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ΘΕΜΑ: Επιδότηση ευρωπαϊκών έργων πρόληψης και ετοιµότητας για
την Αστική Προστασία και τη Θαλάσσια Ρύπανση (Ευρωπαϊκός
Μηχανισµός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ)
1. Γενικά

Στόχος του µηχανισµού πολιτικής προστασίας της Ένωσης («µηχανισµός
της Ένωσης») είναι η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ της Ένωσης και
των κρατών µελών και η διευκόλυνση του συντονισµού στον τοµέα της
πολιτικής προστασίας µε σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των
συστηµάτων πρόληψης, ετοιµότητας και αντιµετώπισης φυσικών και
ανθρωπογενών καταστροφών1. Η προστασία που πρέπει να εξασφαλισθεί
µε τον µηχανισµό της Ένωσης καλύπτει κατά κύριο λόγο τους πολίτες, αλλά
και το περιβάλλον και τις περιουσίες, συµπεριλαµβανοµένης της
πολιτιστικής κληρονοµιάς, από τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές
κάθε µορφής, συµπεριλαµβανοµένων των συνεπειών της τροµοκρατίας και
των τεχνολογικών, ραδιολογικών ή περιβαλλοντικών καταστροφών, της
θαλάσσιας ρύπανσης και σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον
τοµέα της υγείας που συµβαίνουν εντός και εκτός της Ένωσης. Όσον αφορά
τις συνέπειες των τροµοκρατικών ενεργειών ή των ραδιολογικών
καταστροφών, ο µηχανισµός της Ένωσης µπορεί να καλύπτει µόνον
δράσεις ετοιµότητας και αντιµετώπισης. Ο µηχανισµός της Ένωσης προάγει
1

Bλ. Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 17ης ∆εκεµβρίου 2013περί µηχανισµού πολιτικής προστασίας της Ένωσης.
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την αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών µέσω πρακτικής συνεργασίας
και συντονισµού, χωρίς να επηρεάζει την πρωταρχική ευθύνη των κρατών
µελών να προστατεύουν τους πολίτες, το περιβάλλον και τις περιουσίες,
συµπεριλαµβανοµένης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, στο έδαφός τους από
καταστροφές και να εφοδιάζουν τα συστήµατα διαχείρισης καταστροφών
που διαθέτουν µε επαρκή µέσα ώστε να µπορούν να αντεπεξέρχονται
επαρκώς και κατά τρόπο συνεπή σε καταστροφές τέτοιας φύσεως και
τέτοιου µεγέθους, για τις οποίες ευλόγως αναµένεται να είναι
προετοιµασµένα.
Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές διαδραµατίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό
ρόλο στη διαχείριση των καταστροφών. Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές
καλούνται να συµµετέχουν προσηκόντως στις δραστηριότητες που
διεξάγονται, σύµφωνα µε τις εθνικές δοµές των κρατών µελών.
Σε αυτό το πλαίσιο, δηµοσιεύθηκε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για έργα στενής διακρατικής συνεργασίας για την πρόληψη,
ετοιµότητα και ευαισθητοποίηση στην πολιτική προστασία και τη θαλάσσια
ρύπανση.
2. Ειδικοί στόχοι και προτεραιότητες τρέχουσας πρόσκλησης
Η παρούσα πρόσκληση θα συγχρηµατοδοτήσει σε διακρατικό επίπεδο έργα
πρόληψης και ετοιµότητας για την πολιτική προστασία και τη θαλάσσια
ρύπανση.
Εν προκειµένω, τα έργα πρόληψης εστιάζουν στις εξής προτεραιότητες:
Έργα για την θωράκιση των δηµοσίων ή/και ιδιωτικών επενδύσεων
από κινδύνους και τη δοκιµασία εργαλείων και µεθοδολογιών για τον
έλεγχο ανθεκτικών επενδύσεων.
Πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης αναφορικά µε την ανθεκτικότητα
των αστικών κέντρων στις καταστροφές. Τα έργα θα πρέπει να
αξιοποιήσουν την υφιστάµενη γνώση και τις καλές πρακτικές (π.χ.
εκστρατεία για τις ανθεκτικές πόλεις, στρατηγικές προσαρµογής στην
κλιµατική αλλαγή, καλές πρακτικές και αδελφοποιήσεις πόλεων της
πρωτοβουλίας Mayors Adapt).
Τεχνική συνεργασία για την υλοποίηση σε όλα τα επίπεδα της
διοίκησης µεθοδολογιών για την ανάπτυξη εκτιµήσεων πολλαπλών
κινδύνων και ικανοτήτων σχεδιασµού διαχείρισης κινδύνων,
συµπεριλαµβανοµένης της διασυνοριακής διάστασης.
Τα έργα ετοιµότητα στοχεύουν στη βελτίωσης της ετοιµότητας, της
ευαισθητοποίησης των επαγγελµατιών και των εθελοντών σε θέµατα
πολιτικής προστασίας και/ή θαλάσσιας ρύπανσης. Πιο συγκεκριµένα, οι
κύριες προτεραιότητες των εν λόγων έργων εστιάζονται στα εξής:
∆ράσεις για τη βελτίωση της διασυνοριακής (περιφερειακής)
συνεργασίας σε θέµατα πολιτικής προστασίας και θαλάσσιας
ρύπανσης για την αντιµετώπιση και τη µείωση των επιπτώσεων
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.
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∆ράσεις για την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας στο
πλαίσιο του Μηχανισµού της Ένωσης.
3. Επιλεξιµότητα φορέων και εταιρικό σχήµα
Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, επιλέξιµοι είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί
οργανισµοί, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προερχόµενοι από τα
συµµετέχοντα στο µηχανισµό της Ένωσης κράτη, τρίτες χώρες (του
Μηχανισµού Προενταξιακής Βοήθειας, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας,
Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ,. Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Παλαιστίνη και
Τυνησία). Για τους σκοπούς της πρόσκλησης, οι προτάσεις θα πρέπει να
υποβάλλονται από εταιρικό σχήµα στο οποίο συµµετέχουν φορείς από
τουλάχιστον 3 διαφορετικές επιλέξιµες χώρες.
4. Προϋπολογισµός δράσεων
Είδη Έργων

