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Σχεδιασμός μετριασμού 

κινδύνων: πρακτικά μαθή-

ματα εντός της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης 
 

 

 

Μέσα στο πλαίσιο της ΕΕ η αναγκαιότητα για 

βιώσιμες στρατηγικές μετριασμού των κιν-

δύνων γίνεται όλο και περισσότερο αποδε-

κτή. Οι προσπάθειες τόσο των εθνικών όσο 

και των τοπικών/ περιφερειακών αρχών σε 

πολλά κράτη μέλη  κατευθύνονται σε μία πιο 

κατάλληλη εφαρμογή διαρθρωτικών  πολι-

τικών μετριασμού κινδύνων στην χωροταξι-

κή και οικονομική ανάπτυξη.  Επίσης, οι κυ-

βερνήσεις  σκέφτονται 

πώς η έννοια της « πο-

λυεπίπεδης ασφάλειας» 

θα μπορούσε να βοη-

θήσει στο συντονισμό 

των προσπαθειών για  

μετριασμό από τη μία 

πλευρά και στη διαχεί-

ριση κρίσεων από την 

άλλη. Αλλά πώς μπο-

ρούν να γίνουν όλα 

αυτά πρακτικά; Ποια 

είναι τα πρέπει και τα 

μη; Στο δεύτερο φυλ-

λάδιο του έργου MiSRaR θα βρείτε μία επι-

σκόπιση των εμπειριών εφτά τοπικών και 

περιφερειακών αρχών από κράτη μέλη της 

ΕΕ.  

 

Θέτοντας το πλαίσιο του μετρια-

σμού 

Στο πρώτο φυλλάδιο του έργου MiSRaR η έννοια 

του μετριασμού ορίσθηκε ως "η μείωση κινδύνων 

μέσω της μείωσης της πιθανότητας και/ή της 

επίπτωσης της επικινδυνότητας και/ή της ευπά-

θειας  της κοινωνίας».  Επίσης, καταδείχθηκε, 

από την πρακτική εμπειρία των εταίρων,  ότι ο 

διαχωρισμός μεταξύ της διαχείρισης κινδύνων 

και της διαχείρισης κρίσεων δεν είναι απόλυτος.   

Για παράδειγμα,  χωρικά μέτρα – τα οποία απο-

τελούν και το κύριο ενδιαφέρον για το έργο MiS-

RaR – θα μπορούσαν να στοχεύουν τόσο στη 

μείωση κινδύνων και στην 

ενίσχυση της προετοιμα-

σίας για πραγματικά περι-

στατικά όσο και στην κα-

λύτερη μετέπειτα αποκα-

τάσταση. Στο σχήμα που 

βρίσκεται στην μεθεπόμε-

νη σελίδα αποτυπώνεται 

αυτό ακριβώς.  

 

Μέσα από την πρακτική 

εμπειρία των εταίρων, 

διακρίνονται τρία είδη 

διαχείρισης της ασφάλει-

ας: διαχείριση κινδύνων, η οποία προσανατολίζε-

ται στη μείωση των κινδύνων, διαχείριση κρίσε-

ων, η οποία προσανατολίζεται στην «καταπολέ-

μηση» των επιπτώσεων ενός πραγματικού περι-

στατικού («ενός κινδύνου που εκδηλώθηκε») και 

διαχείριση της αποκατάστασης, η οποία προσα-

νατολίζεται στην επιστροφή της κοινωνίας στη 

φυσιολογική κατάσταση πριν από το συμβάν.  

Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να γίνει δια-

χωρισμός σε τέσσερις φάσεις : η φάση πριν την 
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ύπαρξη κινδύνου, η φάση του κινδύνου κατά την 

οποία ο κίνδυνος είναι ορατός αλλά δεν έχει ακό-

μα εκδηλωθεί, η φάση του περιστατικού και τέ-

λος η φάση της αποκατάστασης.  

 
Τα τρία είδη διαχείρισης της ασφάλειας δεν ορι-

οθετούνται αυστηρά σε αυτές τις φάσεις, αλλά 

καλύπτουν σε κάποιο βαθμό τη μία ή την άλλη. 

Στη φάση πριν την ύπαρξη κινδύνου τα πάντα 

προσανατολίζονται στην τελική μορφή της δια-

χείρισης κινδύνου: αποτροπή μίας κατάστασης 

από το να γίνει κίνδυνος, κάτι που μερικές φορές 

αναφέρεται και ως  «προληπτική δράση». Αυτή 

είναι η πιο βασική μορφή μετριασμού. Από τη 

στιγμή που ο κίνδυνος είναι «ορατός» η προσοχή 

μεταφέρεται σε μέτρα πρόληψης για τη μείωση 

της πιθανότητας εκδήλωσής του, των πιθανών 

επιπτώσεων ενός περιστατικού και της ευπάθει-

ας (έκθεσης και  τρωτότητας) των «αντικειμέ-

νων» που βρίσκονται σε κίνδυνο από αυτές τις 

επιπτώσεις. Την ίδια στιγμή, στη φάση του κιν-

δύνου, οι αρμόδιοι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς, 

όπως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, θα προε-

τοιμάζονται για το  περιστατικό. Αυτή η προε-

τοιμασία φυσικά περιλαμβάνει σχέδια για περί-

πτωση καταστροφής, εκπαίδευση και πρακτική 

άσκηση, αλλά  όπως ήδη επισημάνθηκε νωρίτε-

ρα, ίσως περιλαμβάνει και χωρικά μέτρα.  Παρα-

δείγματα αποτελούν οι οδοί πρόσβασης σε υπη-

ρεσίες έκτακτης ανάγκης, τα σημεία παροχής 

νερού για την πυροσβεστική υπηρεσία και ο κα-

θαρισμός του εδάφους για τη διευκόλυνση των 

επιχειρήσεων ανακούφισης των πληγέντων. 

 

Επιπρόσθετα, στη φάση του κινδύνου, θα μπο-

ρούσε να ξεκινήσει η διαχείριση της αποκατά-

στασης, μέσω μέτρων προετοιμασίας, τα οποία 

κάνουν την αποκατάσταση ευκολότερη. Παρα-

δείγματα αποτελούν τα σχέδια αποκατάστασης 

και τα συμβόλαια με ιδιωτικούς φορείς για την 

αποκατάσταση των  δημόσιων παροχών. Επίσης, 

διαρθρωτικά ακόμα και χωρικά μέτρα αποκατά-

στασης θα μπορούσαν να ληφθούν. Για παρά-

δειγμα, ένας επιπλέον (εφεδρικός) αυτοκινητό-

δρομος θα μπορούσε να κατασκευαστεί σε περί-

πτωση που ο βασικός δρόμος κλείσει από κατο-

λισθήσεις ή πλημμύρες, ή εφεδρικές εγκαταστά-

σεις παραγωγής μπορεί να φτιαχτούν σε διαφο-

ρετικό χώρο μίας βιομηχανίας. Ένα άλλο παρά-

δειγμα είναι η φύτευση δέντρων τα οποία ανα-

πτύσσονται γρήγορα μετά από μία δασική πυρ-

καγιά. Όμως, πρακτικά, η εμπειρία έχει αποδείξει 

ότι τέτοιου είδους μέτρα τις περισσότερες φορές 

δεν αποτελούν προτεραιότητα για τους λαμβά-

νοντες τις αποφάσεις, γιατί όλη η προσοχή επι-

κεντρώνεται στον μετριασμό των κινδύνων και 

στην προετοιμασία για την ανακούφιση από την 

καταστροφή.  

 

Κατά τη διάρκεια της φάσης του περιστατικού, η 

προετοιμασία μετατρέπεται σε πραγματική «α-

πόκριση» ή σε ανακούφιση από την καταστροφή. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, γίνεται και η 

αρχή με την αποκατάσταση. Πολλές ενέργειες 

από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης  θα μπο-

ρούσαν να χαρακτηριστούν ως μέτρα αποκατά-

στασης αντί  για πραγματική απόκριση.  Όσο 

περνάει ο χρόνος, η προτεραιότητα μεταφέρεται 

από τις δράσεις απόκρισης σε  δράσεις αποκατά-

στασης, μέχρι τελικά η φάση του πραγματικού 

περιστατικού να ολοκληρωθεί και να ακολουθή-

σει  το στάδιο της αποκατάστασης.  Κατά τη 

διάρκεια της αποκατάστασης μία νέα κατάσταση 

προκύπτει. Η αποκατάσταση ίσως αποτελεί μία 

ευκαιρία επανεκτίμησης των κινδύνων.  Στις πε-

ρισσότερες περιπτώσεις μία κρίση ή μία κατα-

στροφή προκαλεί τη δημόσια  και την πολιτική 

προσοχή για τους κινδύνους. Αυτή η νέα συνει-

δητοποίηση του κινδύνου, μπορεί να μειώσει 

σημαντικά την αποδοχή του κινδύνου, οδηγώ-

ντας σε όλα τα είδη στρατηγικών μετριασμού. 

Έτσι ο κύκλος κλείνει: από τη φάση της αποκα-

τάστασης μπορεί να προκύψει μία νέα φάση 

«πριν τον κίνδυνο». 
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Οδικός χάρτης του φυλλαδίου 
Αυτό το φυλλάδιο χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη. 

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι διαφορετι-

κές προσεγγίσεις για τον μετριασμό. Το κύριο 

ερώτημα είναι ποια είδη διαδικασιών και σχεδί-

ων μετριασμού έχουν βρει οι εταίροι του έργου 

MiSRaR στην πράξη. Το δεύτερο μέρος περιγρά-

φει τα ιδανικά βήματα που έχουν εντοπιστεί από 

τους εταίρους του έργου MiSRaR.  Ποιο είδος 

ενεργειών πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο για μία 

επιτυχή στρατηγική μετριασμού; Στο τρίτο μέρος 

αυτό ενσωματώνεται σε ένα προτεινόμενο περι-

εχόμενο ενός σχεδίου μετριασμού.  

