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Περίληψη  
Η διατήρηση, η ανάδειξη και η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτισµικών πόρων µιας 
περιοχής, είναι πρωταρχικής σηµασίας να γίνεται βάσει σχεδιασµού που στοχεύει στην 
αειφορία. Με τον τρόπο αυτό προάγεται η αειφόρος ανάπτυξή της, συνδυάζοντας την 
ικανοποίηση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών µε τη µέριµνα για τη διατήρηση της 
φύσης. 

Το όρος Ροδόπη µοιράζεται µεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδος (σε αναλογία έκτασης 
περίπου 80:20) και αποτελεί ανεκτίµητο οικολογικό και πολιτιστικό κεφάλαιο για τις δύο 
χώρες. Λόγω της υψηλής οικολογικής αξίας της, τµήµατα της Ροδόπης προστατεύονται βάσει 
των Εθνικών Νοµοθεσιών και Κοινοτικών Οδηγιών. Μέσα στο ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό 
περιβάλλον της άνθισε ο πολιτισµός από την αρχαϊκή περίοδο, µέχρι τα ρωµαϊκά, βυζαντινά 
και νεότερα χρόνια. 

Ποικίλοι κοινωνικο-οικονοµικοί παράγοντες συνέβαλαν στη µεγάλη µείωση του 
πληθυσµού της Ροδόπης, εκατέρωθεν των συνόρων. Τα τελευταία χρόνια άρχισε να 
αναπτύσσεται ο τουρισµός, αλλά µε τρόπο αποσπασµατικό λόγω απουσίας ολοκληρωµένου 
πλαισίου τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής και άσκησης δραστηριοτήτων ανάδειξης-
αναψυχής. Αναφορικά δε µε την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, τα καθεστώτα 
προστασίας και οι πρακτικές διαχείρισης στη Ροδόπη παρουσιάζουν διαφορές τόσο µεταξύ 
των δύο χωρών όσο και µεταξύ επιµέρους περιοχών του όρους στην ίδια χώρα. 

Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για 
διασυνοριακή προσέγγιση στη διατήρηση και διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών της 
Ροδόπης και εφαρµόζοντας τις σύγχρονες αντιλήψεις περί προστατευόµενων περιοχών, από 
το 2004 συνεργάζεται στενά µε φορείς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
προς την κατεύθυνση αυτή, αξιοποιώντας τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά µέσα. Στο πλαίσιο 
αυτό υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που θέτουν τις βάσεις για τη διατήρηση, 
διαχείριση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισµικών πόρων της περιοχής και προάγουν 
την αειφορική ανάπτυξή της. 

Το έργο «Ελληνο-Βουλγαρική συνεργασία για την ενίσχυση της προστασίας και της 
διαχείρισης των φυσικών πόρων», το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών 
στο πλαίσιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Βοήθειας Hellenic Aid παρείχε την ευκαιρία να 
εκπονηθεί «Σχέδιο για τη διατήρηση και την ανάδειξη των φυσικών και πολιτισµικών πόρων 
του Νοµού Ροδόπης», στην κατεύθυνση της αειφορικής ανάπτυξης της περιοχής. Το σχέδιο 
δοµείται σε 4 άξονες παρεµβάσεων, δύο από τους οποίους εστιάζουν σε παρεµβάσεις στον 
ορεινό όγκο της Ροδόπης, στον οµώνυµο νοµό. Μέρος των προτεινόµενων παρεµβάσεων που 
αφορούν στα δασικά οικοσυστήµατα της Ροδόπης,  εντάχθηκαν στο έργο «Προστασία και 
ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νοµού Ροδόπης» που εγκρίθηκε το 2009 από την 
Επιτροπή Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, µε φορέα 
υλοποίησης την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, µέσω των αρµόδιων 
διευθύνσεών της (Υδάτων, ∆ασών, Γεωργικής Ανάπτυξης, και Περιβάλλοντος και 
Χωροταξίας). 

Για την περιοχή της Κεντρικής και ∆υτικής Ροδόπης υλοποιήθηκαν δύο έργα από την 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ράµας – Καβάλας – Ξάνθης, τα οποία χρηµατοδοτήθηκαν από 
το χρηµατοδοτικό µέσο INTERREG IIIA/ Ελλάδα – Βουλγαρία. Στο πλαίσιο του  έργου 
«Ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την προώθηση του κοινού σχεδιασµού διαχείρισης περιοχών 
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ιδιαίτερης οικολογικής σηµασίας, στον ορεινό όγκο της Ροδόπης στο πνεύµα της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ» πραγµατοποιήθηκε τριήµερο συνέδριο µε τη συµµετοχή εισηγητών από την 
Ελλάδα, τη Βουλγαρία και από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσα από το οποίο 
προσδιορίσθηκαν οι τοµείς προτεραιότητας για συνεργασία των δύο πλευρών, για την 
αειφόρο ανάπτυξη της Ροδόπης εκατέρωθεν των συνόρων. Επιπροσθέτως παρήχθη υλικό 
επιµόρφωσης, µε τίτλο «Αειφορική διαχείριση των διασυνοριακών προστατευόµενων περιοχών 
της Ροδόπης», ο σχεδιασµός του οποίου βασίσθηκε στις ανάγκες επιµόρφωσης που 
αναγνωρίσθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Το εν λόγω έργο αναγνωρίσθηκε ως έργο καλής 
πρακτικής κατά την αποτίµηση του προγράµµατος INTERREG. 

Στο πλαίσιο του έργου «Κοινές προσεγγίσεις για τον σχεδιασµό της ανάδειξης οικολογικά 
ευαίσθητων περιοχών στη Ροδόπη», προσδιορίσθηκαν η στρατηγική και οι δράσεις που 
απαιτούνται για την ανάδειξη της ∆υτικής και Κεντρικής Ροδόπης, παρήχθη το Σχέδιο 
Ανάδειξης της περιοχής και υλοποιήθηκαν πιλοτικές δράσεις όπως κατασκευή και βελτίωση 
µονοπατιών, σηµάνσεις επιλεγµένων διαδροµών και παραγωγή έντυπου και οπτικοακου-
στικού ενηµερωτικού υλικού. 
 
Εισαγωγή 
Όσο οι φυσικοί πόροι θεωρούνταν «άφθονοι» και οι φυσικές περιοχές «ατέλειωτες», η 
υποβάθµισή τους δεν γινόταν αντιληπτή και η διαχείρισή τους ασκούταν χωρίς σχεδιασµό και 
ανάλογα µε τις πρόσκαιρες ανάγκες. Όταν οι κοινωνίες αντιλήφθηκαν ότι υπήρχε ανάγκη να 
εξασφαλισθεί η παραγωγή αγαθών και η παροχή υπηρεσιών και για τις µελλοντικές γενιές, 
εµφανίσθηκαν ως ανάγκες η συνετή χρήση των φυσικών πόρων, αλλά και η υιοθέτηση 
διαφορετικών µοντέλων ανάπτυξης.  