Έργα Πρόληψης
Έργα Ετοιµότητας

Για χώρες τους
Μηχανισµού της
Ένωσης
2.800.000
2.800.000

Για Τρίτες Χώρες

1.400.000
1.300.000

Το ποσό της κοινοτικής χρηµατοδότησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 75%
των συνολικών επιλέξιµων δαπανών του έργου. Το ύψος της
ζητούµενης χρηµατοδότησης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από
800.000€.
5. Προθεσµία υποβολής
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν µέσω ταχυδροµείου το αργότερο ως
τις 14 Μαρτίου 2016 στην εξής διεύθυνση:
European Commission ECHO A.5 "Civil protection policy,
Prevention, Preparedness and Disaster Risk Reduction Unit"
L-86 07/05
BE-1049 Brussels
∆εν θα γίνουν αποδεκτές προτάσεις που
τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού µηνύµατος.

θα

υποβληθούν

µέσω

6. Περισσότερες πληροφορίες
Το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και οι οδηγίες
προς τους ενδιαφερόµενους φορείς είναι διαθέσιµα από τον εξής
ηλεκτρονικό σύνδεσµο:
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civilprotection/prevention-and-preparedness-projects-cp-marine-pollution
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Ερωτήσεις σχετικά µε την ανωτέρω πρόσκληση µπορούν να αποσταλούν
µέχρι τις 7 Μαρτίου 2016 στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: ECHO-CPP&P@ec.europa.eu.
Περαιτέρω, σας υπενθυµίζουµε ότι για τη συµµετοχή σας στο ανωτέρω
πρόγραµµα, και εφόσον αφορά διακρατικές δράσεις, πρέπει να τηρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήµους) και
οι όµοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις
περιφέρειες).
Παραµένουµε
διευκρινίσεις.

στη

διάθεσή

σας

για

περαιτέρω

πληροφορίες

και

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
(E-mail: info@gscp.gr)
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
(E-mail: epolis@efxini.gr)
4) ΠΕ∆ της Χώρας
5) Κ.Ε.∆.Ε.
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα
(E-mail: info@kedke.gr),
6) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα
(E-mail: info@enpe.gr)
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ
(E-mail: info@eetaa.gr)
8) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα
(α) Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)
(β) Επικεφαλής Συντονισµού ∆ικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe
Direct, κα Κ. Σόκολη (E-mail: Katerina.SOKOLI@ec.europa.eu)
9) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
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Λεωφ. Αµαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
Προϊστάµενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu)
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
Γραφείο Υπουργού, κ. Π. Κουρουµπλή
2.
Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γ. Μπαλάφα
3.
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, κ. Κ. Πουλάκη
4.
Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής
Υποστήριξης, κ. Κ. Θεοδωρόπουλου
5.
∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να
αναρτηθεί στο site του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές
και ∆ράσεις-∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ-Προγράµµατα &
Συνεργασίες- Ενηµερώσεις-Ανακοινώσεις)
6.
Αυτοτελές Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων
7.
∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων
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