ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος
Πειραιώς (ΟΛΠ), την Αστυνομία Κύπρου και το ADITESS, στο πλαίσιο συμμετοχής του
στο ευρωπαϊκό Έργο «SSEE - Shielding South-east Europe from CBRN E
Threats» (Προστασία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης από Χημικές, Βιολογικές,

Ραδιενεργές και Πυρηνικές ΧΒΡΠ-Ε απειλές), που υλοποιείται μέσω του χρηματοδοτικού
μηχανισμού του ISF (Internal Security Fund), της Αστυνομίας και των δράσεων της
Ένωσης και συντονίζεται από το ΚΕ.ΜΕ.Α. (περισσότερες πληροφορίες στο http://sseeproject.eu/), διοργανώνει info-day με τίτλο «ΧΒΡΠ-Ε Απειλές στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη: Προκλήσεις & Συνέργειες μεταξύ ΕΕ και Διεθνών Δρώντων», την Τρίτη 18
Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 στις Βρυξέλλες, στο Ιnfo Point Europa : 1, rue Archimède Place Schuman.
Βασική προσέγγιση του έργου είναι να συμβάλει στην προώθηση των στόχων της
Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015-2020 και του Σχεδίου
Δράσης της ΕΕ στον τομέα ΧΒΡΠ. Ειδικότερα, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην
ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής (αστυνομικοί,
λιμενικοί, τελωνειακοί υπάλληλοι κλπ.) της Ελλάδας και της Κύπρου σε απειλές ΧΒΡΠ-Ε.
Σκοπός της συνάντησης αυτής είναι κυρίως η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του
εν λόγω έργου, όπως επίσης και μια περαιτέρω συζήτηση για τις συνέργειες μεταξύ
ασφάλειας και άμυνας. Η συνάντηση αυτή θα απαρτίζεται από 2 επίσημους
προσκεκλημένους ομιλητές από τον χώρο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ (DG Home), καθώς και
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από περίπου 40-50 συμμετέχοντες από αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
Κατόπιν αυτών, η συμμετοχή σας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και θα
συνεισφέρει ουσιαστικά στη συζήτηση της συνάντησης αυτής.
Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας έως την Παρασκευή 14
Ιουνίου 2019 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις v.poutouroudi@kemea-research.gr &
ypapagiannopoulos@olp.gr (Αρμόδιοι: Πουτουρούδη Βάγια & Παπαγιαννόπουλος
Ιωάννης) και στα τηλέφωνα 2107481630 (εσ. 336) & 2104090674.
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