
 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια
Πλημμύρας – Άμεσες ενέργειες σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων

 

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης διοργ
σειρά έξι επαναλαμβανόμενων
Διαχείριση Κινδύνου Πλημμύρας 
σε παραποτάμιες περιοχές» στο πλαίσιο του έργου 
το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VA «Ελλάδα
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους των χωρών που 
συμμετέχουν). 

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια – 
Πολιτικής Προστασίας, των ΟΤΑ
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων

Επιγραμματικά,  η θεματολογία
 

ΗΜΕΡΑ 1η : 

 Παρουσίαση βασικών σημείων, του σκοπού και των βασικών εννοιών των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ 
(Οδηγία Πλαίσιο για Νερά) και 2007/60/ΕΚ (Οδηγία Πλαίσιο για τη Διαχείριση Πλημμυρών) κα
διασύνδεσής τους. 

 Παρουσίαση πλημμυρικών φαινομένων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιοχή ευθύνης της 
ΑΔΜΘ. 

 Τι είναι πλημμύρα. Αίτια, μηχανισμοί, κατηγορίες και επιδράσεις.

 Παρουσίαση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τα ΥΔ 11 (Ανατ. 
(Θράκη) (Θέση, Μορφολογία, Κλίμα, Αρχές Διαχείρισης, Διακρατικές Συμφωνίες, Υδρογραφία, 
Λεκάνες Απορροής, Υδατικά Συστήματα, Αντιπλημμυρικά Έργα και Ανθρωπογενή Χαρακτηριστικά).
 

 

 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Κινδύν
Άμεσες ενέργειες σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων

παραποτάμιες περιοχές»  

Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης διοργ
σειρά έξι επαναλαμβανόμενων εκπαιδευτικών σεμιναρίων – Workshop, με θέμα:
Διαχείριση Κινδύνου Πλημμύρας – Άμεσες ενέργειες σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων

στο πλαίσιο του έργου “FLOODGUARD”,που χρηματοδοτείται από 
Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VA «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους των χωρών που 

 Workshops-, απευθύνονται κυρίως σε υπαλλήλους των Υπηρεσιών 
Πολιτικής Προστασίας, των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και σε εμπλεκόμενους φορείς για την
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.  

η θεματολογία κάθε κύκλου σεμιναρίου, ανά ημέρα,  αναλύεται 

Παρουσίαση βασικών σημείων, του σκοπού και των βασικών εννοιών των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ 
(Οδηγία Πλαίσιο για Νερά) και 2007/60/ΕΚ (Οδηγία Πλαίσιο για τη Διαχείριση Πλημμυρών) κα

Παρουσίαση πλημμυρικών φαινομένων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιοχή ευθύνης της 

Τι είναι πλημμύρα. Αίτια, μηχανισμοί, κατηγορίες και επιδράσεις. 

Παρουσίαση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τα ΥΔ 11 (Ανατ. 
(Θράκη) (Θέση, Μορφολογία, Κλίμα, Αρχές Διαχείρισης, Διακρατικές Συμφωνίες, Υδρογραφία, 
Λεκάνες Απορροής, Υδατικά Συστήματα, Αντιπλημμυρικά Έργα και Ανθρωπογενή Χαρακτηριστικά).

 

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Κινδύνου 
Άμεσες ενέργειες σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων, σε 

 

Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης διοργανώνει 
με θέμα: «Ολοκληρωμένη 

Άμεσες ενέργειες σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων, 
που χρηματοδοτείται από 

2020 »  (Συγχρηματοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους των χωρών που 

υπαλλήλους των Υπηρεσιών 
σε εμπλεκόμενους φορείς για την 

αναλύεται ως εξής: 

Παρουσίαση βασικών σημείων, του σκοπού και των βασικών εννοιών των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ 
(Οδηγία Πλαίσιο για Νερά) και 2007/60/ΕΚ (Οδηγία Πλαίσιο για τη Διαχείριση Πλημμυρών) και της 

Παρουσίαση πλημμυρικών φαινομένων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιοχή ευθύνης της 

Παρουσίαση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τα ΥΔ 11 (Ανατ. Μακεδονία) και 12 
(Θράκη) (Θέση, Μορφολογία, Κλίμα, Αρχές Διαχείρισης, Διακρατικές Συμφωνίες, Υδρογραφία, 
Λεκάνες Απορροής, Υδατικά Συστήματα, Αντιπλημμυρικά Έργα και Ανθρωπογενή Χαρακτηριστικά). 



 

ΗΜΕΡΑ  2η : 

 Πλημμυρικός κίνδυνος και Επικινδυνότητα για τα ΥΔ 11 (Ανατ. Μακεδονία) και 12 (Θράκη). Ιστορικές 
και σημαντικές πλημμύρες. 

