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" Αυτό το έγγραφο έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «Προστασία της Βιοποικιλότητας σε θέσεις NATURA 2000 και άλλες προστατευόμενες περιοχές από
φυσικούς κινδύνους, μέσα από ένα πιστοποιημένο πλαίσιο εργασιών για τη διασυνοριακή επιμόρφωση, εκπαίδευση και υποστήριξη των εθελοντών πολιτικής
προστασίας, βασισμένο στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες» (eOUTLAND), υπό τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A
«Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», Συμβόλαιο Επιχορήγησης No В2.6d.06/02.10.2017. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Αναπτυξιακό
Ταμείο και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

This document has been created within the framework of the Project „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural
hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies”
(eOUTLAND), financed under the INTERREG V-A Cooperation Program "Greece-Bulgaria 2014-2020", Subsidy Contract No В2.6d.06/02.10.2017. The Project is co
funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece - Bulgaria 2014-2020”
Cooperation Programme.“

Ημέρα 1: Τρίτη 18 Ιουνίου 2019*
18:00 – 18:30

Άφιξη και εγγραφές

18:30 – 18:45

Καλωσόρισμα παρευρισκομένων. Παρουσίαση των συμμετεχόντων Φορέων.

18:45 – 19:00

Έναρξη της 1 Ημέρας: Παρουσίαση του σκοπού και των στόχων της Εκπαίδευσης και
της Ημερήσιας Διάταξης.

19:00 – 20:30

Στρογγυλή Τράπεζα – Συνάντηση εταίρων, Βούλγαρων Εθελοντών Πολιτικής
Προστασίας και Ελλήνων εθελοντών και δημόσιων λειτουργών της Πολιτικής
Προστασίας με συντελεστές του Προγράμματος – Αξιολόγηση της εξέλιξης του
Προγράμματος eOUTLAND, Σχολιασμός του περιεχομένου των Εκπαιδεύσεων,
Εκτίμηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του Προγράμματος eOUTLAND.

20:30 – 21:00

Σύνοψη και λήξη της 1 Ημέρας της Εκπαιδευτικής Εκδήλωσης

•

ης

ης

*Η 1η ημέρα της εκδήλωσης αφορά στελέχη και εκπροσώπους φορέων που έχουν προσκληθεί
από το φορέα διοργάνωσης ειδικά για αυτή την ημέρα.
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φυσικούς κινδύνους, μέσα από ένα πιστοποιημένο πλαίσιο εργασιών για τη διασυνοριακή επιμόρφωση, εκπαίδευση και υποστήριξη των εθελοντών πολιτικής
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Ταμείο και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»
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Ημέρα 2: Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019
15:45 – 16:15

Εγγραφές

16:15 – 16:30

Έναρξη της 2 Ημέρας της Εκπαίδευσης: Παρουσίαση του σκοπού και των στόχων της
Εκπαίδευσης, της Ημερήσιας Διάταξης, των Εισηγητών και του υλικού εκπαίδευσης.

16:30 – 17:00

Πολιτική Προστασία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Δρ. Στεργιάδης
Χαράλαμπος, Δασολόγος – Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Διεύθυνσης
Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

17:00 – 17:45

Πολιτική Προστασία, η ιστορία και το μέλλον ενός θεσμού, Μέρος 1 – Κοκολάκης
Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Ειδικευμένο Στέλεχος Πολιτικής Προστασίας

17:45 – 18:00

Ερωτήσεις – Διάλλειμα

18:00 – 18:45

Πολιτική Προστασία, η ιστορία και το μέλλον ενός θεσμού, Μέρος 2 – Κοκολάκης
Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ – Ειδικευμένο Στέλεχος Πολιτικής Προστασίας

18:45 – 19:00

Ερωτήσεις και Συζήτηση

19:00 – 19:30

Προσωπική Ασφάλεια των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας – Δρ. Αθανασίου
Μιλτιάδης, Περιβαλλοντολόγος – Ειδικός στις Δασικές Πυρκαγιές

19:30 – 20:00

Εξοπλισμός και εργαλεία Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας – Δρ. Αθανασίου
Μιλτιάδης, Περιβαλλοντολόγος – Ειδικός στις Δασικές Πυρκαγιές

20:00 – 20:30

Τοπίο, βιοποικιλότητα και προστατευόμενες περιοχές: ευαισθητοποίηση κοινής
γνώμης στη διασυνοριακή περιοχή – Δρ. Αθανασίου Μιλτιάδης, Περιβαλλοντολόγος –
Ειδικός στις Δασικές Πυρκαγιές

20:30 – 20:45

Ερωτήσεις και Συζήτηση

20:45 – 21:00

Σύνοψη και λήξη της 2 Ημέρας της Εκπαιδευτικής Εκδήλωσης

•

•
•

ης

ης

Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου: Συνεδριακό Κέντρο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στο Τεχνολογικό Πάρκο της Θεσσαλονίκης, στο 6ο χλμ Χαριλάου –
Θέρμης.
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η εγγραφή συμμετοχής είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο.
Το σεμινάριο θα βιντεοσκοπηθεί και θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του e OUTLAND
στο Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCbOCBKBgbExwh9CzR8M_zyQ
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Ημέρα 3: Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019
15:45 – 16:15

Εγγραφές

16:15 – 16:30

Έναρξη της 3 Ημέρας της Εκπαίδευσης: Παρουσίαση του σκοπού και των στόχων της
Εκπαίδευσης, της Ημερήσιας Διάταξης, των Εισηγητών και του υλικού εκπαίδευσης.

