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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 5ο

«Έγκριση  για  την  αποδοχή
εκτέλεσης  του  έργου  «Νέες
Ολοκληρωμένες  Λύσεις  Λειτουργίας
Στόλου  Drones  με  Πολλαπλές
Συγχρονισμένες  Αποστολές
Αντιμετώπισης  Καταστροφών»-
“Novel  Integrated  Solution  of
Operating  a  Fleet  of  Drones  with
Multiple  Synchronized  Missions  for
Disaster  Responses”  με  ακρωνύμιο
RESPONDRONE  στο  πλαίσιο  του
προγράμματος HORIZON 2020»

Αριθμ. Συνεδρίασης 8η/10-06-2019
Αριθμ. Απόφασης 97/2018

 Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  10  Ιουνίου  2019,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:00  στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας
198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.  353263(422)/04-06-2019 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, προς όλους τους Συμβούλους,
η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 04 Ιουνίου 2019, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
σε  καθένα  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από  τους  Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
          Από τα εβδομήντα ένα  (71) μέλη του Π.Σ. ήταν: 
                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

2. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
7. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  αποχώρησε  πριν  τη
ψήφιση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
9. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
12.ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
13.ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
14.ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
15.ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
16.ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
17.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18.ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
19. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
2. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3. ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
4. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΓΕΩΡΓΑΚΗ-ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 
7. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
10.ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
11.ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
12. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13.ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14.ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
15.MΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
16.ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
17.ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
18.ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19.ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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20.ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
21.ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ
22.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
23.ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
24.ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
25.ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
26.ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
27.ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
28.ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
29.ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30.ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ προσήλθε πριν  τη
ψήφιση του 15ου θέματος ημερήσιας διάταξης. 
31.ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
32.ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
33.ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
34.ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
35.ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
36.ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37.ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ  –  ΝΙΟΒΗ  αποχώρησε
πριν  τη  ψήφιση  του  6ου  θέματος  ημερήσιας
διάταξης.
38.ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
39.ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ
40.ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
41.ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
42.ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
43.ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
44.ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
45.ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
46.ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
47.ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
48.ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
49.ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ προσήλθε πριν τη ψήφιση του
15ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
50.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
51.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
52.ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   

        Επίσης παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
κα Παρασκευή Πατουλίδου  και  οι  Αντιπεριφερειάρχες  των Π.Ε.  Ημαθίας  κ.  Κωνσταντίνος
Καλαϊτζίδης, Κιλκίς κ. Ανδρέας Βεργίδης, Σερρών κ. Ιωάννης Μωϋσιάδης και Χαλκιδικής κ.
Ιωάννης Γιώργος.

Δεν  παραβρέθηκε  στη  συνεδρίαση  η  Αντιπεριφερειάρχης  της  Π.Ε.  Πιερίας,  κα  Σοφία
Μαυρίδου.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Τα θέματα της συνεδρίασης συζητήθηκαν ως εξής : 1Ε.Η.Δ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15,
16, 17, 18, 7, 8, 12, 19, 20, 21, 22, 23 και 24. Για τα θέματα υπ. αρ. 9 και 13 αναβλήθηκε η
συζήτηση. 
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     Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση για την αποδοχή
εκτέλεσης  του  έργου  «Νέες  Ολοκληρωμένες  Λύσεις  Λειτουργίας  Στόλου  Drones  με
Πολλαπλές  Συγχρονισμένες  Αποστολές  Αντιμετώπισης  Καταστροφών»-  “Novel
Integrated Solution of Operating a Fleet of Drones with Multiple Synchronized Missions
for  Disaster  Responses”  με  ακρωνύμιο  RESPONDRONE  στο  πλαίσιο  του
προγράμματος HORIZON 2020» και έδωσε το λόγο στην αρμόδια εισηγήτρια η οποία έθεσε
υπόψη του Συμβουλίου:
1.  την  αριθμ.  πρωτ.  οικ.  241408(647)/15-04-2019  εισήγηση  του  Τμήματος  Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων  &  Συνεργασιών  της  Αυτοτελούς  Δ/νσης  Υποστήριξης  Καινοτομίας  &
Επιχειρηματικότητας της Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Αποδοχή εκτέλεσης του έργου «Νέες Ολοκληρωμένες Λύσεις Λειτουργίας Στόλου Drones με
Πολλαπλές Συγχρονισμένες Αποστολές Αντιμετώπισης Καταστροφών»-  “Novel Integrated Solution of
Operating a Fleet of Drones with Multiple Synchronized Missions for Disaster Responses”  με
ακρωνύμιο RESPONDRONE στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020.

