
            

 

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη υποδομών ανάδειξης και ερμηνείας περιβάλλοντος στη λίμνη Δοϊράνη και αύξηση 
της επιχειρησιακής ικανότητας της τοπικής κοινωνίας 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, στο πλαίσιο του 
έργου «Ανάπτυξη υποδομών ανάδειξης και ερμηνείας περιβάλλοντος στη λίμνη Δοϊράνη και αύξηση 
της επιχειρησιακής ικανότητας της τοπικής κοινωνίας», που χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία 
Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών, οργάνωσε σειρά δράσεων 
με στόχο την προβολή και δημοσιοποίηση, τόσο των δράσεων του έργου, όσο και της ίδιας της λίμνης 
ως προορισμού ιδιαίτερου φυσικού και αναψυχικού ενδιαφέροντος. 

Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις δημοσιοποίησης του έργου αφορούσαν στα ακόλουθα: 

• Δημιουργία ιστοσελίδας για το έργο  

• Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο: «Ανάδειξη και προβολή της Λίμνης Δοϊράνης» 

• Διοργάνωση Σεμιναρίου κατάρτισης με τίτλο: «Ενίσχυση της ικανότητας στελεχών για την 
οργάνωση και λειτουργία υποδομών ενημέρωσης» 

 

Η ιστοσελίδα του έργου αναρτήθηκε στο διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΚΒΥ, με στόχο την ενημέρωση 
του ευρύ κοινού για την ταυτότητα, τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου. Το περιεχόμενό της 
συμπληρώνεται από συνοπτική και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση για την περιοχή της 
λίμνης Δοϊράνης, στοxεύοντας  στην προβολή και ανάδειξη του φυσικού και αισθητικού πλούτου της 
περιοχής. Η ιστοσελίδα είναι, επίσης, προσβάσιμη στην αγγλική και την επίσημη γλώσσα της Fyrom. 

Η ημερίδα «Ανάδειξη και προβολή της Λίμνης Δοϊράνης» πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2007 
στο Μουσείο Λίμνης Δοϊράνης, με στόχο την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου, αλλά και την 
ανάδειξη της λίμνης Δοϊράνης σε προορισμό ιδιαίτερου οικολογικού, αισθητικού και αναψυχικού 
ενδιαφέροντος. Στην ημερίδα έλαβαν μέρος εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης, της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και περιβαλλοντικών οργανώσεων από την Ελλάδα και την Fyrom. 

Το σεμινάριο κατάρτισης υλοποιήθηκε στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2007 στο Μουσείο Λίμνης Δοϊράνης 
και στο Κέντρο Ενημέρωσης Λίμνης Κερκίνης, με σκοπό την εκπαίδευση και ενίσχυση της ικανότητας 
στελεχών που ασχολούνται με την οργάνωση και λειτουργία ενημερωτικών υποδομών της περιοχής. 
Συμμετείχαν στελέχη των δύο χωρών, τα οποία εργάζονται σε ενημερωτικές υποδομές της 
διασυνοριακής περιοχής, αλλά και εκπρόσωποι οργανισμών, που, είτε εδρεύουν στη διασυνοριακή 
περιοχή, είτε αναπτύσσουν σχετικό έργο σε αυτή. Η θεματική του περιλάμβανε θεωρητικές 
προσεγγίσεις, καθώς και πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων σε θέματα οργάνωσης και λειτουργία 
ενημερωτικών υποδομών, αλλά και γενικότερα θέματα επικοινωνίας, ανάδειξης και προβολής. 

Επιπλέον, για την προβολή και δημοσιοποίηση των δράσεων του έργου στο ευρύ κοινό, αλλά και της 
ίδιας της Λίμνης, υλοποιήθηκε ο επικοινωνιακός σχεδιασμός που περιλάμβανε τις εξής ενέργειες: 

• Αποστολή δελτίων τύπου για τη διεξαγωγή της ημερίδας και του σεμιναρίου κατάρτισης, σε 
εθνικά και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, συντάχθηκαν και αποστάλθηκαν σε MME 
εθνικής και τοπικής εμβέλειας από δύο (2) δελτία τύπου πριν και μετά το τέλος κάθε 
εκδήλωσης (ημερίδα και σεμινάριο), σε τρεις γλώσσες το καθένα (ελληνικά, αγγλικά και στην 
επίσημη γλώσσα της ΠΓΔΜ).  



• Ανάρτηση προσκλήσεων, προγραμμάτων, αφισών, ενημερωτικών κειμένων και δελτίων τύπου 
στην ιστοσελίδα του έργου. 

• Ανάρτηση των αφισών της ημερίδας και του σεμιναρίου κατάρτισης, σε επιλεγμένα σημεία του 
δήμου Δοϊράνης και του δήμου Dojran. 

• Συγγραφή σχετικών άρθρων στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο, τα οποία ενημέρωναν το 
κοινό για τις δράσεις του έργου. 

• Δημοσίευση άρθρων και ειδήσεων στις έντυπες εκδόσεις του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας/Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων, όπως στο περιοδικό ΑΜΦΙΒΙΟΝ (Τεύχος 
71 και 72). 
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