Σύµφωνα µε τον κλασικό ορισµό, όπως αυτός διατυπώνεται στη διαδικτυακή πύλη 
Europa1 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αειφόρος ανάπτυξη είναι η «ανάπτυξη που καλύπτει τις 
ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να 
καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη είναι αειφόρος όταν υπάρχει 
µέριµνα ώστε η σηµερινή «µεγέθυνση» να µην υπονοµεύει τις δυνατότητες «µεγέθυνσης» 
των µελλοντικών γενεών. Η αειφόρος ανάπτυξη έχει εποµένως τρεις συνιστώσες οι οποίες 
απαιτούν ισόρροπη πολιτική συνεκτίµηση: την οικονοµική, την κοινωνική και την 
περιβαλλοντική. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη, που 
εγκρίθηκε το 2001 και αναθεωρήθηκε το 2005 (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  
2005), συµπληρώνεται, µεταξύ άλλων, και από την αρχή της ένταξης των περιβαλλοντικών 
προβληµατισµών στις ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Στις µέρες µας, µε επιτακτική την ανάγκη για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, τα ανωτέρω 
αποκτούν διασυνοριακή διάσταση και εκτείνονται πέραν των συνόρων που καθορίζουν τα 
όρια των κρατών. Σε ολόκληρο τον πλανήτη, φυσικοί πόροι όπως σπουδαία ή και σπάνια 
οικοσυστήµατα, νερά ποταµών και λιµνών, κ.ά. «διαιρούνται» από εθνικά σύνορα µεταξύ 
δύο ή περισσοτέρων κρατών, καθώς αυτά δεν αποτελούν παράλληλα και οικολογικά όρια. Ως 
αποτέλεσµα, οι πόροι αυτοί γίνονται αντικείµενο διαφορετικής διαχείρισης και διαφορετικών 
πρακτικών χρήσης σε κάθε πλευρά των συνόρων, συχνά ασύµβατων µεταξύ τους. Το γεγονός 
αυτό συχνά επιφέρει υποβάθµιση των λειτουργιών και των αξιών τους, αλλά και των 
«υπηρεσιών» που µπορούν να προσφέρουν στον άνθρωπο και θέτει σε κίνδυνο τη διατήρησή 
τους. Όπως το νερό δεν αναγνωρίζει σύνορα κατά τη ροή του, όπως τα φυτά και τα ζώα δεν 
αναγνωρίζουν σύνορα κατά την εξάπλωση ή την µετανάστευσή τους, ούτε και οι κίνδυνοι 
που τα απειλούν αναγνωρίζουν σύνορα. 

                                                           
1 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/index_el.htm  
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Η αναγνώριση ότι το φυσικό περιβάλλον εκατέρωθεν των συνόρων είναι ενιαίο, 
συνεπάγεται και αναγνώρισης της ανάγκης για υιοθέτηση και εφαρµογή ενιαίων αρχών που 
θα διέπουν τη διατήρηση και διαχείρισή του, καθώς και την αξιοποίηση των ευκαιριών που 
προσφέρει το περιβάλλον αυτό για την οικονοµική άνοδο και την βελτίωση της ποιότητας 
ζωής όλων των κατοίκων, σε κάθε πλευρά των συνόρων. Η εφαρµογή ενιαίων αρχών σε 
διασυνοριακές φυσικές περιοχές έχει αποδειχθεί παγκοσµίως ότι διευκολύνεται τα µέγιστα 
µέσω της συνεργασίας σε διαφορετικά επίπεδα, αναλόγως των σκοπών που έχουν τεθεί, και  
µε ποικίλα µέσα, εργαλεία και µηχανισµούς, αναλόγως των βηµάτων που έχουν 
αναγνωρισθεί για την επίτευξη του σκοπού.  

Η διασυνοριακή συνεργασία στους τοµείς της διατήρησης και της διαχείρισης φυσικών 
πόρων και περιοχών δεν επιβάλλεται µόνο από τις σύγχρονες επιστηµονικές προσεγγίσεις της 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. διατήρηση και διαχείριση σε επίπεδο 
οικοσυστήµατος, λεκάνης απορροής, τοπίου). Επιβάλλεται και από την αναγνώριση του 
κοινωνικού ρόλου της διασυνοριακής συνεργασίας, δηλαδή της ευρύτερης συνεισφοράς της 
στην επίτευξη και διατήρηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της φιλίας και της δίκαιης 
κατανοµής των ωφελειών µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών. Η σύζευξη της ανάπτυξης µε 
την προστασία του περιβάλλοντος και τις ανάγκες των κοινωνιών αποτελεί την πεµπτουσία 
της αειφόρου ανάπτυξης. Είναι πρωταρχικής σηµασίας, η ανάδειξη και αξιοποίηση των 
πόρων µιας περιοχής να γίνεται µε βάση έναν στρατηγικό σχεδιασµό που θα στοχεύει στην 
αειφορία.  
 
Η Ροδόπη 
Το όρος Ροδόπη, φυσικό σύνορο µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, εκτείνεται σε περίπου 
19.000 km2, εκ των οποίων το 18% βρίσκεται στην Ελλάδα και το 82% στη Βουλγαρία. 
Πρόκειται για ένα πολύτιµο οικοσύστηµα της Βαλκανικής χερσονήσου, µια οροσειρά 
τεράστιας οικολογικής σπουδαιότητας, µέσα στο ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον της 
οποίας άνθισε ο πολιτισµός από την αρχαϊκή περίοδο, µέχρι τα ρωµαϊκά, βυζαντινά και 
νεότερα χρόνια. Η Ροδόπη αποτελεί σήµερα ανεκτίµητο οικολογικό και πολιτιστικό κεφάλαιο 
για τις δύο χώρες.  

Στην υψηλή οικολογική αξία της Ροδόπης συντέλεσαν η γεωγραφική της θέση (σηµείο 
συνάντησης της Βαλκανικής, Ιρανοκασπικής και Μεσογειακής χλωρίδας και πανίδας), η 
γεωλογική σύσταση και γεωµορφολογία της, καθώς και το γεγονός ότι δεν επλήγη από τους 
παγετώνες. Ως αποτέλεσµα, πολλά είδη της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης βρήκαν 
καταφύγιο στη Ροδόπη, ο ορεινός όγκος της οποίας σηµατοδοτεί σήµερα το νοτιότερο όριο 
της εξάπλωσής τους. Λόγω της υψηλής οικολογικής αξίας της, τµήµατα της Ροδόπης 
εκατέρωθεν των συνόρων προστατεύονται βάσει των Εθνικών Νοµοθεσιών και Κοινοτικών 
Οδηγιών.  

Στην ελληνική πλευρά της Ροδόπης, παρά τη σχετικά µικρή της έκταση, επτά περιοχές 
έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο NATURA 2000 (4 Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας και 3 
Ζώνες Ειδικής Προστασίας), δύο έχουν χαρακτηρισθεί ως ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης, 
µία περιοχή χαρακτηρίζεται από το Συµβούλιο της Ευρώπης ως Βιογενετικό Απόθεµα, ενώ 
απαντούν και Καταφύγια Άγριας Ζωής. Ιδιαίτερα το δυτικό και κεντρικό τµήµα της Ροδόπης, 
στα βόρεια των Νοµών ∆ράµας και Ξάνθης, από το όρος Φαλακρό έως τα Ποµακοχώρια της 
Ξάνθης και από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα έως την περιοχή της Σταυρούπολης και του 
Παρανεστίου, φιλοξενεί τα παραγωγικότερα δάση της Ελλάδας και ορισµένα από τα λιγότερο 
αλλοιωµένα φυσικά οικοσυστήµατα της Ευρώπης και παρέχει καταφύγιο σε ζώα που 
απειλούνται µε εξαφάνιση, όπως η καφέ αρκούδα και το αγριόγιδο. Στο σύνολό της η 
ελληνική πλευρά της Ροδόπης χαρακτηρίζεται από ένα πολυποίκιλο ανάγλυφο µε 
αναρίθµητες κορυφές, φιδωτά ρέµατα και παραποτάµους του Νέστου, του Κοµψάτου και του 
Φιλιουρή, κατάφυτες χαράδρες και εντυπωσιακούς καταρράκτες. Είναι ένας τόπος 
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αραιοκατοικηµένος, αλλά κατάσπαρτος µε ερειπωµένα χωριά, νερόµυλους, τοξωτά γεφύρια, 
κάστρα και αρχαιολογικά κατάλοιπα.  

Αντίστοιχης σπουδαιότητας και οµορφιάς είναι και το βουλγαρικό τµήµα της οροσειράς 
όπου απαντούν περισσότερα από 1.900 είδη φυτών, αριθµός που αντιστοιχεί περίπου στο 
50% της χλωρίδας της Βουλγαρίας, 70 είδη θηλαστικών και περίπου το 70% της 
ορνιθοπανίδας της Βουλγαρίας. Τα δάση κωνοφόρων καταλαµβάνουν το 70% της βλάστησης 
στη ∆υτική Ροδόπη, όπου απαντούν και οι καλύτερα διατηρηµένοι πληθυσµοί µαύρης πεύκης 
της Βουλγαρίας, ενώ το υπόλοιπο 30% καλύπτεται από ορεινά λιβάδια και βοσκοτόπια. 
Αντίστροφη είναι η εικόνα στην Ανατολική Ροδόπη όπου δασωµένο είναι περίπου µόνο το 
30% της έκτασής της, µε κυρίαρχα τα δάση φυλλοβόλων, ενώ το υπόλοιπο 70% καλύπτεται 
από λιβάδια και στέπες. Η πρώτη προστατευόµενη περιοχή στη βουλγαρική πλευρά της 
Ροδόπης κηρύχθηκε το 1941, ενώ έως το 2006 είχαν κηρυχθεί ως προστατευόµενες 216 
περιοχές, συνολικής έκτασης 276.740 στρεµµάτων, οι οποίες περιλαµβάνουν τα 
σπουδαιότερα οικοσυστήµατα, είδη και φυσικούς σχηµατισµούς (σπήλαια, καταρράκτες 
κ.λπ.) της Ροδόπης. 

