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Κάθε χρόνο, στις 13 Οκτωβρίου εορτά-
ζεται η «Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση
των Φυσικών Καταστροφών», μία
Ημέρα που καθιερώθηκε από τη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989 και γιορτάζει
τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι και οι
κοινότητες σε όλο τον κόσμο μειώνουν
την έκθεσή τους σε καταστροφές και
ευαισθητοποιούνται στους κινδύνους που
αντιμετωπίζουν.

Το έτος 2016 ξεκίνησε η εκστρατεία
"Sendai Seven" από την UNDRR, με
επίκεντρο τους 7 στόχους του Πλαισίου
Sendai. Για το έτος 2020, η Ημέρα επικεν-
τρώνεται στο στόχο E με τίτλο «Ουσ-
ιαστική αύξηση του αριθμού των χωρών
με εθνικές και τοπικές στρατηγικές μεί-
ωσης του κινδύνου καταστροφών έως το
2020».

Το Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού και ο
Φορέα Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού
συμμετέχει τα τελευταία χρόνια σε εκδη-
λώσεις που αφορούν τον εορτασμό αυτής
της Ημέρας με σκοπό την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά
τη πρόληψη και τη μείωση των φυσικών
καταστροφών και των συνεπειών της
κλιματικής αλλαγής.

Φέτος, μία χρόνιά ιδιαίτερη λόγω της
πανδημίας COVID – 19, και κατ’ επέκταση
της δυσκολίας συμμετοχής σε ζωντανές
εκδηλώσεις με τη συμμετοχή κοινού και
με αφορμή τη «Διεθνή Ημέρα για τη
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Δράσεις Ενημέρωσης &          
Ευαισθητοποίησης
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«Εορτασμός της Διεθνούς 
Ημέρας για τη Μείωση των 
Φυσικών Καταστροφών»

https://www.unisdr.org/disasterreductionday
https://www.unisdr.org/disasterreductionday


Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού,
στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης
«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης
Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις διαχεί-
ρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών
και οικοτόπων», στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περι-
βάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-
2020, εγκατέστησε πυροσβεστικές κατά-
σκευές (με βυτίο πυρόσβεσης) στα δύο
αγροτικά οχήματα που διαθέτει, με σκοπό
την πρόληψη και πυροπροστασία του
Εθνικού Πάρκου Χελμού - Βουραϊκού και
των περιοχών ευθύνης του.

Με βάση το Σχέδιο Φύλαξης της Προστα-
τευόμενης Περιοχής Χελμού-Βουραϊκού,
το επιστημονικό προσωπικό του ΦΔ, κα-
θώς και οι Ειδικοί Δασικής Προστασίας
εφαρμόζουν πρόγραμμα για την κατα-
γραφή, παρακολούθηση και προστασία
των στοιχείων της βιοποικιλότητας της
περιοχής.

Κατά τη θερινή περίοδο, ο ΦΔ συνδράμει
στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας, με στόχο κυρίως την πρόληψη από
δασικές πυρκαγιές.
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Μείωση των Φυσικών Καταστροφών», ο
εορτασμός πραγματοποιήθηκε μέσω των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, στη σελίδα του Φορέα Δια-
χείρισης Χελμού-Βουραϊκού στο Facebook
αναρτήθηκε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη
με θέμα «Κατολισθήσεις, μία συχνή
φυσική καταστροφή στην περιοχή
του Γεωπάρκου Χελμού - Βουραϊκού
με μακρά ιστορία...».

Εκ μέρους του Γεωπάρκου Χελμού-Βου-
ραϊκού, παρουσίασε ο κ. Ηλιόπουλός Γ.,
Αναπλ. Καθηγητής του τμήματος Γεω-
λογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, συμ-
μετέχοντας σε μία συζήτηση με προσκε-
κλημένους τον κ. Κουκουβέλα Ι., Καθη-
γητή του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπι-
στημίου Πατρών και τον κ. Νικολακόπου-
λο Κ., Αναπλ. Καθηγητή του τμήματος Γε-
ωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, σε
θέματα κατολισθήσεων στην περιοχή του
Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού .

Για να παρακολουθήσετε τη βιντεοσκο-
πημένη συνέντευξη που πραγματοποιήθη-
κε, επισκεφτείτε ΕΔΩ

Δράσεις Διαχείρισης

«Εγκατάσταση πυροσβεστικών 
κατασκευών (με βυτίο 

πυρόσβεσης) για την πρόληψη 
και πυροπροστασία του Εθνικού 

Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού»

https://www.facebook.com/chelmosvouraikosgeopark/videos/750122869177588/
http://www.facebook.com/ManagementBodyofChelmosVouraikos
https://www.facebook.com/chelmosvouraikosgeopark/videos/750122869177588/


Συμμετοχή 
στο Ευρωπαϊκό έργο INHERIT

Το Ευρωπαϊκό έργο INHERIT υλοποιείται
στο πλαίσιο του Προγράμματος «INTER-
REG MED», συμμετέχουν συνολικά 15
εταίροι και 3 υποστηρικτικοί εταίροι από
10 χώρες της Μεσογείου με επικεφαλής
την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στόχος του έργου είναι η προστασία και η
προώθηση της φυσικής κληρονομιάς σε
Μεσογειακούς παράκτιους και θαλάσσιους
τουριστικούς προορισμούς. Επίσης, σημα-
ντικό στόχο του έργου, αποτελεί η
δημιουργία περιοχών «INHERITURA»,
δηλαδή παράκτιων περιοχών της Μεσο-
γείου με φυσική κληρονομιά, με μεγάλη
τουριστική κίνηση, στις οποίες ωστόσο
λαμβάνουν χώρα ενέργειες προστασίας
και αξιοποίησης του περιβάλλοντος μέσω
δράσεων από κάτω προς τα πάνω
(bottom-up activities).

Για το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπο-
ψήφια περιοχή «INHERITURA» είναι
το Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού,
στην οποία αναμένεται να λάβουν
χώρα οι πιλοτικές δράσεις του έργου
INHERIT.

Η ανάδειξη της περιοχής μας σε περιοχή
«INHERITURA» θα επιφέρει μια σειρά από
πλεονεκτήματα όπως είναι η αύξηση της
επισκεψιμότητας της περιοχής με ταυ-
τόχρονη αύξηση στους τομείς εστίασης
και αναψυχής, η δημιουργία προστι-
θέμενης αξίας για τους ιδιοκτήτες (κα-
τοικιών) της περιοχής και η δημιουργία
επώνυμων αγροτικών προϊόντων με στο-
χο τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος
με την προώθηση τους στην τοπική α-
γορά.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου
INHERIT και της συνεργασίας του Πανε-
πιστημίου Πατρών με το Φορέα Δια-
χείρισης Χελμού - Βουραϊκού, ολοκληρώ-
θηκε η δημιουργία δέκα (10) βίντεο και
ενός (1) φυλλαδίου.

Στόχος του υλικού αυτού αποτελεί η
προώθηση του έργου, η ενημέρωση των
τουριστών σχετικά με τις διαδρομές
εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή του
Γεωπάρκου αλλά και η ευρύτερη προ-
ώθηση των διαδρομών αυτών. Η δημιουρ-
γία των βίντεο και του φυλλαδίου πραγμα-
τοποιήθηκε ως δράση στα πλαίσια του
έργου «INHERIT». Να σημειωθεί ότι τα
βίντεο δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του ΕΟΤ και το φυλλάδιο
θα διανέμεται και σε έντυπη μορφή.

