Εναρκτήρια συνάντηση του διασυνοριακού ερευνητικού προγράμματος “Integrated
Operations Center for Providing Humanitarian Assistance” HELP
Στις 29 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
στις Σέρρες η εναρκτήρια συνάντηση μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν στο
Έργο “Integrated Operations Center for Providing Humanitarian Assistance” (HELP). Tο ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΕΙΚΜ) συμμετέχει ως
Επικεφαλής Εταίρος στο έργο HELP που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA.
Ο προϋπολογισμός του έργου HELP ανέρχεται στα 905.553,30 €, εκ των οποίων 543,436.80 €
αντιστοιχούν στις δραστηριότητες του έργου για τους Έλληνες εταίρους και 362,116.50 €
αντιστοιχούν στις δραστηριότητες των εταίρων στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας. Ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στις δράσεις του ΤΕΙΚΜ ανέρχεται στα
420.810,50 €. Η διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες.
Επίσημη ημερομηνία έναρξης: 2 Απριλίου 2018
Επίσημη ημερομηνία λήξης: 1 Οκτωβρίου 2019
Στην κοινοπραξία του έργου HELP συμμετέχουν οι εξής εταίροι (5):
1. ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (επικεφαλής εταίρος)Ελλάδα
2. Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) - Ελλάδα
3. Centre for development of the South-East planning region – ΠΓΔΜ
4. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης - Ελλάδα
5. Crisis Management Center - ΠΓΔΜ

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση της στρατηγικής και επιχειρησιακής
αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης και υπηρεσιών ως προς την ικανότητα και
αποτελεσματικότητα στην πρόληψη, μετριασμό και διαχείριση των φυσικών καταστροφών,
κινδύνων και επικινδυνότητας εντός της ευρύτερης διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-ΠΓΔΜ.
Το έργο μεταξύ άλλων αποσκοπεί:
•

Στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού κέντρου για την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας που θα περιλαμβάνει μια ομάδα τριών (3)
διασυνδεδεμένων πρωτότυπων εμπορευματοκιβωτίων (containers) 20 ποδών, εκ των
οποίων τα δύο (2) θα λειτουργούν ως «Ενιαίo, Ολοκληρωμένο και Διαλειτουργικό
Σύστημα Διοίκησης, Ελέγχου, Επικοινωνίας Συντονισμού και Εναρμόνισης (C4I)» και
το τρίτο θα είναι οι εγκαταστάσεις για επιτόπου παροχές ιατρικής κάλυψης (MED).

•

Στην περαιτέρω αξιοποίηση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων, της εμπειρίας και της
γνώσης των εμπλεκόμενων φορέων και από τις δύο χώρες, και στην από κοινού
επέκταση της δυναμικότητας σε σχέση με τις υποδομές, τον εξοπλισμό και τη
διαχείριση τους.

•

Στην ανάπτυξη ενός Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων για την αποτελεσματική χρήση των
containers και για την εκπαίδευση των φορέων ως προς την ορθή χρήση τους

•

στην ευαισθητοποίηση των φυσικών προσώπων και τοπικών φορέων και στην
προώθηση του εθελοντισμού για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου και της
πρακτικής αποτελεσματικότητας του HELP

Τα αναμενόμενα παραδοτέα του έργου θα επιτρέψουν στις δημόσιες αρχές, ΜΚΟ και
εθελοντικές οργανώσεις να λάβουν αποφάσεις με βάση αξιόπιστες πληροφορίες. Με το
πέρας της πραγματοποίησης της εκπαίδευσης, του σχεδιασμού και της εκ των προτέρων
τοποθέτησης, της δημιουργίας των μηχανισμών συντονισμού και της υλοποίησης των
ασκήσεων προσομοίωσης, η ανταπόκριση σε μια κρίση θα γίνεται ταχύτερα και
αποτελεσματικότερα. Ενδεικτικά οφέλη είναι επίσης η βελτιστοποίηση του χρόνου
απόκρισης, του φόρτου εργασίας και των προβλημάτων κατά την προετοιμασία, του
κόστους και της μεγιστοποίησης της ασφάλειας για την μεταφορά, της ετοιμότητας κλπ.

Η επόμενη συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2018 στην
Strumica της ΠΓΔΜ.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των
συμμετεχόντων κρατών στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας INTERREG IPA "Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
2014-2020".
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το projecthelp@teicm.gr
«Οι απόψεις που διατυπώνονται σε αυτό το δελτίο τύπου δεν εκφράζουν απαραιτήτως τις
απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχόντων κρατών και της Διαχειριστικής
Αρχής”.