Από πολιτισµική άποψη, η Ροδόπη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας της 
ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα των δύο κρατών. Από τους προϊστορικούς ήδη χρόνους η 
Ροδόπη αποτελούσε τµήµα του ευρύτερου χώρου της αρχαίας Θράκης. Η γεωγραφική της 
θέση υπήρξε στρατηγικής σηµασίας, στο σταυροδρόµι των θαλάσσιων και χερσαίων δρόµων 
που ενώνουν τον ελλαδικό χώρο µε την Ανατολή, το Αιγαίο µε τη Μαύρη θάλασσα, την Ασία 
µε την Ευρώπη. Μέσα στο ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό της περιβάλλον έζησαν και άφησαν τα 
ίχνη τους οι άνθρωποι της εποχής του Χαλκού, τα Θρακικά φύλα, οι Ίωνες άποικοι και όλες 
οι γενιές των Ελλήνων που κράτησαν ψηλά τον ελληνικό πολιτισµό στην περιοχή, από την 
αρχαϊκή, κλασική και ελληνιστική περίοδο, µέχρι τα ρωµαϊκά, βυζαντινά και νεότερα χρόνια. 
Η ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης γνώρισε την Ρωµαϊκή κυριαρχία, δέχτηκε επιδροµές από 
βόρειους λαούς, ενώ στα τέλη του 19ου αιώνα µε αρχές του 20ου έγινε πεδίο ανταγωνισµού 
των βαλκανικών δυνάµεων και της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου 
και την είσοδο των Ναζιστικών στρατευµάτων, η περιοχή της Ροδόπης µαζί µε την υπόλοιπη 
Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία περιέρχεται υπό βουλγαρική κατοχή και αποδίδεται 
στην Ελλάδα µετά το τέλος του πολέµου.  

Ποικίλοι κοινωνικο-οικονοµικοί παράγοντες συνέβαλαν στη µεγάλη µείωση του 
πληθυσµού της Ροδόπης, εκατέρωθεν των συνόρων. Τα τελευταία χρόνια άρχισε να 
αναπτύσσεται ο τουρισµός, αλλά µε τρόπο αποσπασµατικό λόγω απουσίας ολοκληρωµένου 
πλαισίου ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής και άσκησης δραστηριοτήτων 
αναψυχής. Αναφορικά δε µε την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, τα καθεστώτα 
προστασίας και οι πρακτικές διαχείρισης στη Ροδόπη παρουσιάζουν διαφορές τόσο µεταξύ 
των δύο χωρών όσο και µεταξύ επιµέρους περιοχών του όρους στην ίδια χώρα. 
 
Τα έργα  
Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για διασυνοριακή 
προσέγγιση στη διατήρηση και διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών της Ροδόπης και 
εφαρµόζοντας τις σύγχρονες αντιλήψεις περί προστατευόµενων περιοχών, από το 2004 
συνεργάζεται στενά µε φορείς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς 
την κατεύθυνση αυτή, αξιοποιώντας τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά µέσα. Στο πλαίσιο αυτό 
υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που θέτουν τις βάσεις για τη διατήρηση, 
διαχείριση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισµικών πόρων της περιοχής και προάγουν 
την αειφορική ανάπτυξή της. 
 
Ελληνο-Βουλγαρική συνεργασία για την ενίσχυση της προστασίας και της διαχείρισης των 
φυσικών πόρων: Εφαρµογές στον Στρυµόνα και τη Ροδόπη. 
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Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Βοήθειας Hellenic Aid, µε κύριο σκοπό την ενίσχυση της Ελληνο - 
Βουλγαρικής επιστηµονικής συνεργασίας σε θέµατα αειφορικής διαχείρισης φυσικών πόρων. 
Υλοποιήθηκε µέσω επτά (7) δράσεων, µία από τις οποίες, µε τίτλο «Ανάδειξη και αξιοποίηση 
των φυσικών και πολιτισµικών πόρων της Ροδόπης», αποσκοπούσε στον σχεδιασµό για την 
ανάδειξη και την ήπια και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη του Νοµού Ροδόπης. Στον 
νοµό υπάγεται τµήµα των ανατολικών απολήξεων της οροσειράς της Ροδόπης που αποτελεί 
το σύνορο του Νοµού µε τη Βουλγαρία και συγκεκριµένα µε τους Νοµούς της Κάρτζαλι και 
Χάσκοβο. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής εκπονήθηκε το «Σχέδιο για τη διατήρηση και την 
ανάδειξη των φυσικών και πολιτισµικών πόρων του Νοµού Ροδόπης», στην κατεύθυνση της 
αειφορικής ανάπτυξης της περιοχής.  

Το σχέδιο για τη διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισµικών πόρων του 
Νοµού Ροδόπης εκπονήθηκε σε µία περίοδο κατά την οποία, σε αµφότερες τις χώρες, 
βρισκόταν σε εξέλιξη ο σχεδιασµός για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013. Κατά την 
εκπόνησή του ελήφθησαν υπόψη, µε κάθε επιφύλαξη λόγω του µη οριστικού χαρακτήρα 
τους, σχετικές εγκύκλιοι και κείµενα διαβούλευσης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς και των Τοµεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
(ειδικότερα οι πρόνοιές τους για τις ορεινές και αγροτικές περιοχές της χώρας, τη 
διασυνοριακή συνεργασία, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης). Κυρίως 
όµως, το σχέδιο εκπονήθηκε στο πλαίσιο που όριζαν συναφείς εθνικές στρατηγικές (π.χ. 
«Στρατηγική για την ανάπτυξη του οικοτουρισµού», «Ελληνική στρατηγική προς τη βιώσιµη 
ανάπτυξη», «Εθνική στρατηγική για τους υγροτοπικούς πόρους», «Εθνικός σχεδιασµός για το 
φυσικό περιβάλλον»), το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο σχεδιασµός 
περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
(Γ΄ ΚΠΣ).  

Έµφαση δόθηκε στο τρίπτυχο «Αειφόρος διαχείριση φυσικών πόρων και 
προστατευόµενων περιοχών – Περιβαλλοντική ενηµέρωση και εκπαίδευση – Αειφόρος 
τουρισµός». Σηµαντική παράµετρος σχεδιασµού ήταν οι απόψεις και προτάσεις των τοπικών 
φορέων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν µέσα από επαφές και συνεντεύξεις στην ελληνική 
πλευρά, αλλά και µέσα από συνέδριο2 για τη διατήρηση της φύσης και την αειφόρο ανάπτυξη 
του όρους Ροδόπη 

στο οποίο µετείχαν εκπρόσωποι αρχών και φορέων από τις δύο χώρες.  
Ειδικότερα, για την εκπόνηση του σχεδίου υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα:  
 

α) Καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης στον Νοµό 
Ροδόπης. Καταγράφηκαν, αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν οι φυσικοί και πολιτισµικοί 
πόροι του νοµού, µε τη χρήση υφιστάµενων δηµοσιευµένων και αδηµοσίευτων πηγών. 
Επίσης, έγιναν επιτόπιες επισκέψεις από οµάδα ειδικών σε θέµατα δασικών, 
υγροτοπικών και πολιτισµικών πόρων, προστατευόµενων περιοχών, περιβαλλοντικής 
ενηµέρωσης και ανάδειξης. Τέλος, διενεργήθηκαν επαφές µε αρµόδιους τοπικούς 
φορείς και υπηρεσίες για την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης (έργα 
υλοποιηθέντα, προς υλοποίηση ή και προς αξιολόγηση για τη διατήρηση και ανάδειξη 
των πόρων, τοπικά προβλήµατα, χρηµατοδοτικές δυνατότητες) και για την αποτύπωση 
των προσδοκιών των τοπικών κοινωνιών.  