 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ). Αναθεώρηση ΖΔΥΚΠ. Χάρτες και Ανάλυση 
Κινδύνων Πλημμύρας. Θιγόμενες χρήσεις. Στόχοι και Μέτρα γ

  Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στη Βουλγαρία. Ενδεικτική επισκόπηση (Λεκάνες 
Απορροής, Ιστορικές και Σημαντικές Πλημμύρες, Αξιολόγηση Σπουδαιότητας Πλημμύρας, ΖΔΥΚΠ, 
Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας, Διακρατική Διαχείρ
 
ΗΜΕΡΑ 3η : 

 Οργανωτική Δράση και Δομή Ελλάδας (Εμπλεκόμενοι φορείς σε κρατικό και τοπικό επίπεδο, 
Διάκριση φάσεων δράσης, Μνημόνια συνεργασίας, Κηρύξεις σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
Οργανωμένη απομάκρυνση) 

 Οργανωτική Δράση και Δομή Βουλγαρίας (Διοι
έκτακτης ανάγκης). Σύγκριση Δομών Ελλάδας και Βουλγαρίας

 Ιρλανδικές Διαβάσεις 
 
ΗΜΕΡΑ 4η : 

 Πραγματοποίηση τριών (3) ασκήσεων επί χάρτου στα διακρατικά ποτάμια (Στρυμόνας, Νέστος και 
Έβρος). Αξιολόγησή τους 

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν
ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 15

Θα υλοποιηθούν έξι (6) 
Δεκεμβρίου. 

 
Συγκεκριμένα: 

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

5ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙ

6ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ 20 ΔΕΚΕΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.
 
 

κίνδυνος και Επικινδυνότητα για τα ΥΔ 11 (Ανατ. Μακεδονία) και 12 (Θράκη). Ιστορικές 

Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ). Αναθεώρηση ΖΔΥΚΠ. Χάρτες και Ανάλυση 
Κινδύνων Πλημμύρας. Θιγόμενες χρήσεις. Στόχοι και Μέτρα για τη Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας.

Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στη Βουλγαρία. Ενδεικτική επισκόπηση (Λεκάνες 
Απορροής, Ιστορικές και Σημαντικές Πλημμύρες, Αξιολόγηση Σπουδαιότητας Πλημμύρας, ΖΔΥΚΠ, 
Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας, Διακρατική Διαχείριση). 

Οργανωτική Δράση και Δομή Ελλάδας (Εμπλεκόμενοι φορείς σε κρατικό και τοπικό επίπεδο, 
Διάκριση φάσεων δράσης, Μνημόνια συνεργασίας, Κηρύξεις σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 

Οργανωτική Δράση και Δομή Βουλγαρίας (Διοικητική Οργάνωση, Πλαίσιο Δράσης, Κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης). Σύγκριση Δομών Ελλάδας και Βουλγαρίας 

Πραγματοποίηση τριών (3) ασκήσεων επί χάρτου στα διακρατικά ποτάμια (Στρυμόνας, Νέστος και 

σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στη Καβάλα, στο Ξενοδοχείο 
ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 15η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9.

Θα υλοποιηθούν έξι (6) επαναλαμβανόμενα σεμινάρια, μεταξύ Νοεμβρίου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

5ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

6ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ 20 ΔΕΚΕΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες. 

 

κίνδυνος και Επικινδυνότητα για τα ΥΔ 11 (Ανατ. Μακεδονία) και 12 (Θράκη). Ιστορικές 

Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ). Αναθεώρηση ΖΔΥΚΠ. Χάρτες και Ανάλυση 
ια τη Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας. 

Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στη Βουλγαρία. Ενδεικτική επισκόπηση (Λεκάνες 
Απορροής, Ιστορικές και Σημαντικές Πλημμύρες, Αξιολόγηση Σπουδαιότητας Πλημμύρας, ΖΔΥΚΠ, 

Οργανωτική Δράση και Δομή Ελλάδας (Εμπλεκόμενοι φορείς σε κρατικό και τοπικό επίπεδο, 
Διάκριση φάσεων δράσης, Μνημόνια συνεργασίας, Κηρύξεις σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 

κητική Οργάνωση, Πλαίσιο Δράσης, Κατάσταση 

Πραγματοποίηση τριών (3) ασκήσεων επί χάρτου στα διακρατικά ποτάμια (Στρυμόνας, Νέστος και 

στο Ξενοδοχείο LUCY με 
και ώρα 9.00 π.μ. 

άρια, μεταξύ Νοεμβρίου - 



 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, έχει γίνει ομαδοποίηση των 

προβλέπεται η συμμετοχή

αντικαταστάτη του. 

Για τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των σεμιναρίων, προτρέπουμε:

Α) τους ενδιαφερόμενους για τον ποταμό Νέστο, να δηλώσουν συμμετοχή στο πρώτο και 

δεύτερο σεμινάριο, 

Β) τους ενδιαφερόμενους για τον ποταμό

τέταρτο σεμινάριο και 

Γ) τους ενδιαφερόμενους για τον ποταμό Έβρο, να δηλώσουν συμμετοχή στο πέμπτο και έκτο 

σεμινάριο. 

Παρακαλούμε τους επικεφαλής 

παρουσία των συμμετεχόντων για την μετάβαση και διαμονή στην 

υλοποιηθούν τα προγραμματισμένα σεμινάρια.

