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Ημεπίδα: Οδονηυηόρ 

ζιδηπόδπομορ - Φ.Γ. 

Υελμού Βοςπαφκού: 

γπαμμέρ παπάλληλερ 

Ο ΦΓΥΒ νξγάλωζε κε ε-

πηηπρία ηελ εκεξίδα ζηηο 22 

Μαίνπ 2016, ζην Γηαθνπηό, 

πνπ ήηαλ ε Γηεζλήο Ζκέξα 

Βηνπνηθηιόηεηαο. Ζ ελεκεξω-

ηηθή εκεξίδα ήηαλ θνκκάηη 

ηωλ εθδειώζεωλ «ΔΝ ΤΡ-

ΜΩ» γηα ηα 120 ρξόληα από 

ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγηάο 

ηνπ Οδνληωηνύ ζηδεξόδξνκνπ 

Γηαθνπηνύ - Καιαβξύηωλ πνπ 

δηνξγαλώλνπλ νη Γήκνη Καια-

βξύηωλ, Αηγηάιεηαο, ε ΓΖ.-

Κ.ΔΠ.Α. θαη ε ΣΡΑΗΝΟΔ. 

Δίρε εληαρζεί ζηηο δξάζεηο ηεο 

Δςπυπαφκήρ Δβδομάδαρ Γε-

υπάπκυν γηα ην 2016.  

Οη παξνπζηάζεηο ηωλ Δπη-

ζηεκόλωλ θαη πλεξγαηώλ ηνπ 

ΦΓΥΒ ηόληζαλ ην θπζηθό 

πινύην ηεο Πξνζηαηεπόκελεο 

Πεξηνρήο ζε ζέκαηα βηνπνη-

θηιόηεηαο θαη γεωπνηθνηιό-

ηεηαο γηα ηελ αλάδεημή ηεο ζε 

ηνπξηζηηθό πξννξηζκό. ηόρνο 

ηεο εκεξίδαο ήηαλ ε αλάδεημε 

ηεο πεξηνρήο καο κέζω ηεο 

αμηνπνίεζεο ηεο ηεξάζηηαο θπ-

ζηθήο θαη πνιηηηζηθήο θιεξν-

λνκηάο πνπ δηαζέηεη, γηα ηελ 

πξνζέιθπζε ηνπξηζκνύ, ηε 

βηώζηκε αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο 

θνηλωλίαο θαη ηελ επηζηεκνλη- 

θή εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνύ.  

 

Γπάζειρ ενημέπυζηρ  

– Δςαιζθηηοποίηζηρ 
 

«Μεηασπυμαηικό Έλκορ 

πλαηάνος» 

 Ζ αζζέλεηα πνπ πξνθαιείηαη 

από ηνλ κύθεηα Ceratocystis 

platani, εληνπίζηεθε γηα πξώ-

ηε θνξά ζηελ Διιάδα ην 

2003 ζηε Μεζζελία θαη έρεη 

ήδε πξνζβάιιεη θαη λεθξώζεη 

ρηιηάδεο δέλδξωλ πιαηάλνπ 

ζηελ Πεινπόλλεζν. Έρεη 

επίζεο θάλεη ηελ εκθάληζε 

ηνπ ηόζν ζηελ Ήπεηξν, όζν 

θαη ζηε Θεζζαιία. Ο 

ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο 

δηαζπνξάο ηνπ παζνγόλνπ 

ζηελ Διιάδα είλαη ν 

άλζξωπνο, κε κεραλήκαηα 

εθζθαθήο θαη εξγαιεία θνπήο 

θιάδωλ. Δάλ δελ ιεθζνύλ 

άκεζα δξαζηηθά κεηξα γηα 

ηνλ πεξηνξηζκό ηεο εμά-

πιωζήο ηεο αζζέλεηαο, ην 

παζνγόλν κπνξεί λα δηαδνζεί 

ηαρύηαηα θαη ζηηο ππόινηπεο 

πεξηνρέο ηεο ρώξαο πξνθα-

ιώληαο κία ηεξάζηηα νηθνιν-

γηθή θαηαζηξνθή. ‘Ζδε ην 

πξόβιεκα έρεη εληνπηζηεί ζε 

πιαηαλνδάζε εληόο ηνπ Δζλη-

θνύ Πάξθνπ Υεικνύ – Βνπ-

ξαϊθνύ. 

 

Άιιωζηε απηόο είλαη θαη ν 

ζηόρνο ηεο αλαγλώξηζεο ηεο 

ΠΠ Υεικνύ -  Βνπξαϊθνύ ωο 

Παγκόζμιο Γευπάπκο ηηρ 

UNESCO.  

Ζ ζπκκεηνρή ζε εθδε-

ιώζεηο θαη ε δηεμαγωγή πξν-

γξακκάηωλ πεξηβαιινληηθήο 

ελεκέξωζεο θαη επαηζζεην-

πνίεζεο ηνπ θνηλνύ από ηνλ 

ΦΓΥΒ, απνηεινύλ πξνηεξαηό-

ηεηα θαη ε πξνζπάζεηα απηή 

ζα ζπλερηζηεί κέζω ηεο ζηε-

ξημεο αλάινγωλ κειινληηθώλ 

δξάζεωλ. Δπίζεο, ζηόρνο ηνπ 

ΦΓ είλαη ε ζπλερήο ζπλεξ-

γαζία κε ηνπο Γήκνπο, ηηο 

Τπεξεζίεο, ηνπο Φνξείο θαη 

πιιόγνπο, ηνπο επηρεηξε-

καηίεο θαη ηνπο παξαγωγνύο 

ηεο πεξηνρήο, γηα κηα θνηλή 

πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο, αεη-

θνξηθήο δηαρείξηζεο, αλά-

δεημεο θαη πξνβνιήο ηεο 

πεξηνρήο καο.  

ηηο 6 Ηνπλίνπ 2016 πξαγκα-

ηνπνηήζεθαλ δξάζεηο κε κα-

ζεηέο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

θαη ελεκεξωηηθέο εηζεγήζεηο 

από εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ΚΠΔ 

Κιεηηνξίαο-Αθξάηαο, ζηειέρε 

ηνπ ΦΓΥΒ θαη ηνλ Πξόεδξν 

ηνπ πιιόγνπ Φίιωλ ηνπ 

Οδνληωηνύ. Οη καζεηέο μελα-

γήζεθαλ ζην θαξάγγη ηνπ 

Βνπξαϊθνύ πνηακνύ κε ηνλ 

νδνληωηό θαζώο θαη πεδν-

πνξηθώο. Σελ εθδήιωζε δηνξ-

γάλωζε ην ΚΠΔ Κιεηηνξίαο - 

Αθξάηαο ζην πιαίζην ηωλ 

εθδειώζεωλ «ΔΝ ΤΡΜΩ» 

γηα ηα 120 ρξόληα από ηελ 

έλαξμε ηεο ιεηηνπξγηάο ηνπ 

Οδνληωηνύ ηδεξόδξνκνπ Γη-

αθνπηνύ - Καιαβξύηωλ (Γην-

ξγάλωζε: Γήκνη Καιαβξύηωλ 

θαη Αηγηάιεηαο, ΓΖ.Κ.ΔΠ.Α, 

ΣΡΑΗΝΟΔ) θαη είρε εληαρζεί 

ζηηο δξάζεηο ηεο Δςπυπαφκήρ 

Δβδομάδαρ Γευπάπκυν γηα 

ην 2016.  

