
          

Ανάπτυξη υποδομών ανάδειξης και ερμηνείας περιβάλλοντος 
στη Λίμνη Δοϊράνη 

και αύξηση επιχειρησιακής ικανότητας της τοπικής κοινωνίας

Το έργο «Ανάπτυξη υποδομών ανάδειξης και  ερμηνείας  περιβάλλοντος  στη 
Λίμνη Δοϊράνη και αύξηση επιχειρησιακής ικανότητας της τοπικής κοινωνίας», 
υλοποιείται  από  το  ΕΚΒΥ,  σε  συνεργασία  με  τον  Δήμο  Dojran,  με 
χρηματοδότηση της Υπηρεσίας  Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) 
του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 

  Οι σκοποί 

Ο  γενικός  σκοπός  του  έργου  αφορά  στην  ανάδειξη  και  προβολή  των 
προορισμών  φυσικού  και  αισθητικού  ενδιαφέροντος  της  Λίμνης  Δοϊράνης, 
μέσω επιλεγμένων δράσεων. 

Ειδικότεροι σκοποί του έργου είναι: 

 Η  προώθηση  και  υιοθέτηση  κοινών,  μεταξύ  Ελλάδας  και  ΠΓΔΜ, 
προσεγγίσεων για την ανάδειξη της Λίμνης Δοϊράνης. 

 Η δημιουργία σύγχρονων μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος στη Λίμνη. 

 Η  ενίσχυση  της  ικανότητας  οργανισμών  των  δύο  χωρών,  για  την 
οργάνωση  και  λειτουργία  υποδομών  ανάδειξης  και  περιβαλλοντικής 
ερμηνείας.  

 Η προώθηση της συνεργασίας των δύο χωρών για την ανάδειξη και 
αξιοποίηση της περιοχής. 

  Οι δράσεις  

Σχέδιο  ανάδειξης  των  προορισμών  φυσικού  και  αισθητικού 
ενδιαφέροντος της Λίμνης Δοϊράνης. 

Το ειδικό σχέδιο ανάδειξης που εκπονείται για την περιοχή, 

καταγράφει  την  υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά υποδομές  και  έργα 
ανάδειξης και ερμηνείας περιβάλλοντος, 

αποσαφηνίζει το όραμα για την περιοχή, 

  Το έργο



αναπτύσσει τον στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάδειξή της, πραγματεύεται 
τη  διαχείριση  των  επισκεπτών  και  προτείνει  ρυθμίσεις  για  τη  χρονική 
κατανομή των επισκέψεων και τη χωρική διευθέτησή τους, 

προτείνει μεθόδους και μέσα για την ερμηνεία του φυσικού περιβάλλοντος, 

αναδεικνύει  τρόπους  προβολής,  διανομής  και  εμπορίας  προϊόντων-
υπηρεσιών αναψυχής στην περιοχή. 

Εμπλουτισμός εκθεσιακού περιεχομένου των μουσείων της Λίμνης

Με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης του κοινού για τις αξίες της Δοϊράνης, στο πλαίσιο του 
έργου,  εμπλουτίζεται  το  περιεχόμενο  των δύο υποδομών που λειτουργούν 
στην  όχθη της  λίμνης,  εκατέρωθεν  των συνόρων.  Ειδικότερα,  το  Μουσείο 
Λίμνης  Δοϊράνης  συμπληρώνεται  με  ειδικές  κατασκευές,  ενώ  το  Μουσείο 
Λίμνης Δοϊράνης του Δήμου  Dojran αποκτά νέο πρόσωπο και οργανώνει το 
εκθεσιακό του περιεχόμενο σύμφωνα με τις σύγχρονες μουσειακές πρακτικές.

Σεμινάριο κατάρτισης 
(24-25 Οκτωβρίου, Μουσείο Λίμνης Δοϊράνης - Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης Κερκίνης)

Το επιμορφωτικό σεμινάριο κατάρτισης υλοποιείται με σκοπό την εκπαίδευση 
και ενίσχυση της ικανότητας στελεχών που ασχολούνται με την οργάνωση και 
λειτουργία ενημερωτικών υποδομών της περιοχής. Απευθύνεται σε στελέχη 
των  δύο  χωρών,  τα  οποία  εργάζονται  σε  ενημερωτικές  υποδομές  της 
διασυνοριακής περιοχής, αλλά και σε εκπροσώπους οργανισμών, κυρίως της 
αυτοδιοίκησης,  που,  είτε  εδρεύουν  στη  διασυνοριακή  περιοχή,  είτε 
αναπτύσσουν σχετικό έργο σε αυτή. Η θεματική του περιλαμβάνει θεωρητικές 
προσεγγίσεις,  καθώς  και  πρακτική  άσκηση  των  συμμετεχόντων  σε  θέματα 
οργάνωσης  και  λειτουργία  ενημερωτικών  υποδομών,  αλλά  και  γενικότερα 
θέματα επικοινωνίας, ανάδειξης και προβολής.

Προβολή και δημοσιοποίηση 

Για την προβολή του έργου και των αποτελεσμάτων του, αλλά και για την 
ανάδειξη της περιοχής σε προορισμό ιδιαίτερου οικολογικού, αισθητικού και 
ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος, θα πραγματοποιηθούν σχετικές δράσεις, όπως η 
δημοσιοποίηση στα ΜΜΕ τοπικής και εθνικής εμβέλειας των δύο κρατών, η 
δημιουργία  ιστοσελίδας,  καθώς  και  η  διοργάνωση  ημερίδας  προβολής  του 
έργου, η οποία πραγματοποιείται στις 24 Οκτωβρίου 2007 στο Μουσείο Λίμνης 
Δοϊράνης.  


