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Ιούλιος 2014

Επικείμενες Δράσεις

• Συμμετοχή στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων, 2-6 Σεπτεμβρίου 

• Συμμετοχή στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, 9-12 Οκτωβρίου στη Μυτιλήνη.

• Οργάνωση ομιλίας για τα αρωματικά και φαρμακευτικά του Χελμού σε επισκέπτες του Εθνικού 

Πάρκου από την Ιαπωνία. 

• Ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του ερευνητικού χώρου στο ΦΔΧΒ.

ς

Παρουσίαση μεθολογίας και πρώτων αποτελεσμάτων του προγράμματος καταγραφής και παρακολούθησης  Ορνιθοπανίδας 

στο Γεωπάρκο «Harz. Braunschweiger Land. Ostfalen Geopark», στο Wernigerode  της Γερμανία

Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού    Τεύχος 01   Ιούλιος 2014

Φορέας Διαχείρισης

Χελμού-Βουραϊκού Ιούλιος 2014 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αγ. Αλεξίου 35, Καλάβρυτα, ΑχαίαςΑγ. Αλεξίου 35, Καλάβρυτα, Αχαίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013

«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Χελμού - Βουραϊκού»
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Στο κέντρο ενημέρωσης-

πληροφόρησης οι 

επισκέπτες έχουν τη 

δυνατότητα να 

περιηγηθούν στην έκθεση 

η οποία περιλαμβάνει 

πλούσιο φωτογραφικό και 

ενημερωτικό υλικό τόσο 

για τη βιοποικιλότητα και 

τη γεωλογία της περιοχής 

όσο και για πολιτιστικά και 

ιστορικά σημεία 

ενδιαφέροντος.

Ολοκληρώθηκε η 

τοποθέτηση 

πινακίδων σήμανσης και η 

έκδοση πληροφοριακού 

υλικού 

για την ΠΠ.

Ολοκληρώνεται η έκδοση 

χάρτη 8 πεζοπορικών 

διαδρομών  εντός της ΠΠ.

Δημιουργία 

επιστημονικής 

βιβλιοθήκης με 

περισσότερους από 100 

τίτλους συγγραμμάτων .

 

Στο πλαίσιο των δράσεων για την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 

κοινού, ο ΦΔΧΒ υποδέχτηκε στο Κέντρο 

Ενημέρωσης-Πληροφόρησης  στα  

Καλάβρυτα, μαθητές και φοιτητές οι οποίοι 

ενημερώθηκαν για το ρόλο και τις δράσεις 

του Φορέα Διαχείρισης, την πλούσια 

βιοποικιλότητα της περιοχής και πλήθος 

οικολογικών και  περιβαλλοντικών 

θεμάτων.

Παρατίθενται παρουσιάσεις-συζητήσεις, 

προσαρμοσμένες κάθε φορά στην ηλικία 

των επισκεπτών, στις οποίες αναλύονται ο 

ρόλος και οι δράσεις του Φορέα  

Διαχείρισης, η ιδιαίτερη πανίδα, χλωρίδα 

και γεωλογία καθώς και τα προβλήματα, οι 

ιδιαιτερότητες και οι προκλήσεις για τη 

χρηστή διαχείριση της  Προστατευόμενης 

Περιοχής.  

Πολλές από τις επισκέψεις των μαθητών 

πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το 

ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας στο πλαίσιο 

προγραμμάτων  περιβαλλοντικής  

εκπαίδευσης συγκεκριμένης θεματολογίας 

και στοχοθεσίας. 

Συνολικά, από την αρχή του έτους, ο ΦΔ 

υποδέχτηκε 638 επισκέπτες, σημειώνοντας 

σημαντική αύξηση σε σχέση με τις 

προηγούμενες χρονιές.

Ο ΦΔΧΒ έχει προχωρήσει στην έκδοση πλούσιου δίγλωσσου (ελληνικά και αγγλικά) 

ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, εβδομαδιαία και διμηνιαία ημερολόγια και θεματικές 

αφίσες, καρτ ποστάλ, κονκάρδες κα.) τα οποία μοιράζει στους επισκέπτες προκειμένου να 

ενημερώνονται με περιεκτικά κείμενα και αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες για την 

τεράστια οικολογική αξία της περιοχής και την ιδιαίτερη βιοποικιλότητά της.  