ηηο 7 Ηνπλίνπ 2016, νη ΦΓ 

Τγποηόπυν Κοηςσίος –  

ηποθςλιάρ θαη ΦΓΥΒ δηνξ-

γάλωζαλ έθζεζε κε θωην-

γξαθηθό θαη ελεκεξωηηθό 

πιηθό γηα ηα αληίζηνηρα Δζλη-

θά Πάξθα, ζηνλ πεδόδξνκν 

Ρήγα Φεξαίνπ θαη Γεξνθω-

ζηνπνύινπ, ζηελ Πάηξα. Σν 

πξνζωπηθό ηωλ ΦΓ ελε-

κέξωζε ην θνηλό γηα ηηο 

Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο, 

κνίξαζε ελεκεξωηηθό πιηθό 

ζρεηηθά κε ηελ νηθνινγηθή θαη 

αηζζεηηθή αμία ηωλ δύν Δζλη-

θώλ Πάξθωλ, ηα ζεκαληηθό-

ηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ νη-

θνζπζηεκάηωλ ηνπο, ηα ζπά-

ληα είδε θπηώλ θαη δώωλ, θα-

ζώο θαη ην ηδηαίηεξν θαζεζηώο 

πξνζηαζίαο πνπ δηέπεη ηηο 

πεξηνρέο απηέο. 

Ζ 5η Ιοςνίος οπίζηηκε ηο 

1972 από ηνλ Οξγαληζκό Ζ-

λωκέλωλ Δζλώλ ωο Παγκό-

ζμια Ημέπα Πεπιβάλλονηορ. 

Δίλαη ην θύξην κέζν ηωλ Ζ-

λωκέλωλ Δζλώλ γηα ηελ πξν-

ώζεζε ζε παγθόζκην επίπεδν 

ηεο ελεκέξωζεο θαη ηεο δξά-

ζεο γηα ην πεξηβάιινλ. Γηνξ-

ηάδεηαη θάζε ρξόλν, γηα λα 

ζπκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλζξω-

πόηεηα θαη ηνλ πιαλήηε 

ζπλνιηθά αιιά θαη γηα λα καο 

ππελζπκίδεη ηελ επζύλε πνπ 

έρνπκε απέλαληη ζηηο κει-

ινληηθέο γεληέο γηα ηε δηαηή-

ξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 

 

 

 

 

 

Δλεκεξωηηθή εηζήγεζε από ζηειέρε 

ηνπ ΦΓΥΒ, 6 Ηνπλίνπ 2016. 

 

 

 

 

 

Έθζεζε κε θωηνγξαθηθό θαη 

ελεκεξωηηθό πιηθό από ην Φοπέα 

Γιασείπιζηρ Τγποηόπυν Κοηςσίος – 

ηποθςλιάρ και ηο Φοπέαρ Για-

σείπιζηρ Υελμού – Βοςπαφκού γηα ηα 

αληίζηνηρα Δζληθά Πάξθα, 7 Ηνπλίνπ 

2016. 

 

 

“Becoming a new  

IT manager means  

you must actively 

take the reins”  

ζωπνη ηωλ δαζηθώλ θαη ινη-

πώλ δεκόζηωλ ππεξεζηώλ ηωλ 

λνκώλ Αραΐαο θαη Κνξηλζίαο. 

Δπράξηζηε λόηα ζηελ εθδή-

ιωζε απεηέιεζε ε παξνπζία 

ηκήκαηνο ηεο 2εο ηάμεο ηνπ 

Γπκλαζίνπ Καιαβξύηωλ, κε 

ηνπο καζεηέο λα έρνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα λα ελεκεξωζνύλ 

γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ κεηα-

ρξωκαηηθνύ έιθνπο ηνπ πια-

ηάλνπ, κία από ηηο πιένλ 

θαηαζηξεπηηθέο αζζέλεηεο δα-

ζηθώλ δέλδξωλ παγθνζκίωο. 

Ημεπίδα:  

«Πποζηαζία, Βιώζιμη 

Υπήζη & Αξιοποίηζη 

Τδαηικών Πόπυν» 

Ο ΦΓΥΒ ζπκκεηείρε ζηελ 

νξγάλωζε ηεο εκεξίδαο ηνπ 

Γήκνπ Αηγηαιείαο – Αληη-

δεκαξρίαο Αλάπηπμεο θαη ηνπ 

Γηθηύνπ Πόιεωλ κε Λίκλεο,  

Δκδήλυζη:  

«Μεηασπυμαηικό Έλκορ 

πλαηάνος: Ππόλητη και 

Μέηπα Ανηιμεηώπιζηρ ηηρ 

Αζθένειαρ» 

Ο ΦΓΥΒ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Γ/νζη Γαζών Ασαΐαρ 

νξγάλωζε επηηπρώο ηελ 

εθδήιωζε, ζηηο 13 Οθηωβξίνπ 

2016, ζην Αξρνληηθό ηεο 

Παιαηνινγίλαο ζηα Καιά-

βξπηα. Κύξηνο νκηιεηήο ήηαλ 

ν  Γπ. Γαζολόγορ Φςηοπα-

θολόγορ κ. Παναγιώηηρ Σζό-

πελαρ  ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Μεζν-

γεηαθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ θαη 

Σερλνινγίαο Γαζηθώλ Πξνϊό-

ληωλ ΔΛΓΟ «ΓΖΜΖΣΡΑ», κε 

ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο ζηε 

ζπδήηεζε από ηνλ Πξόεδξν 

ηνπ ΦΓ, θ. Γ. Ηαηξνύ. Σν 

παξόλ ζηελ εθδήιωζε έδωζαλ 

ν Γήκαξρνο Καιαβξύηωλ θ. 

