
 

This document has been created within the framework of the Project „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas 
from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on 

innovation and new technologies” (eOUTLAND), financed under the INTERREG V-A Cooperation Program "Greece-Bulgaria 2014-2020", Subsidy 
Contract No В2.6d.06/02.10.2017. The 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.“ 

Δελτίο Τύπου - Πρόσκληση 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος eOUTLAND 
«Προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και σε 

άλλες προστατευόμενες περιοχές από φυσικές καταστροφές μέσω ενός 
πιστοποιημένου πλαισίου διασυνοριακής εκπαίδευσης, κατάρτισης και υποστήριξης 

των εθελοντών πολιτικής προστασίας που βασίζεται στη καινοτομία και τις νέες 
τεχνολογίες», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας 

Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» 

πραγματοποιείται η Εκπαίδευση – Τελική Επίδειξη στη Βουλγαρία στο Svilengrad, 
Haskovo, για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας των Δήμων – μελών της ΔΥΟΠΠ 

με ημέρα αναχώρησης από Ελλάδα την Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019 
και ημέρα επιστροφής από Βουλγαρία την Παρασκευή 07 Ιανουαρίου 2019. 

Στην εκπαίδευση θα συμμετέχουν: 

•         10 Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας από τους Δήμους – Μέλη της 
ΔΥΟΠΠ στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (Δήμος Θεσσαλονίκης, 

Δήμος Θέρμης, Δήμος Νεάπολης – Συκεών, Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, 
Δήμος Ωραιοκάστρου) 

•         1 Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας από το Δήμο Κομοτηνής και 
•          1 Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου. 

Θα προτιμηθούν μέλη ομάδων Πολιτικής Προστασίας, τα οποία συγκεντρώνουν τα 
χαρακτηριστικά ενός πεπειραμένου εθελοντή και έχουν παρακολουθήσει ήδη τις 

δυο εκπαιδευτικές ενότητες του Προγράμματος eOUTLAND. 

 

Παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε την πρόσκληση στις εθελοντικές ομάδες του 
Δήμου σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να 
επικοινωνείτε με τα γραφεία και το προσωπικό της ΔΥΟΠΠ στα τηλέφωνα 

2310 – 024796, 2310 – 463030 και 6937 – 212999 

μέχρι το μεσημέρι της 3ης Ιουνίου 2019. 

 

Η Πρ/νη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και 
Πληροφορικής του Δήμου Θέρμης και 

Υπεύθυνη του Προγράμματος eOUTLAND 
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