
 
 
 

Ο Δήμο Δράμας συμμετέχει στη υλοποίηση του έργου ου με τίτλο «CB Water Geopark» 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας,  Interreg V-A 

“Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020” σε συνεργασία από τέσσερις (4) οργανισμούς από την 

Ελλάδα και τη Βουλγαρία. 

Το έργο έχει ενταχθεί με βάση την υπ’ αριθμό Β2.6c.08/02.10.2017 σύμβαση 

χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής  και του Δήμου Δράμας (με Κωδικό MIS 

5016074) και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (για την Ελλάδα μέσω του 

ΠΔΕ). 

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από: 

1. Τον  Δήμο Δράμας από την Ελλάδα,  ως Επικεφαλής Εταίρος, 

2. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης , Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, από 

την Ελλάδα,  

3. Το Δήμο του  Hadjidimovo  από τη Βουλγαρία, 

4. Το Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Βουνού, από τη Βουλγαρία. 

 

Γενικός στόχος του έργου είναι ο εντοπισμός, η μελέτη, η περιγραφή, η διατήρηση και η 

προώθηση χώρων ειδικού ενδιαφέροντος που συνδέονται με τα υδατικά περιουσιακά 

στοιχεία της περιοχής παρέμβασης, για λόγους τουρισμού. Με άλλα λόγια, ο κύριος 

στόχος του έργου είναι η προώθηση, η ενίσχυση και η διατήρηση των φυσικών και 

γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής στόχου σε στενή σχέση με την πολιτιστική 

κληρονομιά, τον πολιτισμό και την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.  

Ειδικότερα στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός Γεωπάρκου στην περιοχή 

συνεργασίας και ο ορισμός και η ανάδειξη τουλάχιστον 4 περιοχών με μοναδικά 

γεωφυσικά χαρακτηριστικά, τους Γεώτοπους. Τα Γεωπάρκα και οι Γεώτοποι θα 

χαρτογραφηθούν και θα περιγραφούν σε διάφορα επίπεδα (γεωγραφικά, γεωφυσικά και 

βιοκλιματικά, σε επίπεδο πανίδας και χλωρίδας). Οι δυνατότητες προσβασιμότητας και 

τουρισμού των Γεωτόπων θα βελτιωθούν με την ενίσχυση των υφιστάμενων 

μονοπατιών και διαδρομών μέσω δράσεων επισήμανσης και σήμανσης. 

Το Γεωπάρκο και οι Γεώτοποι θα προωθηθούν μέσω δραστηριοτήτων επικοινωνίας και 

διάδοσης και μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των υπαίθριων 

δραστηριοτήτων και θα μπορούν να ενσωματωθούν στις τοπικές τουριστικές αγορές. 

Έτσι, η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του χώρου συνεργασίας και ειδικότερα ο 

γεωγραφικός και γεωφυσικός χαρακτήρας της περιοχής θα διατηρηθούν, θα ενισχυθούν 

και θα αξιοποιηθούν για βιώσιμες τουριστικές προτάσεις. 



 
 
Η περιοχή συνεργασίας του Έργου είναι η διασυνοριακή περιοχή μεταξύ των δήμων 

Δράμας και Hadjidimovo, όπου κυριαρχεί ο ποταμός Νέστος και οριοθετείται από τα Όρη 

της Ροδόπης. Μια περιοχή με ειδικά γεωγραφικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά, όπου 

οι Ελληνικές και Βουλγαρικές Περιφέρειες είναι παρόμοιες όχι μόνο στα γεωγραφικά 

αλλά και στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τους. Η περιοχή είναι πλούσια σε 

φυσική και πολιτιστική κληρονομιά με σημαντικό δυναμικό οικονομικής και τουριστικής 

ανάπτυξης. Αδυναμίες της περιοχής είναι η έλλειψη οικονομικών πόρων, περιορισμένες 

οδικές υποδομές και τουριστικές επενδύσεις. Τα πλεονεκτήματα της περιοχής σε σχέση 