Τα βίντεο στο κανάλι του έργου στο
YouTube βρίσκονται ΕΔΩ

Η ηλεκτρονική έκδοση του φυλ-
λαδίου βρίσκεται ΕΔΩ
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Δράσεις 
Προβολής & Ανάδειξης

«Προώθηση διαδρομών 
εναλλακτικού τουρισμού 

στην περιοχή του Γεωπάρκου
Χελμού – Βουραϊκού

στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
‘Εργου INHERIT»

https://interreg-med.eu/
https://interreg-med.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCvOVnKxvqmfwgLqQqeitllQ/videos
https://www.fdchelmos.gr/images/xristos/INHERIT_Chelmos-Vouraikos_brochure_LR.pdf
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Προγράμματα 
σε εξέλιξη

«Επιχορήγηση του Φορέα 
Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού

για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, 

ειδών και οικοτόπων»

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού,
ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», την
Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέας Διαχεί-
ρισης Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών,
ειδών και οικοτόπων», συνολικού προϋ-
πολογισμού 921.130,00 €.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά
στη χρηματοδότηση διαχειριστικών δρά-
σεων με στόχο την προστασία και δια-
τήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής
ευθύνης του ΦΔ, σύμφωνα με τον
Ν.4519/2018. Η εφαρμογή των δράσεων
διαχείρισης θα συμβάλει θετικά στην ανά-
δειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής
και συνεπώς στην οικοτουριστική της ανά-
πτυξη.

Ο ΦΔ Χελμού-Βουραϊκου σε όλη τη διάρ-
κεια υλοποίησης της πράξης και μέχρι την
ολοκλήρωσή της που θα είναι η 31η Δε-
κεμβρίου 2023 θα ενημερώνει αναλυτικά
το κοινό μέσω συναντήσεων και ημερίδων
που θα πραγματοποιεί.

«Στήριξη σε Υπηρεσίες και 
Υποδομές του Παγκόσμιου 

Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού
της UNESCO» 

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού
ενέταξε στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020, Μέτρο 19: «ΤΟ-
ΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟ-
ΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER»,
την πράξη με τίτλο: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙ-
ΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ
ΤΗΣ UNESCO», συνολικού προϋπολογισ-
μού 130.000,00 €.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευ-
ρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και θα υλοποιηθεί στα εξής Υπο-
έργα: 1. Σύνταξη γεωλογικού χάρτη Γεω-
πάρκου Χελμού-Βουραϊκού, 2. Παραγωγή
έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλι-
κού για το Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού,
και 3. Σήμανση του Γεωπαρκου Χελμού-
Βουραϊκού.

Το Υποέργο 1. Σύνταξη γεωλογικού χάρτη
Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού έχει ολο-
κληρωθεί.

Μέσω της πραγματοποίησης του έργου
θα είναι δυνατή η ανάδειξη των μονο-
πατιών-γεωδιαδρομών σε όλη την έκταση
του Γεωπάρκου, γεγονός που θα συντε-
λέσει στην προώθηση εναλλακτικών
μορφών τουρισμού στην περιοχή.
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Το πρόγραμμα Life Grecabat

στοχεύει στη βελτίωση της κατάσταση 
διατήρησης 10 ειδών χειρόπτερων 
(Παραρτήματα II-IV, της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ, και σημαντικών καταφυγίων 
τους) και 8 επιλεγμένων σπηλαίων (Τύπος 

οικότοπου 8310, Παράρτημα Ι της 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ), βοηθώντας 

παράλληλα την επιβίωση της μοναδικής 
σπηλαιόβιας ζωής (δεκάδες ενδημικά είδη 
ασπόνδυλων που ζουν μόνο σε ένα ή λίγα 

σπήλαια της Ελλάδας).

