.misrar.eu για την πλήρη
περιγραφή αυτής της καλής πρακτικής.

κους σε ορισμένα στάδια των εξελίξεων. Ωστόσο,
θα συμβουλεύαμε αυτό να προχωρήσει πέρα από
τις τυπικές απαιτήσεις και να εξετασθούν οι τρόποι συμμετοχής που είναι κατάλληλοι για τις
ιδιαιτερότητες ενός συγκεκριμένου κινδύνου και
για τις εμπλεκόμενες ομάδες-στόχο.

Διακρίνετε τις ομάδες-στόχους στην εκτίμηση του
δικτύου σας
Λάβετε υπόψη τις διάφορες ομάδες (με δημόσιο
συμφέρον) κατά την εκτίμηση του δικτύου.
Ποιος ζει μέσα στη γειτονιά του κινδύνου; Ποιος
έχει οικονομικό συμφέρον, όπως ο τουριστικός
κλάδος, οι επιχειρήσεις και οι αγρότες; Ποιες είναι οι τοπικές ομάδες συμφερόντων που αποδείχθηκε ότι είναι σημαντικές κατά το παρελθόν;
Οργανώστε τη συμμετοχή κατά τη διάρκεια κάθε
σταδίου της διαδικασίας μετριασμού
Από την αρχή είναι σημαντικό να εμπλέξετε το
κοινό. Γνωστοποιήστε τους ότι η κυβέρνηση θα
αρχίσει να σκέφτεται για τους κινδύνους. Αφήστε τους να συμμετάσχουν στην εκτίμηση του
κινδύνου και να συνεισφέρουν με τοπικά (ιστορικά) στοιχεία από την εμπειρία και τη μνήμη
τους, αφήστε τους να βοηθήσουν στον ορισμό
των κριτηρίων για την αξιολόγηση του κινδύνου,
έχετε ξεκάθαρους πολιτικούς στόχους και πάνω
απ' όλα αφήστε τους να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό μιας στρατηγικής μετριασμού και να
βρουν καταστάσεις κοινού οφέλους μεταξύ μετριασμού και δικών τους τοπικών συμφερόντων.
Σκεφτείτε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετριασμού
του κίνδυνου μπορεί να προκύψουν πληροφορίες
που είναι εμπιστευτικές, όπως η εκτίμηση των
κινδύνων για την ασφάλεια και την τρομοκρατία
ή ειδικές πληροφορίες σχετικά με βιομηχανικούς
κινδύνους. Οι τυπικές απαιτήσεις διαφέρουν σε
κάθε χώρα, αλλά πάντα είναι καλό να εξετάζετε
συνειδητά εκ των προτέρων τι είδους πληροφορίες μπορείτε να αποκαλύψετε.
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Να επιλέγετε διαφορετικά μέσα και να είστε ευέλικτοι
Η αποκτηθείσα γνώση από την εκτίμηση του
δικτύου μπορεί να οδηγήσει, για παράδειγμα, στη
δημιουργία μίας ή περισσοτέρων ομάδων που θα
επιβλέπουν την όλη διαδικασία μετριασμού και
θα παρέχουν συνεχή εικόνα για τις απόψεις του
κοινού σχετικά με τους κινδύνους και τα μέτρα
μετριασμού. Άλλες επιλογές για τη συμμετοχή
του κοινού είναι η διοργάνωση δημόσιων συζητήσεων, εκστρατειών ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Διαφορετικές ομάδες μπορεί να απαιτούν
διαφορετικές προσεγγίσεις. Να είστε ευέλικτοι
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και εάν αποδειχθεί αναγκαίο, αλλάξτε την τακτική σας.
Κάνετε χρήση συνδέσμων με τις ομάδες-στόχο
Η «κυβέρνηση» σε γενικές γραμμές δεν είναι πάντα ο καλύτερος και ο πιο αποδεκτός αποστολέας μηνυμάτων στο κοινό. Οι άνθρωποι αποφασίζουν οι ίδιοι ποιοι νομίζουν ότι είναι οι πιο έγκυροι αποστολείς. Σκεφτείτε ποιος θα μπορούσε να
είναι ο σύνδεσμος με τη μεγαλύτερη επιρροή σε
διαφορετικές ομάδες-στόχο, όπως οι τοπικοί
διαμορφωτές της κοινής γνώμης, σημαντικοί
παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, ιερείς ή
το αφεντικό στην εργασία. Προσπαθήστε να προσεγγίσετε τις ομάδες-στόχο , «στο δικό τους γήπεδο» και «με τη δική τους γλώσσα».