Γηώξγνο Λαδνπξάο θαη εθπξό- 

Δράςεισ Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ και Ενημζρωςησ ςτην Λίμνη Τςιβλοφ 

ηηο 20 Ννεκβξίνπ, πιήζνο δξα-

ζηεξηνηήηωλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζηε ιίκλε Σζηβινύ (εληόο ηωλ ν-

ξίωλ ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Υεικνύ-

Βνπξαϊθνύ πνπ απνηειεί ζεκαληηθό 

γεώηνπν ηνπ Παγθόζκηνπ Γεω-

πάξθνπ ηεο UNESCO). Σε βηω-

καηηθή πξνζέγγηζε ηεο Λίκλεο, κε 

πεξηήγεζε γύξω από απηή αλέ-

ιαβαλ ε νκάδα ηνπ ΦΓΥΒ θαη ην 

ΚΠΔ Κιεηηνξίαο Αθξάηαο. 

-2- -3- 

κε ζέκα «Πξνζηαζία, Βηώζηκε 

Υξήζε & Αμηνπνίεζε Τδαηη-

θώλ Πόξωλ», πνπ πξαγκα-

ηνπνηεζεθε ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 

2016, ζηε Εαξνύρια Αραΐαο. 

Ζ εκεξίδα πεξηειάκβαλε 

νκηιίεο, παξνπζηάζεηο θαζώο 

θαη έθζεζε θωηνγξαθίαο. Ο 

Πξόεδξνο ηνπ ΦΓΥΒ 

παξνπζίαζε ηηο θαιέο πξα-

θηηθέο πνπ εθαξκόδεη ν ΦΓ ζε 

πξνγξάκκαηα βηνπαξαθνινύ-

ζεζεο, επόπηεπζεο, ελε-

κέξωζεο θαη επαηζζεηνπνί-

εζεο ηωλ επηζθεπηώλ ηνπ 

Δζληθνύ Πάξθνπ θαη Γεω-

πάξθνπ Υεικνύ-Βνπξαϊθνύ. 

Έγηλαλ επίζεο αζιεηηθέο– 

δωξεάλ– εθδειώζεηο θαη δξώ-

κελα ηόζν ζηε ιίκλε όζν θαη 

πέξημ απηήο, όπωο ηνμνβνιία, 

θωπειαζία, flying fox θ.α.,  

 

Δκδηλώζειρ για ηην 

Παγκόζμια Ημέπα Πε-

πιβάλλονηορ έηοςρ 2016 

Ο ΦΓΥΒ ζην πιαίζην ενξηα-

ζκνύ ηεο Παγθόζκηαο Ζκέξαο 

Πεξηβάιινληνο ζπκκεηείρε ζε 

δηάθνξεο εθδειώζεηο. 

 

http://www.fdchelmos.gr/el/news/newsletter/247-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83-2016.html
http://www.fdchelmos.gr/el/news/newsletter/247-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83-2016.html
http://www.fdchelmos.gr/el/news/newsletter/247-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83-2016.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εκπαιδεσηική εκδρομή θοι-

ηηηών ζηο Παγκόζμιο Γεω-

πάρκο Χελμού-Βοσραϊκού 

Οη ηξηηνεηείο θνηηεηέο ηνπ 

Σκήκαηνο Γεωινγίαο ηνπ Πα-

λεπηζηεκίνπ Παηξώλ είραλ ηελ 

επθαηξία λα επηζθεθηνύλ ζε-

καληηθνύο γεώηνπνπο ηνπ Πα-

γθόζκηνπ Γεωπάξθνπ Υεικνύ- 

Βνπξαϊθνύ, ζηα πιαίζηα εθ-

παηδεπηηθήο εθδξνκήο γηα ηα 

καζήκαηα Ιδεκαηνινγία – 

ηξωκαηνγξαθία-Σεθηνληθή, 

ζηηο  6 Οθηωβξίνπ 2016.  

Ο Δπ. Καζεγεηήο ηνπ Σκή-

καηνο Γεωινγίαο, Γ. Ηιηό-

πνπινο θαη επηζηεκνληθόο ζπ-

λεξγάηεο ηνπ ΦΓΥΒ γηα ηα 

ζέκαηα ηνπ Γεωπάξθνπ, κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ Αλ. 

Καζεγεηή Πάξε Ξππνιηά θαη 

Δπ. Καζεγεηή Παύιν Αβξα-

κίδε μελάγεζαλ θαη ελεκέ-

ξωζαλ ηνπο θνηηεηέο ζρεηηθά 

κε ηνπο γεωινγηθνύο θαη 

κνξθνινγηθνύο ζρεκαηηζκνύο 

ηδηαίηεξεο αμίαο πνπ επηζθέ-

θηεθαλ, θαζώο θαη γηα ην λέν 

πξόγξακκα ηεο UNESCO κε 

ηνλ ηίηιν «Παγθόζκηα Γεω-

πάξθα UNESCO», ζην νπνίν 

ζπκκεηέρεη θαη ην Δζληθό 

Πάξθν Υεικνύ - Βνπξαϊθνύ, 

θαζώο πεξηιακβάλεη ζεκαληη-

θνύο Γεώηνπνπο.  Σν Σκήκα 

Γεωινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξώλ πξαγκαηνπνηεί θάζε 

ρξόλν εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο 

 

Οι τριτοετείσ φοιτθτζσ του 
Τμιματοσ Γεωλογίασ  ςτθ 
διαδρομι που ζκαναν, επι-
ςκζφτθκαν ςθμαντικοφσ γεώ-
τοπουσ του Γεωπάρκου Χελ-
μοφ - Βουραϊκοφ, όπωσ το 
φαράγγι του Βουραϊκοφ 
ποταμοφ, τεκτονικζσ δομζσ 
ςτθ Ζώνθ Ωλονοφ-Πίνδου 
[περιοχι Κλειτορίασ τθ λίμνθ 
Δόξα (μυλονίτεσ) και το 
παράκυρο του Φενεοφ].    

