
O Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, θέλοντας
να συμβάλει στην προώθηση δράσεων εναλλακτικού
τουρισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προστασίας
και ανάδειξης του περιβάλλοντος στην περιοχή του
Εθνικού Πάρκου, τον Οκτώβριο του 2009 έγινε μέλος
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων (EGN) και του
παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων (GGN) υπό την στήριξη
της UNESCO. Στην προσπάθεια αυτή, επιτεύχθηκε
στενή συνεργασία με το Δήμο Καλαβρύτων, το Σπήλαιο
των λιμνών, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Κλειτορίας-Ακράτας και το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλα-
βρύτων. Η παραμονή στο Δίκτυο προϋποθέτει τις θετι-
κές αξιολογήσεις της κάθε περιοχής από εντεταλμέ-
νους αξιολογητές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν
επιτυχώς στο Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού κατά τα
έτη 2013 και 2015. 

The Management Body of Chelmos-Vouraikos, in order
to contribute the promotion of alternative touristic ac-
tivities, environmental education, protection and sus-
tainable environmental development within the juris-
diction area of the National Park, joined the European
Geoparks Network (EGN) and the Global Geoparks Net-
work (GGN ) under the support of UNESCO, in October
2009. This effort was embraced by the Municipality of
Kalavryta and the collaboration of the Cave of the Lakes,
the Environmental Education Center of Kleitoria - Akrata
and the Kalavryta Ski Center. In order to retain the po-
sition within the EGN and GGN networks, a positive
evaluation of each area by appointed delegates is re-
quired, which has been successfully completed for
Chelmos-Vouraikos Geopark on 2013 and 2015.  

Χάρτης Προσανατολισμού-Όρια Εθνικού Πάρκου & Γεωπάρκου Χελμού - Βουραϊκού
Orientation Map - Boundaries of Chelmos - Vouraikos National Park & Geopark

Στις 17 Νοεμβρίου 2015, στην επέτειο των 70 χρόνων από την ίδρυση της UNESCO, η Γενική Διάσκεψη
της UNESCO  αποδέχθηκε ομόφωνα τη δημιουργία του νέου προγράμματος του οργανισμού για τις Γε-
ωεπιστήμες και τα Γεωπάρκα (International Geoscience and Geoparks Program), σύμφωνα με το οποίο
καθιερώνεται η αναγνώριση των Γεωπάρκων με τον τίτλο «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO». 
Η προστατευόμενη περιοχή Χελμού-Βουραϊκού, περιλαμβάνει σημαντικούς Γεώτοπους, δηλαδή γεω-
λογικές περιοχές που έχουν ιδιαίτερη επιστημονική, αισθητική, εκπαιδευτική αξία αλλά και αρχαιολο-
γικό, οικολογικό, ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον. Το Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού καλύπτει έκταση
647 τ.χλμ. και εκτείνεται στους Νομούς Αχαϊας και Κορινθίας στη Β. Πελοπόννησο. Παρουσιάζει μια ξε-
χωριστή γεωλογική ιστορία, ενώ φιλοξενεί μοναδικά τοπία, σημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και άρτιες
επιστημονικές, εκπαιδευτικές και τουριστικές υποδομές όπως το Σπήλαιο των Λιμνών, τις πηγές του
Αροάνιου ποταμού στο Πλανητέρο, το Φαράγγι του Βουραϊκού Ποταμού με τον μοναδικό οδοντωτό σι-
δηρόδρμο Διακοφτού – Καλαβρύτων, τη λίμνη Τσιβλού, τη λίμνη Δόξας, τις εγκαταστάσεις του Περι-
βαλλοντικού Κέντρου Κλειτορίας - Ακράτας στην Κλειτορία, τις εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέν-
τρου, το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος κλπ.
Μέσα και από την σπουδαία αυτή επιτυχία της αναγνώρισης των περιοχών από τον παγκόσμιο οργανισμό
της UNESCΟ πολλαπλασιάζονται οι μοναδικές ευκαιρίες και δυνατότητες που ανοίγονται μέσω της
προβολής και της ορθολογικής τους διαχείρισης για την ανάδειξή τους σε τουριστικούς προορισμούς
αριστείας και την προσέλκυση τουρισμού ποιότητας με στόχο τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