Παρακολούθηση και επιβολή
Ένα σχέδιο αντιμετώπισης μπορεί να είναι αποτελεσματικό μόνο αν η ορθή εφαρμογή των μέτρων είναι εξασφαλισμένη. Για το λόγο αυτό η
συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής είναι
απαραίτητη. Όταν η παρακολούθηση αποκαλύπτει ελλιπή εφαρμογή, η επιβολή νομικών υποχρεώσεων και τυπικών συμφωνιών είναι συχνά
το απαραίτητο επόμενο βήμα. Σύμφωνα με τους
εταίρους του MiSRaR, για τη σωστή παρακολού-

Καλή πρακτική
Δήμος Tallinn, Εσθονία
Παρακολούθηση και αξιολόγηση για τον καθαρισμό του χιονιού και του πάγου
Στο Tallin οι βαρείς χειμώνες δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους ατυχημάτων εξαιτίας του χιονιού και του πάγου. Γι αυτό
το λόγο υπάρχουν κανονισμοί για τους ιδιοκτήτες κτιρίων,
την περιφέρεια και του δήμους, σχετικά με τον καθαρισμό
των πεζοδρομίων και των στεγών από το χιόνι και τον πάγο.
Για την ορθή εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων, είναι πολύ
σημαντική η παρακολούθηση και η επιβολή. Για παράδειγμα
οι ιδιοκτήτες κτιρίων απαιτείται να λαμβάνουν τα ακόλουθα
μέτρα μετριασμού:
1. Θερμομόνωση των στεγών τους για την αποφυγή δημιουργίας παγοκρυστάλλων. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει
να τραβηχτούν εικόνες από θερμογραφικές κάμερες οι
οποίες θα δείχνουν τις αδυναμίες στη θερμομόνωση.
2. Συνεχής καθαρισμός του χιονιού από τις στέγες. Γι αυτό
θα πρέπει να είναι διαθέσιμος ειδικός εξοπλισμός ασφαλείας.
3. Εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρικών καλωδίων στις υδροροές για να μην παγώνουν.
Επίσης, απαγορεύεται η χρήση χημικών ουσιών για το λιώσιμο του πάγου και του χιονιού επειδή μπορεί να φτάσει στους
συλλέκτες νερού και να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στα βακτήρια των σταθμών καθαρισμού λυμάτων. Για την επιβολή
αυτών των μέτρων, οι Δήμοι απαιτείται να ενημερώσουν
ενεργά τους ιδιοκτήτες σχετικά με τις προαναφερθείσες ευθύνες και για τις κυρώσεις και τα πρόστιμα στην περίπτωση
που δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Η αστυνομία έχει
δικαιοδοσία να παρακολουθεί την κατάσταση και να αναλαμβάνει δράση όπου είναι αναγκαίο. Η αστυνομία ξεκινάει υπενθυμίζοντας στους πολίτες τις υποχρεώσεις τους ενώ στο
τέλος δίνει πρόστιμα στις περιπτώσεις παρατεταμένης αμέλειας. Επιπλέον, οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν καταστάσεις με
τα κτίρια όπου η θερμική μόνωση των στεγών είναι ανεπαρκής και να υποστηρίξουν του ιδιοκτήτες για τις βελτιώσεις.
Η ετήσια εφαρμογή της στρατηγικής μετριασμού περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς κανονισμούς για την ασφάλεια και
απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ του Δήμου, της αστυνομίας,
των μέσων μαζικής μεταφοράς και αρκετών άλλων οργανισμών. Στην αναλυτική περιγραφή αυτής της καλής πρακτικής
μπορεί να βρεθεί μία πλήρης επισκόπηση όλων των μέτρων.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.misrar.eu για την πλήρη
περιγραφή αυτής της καλής πρακτικής.
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θηση και επιβολή, απαιτείται προσοχή στα θέματα που ακολουθούν.