 

 

 

  Εκδηλώζεις &  

Δημοζιόηηηα 
 

Επιμορθωηικό Σεμινάριο – 

Εργαζηήριο ηοσ Εθνικού 

Θεμαηικού Δικηύοσ 

Περιβαλλονηικής 

Εκπαίδεσζης: «Άγρια 

Πανίδα ζε Κίνδσνο» 

 

Ο ΦΓΥΒ ζπκκεηείρε ζηηο 17 

Γεθεκβξίνπ ζηελ πινπνίεζε 

ηωλ εθδειώζεωλ πνπ πξαγκα-

ηνπνηνύληαλ ζην πιαίζην ηνπ 

ηξηήκεξνπ Δπηκνξθωηηθνύ 

εκηλαξίνπ–Δξγαζηεξίνπ ηνπ 

Δζληθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπ-

ζεο: «Άγξηα Παλίδα ζε Κίλ-

δπλν», από 16 Γεθεκβξίνπ έ-

ωο θαη 18 Γεθεκβξίνπ. Σν 

ζεκηλάξην δηνξγαλώζεθε από 

ην ΚΠΔ Κιεηηνξίαο - Αθξάηαο 

θαη ην ΚΠΔ Καζηξίνπ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ΚΠΔ Καξ- 

πελεζίνπ. Απεπζπλόηαλ θαηά 

 

εληόο ηνπ Παγθόζκηνπ Γεω-

πάξθνπ Υεικνύ – Βνπξαϊθνύ 

 

θύξην ιόγν ζε εθπαηδεπηηθνύο 

Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθ-

παίδεπζεο. ηόρνο ηνπ ζεκη-

λαξίνπ ήηαλ ε παηδαγωγηθή 

θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε 

ηωλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπλεξ-

γάδνληαη κε ην δίθηπν, ε 

επηθαηξνπνηεκέλε ελεκέξωζε 

γηα ζέκαηα άγξηαο παλίδαο ζε 

θίλδπλν, ε πξνώζεζε ηωλ 

δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ Γηθηύνπ 

θαη ε αλάδεημε θαιώλ εθ-

παηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ όπωο 

πξνθύπηνπλ από ηε ιεηηνπξ-

γία θαη δξάζε ηνπ Γηθηύνπ. Οη 

δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνη-

ήζεθαλ  πεξηειάκβαλαλ: 

- Δηζεγήζεηο γηα ηελ άγξηα 

παλίδα. 

- Γηαδξνκή κε ιεωθνξείν θαη 

πεδνπνξία εληόο ηνπ Δζληθνύ 

Πάξθνπ Υεικνύ-Βνπξαϊθνύ. 

- Δξγαζηήξηα ζην πεδίν θαη 

ζηηο αίζνπζεο ηνπ ΚΠΔ Κιεη-

ηνξίαο – Αθξάηαο. 

 

επηηπρία θαζώο ζπκκεηείρε 

πιήζνο πεδνπόξωλ, πνπ από-

ιαπζαλ ην κνλαδηθό ηνπίν ηεο 

πεξηνρήο αιιά θαη ηνπηθά γιπ-

θίζκαηα πνπ πξνζθέξνληαλ 

από ηνπο δηνξγαλωηέο.  

Η ηεξάζηηα νηθνινγηθή αμία 

ηνπ θαξαγγηνύ, πξνθύπηεη θαη 

από ην γεγνλόο όηη απνηειεί 

ηελ κηα από ηηο πέληε πεξηνρέο 

ηνπ δηθηύνπ Natura 2000, πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή επ-

ζύλεο ηνπ ΦΓΥΒ, κε πιήζνο 

ελδεκηθώλ εηδώλ ριωξίδαο θαη 

παλίδαο. Δπηπιένλ, ην θαξάγγη 

ηνπ Βνπξαϊθνύ πνηακνύ από-

ηειεί έλαλ από ηνπο ζεκαληη-

θόηεξνπο γεωηόπνπο ηεο πξν-

ζηαηεπόκελεο πεξηνρήο θαη 

εληάζζεηαη θαη επίζεκα ζηα 

«Παγθόζκηα Γεωπάξθα UNE-

SCO».  Η ζπκκεηνρή ζε εθδε-

ιώζεηο θαη ε δηεμαγωγή πξν-

γξακκάηωλ πεξηβαιινληηθήο 

ελεκέξωζεο θαη επαηζζε-

ηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ, όπωο 

ηνπ Παλειιήληνπ πεξάζκαηνο 

ζην Φαξάγγη ηνπ Βνπξαϊθνύ 

πνηακνύ, απνηεινύλ πξνηεξαη-

όηεηα ηνπ Φ.Γ. θαη ε πξνζπά-

ζεηα απηή ζα ζπλερηζηεί κέζω 

ηεο ζηήξημεο αλάινγωλ κειιν-

ληηθώλ δξάζεωλ. 

 

Στα πλαίςια του Επιμορ-

φωτικοφ Σεμιναρίου – Εργα-

ςτθρίου του Εκνικοφ Θεμα-

τικοφ Δικτφου Περιβαλλο-

ντικισ Εκπαίδευςθσ: «Άγρια 

Πανίδα ςε Κίνδυνο», ςτισ  17 

Δεκεμβρίου πραγματοποι-

ικθκε  πεηοπορία ςτο δαςικό 

μονοπάτι «Κάςτρο – Κερα-

μιδάκι Καλαβρφτων» παρου-

ςία ενόσ Δαςικοφ Ειδικισ 

Προςταςίασ του ΦΔΧΒ, ενθ-

μερώνοντασ τουσ εκπαι-

δευτικοφσ ςχετικά με τθν 

λειτουργία του Φ.Δ., τουσ 

ςκοποφσ και ςτόχουσ προ-

ςταςίασ του Εκνικοφ Πάρκου, 

τθν χλωρίδα και πανίδα τθσ 

περιοχισ. 
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36ο Πέραζμα ζηο Φαράγγι 

ηοσ Βοσραϊκού ποηαμού 

Ο ΦΔΧΒ ζπκκεηείρε θαη 

θέηνο ζηηο εθδειώζεηο γηα ην 

36
ο
 Πανελλήνιο Πέραζμα 

ζηο Φαράγγι ηοσ Βοσραϊκού 

ποηαμού, πνπ πξαγκαηνπνη-

ήζεθαλ κε επηηπρία ην άβ-

βαην 7 θαη ηελ Κπξηαθή 8 Μα-

ΐνπ 2016. Οη θεηηλέο εθδε-

ιώζεηο αλαθέξνληαλ ζηα 120 

ρξόληα από ηελ έλαξμε ηεο 

ιεηηνπξγηάο ηνπ Οδνληωηνύ 

ζηδεξόδξνκνπ Γηαθνπηνύ-Κα-

ιαβξύηωλ, ζηην αναγνώριζη 

ηης Προζηαηεσόμενης Περι-

οτής Χελμού-Βοσραϊκού ζε 

Παγκόζμιο Γεωπάρκο ηης 

UNESCO, θαζώο θαη ζηελ α-

λαγθαηόηεηα δεκηνπξγίαο λέ-

ωλ Δζληθώλ Γξπκώλ ζηελ Δι-

ιάδα. 