Επιπλέον, σε όλη την προστατευόμενη περιοχή έχουν τοποθετηθεί δίγλωσσες (ελληνικά 

και αγγλικά) ταμπέλες  σήμανσης και ενημέρωσης προκειμένου να δίνουν στον περιηγητή 

τη δυνατότητα να ενημερωθεί επιτόπου για σημαντικές πτυχές τις βιοποικιλότητας και του 

προστατευταίου αντικειμένου της περιοχής, τις ζώνες προστασίας, το ρόλο του Φορέα 

Διαχείρισης, τα περιπατητικά μονοπάτια κλπ.

 Επιπλέον ο ΦΔΧΒ σε μια προσπάθεια προώθησης 

του εναλλακτικού τουρισμού,  αποτύπωσε σε χάρτη 

8  πεζοπορικές διαδρομές, με συνοδευτικά 

περιεκτικά κείμενα που θα περιγράφουν την κάθε 

διαδρομή και επιλεγμένες φωτογραφίες που θα 

βοηθούν τον επισκέπτη να περιηγηθεί εύκολα στην 

ΠΠ. 

Κατάλογος επισκεπτών 

Υποδοχή επισκεπτών στο Κέντρο 

Πληροφόρησης και Ενημέρωσης του 

Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού

Ημερομηνία Επισκέπτης Αρ.  Ατόμων 

20 Ιανουαρίου  Δημοτικό Σχολείο Κλειτορίας  27 

21 Ιανουαρίου Γενικό Λύκειο Δεμένικων 30 

3 Φεβρουαρίου  1
ο
 Γενικό Λύκειο Πατρών 24 

17 Φεβρουαρίου  Γυμνάσιο Αλιβερίου  36 

21 Φεβρουαρίου  Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου 29 

25 Φεβρουαρίου  Δημοτικό σχολείο Καλαβρύτων  22 

14 Μαρτίου  ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας 33 

20 Μαρτίου  Γενικό λύκειο Λαυρίου 31 

28 Μαρτίου  Δημοτικό Σχολείο Άστρους 37 

5 Απριλίου 1
ο
 Γενικό Λύκειο Χίου 43 

8 Απριλίου Γυμνάσιο Γαργαλιάνων 25 

3 Μαΐου  Δημοτικό Σχολείο Φυλής 80 

5 Μαίου  Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου  34 

12 Μαϊου  Δημοτικό Σχολείο Λάλα Ηλείας  25 

29 Μαϊου  Τμήμα Βιολογίας Παν. Πατρών  100 

30 Μαίου  5
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου 32 

   

Σύνολο επισκεπτών:  638 άτομα 

 

Έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού 

και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης

 σε όλη την Προστατευόμενη Περιοχή

 

Δράσεις ενημέρωσης 

& ευαισθητοποίησης

Σημαντική αύξηση του 

αριθμού των 

επισκεπτών στο ΦΔΧΒ. 

Μια σειρά προγραμμάτων υλοποιούνται στο πλαίσιο της 

εγκεκριμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού» 

του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, με ομάδες 

εξειδικευμένων επιστημόνων και ειδικών σε κάθε έναν από 

τους τομείς των προγραμμάτων που επισκέπτονται την υπό 

μελέτη περιοχή και καταγράφουν δεδομένα παρουσίας, 

αφθονίας, κ.λπ. σχετικά με τα είδη και τύπους οικοτόπων.

Με το παρόν έργο θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα 

σύστημα επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) σε 

τοπικό επίπεδο (στην περιοχή ευθύνης του Φορέα 

Διαχείρισης), το οποίο θα είναι ενταγμένο σε ένα εθνικού 

επιπέδου σύστημα παρακολούθησης ειδών και τύπων 

οικοτόπων  (Άρθρο 11 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Με το έργο 

αυτό θα διασφαλιστεί η εποπτεία και η εφαρμογή ενός 

συστήματος επαναξιολόγησης (σε σχέση με τη 2η Έκθεση 

Εφαρμογής της Οδηγίας) της κατάστασης διατήρησης 

ειδών και τύπων οικοτόπων.