Τα φυλλάδια του έργου MiSRaR στοχεύουν  στη 

διάχυση πρακτικών εμπειριών: πρακτικές συμ-

βουλές και  μικρά μυστικά παρουσιάζονται. Επί-

σης, δίνεται μία σύντομη εξήγηση για κάποιες 

από τις καλές πρακτικές των εταίρων του έργου 

MiSRaR. Αναλυτική περιγραφή των πρακτικών 

αυτών που παρουσιάζονται στο φυλλάδιο αλλά 

και επιπρόσθετων,  μπορεί να βρει κανείς στο 

www.misrar.eu. Για όσους ενδιαφέρονται για 

περαιτέρω πληροφορίες,  τα στοιχεία επικοινω-

νίας των εταίρων βρίσκονται στο πίσω μέρος 

αυτού του φυλλαδίου. 

 

Διαφορές στις διαδικασίες μετρια-

σμού 
Οι εταίροι του έργου MiSRaR διαπίστωσαν ότι 

στην πράξη οι διαδικασίες μετριασμού στην 

πλειοψηφία τους δεν είναι «τυποποιημένες». Οι 

περιπτώσεις όπου μία συνειδητή απόφαση παίρ-

νεται από τις αρμόδιες αρχές για την έναρξη μίας 

ολοκληρωμένης διαδικασίας μετριασμού και για 

την εφαρμογή μίας  ολοκληρωμένης και ορθολο-

γικής διαδικασίας σχεδιασμού είναι περιορισμέ-

νες. Όταν αυτό συμβαίνει, τις περισσότερες φο-

ρές  γίνεται με βάση μία οδηγία της εθνικής κυ-

βέρνησης, η οποία υποδεικνύει ότι οι περιφερει-

ακές και τοπικές αρχές πρέπει να αναπτύξουν 

ένα σχέδιο μετριασμού για ένα συγκεκριμένο 

κίνδυνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ως επί το 

πλείστον, η εθνική κυβέρνηση θέτει τις γενικές 

αρχές και μερικές φορές κατευθύνει και τους 

οικονομικούς πόρους γι αυτό τον κίνδυνο.   

 

Όμως, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαφορετικών 

προσεγγίσεων για το σχεδιασμό μετριασμού, οι 

περιπτώσεις όπου μία συνειδητή απόφαση παίρ-

νεται για την έναρξη μίας ολοκληρωμένης διαδι-

κασίας μετριασμού είναι περιορισμένες. Στις πε-

ρισσότερες περιπτώσεις ο μετριασμός ενός κιν-

δύνου δεν αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Η ασφά-

λεια είναι συχνά ένα σημαντικό στοιχείο, το ο-

ποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, παράλληλα με  

άλλα συμφέροντα, όπως η οικονομία και η οικο-

λογία. Αποτέλεσμα των συζητήσεων των εταί-

ρων του έργου MiSRaR είναι ο καθορισμός μίας 

τυπολογίας, η οποία διακρίνει τέσσερις διαφορε-

τικές διαδικασίες σχεδιασμού μετριασμού, οι 

οποίες προκύπτουν από δύο διακρίσεις που α-

φορούν στην υποκείμενη αιτία ή στο κίνητρο της 
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διαδικασίας.  Η πρώτη διάκριση γίνεται ανάμεσα 

σε υφιστάμενους κινδύνους και νέους. Η δεύτερη 

διάκριση γίνεται ανάμεσα στις διαδικασίες οι 

οποίες πρωταρχικά προσπαθούν να υποδείξουν 

την πηγή του κινδύνου αυτή καθ’ εαυ-

τή(επικινδυνότητα) έναντι των διαδικασιών οι 

οποίες στο-

χεύουν σε 

στοιχεία του 

κινδύνου (ευ-

πάθειες).  Στο 

σχήμα αντιδι-

αστέλλονται 

αυτές οι δύο 

διαστάσεις και 

οδηγούν σε μία 

τυπολογία 

τεσσάρων 

ειδών σχεδίων 

μετριασμού. 

  

Μετριάζοντας νέες επικινδυνότητες 

Το πρώτο στάδιο είναι η εμφάνιση  μίας νέας (ή 

αυξανόμενης) επικινδυνότητας. Στις περιπτώσεις 

ανθρωπογενών κινδύνων  αυτό αφορά στη δημι-

ουργία νέων βιομηχανιών ή νέων υποδομών (με 

μεταφορά επικίνδυνων υλικών). Αυτά τα είδη 

κινδύνων διέπονται από πολλών τύπων νομοθε-

σίες, όπως η Οδηγία SEVESO-II (96/82/EG)1,  η 

οποία απαιτεί εκτίμηση κινδύνων και περιβαλλο-

ντικών επιπτώσεων και πολιτικές πρόληψης 

κινδύνων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαδικασία 

μετριασμού στοχεύει στη διαφανή αξιολόγηση 

των παραγόμενων οικονομικών ωφελειών από 

τις προτεινόμενες δραστηριότητες, σε αντιδια-

στολή με τα (πιθανά)  κόστη μετριασμού κινδύ-

νων και πραγματικής ζημιάς από το συμβάν.  Πιο 

συγκεκριμένα, ο μετριασμός μπορεί να αποτελεί 

ένα κεφάλαιο ή μία παράγραφο ενός συνολικού 

αναπτυξιακού σχεδίου, αλλά ανάλογα με τις νο-

μικές υποχρεώσεις, μπορεί να απαιτείται και ένα 

επίσημο σχέδιο μετριασμού (και ετοιμότητας σε 

περίπτωση καταστροφής).  Σε περίπτωση μίας 

νέας ή αυξανόμενης φυσικής επικινδυνότητας 

υπάρχουν λιγότερα τυπικά ή νομικά κίνητρα για 

ένα σχέδιο μετριασμού ή για μία σχετική παρά-

γραφο. Μία σταθερή προσέγγιση για την ανα-

γνώριση κινδύνων είναι αναγκαία ώστε να υ-

πάρχει έ-

γκαιρη 

προειδο-

ποίηση για 

ένα νέο ή 

έναν αυξα-

νόμενο 

φυσικό 

κίνδυνο και 

για να είναι 

δυνατό να 

υποδειχθεί 

η ανα-

γκαιότητα 

ενός συγκεκριμένου σχεδίου μετριασμού. Παρα-

δείγματα αποτελούν τα σχέδια μετριασμού για 

την υπερθέρμανση του πλανήτη. 

 

Μετριασμός στην (χωροταξική) ανάπτυξη 

Ο δεύτερος τύπος της διαδικασίας μετριασμού 

εφαρμόζεται όταν υπάρχει ανάπτυξη που σχετί-

ζεται όχι με νέες επικινδυνότητες, αλλά με νέες 

ευπάθειες. Αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή 

νέων σπιτιών, νέων «ευπαθών αντικειμένων», 

(όπως νοσοκομεία, σχολεία) και νέων υποδομών 

με ζωτική σημασία για την παροχή δημόσιων 

υπηρεσιών (όπως σταθμοί παροχής ενέργειας 

και νερού), οι οποίες μπορεί να βρίσκονται κοντά 

σε ανθρωπογενείς ή φυσικές πηγές κινδύνων.  

Αυτές οι επενδύσεις δεν έχουν πρωταρχικά ως 

κίνητρο τη μείωση κινδύνων, αλλά κυρίως οικο-

νομικά οφέλη. Επίσης, σε αυτές τις περιπτώσεις, 

υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, η οποία ορίζει 

τη διαδικασία υλοποίησης.  Όμως, από την πρα-

κτική εμπειρία του έργου MiSRaR, η νομοθεσία 

για το χωρικό σχεδιασμό στα Ευρωπαϊκά κράτη 
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μέλη, δεν λαμβάνει πάντοτε επαρκώς υπόψη της 

όλες τις πτυχές του μετριασμού φυσικών κινδύ-

νων. Η πυρασφάλεια των μεμονωμένων κτιρίων 

ρυθμίζεται αυστηρά νομοθετικά, αλλά φαίνεται 

να υπάρχει υστέρηση στη συνολική αντιμετώπι-

ση των κινδύνων ανά περιοχή.  Από την οπτική 

του μετριασμού κινδύνων, το πιο σημαντικό ζή-

τημα στη χωροταξική ανάπτυξη είναι να δοθεί 

προσοχή στους κινδύνους στο αρχικό στάδιο 

σχεδιασμού και να συμπεριληφθεί μία παράγρα-

φος για το μετριασμό στα χωρικά/χωροταξικά 

αναπτυξιακά σχέδια. 

 

Μετριασμός υφιστάμενων επικινδυνοτήτων 

Ο τρίτος τύπος διαδι-

κασιών μετριασμού  

είναι ο πιο «τυποποι-

ημένος». Αυτός ο τύ-

πος αρχίζει λαμβάνο-

ντας υπόψη τις υφι-

στάμενες επικινδυνό-

τητες. Με μία εκτίμη-

ση για όλους τους κιν-

δύνους εντοπίζονται 

οι πιο σημαντικές πε-

ριοχές με επικινδυνό-

τητες προς μετριασμό.  Γι αυτές θα πρέπει να 

συνταχθεί ένα σχέδιο μετριασμού, το οποίο θα 

περιλαμβάνει όλα τα είδη μέτρων υπό το πρίσμα 

της «πολυεπίπεδης ασφάλειας».  Αυτός ο τύπος 

διαδικασίας μετριασμού είναι πολύ περιορισμέ-

νος. Από τους εταίρους του έργου MiSRaR βρέ-

θηκαν μόνο παραδείγματα που προσεγγίζουν μία 

επικινδυνότητα. Μία ενιαία προσέγγιση επικιν-

δυνοτήτων προς μετριασμό σε μία περιοχή  η 

οποία ξεκινά με  την εκτίμηση όλων των κινδύ-

νων φαίνεται να είναι σπάνια. Επιπλέον, τα πα-

ραδείγματα ολοκληρωμένων σχεδίων μετρια-

σμού (απλή επικινδυνότητα) τα οποία υπάρχουν 

δείχνουν ότι περισσότερη προσοχή δίνεται σε μη 

δομικά  μέτρα και στην ανακούφιση μετά την 

καταστροφή.  Ο λόγος για αυτό είναι αρκετά λο-

γικός: τα δομικά και χωρικά μέτρα μετριασμού 

είναι ακριβά και συνήθως προκύπτουν όταν ε-

γείρονται άλλου είδους (οικονομικά) συμφέρο-

ντα που αφορούν στη χωρική /χωροταξική ανά-

πτυξη. 

