
Το έργο HELP συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας & Θράκης) 
αποτελεί έναν από τους Εταίρους του έργου HELP.

Συνολικός προϋπολογισμός του έργου: 905.553,30 €.

Τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου δεν μπορούν να ληφθούν 
ως απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών 
χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος.

The HELP project is co-funded by the European Union and by 
National Funds of the participating countries.

The Ministry of Interior (Sector Macedonia & Thrace) is one of 
the Partners of the HELP project. 

The HELP project’s total budget is 905.553,30 €. 

The views expressed in this document do not necessarily 
reflect the views of the European Union, the participating 
countries and the Managing Authority.

Οι Εταίροι του έργου HELP
The Partners of the HELP project 

International Hellenic University 
 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος [LB/PB1]

Ministry of Interior (Sector Macedonia & Thrace) 
Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) [PB2]

Centre for Development of the South-East Planning 
Region Strumica [SEPR] [PB3]

Hellenic Rescue Team-HRT 
 Ελληνική Ομάδα Διάσωσης-Ε.Ο.Δ.  [PB4]

Crisis Management Center [CMC] [PB5]



Παρουσίαση της Μονάδας Ελέγχου 
και ∆ιαχείρισης Κρίσεων 
(Command Center Container)
Η Μονάδα Ελέγχου και Διαχείρισης Κρίσεων (Command 
Center Container) είναι μία μεταφερόμενη αυτόνομη μονάδα, 
κατάλληλη για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 
που μπορεί να μεταφερθεί άμεσα (είτε με ελικόπτερο είτε 
με φορτηγό) και να στηθεί σε περιοχές που έχουν πληγεί 
από φυσικές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες, 
πυρκαγιές. Τροφοδοτείται από γεννήτρια γεγονός που της 
επιτρέπει μεγάλη αυτονομία. Η Μονάδα είναι σχεδιασμένη 
με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδιπλώνει και να διπλασιάζεται 
σε χώρους, ενώ η αναδίπλωσή της μπορεί να γίνεται μέσα σε 
λίγο χρόνο με την βοήθεια τριών μόνο ατόμων. 
Η Μονάδα είναι εφοδιασμένη με ένα Σύστημα Πληροφοριών 
Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (M.I.S) για να 
υποστηρίζει όλες τις φάσεις διαχείρισης έκτακτης ανάγκης. 
Διαθέτει λύσεις εφεδρικής επικοινωνίας και έχει σχεδιαστεί 
για να ενσωματώνει όλους τους τύπους επικοινωνίας 
(σταθερά, δορυφορικά, GSM, ραδιόφωνα, μικροκύματα), για 
τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. Είναι εφοδιασμένη με τον κατάλληλο εξοπλισμό 
για την πραγματοποίηση συνεδριάσεων και τον σχεδιασμό 
και εκτέλεση σχεδίων δράσης έκτακτων αναγκών.

Presentation of the 
Command Center Container 
The Command Center Container is a fully transportable 
and autonomous Unit, specially designed to provide 
telecommunication services. It can be transferred -either by 
helicopter or by a lorry- and set up in places hit by natural 
disasters (earthquakes, floods, fires, etc.). The Command 
Center Container is powered by a generator, which makes it 
greatly autonomous. It is designed in such a way that it can 
fold and double in space, while the folding can be done in a 
really short time by only three people. The Unit is equipped 
with an Emergency Management Information System (M.I.S.) 
to support all phases of emergency management. It, also, 
has backup communication systems and it is designed to 
integrate all types of communication (landline, satellite, 
GSM, radios, microwave transmission), in order to optimize 
communication in case of an emergency. The Unit is 
equipped with all the necessary equipment to hold meetings 
and to design and execute emergency action plans.

Παρουσίαση της Μονάδας 
Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών 
(Medical Center Container – MED Container)
Η Μονάδα Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών (Medical Center 
Container – MED Container) είναι μία μεταφερόμενη 
αυτόνομη μονάδα, κατάλληλη για την παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών, που μπορεί να μεταφερθεί άμεσα (είτε με 
ελικόπτερο είτε με φορτηγό) και να στηθεί σε περιοχές που 
έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως σεισμοί, 
πλημμύρες, πυρκαγιές. Τροφοδοτείται από γεννήτρια 
γεγονός που της επιτρέπει μεγάλη αυτονομία.
Η Μονάδα Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών διαθέτει όλο τον 
απαραίτητο  ιατρικό εξοπλισμό και είναι πλήρως εφοδιασμένη 
με μεγάλο όγκο ιατρικών αναλώσιμων και καθετί που 
χρειάζεται ένας γιατρός σε μία έκτακτη ανάγκη (όπως 
απινιδωτή, συσκευή οξυγόνου, συσκευές διασωλήνωσης, 
χειρουργικό κρεβάτι). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και 
για τη διεξαγωγή μικρών χειρουργικών επεμβάσεων. 
Στη Μονάδα υπάρχουν ακόμα 2 φουσκωτές σκηνές, 35 και 
56 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα, οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για διαλογή και νοσηλεία ασθενών, μέχρι 
αυτοί να μεταβούν σε κάποιο νοσοκομείο. Οι σκηνές είναι 
εξοπλισμένες με στρατιωτικού τύπου πτυσσόμενα κρεβάτια.

Presentation of the Medical Center 
Container – MED Container)
The Medical Center Container (MED Container) is a fully 
transportable and autonomous Unit, specially designed to 
provide medical services. It can be transferred -either by 
helicopter or by a lorry- and set up in places hit by natural 
disasters (earthquakes, floods, fires, etc.). The Medical 
Center Container is powered by a generator, which makes it 
greatly autonomous. The Unit has all the necessary medical 
equipment and it is fully equipped with a large volume of 
medical supplies and everything a doctor needs during an 
emergency (such as defibrillator, oxygen device, intubation 
devices, surgical bed). It can even be used to perform minor 
surgeries. In the MED Container there are also 2 inflatable 
tents, 35 and 56 square meters respectively, which can be 
used for screening and hospitalization of patients, until they 
are transferred to a hospital. The tents are equipped with 
military rollaway beds.