με την τουριστική ανάπτυξη είναι το εξαιρετικό φυσικό πολιτιστικό περιβάλλον, η 

παράδοση και η ιστορία, η πολιτιστική κληρονομιά, η εγγύτητα σε αστικά και τουριστικά 

κέντρα. Μεταξύ των ευκαιριών που προσφέρει η περιοχή είναι η δυνατότητα προώθησης 

και τουριστικής εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της περιοχής, ιδίως εκείνων που 

σχετίζονται με τα υδάτινα στοιχεία.\\ Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα του έργου είναι:  

 Η ολοκληρωμένη τεκμηρίωση σχετικά με τους φυσικούς υδάτινους πόρους της 

περιοχής παρέμβασης 

 Η δημιουργία ενός διασυνοριακού Γεωπάρκου Νερού και ο ορισμός, η 

περιγραφή, τουλάχιστον 4 φυσικών υδάτινων περιοχών, των Γεωτόπων 

 Η αποκατάσταση των Γεωτόπων και η προβολή τους στην τοπική κοινωνία και 

στην τουριστική αγορά 

 Η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή στόχο με την προώθηση μιας 

εναλλακτικής μορφής τουρισμού, του Γεωτουρισμού. 

 Η σύνδεση των φυσικών υδατικών πόρων της περιοχής με την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση και η διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς 

 Η βελτίωση της προσπελασιμότητας και των τουριστικών δυνατοτήτων των 

Γεωτόπων μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων μονοπατιών και διαδρομών 

και μέσω της σήμανσης, θα συμβάλει στην αποκατάσταση αυτών των φυσικών 

περιφερειών περιουσιακών στοιχείων 

 Η διεξαγωγή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 

συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων οικολογικής συμπεριφοράς και 

προστασίας του περιβάλλοντος, και η δημιουργία πρακτικού οδηγού 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συμβάλλουν άμεσα στην προστασία των φυσικών 

πόρων της περιοχής 

 Επιπλέον, η προβολή των Γεωτόπων μέσω προώθησης και δράσεων διάδοσης θα 

αυξήσει τον αναμενόμενο αριθμό επισκεπτών όχι μόνο στους Γεώτοπους αλλά 

και σε άλλες περιοχές φυσικών και πολιτιστικών αγαθών στην περιοχή 

συνεργασίας. 

Πακέτα εργασίας και Παραδοτέα 



 
 
Με γνώμονα την επίτευξη των παραπάνω στόχων και αποτελεσμάτων, το έργο CB Water 

Geopark έχει αναλυθεί σε 5 Πακέτα Εργασίας, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει μία 

σειρά παραδοτέων, για την υλοποίηση των οποίων συνεργάζονται μεταξύ τους οι εταίροι 

του έργου. Tα Πακέτα Εργασίας είναι:  

Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση έργου και συντονισμός 

Πακέτο Εργασίας 2: Επικοινωνία και Διάδοση 

Πακέτο Εργασίας 3: Ολοκληρωμένη χαρτογράφηση των υδάτινων πόρων – Ορισμός 

Γεωπάρκου και Γεωτόπων 

Πακέτο Εργασίας 4: Ανάπτυξη και ενοποίηση των Γεωτόπων  

Πακέτο Εργασίας 5: Διοργάνωση Εκδηλώσεων  

Παρακάτω αναλύονται ειδικά τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα στην υλοποίηση των 

οποίων συμμετέχει o Δήμος Δράμας: 

Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση έργου και συντονισμός 

Παραδοτέο 1.1.2: Διαχείριση του έργου 

Παραδοτέο 1.1.3: Οικονομική διαχείριση του έργου 

Παραδοτέο 1.1.4: Διοργάνωση Συναντήσεων 

Παραδοτέο 1.1.5: Έλεγχος 

Πακέτο Εργασίας 2: Επικοινωνία και Διάδοση 

Παραδοτέο 2.1.1: Ιστοσελίδα του έργου 

Παραδοτέο 2.1.2: Διοργάνωση της Εναρκτήριας Εκδήλωσης του έργου 

Παραδοτέο 2.1.3: Συμμετοχή στην Εκδήλωση Κλεισίματος του έργου στο Hadjidimovo 

Παραδοτέο 2.1.4: Κέντρο Πληροφόρησης και Υποδοχής του Γεωπάρκου στη Δράμα 

Παραδοτέο 2.1.5: Προώθηση του έργου στα τοπικά ΜΜΕ και τον τύπο 

Πακέτο Εργασίας 3: Ολοκληρωμένη χαρτογράφηση των υδάτινων πόρων – Ορισμός 

Γεωπάρκου και Γεωτόπων 

Παραδοτέο 3.1.1: Τεχνική – Συντονιστική Συνάντηση εργασίας στη Δράμα 

Παραδοτέο 3.1.2: Μελέτη περιγραφής και σημασίας των υδάτινων πόρων στη 

διασυνοριακή περιοχή 

Παραδοτέο 3.1.3: Αξιολόγηση της προσπελασιμότητας και της συνδεσιμότητας των 

πιθανών Γεωτόπων – Ελληνική περιοχή 

Παραδοτέο 3.1.4: Χαρτογράφηση και περιγραφή των Γεωτόπων – Ελληνική περιοχή 

Πακέτο Εργασίας 4: Ανάπτυξη και ενοποίηση των Γεωτόπων  

Παραδοτέο 4.1.1: Ενίσχυση των υφιστάμενων μονοπατιών, διαδρομών και διαδρομής 

των Γεωτόπων (Ελληνική περιοχή) 

Παραδοτέο 4.1.2: Στοιχεία αναψυχής απλών επισκεπτών και εξοπλισμός υπαίθριων 

δραστηριοτήτων για τους Γεώτοπους (Ελληνική Περιοχή) 

Παραδοτέο 4.1.3: Σήμανση του Γεωπάρκου και των Γεωτόπων (Ελληνική περιοχή) 

Πακέτο Εργασίας 5: Διοργάνωση Εκδηλώσεων 

Παραδοτέο 5.1.1: Συμμετοχή στην Τεχνική – Συντονιστική Συνάντηση εργασίας στο 

Hadjidimovo 

Παραδοτέο 5.1.2: Διοργάνωση Φεστιβάλ Νερού 



 
 
 

 

The Municipality of Drama implements the project with the acronym “CB Water Geopark”, 

in the framework of the European Territorial Cooperation Program, Interreg V-A, “Greece-

Bulgaria 2014-2020” and in cooperation with four other organizations from Greece and 

Bulgaria.  

 

Project partnership 

1. Municipality of Drama, Greece,  as Lead Beneficiary 

2. Democritus university of Thrace, Department of physical education & sport, Greece, 

3. Municipality of Hadjidimovo, Bulgaria  

4. Center for Sustainable Development of the Mountain, Bulgaria 

 

The idea of the proposal was born by the common beliefs of the two partners of the project, 

namely the municipalities of Hadjidimovo and Drama. Two sides ascertained that the 

regions around the two municipalities, have common geographical and geophysical 

features but also similar social-economic characteristics. The cross-border area is rich in 

natural and cultural heritage, especially in water assets (Nestos river), with significant 

potential of economic and touristic development. 

Weaknesses of the area, are the lack of financial resources, limited road infrastructures and 

touristic investments. Strengths of the area in relation to the tourism development, are the 

excellent natural cultural environment, the tradition, the history, the cultural heritage and 

the proximity to urban and tourist centers. Among the opportunities of the region is the 

capability of promotion and touristic exploitation of the natural resources in the area, 

particularly those relating to the water assets. 

To valorize the natural and cultural heritage of the cooperation area for touristic reasons, a 

proper form of alternative soft tourism is Geotourism. The scope of the project is to 

preserve and promote the natural heritage of the area, and especially water assets, in 

connection with the history, culture and welfare of the residents in the cooperation area.  

