
Αυτό το ζγγραφο ζχει δημιουργηθεί ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ «Προςταςία τησ Βιοποικιλότητασ ςε θζςεισ NATURA 2000 και άλλεσ 
προςτατευόμενεσ περιοχζσ από φυςικοφσ κινδφνουσ, μζςα από ζνα πιςτοποιημζνο πλαίςιο εργαςιών για τη διαςυνοριακή επιμόρφωςη, 

εκπαίδευςη και υποςτήριξη των εθελοντών πολιτικήσ προςταςίασ, βαςιςμζνο ςτην καινοτομία και ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ»  (eOUTLAND), υπό τη 
χρηματοδότηςη του Προγράμματοσ Διαςυνοριακήσ Συνεργαςίασ INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», Συμβόλαιο Επιχορήγηςησ No 
В2.6d.06/02.10.2017. Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Αναπτυξιακό Ταμείο και από εθνικοφσ πόρουσ των 

χωρών που ςυμμετζχουν ςτο Πρόγραμμα Συνεργαςίασ INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020». 
This document has been created within the framework of the Project „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other pr otected 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.“ 
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Μπορεί το “eOUTLAND” να ζκλειςε μόλισ το πρώτο του τρίμθνο, ωςτόςο το 

θμερολογιακό ζτοσ με το δεφτερο εξάμθνό του ολοκλθρώκθκε και οι εταίροι κατακζςανε 

επιτυχώσ τον 1ο Ζλεγχο Προόδου (Progress Report). Δεν ιταν όμωσ αυτό που μονοπώλθςε 

το διάςτθμα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018. Ο προςεκτικόσ ζλεγχοσ όλου του 

προγραμματιςμοφ για τα επόμενα χρόνια, θ λεπτομερισ καταγραφι των απαιτιςεων για 

τισ επερχόμενεσ προκλιςεισ και θ επιςιμανςθ όλων όςων ζπρεπε να αλλαχτοφν από τον 

αρχικό ςχεδιαςμό ιταν οι βαςικότερεσ ζννοιεσ των εταίρων, ώςτε να διαςφαλιςτεί θ ομαλι 

εξζλιξθ του “eOUTLAND”. Μεταξφ άλλων, διενεργικθκε μια ςειρά ςυναντιςεων με 

εκπροςώπουσ Εκελοντικών Οργανώςεων Πολιτικισ Προςταςίασ, ώςτε να εξαςφαλιςτεί ότι 

τα παραδοτζα του “eOUTLAND” κα αποτελοφςαν λφςεισ ςε μερικά προβλιματα που 

αντιμετωπίηουν ςτο δφςκολο, ανιδιοτελζσ τουσ ζργο. 

 

 