Σν άββαην, ζην ηδεξνδξν-

κηθό ηαζκό Καιαβξύηωλ  

 

έγηλε ε ηειεηή έλαξμεο ηωλ 

εθδειώζεωλ «ΔΝ ΤΡΜΩ» 

πνπ δηνξγάλωζαλ νη Γήκνη 

Καιαβξύηωλ, Αηγηάιεηαο θαη ε 

ΣΡΑΙΝΟΔ, γηα ηα 120 ρξόληα 

ιεηηνπξγηάο ηνπ Οδνληωηνύ 

ζηδεξόδξνκνπ Γηαθνπηνύ-Κα-

ιαβξύηωλ. Η εθδήιωζε ζπλε-

ρίζηεθε ζην «Αξρνληηθό ηεο 

Παιαηνινγίλαο».  

Σελ Κπξηαθή, παξνπζία θαη 

ηωλ εηδηθώλ δαζηθήο πξνζηα-

ζίαο ηνπ Φ.Γ., πξαγκαηνπνη-

ήζεθε ην 36ν Παλειιήλην Πέ-

ξαζκα ζην Φαξάγγη ηνπ Βνπ-

ξαϊθνύ πνηακνύ, κε ζεκείν 

εθθίλεζεο ηνλ ηδεξνδξνκηθό 

ηαζκό Καιαβξύηωλ θαη ηεξ-

καηηζκό ην ηδεξνδξνκηθό 

ηαζκό Γηαθνθηνύ. Η εθδή- 

ιωζε ζηέθηεθε κε κεγάιε   

 

 

 

 

http://www.fdchelmos.gr/el/news/newsletter/256-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-3%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D.html
http://www.fdchelmos.gr/el/news/newsletter/256-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-3%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D.html
http://www.fdchelmos.gr/el/news/newsletter/256-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-3%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D.html


1 

 

 

Γεωπάπκο Χελμού - Βοςπαϊκού 

 

Πεπίπηεπο ηος Δήμος 

Καλαβπύηων ζηελ 1ε Γηεζλή 

Έθζεζε γηα ηνλ Δλαιιαθηηθό 

Τνπξηζκό NOSTOS EXPO 

ζηε Ναύπαθην 

 

“Becoming a new  

IT manager means  

you must actively 

take the reins”  

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπλε-

δξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε Γε-

ληθή Σπλέιεπζε ηνπ Παγθό-

ζκηνπ Γηθηύνπ Γεσπάξθσλ 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ εθ-

πξόζσπνη από ηα 120 Πα-

γθόζκηα Γεσπάξθα UNESCO 

από 33 ρώξεο. Σηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε εγθξίζεθαλ νη λένη 

θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη ν 

θώδηθαο δενληνινγίαο ηνπ Πα-

γθόζκηνπ Γηθηύνπ θαη εθιέρ-

ζεθαλ Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 

θαη ην Πξνεδξείν ηεο Σπκβνπ-

ιεπηηθήο Δπηηξνπήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ 

για ηο ζςνέδπιο ζηη διεύ-

θςνζη: http://ggn2016.com/ 
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1η Διεθνήρ Έκθεζη 

Εναλλακηικού Τοςπιζμού 

NOSTOS EXPO, 

Ναύπακηορ, 

14-17 Οκηωβπίος 2016 

Ο ΦΔΧΒ ζπκκεηείρε κε ην 

Πεπίπηεπο ηος Δήμος Καλα-

βπύηων ζηελ 1
η
 Διεθνή Έκ-

θεζη για ηον Εναλλακηικό 

Τοςπιζμό NOSTOS EXPO 

ζηε Ναύπαθην ζηηο 14-17 

Οθησβξίνπ 2016, παξέρνληαο 

πινύζην ελεκεξσηηθό πιηθό κε 

ζθνπό ηελ πξνβνιή ηεο βην-

πνηθηιόηεηαο ηνπ Δζληθνύ 

Πάξθνπ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

Παγθόζκηνπ Γεσπάξθνπ Χει-

κνύ-Βνπξατθνύ ηεο UNESCO.  

Τν Πεξίπηεξν ηνπ Γήκνπ Κα-

ιαβξύησλ είρε κεγάιε επηζθε-

ςηκόηεηα όιεο ηηο εκέξεο, από 

Έιιελεο θαη μέλνπο ηνπξη-

ζηηθνύο πξάθηνξεο θαη απινύο 

επηζθέπηεο, νη νπνίνη δελ πα-

ξέιεςαλ λα εθθξάζνπλ ην η-

δηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 

ηελ πεξηνρή.  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε, 

επηζθεθηείηε ηε δηεύζπλζε: 

http://www.nostosexpo.gr/ 

 

Όλη η Πελοπόννηζορ μία 

έκθεζη 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO, 

Τπίπολη 

9-13 Νοεμβπίος 2016 

Ο ΦΔΧΒ ζπκκεηείρε κε ην 

Πεπίπηεπο ηος Δήμος Καλα-

βπύηων ζηελ Έθζεζε ΠΕΛΟ-

ΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO, ζηελ 

Τξίπνιε, 9-13 Ννεκβξίνπ 

2016. Η Έθζεζε είρε ζθνπό λα 

πξνβάιιεη ηελ παξαγσγηθό-

ηεηα, ηε εκπνξηθή δξαζηεξη- 

όηεηα θαη ηελ ελεξγεηηθόηεηα 

ηεο Διιεληθήο Δπηρείξεζεο. 

Γηνξγαλώζεθε από ηα Δπηκε-

ιεηήξηα ηεο Πεξηθέξεηαο Πε-

ινπνλλήζνπ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηα Δπηκειεηήξηα Αραΐαο θαη 

Ηιείαο, ππό ηελ Αηγίδα ηεο 

ηεο UNESCO» (UNESCO 

Global Geoparks), ε αλά-

πηπμε ηνπ γεσηνπξηζκνύ, ε 

παξνρή πςειήο πνηόηεηαο 

ππεξεζηώλ ζηνπο επηζθέπηεο 

ησλ πεξηνρώλ, ε αλάδεημε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ γεσκλεκείσλ 

θαη ησλ ηνπίσλ, ε αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ γεσπάξ-

θσλ θαη ε πξνβνιή απηώλ ησλ 

ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ πνη-

νηεηαο, ε αλάπηπμε εθπαηδεπ-

ηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε 

ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνί-

εζε ησλ πνιηηώλ ζε ζέκαηα 

αληηκεηώπηζεο θπζηθώλ θαηά-

ζηξνθώλ. Σηα πιαίζηα ηνπ ζπ-

λεδξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

1ε Σύλνδνο ηνπ 16κεινύο 

Σπκβνπιίνπ ηνπ λένπ Πξνγξάκ- 

καηνο «Παγθόζκηα Γεσπάξθα ηεο 

 

 

 

 

7ο Παγκόζμιο Σςνεδπιο 

Γεωπαπκων UNESCO 

Με επιηςσία η 

επαναξιολόγηζη ηων 

Ελληνικών Γεωπάπκων 

Σην Τorbey ηεο Αγγιίαο πξαγ-

καηνπνηήζεθε ην 7ν Γηεζλέο 

Σπλέδξην Γεσπάξθσλ UNES-

CO πνπ δηνξγάλσζε ην Πα-

γκόζμιο Δίκηςο Γεωπάπκων 

ζην Γεσπάξθν English Riviera 

κε ηε ζπκκεηνρή 700 ζπλέ-

δξσλ από 63 ρώξεο. 

