ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΞΙΩΜ ΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (FEU)
Στόχοι και σκοποί που θέτονται στο καταστατικό
1.

Να παρέχει ένα εσωτερικό, πανευρωπαϊκό δίκτυο για τους εκπροσώπους
όπου αυτοί θα µπορούν να :
•
Να συγκρίνουν την τρέχουσα « καλύτερη µέθοδο» που επικρατεί
πέραν από τα εθνικά σύνορα.
•
Να υπάρχει πρόσβαση στις εµπειρίες, τις γνώσεις και την
εξειδίκευση.
•
Να γίνονται αναφορές και για να µαθαίνει από συγκεκριµένα
επεισόδια.
•
Να µοιράζονται τα προβλήµατα τους.
•
Να παρέχει στους εκπροσώπους χρήσιµες και προσβάσιµες
πληροφορίες τις οποίες να µπορούν να µεταφέρουν στις εθνικές
τους ενώσεις.

2.

Να παρέχει την πρόσβαση σε ένα εξωτερικό δίκτυο από διεθνή σώµατα και
αντιπροσωπείες όπως:
•
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
•
EFSCA (Ένωση Πυροσβεστικών Ακαδηµιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης )
•
CTIF (∆ιεθνής Ένωση Υπηρεσιών Πυρόσβεσης και ∆ιάσωσης)
•
ΕΕΝΑ (Ευρωπαϊκή Ένωση αριθµού Έκτακτης Ανάγκης)
•
EFA (Ευρωπαϊκή Πυροσβεστική Ακαδηµία )
•
EAPC (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συνεργασίας)
•
Γενικά µία επικοινωνία µε την ευρύτερη Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
κοινότητα

3.
Την αναγνώριση του οφέλους από τις ευκαιρίες συµµετοχής σε διάφορα
έργα (project) που χρηµατοδοτούνται από προγράµµατα της Ε.Ε όπως:
•
FEUCARE
•
EU SR
•
SAFEHOTEL
•
MULTICOM 112
•
FIRECOMP

4.
Για τη διάδοση των αποτελεσµάτων των διαφόρων προγραµµάτων και
δραστηριοτήτων άλλων πρακτορείων όπως:
•
OASIS
•
REACT
•
ADDRESS
5.

Να αρχίσει να υποστηρίζει τα εσωτερικά προγράµµατα της FEU.
•
Σύστηµα διαχείρισης συµβάντων
•
∆ιαχείριση κρίσεων
•
Στατιστικές
•
Λεξιλόγιο
•
SAFEHOTEL (Πυρασφάλεια Ξενοδοχείων)

6.
Για να ενισχύσει την Πυρασφάλεια µέσα από τα συνέδρια της
διοργανώνοντας κάθε δύο χρόνια στην φιλοξενούσα χώρα συνέδριο µε τίτλο
Ευρωπαϊκή Πυροπροστασία (FIRESAFE EUROPE) µε θέµα που προσδιορίζεται
από την φιλοξενούσα χώρα.
7.

Μέσω του κυβερνοχώρου:
•
Να επιτρέψει στα µέλη της να µοιραστούν και να αναζητήσουν
πληροφορίες.
•
Να διαδώσουν τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων της FEU.
•
Να προωθήσουν τις δραστηριότητες της FEU στο κοινό.
•
Να προσφέρουν την πείρα των µελών της στην ευρύτερη οικογένεια
των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και στο κοινό.
•
Να ενεργήσουν σαν δεξαµενή πληροφοριών για τους
εκπροσώπους στο ενδιάµεσο των συνεδρίων.
•
Να παρέχει µία βάση δεδοµένων για χρήσιµους όρους και ορισµούς
(πυρόσβεση, ιατρική σε έκτακτες ανταποκρίσεις, τεχνική βοήθεια).