Τα ήδη τρέχοντα προγράμματα στην περιοχής ευθύνης του 

ΦΔ αφορούν στην: 

1. «Καταγραφή Χλωρίδας και Τύπων Οικοτόπων του 

Εθνικού Πάρκου Χελμού- Βουραϊκού»

2. Καταγραφή Υδατικών Πόρων Του Εθνικού Πάρκου 

Χελμού- Βουραϊκού και Ανάδειξη της Γεωπικοιλότητας της 

περιοχής. 

3. «Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Κατάστασης 

Διατήρησης Της Ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409/ΕΕ»..

Επιπρόσθετα, έχει προκηρυχθεί το έργο «Παρακολούθηση 

των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας των οδηγιών 

92/43 και 79/409 της Ε.Ε.» του Υποέργου 2 και 

«Παρακολούθηση των ειδών πανίδας των οδηγιών 92/43 

και 79/409 της Ε.Ε.» του Υποέργου 4, της Πράξης [296766] 

«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του 

Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού». 

Συνεργασία με το Σπήλαιο των Λιμνών

Επισκέψεις ερευνητών από πανεπιστήμια του εξωτερικού

Το προσωπικό του φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας 

για την μελέτη της βιοποικιλότητας της περιοχής και την ανάδειξη του 

φυσικού της πλούτου επιχειρεί μια σειρά δράσεων στην 

προστατευόμενη περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε και 

έρευνα από τη Βιολόγο του ΦΔ στο μη επισκέψιμο τμήμα του 

Σπηλαίου των Λιμνών, σε συνεργασία με σπηλαιολόγους της 

Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας του Υπουργείου 

Πολιτισμού, σε μια συνεχιζόμενη προσπάθεια μελέτης και ανάδειξης 

του Σπηλαίου και ως προς τον βιοσπηλαιολογικό του χαρακτήρα.  

Η ιδιαίτερη βιοποικιλότητα της Περιοχής, προκαλεί όπως είναι λογικό 

και το διεθνές ενδιαφέρον ερευνητών που θέλουν να επισκεφτούν 

την περιοχή για παρατήρηση, δειγματοληψία και μελέτη ειδών 

χλωρίδας και πανίδας αλλά και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων όπως 

για παράδειγμα γεωλόγων, αρχαιολόγων κλπ. 

Ο Φορέας Διαχείρισης έχει δεχτεί 5 αιτήσεις χορήγησης αδειών 

για επίσκεψη και επιτόπια έρευνα στην περιοχή από επιστήμονες 

προερχόμενους από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της 

Ισπανίας, Αγγλίας, Βελγίου, Τσεχίας, Αυστρίας και της Γερμανίας. 

Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, υποδέχτηκε τους 

αλλοδαπούς ερευνητές και τους παρείχε χρήσιμες πληροφορίες 

για την περιοχή όσο και βοήθεια κατά τις εργασίες πεδίου. 

Αντικείμενο του 
έργου 
παρακολούθησης 
στην 
προστατευόμενη 
περιοχή Χελμού-
Βουραϊκού είναι η 
καταγραφή, η 
αξιολόγηση και η 
παρακολούθηση 
της κατάστασης 
διατήρησης ειδών 
και τύπων 
οικοτόπων. 

Επιστημονική 

δραστηριότητα στην 

Προστατευόμενη 

Περιοχή
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Σχέδιο Φύλαξης

Καθημερινές περιπολίες 

σε όλη την 

προστατευόμενη περιοχή.

Με την έναρξη  της  

αντιπυρικής περιόδου από 

1η Μάιου μέχρι 31η 

Οκτωβρίου, προστίθεται 

στο   πρόγραμμα φύλαξης 

του Φ.Δ. και απογευματινή 

βάρδια φύλαξης.

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν 

σ η μ α ν τ ι κ ή  α π ε ι λ ή  γ ι α  τ η ν  

προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού 

Πάρκου, κυρίως τους θερινούς μήνες, με 

την περιοχή  του φαραγγιού του 

Β ο υ ρ α ϊ κο ύ  π ο τ α μ ο ύ  ν α  έ χ ο υ ν  

σημειωθεί οι καταστροφικές και 

εκτεταμένες πυρκαγιές στο παρελθόν, 

με πιο πρόσφατο παράδειγμα τον 

Αύγουστο του 2007.  Σημειώνεται ότι για 

οτο 1  6μηνο του 2014 δεν έχει σημειωθεί 

κάποιο περιστατικό.