16:30 – 17:15

Διαχείριση Πυρκαγιάς, Μέρος 1 – Δρ. Αθανασίου Μιλτιάδης, Περιβαλλοντολόγος –
Ειδικός στις Δασικές Πυρκαγιές

17:15 – 17:30

Ερωτήσεις

17:30 – 18:15

Διαχείριση Πυρκαγιάς, Μέρος 2 – Δρ. Αθανασίου Μιλτιάδης, Περιβαλλοντολόγος –
Ειδικός στις Δασικές Πυρκαγιές

18:15 – 18:30

Ερωτήσεις

18:30 – 19:15

Αντοχή δομικών υλικών απέναντι σε πυρκαγικά φαινόμενα – Αδάμος Γκάγκας,
Πολιτικός Μηχανικός

19:15 – 19:30

Ερωτήσεις

19:30 – 20:15

Διαχείριση Πυρκαγιάς, Μέρος 3 – Δρ. Αθανασίου Μιλτιάδης, Περιβαλλοντολόγος –
Ειδικός στις Δασικές Πυρκαγιές

20:15 – 20:45

Ερωτήσεις και Συζήτηση

20:45 – 21:00

Σύνοψη και λήξη της 3 Ημέρας της Εκπαιδευτικής Εκδήλωσης

•

•
•

ης

ης

Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου: Συνεδριακό Κέντρο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στο Τεχνολογικό Πάρκο της Θεσσαλονίκης, στο 6ο χλμ Χαριλάου –
Θέρμης.
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η εγγραφή συμμετοχής είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο.
Το σεμινάριο θα βιντεοσκοπηθεί και θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του e OUTLAND
στο Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCbOCBKBgbExwh9CzR8M_zyQ
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Ημέρα 4: Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019
15:45 – 16:15

Εγγραφές

16:15 – 16:30

Έναρξη της 4 Ημέρας της Εκπαίδευσης: Παρουσίαση του σκοπού και των στόχων της
Εκπαίδευσης, της Ημερήσιας Διάταξης, των Εισηγητών και του υλικού εκπαίδευσης.

16:30 – 17:30

Drones και Πολιτική Προστασία: Βέλτιστες Πρακτικές, Βασικά Μέτρα Ασφαλείας, Εθνικό
και Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο – Πολύχρονος Βασίλειος, GEOSENSE, Θεσσαλονίκη

17:30 – 18:00

Ερωτήσεις και Συζήτηση

18:00 – 18:30

Εργαλεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για τους Εθελοντές Πολιτικής
Προστασίας, Μέρος 1 – Dr. Γραμμαλίδης Νικόλαος, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ
– ΙΠΤΗΛ) (Εταίρος Προγράμματος eOUTLAND Νο2)

18:30 – 19:00

Επίδειξη εφαρμογών, Δοκιμές εφαρμογών, Ερωτήσεις και Συζήτηση

19:00 – 19:30

Εργαλεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για τους Εθελοντές Πολιτικής
Προστασίας, Μέρος 2 – Dr. Γραμμαλίδης Νικόλαος, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ
– ΙΠΤΗΛ) (Εταίρος Προγράμματος eOUTLAND Νο2)

19:30 – 20:00

Επίδειξη εφαρμογών, Δοκιμές εφαρμογών, Ερωτήσεις και Συζήτηση

20:00 – 20:30

Σύνοψη και λήξη της 4 Ημέρας της Εκπαιδευτικής Εκδήλωσης

•

•
•

ης

ης

Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου: Συνεδριακό Κέντρο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στο Τεχνολογικό Πάρκο της Θεσσαλονίκης, στο 6ο χλμ Χαριλάου –
Θέρμης.
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η εγγραφή συμμετοχής είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο.
Το σεμινάριο θα βιντεοσκοπηθεί και θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του e OUTLAND
στο Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCbOCBKBgbExwh9CzR8M_zyQ
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Ημέρα 5: Σάββατο 22 Ιουνίου 2019*
10:00 – 10:15

Εγγραφές

10:15 – 10:30

Έναρξη της 5 Ημέρας της Εκπαίδευσης: Παρουσίαση του σκοπού και των στόχων της
Εκπαίδευσης, της Ημερήσιας Διάταξης, των Εισηγητών και του υλικού εκπαίδευσης.

10:30 – 11:30

Ξενάγηση των εταίρων, Βούλγαρων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και Ελλήνων
εθελοντών και δημόσιων λειτουργών της Πολιτικής Προστασίας στις εγκαταστάσεις της
ΔΥΟΠΠ – κύριου εταίρου του Προγράμματος eOUTLAND.

11:30 – 13:00

Ξενάγηση των εταίρων, Βούλγαρων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και Ελλήνων
εθελοντών και δημόσιων λειτουργών της Πολιτικής Προστασίας στις εγκαταστάσεις της
Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θέρμης.

13:00 – 13:30

Σύνοψη και λήξη της Εκπαιδευτικής Εκδήλωσης

•

ης

*Η 5η ημέρα της εκδήλωσης αφορά στελέχη και εκπροσώπους φορέων που έχουν προσκληθεί
από το φορέα διοργάνωσης ειδικά για αυτή την ημέρα.

Συντονιστής
της
εκδήλωσης
έχει
οριστεί
ο Κος Μπουχούνας Τριαντάφυλλος, Δασολόγος, MSc.
Τηλ: +30 6937 212 999
Email: bouchounas.dyopp@gmail.com
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