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«Μνήμεσ Γαίασ:  

Παγκόςμια Γεωπάρκα UNESCO  

Ελλάδασ – Κφπρου» 

 

τθσ UNESCO, αφοφ εντάςςονται 
ςτα Παγκόςμια Γεωπάρκα τθσ 
UNESCO.  

Στθ ςυνάντθςθ ςυηθτικθκαν 
κζματα κοινά που αφοροφν όλα 
τα μζλθ του Δικτφου, ςυμπερι-
λαμβανομζνου και προτάςεων 
για διακρατικζσ ςυνεργαςίεσ α-
πό Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
για χρθματοδότθςθ ζργων και 
δραςτθριοτιτων ςτισ περιοχζσ 
των Γεωπάρκων. 

Η άριςτθ οργάνωςθ, θ άψογθ 
φιλοξενία, το υψθλό επίπεδο 
των ειςθγιςεων, των ανακοι-
νϊςεων και των παρουςιάςεων, 
χαρακτιριςαν το 8ο Διεκνζσ 
Συνζδριο Παγκόςμιων Γεωπάρ-
κων τθσ UNESCO. Μασ δόκθκε θ 
ευκαιρία να ζχουμε ςυναντι-
ςεισ με ςυναδζλφουσ από όλο 
τον κόςμο, να μάκουμε καλζσ 
πρακτικζσ από τθν διαχείριςθ 
των Γεωπάρκων τουσ και πωσ 
μποροφμε να αξιοποιιςουμε ό-
λθ αυτι τθν εμπειρία που ζχει 
αναπτυχκεί ςτα Παγκόςμια Γεω-
πάρκα για τθν καλφτερθ πα-
ρουςία και του Γεωπάρκου Χελ-
μοφ-Βουραϊκοφ. 

Ο Φορζασ ςυμβάλει ςυςτθ-
ματικά ςτθν προϊκθςθ δρά-
ςεων εναλλακτικοφ τουριςμοφ, 
περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, 
προςταςίασ και ανάδειξθσ του 
περιβάλλοντοσ ςτθν περιοχι 
του Εκνικοφ Πάρκου, με πολ-
λαπλά οφζλθ για τθν τοπικι 
κοινωνία.  
 

Συμμετοχή ςτην 
 42η Συνάντηςη του 

Ευρωπαϊκοφ Δικτφου 
Γεωπάρκων &  
ςτο 8ο Διεθνζσ 

Συνζδριο Γεωπάρκων 
ςτην Ιταλία 

Το Παγκόςμιο Γεωπάρκο Χελ-

μοφ-Βουραϊκοφ τθσ UNESCO, με 

εκπροςϊπουσ του, τθν κα Ελζνθ 

Κουμοφτςου, Συντονίςτρια Ζρ-

γου-Περιβαλλοντολόγο και τον 

κ. Γεϊργιο Ηλιόπουλο, Αναπλ. 

Κακ. Τμιματοσ Γεωλογίασ Πα-

νεπ. Πατρϊν και Επιςτθμονικό 

Συνεργάτθ του Γεωπάρκου, 

ςυμμετείχε ςτθν 42θ Συνάντθςθ 

του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Γεω-

πάρκων και ςτο 8ο Διεκνζσ Συ-

νζδριο Γεωπάρκων τθσ UNESCO, 

που ζλαβε χϊρα ςτο Adamello 

Brenta UNESCO Global Geopark, 

από τισ 8 ζωσ τισ 14 Σεπ-

τεμβρίου 2018, ςτθν Ιταλία.  

Στθ ςυνάντθςθ ςυμμετείχαν οι 

εκπρόςωποι των 73 Ευρωπα-

ϊκϊν Γεωπάρκων. Στθν Ελλάδα 

υπάρχουν 5 περιοχζσ (Λζςβοσ, 

Ψθλορείτθσ, Χελμόσ-Βουραϊκόσ, 

Βίκοσ-Αϊοσ, Σθτεία), κακϊσ και 

το Γεωπάρκο τθσ Κφπρου 

(Τρόοδοσ) που ανικουν ςτο Ευ- 

ρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων και 

αποτελοφν ταυτόχρονα μνθμεία 

Η Ζκκεςθ των Παγκόςμιων νθ-

ςιωτικϊν Γεωπάρκων UNESCO 

Ελλάδασ και Κφπρου που ςυμ-

μετζχουν ςτο ζργο INTERREG 

GEOIN ξεκίνθςε ςτισ 12 Οκ-

τωβρίου 2018 ςτο Κδρυμα Ευγε-

νίδου ςτθν Ακινα, ζχοντασ φι-

λοξενιςει μζχρι ςιμερα πάνω 

απο 1500 επιςκζπτεσ. Θα παρα-

μείνει ςτθν Ακινα μζχρι τισ 12 

Μαϊου 2019 και ςτθ ςυνζχεια 

κα ταξιδζψει ςτθν Κφπρο, 

κακϊσ και ςτα υπόλοιπα 

γεωπάρκα του προγράμματοσ 

GEOIN. 