 

Μετριασμός κατά την (χωροταξική) ανακατα-

σκευή. 

Η τέταρτη κατηγορία μετριασμού αναφέρεται 

στην προοπτική των υφιστάμενων ευπαθειών. 

Αυτό συμβαίνει όταν οι τοπικές αρχές αποφασί-

ζουν την ανακατασκευή  μιας υφιστάμενης περι-

οχής.  Όπως και στις νέες (χωροταξικές) εξελίξεις, 

το κίνητρο σε αυτές  τις 

περιπτώσεις δεν είναι ως 

επί το πλείστον ο μετρια-

σμός κινδύνων. Όμως, 

επειδή συχνά οι υπάρχο-

ντες κίνδυνοι έχουν ήδη 

αναγνωρισθεί  και συζη-

τηθεί, όσοι λαμβάνουν 

πολιτικές αποφάσεις ίσως 

είναι πιο πρόθυμοι να 

πάρουν μέτρα ασφάλειας. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις,  

ο στόχος μπορεί να είναι η ενσωμάτωση της α-

σφάλειας σε ένα συνολικό σχέδιο ανακατα-

σκευής. 

 

 
 

Συζητώντας για τις προηγούμενες έννοιες και 

ανταλλάσοντας εμπειρίες και καλές πρακτικές, οι 

εταίροι του έργου MiSRaR κατέληξαν στα ακό-

λουθα γενικά συμπεράσματα  για τη διαδικασία 

μετριασμού: 

Συμβουλές και μικρά μυστικά 
Αποκτηθείσα γνώση για τις διαδικασίες 

μετριασμού γενικά 

Ισχυρές χιονοπτώσεις αποτελούν ένα σοβαρό κίνδυνο 

στις ορεινές  περιοχές της Βορειοδυτικής Ελλάδας.  
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- Ενσωμάτωση των θεμάτων ασφάλειας σε 

άλλες διαδικασίες. Το γενικό και πιο σημαντι-

κό συμπέρασμα των εταίρων του έργου MiS-

RaR είναι: προσπαθήστε να ενσωματώσετε 

τα θέματα ασφαλείας και μετριασμού σε όλα 

τα διαφορετικά είδη σχεδίων και σε όλα τα 

πιθανά επίπεδα κατασκευών. Οι περισσότε-

ρες ευκαιρίες μετριασμού  προκύπτουν σε 

περιπτώσεις οι οποίες υποκινούνται από οι-

κονομικά συμφέροντα. Οι πραγματικές περι-

πτώσεις ολοκληρωμένων σχεδίων μετρια-

σμού υπό το πρίσμα της ασφάλειας είναι πο-

λύ περιορισμένες. 

- Δημιουργήστε το δίκτυό σας. Άμεση συνέπεια 

του προηγούμενου συμπεράσματος είναι ότι 

προσοχή πρέπει να δίνεται στη δημιουργία 

ενός καλού δικτύου. Η συνεργασία μεταξύ 

των εμπλεκόμενων φορέων είναι ζωτικής 

σημασίας, γιατί είναι σημαντικό κάθε εταίρος 

να γνωρίζει τι ακριβώς πρέπει να κάνει και 

πώς αυτό θα γίνει. Επειδή, οι περισσότερες 

ευκαιρίες για μετριασμό προκύπτουν από 

άλλες (οικονομικές) προοπτικές, είναι σημα-

ντικό να  βοηθηθούν επιπλέον δημόσιοι και 

ιδιωτικοί φορείς, ώστε να κατανοήσουν τα 

συμφέροντα τους σε σχέση με την ασφαλεία. 

Στο τρίτο φυλλάδιο του έργου MiSRaR τα θέ-

ματα της δικτύωσης, αλλά και της κοινής 

χρηματοδότησης και της χρήσης των νομι-

κών κανόνων των εμπλεκόμενων εταίρων θα 

συζητηθούν. 

 

Επιπλέον, οι εταίροι του έργου MiSRaR έχουν την 

κοινή άποψη, ότι πριν το σχεδιασμό μίας στρα-

τηγικής μετριασμού και τη σύνταξη ενός σχεδίου  

μετριασμού, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη 

τα ακόλουθα ερωτήματα: 

- Μετριασμός ή πολυεπίπεδη ασφάλεια;  Ο με-

τριασμός αποτελεί μία μόνο πτυχή αντιμε-

τώπισης κινδύνων. Σε μία πολυεπίπεδη προ-

σέγγιση ασφάλειας,  θέματα προετοιμασίας 

αντιμετώπισης καταστροφών και αποκατά-

 

 

Καλή Πρακτική 

Περιφέρεια Ηπείρου, Ελλάδα 

Σχεδιασμός μετριασμού για παγετούς και χιονο-

πτώσεις 

Η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται στη βορειοδυτική 

Ελλάδα. Τα προβλήματα του παγετού και των χιονο-

πτώσεων αποτελούν δύο από τα κύρια προβλήματα  τα 

οποία έχει να αντιμετωπίσει η Υπηρεσία Πολιτικής 

Προστασίας στην Ήπειρο κατά τη διάρκεια του χειμώ-

να. Οι χαμηλές θερμοκρασίες δημιουργούν πάγο στο 

δρόμο, κάνοντας την οδήγηση εξαιρετικά επικίνδυνη, 

ενώ ισχυρές χιονοπτώσεις μπορούν να κάνουν τα ορει-

νά χωριά και τις εγκαταστάσεις με ζωικό κεφάλαιο  μη 

προσβάσιμες.  

Στην Ελλάδα ο σχεδιασμός μετριασμού έχει τρία διαφο-

ρετικά επίπεδα, τα οποία ακολουθούν μία προσέγγιση 

«πολυεπίπεδης ασφάλειας».  Στο υψηλότερο επίπεδο, 

υπάρχει  το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας, που 

ονομάζεται «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».  Ο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ αποτελεί 

το γενικό πλαίσιο προστασίας του φυσικού περιβάλλο-

ντος, των ζωών των ανθρώπων, της υγείας και των 

περιουσιών απ’ όλα τα είδη καταστροφών, τόσο φυσι-

κών όσο και ανθρωπογενών. Μία λίστα από εν δυνάμει 

κινδύνους παρέχεται, ενώ το σχέδιο αναφέρεται στο 

σύνολο της χώρας και σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας 

διοίκησης. Στο μεσαίο επίπεδο υπάρχουν σχέδι-

α/οδηγίες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-

στασίας. Καθ’ ένα απ’ αυτά αναφέρεται σε ένα συγκε-

κριμένο είδος επικινδυνότητας και μπορεί να εφαρμο-

σθεί σε όλη τη χώρα. Φυσικά, αυτές οι οδηγίες είναι 

σύμφωνες με τον ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ. Στο χαμηλότερο επίπε-

δο υπάρχουν τα σχέδια σε περιφερειακό/τοπικό επίπε-

δο. Αυτά τα σχέδια βασίζονται στις οδηγίες της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνουν 

υπόψη τις ευπάθειες και τις ανάγκες μιας περιοχής. 

Διάφοροι φορείς, όπως η Περιφέρεια, οι Δήμοι, η Αστυ-

νομία, η Πυροσβεστική, ο Στρατός, εθελοντικές οργα-

νώσεις, εταιρείες κλπ εμπλέκονται στην υλοποίηση 

αυτών των σχεδίων.  

Τα σχέδια για τον παγετό και τις χιονοπτώσεις προσδι-

ορίζουν τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν κατά τη 

διάρκεια τριών διαφορετικών περιόδων: την προ – 

χειμώνα περίοδο(Απρίλιος- Σεπτέμβριος), την περίοδο 

προετοιμασίας (Οκτώβριος) και την χειμερινή περίοδο 

(Νοέμβριος - Μάρτιος). Τα σχέδια μετριασμού δίνουν 

ένα περίγραμμα των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκό-

μενων φορέων και δημόσιων αρχών, ενώ τα « μνημόνια 

δράσεων» περιλαμβάνουν απαντήσεις για το ποιος 

κάνει τι, πότε, πώς και γιατί. Ένα ακόμα σημαντικό 

ζήτημα είναι η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύ-

νους, για παράδειγμα σε σχέση με μέτρα προστασίας 

που μπορούν να πάρουν αγρότες και κάτοικοι για τη 

δική τους προστασία. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.misrar.eu , για την 

πλήρη περιγραφή αυτής της καλής πρακτικής. 
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στασης  δύναται να λαμβάνονται υπόψη. Ε-

πίσης, τα μέτρα για τον μετριασμό των κιν-

δύνων  στο χωρικό σχεδιασμό (αντικείμενο 

που αποτελεί το επίκεντρο του MiSRaR) θα 

μπορούσαν να έχουν ευρύτερο περιεχόμενο  

απ’ αυτό του μετριασμού: στο χωρικό σχεδι-

ασμό θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα για 

τη βελτίωση απόκρισης σε καταστροφές, 

όπως οδοί διαφυγής, παροχή νερού για πυ-

ροσβεστικές υπηρεσίες, δρόμοι και χώροι για 

υπηρεσίες διαχείρισης έκτακτων αναγκών 

κ.λπ. 