                                                           
2 Το συνέδριο «∆ιατήρηση της φύσης και αειφόρος ανάπτυξη στη Ροδόπη: Ανταλλαγή τεχνογνωσίας µεταξύ 
Ελλάδας και Βουλγαρίας» διοργανώθηκε από την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ράµας-Καβάλας-Ξάνθης, µε την 
υποστήριξη της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA Ελλάδα – Βουλγαρία στο πλαίσιο του έργου 
«Ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την προώθηση του κοινού σχεδιασµού διαχείρισης περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής 
σηµασίας, στον ορεινό όγκο της Ροδόπης στο πνεύµα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ».  



 6 

Οι φυσικοί πόροι διακρίθηκαν σε ενότητες και αξιολογήθηκαν βάσει κριτηρίων και 
λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη των τοπικών κοινωνιών. Κριτήρια όπως η Ευπάθεια, η 
Σπανιότητα, ο Βαθµός διατάραξης, η Κοινωνική και οικονοµική αξία, το Μέγεθος, η 
Ποικιλότητα, η ∆υνατότητα ανόρθωσης, η Ποιότητα τοπίου, η Ιστορική-αρχαιολογική 
αξία των πόρων, χρησιµοποιήθηκαν για την αναγνώριση αξόνων και µέτρων 
παρέχοντας ενδείξεις όπως: 
 
• Πόροι µε υψηλό βαθµό διατάραξης και υψηλή δυνατότητα ανόρθωσης 

ενδείκνυνται για την ανάληψη δράσεων ανόρθωσης ή αποκατάστασης. 
• Πόροι µε υψηλό βαθµό ευπάθειας, ποικιλότητας ή σπανιότητας χρειάζονται ήπιες 

παρεµβάσεις και ανάληψη δράσεων διατήρησης. 
• Πόροι µε χαµηλό βαθµό ευπάθειας, υψηλή ποικιλότητα και ποιότητα τοπίου ή 

υψηλή ιστορική- αρχαιολογική αξία προσφέρονται για την ανάληψη δράσεων 
ανάδειξης και ανάπτυξης αειφόρου τουρισµού. 

 
β) Σχεδιασµός της διατήρησης και ανάδειξης των φυσικών και πολιτισµικών πόρων του 
Νοµού Ροδόπης. Στηρίχθηκε στα αποτελέσµατα της προηγούµενης ενέργειας και 
αφορούσε: 

 
• στη διαµόρφωση οράµατος για τη διατήρηση και ανάδειξη των πόρων του Νοµού 

Ροδόπης 
• στη διαµόρφωση αξόνων προτεραιοτήτων για τη διατήρηση και ανάδειξη των 

πόρων  
• στην περιγραφή και τεκµηρίωση προτεινόµενων έργων. 

 
Για την επιλογή έργων και την ταξινόµησή τους εφαρµόσθηκαν οι αρχές της µεθόδου 
αξίας χρήσης (Zangemeister 1971). Τα κύρια κριτήρια για την αποτίµηση της αξίας 
χρήσης των έργων ήταν: η εναρµόνιση µε τους σκοπούς διατήρησης και ανάδειξης και 
η αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες. 
 
γ) ∆ιαβούλευση και οριστικοποίηση του σχεδίου. Το σχέδιο αποτέλεσε τη βάση 
διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, µέσα από την οποία προωθήθηκαν: η 
ενηµέρωση για το σχέδιο, η ανταλλαγή απόψεων και η συναίνεση των ανθρώπων της 
περιοχής και, τέλος, η οριστικοποίηση των προτάσεων έργων και παρεµβάσεων. Αρχικά 
το σχέδιο παρουσιάστηκε στους τοπικούς φορείς και υπηρεσίες δίνοντας έναυσµα σε 
έναν γόνιµο διάλογο κατά τον οποίο οι τοπικοί φορείς είχαν τη δυνατότητα να 
καταθέσουν συµπληρωµατικές προτάσεις. Ακολούθησε δεύτερος κύκλος επαφών µε 
αρµόδιους τοπικούς φορείς και υπηρεσίες µέσα από τον οποίο οριστικοποιήθηκε ένα 
κοινό όραµα για τον Νοµό, οι άξονες παρεµβάσεων, τα µέτρα και τα προτεινόµενα 
έργα, τα οποία και ετέθησαν υπόψη τους.   

 
Το τελικό κείµενο του σχεδίου, σε µορφή εκλαϊκευµένη, εστιάζει στη διατήρηση του 

φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτισµικής κληρονοµιάς του νοµού και στην ανάδειξή τους 
προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. ∆εν εξετάζει προβλήµατα πανελλαδικής εµβέλειας των 
οποίων η αντιµετώπιση απαιτεί εθνικό σχεδιασµό (π.χ. υφαλµύρωση των υπόγειων 
υδροφορέων) και, στην ίδια λογική, δεν εξετάζει επίσης τους ενεργειακούς και ορυκτούς 
πόρους και τα κοιτάσµατα.  

Το σχέδιο δοµείται σε τέσσερις άξονες παρεµβάσεων οι οποίοι προσδιορίζονται χωρικά, 
ενώ ένας πέµπτος άξονας αφορά οριζόντια στο σύνολο του νοµού. Ο κάθε άξονας 
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παρεµβάσεων οργανώνεται σε επιµέρους µέτρα, υπό τα οποία προτείνονται σειρά έργων. 
Κάθε προτεινόµενο έργο συνοδεύεται από ειδικό έντυπο περιγραφής.  

∆ύο από τους τέσσερις χωρικούς άξονες αφορούν στην γεωγραφική περιοχή της 
οροσειράς της Ροδόπης που υπάγεται στον οµώνυµο νοµό, διακρίνοντάς την αντίστοιχα σε 
Ανατολική και ∆υτική. Ο Πρώτος Άξονας αφορά στην περιοχή του όρους Ροδόπη στο δυτικό 
τµήµα του Νοµού (∆υτική Ροδόπη) και συγκεκριµένα στην γεωγραφική περιοχή που ορίζουν 
η Κοινότητα Αµαξάδων και οι ∆ήµοι Ιάσµου και Σώστου. Ο ∆εύτερος Άξονας αφορά στην 
περιοχή του όρους Ροδόπη στο ανατολικό τµήµα του Νοµού (Ανατολική Ροδόπη) και 
συγκεκριµένα στη γεωγραφική περιοχή που καταλαµβάνουν οι ∆ήµοι Κοµοτηνής, Φιλύρας 
και Αρριανών και οι Κοινότητες Οργάνης και Κέχρου και κυρίως την ορεινή και ηµιορεινή 
ζώνη τους. Το όρος Ροδόπη στον οµώνυµο Νοµό διακρίνεται για το συνδυασµό τόπων 
φυσικής οµορφιάς και πολιτισµικού-ιστορικού ενδιαφέροντος, ενώ τα σηµάδια στο 
περιβάλλον από λανθασµένους σχεδιασµούς και ασύνετες παρεµβάσεις του παρελθόντος δεν 
διαφεύγουν της προσοχής του επισκέπτη. Στη ∆υτική Ροδόπη, το επιβλητικό τοπίο στην 
τοποθεσία «Μετέωρα της Θράκης» κοντά στον οικισµό Πολύαρνο, η ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους και σπουδαίας βιολογικής ποικιλότητας κοιλάδα του Ποταµού Κοµψάτου 
(χαρακτηρισµένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας και Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας), τα 
λείψανα των βυζαντινών µοναστηριών και άλλων µνηµείων του Παπικίου όρους, τα άγρια 
άλογα που ξεπροβάλλουν σε οµάδες των 5 ή 6 ατόµων και το πλήθος εγκαταλειµµένων 
οικισµών ως αποτέλεσµα  πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών παλαιότερων εποχών, στενά 
συνδεδεµένων µε την ιστορία της Θράκης, αποτελούν µόνο µερικά από τα γνωρίσµατα της 
∆υτικής Ροδόπης τα οποία µπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο για τη αειφόρο ανάπτυξη 
της περιοχής και να αποδώσουν οφέλη στον τοπικό πληθυσµό και στους επισκέπτες. 
Αντίστοιχα στην Ανατολική Ροδόπη προς την κατεύθυνση αυτή ξεχωρίζουν η ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους και σπουδαίας βιολογικής ποικιλότητας κοιλάδα του Ποταµού Φιλιουρή 
(χαρακτηρισµένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας και Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας), τα 
βυζαντινά µνηµεία στα Σύµβολα, στα Πάτερµα και στην Νυµφαία, οι διάσπαρτοι, 
εγκαταλειµµένοι και µη, µουσουλµανικοί οικισµοί, τα ήθη και έθιµα των τοπικών κοινωνιών. 
Από την άλλη πλευρά, οι κατά τόπους υποβαθµισµένες λόγω της υπερβόσκησης δασικές 
εκτάσεις της Ροδόπης, η έντονη διάβρωση του εδάφους σε συγκεκριµένα τµήµατά της, η 
απουσία έργων βασικής υποδοµής (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης, προσπέλασης), η απουσία 
σήµανσης κατεύθυνσης, προσανατολισµού και πληροφόρησης και η εγκατάλειψη των 
ορεινών οικισµών, αποτελούν µέρος των προς επίλυση προβληµάτων κατά την πορεία προς 
την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 

