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Πεξηγξαθή 

 

Σν πξόγξακκα PRINCE (ID: 815362) ζπγθεληξώλεη 16 εηαίξνπο από πέληε 

επξσπατθά θξάηε κέιε, από παλεπηζηήκηα, εηαηξείεο, θπβεξλεηηθνύο 

νξγαληζκνύο θαη άιινπο νξγαληζκνύο, γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο 

ησλ πξώησλ αληαπνθξηηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζπκβάλησλ CBRNE. 

 

Υεκηθά, Βηνινγηθά, Αθηηλνινγηθά, Ππξεληθά θαη Γθξεθηηθά (CBRNE) γεγνλόηα 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα απνζηαζεξνπνηήζνπλ ηηο θπβεξλήζεηο, λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο πνπ επηδεηλώλνπλ ηε βία ή πξνσζνύλ ηελ 

ηξνκνθξαηία. 

Σν πξόγξακκα PRINCE ζηνρεύεη λα ππνζηεξίμεη ηνπο αληαπνθξηηέο πξώησλ 

βνεζεηώλ θαη ηηο αξρέο επηβνιήο ηνπ λόκνπ / αζθάιεηαο, παξέρνληάο ηνπο 

κηα βάζε ηεθκεξίσζεο γηα απνθάζεηο ζηξαηεγηθνύ επηπέδνπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξόιεςε, ηελ αλίρλεπζε, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηελ απνιύκαλζε θαη ηελ αληαπόθξηζε ζε 

πεξηπηώζεηο ζπκβάλησλ CBRNE. 

 

Σν PRINCE ζηνρεύεη ζηελ εθπόλεζε ελόο ράξηε κε βάζε ηα Γπξσπατθά θαη 

Δηεζλή ρέδηα Δξάζεο θαη ηηο ζπζηάζεηο, δεκηνπξγώληαο έλαλ θαηάινγν 

PRINCE πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ζύκθσλα κε ην ΔΙΓΘΝΓ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

CBRNE ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ, κε βάζε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ηηο δηεζλώο 

απνδεδεηγκέλεο αζθήζεηο CBRNE. 

 

Σν PRINCE ζηνρεύεη ζηελ παξαγσγή CBRNE SOPs (Standard Operation 

Procedures) θαη ζρεδίσλ γηα δύν πεξηζηαηηθά (Υεκηθά θαη Αθηηλνινγηθά) ζε 

δύν κεγάιεο αζθήζεηο (Γιιάδα, Πνξηνγαιία). Οη αζθήζεηο ζα δηεμάγνληαη κε 

εθπξνζώπνπο όισλ ησλ θνξέσλ γηα: (1) αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά 

κε ηελ απεηιή θαη ηνπο θηλδύλνπο CBRNE (2) αληαιιαγή βέιηηζησλ 

πξαθηηθώλ (3) εθηέιεζε θνηλώλ εθπαηδεύζεσλ θαη αζθήζεσλ. 

 

Σν PRINCE ζα παξέρεη ζπζηάζεηο γηα εμνπιηζκνύο, ζπζηήκαηα θαη ην 

εθπαηδεπηηθό πιηθό CBRNE θαη ζα αλαπηύμεη εξγαιεία (πιαηθόξκα 



ειεθηξνληθήο θαηάξηηζεο, ζύζηεκα έθηαθηεο αλάγθεο CBRN). Σν PRINCE 

ζηνρεύεη ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεκόζησλ ρώξσλ, ηεο 

θνηλόηεηαο θαη ησλ ππνδνκώλ, κε ηελ αληαιιαγή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

έξγνπ κε επξύηεξν θνηλό κέζσ ειεθηξνληθνύ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ, 

παξνπζηάζεσλ ζε δεκόζηεο εθδειώζεηο θαη ζηα κέζα ελεκέξσζεο. 

 

Η θ. Φιώξα Μπαθνπνύινπ ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκα PRINCE 

εθπξνζσπώληαο ην θνξέα Γξεπλεηηθό Παλεπηζηεκηαθό Ιλζηηηνύην Μειέηεο 

θαη Αληηκεηώπηζεο Γελεηηθώλ θαη Καθνήζσλ Ννζεκάησλ ηεο Παηδηθήο 

Ηιηθίαο – Γζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ.  

 


