Ενημέρωση
Η SATWAYS είναι συντονιστής της κοινοπραξίας για την υλοποίηση του
Ερευνητικού Έργου με διακριτικό τίτλο Facilitating EU pre-Standardisation process
Through streamlining and vAlidating inTeroperability in systems and procEdures
involved in the crisis management cYcle (STRATEGY), το οποίο ξεκίνησε τον
Σεπτέμβριο του 2020 και έχει διάρκεια τρία έτη.
Το STRATEGY στοχεύει, μέσω της προτυποποίησης, στη βελτίωση της
διαλειτουργικότητας συστημάτων, εργαλείων και επιχειρησιακών διαδικασιών που
χρησιμοποιούνται στη διαχείριση κρίσεων σχετικά με την πολιτική προστασία,
δίνοντας έμφαση στους παρακάτω τομείς
•
•
•
•
•
•
•
•

Έρευνα και διάσωση (Search and rescue)
Προστασία Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (Critical infrastructure protection)
Σχεδιασμός ανταπόκρισης (Response planning)
Διοίκηση και έλεγχος (Command and control)
Έγκαιρη προειδοποίηση και ταχεία εκτίμηση ζημιών (Early warning and
Rapid damage assessment)
Χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά, πυρηνικά (ΧΒΡΠ) (Chemical, biological,
radiological, nuclear and high-yield explosive (CBRN-E))
Εκπαίδευση (Training)
Ορολογία/Συμβολολογία (Terminology/Symbology)

Για τους παραπάνω τομείς έχουν προταθεί, διαμορφωθεί και ξεκινήσει αντίστοιχες
διαδικασίες προτυποποίησης (CWA) στις παρακάτω θεματικές:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Structuring the emergency response plans of public safety agencies
focusing on incidents such as CBRN and waste disposal plants
emergencies”
“Standardisation of Implementation Guidelines for evaluation and
assessment reporting of exercises for crisis management”
“Specifications for Digital Scenarios for Search and Rescue Exercises”
“Management of forest fire incidents – SITAC-based symbology”
“Collaborative Emergency Response – Communication and sharing of
operational information among multiple public safety agencies”
“International and interinstitutional crisis and disaster management –
Guideline for the mapping of terminology and icons”
“Requirements for acquiring digital information from victims during Search
and Rescue operations”
“Guidelines for effective social media messages in crisis and disaster
management”
“Emergency Management – Rapid damage assessment of buildings and
alerting protocol”
“Improvement of information processing in crisis management of critical
infrastructures for computer assisted data gathering, display and
reporting”

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://strategyproject.eu/cen-workshops/ , όπου πατώντας στον τίτλο του κάθε CWA θα
οδηγηθείτε στην σελίδα του CEN/CENELEC. Εκεί μπορείτε να βρείτε μεταξύ άλλων
το αντίστοιχο Project Plan, όπου περιέχει περισσότερες πληροφορίες για το CWA.
Αφού βρείτε ποια σας ενδιαφέρουν, παρακαλούμε να μας τα στείλετε
σχετικό email σας ώστε να έρθουμε ως Ένωση σε επαφή με την SATWAYS
για να προχωρήσει η εγγραφή σας στις Ομάδες Εργασίας.

