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5-day training in Greece for Greek and Bulgarian volunteers and partners' representatives, 

municipal area of Thermi and Thessaloniki 

Project „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other 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 

During 18.06.2019 – 22.06.2019 a 5-day training for Bulgarian and Greek volunteers and representatives 

of project partners under the project “Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other 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”, acronym eOUTLAND, Subsidy 

contract № В2.6d.06/02.10.2017 was held in Conference Centre of Centre of Research and Technology 

Hellas, in the Technological Park of Thessaloniki, at the 6th km Harilaou – Thermis, in the municipal area 

of Thermi and Thessaloniki, in the Prefecture of Thessaloniki of the Region of Central Macedonia. The 

training was hosted Project Beneficiary 5 - Network for the operational Support and Education of the 

volunteers’ Associations in the field of civil protection against natural disasters – NSEA. The training was 

attended by participants from Bulgaria and Greece – representatives of Municipalities, prject partners, 

volunteers. RAM "Maritza" ensured the participation of 20 people from Bulgaria in the training. 
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The 5-day training in Greece for Greek and Bulgarian volunteers and partners' representatives 

included the following topics:   

 Organizational and operational compability and cooperation of civil protection volunteers at 

the crossborder level. 

 Landscape, biodiversity and protected areas: awareness raising along the cross-border 

area. 

 Forest Fire Management. 

 Civil Protection Volunteers’ Personal Safety. 

 Civil Protection Volunteers’ Equipment and Tools. 

 ICT Tools for Volunteers of Civil Protection under the eOUTLAND project by the Project 

Beneficiary 2 - Centre for Research and Technology Hellas, Information Technologies 

Institute (CERTH - ITI). 
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 Discussion sessions. 

 Exchange of experience and presentation of good practices from Greece and Bulgaria 

 

 


