
Η πρόληψη, η προετοιμασία και η αντιμετώπιση 
καταστροφών απαιτεί ισχυρή συνεργασία, συντονισμό 
σε πολλά επίπεδα και συνδυασμό δεξιοτήτων και 
τεχνογνωσίας. Το Δίκτυο γνώσεων για την πολιτική 
προστασία της Ένωσης, το οποίο ιδρύθηκε με την 
απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ, στοχεύει στην ενίσχυση 
του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης σε 
όλες αυτές τις πτυχές. Συγκεντρώνει φορείς πολιτικής 
προστασίας και διαχείρισης καταστροφών προκειμένου 
να συνεργαστούν και να μάθουν ο ένας από τον άλλο 
με στόχο την ενίσχυση της συνολικής ικανότητας και 
επιδεξιότητας της ΕΕ να αντιμετωπίζει καταστροφές.

Ως διαμεσολαβητής γνώσεων, το δίκτυο γνώσεων είναι 
ένα εργαλείο που καθιστά τη σχετική γνώση πιο προσιτή 
στους φορείς πολιτικής προστασίας και διαχείρισης 
καταστροφών, προσφέροντάς τους έναν χώρο για από 
κοινού μάθηση, εργασία και ανάπτυξη. 

Ως διοργανωτής συμπράξεων, συνδέει πλήθος 
ενδιαφερομένων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά 
επίπεδα, από τοπικό έως διεθνές, κυβερνητικό έως μη 
κυβερνητικό και από πολιτικό έως επιστημονικό και 
επιχειρησιακό επίπεδο, διοργανώνοντας εικονικές και 
δια ζώσης εκδηλώσεις και χρηματοδοτώντας κοινές και 
διατομεακές πρωτοβουλίες.  

Λειτουργεί, επίσης, ως καταλύτης καινοτομίας 
ενθαρρύνοντας την έρευνα και διευκολύνοντας 
την εισαγωγή και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και 
διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής προστασίας και 
της διαχείρισης καταστροφών. 
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Δραστηριότητες

Το δίκτυο γνώσεων αρχικά θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση γνωστών και επιτυχημένων υφιστάμενων δραστηριοτήτων, 
ενισχύοντάς τες και καθιστώντας τες πιο περιεκτικές. Σε μεταγενέστερο στάδιο, θα εισαγάγει νέες πρωτοβουλίες για 
την περαιτέρω υποστήριξη του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΜΠΠΕ) και των κρατών μελών της και 
των συμμετεχόντων κρατών μελών της.

Οι δραστηριότητες του δικτύου γνώσεων διαρθρώνονται σε δύο πυλώνες – την ανάπτυξη ικανοτήτων και την 
επιστήμη, και συμπληρώνονται από ένα σύνολο πολυδύναμων δραστηριοτήτων σε όλο το δίκτυο που συνδέουν τους 
πυλώνες, διασφαλίζοντας συνοχή και συνέργειες.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΜΠΠΕ 
Εκπαίδευση για εμπειρογνώμονες ώστε 
να συνεργάζονται σε δραστηριότητες 
πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
ως μέρος του ΜΠΠΕ.

Ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων 
για θέματα πολιτικής προστασίας 
Πρόγραμμα ανταλλαγής που επιτρέπει 
στους εμπειρογνώμονες να περάσουν μια 
περίοδο στο εξωτερικό για να μοιραστούν 
εμπειρίες και να αποκτήσουν νέες 
επιχειρησιακές δεξιότητες.

Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων του 
ΜΠΠΕ 
Μαθήματα και καλές πρακτικές 
που αντλούνται από εφαρμογές 
και άλλες δραστηριότητες για τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας του ΜΠΠΕ.

Ασκήσεις πολιτικής προστασίας 
Ασκήσεις όπως το EU MODEX για τη 
βελτίωση της ετοιμότητας και την ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών 
αρχών και ομάδων πολιτικής προστασίας.

Ευκαιρίες διευκόλυνσης συμπράξεων 
Χρηματοδότηση πρωτοβουλιών για την 
προσέγγιση των κοινοτήτων πολιτικής 
προστασίας και διαχείρισης καταστροφών 
και την ενίσχυση της συνεργασίας τους.

Επιστημονικές συμβουλές και καινοτομία  
Σύνδεση με επιστημονικά δίκτυα για την 
παροχή ειδικής τεχνογνωσίας στον ΜΠΠΕ 
και την τόνωση του τομέα έρευνας και 
καινοτομίας.

Θεματικά εργαστήρια και συνέδρια 
Ευκαιρίες μάθησης και δικτύωσης 
σχεδιασμένες γύρω από συγκεκριμένες 
υπάρχουσες ή αναδυόμενες ανάγκες και 
κινδύνους.

Email 
echo-CP-knowledge-network@ec.europa.eu

Πλατφόρμα 
civil-protection-knowledge-network.europa.eu

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης  
Πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά 
με τους κινδύνους καταστροφών και τις 
δραστηριότητες πολιτικής προστασίας 
για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την 
αντιμετώπιση.

Συμμετοχή της κοινότητας
Τακτικός διάλογος με τα κράτη μέλη 
και τα συμμετέχοντα κράτη και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για όλες τις πτυχές 
του δικτύου γνώσεων.

#CivProKnowNet

Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/
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