Τθν ζκκεςθ οργάνωςε ςτα 

πλαίςια του ζργου GEOIN το 

Μουςείο Απολικωμζνου Δά-

ςουσ Λζςβου με τθ ςτιριξθ των 

Γεωπάρκων Λζςβου, Ψθλορείτθ, 

Σθτείασ και Τροόδουσ Κφπρου, 

του Μουςείου Φυςικισ Ιςτορίασ 

Κριτθσ και του τμ. Γεωλογικισ 

Επιςκόπθςθσ Κφπρου.  

Στθν ζκκεςθ φιλοξενοφνται 

εκκζματα από όλα τα Γεωπάρκα 

τθσ Ελλάδασ και τθσ Κφπρου 

που ερμθνεφουν τθ γεωλογικι 

εξζλιξθ όλθσ τθσ ανατολικισ 

Μεςογείου και του Ελλαδικοφ 

χϊρου, ενϊ προςφζρονται και 

εκπαιδευτικά προγράμματα για 

τουσ μακθτζσ. 

 

 

Τα Παγκόςμια Γεωπάρκα τθσ 

UNESCO είναι περιοχζσ που δι-

ακζτουν μνθμεία γεωλογικισ 

κλθρονομιάσ παγκόςμιασ αξί-

ασ. 

Μασ βοθκοφν ςτθν κατανόθςθ 

και τθν αντιμετϊπιςθ των ςφγ-

χρονων περιβαλλοντικϊν προ-

βλθμάτων μασ ςτο πλαίςιο του 

δυναμικοφ πλανιτθ που ηοφμε 

αλλά  

Επίςθσ αναδεικνφουν όλεσ τισ 

πτυχζσ τθσ φυςικισ και πο-

λιτιςτικισ κλθρονομιάσ μασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Γεωπάρκο Χελμοφ 

Βουραικοφ είναι μζλοσ του  

Παγκόςμιου Δικτφου 

Γεωπάρκων τησ UNESCO &  

του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου 

Γεωπάρκων από το 2009. 
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UNESCO, κακϊσ και για τισ 
δράςεισ που αφοροφν τθν 
προςταςία και διαχείριςθ.  

Ο Αν. Κακθγ. Παλαιοντολογίασ 
& Στρωματογραφίασ Πανεπιςτθ-
μίου Πατρϊν και Επιςτθμονικόσ 
Υπεφκυνοσ του Γεωπάρκου Χελ-
μοφ - Βουραϊκοφ, κ. Γεϊργ. 
Ηλιόπουλοσ, παρουςίαςε τισ 
φυςικζσ καταςτροφζσ ςτα Πα-
γκόςμια Γεωπάρκα τθσ UNESCO. 
Ο Δαςάρχθσ Αιγίου, κ. Γεϊργ. 
Χρονόπουλοσ μίλθςε για τθν 
Αιγιάλεια μετά τθν κατά-
ςτροφικι Μεγα - Πυρκαγιά του 
2007 και τθν κατάςταςθ 
ςιμερα. Ανζλυςε  ςυγκεκριμζνα 
τθν περίπτωςθ του όρουσ Κλω-
κόσ. Ο Υποπυραγόσ Πυροςβε-
ςτικισ Υπθρεςίασ Αιγίου, κ. Δθμ. 
Αλεξόπουλοσ αναφζρκθκε γενι-
κά ςτισ Δαςικζσ Πυρκαγιζσ. Ο 
Αν. Κακθγ. & Διευκυντισ Εργα-
ςτθρίου Σειςμολογίασ Τμιματοσ 
Γεωλογίασ Πανεπιςτθμίου Πα-
τρϊν, κ. Ε. Σϊκοσ μίλθςε για τον 
ςειςμικό κίνδυνο ςτθν περιοχι 
του Κορινκιακοφ κόλπου. Τζλοσ, 
ο Κακθγ. Τεκτονικισ Γεωλογίασ 
Πανεπ. Πατρϊν, κ. Ι. Κουκου-
βζλασ αναφζρκθκε ςτα Γεω-
λογικά καταςτροφικά φαινό-
μενα.  
 