Είναι η πρώτη πανελλαδική προσπάθεια 
για διαχείριση, προστασία και ανάδειξη 
νυχτερίδων, σπηλαίων και σπηλαιόβιας 
ζωής. Φιλοδοξεί να γίνει παράδειγμα 
ολοκληρωμένης διαχείρισής τους σε 

εθνικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του 

προγράμματος: 
https://www.lifegrecabat.eu/el

Συνάντηση εργασίας: «Σπήλαια 
και υπόγεια ζωή στο Δήμο 

Καλαβρύτων»
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Συμμετοχή 
σε συναντήσεις εργασίας 

& ημερίδες

Ο Δήμος Καλαβρύτων, η ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Σπη-
λαίου Λιμνών Καστριών, ο Φορέας Διαχεί-
ρισης Χελμού Βουραϊκού - Γεωπάρκο Χελ-
μού Βουραϊκού και το ΚΠΕ Κλειτορίας –
Ακράτας, με επιτυχία διοργάνωσαν συνά-
ντηση εργασίας με θέμα: «Σπήλαια και
υπόγεια ζωή στο Δήμο Καλαβρύτων:
Προς μία ολοκληρωμένη προστασία
και διαχείριση» στα πλαίσια του προ-
γράμματος LIFE GRECABAT, στις 8 Ιουλίου
2020, στο Σπηλαίο των Λιμνών Καστριών.

Η συνάντηση είχε σκοπό στην ενημέρωση
και συζήτηση μεταξύ των επιμέρους
ειδικών εμπλεκομένων φορέων με τη
διαχείριση των σπηλαίων στην περιοχή
αλλά και περιβαλλοντική εκπαίδευση και
ευαισθητοποίηση για τα σπήλαια και τη
σπηλαιόβια ζωή και αποτελεί την τρίτη
συνάντηση μίας σειράς συναντήσεων που
θα πραγματοποιηθούν συνολικά σε 15
πόλεις της Ελλάδας.

https://www.lifegrecabat.eu/el


όμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων»,
& «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης
Χελμού Βουραϊκού για Δράσεις Διαχεί-
ρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών
και Οικοτόπων» του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.,
ΕΣΠΑ 2014-2020, χρηματοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής)
και από εθνικούς πόρους μέσω των
Πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων.

Αντίστοιχη δράση ενημέρωσης και
προβολής του κοινού θα πραγματοποιήσει
και ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊ-
κού στο προσεχές μέλλον.
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Συμμετοχή στην ενημερωτική 
ημερίδα «Διαχειριστικές 

δράσεις για την προστασία 
και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας» 

O Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού,
καθώς και ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτό-
πων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Κυπαρισ-
σιακού Κόλπου, συμμετείχαν στην ενημε-
ρωτική ημερίδα με θέμα «Διαχειριστικές
δράσεις για την προστασία και
διατήρηση της βιοποικιλότητας», που
διοργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης Πάρ-
νωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβα-
σίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-
2020, στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, στη
Σπάρτη.

Οι Συντονίστριες- εκπρόσωποι των Φο-
ρέων Διαχείρισης “Υγροτόπων Κοτυχίου-
Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου” κα.
Καραμπέρου Γ. και “Χελμού – Βουραϊκού”
κα. Κουμούτσου Ε., παρουσίασαν υπό την
μορφή αναρτημένης εισήγησης (poster)
τις διαχειριστικές δράσεις που υλοποιούν
στα πλαίσια χρηματοδότησης του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.,
ΕΣΠΑ 2014-2020.

Παράλληλα είχαν την ευκαιρία στο πλαίσιο
της δικτύωσης των ΦΔΠΠ να ανταλλάξουν
εμπειρίες και τεχνογνωσία με συνα-
δέλφους τους αλλά και με φορείς και εκ-
προσώπους των εισηγητών της συγκε-
κριμένης ημερίδας.

Οι δράσεις των Πράξεων: «Επιχορήγηση
του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυ-
χίου Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλ-
που για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευ-



Μία νέα πρωτοβουλία της Ελληνικής
Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO δίνει
τη δυνατότητα σε φορείς που διαχει-
ρίζονται περιοχές με αναγνώριση από την
UNESCO να φιλοξενήσουν νέους από την
Γερμανία για να πραγματοποιήσουν
πρακτική άσκηση.

