
 

 

 

 

Πρόγραμμα: Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» 

Πρόσκληση: 3η  

Τίτλος έργου: Cross border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection 

(Διασυνοριακός Προγραμματισμός και Μέτρα Υποδομών για την Αντιπλημμυρική Προστασία) 

Ακρωνύμιο: Flood Protection 

Άξονας προτεραιότητας 2: Α Sustainable and Climate adaptable Cross-Border Area 

Επενδυτική προτεραιότητα 5b: Promoting investment to address specific risks, ensuring 

disaster resilience and developing disaster management systems 

Περίληψη έργου: Αντικείμενο του έργου «Flood Protection» είναι έργα υποδομών που θα 

συμβάλουν στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινόμενων που σημειώνονται στις διασυνοριακές 

περιοχές Ελλάδας-Βουλγαρίας και τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μονομερώς από τη 

κάθε χώρα. Το έργο «Flood Protection» περιλαμβάνει έργα υποδομών μικρής κλίμακας στις 

λεκάνες απορροής των ποταμών Στρυμόνα, Έβρου  και Άρδα, καθώς και στη Λίμνη Κερκίνη, 

καθώς και έγγειες βελτιώσεις για τη βελτίωση της αντοχής του οικοσυστήματος.  

Μέσα από το έργο «Flood Protection» θα γίνουν κοινές και συντονισμένες αναβαθμίσεις των 

υφιστάμενων και κατασκευή νέων προγραμματισμένων υποδομών μικρής κλίμακας στις 2 

λεκάνες απορροής ποταμών και στις δύο πλευρές των συνόρων, ενώ παράλληλα θα γίνει 

ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των επιπτώσεων των μέτρων υποστήριξης. Μέσα από την 

συγκέντρωση και την ανάλυση δεδομένων θα δημιουργηθούν μοντέλα για την ποσότητα των 

φερτών υλικών που εισέρχονται στις λεκάνες απορροής και ιδιαίτερα στη Λίμνη Κερκίνη, θα 

καταρτιστούν σενάρια  για την αντοχή  των υφιστάμενων υποδομών και θα προταθούν εκείνες 

οι υποδομές οι οποίες θα μπορούν να υποστηρίξουν την μέγιστη δυνατή προστασία της περιοχής 

από πλημμύρες.   

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 11.499.960,00€ 

Προϋπολογισμός Π.Κ.Μ: 3.944.330,00€  

Ποσοστό Ευρωπαϊκής Συγχρηματοδότησης: 85% 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου: 11/9/2017-10/9/2020 (36 μήνες) 

Συμμετέχοντες Φορείς :  

1. LP: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Ελλάδα) 

2. P2: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Ελλάδα) 

3. P3: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Ελλάδα) 

4. P4: District Administration of Blagoevgrad (Βουλγαρία) 

5. P5: District Administration of Haskovo (Βουλγαρία) 

6. P6: District Administration of Kardjali  (Βουλγαρία) 

7. P7: District Administration of Smolyan (Βουλγαρία). 

Website: http://www.greece-bulgaria.eu/ 

 

 

       

 

 

                                                                                                         