 

Ημερίδα: «Διεθνήσ Ημζρα για τη μείωςη των 

Φυςικών Καταςτροφών»  
Συμμζτοχη  

του Φ.Δ. ςτο 
1ο Αναπτυξιακό 

Συνζδριο Καλαβρφτων 

Ο Φορζασ Διαχείριςθσ ςυμ-
μετείχε ενεργά ςτο 1ο Ανα-
πτυξιακό Συνζδριο Καλαβρφ-
των, που πραγματοποιικθκε 
ςτισ 15 Σεπτεμβρίου 2018 ςτα 
Καλάβρυτα και διοργανϊκθκε 
από το Διμο Καλαβρφτων, τθν 
εφθμερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
και άλλουσ αναπτυξιακοφσ φο-
ρείσ τθσ περιοχισ.  

Στόχοσ του Συνεδρίου ιταν θ 
ενθμζρωςθ, θ γνϊςθ και ο 
διάλογοσ για τισ αναπτυξιακζσ 
δυνατότθτεσ και προοπτικζσ τθσ 
ευρφτερθσ περιοχισ του Διμου 
Καλαβρφτων που κα αποτε-
λζςει μοχλό ανάπτυξθσ για τθν  
περιοχι. 

Ο Πρόεδροσ του ΦΔ, κ. Γρθγ. 
Ιατροφ, Ομότιμοσ Κακθγθτισ Βι-
ολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πα-
τρϊν, ζδωςε το παρόν και πα-
ρουςίαςε τισ δυνατότθτεσ που 
προςφζρει το Εκνικό Πάρκο 
Χελμοφ - Βουραϊκοφ και Παγκό-
ςμιο Γεωπάρκο τθσ UNESCO για 
τθν αειφόρο και βιϊςιμθ ανά-
πτυξθ τθσ περιοχισ.  

Ο Φορζασ Διαχείριςθσ μπορεί 
να ςυμβάλει ενεργά ςε ποικίλεσ 
δράςεισ, όπωσ ςτον Εναλλακτι-
κό τουριςμό, τθν επζκταςθ τθσ 
τουριςτικισ περιόδου (πζραν 
τθσ χειμερινισ), τθν περιβαλ-
λοντικι εκπαίδευςθ, τθν εναλ- 
λακτικι  Γεωργία  (αρωματικά 

 

Ο Φορζασ Διαχείριςθσ ςτισ 13 

Οκτωβρίου 2018 ςτο Πολιτι-

ςτικό Κζντρο Διακοπτοφ, ςε 

ςυνεργαςία με το Τμιμα Γεω-

λογίασ του Πανεπ. Πατρϊν. 

πραγματοποίθςε με επιτυχία 

θμερίδα με κζμα «Διεθνής 

ημέρα για τη μείωση των 

φυσικών καταστροφών», ςτο 

πλαίςιο εορταςμοφ τθσ θμζρασ 

από τα Παγκόςμια Γεωπάρκα 

τθσ UNESCO. 

Ο Πρόεδροσ του Φορζασ Δια-

χείριςθσ και Ομότ. Κακθγ. του 

Τμιματοσ Βιολογίασ Πανεπιςτθ-

μίου Πατρϊν, κ. Γρθγ. Ιατροφ, 

ζκανε μια ειςαγωγι για το Εκνι-

κό Πάρκο Χελμοφ - Βουραϊκοφ 

και Παγκόςμιο Γεωπάρκο τθσ  

Η Διεκνισ Ημζρα ξεκίνθςε το 1989, 

φςτερα από πρόςκλθςθ τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ των Ηνωμζνων Εκνϊν 

και γιορτάηει τον τρόπο με τον 

οποίο οι άνκρωποι και οι κοινό-

τθτεσ ςε όλο τον κόςμο μειϊνουν 

τθν ζκκεςι τουσ ςε καταςτροφζσ 

και ευαιςκθτοποιοφνται ςτουσ κιν-

δφνουσ που αντιμετωπίηουν. 

Περιλαμβάνει τθν πρόλθψθ κατά-

ςτροφϊν, το μετριαςμό και τθν ε-

τοιμότθτα. 

Φζτοσ, για το ζτοσ 2018, κα επι-

κεντρωκεί ςτο ςτόχο C του Πλαι-

ςίου Sendai για τθ μείωςθ του κιν-

δφνου καταςτροφϊν που αφορά τθ 

μείωςθ των οικονομικϊν ηθμιϊν 

από τισ καταςτροφζσ ςε ςχζςθ με 

το ΑΕΠ ζωσ το 2030. 

Φαρμακευτικά φυτά) κλπ., με 
πολλαπλά οφζλθ για τθν τοπικι 
κοινωνία. 