Οι εν λόγω Άξονες καλύπτουν τις δράσεις και τις παρεµβάσεις για την αειφόρο 
ανάπτυξη του όρους Ροδόπη στα δυτικά και στα ανατολικά του Νοµού αντίστοιχα, 
συνδυάζοντας µέτρα που εστιάζουν σε παρεµβάσεις  και ενέργειες: 

 
- Προστασίας ή και αποκατάστασης των φυσικών πόρων.  
- Συντήρησης, βελτίωσης ή και δηµιουργίας νέων υποδοµών προσπέλασης. 
- Ανάδειξης περιοχών ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισµικού ενδιαφέροντος. 
- ∆ηµιουργίας τουριστικών υποδοµών για την προώθηση εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού. 
- Βελτίωσης του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος των οικισµών της ορεινής 

Ροδόπης. 
 

Για τη ∆υτική και Ανατολική Ροδόπη, στον οµώνυµο Νοµό, προτείνονται συνολικά 30 
έργα τοπικού χαρακτήρα, ενώ αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι από τα 11 έργα που 
προτείνονται µέσω του Πέµπτου (Οριζόντιου) Άξονα, τα 10 αφορούν την ορεινή Ροδόπη 
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οριζόντια και όχι σε τοπικό επίπεδο. ∆ια των προτεινόµενων έργων δηµιουργούνται οι 
προϋποθέσεις:  

α) για µια φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη της περιοχής, βάσει συγκεκριµένου 
σχεδιασµού και όχι αποσπασµατικά,  

β) για ενίσχυση του επιπέδου ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσµού και των 
επισκεπτών αναφορικά µε τις αξίες του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος 
και  

γ) για ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας.  
 

Οι ανωτέρω παράγοντες θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, θα τονώσουν 
τη οικονοµία της περιοχής και θα προσελκύσουν επισκέπτες.  

Το «Σχέδιο για τη διατήρηση και την ανάδειξη των φυσικών και πολιτισµικών πόρων του 
Νοµού Ροδόπης», µε τους πίνακες και τα έντυπα περιγραφής των προτεινόµενων έργων, έχει 
τεθεί στη διάθεση υπηρεσιών, οργανισµών της αυτοδιοίκησης και άλλων αρµόδιων φορέων, 
για την περαιτέρω αξιοποίησή του, ώστε να αποτελέσει συνιστώσα της ευρύτερης 
στρατηγικής ανάπτυξης του Νοµού Ροδόπης και παράδειγµα καλής πρακτικής για τον 
σχεδιασµό της διατήρησης και ανάδειξης των πόρων σε επίπεδο νοµού, τόσο για την Ελλάδα 
όσο και για τη Βουλγαρία. 

 
Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νοµού Ροδόπης 
Γένεση στο έργο αυτό έδωσε το προηγούµενο έργο. Μέρος των παρεµβάσεων που 
προτείνονται από το «Σχέδιο για τη διατήρηση και την ανάδειξη των φυσικών και πολιτισµικών 
πόρων του Νοµού Ροδόπης», εντάχθηκαν στο έργο «Προστασία και ανόρθωση υδατικών και 
δασικών πόρων Νοµού Ροδόπης» το οποίο εγκρίθηκε το 2009 από την Επιτροπή 
Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Φορέας υλοποίησης του 
έργου είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, µέσω των αρµόδιων 
διευθύνσεών της (Υδάτων, ∆ασών, Γεωργικής Ανάπτυξης, και Περιβάλλοντος και 
Χωροταξίας) και σε συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), το 
Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, (ΠΤΑ) και τον 
Φορέα ∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισµαρίδας.  

Το έργο αποσκοπεί στη διατήρηση των υδατικών και δασικών πόρων του Νοµού 
Ροδόπης, µέσω της υλοποίησης τριών διακριτών υποέργων. ∆ύο από τα υποέργα αφορούν, 
µεταξύ άλλων, στα δασικά οικοσυστήµατα της Ροδόπης και υλοποιούν δράσεις στο όρος 
Ροδόπη. 
Υποέργο Α. Ανάπτυξη σύγχρονου πληροφοριακού υπόβαθρου λήψης, διαχείρισης και 
µετάδοσης µετεωρολογικών, υδρολογικών και δασικών πληροφοριών στο Νοµό Ροδόπης.  
Στο πλαίσιο του υποέργου αυτού υλοποιούνται δύο δράσεις. Η µία αφορά στην ανάπτυξη 
υποδοµής χωρικών δεδοµένων σε επίπεδο Περιφέρειας και αποσκοπεί, µεταξύ άλλων, 
στην έγκυρη και ακριβή αποτύπωση των χωρικών και µη χωρικών πληροφοριών που 
αφορούν στη διαχείριση των υδατικών πόρων και των δασών της Ροδόπης, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στις διαχειριστικές και άλλες µελέτες (αναδασώσεων, οδοποίας, λοιπών 
τεχνικών έργων). Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα αναπτυχθούν δυο διαδικτυακά 
Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), για τη ∆ιεύθυνση Υδάτων και τη ∆ιεύθυνση 
∆ασών αντίστοιχα, καθώς και µια κοινή διαδικτυακή πύλη γεωγραφικών πληροφοριών σε 
επίπεδο Περιφέρειας, για τη διάχυση της συλλεγόµενης πληροφορίας.  
Χωρικά και µη χωρικά δεδοµένα καθώς και µεταδεδοµένα θα οµογενοποιηθούν και θα 
εισαχθούν στα συστήµατα. Για να διευκολυνθεί η απευθείας  πρόσβαση στην πληροφορία, η 
Υποδοµή Χωρικών ∆εδοµένων θα αναπτυχθεί σε επίπεδο Περιφέρειας και θα καθοριστεί  
πρωτόκολλο ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ των ∆ιευθύνσεων της Περιφέρειας, µετά από 
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διαβούλευση. Χρηστικοί οδηγοί και εκπαιδευτικά σεµινάρια αναφορικά µε τα πιο πάνω 
συστήµατα θα προετοιµαστούν και θα οργανωθούν  για το προσωπικό των ∆ιευθύνσεων. 
Από την εγκατάσταση και λειτουργία των ΣΓΠ και της Υποδοµής Χωρικών ∆εδοµένων 
αναµένονται οι ακόλουθες ωφέλειες:  

• Υποβοήθηση εκπόνησης τεχνικών µελετών αρµοδιότητας της ∆. ∆ασών.  
• Ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών για θέµατα χαρακτηρισµού δασικών εκτάσεων.  
• ∆ιευκόλυνση στην εκπόνηση συγκεντρωτικών στοιχείων και στη σύνταξη εκθέσεων 

σχετικών µε τα αντικείµενα της υπηρεσίας (π.χ. απογραφικά στοιχεία). 
• Άµεση και ελεγχόµενη πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα της διαθέσιµης πληροφορίας 

και ελαχιστοποίηση του κόστους συλλογής, επεξεργασίας και τήρησης αρχείου των 
δεδοµένων αυτών από διαφορετικές διευθύνσεις της Περιφέρειας.  

