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Το έργο eOUTLAND προβλέπει τη δημιουργία πλήρους εκπαιδευτικού πακέτου για 
τους εθελοντές σε ενιαίο διασυνοριακό επίπεδο (ενότητες, εγχειρίδια και 
εφαρμογές νέας τεχνολογίας), την διενέργεια πολυήμερων κοινών εκπαιδεύσεων, 
καθώς και εκπαιδεύσεων που θα μεταδίδονται αποκλειστικά διαδικτυακά, την 
διενέργεια εκδηλώσεων προβολής του έργου και των αποτελεσμάτων του στο 
κοινό, την δημιουργία εφαρμογών νέας τεχνολογίας για την υποστήριξη της 
επιχειρησιακής ικανότητας των εθελοντικών ομάδων, την εκπόνηση σχεδίων 
φύλαξης από πυρκαγιές υπαίθρου και σχεδίων επαγρύπνησης από πλημμύρες, 
τον εξοπλισμό των εθελοντικών ομάδων (οχήματα, προσωπικός εξοπλισμός, 
εξοπλισμός πεδίου, εξοπλισμός τεχνολογίας) και την δημιουργία κέντρου ελέγχου 
της επιχειρησιακής λειτουργίας των εθελοντών. 

Τέλος, περίοπτη θέση ανάμεσα στα κύρια αποτελέσματα του  έργου eOUTLAND, θα 
κατέχει και η δημιουργία φακέλου προδιαγραφών και αναλυτικού οδικού χάρτη 
για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της ΔΥΟΠΠ στα θέματα που 
άπτονται των καταστατικών της σκοπών.

Ποιός ο κύριος στόχος του eOUTLAND;
The eOUTLAND project main objective is the creation of a complete training 
package for volunteers at a single cross-border level (modules, manuals and new 
technology applications), multi-day joint trainings, as well as training courses that 
will be broadcast exclusively on-line, conducting project promotions and results to 
the public, to create new technology applications to support the operational capaci-
ty of voluntary groups, the preparation of plans for guarding from rural fires and 
flood alert plans, the equipment of voluntary groups (vehicles, personal equipment, 
field equipment, technology equipment) and the creation of a center for the control 
of the volunteers' operations.

Finally, a prominent position among the main results of the eOUTLAND project will 
be the creation of a dossier of specifications and a detailed road map for the certifi-
cation of the educational process of the DYAPP in matters pertaining to its constitu-
tional objectives.

What is eOUTLAND?

What is the main objective of eOUTLAND?

EOUTLAND is the continuation, on a wider scale, of the 
already completed and successful project, OUTLAND. It 
aims to capitalize and further develop the synergies 
that have been established to create better conditions 
for the protection of NATURA 2000 and other protected 
areas in the cross-border area from natural disasters 
(rural fires and floods).

Some of them are the Sheikh-Sua Peripheral Forest 
(landscape of special natural beauty), the major rede-
velopment area of   Thessaloniki, the "Dadia-Lefkim-
is-Soufli Forest" (protected area of   the NATURA 2000 
network), "Sakar" of the NATURA 2000 network in 
Bulgaria) and "Derventski Bazizenija 1" (protected 
area of   the NATURA 2000 network).

Τί είναι το eOUTLAND;
Tο  eOUTLAND αποτελεί την συνέχεια, σε ευρύτερη 
κλίμακα, του ήδη ολοκληρωμένου και επιτυχημένου 
έργου, του OUTLAND. Φιλοδοξεί να κεφαλαιοποιήσει 
και να αναπτύξει περαιτέρω τις συνέργιες που έχουν 
εδραιωθεί, ώστε να δημιουργηθούν καλύτεροι όροι 
προστασίας των περιοχών NATURA 2000 και άλλων 
προστατευόμενων περιοχών στη διασυνοριακή 
περιοχή από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές 
υπαίθρου και πλημμύρες). 

Μερικές από αυτές είναι το Περιαστικό Δάσος του 
Σέιχ-Σου, τη μείζονα αναδασωτέα περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, το "Δάσος Δαδιάς - Λευκίμης - 
Σουφλίου" (προστατευόμενη περιοχή του δικτύου 
NATURA 2000), το "Σακάρ" (προστατευόμενη περιοχή 
του δικτύου NATURA 2000 στη Βουλγαρία) και το 
"Δερβέντσκι Βαζισένια 1" (προστατευόμενη περιοχή 
του δικτύου NATURA 2000). 