Έχοντας υπόψη :
1. Την Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων Η2020-SU-SEC-2018: Technologies for first responders

στο  πλαίσιο  του προγράμματος  HORIZON 2020-Πρόγραμμα Πλαίσιο  για  την  Έρευνα και  την
Καινοτομία (HORIZON 2020-The EU Framework Programme for Research and Innovation) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Την από 28-08-2018 πρόταση με αρ. 833717, που υποβλήθηκε για την υλοποίηση του έργου με
τίτλο  “Novel Integrated Solution of Operating a Fleet of Drones with Multiple Synchronized
Missions for Disaster Responses” με ακρωνύμιο RESPONDRONE.

3. Το αρ.πρωτ. (2019)385706 - 23/01/2019 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση
και έγκριση του έργου.

4. Την σύντομη περιγραφή του εγκεκριμένου έργου η οποία έχει ως εξής : 
Το πλαίσιο του έργου RESPONDRONE
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), το  1992,  όρισε  τις  φυσικές  καταστροφές ως    σοβαρές
διαταραχές  στη  λειτουργία της  κοινωνίας,  οι  οποίες  προκαλούν εκτεταμένες   ανθρώπινες, υλικές
ή περιβαλλοντικές απώλειες που υπερβαίνουν την ικανότητα της κοινωνίας να τις αντιμετωπίζει με
ίδιους πόρους. 
Η  κλιματική  αλλαγή,  εξάλλου,  επηρεάζει  όλες  τις  περιοχές  του  κόσμου.  Ορισμένες  περιοχές
πλήττονται συχνότερα από ακραία καιρικά φαινόμενα και βροχοπτώσεις, ενώ άλλες δοκιμάζονται
από μεγάλης έντασης καύσωνες και ξηρασίες.
Οι χώρες της νότιας και κεντρικής Ευρώπης πλήττονται όλο και πιο συχνά από κύματα καύσωνα,
δασικές πυρκαγιές και ξηρασίες. Η λειψυδρία στις περιοχές της Μεσογείου αυξάνεται συνεχώς με
αποτέλεσμα να μεγαλώνουν οι κίνδυνοι ξηρασίας και ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Η Βόρεια Ευρώπη
δέχεται μεγαλύτερες ποσότητες βροχοπτώσεων και οι πλημμύρες γίνονται σύνηθες φαινόμενο τον
χειμώνα.
Οι αστικές περιοχές, όπου ζουν σήμερα 4 στους 5 Ευρωπαίους, εκτίθενται σε καύσωνες, πλημμύρες
ή στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αλλά συχνά δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 
Οι υλικές ζημίες και οι ζημίες στις υποδομές, καθώς και στην ανθρώπινη υγεία, συνεπάγονται υψηλό
κόστος για την κοινωνία και την οικονομία.
Το κόστος των φυσικών καταστροφών  αποτελεί σημείο υψηλού ενδιαφέροντος τόσο για τις τοπικές
κοινωνίες,  όσο  και  για  τους  παρόχους  υψηλής  τεχνολογίας  με  κοινό  στόχο  την  μετρίαση  και
διαχείριση των κρίσεων. 
Η  δυνατότητα  της  αναπτυσσόμενης  τεχνολογίας  drone  να  συνεισφέρει  στην  μείωση  και  στη
διαχείριση καταστροφών είναι αξιοσημείωτη, αλλά αποτελεί μία πηγή, η οποία δεν χρησιμοποιείται
ακόμη συστηματικά, συνεκτικά και σε μεγάλη κλίμακα σε εθνικό επίπεδο. 
Τα  εθνικά  κανονιστικά  πλαίσια  που  αφορούν  στη  χρήση  drone,  παρουσιάζουν  ελλείψεις  και
