ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ
ΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟ
ΟΛΙΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Δ
ΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΪΚΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ
ΑΚΩΝ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑΤΩ
ΩΝ

ΔΕΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟ
ΟΥ
Τη Δευτέρα
και Αναπτυ
α 27 Μαΐου
υ 2019, η Υπηρεσία
Υ
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
Ε
υξιακών Προγραμμάτωνν
(Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργγείου Προστα
ασίας του Πολίτη
Π
διοργγάνωσε στηνν Αθήνα τηνν εναρκτήρια
α συνάντηση
η
(kick‐off meeeting) του έργου με τίτλο «PRIN
NCE – Prepaaredness & Response for CBRN‐EE INCidEnts––
(Ετοιμότητα
α & Ανταπόκκριση για ΧΒΡΠ‐Ε Περισττατικά)».
Το έργο αφο
ορά στην ανά
άπτυξη νέωνν μεθόδων για
γ την πρόλη
ηψη, διερεύνηση, εκπαίίδευση και προετοιμασία
π
α
για την ανττιμετώπιση χημικών,
χ
βιο
ολογικών, ραδιολογικών
ρ
ν, πυρηνικώ
ών απειλών, καθώς και απειλών μεε
εκρηκτικές ύλες.
ύ
Στο εν λόγω έργο η Υ.Δ.ΕΕ.Α.Π. έχει το ρόλο του Συντονιστή
Σ
και
κ αποτελείί το κύριο ση
ημείο επαφή
ής μεταξύ τηςς
Ε.Ε. και τωνν υπολοίπω
ων εμπλεκομ
μένων φορέω
ων. Επίσης, έχει αναλά
άβει την υλο
οποίηση ενεεργειών που
υ
συνδέονται με τη διοίκη
ηση, τον προ
ογραμματισμ
μό, την παρα
ακολούθηση
η, τη χρηματτοοικονομική
ή διαχείριση,
καθώς και τη
τ διάχυση των
τ αποτελεεσμάτων του
υ έργου και την προβολλή της συγχρ
ρηματοδότησής του από
ό
την Ε.Ε.
Στη συνάνττηση παρευ
υρέθησαν εκπρόσωποι
ε
Φ
Ηγγεσίας του Υπουργείου
υ
της Πολιττικής και Φυσικής
Προστασίαςς του Πολίτη,, καθώς και οι
ο εκπρόσωπ
ποι όλων τωνν συμμετεχό
όντων στο έρ
ργο φορέων.
αν εκπρόσωπ
ποι από τους εξής φορεείς της Ελλά
άδας και του
υ εξωτερικού
ύ: Υ.Δ.Ε.Α.Π..,
Ειδικότερα, συμμετείχα
Πυροσβεστιικό Σώμα, Εθ
θνικός Οργαννισμός Δημό
όσιας Υγείαςς, Ελληνική Επιτροπή
Ε
Ατο
ομικής Ενέργγειας, Γενική
ή
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
Π
, Altus (Ελλά
άδα), Ινστιτο
ούτο Μελέτη
ης και Αντιμ
μετώπισης Γεενετικών κα
αι
Κακοήθων Νοσημάτων
Ν
Παιδικής Ηλικίας,
Η
Αστυ
υνομία Κύπρου, Fraunh
hofer (Γερμα
ανία), Πανεπ
πιστήμιο του
υ
Ούλου (Φιννλανδία), Soccietal Securiity Solutionss (Φινλανδία
α), Inesc TEC
C (Πορτογαλλία), Λαϊκό Νοσοκομείο
ο,
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης/Λιμεν
Α
νική Αστυννομία (Πορττογαλία), Optimal
O
Sattellite Unip
pessoal LDA
A
(Πορτογαλία
α) και F.I.N.TT. ‐ Future Inttelligence (Κύπρος).
Το Υπουργεείο Προστασ
σίας του Πολλίτη εκπροσ
σώπησε η Γεενική Γραμμ
ματέας Δημό
όσιας Τάξης Σπυριδούλα
α
Καλαντζή, η οποία απ
πηύθυνε σχεετικό χαιρεττισμό και επικρότησε
ε
τη συμμετο
οχή της χώ
ώρας μας σεε
Ευρωπαϊκά συγχρηματο
οδοτούμενα προγράμμα
ατα, επισημα
αίνοντας τηνν σπουδαιότη
ητα υλοποίη
ησης τέτοιωνν
καινοτόμων έργων στηνν σύγχρονη πραγματικότ
π
τητα και τουςς κινδύνους που ελλοχεύ
ύουν από απ
πειλές ΧΒΡΠ‐
Ε.
Τη συνάντηση προλόγισ
σε η Διευθύ
ύντρια της Υ.Δ.Ε.Α.Π. Ασ
στυνομικός Διευθυντής
Δ
ΓΓιαννούλα Χαλβατζή
Χ
κα
αι
ακολούθησα
αν παρουσιά
άσεις των εκπροσώπωνν των συμμεετεχόντων φορέων, παραθέτοντας πληροφορίες
π
ς
για τον εκάσ
στοτε φορέα
α αναφορικά
ά με το έργο, τη δομή, τιςς τρέχουσες δραστηριόττητές τους, τη συμμετοχή
ή
τους σε άλλλα ευρωπαϊκκά προγράμματα, καθώς επίσης και το ρόλο κα
αι τα προσδοκώμενα απ
ποτελέσματα
α
από την εμπ
πλοκή τους στο
σ εν λόγω έργο.
έ

Στη συνέχειια, παρουσιάστηκαν οι στόχοι του έργου, τα πακέτα εργγασίας, η διιοικητική δια
ακυβέρνηση
η,
καθώς και τα χρηματοοικονομικά θέματα του έργου.
έ
Επίσης, παρουσιά
άστηκαν τα π
παραδοτέα, τα ορόσημα
α,
ργασίας. Έμφ
φαση δόθηκκε σε θέματα
α
οι προθεσμίίες, οι προκλλήσεις και άλλλα σχετικά θέματα τωνν πακέτων ερ
επικοινωνία
ας και συνερ
ργασίας μετα
αξύ των εμπ
πλεκόμενων φορέων, εννώ η συνάνττηση έκλεισεε με ανοιχτή
ή
συζήτηση γιια τους στόχο
ους και τη μεεθοδολογία υλοποίησηςς του έργου.
Περαιτέρω πληροφορίεες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίίδα του έργγου www.isfp‐prince.eu
u,
καθώς και στην
σ
ιστοσελίίδα της Υ.Δ.ΕΕ.Α.Π. www.yydeap.gr.