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι μπορείτε να απευθύνεστε στο ξενοδοχείο 

την εξασφάλιση προνομιακών τιμών, προς τους συμμετέχοντες 

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν μέχρι 

Για την συμμετοχή στα σεμινάρια θα τηρηθούν οι προβλεπόμενοι κανόνες των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων 
είσοδο του εκπαιδευόμενου στο χώρο του ξενοδοχείου.
 
«Λόγω της φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων απαιτείται να είναι εμβολιασμένοι (επίδειξη 
πιστοποιητικού εμβολιασμού) ή να έχουν νοσήσει ή να έχουν
δοκιμασία αντιγόνου (rapid test) ή δοκιμασία RT
αποτελέσματος στην είσοδο). Για την είσοδο στο χώρο του σεμιναρίου, αρκεί η επίδειξη έγκυρου 
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης 
αποτελέσματος rapid test σαράντα οκτώ (48) ωρών ή PCR test εβδομήντα δύο (72) ωρών.
 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, στα τηλέφωνα:

2313309242,-9309,-9755,-

                                                                                                              

                                                                                    

                                                                             

                                                                          

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, έχει γίνει ομαδοποίηση των 

προβλέπεται η συμμετοχή στα σεμινάρια, από κάθε Φορέα, 

Για τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των σεμιναρίων, προτρέπουμε:

Α) τους ενδιαφερόμενους για τον ποταμό Νέστο, να δηλώσουν συμμετοχή στο πρώτο και 

Β) τους ενδιαφερόμενους για τον ποταμό Στρυμόνα, να δηλώσουν συμμετοχή στο τρίτο και 

Γ) τους ενδιαφερόμενους για τον ποταμό Έβρο, να δηλώσουν συμμετοχή στο πέμπτο και έκτο 

Παρακαλούμε τους επικεφαλής των φορέων να μεριμνήσουν για τη διευκόλυνση

των συμμετεχόντων για την μετάβαση και διαμονή στην πόλη της Καβάλας

υλοποιηθούν τα προγραμματισμένα σεμινάρια. 

ότι μπορείτε να απευθύνεστε στο ξενοδοχείο 

την εξασφάλιση προνομιακών τιμών, προς τους συμμετέχοντες στα σεμινάρια.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν μέχρι Τετάρτη 03 Νοεμβρίου 2021.

Για την συμμετοχή στα σεμινάρια θα τηρηθούν οι προβλεπόμενοι κανόνες των 
λλων covid-19 και ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί κατά την 

είσοδο του εκπαιδευόμενου στο χώρο του ξενοδοχείου. 

Λόγω της φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων απαιτείται να είναι εμβολιασμένοι (επίδειξη 
πιστοποιητικού εμβολιασμού) ή να έχουν νοσήσει ή να έχουν πραγματοποιήσει ταχεία 
δοκιμασία αντιγόνου (rapid test) ή δοκιμασία RT-PCR test (επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού 
αποτελέσματος στην είσοδο). Για την είσοδο στο χώρο του σεμιναρίου, αρκεί η επίδειξη έγκυρου 
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή έγκυρης βεβαίωσης αρνητικού 
αποτελέσματος rapid test σαράντα οκτώ (48) ωρών ή PCR test εβδομήντα δύο (72) ωρών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, στα τηλέφωνα:

-9608,-9609,-9409 και στο mail: pol-pro

                                                                                                              με βαθμό Α΄

                                                                                    Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

 

 

                                                                                  ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

                                                                                  ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, έχει γίνει ομαδοποίηση των Φορέων και 

, ενός ατόμου ή του 

Για τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των σεμιναρίων, προτρέπουμε: 

Α) τους ενδιαφερόμενους για τον ποταμό Νέστο, να δηλώσουν συμμετοχή στο πρώτο και 

Στρυμόνα, να δηλώσουν συμμετοχή στο τρίτο και 

Γ) τους ενδιαφερόμενους για τον ποταμό Έβρο, να δηλώσουν συμμετοχή στο πέμπτο και έκτο 

διευκόλυνση και απρόσκοπτη 

όλη της Καβάλας, όπου θα 

ότι μπορείτε να απευθύνεστε στο ξενοδοχείο Lucy στην Καβάλα, για 

στα σεμινάρια. 

3 Νοεμβρίου 2021.  

Για την συμμετοχή στα σεμινάρια θα τηρηθούν οι προβλεπόμενοι κανόνες των 
19 και ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί κατά την 

Λόγω της φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων απαιτείται να είναι εμβολιασμένοι (επίδειξη 
πραγματοποιήσει ταχεία 

PCR test (επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού 
αποτελέσματος στην είσοδο). Για την είσοδο στο χώρο του σεμιναρίου, αρκεί η επίδειξη έγκυρου 

ή έγκυρης βεβαίωσης αρνητικού 
αποτελέσματος rapid test σαράντα οκτώ (48) ωρών ή PCR test εβδομήντα δύο (72) ωρών.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, στα τηλέφωνα: 

pro@damt.gov.gr 

με βαθμό Α΄ 

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός iMSc,  