ανομοιογένεια με αποτέλεσμα να περιορίζουν το εύρος και τις δυνατότητες χρήσης drone.
 Το  κλειδί  της  πρόκλησης  φαίνεται  να  είναι  η  εύρεση  της  βέλτιστης  ισορροπίας  μεταξύ  των
απαιτήσεων  αντιμετώπισης  κρίσεων,  αξιοποιώντας  την  καινοτομία  και  εξασφαλίζοντας,  την  ίδια
στιγμή, την ασφάλεια, τον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών
ελευθεριών.
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Το  έργο  RESPONDRONE  θα  συμβάλει  στην  καλύτερη  κατανόηση  της  κατάστασης  άμεσης
ανταπόκρισης αξιοποιώντας τις Περιφέρειες, ως τελικούς χρήστες, οι οποίες, λόγω των αυξημένων
αρμοδιοτήτων τους στα θέματα Πολιτικής Προστασίας, θα παρέχουν την κρίσιμη  πληροφόρηση σε
πραγματικό χρόνο. Βασισμένο στις ανάγκες και απαιτήσεις των τελικών χρηστών, το σύστημα αυτό
θα  επιτρέψει  την  συνεργασία  πέρα  από  τα  σύνορα  ενώ  θα  συνδέει   αποτελεσματικά  τις
πληροφορίες, για μια αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιπτώσεις κρίσης. 
Στο  πλαίσιο  αυτό,  είκοσι  εταίροι  από δώδεκα χώρες  του  κόσμου,  με  επικεφαλής  το  Deutsches
Zentrum Fuer Luf und Raumfahrt EV, από τη Γερμανία, θα εργαστούν επί τριάντα έξι μήνες για τους
σκοπούς του έργου.
Στόχοι
Για την επίτευξη των στόχων του το έργο RESPONDRONE θα αναπτύξει:
(Α)   ένα  ολοκληρωμένο  σύνολο  διαδικασιών  και  πρωτοκόλλων  ενεργειών  υψηλής
αποτελεσματικότητας για την απόκριση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 
(Β) τεχνολογίες αιχμής και
 (Γ) προηγμένα προγράμματα κατάρτισης για τους φορείς πρώτης απόκρισης και χειριστές drone.
Αναλυτικά:
(Α)  Διαδικασίες  για  αυξημένη  αποτελεσματικότητα  και  αποδοτικότητα  των  αποκρίσεων  έκτακτης
ανάγκης
Στόχος #1: Το RESPONDRONE θα προβεί σε μία ανάλυση μεθόδων έκτακτης απόκρισης ως βάση
για το έργο, καλύπτοντας (i) ροή πληροφοριών μεταξύ έκτακτης απόκρισης και σχετικών υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένων  λογικών  ακολουθιών  και  κενών,  (ii)  λειτουργικά  μέτρα  και  υπάρχοντα
συστήματα σε χρήση, (iii)  την χρήση των πρόσφατων διαθέσιμων τεχνολογιών. Στη ανάλυση θα
λαμβάνονται  υπόψη  οι  ανάγκες  και  οι  απαιτήσεις  των  τελικών  χρηστών  (αρχές  αντιμετώπισης
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης). 
Στόχος 2#: Το RESPONDRONE θα επικαιροποιήσει το επιχειρησιακό πλαίσιο, που αποτελείται από
ανθρώπινες,  οργανωτικές  και  τεχνικές  πηγές,  πλήρως ενσωματωμένο στις  αρχές αντιμετώπισης
καταστάσεων  έκτακτης  ανάγκης.  Το  επιχειρησιακό  πλαίσιο  θα  περιλαμβάνει,  επίσης,  τις
απαιτούμενες διαδικασίες για την άμεση ανταπόκριση και κατανόηση των συνθηκών σε περίπτωση
φαινομένου καταστροφής. 