 
Η δεύτερη δράση αφορά στην εγκατάσταση δικτύου µετεωρολογικών και 

υδροµετρητικών σταθµών και αποσκοπεί, µεταξύ άλλων, στην παρακολούθηση της 
χωρικής και χρονικής κατανοµής των µετεωρολογικών και υδρολογικών παραµέτρων στον 
Νοµό Ροδόπης. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα εγκατασταθεί στον Νοµό Ροδόπης ένα 
πλήρες δίκτυο παρακολούθησης κλιµατικών και υδρολογικών παραµέτρων, αποτελούµενο 
από µετεωρολογικούς σταθµούς, σταθµηγράφους και επιτραπέζιους υπόγειους 
σταθµηγράφους. Μέρος των σταθµών θα εγκατασταθεί στο ορεινό τµήµα του νοµού. 
Κάθε ένας από τους πιο πάνω σταθµούς θα είναι εφοδιασµένος µε αισθητήρες µέτρησης του 
πραγµατικού χρόνου των αντίστοιχων παραµέτρων και µε ικανότητα ασύρµατης  αποστολής 
των δεδοµένων τους στο σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) της ∆ιεύθυνσης 
Υδάτων. Επιπρόσθετα, δείγµατα νερού θα λαµβάνονται από τα επιφανειακά και τα υπόγεια  
ύδατα για την µέτρηση των ποιοτικών παραµέτρων. Για την αξιοποίηση των εισερχόµενων 
δεδοµένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για θέµατα διαχείρισης και χρήσης των 
υδατικών πόρων, τόσο από τους αρµόδιους φορείς όσο και από τους χρήστες νερού, στο 
διαδικτυακό ΣΓΠ της ∆ιεύθυνσης Υδάτων θα αναπτυχθούν ειδικές εφαρµογές που θα 
αφορούν στα ακόλουθα:  

• Πρόβλεψη πληµµυρικών παροχών στην έξοδο των υδατορευµάτων των ορεινών 
υπολεκανών καθώς επίσης και σε θέσεις των ποταµών στο πεδινό τµήµα του νοµού.  

• Χωρική και χρονική κατανοµή των κλιµατικών και υδρολογικών παραµέτρων.  
• Υπολογισµός της πραγµατικής εξατµισοδιαπνοής στο πεδινό τµήµα του νοµού.  
• Υπολογισµός και χωρική κατανοµή των αναγκών σε νερό των καλλιεργειών στο 

πεδινό τµήµα του νοµού.  
• Υπολογισµός στατιστικών µεγεθών και τάσεων των µετεωρολογικών και 

υδρολογικών παραµέτρων.  
 
Υποέργο Γ. Αποκατάσταση και ανόρθωση υποβαθµισµένων δασικών οικοσυστηµάτων στο 
Νοµό Ροδόπης. 

Το υποέργο αυτό αποσκοπεί στην ανόρθωση των υποβαθµισµένων δασικών 
οικοσυστηµάτων του όρους Ροδόπη, στο βορειοδυτικό τµήµα του νοµού. Στο πλαίσιο του 
υποέργου θα πραγµατοποιηθούν φυτεύσεις σε δυο περιοχές του όρους Ροδόπη (στην 
Κρυστάλλη και στην Πόα) και εργασίες προστασίας των φυτειών. Σε κατάλληλα τµήµατα 
των περιοχών Κρυστάλλη και Πόα, σε συνολική έκταση 910 στρεµµάτων και ιδιαίτερα σε 
υποβαθµισµένες µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και σε γυµνές που δεν έχουν έντονα 
διαβρωθεί, θα γίνουν φυτεύσεις µαύρης πεύκης (Pinus nigra) και άλλων δασικών ειδών 
κατάλληλων για τη σταθεροποίηση του εδάφους και θα ευνοηθεί η φυσική αναγέννηση της 
πλατύφυλλης δρυός (Quercus conferta). Συγκεκριµένες εκτάσεις θα περιφραχθούν 
περιµετρικά για να προστατευθούν από την βόσκηση. Από τις ανωτέρω εργασίες αναµένεται:  
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• Αύξηση της δασοκάλυψης σε µια περιοχή όπου τα δάση είναι έντονα 
υποβαθµισµένα. Αυτό θα ευνοήσει τα είδη που απαιτούν σχετικά πυκνή δασική 
βλάστηση για καταφυγή ή φώλιασµα. Η αύξηση της δασοκάλυψης βελτιώνει τοπικά 
το µικροκλίµα µέσω της άµβλυνσης ακραίων θερµοκρασιών.  

• Μείωση της επιφανειακής και της αυλακωτής διάβρωσης στις εκτάσεις που θα 
φυτευθούν και στις κατάντη αυτών θέσεις.  

• Σταδιακή ελάττωση της στερεοπαροχής των κατάντη ρεµάτων. Αυτό θα βελτιώσει 
τα ποιοτικά γνωρίσµατα του νερού και θα µειώσει τη στερεοπαροχή προς τον 
Κοµψάτο. 

 
Ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την προώθηση του κοινού σχεδιασµού διαχείρισης περιοχών 
ιδιαίτερης οικολογικής σηµασίας, στον ορεινό όγκο της Ροδόπης στο πνεύµα της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ 
Το έργο σχεδιάστηκε από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ράµας-Καβάλας-Ξάνθης, µε τη 
σύµφωνη γνώµη της Ένωσης ∆ήµων Ροδόπης της Βουλγαρίας και χρηµατοδοτήθηκε από την 
Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG ΙΙΙΑ/PHARE CBC Ελλάδα-Βουλγαρία, στο πλαίσιο του 
Μέτρου 3.2 «Προστασία, Ανάδειξη και ∆ιαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος». Σκοπός του ήταν 
η ανταλλαγή τεχνογνωσίας µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και η προώθηση κοινών 
προσεγγίσεων σχετικών µε: α) τη διατήρηση, ολοκληρωµένη διαχείριση και ανάδειξη των 
περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής σηµασίας του διασυνοριακού όρους Ροδόπη (στο πνεύµα 
των οικείων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης π.χ. 92/43/ΕΟΚ, 79/409/ΕΟΚ, 2000/60/ΕΚ) 
και β) την ενίσχυση της τεχνογνωσίας του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση 
των περιοχών αυτών. Το έργο αναγνωρίσθηκε ως έργο καλής πρακτικής κατά την αποτίµηση 
του προγράµµατος INTERREG. 
Το ΕΚΒΥ είχε την επιστηµονική υποστήριξη της υλοποίησης του έργου και στο πλαίσιο 
αυτό:  

• Εκπόνησε τις επιστηµονικές εργασίες που απαιτούνταν για την άρτια οργάνωση και 
διεξαγωγή τριήµερου συνεδρίου, αφιερωµένου στην διατήρηση, διαχείριση, 
ανάδειξη και αειφόρο ανάπτυξη της Ροδόπης. 

• Εντόπισε και ανέλυσε τις ανάγκες επιµόρφωσης και ενίσχυσης της τεχνογνωσίας, 
στις δύο χώρες, αναφορικά µε την διατήρηση, διαχείριση, ανάδειξη και αειφόρο 
ανάπτυξη της Ροδόπης. 

• Παρήγαγε σχετικό ενηµερωτικό υλικό το οποίο διενεµήθη στους ασχολούµενους µε 
τη διαχείριση της Ροδόπης στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, για την επιµόρφωσή 
τους. 

• Συνέταξε και επιµελήθηκε τα πρακτικά του συνεδρίου. 
 
Το συνέδριο µε τίτλο «∆ιατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη της Ροδόπης: ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας» πραγµατοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο 
Παρανεστίου, από 14 έως 16 Σεπτεµβρίου 2006, µε τη συµµετοχή εισηγητών από την 
Ελλάδα, τη Βουλγαρία και από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το συνέδριο 
παρακολούθησαν έλληνες και βούλγαροι επιστήµονες, στελέχη της δηµόσιας διοίκησης και 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων, αλλά και επαγγελµατίες 
της περιοχής.  

