
                                                                                          

 Ακρωνύμιο •             MEDRISK 
 Τίτλος Έργοσ 

 

• Mediterranean Risk Management (Πξόγξακκα Γηαρείξηζεο Δπηθηλδπλόηεηαο 
ζηελ Μεζόγεην) 

 Επιτειρησιακό 

Πρόγραμμα 

•  INTERREG III B - ARCHIMED 

 Πποςπολογιζμόρ 

Έπγος 

• 1.553.425,00 € 

 Πποςπολογιζμόρ 

Π.Τ.Α.Β.Α. 

•   155.342,00 € 

 Έναπξη / Λήξη • 6/2006 - 12/2007 
 Εηαιπικό Σσήμα 

 

•    Πεξηθέξεηα Κξήηεο (Δπηθεθαιήο Δηαίξνο) 

•    Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 
•    City of Science limited consortium company / Campania – nonprofit 

organization (Ιηαιία) 

•    Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν  
•    Έλσζε Κνηλνηήησλ Κύπξνπ (Κύπξνο) 

•    Campania Region (Ιηαιία) 
•    Region of Calabria (Ιηαιία) 

•    Region  of Sicily -  Πξνεδξία -  Τκήκα Aζηηθήο Πξνζηαζίαο (Ιηαιία) 
Ανηικείμενο       • Environment 

  Σςνοπηική 
Πεπιγπαθή 

 Τν Έξγν MEDRISK ζηνρεύεη λα επηιύζεη ηε κε ηθαλνπνηεηηθή ζπλέξγηα ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πξόιεςεο θηλδύλσλ πνπ απεηινύλ ην πεξηβάιινλ 

θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ (μεξαζία, εξεκνπνίεζε, 

ππξθαγηέο, ζεηζκνί, ξύπαλζε) ζηελ Μεζόγεην. Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη 
ε δηθηύσζε ησλ θνξέσλ αληηκεηώπηζεο ησλ παξαπάλσ θαηαζηξνθώλ ζε 

ηνπηθό, λνκαξρηαθό, πεξηθεξεηαθό θαη δηαπεξηθεξεηαθό επίπεδν. 
Ο ζηόρνο εθηηκάηαη όηη κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ πινπνίεζε ησλ παξαθάησ 

δξάζεσλ: 
 έξεπλα γηα ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο ηεο αλαγθαίαο ππνδνκήο θαη 

δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ ηδαληθνύ θέληξνπ πξόιεςεο θπζηθώλ 

θαηαζηξνθώλ 

 αλάπηπμε ελόο θνηλνύ δηαρεηξηζηηθνύ εξγαιείνπ γηα ηελ εθαξκνγή 

ζεκαηηθήο ραξηνγξαθίαο θαη αλαγλώξηζεο πηζαλώλ θηλδύλσλ ζηηο 
ζπλεξγαδόκελεο ζην έξγν πεξηνρέο (π.ρ. αλάπηπμε κηαο θνηλήο βάζεο 

δεδνκέλσλ GIS) 
 Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

θηλδύλσλ (ηνπνζέηεζε ραξηώλ ζε θαίξηα ζεκεία κε ην κήλπκα ‘Μάζε 

πσο λα Σσζείο’). 

Δπηκέξνπο ζηόρνη ηνπ έξγνπ απνηεινύλ: 
 ε δηαζύλδεζε θαη ε πηνζέηεζε θνηλήο πνιηηηθήο ησλ Κέληξσλ 

Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ζηηο δηάθνξεο ρώξεο 

 ε δεκηνπξγία ζελαξίσλ θαη ν θαιύηεξνο πξνγξακκαηηζκόο ηεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ζε θάζε βαζκίδα ηεο Γηνίθεζεο 
 ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ 

Η επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί ε 

απαξαίηεηε ππνδνκή, ε νπνία ζα απνηειέζεη θαη ηε βάζε γηα κειινληηθέο 
επεθηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηθίισλ θαηαζηξνθώλ θαη θηλδύλσλ, 

όπσο ζεηζκνί, πιεκκύξεο, δαζηθέο ππξθαγηέο, αηκνζθαηξηθή, επίγεηα, ζαιάζζηα 

ξύπαλζε θιπ.. Δπηπιένλ, ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα - κεηά από έξεπλα θαη ζηελ 
βάζε ηεο εκπεηξίαο πνπ ζα απνθηεζεί - λα πξνδηαγξαθεί ην ηη ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη πσο ζα πξέπεη λα είλαη δνκεκέλν έλα ηέηνην Κέληξν, ην νπνίν 
ζηελ ζπλέρεηα ζα δηαζπλδεζεί κε άιια αληίζηνηρα Κέληξα θαη Φνξείο 

(Μεηεσξνινγηθή Υπεξεζία, θιπ) κε ζηόρν ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη θαιώλ 

πξαθηηθώλ δηαρείξηζεο θηλδύλσλ. 



                                                                                          

 

 Παπαδοηέα 

• Δγρεηξίδην γηα ηελ ηδαληθή δηνηθεηηθή δνκή θαη ηελ απαξαίηεηε 

ππνδνκή ηελ νπνία ζα πξέπεη λα έρεη έλα Κέληξν Διέγρνπ 

Δπηρεηξήζεσλ Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ 

• Αλάπηπμε κηα θνηλήο Βάζεο Γεδνκέλσλ GIS ζε θιίκαθα 1:50.000 γηα 

ηελ αλαγλώξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ θαη γηα ηελ ηαμηλόκεζε 

ησλ πιεξνθνξηώλ πάλσ ζηα απαξαίηεηα κέζα πξνθύιαμεο θαη 

αληηκεηώπηζεο θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ 

• Αλάπηπμε ζρεδίσλ εηνηκόηεηαο θαη πξαθηηθήο Γεκνζίσλ Αξρώλ θαη 

Ιλζηηηνύησλ ζε θάζε βαζκίδα δηνηθεηηθήο θαηάηαμεο 

• Γεκηνπξγία «Μάζε πσο λα Σσζείο» ραξηώλ νη νπνίνη ζα 

ηνπνζεηνύληαη ζε θαίξηα ζεκεία, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, CDs & DVDs 

ζρεηηθά κε θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

 

 