Οι Ειδικοί Δασικής Προστασίας  κατά τη 

διάρκεια των περιπολιών τους έχουν τη 

δυνατότητα να κάνουν παρακολούθηση 

διαφόρων ειδών ορνιθοπανίδας και άγριας 

πανίδας, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους 

στο  πρόγραμμα καταγραφής  και  

παρακολούθησης ειδών πανίδας. Ιδιαίτερα 

σημαντική κρίνεται η συλλογή δύο (2) 

νεκρών τσακαλιών που εντοπίστηκαν επί 

Ε.Ο., στο Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων και  

πλησίον της Λίμνης Τσιβλού καθώς και 

άλλων νεκρών ζώων κυρίως χτυπημένων 

από αυτοκίνητα. Σημαντική ειναι και η 

καθημερινή λήψη φωτογραφιών από την 

περιοχή που εμπλουτίζουν το αρχείο του 

ΦΔ. 

 Όλα τα  δεδομένα που συλλέγονται 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην 

καταγραφή και χαρτογράφηση της 

βιοποικιλότητας της Προστατευόμενης 

Περιοχής.

Πυροπροστασία

Επόπτευση - Φύλαξη στην 

Προστατευόμενη Περιοχή

Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου 

Χελμού – Βουραϊκού εκδίδεται από τα 

αρμόδια Δασαρχεία Καλαβρύτων, Αιγίου 

και Ξυλοκάστρου αστυνομική ρυθμιστική 

και απαγορευτική διάταξη υλοτομίας 

δασικών προϊόντων, που καθορίζει την 

ελεγχόμενη περίοδο υλοτομίας κατά 

χρόνο, τόπο, τρόπο και ποσότητα. Στο 

πλαίσιο επόπτευσης και τήρησης αυτών 

των διατάξεων πραγματοποιήθηκαν στο 

ο1  6μηνο του 2014 από τους Ειδικούς 

Δασικής Προστασίας του Φ.Δ. έλεγχοι 

υλοτομίας σε περιοχές των Ζωνών Α3, Β 

και Γ όπου και εντοπίστηκαν παράνομα 

περιστατικά.  Επιπλέον, στο Φαράγγι του 

Βουραϊκού ποταμού πραγματοποιήθηκε 

αυτοψία παρουσία και υπαλλήλων του 

Δασαρχείου Αιγίου για περιστατικό 

παράνομης υλοτομίας και εκχέρσωσης.

Εφαρμογή απαγορευτικών 

διατάξεων υλοτομίας

Εφαρμογή απαγορευτικών 

διατάξεων θήρας

Κατ' ανάλογο τρόπο με την έκδοση των 

απαγορευτικών διατάξεων υλοτομίας, τα 

Δασαρχεία Καλαβρύτων, Αιγίου και 

Ξυλοκάστρου που έχουν χωρική 

αρμοδιότητα εντός του Εθνικού Πάρκου, 

ε κ δ ί δ ο υ ν  α π ο φ ά σ ε ι ς  δ α σ ι κ ή ς  

ρυθμιστικής απαγορευτικής διάταξης 

θήρας, στις οποίες προβλέπεται η 

διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, τα 

επιτρεπόμενα προς κυνήγι είδη, η 

χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου 

τους, ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά 

είδος που επιτρέπεται να θηρεύει ο 

κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, 

καθώς και λοιπές απαγορεύσεις και 

οπεριορισμοί.  Για τον λόγο αυτό στο 1  

6μηνο του 2014 οι  Ειδικοί Δασικής 

Προστασίας του Φ.Δ. πραγματοποίησαν 

έλεγχο κυνηγών στη Ζώνη Α3 του Εθνικού 

Πάρκου. 

Κατά την επόπτευση – φύλαξη του Εθνικού 

Πάρκου καταγράφηκε από τους Ειδικούς 

Δασικής Προστασίας του Φ.Δ. περιστατικό 

πιθανής παράνομης εκχέρσωσης στη ζώνη 

Α3 του Εθνικού Πάρκου, καθώς και ρίψη 

κτηνοτροφικών  αποβλήτων  και  

απορριμμάτων, στη ζώνη Γ. 