Βαζηθά ζέκαηα πνπ απαζρό-

ιεζαλ ην ζπλέδξην ήηαλ ε 

εθαξκνγή ησλ θαηεπζύλζεσλ 

γηα ηελ αλαγλώξηζε πεξηνρώλ 

σο  «Παγθόζκηα Γεσπάξθα 

 

UNESCO» θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ε αμην-

ιόγεζε ησλ 18 λέσλ αηηήζεσλ 

πεξηνρώλ γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπο 

σο Παγθόζκηα Γεσπάξθα UNES-

CO θαη ηελ επαλαμηνιόγεζε 22 

πεξηνρώλ πνπ ήδε δηαζέηνπλ ηελ 

αλαγλώξηζε. Δπίζεο πξαγκαην-

πνηήζεθε ε 38ε Σπλάληεζε ησλ 

Δπξσπατθώλ Γεσπάξθσλ όπνπ 

ζπδεηήζεθαλ νη δξάζεηο θαη ν 

ζπληνληζκόο ησλ ελεξγεηώλ 

πξνβνιήο ζε Δπξσπαηθό επί-

πεδν θαη απνθαζίζηεθε ε νξγά-

λσζε δξάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

Γηεζλνύο Έηνπο Αεηθόξνπ Τνπ-

ξηζκνύ 2017 κε ζηόρν ηελ πξν-

βνιή ησλ 69 Παγθόζκησλ Γεσ-

πάξθσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε 

Δπξώπε σο ηνπξηζηηθώλ πξνν-

ξηζκώλ πνηόηεηαο. 

 

 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

θαη ηνπ Γήκνπ Τξίπνιεο. 

Πξόθεηηαη γηα κηα πνιύ 

ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

πξνβνιή θαη ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Πε-

ινπόλλεζν, πνπ γίλεηαη πξώηε 

θνξά κε ηε κνξθή έθζεζεο. 

Τν πινύζην ελεκεξσηηθό 

πιηθό ηνπ ΦΓΧΒ γηα ηελ 

πξνβνιή ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ θαη ηελ 

αλάδεημε ηνπ Παγθόζκηνπ 

Γεσπάξθνπ Χεικνύ - Βνπξα-

τθνύ ηεο UNESCO, έδσζαλ ην 

θίλεηξν ζηνπο επηζθέπηεο λα 

επηζθεθηνύλ ηελ πεξηνρή, 

όπνηα επνρή ηνπ έηνπο ζειή-

ζνπλ, αθνύ ζηόρνο καο είλαη ε 

επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηόδνπ θαζόιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο, κε δξαζηεξηόηεηεο 

 

ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ  (πε-

ξηπαηεηηθά κνλνπάηηα γηα ηε 

γλσξηκία κε ηελ πινύζηα βην-

πνηθνηιόηεηα θαη ηνπο ζεκα-

ληηθνύο γεώηνπνπο ηεο πξν-

ζηαηεπόκελεο πεξηνρήο, πνδε-

ιαηηθέο δηαδξνκέο, πεξηβαι-

ινληηθή εθπαίδεπζε από ην 

πξνζσπηθό ηνπ ΦΓΧΒ). Τν 

Πεξίπηεξν ηνπ Γήκνπ Καια-

βξύησλ είρε κεγάιε επηζθεςη-

κόηεηα όιεο ηηο εκέξεο, από 

Έιιελεο θαη μέλνπο ηνπξηζηη-

θνύο πξάθηνξεο θαη απινύο 

επηζθέπηεο, νη νπνίνη δελ πα-

ξέιεηςαλ λα εθθξάζνπλ ην η-

δηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 

ηελ πεξηνρή. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε, 

επηζθεθηείηε ηε δηεύζπλζε: 

http://peloponnisosexpo.gr/ 
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 Άλλερ Γπάζειρ  

ηος ΦΓΧΒ 
 

“Becoming a new  

IT manager means  

you must actively 

take the reins”  
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Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ 

ζσεηικά με ηο δίκηςο 

μποπείηε να βπείηε  

ζηην ιζηοζελίδα: 

http://www.european-

charter.org/home/.  

 

 

 

 

 

 

 

Σα κέιε πνπ έρνπλ πηζην-

πνηεζεί κε ηελ «Δπξσπατθή 

Υάξηα γηα ηνλ Αεηθόξν Σνπ-

ξηζκό» είλαη 157 πεξηνρέο από 

19 ρώξεο. 

Ζ πηζηνπνίεζε γηα ηελ «Δπ-

ξσπατθή Υάξηα γηα ηνλ 

Αεηθόξν Σνπξηζκό», έρεη πε-

ληαεηή ηζρύ (2016-2020). 

 

ηηο 7 Γεκεμβπίος 2016, ν 

Πξόεδξνο Γ ηνπ ΦΓΥΒ κ. Γ. 

Ιαηπού, κε ηε πληνλίζηξηα 

Έξγνπ, κα. Δ. Κοςμούηζος 

θαη ηνλ Βνεζό Γεκάξρνπ Κα-

ιαβξύησλ, κ. Ν. Μαγκαθά, 

παξέιαβαλ ην βπαβείο για 

ηον Αειθόπο Τοςπιζμό, πος 

ζημαηοδοηεί ηην ένηαξη ηος 

Δθνικού Πάπκος Χελμού-

Βοςπαφκού και Παγκόζμιος 

Γευπάπκος ηηρ UNESCO 

ζηην «Ευρωπαϊκή Χάρτα για 

τον Αειυόρο Τουρισμό». Ζ 

βξάβεπζε έγηλε ζην Δςπυ-

παφκό Κοινοβόςλιο ζηιρ Βπς-

ξέλλερ από ηελ κα. Carol 

Ritchie, Γηεπζύληξηα ζηελ 

Παλεπξσπατθή Οκνζπνλδία 

Δζληθώλ Πάξθσλ θαη Πξνζηα-

ηεπόκελσλ Πεξηνρώλ (EURO-

PARC FEDERATION). 