Συμβουλές και μικρά μυστικά
Αποκτηθείσα γνώση σε θέματα παρακολούθησης και επιβολής

μετά την υλοποίηση των περισσότερο ορατών
μέτρων (σε αυτή την περίπτωση, το κανάλι παράκαμψης και οι συρόμενες πόρτες), τα πιο μακροχρόνια και λιγότερο ορατά μέτρα (σε αυτή
την περίπτωση οι περιοχές που θα μπορούν
πλημμυρίζουν) θα αγνοηθούν στο μέλλον.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση σε ένα δίκτυο
Αλλαγή προτιμήσεων πολιτικής
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στη διαδικαΟι εκπρόσωποι των πολιτών και τα πολιτικά
σία μετριασμού εμπλέκονται πολλά θεσμικά όρστελέχη συχνά κατέχουν ένα αξίωμα μόνο για
γανα με διαφορετικές αρμοδιότητες. Επίσης, συτέσσερα έως έξι χρόνια. Ωχνά η εφαρμογή των μέτρων
στόσο, οι πολιτικές μετριαμετριασμού απαιτεί καλή
σμού σε πολλές περιπτώσεις
συνεργασία με αρκετούς ιδιείναι πιο μακροπρόθεσμες.
ωτικούς φορείς. Σε ένα τέτοιο
Αυτό σημαίνει ότι κατά τη
δίκτυο, είναι σημαντικό να
διαδικασία εφαρμογής οι πουπάρξει συμφωνία εκ των
λιτικοί συνασπισμοί μπορεί
προτέρων σχετικά με τη διανα αλλάξουν και οι πολιτικές
δικασία παρακολούθησης και
προτιμήσεις που αφορούν
αξιολόγησης. Ποιος δημόσιος
στον μετριασμό μπορεί να
οργανισμός κάνει χρήση
μετατοπιστούν. Ένα από τα
ποιών κανόνων; Αποδέχονται
καθήκοντα των δημοσίων
όλοι οι εταίροι το ρόλο που
υπαλλήλων και των εμπειροπαίζει στην παρακολούθηση
γνωμόνων είναι να παρακο(και στην πιθανή επιβολή της
λουθούν τις συνέπειες των
εφαρμογής των μέτρων), για
νέων προγραμμάτων πολιτιπαράδειγμα, ο Δήμος ή η ΠεΗ μείωση των επιπτώσεων των χιονοπτώσεκής για το υφιστάμενο(α)
ριφερειακή Ενότητα;
ων απαιτεί τη συνεργασία των πολιτών,
σχέδιο(α) μετριασμού. Σε
πράγμα το οποίο πρέπει να επιβληθεί
ορισμένες περιπτώσεις, μια
Τυπικά δικαστικά όργανα
στρατηγική μετριασμού θα
Οι κυβερνητικοί οργανισμοί έχουν διαφορετιμπορούσε ακόμη και να σταματήσει, αλλά στις
κούς νομικούς κανόνες για την παρακολούθηση
περισσότερες περιπτώσεις οι αλλαγές στα μέτρα
και την επιβολή. Σε περίπτωση εγκληματικής
μετριασμού θα είναι λιγότερο εμφανείς. Σημαντιαμέλειας μπορεί να εφαρμοστεί ο ποινικός κώδικό είναι να επισημάνετε τις περιπτώσεις όπου η
κας. Σε άλλες περιπτώσεις, οι δημόσιοι οργανιαποτυχημένη εφαρμογή ενός μέτρου μπορεί να
σμοί μπορούν να επιβάλλουν την εφαρμογή των
οδηγήσει στην πλήρη αποτυχία της στρατηγικής
μέτρων μέσω επίσημων κατευθυντήριων γραμμετριασμού. Για παράδειγμα, στην περίπτωση
μών ή οδηγιών ή ακόμη και με την επιβολή προτου Cesenatico (βλ. πρώτη εικόνα) το κανάλι
στίμων, για παράδειγμα, σε κατασκευαστικές
παράκαμψης θα είναι αποτελεσματικό μόνο εάν
εταιρείες. Σε περίπτωση συνεργασίας πολλών
υλοποιηθούν οι ειδικές περιοχές που θα μπορούν
κυβερνητικών οργανισμών αυτό μπορεί να είναι
να πλημμυρίζουν. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ότι,
μερικές φορές πιο δύσκολο. Για παράδειγμα, συ-
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χνά «δε γίνεται» για ένα Δήμο να δώσει επίσημες
κατευθύνσεις σε εθνικούς δημόσιους φορείς.
Διασφάλιση εφαρμογής των μέτρων μετριασμού
από τους πολίτες
Συχνά, μια στρατηγική μετριασμού περιλαμβάνει
κάποιου είδους μέτρα που λαμβάνονται από τους
ίδιους τους πολίτες. Για παράδειγμα, η πρόληψη
των δασικών πυρκαγιών μπορεί να περιλαμβάνει
δράσεις των κατοίκων για να κρατηθούν οι χώροι τους χωρίς εύφλεκτα υλικά, ή σε περίπτωση
ακραίων καιρικών φαινομένων, μπορεί να απαιτείται έκτακτη προμήθεια νερού και τροφίμων
σε ιδιωτικές κατοικίες, για να αυξηθεί η αυτονομία τους. Η εφαρμογή μέτρων αυτού του είδους
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από την κυβέρνηση.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι συχνά πιο δύσκολο
για τις δημόσιες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν
τους επίσημους κανόνες. Η επένδυση στην ευαισθητοποίηση απέναντι στους κινδύνους και συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να ενεργήσει
κανείς (προληπτικά, σε σχέση με τις προετοιμασίες που πρέπει να κάνει και κατά τη διάρκεια
ενός πραγματικού περιστατικού) μπορεί να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα.
Παρακολουθώντας τους κινδύνους
Ο στόχος ενός σχεδίου μετριασμού είναι η μείωση των κινδύνων. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή
που εφαρμόζονται τα μέτρα μετριασμού, μια νέα
εκτίμηση των κινδύνων πρέπει να γίνει για να
ερευνηθούν οι συνέπειες των πολιτικών. Σε μια
ενιαία προσέγγιση επικινδυνότητας (all hazard)
αυτό μπορεί να οδηγήσει μια νέα ιεράρχηση των
διαφόρων κινδύνων, δηλαδή στο μέλλον ένα άλλο είδος κινδύνου θα λάβει περισσότερη προσοχή. Σε μια απλή προσέγγιση επικινδυνότητας
(single hazard), μια νέα εκτίμηση του κινδύνου
μπορεί να οδηγήσει σε νέα μέτρα μετριασμού σε
άλλες τοποθεσίες. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να παρουσιάσετε την πραγματική επίδραση των πολιτικών μετριασμού μέσω μιας

