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Πρόγραμμα κύκλων εργασίας  

1ος κύκλος : 15-18/11/2021 (9:00 π.μ.-15:00 μ.μ. ημερησίως) 

2ος κύκλος : 22-25/11/2021 (9:00 π.μ.-15:00 μ.μ. ημερησίως) 

3ος κύκλος : 29/11-02/12-2021 (9:00 π.μ.-15:00 μ.μ. ημερησίως) 

4ος κύκλος : 06-09/12/2021      (9:00 π.μ.-15:00 μ.μ. ημερησίως) 

5ος κύκλος : 13-16/12/2021      (9:00 π.μ.-15:00 μ.μ. ημερησίως) 

6ος κύκλος : 20-23/12/2021      (9:00 π.μ.-15:00 μ.μ. ημερησίως) 

Ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος θα επικεντρωθεί στον ποταμό Νέστο. 

Ο τρίτος και ο τέταρτος κύκλος θα επικεντρωθεί στον ποταμό Στρυμόνα. 

Ο πέμπτος  και ο έκτος κύκλος θα επικεντρωθεί στον ποταμό  Έβρο. 

Η θεματολογία κάθε κύκλου ανά ημέρα, αναλύεται ως εξής: 
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) και της διασύνδεσής 
τους. 

 Παρουσίαση πλημμυρικών φαινομένων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιοχή ευθύνης της Α.Δ.Μ-Θ. 

 Εννοιολογικός προσδιορισμός της πλημμύρας.  Αίτια, μηχανισμοί, κατηγορίες και επιδράσεις. 

 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). 
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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 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). 

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 (Διοικητική Οργάνωση, Πλαίσιο Δράσης, Κατάσταση 
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. 

Κατά τη διεξαγωγή των σεμιναρίων θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτοκόλλα για covid 19 και θα 
πραγματοποιείται έλεγχος κατά την είσοδο των εκπαιδευομένων στο χώρο του ξενοδοχείου. Οι συμμετέχοντες 
απαιτείται να είναι εμβολιασμένοι (επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού) ή να έχουν νοσήσει (επίδειξη 
πιστοποιητικού νόσησης)  ή να έχουν πραγματοποιήσει ταχεία δοκιμασία αντιγόνου (rapid test) ή δοκιμασία RT-
PCR test (επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος 48 ή 72 ωρών αντιστοίχως).  

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 2313309242,-9309,-9755,-
9608,-9609,-9409 και στο mail: pol-pro@damt.gov.gr 

 

 

 

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 

 