Στόχος #3: Το RESPONDRONE θα εξασφαλίσει ότι η χρήση της τεχνολογίας θα καλύπτει όλες τις
νομικές και ηθικές απαιτήσεις και θα εγγυηθεί για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές ελευθερίες. 
(B) Τεχνολογίες αιχμής 
Στόχος #4: Το RESPONDRONE θα αναπτύξει και θα καθιερώσει περαιτέρω την χρήση  των drones
(με  πολλαπλούς  αισθητήρες)  που  εκτελούν  πολλαπλές  αυτόνομες  συγχρονισμένες  ιπτάμενες
αποστολές. 
Στόχος #5:  Το RESPONDRONE θα προωθήσει  την χρήση της εφαρμογής των προχωρημένων
αλγορίθμων,  ώστε  να  οργανώνουν,  να  ομογενοποιούν  και  να  συνδυάζουν  μεγάλες  ποσότητες
δεδομένων από πολλαπλές πηγές. 
Στόχος  #6:  Το  RESPONDRONE  θα  προωθήσει  την  εφαρμογή  ενός  κοινόχρηστου  ασφαλούς
κατανεμημένου  δικτύου  μαζί  με  μία  κοινή  βάση  δεδομένων  δικτύου,  που  απαιτούνται  για  την
αποδοτική και αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτης απόκρισης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
(Γ) Προηγμένα προγράμματα κατάρτισης
Στόχος #7: Το RESPONDRONE θα σχεδιάσει πακέτα προγραμμάτων κατάρτισης, βασισμένα στην
εικονική  πραγματικότητα  για  την  εκπαίδευση  των  χειριστών.  Η  κατάρτιση  θα  περιλαμβάνει
εκπαίδευση  στη  χρήση  της  τεχνολογίας,  της  εφαρμογής  των  απαιτούμενων  διαδικασιών  και
πρωτοκόλλων σε  περίπτωση  έκτακτης  ανάγκης,  καθώς και  τις  απαιτούμενες  διαδικασίες  λήψης
αποφάσεων σε μία φυσική καταστροφή.
(Δ) Εφαρμογή και Καινοτόμες Δραστηριότητες
Στόχος #8: Το RESPONDRONE θα εφαρμοστεί  και θα ελεγχθεί  σε μία Άσκηση πεδίου μεγάλης
κλίμακας.
Στόχος  #9:  Το  RESPONDRONE  θα  παρέχει  ένα  πακέτο  επιχειρηματικών  σχεδίων  ώστε  να
εξασφαλίσει την εφαρμογή του σε Ευρωπαϊκή κλίμακα. 
Στόχος #10: To RESPONDRONE θα διασφαλίσει την υποστήριξη του κοινού μέσω της προβολής
των κοινωνικών οφελών της λειτουργίας ενός στόλου από drone για επείγουσα ανταπόκριση. Η
παρουσία των εννέα τελικών χρηστών, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
θα εξασφαλίσει, ότι τα αποτελέσματα του έργου θα είναι αποτελεσματικά αξιοποιήσιμα. Η αποδοχή
και  η  αφομοίωση των  αποτελεσμάτων  του  έργου  θα ενδυναμωθεί  μέσω του  Διεθνούς  Φόρουμ
Ενδιαφερομένων.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στα εξής Πακέτα Εργασίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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ΠΕ1. Μελέτες για τα επιχειρησιακά σχέδια ανταπόκρισης στις καταστροφές.
ΠΕ8. Δεοντολογικά και νομικά ζητήματα 
ΠΕ9. Ενσωμάτωση του έργου στις διαδικασίες Πρώτης Ανταπόκρισης
ΠΕ10. Μεγάλα προγράμματα κατάρτισης
ΠΕ11 Επίδειξη μεγάλης κλίμακας 
ΠΕ12. Διαχείριση και αξιοποίηση της καινοτομίας 
ΠΕ13. Διάχυση και επικοινωνία
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 7.996.187,50 € .