Καταγραφή παράνομων περιστατικών

Εφαρμογή απαγορευτικών διατάξεων 

συλλογής ειδών χλωρίδας και πανίδας 

Η πλούσια και ιδιαίτερη βιοποικιλότητα της 

περιοχής αποτελεί πόλο έλξης Ελλήνων και 

ξένων ερευνητών. Οι Ειδικοί Δασικής 

Προστασίας κατά τη διάρκεια των 

περιπολιών ελέγχουν για τυχόν  παράνομη 

συλλογή ενδημικών και σπάνιων φυτών της 

περιοχής  (όπως  αρωματικά  και  

φαρμακευτικά φυτά που απαντώνται στην 

ΠΠ) αλλα και ειδών πανίδας, όπως 

πεταλούδες  και  λιβελούλες  που  

συγκεντρώνουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον 

των συλλεκτών. 

Καταγραφή χλωρίδας, πανίδας 

και ορνιθοπανίδας 

Εκδηλώσεις - Δημοσιότητα

Το Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Μαΐου 2014, 

ο πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για το 34

Πανελλήνιο Πέρασμα στο Φαράγγι του 

Βουραϊκού ποταμού, που διοργανώνονται από 

τον Σύλλογο Ορειβασίας – Χιονοδρομίας – 

Αναρρίχησης Προστασίας Περιβάλλοντος 

Καλαβρύτων, ενώ για πρώτη φορά φέτος 

συμμετείχε ως συνδιοργανωτής  και  ο 

Φ.Δ.Χ.Β., μέσω της χρηματοδότησης του 

έντυπου υλικού στο πλαίσιο του έργου 

"Ενέργειες Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης" 

του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

2007-2013 του ΥΠΕΚΑ.

Το Σάββατο 10 Μαΐου,  στο «Αρχοντικό της 

Π α λα ι ολο γ ίνα ς»  σ τα  Κα λά β ρυτα ,  

πραγματοποιήθηκε ημερίδα που αναφερόταν 

στον Οδοντωτό σιδηρόδρομο και την 

βιοποικιλότητα της περιοχής. Ομιλία μεταξύ 

άλλων, παρέθεσε και ο Πρόεδρος του 

Φ.Δ.Χ.Β., Καθ. Γρηγόρης Ιατρού, ο οποίος 

αναφέρθηκε στον οικολογικό πλούτο του 

Εθνικού Πάρκου και πώς αυτό μπορεί να 

αποτελέσει μοχλό οικοτουριστικής ανάπτυξης 

στην περιοχή.

. 

Την Κυριακή 11 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε 

οτο 34  Πανελλήνιο Πέρασμα στο Φαράγγι του 

Βουραϊκού ποταμού, με σημείο εκκίνησης την 

πλατεία του ΟΣΕ Καλαβρύτων και τερματισμό 

στο σταθμό ΟΣΕ Διακοφτού. Η εκδήλωση 

στέφτηκε με ιδιαίτερη επιτυχία καθώς 

υπολογίζεται ότι συμμετείχαν περισσότερα 

από 2.000 άτομα. 

Στα πλαίσια εθελοντικού προγράμματος και 

συνεργασίας του Φ.Δ. Χελμού – Βουραϊκού με 

την Οικολογική Κίνηση Πάτρας για την 

υλοποίηση διεθνούς προγράμματος 

ανταλλαγής εθελοντών, φιλοξενήθηκαν και 

ξεναγήθηκαν με επιτυχία στο Εθνικό Πάρκο 

Χελμού – Βουραϊκού, την Τρίτη 17 Ιουνίου, 

τρεις πολωνοί εθελοντές, παρουσία του 

μέλους του Δ.Σ. και των Ειδικών Δασικής 

Προστασίας  του Φ.ΔΧ.Β.

Στο πλαίσιο των δράσεων περιβαλλοντικής 

ενημέρωσης που υλοποιεί, ο Φορέας 

Διαχείρισης συμμετείχε με περίπτερο 

οενημέρωσης στο 1  Πανελλήνιο Φεστιβάλ 

Μ α θ ητ ι κο ύ  Ρ αδ ι ο φ ώ ν ο υ  π ο υ  

πραγματοποιήθηκε στη Μαθητική Εστία του 

Δήμου Καλαβρύτων στις 10 & 11 Απριλίου 

2014, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

Δυτικής Ελλάδος.  