τροποποιημένης εκτίμησης του κινδύνου και, ει
δυνατόν, ένα νέο διάγραμμα κινδύνου που να
αντικατοπτρίζει το μειωμένο κίνδυνο. Με άλλα
λόγια, ένας βρόχος ανατροφοδότησης πίσω στην
εκτίμηση του κινδύνου είναι αναγκαίος. Σε τελική
ανάλυση, είναι λογικό ότι οι πολιτικοί που αποφασίζουν, πρέπει να λαμβάνουν γνώση για τις
επιπτώσεις που έχουν οι πολιτικές που διάλεξαν.

Αξιολόγηση της διαδικασίας μετριασμού
Το τελευταίο μέρος κάθε διαδικασίας χάραξης
πολιτικής θα πρέπει να είναι ένας «βρόχος ανατροφοδότησης» στην αρχή μιας νέας διαδικασίας. Ο σχεδιασμός μετριασμού είναι μια εκτενής
διαδικασία που περιλαμβάνει ένα δίκτυο από
διάφορους εταίρους και πολλούς διαφορετικούς
εμπειρογνώμονες. Φυσικά, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας σημαντική γνώση θα αποκτηθεί, πράγμα το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο
για τα νέα σχέδια μετριασμού στο μέλλον. Μια
κοινή αξιολόγηση της όλης διαδικασίας παρέχει
ένα επαγγελματικό κλείσιμο της διαδικασίας,
κάτι το οποίο μπορεί να βελτιώσει την προθυμία
για μελλοντική συνεργασία με όσους ενεπλάκησαν στη διαχείριση των κινδύνων.
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Σημείωση του συγγραφέα
Αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο φυλλάδιο του
έργου MiSRaR. Η βασική γλώσσα που χρησιμοποιείται στο έργο MiSRaR είναι τα αγγλικά. Εκτός από
τα αγγλικά, τα φυλλάδια και το εγχειρίδιο έχουν
μεταφραστεί και στις γλώσσες των εταίρων:
Βουλγάρικα, Ολλανδικά, Εσθονικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Πορτογαλικά. Οι σημαντικότεροι όροι
αναφέρονται και στα αγγλικά και στις εθνικές
γλώσσες των εταίρων. Λόγω των διαφορετικών
ερμηνειών στις εθνικές γλώσσες είναι πιθανό, ότι
μερικές λέξεις κατά τη μετάφραση αποδίδονται
(μερικώς) διαφορετικά από ότι στα αγγλικά. Για
να αποτραπεί αυτό, κατά το δυνατόν, για κάποιες
έννοιες δίνονται και ορισμοί.