- Απλή προσέγγιση επικινδυνότητας ή ενιαία 

προσέγγιση; Συνήθως, 

τα σχέδια μετριασμού 

καταρτίζονται για ένα 

κίνδυνο (όπως πλημ-

μύρες) ή ακόμα και για 

μία μόνο περιοχή κιν-

δύνου (όπως μία συ-

γκεκριμένη βιομηχα-

νική περιοχή). Όμως, 

μερικές φορές αφο-

ρούν σε περισσότε-

ρους από έναν κινδύ-

νους, ή ακόμα και σε 

όλους τους κινδύνους 

σε μία ενιαία προσέγγιση επικινδυνότητας.  

- Γεωγραφικό εύρος; Διαφορετικά είδη κινδύ-

νων έχουν διαφορετικό γεωγραφικό εύρος. 

Για παράδειγμα, κίνδυνοι από πλημμύρες υ-

πάρχουν στις λεκάνες απορροής ποταμών, 

κίνδυνοι κατολισθήσεων υπάρχουν μόνο σε 

ορεινές περιοχές και δασικές πυρκαγιές εκ-

δηλώνονται μόνο σε δάση. Από την άλλη 

πλευρά, ποικίλοι κίνδυνοι δεν περιορίζονται 

από κανένα σύνορο, όπως μία πανδημία γρί-

πης ή ένα πυρηνικό ατύχημα. Σε κάθε περί-

πτωση οι περισσότεροι κίνδυνοι δεν είναι 

αυτομάτως περιορισμένοι στα τεχνητά σύνο-

ρα ενός Δήμου, μίας Επαρχίας, μίας Περιφέ-

ρειας ή ακόμα και μίας χώρας. Αυτό σημαίνει 

ότι τα μέτρα μετριασμού για διαφορετικούς 

κινδύνους συχνά έχουν διαφορετικό γεω-

γραφικό εύρος. Ως εκ τούτου, τα σχέδια με-

τριασμού μπορούν να διαφέρουν μεταξύ 

τους: για κινδύνους από πλημμύρες ένα σχέ-

διο μετριασμού κινδύνων σε επίπεδο λεκάνης 

απορροής του ποταμού είναι πιο λογικό  απ’ 

ότι ένα σχέδιο μετριασμού σε επίπεδο δήμου. 

Σκεφτείτε προσεκτικά ποια είναι η κατάλλη-

λη κλίμακα για ένα σχέδιο μετριασμού και 

ποιοι εταίροι από το δίκτυο που υπάρχει 

πρέπει να εμπλακούν σε αυτή την περιοχή. 

- Κοινός ή ξεχωριστός σχεδιασμός; Συχνά τα 

σχέδια μετριασμού 

φτιάχνονται σε συ-

νεργασία με τους 

φορείς που εμπλέκο-

νται. Όμως, σε μερι-

κές περιπτώσεις, οι 

φορείς προτιμούν να 

συντάξουν τα δικά 

τους σχέδια μετρια-

σμού ή αρνούνται να 

συνεργαστούν με τις 

αρμόδιες αρχές. Με-

ρικές φορές μία στα-

διακή προσέγγιση 

μπορεί να είναι χρήσιμη, για παράδειγμα 

φτιάχνοντας ένα γενικό σχέδιο μετριασμού 

με κοινούς στόχους,  που η υλοποίηση του θα 

γίνει μέσα από τα επιμέρους σχέδια μετρια-

σμού των εταίρων που εμπλέκονται. Αυτό θα 

μπορούσε να βοηθήσει στην υλοποίηση του 

μετριασμού, διότι κάθε εταίρος θα λάβει υ-

πόψη στο δικό του σχέδιο τα αναγκαία μέ-

τρα.   

- Επικεφαλής εταίρος; Για διαφορετικούς κιν-

δύνους διαφορετικοί (κυβερνητικοί) οργανι-

σμοί έχουν την «πρωτοκαθεδρία». Συνήθως, 

τα βασικά κυβερνητικά επίπεδα (Δήμοι, Ε-

παρχίες, Περιφέρειες) είναι εκείνα που καθο-

δηγούν, αλλά μερικές φορές οργανισμοί όπως 

Για να αποτραπούν οι κατολισθήσεις, μία σειρά από 

πεζούλια έχουν χτιστεί στο  Bulgarka Natural Park  
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δασικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες ύδρευσης 

υπαγορεύουν τη διαδικασία του μετριασμού. 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά 

σχέδια μετριασμού σε διαφορετικούς οργα-

νισμούς για έναν παρόμοιο κίνδυνο. 

 
Η έναρξη της διαδικασίας μετρια-

σμού 
Σε πολλές περιπτώσεις το σημείο έναρξης της 

διαδικασίας μετριασμού δεν προσδιορίζεται σα-

φώς. Όπως περιγράφηκε νωρίτερα, πολλές δια-

δικασίες που επιδρούν στους κινδύνους και πα-

ρέχουν δυνατότητες μετριασμού ενεργοποιού-

νται από συμφέροντα διαφορετικά από την α-

σφάλεια. Όταν προσπαθούμε να ενσωματώσου-

με το μετριασμό στην οικονομική και χωροταξική 

ανάπτυξη, το πιο σημαντικό ζήτημα είναι η ύπαρ-

ξη ενός συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης για 

νέες σχετικές πρωτοβουλίες. Ιδανικά, στο πρώτο 

στάδιο ανάπτυξης ιδεών και πλαισίου για ένα νέο 

χωροταξικό σχέδιο, οι ειδικοί στην ασφάλεια 

καλούνται να συμμετάσχουν αυτόματα. 

 

Ιδανικά, κάθε διαδικασία μετριασμού πρέπει να 

ξεκινά με ένα ξεκάθαρο ορισμό των προβλημά-

των και με περιγραφή των στόχων και των σκο-

πών. Τι είναι αυτό που οι  Αρχές θέλουν να επιτύ-

χουν;  Τι νομικές υποχρεώσεις υπαγορεύουν 

στους εμπλεκόμενους φορείς; Ποιος είναι ο σκο-

πός και ο προϋπολογισμός για την οργάνωση του 

εγχειρήματος; Για μία επιτυχημένη διαδικασία 

μετριασμού,  τέτοιου είδους ερωτήσεις πρέπει να 

απαντηθούν πριν την έναρξη της διαδικασίας. 

 

Εκτίμηση κινδύνου 
Στο προηγούμενο φυλλάδιο περιγράφηκε το ε-

ναρκτήριο βήμα για τη διαδικασία μετριασμού: η 

εκτίμηση κινδύνου. Φυσικά μόνο όταν υπάρχει 

μία καλή εικόνα για τους κινδύνους μπορούν να 

ακολουθηθούν τα επόμενα βήματα στη διαδικα-

Καλή Πρακτική 

EPF, Βουλγαρία 

Μετριασμός κινδύνων για περιοχή NATURA2000 

Το Φυσικό Πάρκο Bulgarka στη Βουλγαρία είναι προ-

στατευόμενη περιοχή NATURA 2000. Οι πιθανές απει-

λές για τη φυσική αξία της περιοχής περιλαμβάνουν 

κινδύνους, όπως δασικές πυρκαγιές, κατολισθήσεις, 

διάβρωση και ξηρασία. Στο σχέδιο διαχείρισης NATURA 

2000, έχουν ληφθεί υπόψη οι δυνατότητες για μέτρα 

χωρικού μετριασμού γι αυτού του είδους τους κινδύ-

νους.  

Ένα σημαντικό μάθημα ήταν ότι η διαδικασία μετρια-

σμού πρέπει να ξεκινάει με μία σε βάθος αναγνώριση 

των κινδύνων. Εντατική έρευνα και αποτύπωση των 

κινδύνων σε χάρτες με συντεταγμένες GPS ήταν απα-

ραίτητη για την κατανόηση όλου του εύρους των απει-

λών για την προστατευόμενη περιοχή. 

Επιπλέον βρέθηκε ότι η προστασία από κινδύνους ίσως 

ορισμένες φορές συγκρούεται με τις παραδοσιακές 

μεθόδους διατήρησης της φύσης, που είναι και ο βασι-

κός στόχος των σχεδίων διαχείρισης περιοχών 

NATURA2000. Η διατήρηση του φυσικού περιβάλ-

λοντος, για παράδειγμα, μπορεί να υπαγορεύει ένα αδι-

ατάραχτο κύκλο ζωής του δάσους, ενώ η προστασία 

του δάσους από πυρκαγιές ίσως να απαιτεί  κόψιμο των 

νεκρών δέντρων, απομάκρυνση των ξερών κλαδιών ή 

ακόμα και δημιουργία «γυμνών» περιοχών που χρησι-

μεύουν ως αντιπυρικές ζώνες. Η στενή συνεργασία 

μεταξύ υπηρεσιών διατήρησης της φύσης και υπηρε-

σιών έκτακτης ανάγκης  είναι πολύ σημαντική για την 

από κοινού κατανόηση της πιθανής «σύγκρουσης συμ-

φερόντων». 

Επίσης κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος, ίσως να προ-

κύψει κάποια σύγκρουση σε σχέση με τη διατήρηση της 

φύσης και τη διαχείριση της κρίσης. Οι ενέργειες των 

υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια ενός 

συμβάντος, όπως πυρκαγιές, ίσως προκαλέσουν μεγάλη 

ζημιά στην προστατευόμενη περιοχή  μέσα σε ένα μικρό 

χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα,  πυροσβεστικά 

οχήματα και πυροσβέστες μπορεί να προκαλέσουν 

ζημιά σε απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας. Έτσι, 

για να αποφευχθεί μη απαραίτητη ζημιά στις προστα-

τευόμενες περιοχές, πρέπει να υπάρχει μία κοινή στρα-

τηγική μετριασμού τόσο από την οπτική της ασφάλειας 

όσο και από την οπτική της διατήρησης, που περιλαμ-

βάνει τη στενή συνεργασία των υπηρεσιών έκτακτης 

ανάγκης και ειδική προετοιμασία, όπως οδηγίες για τις 

επιχειρήσεις κατά το συμβάν. 

