
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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Η νζα χρονιά ξεκίνθςε με τθν υποβολι του 3ου Ελζγχου Προόδου (Progress Report), 

αλλά και τθν προετοιμαςία για τθν 1θ 3ιμερθ Εκπαιδευτικι Εκδρομι ςτο  Haskovo. Στισ 24 

Ιανουρίου, 36 Ζλλθνεσ, Εκελοντζσ Πολιτικισ Προςταςίασ και εκπρόςωποι τθσ ΔΥΟΠΠ και 

του ΕΚΕΤΑ, ταξίδεψαν ωσ το Haskovo, ενθμερϊκθκαν για τθν εξζλιξθ του Προγράμματοσ, 

παρακολοφκθςαν μια ςειρά από εκπαιδευτικζσ παρουςιάςεισ, ενϊ ακολοφκθςε και 

πρακτικι εφαρμογι με τα ολοκαίνουργια υλικά και εργαλεία που προμθκεφτθκε ο Διμοσ 

Zlatograd – Εταίροσ 5 μζςω του “eOUTLAND”. Στισ 7 Φλεβάρθ, ςτουσ χϊρουσ τθσ ΔΥΟΠΠ, 

ςυναντικθκαν εκπρόςωποι των εκελοντικϊν ομάδων και ενθμερϊκθκαν για τα ψθφιακά 

παραδοτζα του ΕΚΕΤΑ, ενϊ, λίγεσ μζρεσ αργότερα, ςτισ 16 Φλεβάρθ ξεκίνθςε και 

ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία θ 1θ 5ιμερθ Εκπαιδευτικι Εκδιλωςθ ςτθν Κομοτθνι, με 

ςυνολικό αρικμό ςυμμετεχόντων να ξεπερνάει τα 80 άτομα! Όλα τα παραπάνω, αλλά και θ 

ανακεφαλαίωςθ των απαιτιςεων και τθσ προόδου του Προγράμματοσ, αποτζλεςαν 

αντικείμενα ςυηιτθςθσ τθσ 2θσ Ενδιάμεςθσ Συνάντθςθσ των εκπροςϊπων των Εταίρων ςτο 

Svilegrad ςτισ 22 Μαρτίου. 

 

 