 

Γιάκπιζη παγκόζμιαρ 

εμβέλειαρ για ηην 

Πποζηαηεςόμενη Πεπιοσή 

ηος Δθνικού Πάπκος 

Χελμού-Βοςπαφκού 

Γιεθνήρ πιζηοποίηζη με 

ηίηλο «Δςπυπαφκή Χάπηα 

για ηον Αειθόπο Τοςπιζμό» 

Απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο 

ηνπ ΦΓΥΒ, κε ηε ζεκαληηθή 

ζπκβνιή ηεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «Data RC, Δηαηξεία 

Μειεηώλ θαη πκβνύισλ», 

γηα ην Δζληθό Πάξθν Υεικνύ - 

Βνπξατθνύ, πνπ είλαη ηαπηό-

ρξνλα θαη Παγθόζκην Γεσ-

πάξθν ηεο UNESCO, είλαη ε 

δηεζλήο πηζηνπνίεζε κε ηνλ 

ηίηιν «Δςπυπαφκή Χάπηα για 

ηον Αειθόπο Τοςπιζμό» από 

ηελ Παλεπξσπατθή Οκνζπνλ-

δία Δζληθώλ Πάξθσλ θαη Πξν-

ζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ (EU-

ROPARC FEDERATION) 

πνπ εδξεύεη ζην Ρέγθελζ-

κπνπξγθ ηεο Γεξκαλίαο. Ζ 

πξνζπάζεηα πξαγκαηνπνηήζε-

θε ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ 

“Environmental Park” (EPA) – 

«Πεξηβαιινληηθά Πάξθα» ηνπ 

Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο 

Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Δι-

ιάδα – Ηηαιία 2007–2013» ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ Σακείνπ Αλά-

πηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηη-

θήο Διιάδαο. Δίλαη ε δεύηεξε 

Πξνζηαηεπόκελε Πεξηνρή ηεο 

Διιάδαο, κεηά ην Δζληθό Πάξ-

θν Σδνπκέξθσλ, Πεξηζηεξίνπ 

θαη Υαξάδξαο Αξάρζνπ, πνπ 

έιαβε απηή ηε δηάθξηζε.  

Ζ πηζηνπνίεζε «Δπξσπατθή 

Υάξηα γηα ηνλ Αεηθόξν Σνπ- 

 

ξηζκό», απόηειεί ζεκαληηθό 

εξγαιείν γηα ηελ πξνβνιή ν-

ιόθιεξεο ηεο πεξηνρήο πνπ 

έρεη ραξαθηεξηζηεί σο Δζληθό 

Πάξθν θαη Γεσπάξθν, αιιά 

θαη γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

δηαζθαιίδνληαο όηη ν ηνπξηζ-

κόο ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

ηζόξξνπε νηθνλνκηθή, θνηλσ-

ληθή θαη πεξηβαιινληηθή αλά-

πηπμε. Με απηό ηνλ ηξόπν, 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο 

ηνπηθνύο παξάγνληεο θαη θν-

ξείο κέζα από ζπκκεηνρηθέο 

δηαδηθαζίεο, γηα ηε βειηίσζε 

ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο, 

ηελ πξνβνιή ηεο πεξηνρήο, ηελ 

πηζηνπνίεζε ηνπηθώλ πξντ-

όλησλ θ.ιπ., θαζώο θαη λα 

πξνηείλνπλ κέηξα θαη ιύζεηο, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πξνπ-

ζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ηελ νξζή ρξήζε ησλ θπζηθώλ 

πόξσλ, ηηο αλάγθεο ησλ θα-

ηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, ησλ 

ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

επηζθεπηώλ. ην πιαίζην απηό, 

ππνγξάθηεθε κλεκόλην ζπλεξ-

γαζίαο, κεηαμύ ηνπ ΦΓ θαη 

ησλ Γήκσλ, θαζώο θαη όζσλ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ βηώζηκε 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξ-

ηνρήο (Υηνλνδξνκηθό Κέληξν 

Καιαβξύησλ, Αρατα Αλαπηπ-

μηαθή ΑΔ, Αγξνηηθόο Γαια-

θηνθνκηθόο πλεηαηξηζκόο 

Καιαβξύησλ, Έλσζε Ξελνδό-

ρσλ Καιαβξύησλ, πήιαην 

ησλ Ληκλώλ, ΚΠΔ Κιεηην-

ξίαο - Αθξάηαο, Δπηηξνπέο 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Γή-

κσλ Καιαβξύησλ θαη Αηγηά- 

ιεηαο, Δπηηξνπέο Πνηόηεηαο 

Εσήο Γήκσλ Καιαβξύησλ θαη 

Αηγηάιεηαο, Οξεηβαηηθόο ύι 

ινγνο Καιαβξύησλ). 

 

Μεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ δηεζ-

λνύο δηθηύνπ, δίλεηαη ε δπλα-

ηόηεηα λα αλαπηπρζεί θαιύ-

ηεξε ζπλεξγαζία κε άιια 

Δζληθά Πάξθα, γηα ηελ αληαι-

ιαγή απόςεσλ, ηε βειηίσζε 

ησλ πξαθηηθώλ δηαρείξηζεο, 

ηελ εθπαίδεπζε - θαηάξηηζε 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηώλ, ηελ έλαξκό-

ληζε κε ηα παγθόζκηα πξόηπ-

πα αλαθνξάο γηα ηε βηώζηκε 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ηελ νξ-

ζή ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, 

ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσ-

λία κε ηνπο επηζθέπηεο ηεο πε-

ξηνρήο, ηε δεκηνπξγία νθέινπο 

από ηνλ ηνπξηζκό γηα ηελ ην-

πηθή νηθνλνκία. 

Ο ΦΓΥΒ, ζηα 9 ρξόληα ιεη-

ηνπξγίαο ηνπ, πέξα από ηε ζε-

καληηθή αξκνδηόηεηα ηνπ γηα 

ηελ παξαθνινύζεζε θαη 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιό-

ηεηαο ζην Δζληθό Πάξθν θαη 

ηελ ελεκέξσζε-επαηζζεηνπνί-

εζε ληόπησλ θαη επηζθεπηώλ, 

έρεη θαηαθέξεη ηελ έληαμε ηεο 

Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο 

ζηα Γεσινγηθά Μλεκεία 

Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο, 

«Παγθόζκηα Γεσπάξθα U-

NESCO» θαη ζην Γίθηπν EU-

ROPARC κε ηελ πηζηνπνίε-

ζε κε ηίηιν «Δπξσπατθή Υάξ-

ηα γηα ην ηνλ Αεηθόξν Σνπ-

ξηζκό». Μέζα από απηά ηα εξ-

γαιεία δηθηύσζεο, πξνζπαζεί 

λα ζπκβάιεη ζηελ πξνώζεζε 

δξάζεσλ ελαιιαθηηθνύ ηνπξη-

ζκνύ, πεξηβαιινληηθήο εθπαί-

δεπζεο, πξνζηαζίαο θαη αλά-

δεημεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζηελ πεξηνρή, κε πνιιαπιά ν-