Η ευαισθητοποίηση κατοίκων και επισκεπτών αποδεί-

χθηκε ένας σημαντικός τρόπος προστασίας. Η εκπαί-

δευση και η πληροφόρηση, αλλά και η δημόσια συμμε-

τοχή και η εμπλοκή περιβαλλοντικών ΜΚΟ στην πολιτι-

κή διαδικασία για τη δημιουργία ενός σχεδίου διαχείρι-

σης και για την επιβολή μέτρων μετριασμού, μπορούν 

να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην αμοιβαία κατανό-

ηση.  

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.misrar.eu για την 

πλήρη περιγραφή αυτής της καλής πρακτικής. 
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σία μετριασμού. Στο πρώτο φυλλάδιο η αποκτη-

θείσα πρακτική γνώση προσδιόρισε τις τρεις 

φάσεις της εκτίμησης κινδύνων: αναγνώριση 

κινδύνων, ανάλυση κινδύνων και αξιολόγηση 

κινδύνων. Αυτό το τελευταίο βήμα της αξιολόγη-

σης κινδύνων περιλαμβάνει και τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων της ανάλυσης κινδύνων με πολι-

τικά κριτήρια και κριτήρια που θέτει η κοινωνία  

για να καθοριστεί εάν η σοβαρότητα των κινδύ-

νων είναι αποδεκτή ή ανεκτή. Το αποτέλεσμα της 

εκτίμησης κινδύνων ως εκ τούτου δεν προέρχε-

ται μόνο από γνώση των πραγματικών παροντι-

κών και μελλοντικών κινδύνων της οριοθετημέ-

νης περιοχής, αλλά επίσης και από μία πολιτική 

προτεραιοποίηση των κινδύνων: για ποιους κιν-

δύνους κρίνεται απαραίτητος ο μετριασμός; 

 

Θέτοντας στόχους 
Οι εταίροι του έργου MiSRaR πιστεύουν ότι η 

φάση της διαβούλευσης με τους πολιτικούς για 

την ανάλυση κινδύνων πρέπει να περιλαμβάνει 

και μία δεύτερη πτυχή. Αφού έχουμε τη γνώση 

για τη φύση των κινδύνων και τις πολιτικές προ-

τιμήσεις σε σχέση με την προτεραιότητα των 

κινδύνων, θα πρέπει ακόλουθα να θέσουμε τους 

γενικούς στόχους για κάθε κίνδυνο υψηλής προ-

τεραιότητας. Στο πλαίσιο του έργου MiSRaR ένας 

στόχος ορίζεται  ως η (πολιτική) απόφαση για 

συγκεκριμένη πολιτική μετριασμού (και επίσης 

προετοιμασία για καταστροφές), με όρους ενός 

επιθυμητού, μετρήσιμου αποτελέσματος στην 

κοινωνία. Αυτός ο στόχος θα πρέπει να είναι 

SMART: 

- Συγκεκριμένος (Specific): θα πρέπει να πραγ-

ματεύεται ένα συγκεκριμένο κίνδυνο στον 

οποίο έχει δοθεί προτεραιότητα και να περι-

λαμβάνει  ένα συγκεκριμένο στόχο. 

- Μετρήσιμος (Measurable): το αποτέλεσμα 

στην κοινωνία πρέπει να μπορεί να μετρηθεί, 

για παράδειγμα, ως ποσοστό μείωσης του 

κινδύνου. 

- Αποδεκτός (Acceptable): ο στόχος είναι απο-

δεκτός για τους υπεύθυνους λήψης αποφά-

σεων και τους εμπλεκόμενους φορείς. 

- Ρεαλιστικός (Realistic): ο στόχος πρέπει να 

είναι ρεαλιστικά πραγματοποιήσιμος. 

- Δεσμευτικός (Time bound): ο στόχος να επι-

τυγχάνεται σε μία συγκεκριμένη χρονική πε-

ρίοδο. 

 

Αυτού του είδους οι πολιτικοί στόχοι θεωρούνται 

αναγκαίοι ως κατευθυντήριες γραμμές για επι-

πλέον αναγνώριση και ανάλυση (κόστους-

οφέλους) μέτρων μετριασμού και καταλήγουν σε 

ένα συγκεκριμένο σχέδιο μετριασμού. Χωρίς τη 

γνώση των πολιτικών στόχων υπάρχει σοβαρός 

κίνδυνος η περαιτέρω τεχνική αξιολόγηση των 

μέτρων μετριασμού να κατευθύνεται σε λάθος 

είδους πολιτικές. Για παράδειγμα, στην περίπτω-

ση της ασφάλειας ενός τούνελ οι ειδικοί ίσως 

κάνουν έρευνα για μέτρα μετριασμού για τη διά-

σωση ζωών, ενώ για τους πολιτικούς ίσως είναι 

σημαντικότερο να αποτρέψουν την κατάρρευση 

του τούνελ και έτσι να αποφύγουν σοβαρές ζη-

μιές στις μεταφορές, στις βιομηχανίες και στην 

εθνική οικονομία γενικά. Χωρίς διαβούλευση με 

τους πολιτικούς εκ των προτέρων, η τεχνική έ-

ρευνα και η γνώμη των ειδικών σχετικά με το 

μετριασμό ίσως καταστούν άχρηστες. 

  

Από την άλλη πλευρά, οι προσδοκίες από μία 

τέτοια πολιτική διαβούλευση για τους στόχους, 

δεν πρέπει να είναι πολύ υψηλές: χωρίς τη γνώση 

των οικονομικών συνεπειών της τελικής πολιτι-

κής μετριασμού, δεν είναι σίγουρο εάν οι επιλεγ-

μένοι πολιτικοί στόχοι θα παραμείνουν μέχρι το 

τέλος της διαδικασίας μετριασμού. Οι προτιμή-

σεις θα μπορούσαν να αλλάξουν ειδικά όταν το 

κόστος των στόχων αποδεικνύεται υψηλό. Επι-

πλέον, πριν από την αξιολόγηση των μέτρων με-

τριασμού δεν μπορεί να είναι σίγουρο ποιο είδος 

μέτρων θα είναι το πιο αποδοτικό (από άποψη 

κόστους). Ο καθορισμός στόχων ως εκ τούτου 
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δεν πρέπει να περιορίζει πάρα πολύ την επιπλέον 

τεχνική έρευνα.  Πρέπει να υπάρχει κάποιος χώ-

ρος για την αξιολόγηση επιπλέον μέτρων μετρια-

σμού, τα οποία δεν απευθύνονται άμεσα στους 

στόχους που έχουν τεθεί, αλλά ίσως αποδειχθούν 

πιο επιθυμητά στο τέλος. Γι αυτό το λόγο ο κα-

θορισμός στόχων θα πρέπει να περιορίζεται στο 

επιθυμητό κοινωνικό αποτέλεσμα και δεν θα 

πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα 

μετριασμού. Υποθετικά παραδείγματα τέτοιων 

στόχων είναι: 

 

«Θέλουμε να μειώσουμε την πιθανότητα εμφάνι-

σης καταστροφικής πλημμύρας στην περιοχή μας 

από μία φορά κάθε 1.000 χρόνια σε μία φορά κάθε 

10.000 χρόνια» 

 

«Δεν θέλουμε νέες ευπάθειες σε περιοχές με τον 

υψηλότερο κίνδυνο κατολισθήσεων» 

 

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το νέο έργο δεν θα 

απειλήσει την οικολογική αξία της περιοχής Natura 

2000» 

 

«Θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό των δασικών 

πυρκαγιών κατά 30%» 

 

«Θέλουμε όλοι οι πολίτες μας να είναι αυτάρκεις 

για 24 ώρες σε περίπτωση αστοχίας του συστήμα-

τος ύδρευσης». 

 

Για να είσαι σε θέση να καθορίσεις τέτοιους στό-

χους, οι κύριες ερωτήσεις πολιτικής που πρέπει 

να απαντηθούν είναι: θέλουμε να αντιμετωπί-

σουμε τους κινδύνους μέσω της διαχείρισης κιν-

δύνων,  της διαχείρισης κρίσεων ή της διαχείρι-

σης αποκατάστασης; Στην περίπτωση διαχείρι-

σης κινδύνων: θέλουμε να μειώσουμε την πιθα-

νότητα, την επίδραση ή τις ευπάθειες; Στην περί-

πτωση διαχείρισης κρίσεων και διαχείρισης απο-

κατάστασης: θέλουμε να αυξήσουμε την ετοιμό-

τητα ή την αυτονομία των υπηρεσιών έκτακτης 

ανάγκης ή την αυτονομία των πολιτών και των 

επιχειρήσεων; Και τελικά, ποιο είδος επιπτώσε-

ων –οικονομικών περιβαλλοντικών, φυσικών – 

θέλουμε να μειώσουμε;  

 

Εκτίμηση ικανοτήτων 
Στα προηγούμενα στάδια της διαδικασίας μετρι-

ασμού αποκτούμε γνώση για τη φύση και τη σο-

βαρότητα των κινδύνων και τους πολιτικούς 

στόχους. Το επόμενο βήμα είναι η πραγματοποί-

ηση μίας εκτίμησης ικανότητας (capability as-

sessment), η οποία ορίζεται στο πλαίσιο του έρ-

γου MiSRaR ως «η διαδικασία αναγνώρισης, ανά-

λυσης και αξιολόγησης των ικανοτήτων διαχεί-

ρισης κινδύνων  που είναι διαθέσιμες για να μει-

ωθούν οι κίνδυνοι που έχουν προτεραιότητα και 

επίσης οι ικανότητες διαχείρισης κρίσεων και 

αποκατάστασης για τη βελτίωση των διαδικα-

σιών ανακούφισης και αποκατάστασης μετά από 

καταστροφές». Ικανότητες σε αυτή την περί-

πτωση ορίζονται ως « όλοι οι πιθανοί παράγο-

ντες, μέτρα και πολιτικές που μπορούν να μειώ-

σουν τους κινδύνους και να επηρεάσουν θετικά  

το τελικό αποτέλεσμα των καταστροφών και 

κρίσεων». Είναι σημαντικό ότι η ικανότητα δεν 

αναφέρεται μόνο σε επιχειρησιακά μέσα όπως 

πυροσβεστικά οχήματα ή ασθενοφόρα, αλλά 

επίσης και σε μέτρα μετριασμού ή με άλλα λόγια 

σε όλα τα πιθανά μέτρα της πολυεπίπεδης ασφά-

λειας. 

