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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
5μερη εκπαίδευση στη Θέρμη για Έλληνες και Βούλγαρους εθελοντές και εκπροσώπους των
εταίρων

Με το παρόν σας καλούμε να λάβετε μέρος στην πενθήμερη εκπαίδευση στην Θέρμη, στην Ελλάδα, την
οποία οργανώνει το Δίκτυο για την Υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών Ομάδων
Πολιτικής Προστασίας – ΔΥΟΠΠ, στο πλαίσιο του προγράμματος με ακρωνύμιο „eOUTLAND“,
χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020", με Συμβόλαιο
Επιδότησης № В2.6d.06/02.10.2017.
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί από τις 18.06.2019 έως τις 22.06.2019, με τις ενδιάμεσες ημέρες Τετάρτη 19.06,
Πέμπτη 20.06 και Παρασκευή 21.06, να απευθύνονται στο ευρύ κοινό της Πολιτικής Προστασίας και να
λαμβάνουν χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του ΕΚΕΤΑ, στην περιοχή της Θέρμης.
Η πενθήμερη εκπαίδευση στην Ελλάδα για τους Έλληνες και Βούλγαρους εθελοντές και τους
εκπρόσωπους των εταίρων του Προγράμματος θα οργανωθεί και θα αναπτυχθεί επάνω στα εξής θέματα:
 Οργανωτική και επιχειρησιακή συμβατότητα και συνεργασία των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας σε
διασυνοριακό επίπεδο
 Τοπίο, βιοποικιλότητα και προστατευόμενες περιοχές: ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης στη διασυνοριακή
περιοχή.
 Διαχείριση Πυρκαγιάς.
 Προσωπική Ασφάλεια των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.
 Εξοπλισμός και Εργαλεία των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.
 Εργαλεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο του
Προγράμματος eOUTLAND, από τον Εταίρο Νο2 – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης /
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ – ΙΠΤΗΛ).
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 Δραστηριότητες Στρογγυλής Τράπεζας – Συζητήσεις.
 Ανταλλαγή εμπειριών και παρουσίαση καλών πρακτικών από Ελλάδα και Βουλγαρία,
πλαισιώνοντας τους άξονες της εκπαίδευσης με επιπλέον παρεμβάσεις γύρω από το αντικείμενο της Πολιτικής
Προστασίας.
Το εκπαιδευτικό γεγονός περιλαμβάνει παρουσιάσεις σεμιναριακού τύπου, οι οποίες απαιτούν
τουλάχιστον στοιχειώδη κατάρτιση / εμπειρία με το αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας και ιδιαίτερα με το
φαινόμενο των Δασικών Πυρκαγιών. Οι παρουσιάσεις θα διεξαχθούν απογευματινές ώρες (16.00 – 21.00),
διευκολύνοντας την προσέλευση όσο το δυνατόν περισσότερων εθελοντών Πολιτικής Προστασίας. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σχετική Ατζέντα / Πρόγραμμα της εκδήλωσης, ή επικοινωνήστε με τον
υπεύθυνο της εκδήλωσης, Κο Μπουχούνα Τριαντάφυλλο στο τηλεφωνικό νούμερο 6937212999.
Η παρουσία σας είναι επιθυμητή και εκτιμητέα.

Με τιμή,
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