Στην εκδήλωση συμμετείχαν σχολεία από όλη 

την Ελλάδα και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία 

να πληροφορηθούν από το προσωπικό του 

Φ.Δ. και μέσω της διανομής ενημερωτικού 

υλικού για τον φυσικό πλούτο της 

προστατευόμενης περιοχής, για τον σκοπό και 

στόχο προστασίας του Εθνικού Πάρκου 

Χελμού – Βουραϊκού, καθώς και για τα 

περιβαλλοντικά  προβλήματα  και  

δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής. 

ο34  Πανελλήνιο πέρασμα 

στο Φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού

Υλοποίηση εθελοντικού προγράμματος 

σε συνεργασία με την ΟΙΚΙΠΑ

Συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο

 Μαθητικό Φεστιβάλ Ραδιοφώνου 

Ο Φ.Δ.Χ.Β., συμμετείχε στην ημερίδα επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης κοινού που διοργάνωσε 

το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας – Ακράτας την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014, με 

θέμα «Ταξιδεύοντας στον ποταμό Κράθη... από το χθες στο σή μερα. Οικολογική, ιστορική και 

μυθολογική σημασία του ποταμού. Επιπτώσεις από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις - Προστασία και 

Διαχείριση», στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Ακράτα. Η Ημερίδα απευθυνόταν στους κατοίκους του 

Δήμου Αιγιαλείας και της ευρύτερης περιοχής και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 

δια βίου μάθησης. 

Η Βιολόγος του ΦΔ παράθεσε ομιλία με θέμα «Οικολογικοί θησαυροί στον υγροβιότοπο του 

ποταμού Κράθι». Η ομιλία αφορούσε στην ευρύτερη στοχοθεσία της εκδήλωσης η οποία 

περιελάμβανε την ενημέρωση του κοινού για την τεράστια οικολογική αξία της περιοχής, την  

ανάδειξη της ανάγκης διαχείρισης του ποταμού και την αποτύπωση των αναγκαίων παρεμβάσεων 

που απαιτούνται, την γεωλογία, την πανίδα, τη χλωρίδα του ποταμού και την οικολογική αξία του, το 

θεσμικό πλαίσιο προστασίας του καθώς και το ρόλο του ΦΔΧΒΔ στην προστασία και μελέτη του 

ποταμού.

Ομιλία σε ημερίδα επιμόρφωσης 

και ευαισθητοποίησης του κοινού

7η  έκθέση εναλλακτικού τουρισμού “Active Trip”

  Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στις 4-6 Απριλίου, στην αίθουσα ΑΙΓΛΗ του πολυχώρου VESO MARE στην Πάτρα. Στα επίσημα εγκαίνια παρατέθηκε 

ομιλία από τον καθηγητή Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Γρηγόρη Ιατρού, προέδρου του ΦΔΧΒ με θέμα «Βιοποικιλότητα και Οικοτουρισμός». 

Κατά τη  διάρκεια της έκθεσης διατέθηκε πλούσιο ενημερωτικό υλικό ενώ ταυτόχρονα πληθώρα επισκεπτών ενημερώθηκαν από το προσωπικό των 

Φορέων Διαχείρισης  σχετικά με τις δράσεις και τις προσπάθειες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, μελέτης της βιοποικιλότητας και ανάδειξης 

του φυσικού πλούτου των περιοχών. 

Ο Φ.Δ. Χελμού-Βουραϊκού και ο Φ.Δ. Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς 

συμμετείχαν στην έκθεση εναλλακτικού τουρισμού Active Trip, υπό την 

αιγίδα  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιστοσελίδα και 

μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης

Ο ΦΔΧΒ με στόχο την προώθηση 

και δημοσιοποίηση των διαφόρων 

δράσεων που πραγματοποιεί στην 

περιοχή αλλά και για την 

ενημέρωση σε άτομα με  κοινά 

περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα έχει 

επιμεληθεί και αποστείλει εντός 

του 1ου εξαμήνου 2014 σειρά 

δελτίων τύπου, τα οποία έχουν 

αναρτηθεί και στην επίσημη 

ιστοσελίδα του ΦΔΧΒ,

σχετικά με: 

!συμμετοχή και οργάνωση 

διαφόρων εκδηλώσεων, 

!επισκέψεις σχολείων στο κέντρο 

πληροφόρησης και ενημέρωσης,

! ερευνητικές δραστηριότητες 

στην Προστατευόμενη Περιοχή 

(ΠΠ) κλπ.