Εκτόσ από τισ δράςεισ για τθν 
ανάδειξθ και τθν προςταςία τθσ 
Βιοποικιλότθτασ, θ περιοχι ε-
ξαιτίασ τθσ γεωλογικισ μονα-
δικότθτασ τθσ, ζχει ενταχκεί, με-
ςα από τθ διαρκι προςπάκεια 
του Φορζα, ςτο δίκτυο Ευρωπα-
ϊκϊν και Παγκόςμιων Γεωπάρ-
κων τθσ UNESCO.  

Μζςα από τθν αναγνϊριςθ του 
Εκνικοφ Πάρκου Χελμοφ-Βουρα- 
ϊκοφ ωσ περιοχι με ιδιαίτερθ γε- 
ωλογικι κλθρονομιά που απο- 

λαμβάνει διεκνι αναγνϊριςθ, 

τα ςθμαντικά αξιοκζατα τθσ πε-

ριοχισ μασ προβάλλονται ςε δι-

εκνι περιοδικά και βιβλία και 

διαφθμίηονται ςε διεκνισ 

τουριςτικζσ εκκζςεισ. 

Σκοπόσ τθσ δικτφωςθσ είναι θ 

ςυνεχισ ςυνεργαςία με τθν Το-

πικι Αυτοδιοίκθςθ και τθν το-

πικι κοινωνία για τθν αφξθςθ 

τθσ επιςκεψιμότθτασ ςτθν περι-

οχι. Η ευκαιρία να προβλθκεί θ 

περιοχι μασ ςε διεκνζσ επίπεδο 

είναι μεγάλθ και ςε ςυνδυαςμό 

με μια νζα μορφι οικοτουρι-

ςμοφ, τον γεωτουριςμό κα ςυμ-

βάλει ςε μία αναπτυξιακι 

ανάςα για τθν περιοχι μασ. 
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Στισ 3 Οκτωβρίου 2018, 10 κα-

κθγθτζσ πανεπιςτθμίων τθσ Βο- 

λιβίασ επιςκζφτθκαν το Εκνικό 

Πάρκο Χελμοφ-Βουραϊκοφ, με τθ 

ςυνοδεία του Κακθγθτι κ. Σκοφ-

ρα. 

Στο φαράγγι του Βουραϊκοφ, θ 

ομάδα των κακθγθτών ξενα-

γικθκε από το προςωπικό του 

Εκνικοφ Πάρκου Χελμοφ -  

Βουραϊκοφ και ςτα γραφεία του  

Φορζα Διαχείριςθσ ςτα Καλά-

βρυτα τουσ υποδζχτθκε ο πρόε-

δροσ του Φορζα Διαχείριςθσ κ. 

Γρθγ. Ιατροφ, θ Συντονίςτρια 

Ζργου, κ. Ελζνθ Κουμοφτςου και 

το επιςτθμονικό προςωπικό του 

Φορζα.  

Πραγματοποιικθκε ξενάγθςθ 

ςτο χώρο του κτθρίου και τθσ 

ζκκεςθσ, κακώσ και παρου-

ςίαςθ ςε powerpoint από τον κ. 

Ιατροφ για τθν φυςικι κλθ-

ρονομιά και τθν βιοποικιλότθτα 

τθσ περιοχισ που ζχει ανα-

κθρυχκεί Παγκόςμιο Γεωπάρκο 

τθσ UNESCO.  

 

Επίςκεψη/Ξενάγηςη 

μελϊν πανεπιςτήμιων 

τησ Βολιβίασ ςτο 

Εθνικό Πάρκο Χελμοφ - 

Βουραϊκου 

(πρόγραμμα Erasmus+) 

Το Πανεπιςτιμιο Πατρών ςτα 

πλαίςια ςυμμετοχισ του προ-

γράμματοσ Erasmus+ τθσ Ευρω-

παϊκισ Ζνωςθσ και με ςτόχο τθν 

ενκάρρυνςθ τθσ ζμπειρθσ και 

ερευνθτικισ γνώςθσ των πα-

νεπιςτθμίων ςε βαςικά ηθτιμα-

τα που ςχετίηονται με τθ διαςυ-

νοριακι ανάπτυξθ (αγροτοβιο-

μθχανία, περιβάλλον και αλλα-

γι του κλίματοσ, βιώςιμοσ του-

ριςμόσ και πολιτιςτικζσ περιου-

ςίεσ, κυκλικι οικονομία) είναι 

μζλοσ δικτφου που διευκολφνει 

τθ διάδοςθ τθσ τοπικισ τεχνο-

γνωςίασ και τθν ανταλλαγι πό-

ρων.  