The beneficiaries of the project are: 

A. The local society and economy 

Publicity actions, outdoor activities and environmental education events in the Geopark and 

its Geotopes, will enable local community to understand and appreciate the value of the 

natural heritage of the region, the connection with the tradition and the history and the 



 
 
significance of the preservation and sustainable use of its natural assets. Furthermore, 

sustainable touristic development improves the welfare of the residents. 

B. Touristic market stakeholders   

Project’s activities will enable local touristic stakeholders, to understand that via 

Geotourism natural heritage, can be connected with existing touristic activities and can be 

integrated in the touristic market. Geopark and Geotopes can be connected with other 

forms of tourism, giving added value to target area’s touristic capabilities. 

C. Local and regional authorities  

The scientific studies of the project consist a valuable documentation material useful for the 

authorities, in future plans for rural and sustainable touristic development.    

Project’s outcomes will enhance existing touristic market and will act complementary with 

other alternatives forms of tourism in the cooperation area, like Agrotourism and 

Ecotourism. Project actions will valorize and boost previous efforts of the partners for the 

documentation of the cultural and natural heritage in the area. 

The overall objective of the project is, to identify, to study, to describe, to preserve and 

promote special interest territories, connected with target area’s water assets, for touristic 

reasons. In other words, main aim of the project, is to promote, enhance and sustain the 

natural and geographical characteristics of the target area, in strong connection with the 

heritage, culture, and the sustainable touristic development.Project’s main objective is to 

create a Geopark in the cooperation area and to define and elevate at least 4 territories with 

unique geophysical features, the Geotopes. Geopark and Geotopes will be mapped and 

described in multiple levels (geographically, geophysically and in bioclimatic, fauna and 

flora level). Accessibility and tourism capabilities of the Geotopes will be improved through 

the enhancement of the existing trails, paths and routes and through labeling and marking 

actions. 

Geopark and Geotopes will be promoted via communication and dissemination activities 

and via environmental education and outdoor activities and can be integrated in the local 

touristic markets.  

So natural and cultural heritage of the cooperation area and more specifically the 

geographical and geophysical character of the area will be preserved, enhanced and 

valorized for sustainable touristic proposes. 

 This way the main objective of the project is in alignment with the Interreg program’s 

priority specific objective. 

The main outputs of the project are: 



 
 
A. Study on the description and significance of the water assets in the cross-border area. 

Includes the role and the significance of the water assets in the geographical and 

geophysical character of the area, the history, culture, mythology and Human’s presence in 

relation with the water. This study is the basis for the definition of the Geopark 

B. Definition, Geographical and Geophysical mapping and description of the Geopark. This 

output concerns the definition of the Geopark (boundaries/ polygon), mapping and 

description of its geographical and geophysical and environmental features 

C. Assessment of the potential Geotopes' accessibility and connectivity. Includes 

assessments, report and suggestion about the accessibility and connectivity of the potential 

geotopes through national and provincial roads, touring capabilities through existing trails 

and paths. This assessment is the basis for the selection and definition of the Geotopes. 

D. Mapping and description of the Geotopes. More specifically, definition and Geographical 

mapping of the Geotops and description of its features, (microclimate, fauna and flora) 

E. Enhancement works on the existing trails, paths and routes of the Geotopes. 

Enhancement works aim to improve the accessibility and the touring capabilities.  

F. Labeling and marking of the Geopark and Geotopes via road signs. Road sings in the 

wider Geopark area and marking and labeling within the Geotops, aim to promote and 

informing the visitors about the Geopark/Geotopes.  

G. Conduction of 6 environmental education/outdoor activities events with 120 trainees and 

conduction of a water festival. These events aim to promote the Geopark, as well as to 

conduct environmental education activities. 

H. Environmental Education Assessment and Practical Guide. This assessment and guide 

aim to provide instruction for the future design of Environmental Education program on the 

basis of the Geotourism.     

 

 