 

Ο σκοπός της εκτίμησης ικανότητας είναι να μπο-

ρούν οι ιθύνοντες να κάνουν στρατηγικές επιλο-

γές για συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα που 

συμβάλουν στους επιλεγμένους στόχους.  Αυτή 

είναι πραγματικά η φάση που έχει να κάνει με 

στρατηγική: ποιες είναι οι αδυναμίες μας κατά τη 

μείωση των κινδύνων και τι μπορούμε να κάνου-

με γι αυτό;2 

 

Οι εταίροι του έργου MiSRaR θεωρούν πιο ξεκά-

θαρο να γίνεται διαχωρισμός της εκτίμησης ικα-

νότητας σε τρία μέρη, όμοια με την εκτίμηση 

κινδύνων:  
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1. Αναγνώριση ικανότητας: διερεύνηση των 

αιτίων με σκοπό να  βρεθούν οι δυνατότητες 

μετριασμού. 

2. Ανάλυση ικανότητας: πραγματοποιείται έ-

ρευνα για την αξία της αναγνωρισμένης ικα-

νότητας. 

3. Αξιολόγηση ικανότητας : πραγματοποιείται 

μία σύγκριση, από αυτούς που λαμβάνουν τις 

αποφάσεις, ανάμεσα στα πιθανά μέτρα με 

βάση πολιτικά κριτήρια. 

 

Η αναγνώριση ικανότητας αποτελεί συνέχεια της 

ανάλυσης σεναρίων που χρησιμοποιείται κατά 

την εκτίμηση κινδύνων: μέσω της έρευνας μπο-

ρούν να εντοπισθούν τα μέτρα του σεναρίου, τα 

οποία συμβάλουν στους επιλεγμένους στόχους. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατάρτιση λίστας 

διαφορετικών μέτρων, τα οποία ποικίλουν από 

συγκεκριμένα μέτρα ασφάλειας στην περιοχή 

έως γενικά μέτρα, όπως εκπαίδευση των πολι-

τών. Τα επόμενα δύο στάδια της εκτίμησης ικα-

νότητας αποτυπώνονται στο ακόλουθο σχήμα. 

Όταν αντιπαραβάλλεις κινδύνους και πιθανά 

μέτρα μετριασμού (και ετοιμότητας) η πρώτη 

ερώτηση που εγείρεται είναι: ποια είναι τα «κα-

λύτερα» μέτρα; Η απάντηση σε αυτή την ερώτη-

ση είναι ο στόχος της ανάλυσης ικανότητας. Αυτό 

ίσως απαιτεί την ποσοτικοποίηση των παραγό-

μενων θετικών αποτελεσμάτων και ιδανικά θα 

πρέπει να περιλαμβάνει μία ανάλυση κόστους - 

οφέλους (δείτε περισσότερα παρακάτω). Η δεύ-

τερη ερώτηση είναι: ποια μέτρα είναι τα ποιο 

αποδεκτά για αυτούς που παίρνουν τις αποφά-

σεις;  Η καλύτερη επιλογή δεν είναι πάντα και η 

πιο αποδεκτή. Το αποτέλεσμα μίας ανάλυσης 

κόστους – οφέλους ίσως συνδράμει στην αντι-

κειμενοποίηση της πολιτικής αξιολόγησης, αλλά  

διαφορετικές πολιτικές προτιμήσεις και ενδια-

φέροντα μπορούν πάντα να επηρεάσουν. Είναι 

αρμοδιότητα των τεχνικών και των εμπειρογνω-

μόνων να ενημερώσουν αυτούς που λαμβάνουν 

τις αποφάσεις, αλλά η τελική κρίση θα πρέπει να 

γίνει από εκλεγμένους αξιωματούχους, οι οποίοι 

είναι υπόλογοι. 

 

Ανάλυση κόστους - οφέλους (ΑΚΟ) 
Ιδανικά η εκτίμηση ικανότητας περιλαμβάνει μία 

ανάλυση κόστους – οφέλους (ΑΚΟ), η οποία έχει 

ορισθεί από την ΕΕ ως «μία διαδικασία για την 

αξιολόγηση της σκοπιμότητας ενός έργου συ-

γκρίνοντας τα οφέλη σε σχέση με το κόστος. Τα 

αποτέλεσμα ίσως εκφραστούν με διαφορετικούς 

τρόπους, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών 

συντελεστών απόδοσης,  παρούσας αξίας και 

λόγου οφέλους-κόστους».3 Ο στόχος μίας ΑΚΟ 

είναι να βοηθήσει να ληφθούν αποφάσεις, με 

βάση τη σωστή ενημέρωση, για τους πολύτιμους 

πόρους της κοινωνίας.4  Η ΑΚΟ στο πλαίσιο της 

ΕΕ χρησιμοποιείται συχνά, ειδικά σε εθνικό επί-

πεδο στους τομείς των κατασκευών, της περι-

βαλλοντικής πολιτικής, της ασφάλειας των μετα-

φορών, του χωρικού σχεδιασμού, της εξωτερικής 

ασφάλειας και της διαχείρισης κινδύνων. 

 

 Τι είναι καλύτερο 

να γίνει;           

Τι είναι αποδεκτό να 

γίνει; 
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Για να μπορέσει να 

ενσωματωθεί μία ΑΚΟ 

στη διαδικασία μετρι-

ασμού είναι σημαντικό 

να μην περιορίζεται 

στη χρηματική αξία 

μόνο. Είναι στη φύση 

του  μετριασμού (ό-

λων των επικινδυνο-

τήτων) να λαμβάνο-

νται υπόψη τα διάφο-

ρα ζωτικά συμφέρο-

ντα της κοινωνίας: 

όπως οι οικονομικές 

πτυχές έτσι και το 

κοινωνικό κόστος της 

απώλειας ζωών ή η 

οικολογική ζημιά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ως 

εκ τούτου, μία ΑΚΟ ή μία κοινωνική ΑΚΟ, πρέπει 

επίσης να ενσωματώσει πληροφορίες για τις 

επιπτώσεις (προτερήματα και μειονεκτήματα) 

που δεν μπορούν εκφραστούν σε χρηματική αξί-

α.5 Επειδή αυτό απαιτεί μία πολύ-κριτηριακή 

προσέγγιση οι γνώσεις που χρειάζονται για μία 

ΑΚΟ ποικίλουν.  

 

 
 

 

Από τη δική τους πρακτική εμπειρία οι εταίροι 

του έργου MiSRaR έχουν συλλέξει τα ακόλουθα 

συμπεράσματα για την ΑΚΟ: 

- Η σύνταξη μιας  ΑΚΟ για να οδηγήσει σε α-

ποφάσεις που στηρίζονται στη σωστή ενημέ-

ρωση, απαιτεί τη συμμετοχή ειδικών σε πολ-

λά πεδία. Χρειάζεται όχι μόνο τεχνογνωσία 

στα μέτρα μετριασμού όπως γνώση κινδύ-

νων, κρίσεων και διαχείρισης αποκατάστα-

σης ή για παράδειγμα μηχανικής, δασοκομί-

ας, γεωλογίας και γεωστατιστικής, αλλά επί-

σης και γνώσεις οι-

κονομικών και στα-

τιστικής. Αυτή η τε-

χνογνωσία συνήθως 

δεν είναι διαθέσιμη 

στο πλαίσιο της το-

πικής αυτοδιοίκησης 

και σε φορείς που 

ασχολούνται με την 

ασφάλεια. 

- Η πιθανότητα ενός 

κινδύνου επηρεάζει 

σημαντικά το αποτέ-

λεσμα μίας ανάλυσης 

Κόστους Οφέλους. 

Είναι διαφορετικό 

όταν για παράδειγμα 

μία επένδυση σε μέτρα μετριασμού, που πε-

ριλαμβάνει κατασκευές, πρέπει να αξιολογη-

θεί έναντι ενός σεναρίου με πιθανότητα μία 

φορά κάθε 10, 100 ή 1000 χρόνια. Το πρό-

βλημα είναι ότι η πιθανοτική εκτίμηση  ενός 

κινδύνου είναι τις περισσότερες φορές αβέ-

βαιη.  Οι μακρο – παράγοντες οι οποίοι δια-

μορφώνουν την πιθανότητα ενός κινδύνου 

είναι σημαντικά αβέβαιοι. Όταν αυτή η αβε-

βαιότητα δεν μπορεί να μειωθεί, το αποτέλε-

σμα μιας ΑΚΟ μπορεί σε πολλές περιπτώσεις 

να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό.  

- Συγκεκριμένα η πιθανότητα των γεγονότων 

που σχετίζονται με το κλίμα είναι δύσκολο να 

υπολογισθεί για μακρά περίοδο, εξαιτίας της 

κλιματικής αλλαγής. Για παράδειγμα, οι 

πλημμύρες όπως επίσης και οι κατολισθήσεις 

που προκαλούνται από βροχοπτώσεις και 

χιονοπτώσεις είναι πιθανό να συμβαίνουν  

πιο συχνά στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι το 

αποτέλεσμα της ΑΚΟ για τα μέτρα μετρια-

σμού των σχετιζόμενων φυσικών καταστρο-

φών θα πρέπει να επαναξιολογείται συνεχώς 

με βάση τη νέα  γνώση και τις ανακαλύψεις 

που έχουμε για την κλιματική αλλαγή . 

Συμβουλές και μικρά μυστικά 
Αποκτηθείσα γνώση για την ανάλυση 

κόστους – οφέλους. 