Τθν επιςτθμονικι και διοι-

κθτικι - οργανωτικι ευκφνθ του 

ζργου για λογαριαςμό του Πα-

νεπιςτθμίου Πατρών ζχει ο 

Κακθγθτισ του Τμιματοσ Οικο-

νομικών Επιςτθμών κ. Δθμ. 

Σκοφρασ.  

O Φορζασ Διαχείριςησ 
υποδζχεται κάθε χρόνο για 
ενημζρωςη και ξεναγήςεισ 

ςτην προςτατευόμενη περιοχή 
μαθητζσ όλων των ςχολικϊν 

βαθμίδων, φοιτητζσ, αλλά και 
ομάδεσ, ςυλλόγουσ και 

περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ 
από όλη τησ Ελλάδα αλλά και 

το εξωτερικό, που 
ενδιαφζρονται να γνωρίςουν 

τον φυςικό και πολιτιςτικό 
πλοφτο τησ περιοχήσ. 

προςταςία των δαςικών οικο-
ςυςτθμάτων τθσ Χώρασ» και 
των δράςεων που υλοποιοφνται 
από το νεοπροςλαμβανόμενο 
προςωπικό, ςυμμετείχε ςτον 
κακαριςμό μονοπατιών και 
κζςεων εντόσ τθσ Προ-
ςτατευόμενθσ Περιοχισ. 
 
Οι εργαςίεσ πραγματοποι-
ικθκαν από τισ 12 ζωσ τισ 15 
Νοεμβρίου και περιελάμβαναν 
τθν απομάκρυνςθ ςκουπιδιών 
από το δαςικό μονοπάτι «Χιο-
νοδρομικό Κζντρο Καλαβρφτων 
–Βαλβοφςι», τθν Ε.Ο. Καλά-
βρυτα – Αγ. Νικόλαοσ και τισ 
κζςεισ «Βαλβοφςι» και «Ει-
κόνιςμα» εντόσ του Αιςκθτικοφ 
Δάςουσ Καλαβρφτων. Από το 
προςωπικό του Φορζα Δια-
χείριςθσ ςυμμετείχαν οι ζξι 
Ειδικοί Δαςικισ Προςταςίασ με 
δφο υπθρεςιακά αγροτικά οχι-
ματα 4x4. 
 

Συμμετοχή του Φ.Δ. 
ςτισ δράςεισ 
καθαριςμοφ 

μονοπατιϊν και 
θζςεων εντόσ τησ 
Προςτατευόμενησ 

Περιοχήσ ςε 
ςυνεργαςία με το 

Δαςαρχείο 
Καλαβρφτων 

 
Ο Φορζασ Διαχείριςθσ Χελμοφ-

Βουραϊκοφ ςτο πλαίςιο εφαρ-

μογισ από το Δαςαρχείο Καλα-

βρφτων τθσ αρικ. 84675/23-3-

2018 (ΦΕΚ 1510 Β΄) Κ.Υ.Α. «περί 

προώκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ 

μζςω προγραμμάτων κοινω-

φελοφσ χαρακτιρα ςτο Υπουρ-

γείο Περιβάλλοντοσ και Ενζρ-

γειασ και ςτισ Αποκεντρωμζνεσ 

Διοικιςεισ, για τθν αντιπυρικι  

 
Πρόθεςη του Φορζα 
Διαχείριςησ είναι να 

ςυνεχιςτοφν ανάλογεσ δράςεισ 
και ςυνεργαςίεσ με ομάδεσ, 

ςυλλόγουσ και υπηρεςίεσ που 
προάγουν την προςταςία του 

περιβάλλοντοσ. 
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Ειςθγθτζσ των κεμάτων ενθμζ-

ρωςθσ, ιταν μζλθ του προςω-

πικοφ του Φορζα Διαχείριςθσ 

κακϊσ  και φοιτθτζσ του Πανε-

πιςτθμίου Πατρϊν που διε-

νεργοφν τθν πρακτικι τουσ ά-

ςκθςθ ςτον Φ.Δ. και ςυγκε-

κριμζνα ο κ. Β. Γκολφινόπουλοσ 

από το τμιμα Γεωλογίασ και θ 

κα Ν. Λουκάτου από το τμιμα 

Βιολογίασ. 

τισ 23 Αυγοφςτου πραγματο-

ποιικθκε παρουςία Ειδικϊν 

Δαςικισ Προςταςίασ του Φ.Δ. 

επίςκεψθ και ενθμζρωςθ των 

εκπαιδευόμενων ςε προςτα-

τευόμενεσ δαςικζσ περιοχζσ και 

ςυγκεκριμζνα ςτο δαςικό μονο-

πάτι «Αγ.Ιωάννθσ–Κεραμδάκι». 