Η ιδέα είναι οι νέοι να ενταχθούν στα
Ελληνικά Γεωπάρκα προκειμένου να
αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία ως
εθελοντές σε δράσεις ανάδειξης της
φυσικής και γεωλογικής κληρονομιάς και
δράσεις ευαισθητοποίησης νέων (σχο-
λείων, πανεπιστημίων) που επισκέπτονται
τα γεωπάρκα για δραστηριότητες στη
φύση.

Η δράση χρηματοδοτείται από την Γερ-
μανική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO
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Παγκόσμιο Γεωπάρκο
Χελμού - Βουραϊκού

«Πρακτική άσκηση νέων 
από τη Γερμανία στα Ελληνικά 

Γεωπαρκα»

«Συμμετοχή
στη διαδικτυακή συνάντηση 

Γεωπαρκων Ελλάδας -Κύπρου 
με θέμα «Αντιμετωπίζοντας τις 

σύγχρονες προκλήσεις»

Το Γεωπάρκου Χελμού - Βουραϊκού με το
Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραικού
συμμετείχαν με επιτυχία στη διαδικτυακή
συνάντηση που οργάνωσαν τα Παγκόσ-
μια Γεωπάρκα UNESCO Ελλάδας και
Κύπρου την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020.
Το θέμα της συνάντησης ήταν «Αντι-
μετωπίζοντας τις σύγχρονες προκλή-
σεις».

Η διαδικτυακή συνάντηση των Παγκόσ-
μιων Γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας και
Κύπρου ήταν μία συνδιοργάνωση της
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την
UNESCO, του Ελληνικού Φόρουμ Γεω-
πάρκων και της Έδρας UNESCO για τα
Γεωπάρκα και την βιώσιμη ανάπτυξη
νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου.

Κύριος στόχος της διαδικτυακής συνάντη-
σης ήταν να παρουσιαστούν οι δράσεις

και καλύπτει όλα τα έξοδα για τα νέα
παιδιά που θα έρθουν ως εθελοντές στα
Γεωπάρκα.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος
νέων, ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βου-
ραϊκου, ως Φορέας ευθύνης του Πα-
γκόσμιου Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού
της UNESCO, φιλοξενεί από τον Οκτώβρη
στα γραφεία του δύο νέα παιδιά για
πρακτική άσκηση που θα έχει εξάμηνη
διάρκεια.
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που αναπτύχθηκαν από τα Παγκόσμια
Γεωπάρκα UNESCO Ελλάδας και Κύπρου
κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου
της πανδημίας. Επίσης, κατά τη διάρκεια
της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ενη-
μέρωση για τις υπο - ένταξη και υποψή-
φιες περιοχές της Ελλάδας στα Παγκόσμια
Γεωπάρκα UNESCO.

Να σημειωθεί ο Φορέας Διαχείρισης
Χελμού-Βουραικού, μέσω των επίσημων
εκπροσώπων του Παγκόσμιου Γεωπάρκου
Χελμού-Βουραϊκου, τον κ Γ. Ηλιόπουλος
Αναπλ. Καθηγητή Τμήματος Γεωλογίας
του Πανεπιστημίου Πατρών και επιστη-
μονικό σύμβουλο του Γεωπάρκου και την
κα. Ε. Κουμούτσου, Συντονίστρια Έργου-
Περιβαλλοντολόγος του Φορέα Διαχεί-
ρισης, συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις
των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO, σε
μία διαρκή και μακρόχρονη προσπάθεια
του Φορέα Διαχείρισης να συμβάλει στην
προώθηση δράσεων εναλλακτικού του-
ρισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
προστασίας και ανάδειξης του περιβάλ-
λοντος στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου,
με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοι-
νωνία.

Η Ελλάδα φιλοξενεί σήμερα πέντε περιο-
χές που έχουν αναγνωριστεί ως Παγκόσ-
μια Γεωπάρκα UNESCO.

1. Γεωπάρκο της Λέσβου
2. Γεωπάρκο του Ψηλορείτη
3. Γεωπάρκο Σητείας
4. Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού
5. Γεωπάρκο Βίκου-Αώου

Η Κύπρος φιλοξενεί το Γεωπάρκο του
Τροόδους.

