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Ολοκληρωµένο σύστηµα
αειφορικής διαχείρισης
Οικοσυστήµατος Λίµνης
∆οϊράνης

Plan D.oiran

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ:
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

∆ήµος Κιλκίς

Municipality of Dojran

MSS – Bitola

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

01.10.2018 - 31.07.2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:  1 .397.152,60€

Ο κυρίαρχος στόχος του έργου Plan D.oiran είναι η δηµιουργία ενός µόνιµου 
οργανωτικού διεπιστηµονικού µηχανισµού, που θα καλλιεργήσει κουλτούρα 
αειφορικής διαχείρισης και ανάπτυξης σε περιβαλλοντικό και κοινωνικοοι-
κονοµικό επίπεδο στη διασυνοριακή περιοχή. Ειδικότερα ο κοινός µηχανι-
σµός στοχεύει:

Το ελληνικό τµήµα της λίµνης έχει συµπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό 
οικολογικό δίκτυο Natura 2000 (GR 123 0003)

Στην προστασία και αναβάθµιση του υπό απειλή οικοσυστήµατος, της 
βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων της λίµνης ∆οϊράνης, µέσα 
από ένα δοµηµένο, µόνιµο και βιώσιµο διαχειριστικό σύστηµα και µέσα 
από τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων.

Στη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τις 
φυσικές µεταβολές αλλά και την ανθρώπινη δραστηριότητα µέσα από 
την εκπόνηση και εφαρµογή βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων 
διαχειριστικών και στρατηγικών σχεδίων για το οικοσύστηµα της 
λίµνης ∆οϊράνης.

Στην ενεργή εµπλοκή των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στη δηµιουργία συνθηκών και εφαρµογή κανόνων αειφόρου ανάπτυ-
ξης σε µια σειρά από κλάδους όπως η αγροτική παραγωγή, ο τουρι-
σµός και η µεταποίηση, µε την ανάπτυξη ικανοτήτων ανθεκτικότητας 
και βιωσιµότητας για το οικοσύστηµα.

Περιοχή εφαρµογής του έργου Plan D.oiran είναι η Λίµνη ∆οϊράνη, η οποία 
αποτελεί έναν ανεκτίµητης αξίας για την ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή 
υγρότοπο, µε ευαίσθητο περιβαλλοντικό χαρακτήρα αλλά και ισχυρό αναπτυ-
ξιακό απόθεµα. Το έργο προτείνει το σχεδιασµό και εφαρµογή ουσιαστικών 
παρεµβάσεων, µε γνώµονα την εστίαση στην προστασία του περιβάλλοντος, 
ως µοχλό κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός του έργου είναι να εφαρµοστεί ένα µακροπρόθεσµο συµµετοχικό 
βιώσιµο στρατηγικό σχέδιο για τη Λίµνη ∆οϊράνη και την ευρύτερη περιοχή, 
που θα προωθήσει την προσαρµογή της στην κλιµατική αλλαγή και την 
αειφόρο διαχείριση του οικοσυστήµατος και της βιοποικιλότητάς της, για την 
επόµενη εικοσαετία.
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