 Το προσωπικό του Φ.Δ. 

καθημερινά, παρακολουθεί και 

ενημερώνει με κείμενα, και 

φωτογραφίες τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

.

www.fdchelmos.gr 

https://www.facebook.com/Manag

ementBodyofChelmosVouraikos
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Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού – 

Βουραϊκού έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό 

(EGN) και Παγκόσμιο (GGN) Δίκτυο 

Γεωπάρκων από το 2009. Στο πλαίσιο 

συμμετοχής του σε αυτά τα δίκτυα, 

συμμετείχε στην συνάντηση εργασίας 

του ελληνικού ΦΟΡΟΥΜ Γεωπάρκων 

στην Αθήνα τον Ιανουαρίου 2014 

προκειμένου να συζητηθούν και να 

δρομολογηθούν οι δράσεις του Εθνικού 

Φόρουμ Γεωπάρκων για το 2014. 

Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων 

 Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού

Στο πλαίσιο επικοινωνίας του θεσμού 

των Γεωπάρκων στην τοπική κοινωνία 

αλλά και τις ανάδειξης τη ιδιαίτερης 

Γεωλογίας της περιοχής, ο ΦΔΧΒ 

συμμετείχε σε πρόγραμμα επιμόρφωσης 

ενηλίκων αναφορικά με τη Γεωλογία της 

περιοχής, σε συνεργασία με το ΚΠΕ 

Κλειτορίας-Ακράτας.  Η Βιολόγος 

παράθεσε ομιλία και σχετικά με το 

Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού. 

Η δράση πραγματοποιήθηκε στις 12 

Μαρτίου 2014 και σκοπός της ήταν η 

γνωριμία και η επαφή με τη γεωλογία, 

τους γεωλογικούς σχηματισμούς και τα 

χαρακτηριστικά πετρώματα της περιοχής 

καθώς και η ανάδειξη της σημασίας για 

την αξιοποίηση του περιβαλλοντικού 

πλούτου και της προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ενηλίκων 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των επιτρεπόμενων χρήσεων, δραστηριοτήτων, μέτρων, όρων, περιορισμών προστασίας και 

διαχείρισης που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. 40390/01-10-2009 (Φ.Ε.Κ. Δ΄ 446/02-10-2009): «Χαρακτηρισμός της 

χερσαίας περιοχής του ορεινού όγκου Χελμού - Βουραϊκού ως Εθνικού Πάρκου», καθώς και στην Ε.Π.Μ. του Εθνικού 

οΠάρκου Χελμού – Βουραϊκού, κατά το 1  6μηνο του 2014, ικανοποιήθηκαν περί τα δεκατέσσερα (14) αιτήματα για 

βεβαιώσεις θέσεων και λοιπές γνωμοδοτήσεις ιδιωτών και υπηρεσιών, ενώ επίσης ελέχθησαν και αποφασίστηκε 

ανάλογα η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για μία  δραστηριοτήτα/εγκαταστάση  εντός του Εθνικού Πάρκου. 

Το Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού σε 

συνεργασία με το Σπήλαιο των Λιμνών 

πραγματοποίησαν δημοσίευση στο 

Περιοδικό “The Parliament Magazine”, 

στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο 

εξάμηνο του 2014, με τίτλο “Chelmos-

Vouraikos Geopark. Natural beauty, 

science and myths” Στόχος ήταν η 

προβολή και διαφήμιση δύο ιδιαίτερων 

Γεωτόπων στην περιοχή: του μοναδικού 

παγκοσμίως Σπηλαίου των Λιμνών και 

των Υδάτων Στυγός αλλά και του 

συνόλου της προστατευόμενης 

περιοχής και στο εξωτερικό. 

Επίσης, αναφορικά με τις δράσεις του 

Γεωπάρκου αναρτώνται δελτία τύπου 

στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Γεωπάρκων.