Σε δύο συνεδρίες µε θέµα τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, ειδικοί 
επιστήµονες και εκπρόσωποι φορέων από τις δύο χώρες ανάπτυξαν και συζήτησαν θέµατα 
που αφορούσαν: 

• στις προστατευόµενες περιοχές της Ροδόπης (στη διατήρηση και διαχείρισή τους), 
• στην περιβαλλοντική ενηµέρωση και εκπαίδευση που ασκείται στη Ροδόπη και στις 

προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξή της, 
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• στις ανάγκες επιµόρφωσης και ενίσχυσης της τεχνογνωσίας του προσωπικού που 
εργάζεται για τη διατήρηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της Ροδόπης 
στις δύο χώρες,  

• στον ρόλο του Φορέα ∆ιαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στη διατήρηση της Ροδόπης,  
• στην παρουσίαση άλλων έργων, επίσης χρηµατοδοτούµενων από την Κοινοτική 

Πρωτοβουλία INTERREG ΙΙΙΑ/PHARE CBC Ελλάδα-Βουλγαρία, τα οποία 
συµβάλλουν στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της Ροδόπης. 

 
Σε συνεδρία µε αντικείµενο την αειφόρο ανάπτυξη ορεινών περιοχών, έλληνες και 

βούλγαροι επιστήµονες ανάπτυξαν θέµατα που αφορούσαν: 
• στα υφιστάµενα και προγραµµατιζόµενα προγράµµατα για την αειφόρο ανάπτυξη 

της Ροδόπης στις δύο χώρες, 
• στις προοπτικές ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισµού στη Ροδόπης, 
• στη σηµασία των δασών της Ροδόπης για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 

 
Οι ανάγκες επιµόρφωσης και ενίσχυσης της τεχνογνωσίας στις δύο χώρες, αναφορικά 

µε την διατήρηση, διαχείριση, ανάδειξη και αειφόρο ανάπτυξη της Ροδόπης, οι οποίες 
παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν στο συνέδριο, οδήγησαν στη δηµιουργία υλικού 
επιµόρφωσης, µε τίτλο «Αειφορική διαχείριση των διασυνοριακών προστατευόµενων περιοχών 
της Ροδόπης». Το υλικό αυτό, παρότι δηµιουργήθηκε για να χρησιµοποιηθεί σε προγράµµατα 
επιµόρφωσης για τον ορεινό όγκο της Ροδόπης, µπορεί να αξιοποιηθεί σε εθνικά ή 
διασυνοριακά προγράµµατα επιµόρφωσης και σε άλλες περιοχές µε παρόµοια γνωρίσµατα. 
Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του συνεδρίου, όπως αυτά αποτυπώνονται στα πρακτικά που 
έχουν εκδοθεί, οι προτεραιότητες των δύο πλευρών για συνεργασία στην κατεύθυνση της 
αειφόρου ανάπτυξης της Ροδόπης εστιάζουν στους τοµείς της διατήρησης και διαχείρισης του 
φυσικού περιβάλλοντος της Ροδόπης, της ενηµέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, του 
εναλλακτικού τουρισµού και των ανθρωπίνων πόρων. Η συνεργασία στους ανωτέρω τοµείς 
θα δροµολογηθεί στο πλαίσιο της υφιστάµενης συνεργασίας µεταξύ της Ένωσης ∆ήµων 
Ροδόπης της Βουλγαρίας και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο ελληνικό τµήµα 
της Ροδόπης και λαµβάνοντας υπόψη το πλαίσιο που θέτουν υφιστάµενα µνηµόνια 
συνεργασίας των δύο χωρών. 

 
Κοινές προσεγγίσεις για τον σχεδιασµό της ανάδειξης οικολογικά 
ευαίσθητων περιοχών στη Ροδόπη 
∆ικαιούχος του έργου ήταν η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
∆ράµας–Καβάλας–Ξάνθης στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA/PHARE CBC 

Ελλάδα – Βουλγαρία (Μέτρο 3.2). Το  έργο αποσκοπούσε στην προώθηση και υιοθέτηση 
κοινών, µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, προσεγγίσεων για την ανάδειξη των προορισµών 
φυσικού και αισθητικού ενδιαφέροντος της ∆υτικής και Κεντρικής Ροδόπης. Για την επίτευξη 
του σκοπού, προσδιορίσθηκαν η στρατηγική και οι δράσεις που απαιτούνται για την ανάδειξη 
της ∆υτικής και Κεντρικής Ροδόπης, τα οποία αποτυπώθηκαν στο Σχέδιο Ανάδειξης που 
εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου, ενώ, παράλληλα, υλοποιήθηκαν και πιλοτικές δράσεις 
ανάδειξης της περιοχής, όπως κατασκευή και βελτίωση µονοπατιών, σηµάνσεις και 
παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού ενηµερωτικού υλικού. Ειδικότερα, το έργο 
υλοποιήθηκε µέσω των τεσσάρων, ακόλουθων υποέργων: 

 
Υποέργο 1: Σχέδιο ανάδειξης των προορισµών φυσικού και αισθητικού ενδιαφέροντος της 
∆υτικής και Κεντρικής Ροδόπης, εκατέρωθεν των συνόρων  
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Το υποέργο αυτό υλοποιήθηκε από το ΕΚΒΥ και είχε ως κύριο σκοπό του τον προσδιορισµό 
της στρατηγικής και των δράσεων που απαιτούνται για την ανάδειξη της ∆υτικής και 
Κεντρικής Ροδόπης σε προορισµό φυσικού και αισθητικού ενδιαφέροντος. Η υλοποίησή του 
πραγµατοποιήθηκε σε τρεις διακριτές φάσεις. Αρχικά καθορίσθηκε το όραµα για την περιοχή 
µελέτης, ακολούθησε η ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδιασµού, δηλαδή ο καθορισµός των 
προτεραιοτήτων για την περιοχή και, στην τελευταία φάση, συντάχθηκε το πρόγραµµα 
δράσεων. Τελικό παραδοτέο του υποέργου αποτελεί η έκδοση µε τίτλο «Σχέδιο Ανάδειξης και 
Αναψυχής της ∆υτικής και Κεντρικής Ροδόπης». Το Σχέδιο ενσωµατώνει το θεωρητικό 
πλαίσιο άσκησης της αναψυχής σε προστατευόµενες περιοχές, αποτυπώνει και αξιολογεί την 
υφιστάµενη κατάσταση, θέτει τις προτεραιότητες για την ανάδειξή της και προσδιορίζει 
άξονες δράσης σχετικά µε υποδοµές και έργα ερµηνείας και ανάδειξης των στοιχείων του 
περιβάλλοντος της οροσειράς της Ροδόπης. Η εφαρµογή του Σχεδίου αναµένεται να συµβάλει 
στην ενίσχυση του επιπέδου ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσµού και των επισκεπτών 
για τη σπουδαιότητα της περιοχής, στην προσέλκυση επισκεπτών,  στην τόνωση της τοπικής 
οικονοµίας και ευρύτερα στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 

 
Υποέργο 2. ∆ασικό µονοπάτι Παναγία – Καστανιές στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Γρανίτη του 
∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου 
Το υποέργο αυτό αφορούσε στη δηµιουργία του δασικού µονοπατιού Παναγία – Καστανιές, 
έξω από το χωριό Γρανίτη του Κάτω Νευροκοπίου. Η σχετική µελέτη συντάχθηκε τον 
Απρίλιο του 2003 από το ∆ασαρχείο Κάτω Νευροκοπίου και εγκρίθηκε από τη ∆ιεύθυνση 
∆ασών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Στο πλαίσιο του υποέργου και υπό 
την επίβλεψη του ∆ασαρχείου Κάτω Νευροκοπίου, το κεντρικό µονοπάτι οργανώθηκε µε 
υπαίθριες υποδοµές ενηµέρωσης και αναψυχής, µε πινακίδες προσανατολισµού, σήµανσης 
και ερµηνείας περιβάλλοντος, µε κατασκευές (ράµπες, σκαλοπάτια, τραπεζοπάγκους, 
παγκάκια, στεγασµένα καθιστικά, κάδους απορριµµάτων, κρήνες κ.ά.), οι οποίες 
διευκολύνουν την κίνηση των επισκεπτών και καλύπτουν τις ανάγκες τους. Σήµερα το 
µονοπάτι εξασφαλίζει µια άνετη περιήγηση, µέσα σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερης φυσικής 
οµορφιάς. 
 