Το έργο θα έχει διάρκεια 36 μήνες και συγχρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα ΗΟRIZON 2020.
Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι 160.625,00€ και αναλύεται στις 
παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

(Α)
Άμεσες Δαπάνες

Προσωπικού

(Β)
Λοιπές Άμεσες

Δαπάνες

Έμμεσες
Δαπάνες

(=25% Α+Β)

Συνολικός
Προϋπολογισμός

Ποσοστό
χρηματοδότησης

(%)
106.500 € 22.000 € 32.125,00 € 160.625,00€ 100

Αναλυτικά, οι άμεσες δαπάνες προσωπικού αντιστοιχούν σε μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού ή 
προσωπικού με μίσθωση έργου ή ορισμένου χρόνου, που θα απασχοληθεί στην υλοποίηση του έργου, 
με βάση συγκεκριμένου συστήματος υπολογισμού δαπανών (φύλλα χρονοχρέωσης ή/και συμβάσεις).   
Οι λοιπές άμεσες δαπάνες αφορούν τα έξοδα μετακινήσεων για τις συναντήσεις εργασίας και 
εκπαίδευσης καθώς και για τη συμμετοχή στις δράσεις επίδειξης των εφαρμογών.
5. Το γεγονός ότι επίσημη ημερομηνία έναρξης του έργου ορίστηκε η 1 Μαΐου  2019. 
6. Την ανάγκη για άμεση έναρξη των προβλεπόμενων  δράσεων.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε σχετικά στην Οικονομική Επιτροπή και στη συνέχεια στο Περιφερειακό
Συμβούλιο  την  αποδοχή  εκτέλεσης  του  έργου  «Νέες  Ολοκληρωμένες  Λύσεις  Λειτουργίας  Στόλου
Drones με Πολλαπλές Συγχρονισμένες Αποστολές Αντιμετώπισης Καταστροφών»- “Novel Integrated
Solution of Operating a Fleet of Drones with Multiple Synchronized Missions for Disaster Responses”
με ακρωνύμιο RESPONDRONE στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020».

2.  Την  αριθμ.  1110/22-04-2019  (Α.Δ.Α.:ΩΜ5Ω7ΛΛ-ΔΞΟ)  Απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής Π.Κ.Μ..

     Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Αποδέχεται  την εκτέλεση του έργου «Νέες Ολοκληρωμένες Λύσεις Λειτουργίας Στόλου
Drones με Πολλαπλές Συγχρονισμένες Αποστολές Αντιμετώπισης Καταστροφών» - «Novel
Integrated Solution of Operating a Fleet of Drones with Multiple Synchronized Missions for
Disaster Responses»  με  ακρωνύμιο  RESPONDRONE  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος
HORIZON 2020.  

Λευκό  ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Δ. Χαραλαμπίδου, Γ. Θεοδωρόπουλος, Α.
Χειμώνας, Λ.Τόσκας, Β. Ρέβας, Θ. Ιγνατιάδης, Ε. Σαραντίδου και Α. Μπάμιατζης.

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ν. Χρυσομάλλης, Φ. Γραικός και Ν. Σιώης.

H παρούσα  απόφαση  αφού  συντάχθηκε,  διαβάστηκε  και  βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  ως
ακολούθως: 

                 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
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