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Το παρόν έγγραφο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Προώθηση και 

ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην βουλγαρο-ελληνική 

διασυνοριακή περιοχή μέσω έξυπνων και ηλεκτρονικών εργαλείων» (eTOURIST), που 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-

A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020», Σύμβαση Επιχορήγησης Β2.6γ.07 / 09.10.2017. Το 

Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020». 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το παρόν παραδοτέο με τίτλο: «Συλλογή πληροφοριών για την περιοχή του Έβρου» 

εκπονήθηκε από την εταιρία Γνώση Αναπτυξιακή Συμβουλευτική ΙΚΕ, στη βάση σχετικής 

σύμβασης ανάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή: Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε., στο 

πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Promotion and development of natural and cultural 

heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” 

(«Προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην βουλγαρο-

ελληνική διασυνοριακή περιοχή μέσω έξυπνων και ηλεκτρονικών εργαλείων») με 

ακρωνύμιο “eTOURIST”.  

Το έργο eTOURIST υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» στο πλαίσιο του Άξονα 

προτεραιότητας 2- A sustainable and climate adaptable Cross-Border Area,με θεματικό 

στόχο 6-Preserving and Protecting the environment and promoting resource efficiency, με 

επενδυτική προτεραιότητα 6c: Conserving, protecting, promoting and developing natural 

and cultural heritage και εξειδικευμένο αντικείμενο 4.-To valorize CB area cultural and 

natural heritage for tourist purposes και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. 

Στόχος του έργου eTOURIST είναι η προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς, της γαστρονομίας, συμπεριλαμβανομένης και της οινοποιίας στις περιοχές 

του Έβρου και του Χασκόβου για τουριστικούς σκοπούς.  

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην καταγραφή των πολιτιστικών και φυσικών σημείων 

κυρίως για τουριστικούς σκοπούς, της παραδοσιακής κουζίνας και κρασιών, 

συμπεριλαμβανομένης και παραδοσιακών συνταγών, καθώς και στη δημιουργία λογισμικού 

με όλες αυτές τις πληροφορίες αλλά και κείμενα, φωτογραφίες, τουριστικές διαδρομές κλπ.  

Αντικείμενο του παρόντος παραδοτέου είναι η συστηματική και πλήρη συλλογή 

πληροφοριών και στοιχείων ώστε να αναδειχθούν τα πολιτιστικά και φυσικά ορόσημα της 

περιοχής του Έβρου, εξυπηρετώντας μια ενιαία προσέγγιση για την ανάπτυξη της βάσης 

δεδομένων που προβλέπεται στο πλαίσιο του έργου eTOURIST. 

Προς τον σκοπό αυτό, η ομάδα μελέτης υλοποίησε τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

• Επισκόπηση σε υφιστάμενες μελέτες, τουριστικούς οδηγούς και ιστοσελίδες για την 

εύρεση και συλλογή πληροφοριών (π.χ. τοποθεσία, σύντομη περιγραφή, πρόσβαση, 

στοιχεία επικοινωνίας, ωράριο, κόστος εισόδου, κλπ) προκειμένου να καταγραφούν 

και να αναδειχθούν τα πολιτιστικά και φυσικά ορόσημα της περιοχής του Έβρου, με 

στόχο την προώθησή τους μέσα από το κύκλωμα του πολιτιστικού και φυσιολατρικού 

τουρισμού 
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• Παρουσίαση πολιτιστικών και φυσιολατρικών διαδρομών με αναφορά στα μνημεία και 

τα αξιοθέατα που ο επισκέπτης θα συναντά, καθώς και τη διάρκεια και την απόσταση 

της κάθε διαδρομής.  

• Καταγραφή των εκδηλώσεων και εθίμων αλλά και πληροφοριών γαστρονομικού και 

οινικού τουρισμού που συνδέονται με την κάθε διαδρομή ως προσπάθεια προώθησης 

των πολιτιστικών και φυσικών ορόσημων της περιοχής του Έβρου, μέσω μιας ενιαίας 

προσέγγισης ταυτόσημης με την παραδοσιακή κουζίνα και την οινοποίηση στην 

περιοχή. 

Οι συλλεχθείσες πληροφορίες παρουσιάζονται σε φύλλα εργασίας του Microsoft Excel, 

διακριτά για τα σημεία ενδιαφέροντος και τις εκδηλώσεις.  

Τα στοιχεία που δίνονται για τα σημεία ενδιαφέροντος αφορούν σε: 

1. Ονομασία 

 

2. Είδος 

• φυσικό περιβάλλον 

• αρχαιολογικός χώρος 

• θρησκευτικά μνημεία 

• μουσεία 

 

3. Επισκέψιμο 

• ναι  

• όχι 

 

4. Σύντομη περιγραφή 

 

5. Κόστος  εισόδου 

 

6. Ωράριο λειτουργίας 

 

7. Τηλ. Επικοινωνίας 

 

8. Ιστοσελίδα 

 

9. Πρόσβαση 

 

10. Δήμος 

• Αλεξανδρούπολης 

• Διδυμοτείχου 

• Σουφλίου 

• Ορεστιάδας 

• Σαμοθράκης 

 

11. Δ/νση 
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Τα στοιχεία που δίνονται για τις εκδηλώσεις αφορούν σε: 

1. Ονομασία  

2. Ημ/νία  

3. Σύντομη περιγραφή  

4. Κόστος  εισόδου 

• ναι  

• όχι 

  

5. Δήμος  

• Αλεξανδρούπολης 

• Διδυμοτείχου 

• Σουφλίου 

• Ορεστιάδας 

• Σαμοθράκης 

 

6. Πληροφορίες 

 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι, η παρουσίαση σε Microsoft Excel επιλέχθηκε καθώς 

θεωρείται πιο λειτουργική, διότι επιτρέπει την ταξινόμηση των σημείων ενδιαφέροντος 

βάσει κριτηρίων όπως αν υπάρχει κόστος, που βρίσκεται, αν είναι επισκέψιμο, κλπ. 

 

 

 

 

 

 

 

  