Υποέργο 3. Σηµάνσεις περιβαλλοντικής ερµηνείας σε οικοτουριστικές διαδροµές της 
Ροδόπης στον Νοµό Ξάνθης  
Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου υποέργου σχεδιάστηκαν και τοποθετήθηκαν σηµάνσεις 
περιβαλλοντικής ερµηνείας σε υφιστάµενες οικοτουριστικές διαδροµές του Νοµού Ξάνθης, 
συµπληρωµατικά µε συναφείς πρωτοβουλίες της Νοµαρχίας Ξάνθης για την ανάδειξη της 
περιοχής. Η επιλογή των οικοτουριστικών διαδροµών έγινε µε γνώµονα την ικανοποιητική 
περιήγηση του επισκέπτη στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, µέσω του οδικού δικτύου και 
επιλεγµένων δασικών δρόµων. Οι διαδροµές που επιλέχθηκαν έφεραν πινακίδες 
κατεύθυνσης, µόνο στο τµήµα του οδικού δικτύου και όχι στους δασικούς δρόµους, ενώ στο 
σύνολό τους στερούνταν σηµάνσεων περιβαλλοντικής ερµηνείας. Σε επιλεγµένες θέσεις, 
όπως στο ∆ασικό χωριό, στον καταρράκτη του Λειβαδίτη και σε κύριες διασταυρώσεις, 
τοποθετήθηκαν συνολικά 20 πινακίδες περιβαλλοντικής ερµηνείας, µε χαρτογραφική 
απεικόνιση των διαδροµών που µπορεί να ακολουθήσει ο επισκέπτης και περιγραφή των 
ιδιαίτερων γνωρισµάτων της χλωρίδας και πανίδας της Ροδόπης.  

 
Υποέργο 4: Προβολή και δηµοσιοποίηση του έργου – Παραγωγή έντυπου και 
οπτικοακουστικού υλικού 
Με σκοπό την προβολή και δηµοσιοποίηση του έργου και την παραγωγή ενηµερωτικού 
υλικού για  την περιοχή της ∆υτικής και Κεντρικής της Ροδόπης, στο πλαίσιο του 
συγκεκριµένου υποέργου υλοποιήθηκαν από το ΕΚΒΥ τα ακόλουθα:  
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• Σχεδιασµός και δηµιουργία λογοτύπου για το έργο και την περιοχή, το οποίο 
λειτουργεί ως εικαστικό στοιχείο ανάδειξης της περιοχής, ως ένα σύγχρονο και 
δυναµικό επικοινωνιακό εργαλείο, σήµα κατατεθέν της περιοχής. 

• ∆ηµιουργία προτύπων για τις πινακίδες προσανατολισµού και περιβαλλοντικής 
ερµηνείας που κατασκευάσθηκαν και τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο των υποέργων 2 
και 3.  

• Σχεδιασµός και παραγωγή έντυπων και οπτικοακουστικών εκδόσεων, σε τρεις 
γλώσσες (ελληνική, αγγλική, βουλγαρική), όπως η έκδοση του Σχεδίου Ανάδειξης 
και Αναψυχής της Ροδόπης, αφίσα για τη Ροδόπη, τρίπτυχο έντυπο προβολής του 
έργου, Οδηγός Περιήγησης στη Ροδόπη, CD-RΟΜ για την περιοχή και δηµιουργία 
ιστοσελίδας. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις τρεις τελευταίες εκδόσεις, αυτές 
πραγµατεύονται, τον τεράστιο πλούτο και τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα της οροσειράς 
της ∆υτικής και Κεντρικής Ροδόπης.  

• ∆ιοργάνωση συναντήσεων εργασίας και υλοποίηση δράσεων προβολής του έργου 
και δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων του. ∆ύο διακρατικές και µία εθνική 
συνάντηση εργασίας διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση και 
οριστικοποίηση του Σχεδίου Ανάδειξης και Αναψυχής της ∆υτικής και Κεντρικής 
Ροδόπη, το οποίο παρουσιάστηκε σε ηµερίδα στην ∆ράµα µε τη συµµετοχή και 
εκπροσώπων της βουλγαρικής πλευράς. Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν µέρος 
µόνο των ενεργειών για την προβολή και δηµοσιοποίηση του έργων και των 
αποτελεσµάτων του. 
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Abstract 
The preservation, enhancement and utilization of natural and cultural resources of a region, is 
essential to be based on a design that aims at sustainability. This promotes sustainable 
development, combining the needs of local communities with the care for nature 
conservation.  



 15 

The Rhodope Mountain is divided between Bulgaria and Greece (in a proportion of 
about 80:20) and is a priceless ecological and cultural capital for both countries. Because of 
its high ecological value, parts of the Rhodope are protected under national laws and EU 
directives. In this particularly rich natural environment of the Rhodope, civilization flourished 
from the Archaic period to the Roman, Byzantine and modern times.  

Various socio-economic factors contributed to the sharp decline in the population of the 
Rhodope, across borders. In the recent years, tourism begun to develop, but in a fragmentary 
way, in the absence of an integrated framework for the development of tourism and the 
promotion of recreational activities in the region. Moreover, protection schemes and 
management practices aiming at the preservation of the Rhodope differ between the two 
countries and between different regions of the same country.  

The Greek Biotope - Wetland Centre, recognizing the need for transboundary approach 
to conservation and management of the protected areas in the Rhodope and applying modern 
concepts on protected areas, since 2004 has been closely cooperating in this direction with 
various authorities and operators of the Region of Eastern Macedonia and Thrace, using 
available funding instruments. In this context, various projects have already been 
implemented or are still ongoing, that lay the foundation for the conservation, management 
and promotion of natural and cultural resources of the region and promote sustainable 
development. 

The project "Hellenic-Bulgarian cooperation for the protection and management of 
natural resources", which was funded by the Ministry of Foreign Affairs - Hellenic 
International Development Cooperation Department “Hellenic Aid” provided an opportunity 
for the drafting of a "Plan for the Conservation and promotion of the natural and cultural 
resources of the Rhodope prefecture", in the direction of sustainable development of the 
region. The plan is structured into four axes of intervention, two of which focus on 
interventions on the Rhodope Mountain, on the homonymous prefecture. Some of the 
proposed measures relating to forest ecosystems of Rhodope, are implemented under the 
project "Protection and rehabilitation of water and forest resources of the prefecture of 
Rhodope" which is funded since 2009 by the European Economic Area Financial Mechanism. 
The project is implemented by the Region of Eastern Macedonia - Thrace, through the 
competent departments and services of the Region (Water, Forests, Rural Development and 
Environment and Spatial Planning).  

For the Central and Western Rhodope, two projects have been implemented by the 
Prefecture of Drama - Kavala - Xanthi, both of which have been funded by the Community 
Initiative INTERREG IIIA / Greece - Bulgaria. In the context of the project "Exchange of 
Know-how for the promotion of the common planning for the management of areas of special 
ecological interest in the Rhodope mountain in the sense of the Directive 92/43/EEC" a three-
day conference was held with the participation of representatives from Greece, Bulgaria and 
services of the European Commission. Through this conference, were identified priority areas 
for cooperation between the two sides on the sustainable development of the Rhodope across 
borders. In addition, training material was produced, entitled "Sustainable management of 
transboundary protected areas of the Rhodope", whose concept was based on training needs 
identified under the project. This project was recognized as a Good Practice in the framework 
of INTERREG IIIA & PHARE CBC GREECE – BULGARIA 2000 – 2006 in the valuation 
of the program INTERREG. 

The project "Common approaches to a joint planning for the promotion of the 
ecologically sensitive sites on the Rhodope Mountain", drafted the strategy and actions 
necessary for the promotion of Western and Central Rhodope, produced the Promotion Plan 
of the area and carried out pilot actions such as construction and improvement paths, marking 
selected paths and production of printed and audiovisual information material. 