 

υμμετοχι του Φ.Δ. 
ςτθν υλοποίθςθ του 

προγράμματοσ 
κοινωφελοφσ εργαςίασ 

για τθν αντιπυρικι 
περίοδο 

από το Δαςαρχείο 
Καλαβρφτων 

 

Ο Φορζασ Διαχείριςθσ ςτο πλαί-

ςιο εφαρμογισ τθσ αρικ. 84675/ 

23-3-2018 (ΦΕΚ 1510 Βϋ) Κ.Τ.Α. 

«περί προϊκθςθσ τθσ απαςχό-

λθςθσ μζςω προγραμμάτων 

κοινωφελοφσ χαρακτιρα ςτο 

Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ και ςτισ Αποκεν-

τρωμζνεσ Διοικιςεισ, για τθν 

αντιπυρικι προςταςία των 

δαςικϊν οικοςυςτθμάτων τθσ 

Χϊρασ» από το Δαςαρχείο Κα-

λαβρφτων και ςυμβάλλοντασ 

ςτθν εκπαίδευςθ του προςλαμ-

βανόμενου προςωπικοφ με 

ειδικά ςεμινάρια, πραγματο-

ποίθςε παρουςιάςεισ ενθμζ-

ρωςθσ. 

 

Οι παρουςιάςεισ πραγματο-

ποιικθκαν ςτισ 10 Αυγοφςτου 

και 14 Αυγοφςτου 2018 με τισ 

Θεματικζσ Ενότθτεσ  «Αςκζνειεσ 

 και Προςβολζσ Δαςικϊν Ειδϊν» 

και «Προςταςία άγριασ χλωρί- 

δασ και πανίδασ –Προςτατευ-

όμενεσ Περιοχζσ» αντίςτοιχα. 

 

Ο Φορζασ Διαχείριςθσ 

ςυνεργάηεται ςυςτθματικά με 

τουσ τοπικοφσ φορείσ, ςτα 

πλαίςια  ενθμερωτικών 

εκδθλώςεων και ςεμιναρίων, 

κακώσ και πολιτιςτικών 

εκδθλώςεων με ςκοπό τθν 

ενθμζρωςθ και αντιμετώπιςθ 

κεμάτων και προβλθμάτων που 

απαςχολοφν τθν τοπικι κοινωνία 

και τθν ανάδειξθ τθσ περιοχισ 

 

«Δράςεισ διαχείριςθσ 
προςτατευόμενων 

περιοχών, ειδών και 
τφπων οικοτόπων» 

(ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΠΑ 
2014-2020) 

Ο Φορζασ Διαχείριςθσ ςτα 

πλαίςια τθσ  πρόςκλθςθσ τθσ 

Ε.Τ.Δ. Ε.Π. «Τποδομζσ Μεταφο-

ρϊν, Περιβάλλον & Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ» (Ε.Π.Τ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 

υπζβαλε πρόταςθ με αίτθςθ 

χρθματοδότθςθσ φψουσ 

1.000.000,00 με χρονοδιάγραμ-

μα υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ να 

ορίηεται ςτα 5 ζτθ (2019-2023). 

Η Πράξθ  «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΕΛΜΟΤ-

ΒΟΤΡΑΪΚΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΧΕΙ-

ΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕ-

ΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟ-

ΠΩΝ»  περιλαμβάνει διαχειρι-

ςτικζσ δράςεισ που ςτόχο ζχουν  

α) τθ βελτίωςθ του κακεςτϊτοσ 

διατιρθςθσ οικοτόπων και ει-

δϊν των Οδθγιϊν 92/43/ΕΟΚ  

 

χρονθ εκπαίδευςθ του προςω-

πικοφ από ειδικοφσ επιςτιμονεσ 

του αντικειμζνου τθσ προςτα-

ςίασ τθσ βιοποικιλότθτασ.  

Σο φυςικό αντικείμενο του 

εναρμονίηεται με τισ δράςεισ 

του ειδικοφ ςτόχου 32 (Ανά-

ςχεςθ τθσ Απϊλειασ τθσ Βιοποι-

κιλότθτασ και τθσ Τποβάκμιςθσ 

των Λειτουργιϊν των Οικο-

ςυςτθμάτων) τθσ επενδυτικισ 

προτεραιότθτασ 6iii του Άξονα 

Προτεραιότθτασ 14 του Ε.Π. που 

προωκοφν τθν εφαρμογι των 

Οδθγιϊν 92/43/ΕΟΚ και 

2009/147/ΕΚ για τθ διατιρθςθ 

των φυςικϊν οικοτόπων κακϊσ 

και τθσ άγριασ πανίδασ και χλω-

ρίδασ και περί τθσ διατθριςεωσ 

των αγρίων πτθνϊν.  

