
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 ot her 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.“ 
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Μπορεί το καλοκαίρι να είναι μια ζντονη περίοδοσ για την Πολιτική Προςταςία, 

υπήρξε όμωσ εξίςου ζντονο και για το “eOUTLAND”! Ο Ιοφλιοσ ξεχώριςε με το 1ο από μια 

ςειρά τεςςάρων Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Παράλληλησ Αναμετάδοςησ, με τη ςυμμετοχή 

μεγάλου αριθμοφ ςυμμετεχόντων να προςζρχονται ςτο αμφιθζατρο του ΕΚΕΤΑ, του 2ου 

εταίρου του Προγράμματοσ, αλλά και ςτη Βουλγαρία, όπου, υπό την οργάνωςη του 

Συνδζςμου Δήμων “Maritza” – του 3ου εταίρου του Προγράμματοσ, ςυγκεντρώθηκαν 

εθελοντζσ και λοιποί εμπλεκόμενοι με την Πολιτική Προςταςία για να παρακολουθήςουν το 

ςεμινάριο μζςω διαδικτφου και να ζχουν μια πρώτη επαφή με το “eOUTLAND”. Μζςα ςε 

αυτήν την περίοδο κατατζθηκε και ο τροποποιημζνοσ, πλζον, προχπολογιςμόσ του 

υπόλοιπου προγράμματοσ και εγκρίθηκε από τη Διαχειριςτική Αρχή. 

 

 