θέιε γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο 

θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ 

θνηλνύ από ηνλ ΦΓΥΒ, από-

ηεινύλ πξνηεξαηόηεηα θαη ε 

πξνζπάζεηα απηή ζα ζπλερηζηεί 

κέζσ ηεο ζηήξημεο αλάινγσλ 

κειινληηθώλ δξάζεσλ. Δπίζεο, 

ζηόρνο ηνπ ΦΓ είλαη ε ζπλερήο 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο, 

ηηο Τπεξεζίεο, Φνξείο θαη πι-

ιόγνπο, επηρεηξεκαηίεο θαη πα-

ξαγσγνύο ηεο πεξηνρήο, γηα κηα 

θνηλή πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο, 

αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο, αλά-

δεημεο θαη πξνβνιήο ηεο πεξη-

νρήο καο.  

Πεπίθαλτη Πςποβολημένηρ 

Γεπακίναρ 

Μία Γεξαθίλα πιεγσκέλε 

παξαδόζεθε από θάηνηθν ηεο 

πεξηνρήο Καιαβξύησλ ζηα γξα-

θεία ηνπ ΦΓΥΒ ζηηο 5 Γεθέκ- 

 

βξηνπ 2016. Απζεκεξόλ ζηάι-

ζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

ΑΝΗΜΑ (ύιινγνο Πξνζηα-

ζίαο θαη Πεξίζαιςεο Άγξηαο 

Εσήο) γηα πεξαηηέξσ πεξί-

ζαιςε θαη απνθαηάζηαζε. Ό-

πσο καο πιεξνθόξεζαλ κεηά 

ηα απνηειέζκαηα ηεο αθηηλν-

γξαθίαο, πξόθεηηαη γηα ελήιη-

θν άηνκν "Γεξαθίλαο" (Buteo 

buteo) ην νπνίν είλαη ππξνβν-

ιεκέλν θαη έρεη παιηά θαηάγ-

καηα θαη δπζηπρώο είλαη αβέ-

βαην αθόκα αλ ζα μαλα-

πεηάμεη.  

Δγκαηάζηαζη 

βποσομεηπικού ζηαθμού 

O  ΦΓΥΒ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ ζρνιε Σνπνγξαθσλ-Με-

ραληθώλ ηνπ ΣΔΗ Αζελαο ε-

γθαηέζηεζαλ έλα ζύγρξνλν 

βξνρνκεηξηθό ζηαζκό ζην θηί-

ξην πνπ ζηεγάδεηαη ν ΦΓ ζηελ 

πόιε ησλ Καιαβξπησλ. O 

ζηαζκόο ζα παξέρεη ζε θαζε-

κεξηλή βάζε βξνρνκεηξηθά 

ζηνηρεία πνπ αλαλεώλνληαη 

αλά 5 ιεπηά ζε 24σξε βάζε 

γηα ηελ πεξηνρή. 

Δπηπιένλ ζε ζπλδπαζκό κε 

άιια κεηεσξνινγηθά δεδνκέ-

λα ζα απνηειέζεη κηα πνιύ-

ηηκε βάζε γηα εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, δίλνληαο ηε 

δπλαηόηεηα λα κειεηεζνύλ ηα 

θπζηθά θαηλόκελα, νη κεραλη-

ζκνί εθδήισζεο αθξαίσλ θαη-

ξηθώλ θαηλνκέλσλ, ε θιηκα-

ηηθή αιιαγή θαη λα αληηιε-

θζνύκε ην κέγεζνο ηεο επζύ-

λεο πνπ αλαινγεί ζηνλ 

άλζξσπν. 

 

Σήμανζη μονοπαηιών ζηο 

Δθνικό Πάπκο Χελμού-

Βοςπαφκού 

Ο ΦΓΧΒ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Δι-

ιάδαο ζην πιαίζην πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ “Environmental 

Park” (EPA)», Δπξσπατθό 

Πξόγξακκα Δδαθηθήο πλεξ-

γαζίαο “Διιάδα – Ηηαιία 

2007–2013” ηνπ Πεξηθεξεηα-

θνύ Σακείνπ Αλάπηπμεο, 

νινθιήξσζε ηελ εγθαηάζηαζε 

ελεκεξσηηθώλ πηλαθίδσλ γηα 

ηε ζήμανζη ηυν δαζικών 

μονοπαηιών «Κεπαμςδάκι-

Κάζηπο» και «Βαλβούζι-

Χιονοδπομικό Κένηπο Καλα-

βπύηυν», θαηόπηλ ζρεηηθήο 

άδεηαο ηνπ Γαζαξρείνπ Καια-

βξύησλ. Σν έξγν πξνέβιεπε 

πηλαθίδεο πιεξνθόξεζεο ηνπ 

θνηλνύ γηα ηελ Πξνζηα-

ηεπόκελε Πεξηνρή Υεικνύ-

Βνπξατθνύ κε ράξηεο δηαδξν-

κήο ησλ κνλνπαηηώλ, δείθηεο 

εξκελείαο πεξηβάιινληνο γηα 

ηνπο γεσινγηθνύο ζρεκαηηζ-

κνύο θαη ηε δελδξώδε βιά-

ζηεζε, θαζώο θαη πηλαθίδεο 

θαηεύζπλζεο γηα ηνπο πεδν-

πόξνπο.  

Ζ δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ  

 

 

 

ήκαλζε ησλ δαζηθώλ 

κνλνπαηηώλ 

 «Κεπαμςδάκι-Κάζηπο»  

θαη  

«Βαλβούζι-Χιονοδπομικό 

Κένηπο Καλα-βπύηυν» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ Γεξαθίλα είλαη έλα από ηα 

πην ηππηθά αξπαθηηθά ηεο πα-

ηξίδαο καο. Εεη πεξίπνπ 25 

ρξόληα θαη θσιηάδεη ζε ςειά 

δέληξα δηαηεξώληαο πνιιέο 

θσιηέο ζε κία πεξηνρή ηηο 

νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ελαιιάμ 

θάζε ρξόλν. Σέιε Μαξηίνπ – 

αξρέο Απξηιίνπ γελλά 2-4 απ-

γά. Απνηειεί πποζηαηεςόμενο 

είδορ (Οδεγία γηα ηα Πνπιηά 

2009/147/EK θαη εζληθή λνκν-

ζεζία ΚΤΑ H.Π. 37338/ 

1807/Δ.103 ΦΔΚ 1495 Β 

06.09.2010) . 
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