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Κυπριακή ομάδα άμεσης δράσης με drones
Δημιουργείται από την Πολιτική Άμυνα για αποστολές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Πολιτική Άμυνα της Κύπρου δημιουργεί ομάδα για συμμετοχή στην ομάδα θα αναλάβει η ερευνη
άμεσης δράσης και ανταπόκρισης με μη επανδρωμέ τική ομάδα «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου,
να πτητικά μέσα (drones), η οποία προορίζεται για με την οποία συνεργάζεται η Πολιτική Άμυνα στον
να αναλαμβάνει δράσεις όχι μόνο στην Κύπρο αλλά συγκεκριμένο τομέα.
και σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«Με το πρόγραμμα υλοποιούνται και οδηγίες
της ζητηθεί.
του πολιτικού προϊστάμενου μας, υπουρ
Όπως αναφέρει ο διοικητής της Πολι
γού Εσωτερικών, για αξιοποίηση νέων
τικής Άμυνας Κύπρου Ανδρέας Φραντζής, Διαθέτει ήδη
τεχνολογιών στον τομέα της παροχής των
στην ομάδα θα συμμετέχουν και στελέχη περιορισμένα,
υπηρεσιών μας», λέει χαρακτηριστικά.
της δύναμης αλλά κυρίως εθελοντές, οι μη επανδρωμένα Η Πολιτική Άμυνα Κύπρου διαθέτει
οποίοι θα τύχουν σχετικής εκπαίδευσης, πτητικό μέσα
ήδη στις ομάδες της περιορισμένα, μη
Τα σχέδια για τη δημιουργία της ομά
επανδρωμένα πτητικά μέσα, τα οποία
δας είναι σχετικά παλιά, όπως αναφέρει,
μάλιστα φέρουν και θερμικές κάμερες
όμως επανήλθαν στην επικαιρότητα και προωθούνται για να μπορούν να δράσουν όχι μόνο κατά τη δι
για υλοποίηση μετά από σχετική έγκριση και των άρκεια της ημέρας αλλά και της νύκτας. Με την ευ
απαραίτητων κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ελιξία που τα χαρακτηρίζει και με τον κατάλληλο
Υπεύθυνος υλοποίησης του προγράμματος έχει χειρισμό, μπορούν να φτάσουν σε ελάχιστο χρονικό
αναλάβει ο επαρχιακός διευθυντής της Πολιτικής διάστημα σε απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές
Άμυνας στη Λευκωσία Κυριάκος Χατζηγεωργίου, ο ώστε να στείλουν εικόνες για την επικρατούσα εκεί
οποίος αναφέρει ότι την εκπαίδευση όσων επιλεγούν κατάσταση και έτσι να διαμορφωθούν ανάλογα τα

σχέδια δράσης για παροχή βοήθειας εκεί και όπου
χρειάζεται.
Η ομάδα της Κύπρου θα αποστέλλεται στο εξω
τερικό εφόσον της ζητηθεί, εντός δώδεκα ωρών, για
να συμβάλει στην παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις
που κράτημέλη της ΕΕ αντιμετωπίσουν φυσική ή
ανθρωπογενή καταστροφή και ζητούν βοήθεια από
άλλες χώρες. Τόσο η διάρκεια τέτοιων αποστολών όσο
και η συχνότητα των ενεργοποιήσεων της ομάδας θα
είναι ανάλογες με τις εκάστοτε ανάγκες.
Τα άτομα που θα επιλεγούν για εθελοντική έντα
ξη στην ομάδα μη επανδρωμένων πτητικών μέσων

της Πολιτικής Άμυνας πρέπει να έχουν καλή γνώση
Αγγλικών και να μπορούν να παρακολουθήσουν την
απαραίτητη εκπαίδευση που είναι διάρκειας 100
τουλάχιστον ωρών και θα ολοκληρωθεί με εξετά
σεις. Επιπλέον, τα άτομα αυτά πρέπει να έχουν καλή
φυσική κατάσταση και να περάσουν επιτυχώς από

ιατρικές εξετάσεις, αιματολογικές, όρασης, ακοής και
Λοΰκας Ittpnac
καρδιολογικές.
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