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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
 

5μερη εκπαίδευση στην Ελλάδα για Έλληνες και Βούλγαρους εθελοντές και εκπροσώπους 
των εταίρων 

 
 
 
 

Με το παρόν σας καλούμε να λάβετε μέρος στην πενθήμερη εκπαίδευση στην Κομοτηνή, στην Ελλάδα, 

την οποία οργανώνει το Δίκτυο για την Υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών 

Ομάδων Πολιτικής Προστασίας – ΔΥΟΠΠ, στα πλαίσια 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 λάβει χώρα μεταξύ 16.02.2019 - 20.02.2019 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου 

Κομοτηνής και στο Άλσος «Νυμφαίας», στην Πόλη της Κομοτηνής, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης. 

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. 
 Διαχείριση Πλημμύρας. 
 Προσωπική Ασφάλεια των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας. 
 Εξοπλισμός και Εργαλεία των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας. 
 Εργαλεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια του 

Προγράμματος eOUTLAND, από τον Εταίρο Νο2 – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / 
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Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ – ΙΠΤΗΛ). 
 Χρησιμότητα και Περιορισμοί των ΣμηΕΑ (Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) στην Πολιτική 

Προστασία, από τη GEOSENSE, πρωτοπόρο εταιρία στον τομέα των Drone στη Θεσσαλονίκη. 
 Μοντέλο Οργανωτικού Πλαισίου Δικτύου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, από το Παράρτημα 

Κομοτηνής της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. 
 Πλαίσιο Συνεργασίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, από αξιωματικούς 

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
 Σχεδιασμός διαχείρισης Εθελοντικών Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας, από εκπροσώπους του Δήμου 

Κομοτηνής και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
 Δραστηριότητες Στρογγυλής Τράπεζας - Συζητήσεις 
 Ανταλλαγή εμπειριών και παρουσίαση καλών πρακτικών από Ελλάδα και Βουλγαρία. 

 

Το εκπαιδευτικό γεγονός περιλαμβάνει δραστηριότητες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, οι οποίες θα 
διεξαχθούν στην Πόλη της Κομοτηνής. Κύριος ομιλητής / εκπαιδευτής είναι ο Dr. Αθανασίου Μιλτιάδης. Η 
παρουσία σας είναι επιθυμητή και εκτιμητέα. 

 

                           Με τιμή, 

 

                   Ιωάννα Παντελίδου, 

Διαχειρίστρια του Προγράμματος eOUTLAND 
Πρ/νη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης 
             και Πληροφορικής του Δήμου Θέρμης 