On 17th of November 2015, during the celebratory convention for 70 years since the founding of UNESCO,
the UNESCO General Conference unanimously agreed to the launch of new program on Geosciences
and Geoparks (International Geoscience and Geoparks Program, IGGP), under which the Geoparks are
recognized as "UNESCO Global Geoparks».
The protected area of Chelmos-Vouraikos includes important Geosites ie. geological sites of special
scientific, aesthetic, educational value and archaeological, ecological, historical or cultural interest.
Chelmos-Vouraikos Geopark covers an area of 647 square kilometers and extends to the prefectures of
Achaia and Corinth in Northern Peloponnese. It presents a unique geological history, and hosts unique
landscapes, heritage sites and sound scientific, educational and tourist facilities such as the Cave of
the Lakes, the sources of Aroanios River at Planitero village, the Vouraikos Gorge with the unique rack
railway of Diakofto – Kalavryta, the mountainous lakes of Tsivlos and Doxa, facilities of Environmental
education at the Environmental Centre of Kleitoria - Akrata, a vibrant Ski Center and the impressive Tel-
escope of Aristarchus etc.
The great success of the identification of Geoparks’ areas from UNESCO multiplies the opportunities
and possibilities for the enhancement of the visibility and the rational environmental management of
these areas in order to become destinations of tourist excellence and attract high quality tourism
aiming to a sustainable local development of the broader area.

Θέση Πόρτες στη διαδρομοή του Οδοντωτού 
στο Φαράγγι Βουραϊκού

Site Portes at Odontotos rail train root,
  at Vouraikos Gorge

Υδατα Στυγός 
waterfall at Styx valley (Ydata Stygos)
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Περιήγηση επισκεπτών στο Σπήλαιο Λιμνών 
Guided tour at the Cave of the Lakes

Λίμνη Τσιβλού / Tsivlou Lake

Γεώτοποι / 

Ραδιολαρίτες / Radiolarites Ασβεστόλιθοι / Limestones

Πετρώματα /

Πηγές Αροάνιου / Aroanios headwaters Πηγές Λάδωνα / Ladonas headwaters

Πηγές ποταμών / 
Αρχαιολογικός χώρος Λουσσών / Archaeological site at Loussoi Πυργός Πετμαζαίων σον οικισμό των Λουσσών 

Petmeza family tower at Loussoi village

Αρχαιολογικοί - Ιστορικοί χώροι / 

Επισκεψη μαθητών στο κέντρο πληροφόρησης
του Φορέα Διαχέιρισης Χελμού - Βουραϊκού 

Students visiting the Information center 
at the Management Body of Chelmos - VouraIkos 

Ασκηση πεδίου με τους φοιτητές του τμήματος 
Βιολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών) στο Όρος Χελμός 
Fieldtrip with pregraduate students of the Deartment

of Biology (Univ. of Patras) at mount Chelmos

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / 

Μοναστήρι Μεγάλου Σπηλαίου / Monastery of Mega Spilaio Μοναστήρι Αγ. Γεωργίου στον οικισμό Φενεού
Monastery of Agios Georgios at Feneos village

Θρησκευτικά μνημεία / 

Παραδοσιακός Νερόμυλος Πλανητέρου / Traditional Watermill at Planitero

Καταβόθρα Λουσών / Sinkhole at Loussoi village

Καταβόθρα Φενεού / Sinkhole at Feneos village

Καταβόθρες / 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ /
CHELMOS-VOURAIKOS UNESCO GLOBAL GEOPARK
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