
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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Αν το προθγοφμενο τρίμθνο ιταν γεμάτο από δράςεισ, αυτό το τρίμθνο το 

επιςκίαςε! Στισ 22 Απριλίου πολλά πρόςωπα φωτίςτθκαν όταν ζνα από τα πιο ςθμαντικά 

παραδοτζα τθσ ΔΥΟΠΠ ολοκλθρώκθκε – τα 5 εξειδικευμζνα 4x4 οχιματα περιπολίασ για 

τουσ Εκελοντζσ Πολιτικισ Προςταςίασ των Διμων – μελών τθσ ΔΥΟΠΠ! Και ενώ θ Πολιτικι 

Προςταςία των Διμων ετοιμαηόταν για τθν ζναρξθ τθσ αντιπυρικισ περιόδου, το ΕΚΕΤΑ 

άνοιγε ςτισ 10 Μαΐου τισ πόρτεσ του και ενθμζρωνε τουσ επιςκζπτεσ του για το Πρόγραμμα 

“eOUTLAND” ςτα πλαίςια τθσ εκδιλωςθσ “Open Day”. Από τθν άλλθ μεριά των ςυνόρων, 

και ζχοντασ ολοκλθρώςει ςχεδόν το ςφνολο των προγραμματικών υποχρεώςεών τουσ, οι 

Βοφλγαροι Εταίροι προχώρθςαν ςτθν οργάνωςθ τθσ Τελικισ Ανοιχτισ Εκδιλωςθσ, αλλά και 

ςτθν Υποδειγματικι Άςκθςθ με ςυμμετοχι Εκελοντών Πολιτικισ Προςταςίασ, ςτισ 4 και 6 

Ιουνίου αντίςτοιχα. Ο Ιοφνιοσ ζκλειςε μετά τθν 2θ 5μερθ Εκπαιδευτικι Εκδιλωςθ ςτθ 

Θζρμθ, ςτισ 18 Ιουνίου, με ςυμμετοχι περιςςότερων από 100 εκελοντών και 

ενδιαφερόμενων. 

 