Σα αποτελζςματα τθσ πράξθσ κα 

ςυνειςφζρουν ςτθν εξαςφάλιςθ 

τθσ Αειφορικισ Διαχείριςθσ τθσ 

Προςτατευόμενθσ Περιοχισ του 

Εκνικοφ Πάρκου Χελμοφ-Βου-

ραϊκοφ μζςα από τθν υλο-

ποίθςθσ των διαχειριςτικϊν 

δράςεων που ςυμβάλλουν ςτθ 

διατιρθςθ των φυςικϊν οικο-

τόπων κακϊσ και τθσ άγριασ 

πανίδασ και χλωρίδασ τθσ πε-

ριοχισ. 

και 2009/147/ΕΚ με μθ ικα-

νοποιθτικό ι κακό βακμό δια-

τιρθςθσ ςτθν περιοχι του 

Φορζα, κακϊσ και ειδϊν και 

οικοτόπων εκνικοφ ενδιαφζ-

ροντοσ που αποδεδειγμζνα χρι-

ηουν προςταςίασ,  

β) τθν περιβαλλοντικι ενθμζ-

ρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ 

τοπικισ κοινωνίασ, των τοπικϊν 

φορζων κακϊσ και του ευρφ-

τερου κοινοφ που επιςκζπτεται 

τθν περιοχι ςε κζματα βιοποι-

κιλότθτασ, κακϊσ ςτθν  περιοχι 

υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ από 

ςπάνια, απειλοφμενα και ενδθ-

μικά είδθ χλωρίδασ, πανίδασ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ορ-

νικοπανίδασ), τα οποία προ-

ςτατεφονται από τθν Εκνικι και 

Κοινοτικι νομοκεςία και τισ 

διεκνείσ ςυμβάςεισ, κακϊσ και 

ςθμάντικοφσ τφπουσ οικοτόπων, 

γ)  τθ δικτφωςθ των ΦΔ μεταξφ 

τουσ με ςκοπό τθ ςφναψθ ςυν-

εργαςίασ, τθν ανταλλαγι τεχνο-

γνωςίασ, εμπειρίασ και καλϊν 

πρακτικϊν, μζςα από τθν ταυτό- 
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5. χεδιαςμόσ προςταςίασ των 

οικοτόπων ςτην περιοχή του 

Βουραϊκοφ ποταμοφ από πι-

θανότητα εκδήλωςησ πυρ-

καγιάσ. 

 
6. Υπολογιςμόσ και αξιολόγηςη 

τησ φζρουςασ τουριςτικήσ 
ικανότητασ ςτο φαράγγι του 
Βουραϊκοφ ποταμοφ. 
 

7. Καταγραφή των πιζςεων 
ςτην περιοχή ευθφνησ του 
ΦΔ για την προςταςία και 
αειφόρο διαχείριςη των α-
ρωματικϊν και φαρμακευ-
τικϊν φυτϊν. 
 

8. Αξιολόγηςη τησ κατάςταςησ 
των οικοςυςτημάτων ςτην 
περιοχή ευθφνησ του ΦΔ. 
 

9. Διερεφνηςη εφαρμογήσ μζ-
τρων προςταςίασ των εν-
δημικϊν ειδϊν ιχθυοπα-
νίδασ ςτο Εθνικό Πάρκο 
Χελμοφ-Βουραϊκοφ. 
 

10. Μελζτη για τη ανόρθωςη 
πλατφφυλλων δαςϊν από 
πρεμνοφυή ςε ςπερμοφυή. 
 

11. Δημιουργία 
Μικροαποθεμάτων. 
 

12. Επανειςαγωγή του φυτικοφ 
είδουσ Silene conglomera-
tica. 

 
13. Δράςεισ ενίςχυςησ των πλη-

θυςμών των ενδημικών ει-
δών τησ ιχθυοπανιδασ των 
υδάτινων οικοςυςτημάτων 

 
 

 
 

 

Προτεινόμενα  
Ζργα Προςταςίασ και 

Διαχείριςησ 
Προςτατευόμενησ 

Περιοχήσ Αρμοδιότητασ 
Φορζα Διαχείριςησ 
Χελμοφ-Βουραϊκοφ  

για ςυγχρηματοδότηςη 
από το 

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
 (ΕΠΑ 2014-2020) 

 

Η πράξη ζχει καινοτόμο χα-

ρακτήρα καθώσ προτείνονται 

δράςεισ που δεν ζχουν υλο-

ποιηθεί ξανά ςτο παρελθόν 

ςτην περιοχή ευθφνησ του ΦΔ. 

