
  

 
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη και η παραλαβή ενός πλήρους εξοπλισμένου 

επιχειρησιακού κέντρου εκτάκτου ανάγκης που αποτελείται από τρεις φορητές μονάδες 

(containers) στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου “Ολοκληρωμένο Κέντρο Επιχειρήσεων 

για την Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας - HELP” με συντονιστή εταίρο το Διεθνές 

Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ). Η ανάπτυξη των μονάδων ανατέθηκε μετά από δύο 

ανοιχτούς διεθνείς διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν από το ΔΙΠΑΕ και το Centre for 

Development of the South-East Planning Region Strumica με συνολικό προϋπολογισμό 

€479.000.  

 

Το επιχειρησιακό κέντρο αποτελείται από δύο όμοιες μονάδες για την παροχή 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Command Center Container | C4i) και μία μονάδα για την 

παροχή ιατρικών υπηρεσιών (Medical Treatment Container | MED). Και οι τρεις μονάδες 

είναι πλήρως εξοπλισμένες με τα απαραίτητα μέσα τόσο για την παροχή ανθρωπιστικής 

βοήθειας όσο και για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση κρίσεων, και μπορούν να 

μεταφερθούν και να αναπτυχθούν σε οποιαδήποτε περιοχή υπάρχει ανάγκη για την 

αντιμετώπιση κρίσεων και φυσικών καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, κλπ).  

 

Οι δύο μεταφερόμενες μονάδες C4i επεκτείνονται κατά πλάτος με ανάπτυξη πτυσσόμενων 

πλευρών και διαθέτουν εξοπλισμό που συνδυάζει πολλές και διάφορες τεχνολογίες, όπως η 

τεχνολογία Bonding για την διασύνδεση των συστημάτων, τεχνολογίες δορυφορικών 

επικοινωνιών καθώς και επίγειων και βραχέων σημάτων. Η κάθε μονάδα C4i λειτουργεί ως 

κέντρο επικοινωνίας και διοίκησης  των επιχειρησιακών μονάδων σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης, παρέχοντας τη δυνατότητα για τη διεξαγωγή επιχειρησιακών συναντήσεων. Η κινητή 

μονάδα MED διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο με τα απαραίτητα ιατρικά αναλώσιμα 

για μικροεπεμβάσεις. Επίσης μπορεί να παρέχει υπηρεσίες περίθαλψης τραυματισμένων 

ατόμων σε δύο μεγάλες φουσκωτές σκηνές με πτυσσόμενα κρεβάτια που θα μπορούν να 

λειτουργήσουν ως κλίνες βραχείας νοσηλείας, μέχρι να μεταβούν οι ασθενείς στο κοντινότερο 

νοσοκομείο, σε περίπτωση που χρειαστεί. 

 

Μία από τις μονάδες C4i και η μονάδα MED θα διατίθενται προς χρήση στις ελληνικές αρχές, 

ενώ η δεύτερη μονάδα C4i είναι προς διάθεση των αρχών της Δημοκρατίας της Βόρειας 

Μακεδονίας. Για την ορθή χρήση των μονάδων, πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες 
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απομακρυσμένης και δια ζώσης εκπαίδευσης για το λογισμικό διαχείρισης συμβάντων που 

διαθέτουν οι μονάδες C4i καθώς και επίδειξη του εξοπλισμού και των συστημάτων στους 

εταίρους. Η κοινοπραξία βρίσκεται στην διαδικασία ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων εθνικών 

και τοπικών κυβερνητικών φορέων και των φορέων αυτοδιοίκησης κάθε χώρας για τη 

συνεργασία σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο με στόχο την πλήρη αξιοποίηση ενός έργου 

σημαντικού για το κοινωνικό σύνολο και τους πολίτες των δύο χωρών. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.project-help.eu  |  projecthelp@teicm.gr 

 

Εικόνα 1: Η μονάδα C4i σε ανάπτυξη στις εγκαταστάσεις του ΔΙΠΑΕ στις Σέρρες, Ελλάδα 

 

Εικόνα 2: To εσωτερικό της μονάδας MED στις εγκαταστάσεις του ΔΙΠΑΕ στις Σέρρες, Ελλάδα 

http://www.project-help.eu/
mailto:projecthelp@teicm.gr
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Εικόνα 3: Η μονάδα C4i σε ανάπτυξη στη Στρούμιτσα, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 

 

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των 

συμμετεχόντων κρατών στο πρόγραμμα «Interreg IPA CBC Greece – Republic of North 

Macedonia 2014-2020», και υλοποιείται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το 

Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης), το Center for Development of the 

South - East Region, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και το Crisis Management Center. 

 

 

Οι απόψεις που διατυπώνονται σε αυτό το δελτίο τύπου δεν εκφράζουν απαραιτήτως τις απόψεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχόντων κρατών και της Διαχειριστικής Αρχής. 

 

 


