
“Belasitsa Beyond Borders” 

Διασυνοριακή συνεργασία κατά μήκος της Βαλκανικής Πράσινης Ζώνης 

Το όρος Belasitsa (Κερκίνη) βρίσκεται στο τρίγωνο των συνόρων Βουλγαρίας, 
Ελλάδας, ΠΓΔΜ στον πυρήνα της Βαλκανικής Πράσινης Ζώνης. Χαρακτηρίζεται από 
μοναδική βιοποικιλότητα υπο-μεσογειακών, μεσογειακών και ορεινών 
οικοσυστημάτων. Γι’ αυτό το λόγο ανακηρύχθηκε προστατευόμενη περιοχή με 
διαφορετικά όμως καθεστώτα προστασίας στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα. Στην 
ΠΓΔΜ δεν υπάρχει θεσμοθετημένο καθεστώς προστασίας. 

Το όρος Belasitsa είναι μια περιοχή με εξαιρετική και ιδιαίτερη οικολογική αξία. 
Πρόσφατα όμως έχουν παρατηρηθεί αρκετές περιπτώσεις παράνομων 
δραστηριοτήτων που απειλούν την ισορροπία του οικοσυστήματος όπως για 
παράδειγμα παράνομη εντατική υλοτομία, κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών 
σταθμών σε οικότοπους του σπάνιου είδους Platanus orientalis. Για τον λόγο αυτό η 
αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής της Belasitsa είναι 
υψηλής σημασίας για την ενσωμάτωση της προστασίας της φύσης στην ανάπτυξη  
των κοινωνιών αλλά και στη διασφάλιση καλής ποιότητας ζωής των ανθρώπων που 
ζουν και εργάζονται σ’ αυτή τη περιοχή. 

Επιδιώκοντας λοιπόν την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, το παρόν έργο επιδιώκει 
την διασυνοριακή συνεργασία και εστιάζεται στις οικολογικές, κοινωνικές και 
οικονομικές παραμέτρους της περιοχής.   Επιδιώκει να κάνει γνωστό στο ευρύ κοινό 
τις φυσικές αξίες του βουνού και τις δυνατότητες που παρέχει π.χ. για οικοτουρισμό. 

Έτσι το έργο προσανατολίζεται στην: 

 Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

 Ανάπτυξη και προώθηση οικοτουριστικών προσφορών 

Συγκεκριμένα, οι δράσεις που υλοποιούνται είναι: 

 Κατασκηνώσεις νέων από 18 χρονών και πάνω από τις τρεις χώρες.  

 Ανταλλαγή φοιτητών. Εκπαιδευτική εκδρομή φοιτητών στη βουλγαρική 
πλευρά του βουνού και στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης. 

 Σειρά σεμιναρίων για επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό 
σχετικά με τον οικοτουρισμό στην περιοχή (συμπεριφορά, παροχή 
υπηρεσιών, προώθηση τοπικών προϊόντων, κλπ) 

 Εκπαίδευση οικοξεναγών  

 Παραγωγή ενημερωτικού υλικού 

 Ανάρτηση ενημερωτικών πινάκων σε κεντρικά σημεία 

 Δημιουργία ιστοσελίδας 

 Πεζοπορία προς την υψηλότερη κορυφή του βουνού Radomir 

 Δημιουργία ερμηνευτικού μονοπατιού στην περιοχή του βουνού που 
βρίσκεται στην ΠΓΔΜ 

 Διαγωνισμός φωτογραφίας και έκθεση σχετικά με τις φυσικές ομορφιές της 
περιοχής 

 Εκδρομή προβολής της περιοχής σε ταξιδιωτικούς πράκτορες 

 Διεθνές συνέδριο 

Στο έργο συμμετέχουν η Bulgarian Biodiversiy Foundation – Branch Belasitsa, η 
EuroNatur, η Belasitsa Nature Park Directorate (Bulgaria), ο Φορέας Διαχείρισης 
Λίμνης Κερκίνης και η EA Planetum – Strumica (FYR Macedonia). 

 