Παρόλα αυτά περιλαμβάνονται 

και δράςεισ που ζχουν υλο-

ποιηθεί αδρά ή δεν ζχουν 

υλοποιηθεί καθόλου ςτο ευ-

ρφτερο δίκτυο άλλων Προςτα-

τευόμενων Περιοχων του δικτφ-

ου «Natura 2000».  

 

 

Επιπρόςθετα, ςτο πλαίςιο τησ 

Πράξησ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, θα 

επιτευχθεί η ενημζρωςη και η 

ευαιςθητοποίηςη τησ τοπικήσ 

κοινωνίασ, των τοπικών υπη-

ρεςιών, των φορζων, και του 

ευρφτερου κοινοφ που επι-

ςκζπτεται την περιοχή, καθώσ 

και η διάχυςη των αποτελες-

μάτων των διαχειριςτικών δρά-

ςεων τησ πράξησ με αποτζλεςμα 

τη γνωριμία του κοινοφ με την 

προςτατευόμενη περιοχή του 

ΦΔ, αλλά και την ανάδειξη 

βιοποικιλότητασ τησ περιοχήσ 

που περιλαμβάνει ςημαντικά 

είδη και οικότοπουσ.  

Η  εφαρμογή δράςεων διαχεί-

ριςησ για την βελτίωςη τησ 

κατάςταςησ διατήρηςησ ςημα-

ντικών ειδών και οικοτόπων, θα 

ςυμβάλει θετικά ςτην ανάδειξη 

του φυςικοφ πλοφτου τησ πε-

ριοχήσ και ςυνεπώσ ςτην οικο-

τουριςτική τησ ανάπτυξη. Άλ-

λωςτε, η οικοτουριςτική ανά-

πτυξη κάθε περιοχήσ ενδυ-

ναμώνει την οικονομία τησ χω-

ρίσ να δημιουργεί προβλήματα 

ςτην αειφορική διαχείριςη του 

περιβάλλοντοσ.  

 

1. Προβολή δράςεων του Φο-

ρζα Διαχείριςησ Χελμοφ-

Βουραϊκου ςτα πλαίςια τησ 

πράξησ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

 

2. Υποςτήριξη τησ υμμετοχησ 

του Φορζα Διαχείριςησ ςτο 

Δίκτυο των Ευρωπαϊκϊν Γε-

ωπάρκων και το Παγκόςμιο 

Δίκτυο Γεωπάρκων. 

 

3. Δράςη επιςτημονικήσ τεκμη-

ρίωςησ και ανάπτυξη τεχνο-

γνωςίασ ςχετικά με την ε-

φαρμογή τησ εθνικήσ και 

Ευρωπαϊκήσ τρατηγικήσ για 

τη Βιοποικιλότητα και Οργά-

νωςη και υποςτήριξη Work-

shops. 

 

4. Επιςτημονική υποςτήριξη 

για τον προςδιοριςμό των 

θζςεων μικρο-αποθεμάτων 

ςημαντικών ειδών χλωρίδασ 

ςτην περιοχή ευθφνησ του 

Φορζα Διαχείριςησ. 

14. Γραμμικζσ φυτεφςεισ ςτο Ο-
ροπζδιο των Λουςών. 
 

15. Δράςεισ βελτίωςησ των εν-
διαιτημάτων ςε 10 περιοχζσ 
ςτισ οποίεσ θα εντοπιςτοφν 
μυωξοί με τοποθζτηςη φω-
λιών. 
 

16. Βελτίωςη ενδιαιτήματοσ τησ 
βίδρασ Lutra lutra. 
 

17. Eπανακαλλιεργεια 
εγκαταλειμμζνων ορεινών 
αγρών προσ όφελοσ τησ πε-
τροπζρδικασ και άλλων ςπο-
ροφαγων ειδών, αλλά και 
των αρπακτικών που θηρεφ-
ουν τα είδη αυτά. 
 

18. Λειτουργία τοπικήσ ταϊςτρασ 
για πτωματοφάγα και αρπα-
κτικά είδη. 
 

19. Δράςη διαχείριςησ επιςκε-
ψιμότητασ του πηλαίου των 
Λιμνϊν. 
 

20. Αναδημιουργία λίμνησ Ρα-
κίτασ  ςτην Προςτατευόμενη 
Περιοχή «Μπάρμπασ-Κλω-
κόσ Φαράγγι ελινοφντα». 

 


