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Ο ρόλος του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Ο Θεσμοθετημένος φορέας του Υπουργείου που :
• διεξάγει ερευνητικά προγράμματα και μελέτες για θέματα
εσωτερικής ασφάλειας που αφορούν στο Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τις υπηρεσίες που
υπάγονται σε αυτό, καθώς και άλλους φορείς του εσωτερικού,
• εκπονεί και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα για λογαριασμό ή
σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών,
• αποτελεί Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ευρωπαϊκές Υποδομές
Ζωτικής Σημασίας σε εναρμόνιση με την 2008/114/ΕΚ. ( ΠΔ
39/2011)

Το ΚΕΜΕΑ στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP 7)

• 1ος Ελληνικός φορέας σε αριθμό συμμετοχών στο 7ο ΠΠ - θεματική Περιοχή της
Ασφάλειας
• 2ος στην συνολική Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
• Συνεργασία με περισσότερους από 100 διαφορετικούς φορείς, (Υπηρεσίες,
Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και Εταιρίες) στα έργα που έχει συμμετάσχει
• Συμμετοχή σε έργα «Οδικούς Χάρτες» για ερευνητικές προτεραιότητες σε
διαφορετικούς τομείς
– EUSEC II, THE HOUSE, CRESCENDO, CRISYS, ACRIMAS
• Συμμετοχή σε δυο DEMONSTRATION PROJECTS
– PERSEUS (Protection Of European Seas And Borders Through The Intelligent
Use Of Surveillance )
– CORE (Consistently Optimized Resilient Secure Global Supply-Chains)
• Συμμετοχή στο EWISA - POV (Early Warning for Increased Situational Awareness
for Land Borders)

Ο Ευρύτερος ρόλος του ΚΕ.ΜΕ.Α.
στις Δράσεις της Ε.Ε
• Συμμετοχή στον Πολιτικό Διάλογο 2014-2020 για τον καθορισμό Εθνικών
Προτεραιοτήτων.
– Διαχειριστική Αρχή είναι η Υ.Δ.Ε.Α.Π. του Υπουργείου Δημ. Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

• Συμβολή στην «συνέχεια - σύνδεση» των δυο χρηματοδοτικών μηχανισμών
ώστε να υπάρχει μεταφορά ερευνητικών δράσεων και αποτελεσμάτων σε
επιχειρησιακούς φορείς.
• Στρατηγικός στόχος για τον Ορίζοντα 2020 είναι να παραμείνουν σε
επιχειρησιακή χρήση τα αποτελέσματα ερευνητικών έργων

Το ΚΕΜΕΑ στο εθνικό περιβάλλον
εσωτερικής ασφάλειας
• Φορέας - Τελικός Χρήστης σε ερευνητικά προγράμματα με
αντικείμενο την Εσωτερική Ασφάλεια , που συνδυάζει
ερευνητικές δυνατότητες με επιχειρησιακή γνώση και εμπειρία
– Εν ενεργεία προσωπικό των Υπηρεσιών και Φορέων του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθώς και άλλων φορέων του
Δημοσίου.
– Εμπειρογνώμονες και ειδικούς σε θέματα Ασφάλειας
– Χρησιμοποιεί κατά περίπτωση επιπλέον προσωπικό του Υπουργείου
ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έργου
– Αξιοποιεί τις Εγκαταστάσεις και Υποδομές των υπηρεσιών του Υπουργείου
για επιδείξεις / αξιολογήσεις τεχνολογιών

Ερευνητική Συνεισφορά του ΚΕ.ΜΕ.Α
σε Προτάσεις

• Ανάλυση επιχειρησιακού περιβάλλοντος
• Καθορισμός απαιτήσεων τελικών χρηστών ιδίως για
τεχνολογικές λύσεις
• Οργάνωση και διεξαγωγή δοκιμών στο πεδίο
• Δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων
• Ερευνητικές δραστηριότητες (σε ιδιαίτερες περιπτώσεις)

Προτεραιότητες για το 1ο call
Disaster Resilience
• DRS 2 - 2014: Crisis management topic 2: Tools for detection,
traceability, triage and individual monitoring of victims after a mass
CBRNE contamination and/or exposure
– Μέλος Ομάδας Έργου με δυνατότητα διοργάνωσης δοκιμών πεδίου

• DRS 5 - 2014: Crisis management topic 5: Situation awareness of
Civil Protection decision-making solutions – preparing the ground
for a Pre-commercial Procurement (PCP)
– Πρόθεση να συμμετάσχει ως Συντονιστής Πρότασης με την συμμετοχή
άλλων αντίστοιχων Δημόσιων Φορέων και Υπηρεσιών από την ΕΕ

• DRS 7 - 2014: Crisis management topic 7: Crises and disaster
resilience – operationalizing resilience concepts
–

Μέλος Ομάδας Έργου

Προτεραιότητες για το 1ο call
Disaster Resilience (συν.)
• DRS 9 - 2014-2015: Disaster Resilience & Climate Change topic 1:
Science and innovation for adaption to climate change: from
assessing costs, risks and opportunities to demonstration of
options and practices
– Μέλος Ομάδας Έργου

• DRS 18 - 2014: Communication technologies and interoperability
topic 2: Next generation emergency services (PCP)
– Πρόθεση να συμμετάσχει ως Συντονιστής Πρότασης με την συμμετοχή
άλλων αντίστοιχων Δημόσιων Φορέων και Υπηρεσιών από την ΕΕ

• DRS 20 - 2014: Ethical/Societal Dimension topic 1: Improving
protection of Critical infrastructures from insider threats
– Μέλος Ομάδας Έργου
– Εθνικό Σημείο Επαφής για ΕΥΖΣ

Προτεραιότητες για το 1ο call
Fight Against Crime & Terrorism
• To KE.ME.A. έχει άμεσο και μεγάλο ενδιαφέρον για
συμμετοχή σε όλα τα topics αυτής της ενότητας
I. Forensics
II. Law enforcement capabilities
III. Urban security
IV. Ethical/Societal Dimension

• FCT 14 - 2014: Ethical/Societal Dimension Topic 2:
Enhancing cooperation between law enforcement
agencies and citizens - Community policing
– Πρόθεση να συμμετάσχει ως Συντονιστής Πρότασης με την
συμμετοχή άλλων Αστυνομικών Υπηρεσιών από την ΕΕ

Προτεραιότητες για το 1ο call
Border Security and External Security
• BES 9 - 2014: Supply Chain Security topic 2:
Technologies for inspections of large volume freight
– Μέλος Ομάδας Έργου
– Συμμετοχή στο CORE (Consistently Optimized Resilient Secure
Global Supply-Chains)

• BES 14 - 2014: Ethical Societal Dimension topic 1:
Human factors in border control
– Μέλος Ομάδας Έργου

Προτεραιότητες για το 1ο call
Digital Security: Cybersecurity, Privacy and Trust

• To KE.ME.A. ενδιαφέρεται να συμμετάσχει ως τελικός
χρήστης στην ανωτέρω θεματική περιοχή
Μέλος του Ελληνικού Κέντρου Αριστείας για το
Κυβερνοέγκλημα (http://www.cybercc.gr/el/)

Συνοψίζοντας

• Το ΚΕ.ΜΕ.Α. έχει ήδη σημαντική εμπειρία και
συμμετοχή στο ερευνητικό γίγνεσθαι στην ευρύτερη
θεματική περιοχή της Ασφάλειας.

• Αποτελεί σημείο αναφοράς για την συμμετοχή του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη σε ερευνητικές δράσεις.
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