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Day 1: Saturday 16 February 2019 

16:00 – 16:30 Arrival and registration 

16:30 – 16:45 Welcoming of the Civil Protection Volunteers. Presentation of the participant bodies 

16:45 – 17:00 Opening of Day 1 of the training session. Presentation of the training goals and objectives. 
Agenda; lecturers and training material. 

17:00 – 17:45 
Landscape, biodiversity and protected areas: awareness raising along the 
cross-border area.  – Part 1 

17:45 – 18:00 Questions 

18:00 – 18:45 
Landscape, biodiversity and protected areas: awareness raising along the 
cross-border area.  – Part 2 

18:45 – 19:00 Questions & Discussion 

19:00 – 19:15 Summary panel and closure of Day 1 of the training session 
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Day 2: Sunday 17 February 2019 

10:00 – 10:15 Registration 

10:15 – 10:30 
Opening of Day 2 of the training session. Presentation of the training goals and 
objectives. Agenda; lecturers and training material. 

10:30 – 11:15 Civil Protection Volunteers’ Personal Safety. – Part 1 

11:15 – 11:30 Questions 

11:30 – 12:15 Civil Protection Volunteers’ Personal Safety. – Part 2 

12:15 – 12:30 Questions 

12:30 – 13:15 Civil Protection Volunteers’ Personal Safety. – Part 3 

13:15 – 13:30 Questions & Discussion 

13:30 – 16:00 Lunch break. Free time. 

16:00 – 16:45 Wildland Fire Management. – Part 1 

16:45 – 17:00 Questions 

17:00 – 17:45 Wildland Fire Management. – Part 2 

17:45 – 18:00 Questions 

18:00 – 18:45 Wildland Fire Management. – Part 3 

18:45 – 19:00 Questions & Discussion 

19:00 – 19:15 Summary panel and closure of Day 2 of the training session 
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Day 3: Monday 18 February 2019 

10:00 – 10:15 Registration 

10:15 – 10:30 
Opening of Day 3 of the training session. Presentation of the training goals and 
objectives. Agenda; lecturers and training material. 

10:30 – 11:15 Flood Management. – Part 1 

11:15 – 11:30 Questions 

11:30 – 12:15 Flood Management. – Part 2 

12:15 – 12:30 Questions & Discussion 

12:30 – 13:15 Civil Protection Volunteers’ Equipment and Tools. – Part 1 

13:15 – 13:30 Questions 

13:30 – 16:00 Lunch break. Free time. 

16:00 – 16:45 Civil Protection Volunteers’ Equipment and Tools. – Part 2 

16:45 – 17:00 Questions & Discussion 

17:00 – 17:45 Building a solid Civil Protection Volunteer Network – HRT Civil Protection Volunteers, 
Komotini Division 

17:45 – 18:00 Questions & Discussion 

18:00 – 18:45 Fire Service and Civil Protection Volunteers. Operating under coordinated harmony. – Fire 
Service Regional Management of Eastern Makedonia and Thrace 

18:45 – 19:00 Questions & Discussion 

19:00 – 19:15 Summary panel and closure of Day 3 of the training session 
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Day 4: Tuesday 19 February 2019 

 

10:00 – 10:30 Registration and trip to “Nymfaias” Forest via bus 

 

10:30 – 11:00 
Opening Day 4 of the training. Presentation of: details about the agenda; lecturers and 
training materials 

 

11:00 – 14:00 
Fieldwork: Spotting hazards in the field, maintaining efficiency and safety. Questions & 
Discussion 

14:00 – 17:00 Lunch break. Return to Komotini via bus. Free time. 

17:00 – 17:30 
ICT Tools for Volunteers of Civil Protection: A Control Centre and Mobile App for cross-
border collaboration (Presentation and Demo) – Dr. Grammalidis Nikolaos, Centre for 
Research & Technology Hellas, Information Technologies Institute (CERTH - ITI) (e OUTLAND 
Project Beneficiary no 2) 

17:45 – 18:00 Questions & Discussion 

18:00 – 18:30 Drones and Civil Protection: Best Practices, Basic Safety Measures, National and 
European Legislation – Polychronos Vasileios, GEOSENSE, Thessaloniki 

18:30 – 18:45 Questions & Discussion 

18:45 – 19:00 Civil Protection and Municipality of Komotini –Tzenetidis Themis, Municipality of Komotini 
Civil Protection Representative 

19:00 – 19:15 Civil Protection and Region of Eastern Macedonia and Thrace – Chouvardas Konstantinos, 
Region of Eastern Macedonia and Thrace Civil Protection Representative 

19:15 – 19:30 Summary panel and closure of Day 4 of the training session 
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Day 5: Wednesday 20 February 2019 

10:00 – 10:15 Registration 

10:15 – 10:30 
Opening of Day 3 of the training session. Presentation of the training goals and 
objectives. Agenda; lecturers and training material. 

10:30 – 11:15 Organizational and operational compatibility and cooperation of civil protection 
volunteers at the cross-border level. – Part 1 

11:15 – 11:30 Questions 

11:30 – 12:15 Organizational and operational compatibility and cooperation of civil protection 
volunteers at the cross-border level. – Part 2 

12:15 – 12:30 Questions 

12:30 – 13:15 Organizational and operational compatibility and cooperation of civil protection 
volunteers at the cross-border level. – Part 3 

13:15 – 13:30 Questions & Discussion 

13:30 – 14:00 Summary panel and closure of the training event 

14:00 – 16:00 Lunch. 

 

 

Please note that: 

 All lectures will take place in the Municipal Library of Komotini, 
12 Samothrakis str., Komotini 69100, Komotini, Greece. 

 The Field Activities will take place in “Nymfaias” Forest, Komotini, Greece. 
 Day 4 will be recorded and broadcasted live through internet. 
 Dr. Athanasiou Miltiadis will be the main tutor of the event. 

 