Το έργο MiSRaR
Επτά εταίροι από έξι κράτη – μέλη της ΕΕ έχουν
ενώσει τις δυνάμεις τους με σκοπό να μοιραστούν
γνώσεις και εμπειρίες για τη διαχείριση φυσικών
κινδύνων, ειδικά μέσα από το χωροταξικό σχεδιασμό. Το έργο Mitigating Spatial Relevant Risks in
European Regions and Towns (MiSRaR) είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ και υλοποιείται
από το Κοινοτικό Πρόγραμμα INTERREG IVC. Οι
εταίροι του έργου είναι:
- Safety Region South-Holland South,
Ολλανδία (επικεφαλής εταίρος)
- Δήμος Tallinn, Εσθονία
- Περιφέρεια Ηπείρου, Ελλάδα
- Επαρχία Forlì-Cesena, Ιταλία

-

Δήμος Aveiro, Πορτογαλία
Δήμος Mirandela, Πορτογαλία
Ίδρυμα Euro Perspectives (EPF),
Βουλγαρία.

Στόχος του έργου είναι να επιτρέψει στους επαγγελματίες της διαχείρισης κινδύνων να μάθουν
από τις εμπειρίες άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Οι
υπεύθυνοι του έργου και οι εμπειρογνώμονες που
συμμετέχουν στο έργο ως εκπρόσωποι των εταίρων συναντιούνται με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών σε δεκαέξι διεθνή σεμινάρια. Για να
μπορέσει να διαμοιραστεί η αποκτηθείσα γνώση
ευρέως στην ΕΕ, τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάζονται σε τρία φυλλάδια και σε ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο.
Εδώ, με βάση την εμπειρία των συμμετεχόντων
εταίρων και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, τα στάδια της διαδικασίας διαχείρισης και μετριασμού των κινδύνων περιγράφονται με πρακτικές συμβουλές. Επίσης, οι καλές
πρακτικές των συμμετεχόντων εταίρων διατίθενται. Με αυτό τον τρόπο άλλες κυβερνήσεις στο
πλαίσιο της ΕΕ μπορούν να βρουν έμπνευση και
πρακτικές επαφές σε υπάρχουσες υλοποιημένες
πολιτικές οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη
συστηματική διαχείριση κινδύνων.
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Ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες;
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.misrar.eu ή επικοινωνήστε:
Περιφέρεια South-Holland South
Επικεφαλής εταίρος, Ολλανδία
Nico van Os, lead partner
n.van.os@vrzhz.nl
+31786355323 / +31651341450
Δήμος Ταλλίν
Εσθονία
Jaan Kuks
jaan@procivitas.ee
+37256562440
Ίδρυμα Euro Perspectives
Βουλγαρία
Maria Basheva
mary_basheva@abv.bg
+359887396519
Επαρχία Φορλί - Σεζένα
Ιταλία
Elisa Cangini
elisa.cangini@provincia.fc.it
+390543714650
Περιφέρεια Ηπείρου
Ελλάδα
Νίκος Μπατζιάς
nimpatzi@thesprotia.gr
+302665099863
Δήμος Μιραντέλα
Πορτογαλία
Sónia Gonçalves
misrar@cm-mirandela.pt
+351932657047
Δήμος Αβέιρο
Πορτογαλία
Rita Seabra
misrar@cm-aveiro.pt
+351961621142
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Κολοφώνας
Ισχύει η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων
Το παρόν αποτελεί μία κοινή έκδοση της Safety
Region South-Holland South, του Δήμου του Ταλλίν, του Ιδρύματος Europerspectives, της Επαρχίας Φορλί-Σεζένα, της Περιφέρειας Ηπείρου, του
Δήμου της Μιραντέλα και του Δήμου του Αβέιρο.
Η Safety Region South-Holland South είναι ο επικεφαλής εταίρος του έργου MiSRaR:
Antoin S. Scholten, Πρόεδρος της Συντονιστικής
Επιτροπής
Peter L.J. Bos, Γενικός Διευθυντής
Συντάκτης:
Ruud Houdijk
Houdijk Consultancy
Ολλανδία
ruud@houdijkconsultancy.eu
Dordrecht, Αύγουστος 2012.
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