Κάθε χρόνο πολλές κατολισθήσεις συμβαίνουν στα Απέ-

νινα όρη  στην Ιταλία 
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- Ένα πρόβλημα είναι η χώρο-χρονική μετα-

βλητότητα των κινδύνων, που σημαίνει ότι η 

πιθανότητα και οι επιπτώσεις των κινδύνων  

μπορούν να μεταβάλλονται με την πάροδο 

του χρόνου και για διαφορετικά μέρη.  Αυτό 

σημαίνει ότι μία ΑΚΟ σε πολλές περιπτώσεις 

ισχύει για μία συγκεκριμένη τοποθεσία και 

χρονική περίοδο και πρέπει να επαναλαμβά-

νεται ξανά και ξανά ώστε να βοηθήσει να 

παρθούν αποφάσεις που στηρίζονται σε σω-

στά δεδομένα για μία ευρύτερη περιοχή. 

- Για τον υπολογισμό των ευπαθειών και της 

πιθανής ζημιάς σε Ευρώ σε πολλές περιπτώ-

σεις χρειάζεται εκτεταμένη έρευνα. Αυτό δεν 

είναι πάντα εφικτό ή επιθυμητό. 

 

Προτεινόμενο περιεχόμενο ενός 

σχεδίου μετριασμού 
Επειδή υπάρχουν διαφορετικοί τύποι σχεδίων 

μετριασμού, κανένα σχέδιο μετριασμού δεν έχει 

ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο. Όμως, με βάση τη 

διαδικασία μετριασμού που σκιαγραφήσαμε και 

την πρακτική εμπειρία των εταίρων του έργου 

MiSRaR τα ακόλουθα κεφάλαια θα μπορούσαν 

να προταθούν ως περιεχόμενα. 

 

Κεφάλαιο1. Εισαγωγή 

Κάθε σχέδιο μετριασμού πρέπει να ξεκινάει με 

ένα ξεκάθαρο ορισμό του προβλήματος. Γιατί οι 

εμπλεκόμενοι φορείς έχουν αποφασίσει να ανα-

πτύξουν το σχέδιο μετριασμού; Αυτό ίσως περι-

λαμβάνει μία γενική περιγραφή των κινδύνων  

της  περιοχής και των ζωτικών συμφερόντων της 

κοινωνίας που κινδυνεύουν, αλλά επίσης και τις 

αρχικές πολιτικές αποφάσεις και  την επίσημη 

ανάθεση του έργου του μετριασμού. Επίσης, η 

εισαγωγή πρέπει να περιλαμβάνει μία περιγραφή 

των στόχων οι οποίοι τέθηκαν στην αρχή της 

διαδικασίας μετριασμού. Ποιο ήταν το επιδιωκό-

μενο αποτέλεσμα του σχεδίου; 

 

 

Καλή Πρακτική 

Επαρχία Forlì-Cesena, Ιταλία 

Ανάλυση κόστους – οφέλους για κινδύνους από 

πλημμύρες και κατολισθήσεις 

Η Αρχή για τις λεκάνες απορροής των ποταμών της 

Romagna, ένας σημαντικός εταίρος της Επαρχίας Forlì-

Cesena,  έχει πρακτική εμπειρία στη σύνταξη αναλύσε-

ων κόστους οφέλους. Σε πρώτη φάση τα μέτρα μετρια-

σμού του κινδύνου από πλημμύρα του ποταμού Mon-

tone κοντά στη Ravenna αξιολογήθηκαν. Η  καλύτερη 

λύση που προσδιορίστηκε για να αποτραπεί μία πλημ-

μύρα ήταν ο συνδυασμός δύο κατασκευαστικών μέ-

τρων. Ως πρώτο μέτρο αναφέρεται  η απόκτηση επι-

πλέον χώρου για τη ροή του ποταμού σε μία έκταση 

μήκους 4 χιλιομέτρων εντός της απειλούμενης περιο-

χής. Χρειάστηκε μετατόπιση των τοιχωμάτων με κατε-

δάφιση και πλήρη ανασκευή. Με αυτό τον τρόπο αυξή-

θηκε η χωρητικότητα σε νερό  του ποταμού με σκοπό 

να αποτρέπεται η άνοδος της στάθμης. Το δεύτερο μέ-

τρο ήταν η τοποθέτηση αδιάβροχων οθονών στην 

απειλούμενη περιοχή.  

Το συνολικό κόστος της υλοποίησης των προτεινόμε-

νων μέτρων υπολογίστηκε στα 12 εκατομμύρια Ευρώ. 

Η συντήρηση των υποδομών υπολογίσθηκε σε 100.000 

Ευρώ κάθε 10 χρόνια. Από την άλλη πλευρά το συνολι-

κό κόστος της ζημιάς από πλημμύρες υπολογίστηκε στα 

405 εκατομμύρια Ευρώ. Υπολογίζοντας την πιθανότητα 

πλημμύρας μία φορά κάθε 300 χρόνια και λαμβάνοντας 

υπόψη συγκεκριμένους δείκτες  το καθαρό συνολικό 

κέρδος υπολογίστηκε σε 77 εκατομμύρια Ευρώ. 

Η δεύτερη πρακτική εμπειρία ήταν ο κίνδυνος κατολί-

σθησης στην περιοχή Santa Sofia. Για να ληφθούν πολι-

τικές αποφάσεις που βασίζονται σε σωστά δεδομένα 

για την αποτροπή κατολισθήσεων και/ή την ελαχιστο-

ποίηση της επίδρασης τους η Αρχή πειραματίστηκε με 

μεθόδους εκτίμησης κινδύνων και ανάλυσης κόστους - 

οφέλους. Το συνολικό εκτιμώμενο ποσό για την υλο-

ποίηση κάποιων από τα προτεινόμενα μέτρα μετρια-

σμού υπολογίστηκε σε 1.4 εκατομμύρια Ευρώ. Η συ-

ντήρηση των υποδομών  υπολογίσθηκε σε 50.000 Ευρώ 

κάθε 10 χρόνια. Το αποτέλεσμα αυτής της ΑΚΟ ήταν 

αρνητικό: υπήρξε ένα αναμενόμενο επιπλέον κόστος 

της τάξεως των 0.7 εκατομμυρίων Ευρώ. Βάση της ΑΚΟ 

λήφθηκε η απόφαση να μην υλοποιηθούν τα έργα. Αντ’ 

αυτού η Αρχή αποφάσισε να εκδώσει έναν υποχρεωτι-

κό κανόνα για τη διαχείριση της περιοχής από τους 

Δήμους και την Επαρχία. Αυτός ο κανόνας απαγορεύει 

να κατασκευάζονται νέα κτίρια σε περιοχές υψηλού 

κινδύνου από κατολισθήσεις και επιβάλλει τα νέα κτί-

ρια σε περιοχές μέσου κινδύνου να κτίζονται σε πασσά-

λους (piles),  ενώ μόνο 20% περισσότερα κτίρια από τα 

ήδη υπάρχοντα μπορούν να χτιστούν. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.misrar.eu για την 

πλήρη περιγραφή αυτής της καλής πρακτικής. 
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Κεφάλαιο 2. Οργάνωση  

Κατά την έναρξη του σχεδιασμού του σχεδίου 

μετριασμού, θα πρέπει να γίνεται ξεκάθαρο ποιες 

είναι οι ευθύνες και οι νομικές υποχρεώσεις των 

φορέων που εμπλέκονται. Σε αυτό το κεφάλαιο 

πρέπει να δοθεί μία γενική περιγραφή  του νομι-

κού πλαισίου. Ποια εθνική και περιφερεια-

κή/τοπική νομοθεσία ισχύει για τη διαδικασία 

μετριασμού; Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων; Επιπρόσθετα, 

πρέπει να περιγραφούν οι μηχανισμοί συνεργα-

σίας μεταξύ των φορέων. Ποιοι φορείς συντονί-

ζουν; Πώς διασφαλίζεται η ροή της πληροφορίας; 

Ποια είναι η επίσημη διαδικασία αποφάσεων; 

 

Κεφάλαιο 3. Εκτίμηση κινδύνου 

Στο κεφάλαιο αυτό  παρουσιάζονται τα αποτε-

λέσματα της αναγνώρισης, ανάλυσης και αξιολό-

γησης του κινδύνου. Για καλύτερη παρουσίαση, 

συνιστάται να συμπεριληφθούν χάρτες κινδύνου 

με επίπεδο πληροφορίας που ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες των πολιτικών, των κύριων εμπλε-

κόμενων φορέων και του 

κοινού. Σε περίπτωση 

που το σχέδιο μετρια-

σμού ακολουθεί προσέγ-

γιση «ενιαίας επικινδυ-

νότητας» τα αποτελέ-

σματα της ανάλυσης 

κινδύνου θα μπορούσαν 

να παρουσιαστούν με τη 

βοήθεια ενός διαγράμμα-

τος κινδύνου. 

 

Κεφάλαιο 4. Στόχοι και 

μέτρα μετριασμού  

Η εκτίμηση κινδύνου ακολουθείται από την εκτί-

μηση ικανότητας, με βάση τους στόχους που τί-

θενται από τους (πολιτικούς) υπεύθυνους λήψε-

ως αποφάσεων. Στο σχέδιο μετριασμού  το απο-

τέλεσμα αυτής της εκτίμησης ικανότητας πα-

ρουσιάζεται σε (πακέτα) μέτρων για κάθε τύπο 

επικινδυνότητας μέσα στο πλαίσιο του σκοπού 

του σχεδίου. Αυτό ίσως περιλαμβάνει: 

 

Διαχείριση κινδύνου: 

- Προληπτικά μέτρα 

- Μέτρα μείωσης της πιθανότητας 

- Μέτρα μείωσης της επίδρασης 

- Μέτρα μείωσης των ευπαθειών 

 

Διαχείριση κρίσεων: 

- Μέτρα προετοιμασίας (ζώνες ασφαλείας, 

εκπαίδευση, πρακτική άσκηση, υλικά) 

- Οργανωτική περιγραφή της ιεραρχίας 

απόκρισης και επιχειρήσεων 

- Διαδικασίες σεναρίων, περιγραφές εργα-

σιών 

 

Διαχείριση αποκατάστασης: 

- Προληπτικά μέτρα για τη βελτίωση της 

αυτονομίας και της αποκατάστασης 

- Προετοιμασία αποκατάστασης 

- Οργάνωση ενεργειών αποκατάστασης 

 

Η εκτίμηση ικανότητας  

αυτή καθ’ αυτή, συμπερι-

λαμβανομένης της ανάλυ-

σης κόστους – οφέλους, 

ίσως πρέπει να παρουσια-

στεί ως παράρτημα ή ως 

ξεχωριστό μέρος. 