Σύμφωνα με την UNESCO (1999) ως
γεωπάρκα ορίζονται περιοχές ιδιαίτερης
γεωλογικής σημασίας, σπανιότητας ή κάλ-
λους, όπου η γεωλογική κληρονομιά προ-
στατεύεται και αναπτύσσεται ταυτοχρό-
νως.

Τα Γεωπάρκα είναι περιοχές όπου εκτός
από τις διάφορες γεωλογικές εμφανίσεις,
μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και
άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως αρ-
χαιολογικές, οικολογικές, ιστορικές ή/και
πολιτιστικές αξίες και μπορούν να
αποτελέσουν το έναυσμα για κοινωνικο-
οικονομική ανάπτυξη, ενεργοποιώντας τον
τουρισμό με τη μορφή του οικοτουρισμού
ή γεωτουρισμού.

Το Γεωπάρκο Χελμού-Βουραικού είναι μέ-
λος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων
της UNESCO & του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Γεωπάρκων από το 2009.

http://www.globalgeopark.org/
http://www.europeangeoparks.org/
https://www.fdchelmos.gr/el/geopark/2012-01-23-22-54-22.html


«Συμμετοχή
Στο Διαδικτυακό Σεμινάριο 

«Παγκόσμια Γεωπάρκα
UNESCO»

Το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιή-
θηκε στις 27 Νοεμβρίου για την ενημέρω-
ση εκπαιδευτικών του Δικτύου Συνδε-
δεμένων Σχολείων της UNESCO.

Ως εκπρόσωπος του Γεωπάρκου Χελμού-
Βουραϊκού και ως προσκεκλημένος ομιλη-
τής στο σεμινάριο σύμμειχτέ ο επιστημο-
νικός σύμβουλος του Γεωπάρκου μας Αν.
Καθηγητής Ηλιόπουλος Γ. με θέμα «Μα-
θαίνοντας για την εξέλιξη της ζωής μέσα
από τα απολιθώματα στα Ελληνικά Πα-
γκόσμια Γεωπάρκα UNESCO».

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσί-
αση του νέου πρόγραμματος του διεθ-
νούς οργανισμού, το οποίο συνδέεται με
την προτεινόμενη για το έτος 2020-2021
θεματική «Εθνικά Γεωπάρκα και οφέλη
για την τοπική κοινωνία», και η προώ-
θηση του ρόλου και της συμβολής των
Παγκόσμιων Γεωπάρκων στην εκπαίδευ-
ση.
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• 18 Σεπτεμβρίου 2020
Συμμετοχή στο 2ο Ψηφιακό Forum του
Δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων: «Επι-
κοινωνούμε - Ανταλάσσουμε ιδέες - Μα-
θαίνουμε - Δικτυωνόμαστε»

• 18 Νοεμβρίου 2020
Συμμετοχή στο 1ο Ψηφιακό Forum του
Δικτύου Παγκόσμιων Γεωπάρκων .
Περισσότεροι από 220 συνάδελφοι από
161 Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO σε
44 χώρες και UNESCO εντάχθηκαν στο 1ο
GGN Digital Forum για να συζητήσουν τις
δραστηριότητες του Δικτύου κατά τη
διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

«Συμμετοχή 
του Γεωπάρκου Χελμού-

Βουραϊκού σε Ψηφιακά Forum»

«Άλλες Δράσεις»

• Επαναξιολόγηση παλαιών και αξιολό-
γηση νέων γεωτόπων του Γεωπάρκου.

• Κατά τους θερινούς μήνες έγιναν δρά-
σεις για προστασία από πυρκαγιές και
παρακολούθηση και σχεδιασμός έργων
σταθεροποίησης γνωστών κατολισθή-
σεων στο Γεωπάρκο.
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Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758). Κοινή Ονομασία: Σαλαμάνδρα, 
Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραίκού,  Νοέμβριος ‘20. 