 

Κεφάλαιο 5. Πόροι  

Για την υλοποίηση των 

προτεινόμενων μέτρων 

χρειάζονται τόσο οικονομι-

κοί όσο και ανθρώπινοι 

πόροι. Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται η 

χρηματοδότηση και το διαθέσιμο προσωπικό.  

 

Κεφάλαιο 6. Συμμετοχή του κοινού 

Οι εταίροι του έργου MiSRaR πιστεύουν ότι για 

μία επιτυχημένη στρατηγική μετριασμού είναι 

Κατολισθήσεις στην Ελλάδα 
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απαραίτητη η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. 

Μία επιτυχημένη στρατηγική σχεδιασμού πρέπει 

πάντοτε να περιλαμβάνει κάποιου είδους αυτάρ-

κεια και ενημέρωση του κοινού. Αυτό είναι αρκε-

τά σημαντικό ώστε να δικαιολογεί την ύπαρξη 

ενός χωριστού κεφαλαίου σε ένα σχέδιο μετρια-

σμού. Αυτό το κεφάλαιο θα μπορούσε να περι-

λαμβάνει μέτρα που μπορούν να πάρουν οι πολί-

τες, ενημέρωση για τους κινδύνους, λογοδοσία 

για τον κίνδυνο που απομένει και διαδικασίες 

συμμετοχής του κοινού στις αποφάσεις και στη 

διαδικασία υλοποίησης. 

 

Κεφάλαιο 7. Παράγραφος επικαιροποίησης 

Ένα σχέδιο μετριασμού δεν πρέπει να είναι ποτέ 

στατικό. Νέοι κίνδυνοι και εξελίξεις θα πρέπει να 

εντοπισθούν εγκαίρως και τα αποτελέσματα από 

την υλοποίηση των μέτρων μετριασμού ίσως 

απαιτήσουν την επικαιροποίηση του σχεδίου 

(ων). Ως εκ τούτου, προτείνετε να δοθεί σε ένα 

ξεχωριστό κεφάλαιο η περιγραφή των ευθυνών 

που αφορούν στην ανάπτυξη, αξιολόγηση και 

επικαιροποίηση του σχεδίου. Σε αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνεται η διαδικασία αξιολόγησης, η 

ανατροφοδότηση του σχεδίου με πληροφορίες 

και η έρευνα για τα αποτελέσματα. Επίσης προ-

τείνεται τα μέτρα μετριασμού και οι πολιτικές 

για την ετοιμότητα έναντι καταστροφών να ε-

λέγχονται στην πράξη μέσα από επιχειρησιακές 

ασκήσεις. Αυτό ίσως να αποτελεί χρήσιμη βάση 

για τις μελλοντικές  επικαιροποίησεις και τις νέες 

διαδικασίες μετριασμού.  

 

Παραρτήματα  

Στα παραρτήματα μπορούν να περιλαμβάνονται  

η λίστα των αποδεκτών του σχεδίου μετριασμού, 

μία επισκόπηση του νομοθετικού πλαισίου και τα 

σχετικά επίσημα  έγγραφα. 

 

Η προσέγγιση RISCE 
Τα κύρια πρακτικά μαθήματα που περιγράφο-

νται σε αυτό το φυλλάδιο θα μπορούσαν να συ-

νοψισθούν σε αυτό που οι εταίροι του έργου 

MiSRaR ονομάζουν προσέγγιση RISCE. Για μία 

επιτυχημένη στρατηγική σχεδιασμού θα πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη τουλάχιστον τα ακόλου-

θα πέντε σημεία: 

 

(Risk Assessment) Εκτίμηση κινδύνου: η γνώση 

για τους κινδύνους είναι το σημείο εκκίνησης για 

έναν επιτυχημένο μετριασμό. 

 

(Integral) Ολοκληρωμένο: μόνο όταν όλες οι επι-

δράσεις και οι ευπάθειες ληφθούν υπόψη, μπορεί 

να σχεδιαστεί μία ουσιαστική στρατηγική μετρι-

ασμού. Μια επιτυχημένη στρατηγική περιλαμβά-

νει μέτρα σε όλα τα επίπεδα της πολυεπίπεδης 

ασφάλειας. 

(Structural) Διαρθρωτικά/Δομικά: ο μετριασμός 

είναι μια διαρκής διαδικασία, η οποία θα πρέπει 

να ενσωματωθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς. 

 

(Cooperation) Συνεργασία: όλες οι σχετικές κυ-

βερνητικές υπηρεσίες, η κοινωνία των πολιτών, 

οι βιομηχανίες και οι κάτοικοι θα πρέπει να συ-

νεργαστούν. 

(Early) Έγκαιρα: οι κίνδυνοι μπορούν να μετρια-

στούν πιο αποτελεσματικά εάν η ασφάλεια συ-

μπεριληφθεί στη χωρική/χωροταξική ανάπτυξη 

όσο το δυνατόν πιο νωρίς. 

 

Περίληψη του τρίτου φυλλαδίου 

Η διαδικασία μετριασμού δεν σταματά στην ΑΚΟ. 

Το ακόλουθο φυλλάδιο του έργου MiSRaR θα 

πραγματεύεται τις αναγκαίες συνθήκες για την 

υλοποίηση της στρατηγικής μετριασμού κινδύνου. 

Πώς μπορούμε να την κάνουμε να είναι αποτελε-

σματική; Τι είδους συνεργασίες απαιτούνται; Πώς 

μπορούμε να λάβουμε χρηματοδότηση; Αυτές και 
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άλλες ερωτήσεις θα απαντηθούν στο επόμενο 

φυλλάδιο.  Ανάμεσα στα άλλα, τα θέματα που θα 

συζητηθούν αφορούν στη δικτύωση, στη χρηματο-

δότηση, στις ομάδες πίεσης (lobby and advocacy)   

καθώς και στην παρακολούθηση και τον εξαναγκα-

σμό για εφαρμογή (enforcement). 
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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, επικεφαλής εταίρος 

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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Το έργο MiSRaR 

Επτά εταίροι από έξι κράτη – μέλη της ΕΕ έχουν 

ενώσει τις δυνάμεις τους με σκοπό να μοιρα-

στούν  γνώσεις και εμπειρίες για τη διαχείριση 

φυσικών κινδύνων, ειδικά μέσα από το χωροτα-

ξικό σχεδιασμό. Το έργο Mitigating Spatial Rele-

vant Risks in European Regions and Towns (MiS-

RaR) είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ 

και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος 

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 επαγ-

γελματίες 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 διαμοιρασθεί 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 περι-

γράφονται με πρακτικές συμβουλές. Επίσης, πα-

ραθέτονται οι καλές πρακτικές των συμμετεχό-

ντων εταίρων.  Με αυτό τον τρόπο άλλες κυβερ-

νήσεις στο πλαίσιο της ΕΕ μπορούν να βρουν 

έμπνευση και πρακτικές επαφές σε υπάρχουσες 

υλοποιημένες πολιτικές οι οποίες μπορούν να 

βελτιώσουν τη συστηματική διαχείριση κινδύ-

νων. 

 

 

Σημείωση του συγγραφέα 

Αυτό είναι το δεύτερο από τα τρία φυλλάδια. Η 

βασική γλώσσα που χρησιμοποιείται στο έργο 

MiSRaR είναι τα αγγλικά. Εκτός από τα αγγλικά, 

τα φυλλάδια και το εγχειρίδιο έχουν μεταφρα-

στεί και στις γλώσσες των εταίρων: Βουλγάρικα, 

Ολλανδικά, Εσθονικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Πορ-

τογαλικά. Οι σημαντικότεροι όροι αναφέρονται 

και στα αγγλικά και στις εθνικές γλώσσες των 

εταίρων. Λόγω των διαφορετικών ερμηνειών 

στις εθνικές γλώσσες είναι πιθανό μερικές λέξεις 

κατά τη μετάφραση να αποδίδονται (μερικώς) 

διαφορετικά από ότι στα αγγλικά. Για να απο-

τραπεί αυτό, κατά το δυνατόν, για κάποιες έννοι-

ες δίνονται και ορισμοί. 

 

Αναφορές 
1 http://ec.europa.eu/environment/seveso/  
2 Working with scenarios, risk 

assessment and capabilities in the National Safety and 

Security Strategy of the Netherlands, Dutch Ministry of 

Safety and Justice, October 2009. 
3 Guide to CBA of major projects; in the context of EC 

regional policy, European Union. 
4 Quah, Euston, Toh, Raymond, Cost benefit 

analysis cases and materials. 
5 Guideline for CBA on infrastructure, Netherlands, 

Ministries of Economy and Transport. 
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Κολοφώνας  

Ισχύει η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμά-

των 

 

Το παρόν αποτελεί μία κοινή έκδοση της Safety 

Region South-Holland South, του Δήμου του Ταλ-

λίν, του Ιδρύματος Euro perspectives, της Επαρ-

χίας Φορλί-Σεζένα, της Περιφέρειας Ηπείρου, του 

Δήμου της Μιραντέλα και του Δήμου του Αβέιρο.  

 

Η Safety  Region South-Holland South είναι ο επι-

κεφαλής εταίρος του έργου MiSRaR: 

Antoin S. Scholten, πρόεδρος της συντονιστικής 

επιτροπής 

Peter L.J. Bos, διευθύνοντας σύμβουλος 

 

Συντάκτης: 

Ruud Houdijk 

Houdijk Consultancy 

Ολλανδία 

ruud@houdijkconsultancy.eu 
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