Προβολή στο εξωτερικό 

Συνεχής αξιολόγηση με 

υποβολή εξαμηνιαίων 

και  ετήσιων αναφορών 

προόδου σ το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Γεωπάρκων 

 Δράσεις εκτός ΕΠΠΕΡΑΑ

O Φορέας Διαχείρισης 

Χελμού-Βουραϊκού, 

θέλοντας να συμβάλει 

στην προώθηση 

δράσεων εναλλακτικού 

τουρισμού, 

περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, 

προστασίας και 

ανάδειξης του 

περιβάλλοντος στην 

Προστατευόμενη 

Περιοχή, τον Οκτώβριο 

του 2009 έγινε μέλος 

του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Γεωπάρκων 

EGN και του παγκόσμιου 

Δικτύου GGN υπό την 

αιγίδα της UNESCO.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

http://www.europeange

oparks.org/

http://www.globalgeopa

rk.org/

«Διάλογος για την 

οργάνωση και 

λειτουργία του 

Εθνικού 

Συστήματος 

Διοίκησης και 

Διαχείρισης των 

Προστατευόμενων 

Περιοχών»  

Κατόπιν πρόσκλησης της 

Γενικής Γραμματείας Υ.Π.Ε.Κ.Α., 

ο Πρόεδρος του ΔΣ και η 

συντονίστρια του Φ.Δ.Χ.Β. 

συμμετείχαν στην ημερίδα κατά 

την οποία συστήθηκαν και  

πραγματοποιήθηκαν 

συναντήσεις 4 θεματικών 

ομάδων διαλόγου σχετικά με: 

α. Πηγές χρηματοδότησης-

οικονομική βιωσιμότητα 

συστήματος, 

β. Εργαλεία Διαχείρισης τις 

προστατευόμενες περιοχές 

γ. Αρχιτεκτονική του 

Συστήματος 

δ. Σύγκλιση συστημάτων 

εποπτείας-φύλαξης, 

προστασίας και διαχείρισης 

Παρουσία του Υπουργού κ. 

Μανιάτη ξεκίνησε ο διάλογος  

για τη δημιουργία ενός πλαισίου 

για το Εθνικό Σύστημα 

Προστατευόμενων Περιοχών. 

Συμμετοχή  σε  συναντήσεις  εργασίας

 &  εκπαιδευτικά  σεμινάρια 

ΤΤην Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 κατόπιν πρόσκλησης, o Δασολόγος του 

Φ.Δ. συμμετείχε  στην συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 

Προστασίας (ΣΟΠΠ) Αχαΐας στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος στην Πάτρα, στην οποία προήδρευε ο 

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ως πρόεδρος 

του Σ.Ο.Π.Π., με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων αντιμετώπισης 

κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών και σεισμικών φαινομένων. Στην 

συνεδρίαση παρευρέθησαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

διοικητές των Πυροσβεστικών και Αστυνομικών Αρχών του Νομού, 

προϊστάμενοι των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε θέματα Πολιτικής 

Προστασίας, εκπρόσωποι των Εθελοντικών Ομάδων Αχαΐας, καθώς και 

άλλων Φορέων σχετικών με αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

Στην διάρκεια της σύσκεψης οι αρμόδιοι φορείς είχαν την 

δυνατότητα να κάνουν τον απολογισμό και να παρουσιάσουν τα 

προβλήματα τα οποία προέκυψαν κατά την διάρκεια της 

χειμερινής περιόδου, αλλά και να τοποθετηθούν σχετικά με τα 

σχέδια δράσης που αφορούν εργασίες και έργα αντιπυρικής 

προστασίας και λήψης των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης για 

την αντιπυρική περίοδο 2014.

Την Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 κατόπιν πρόσκλησης, o Δασολόγος του 

Φ.Δ. συμμετείχε στην συνεδρίαση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας & 

Ιονίου που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, με σκοπό τον 

συντονισμό των δράσεων και των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση 

των Δασικών Πυρκαγιών στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίου, κατά την προσεχή αντιπυρική περίοδο 2014. Στην 

συνεδρίαση προήδρευε ο Γενικός Γραμματέας Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. κ. 

Γιώργος Διδασκάλου, με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλου Γεωργιάδη, του Αρχηγού του 

Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Βασίλειου Παπαγεωργίου 

και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων με τη δασοπυρόσβεση 

φορέων.

Κατά την σύσκεψη συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα που 

αφορούσαν την συνεργασία και τον συντονισμό των κρατικών 

φορέων για την αντιπυρική περίοδο 2014, την χρηματοδότηση για 

έργα πυροπροστασίας, τις δράσεις ενημέρωσης και εθελοντισμού των 

πολιτών σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές.

Συμμετοχή σε συνεδρίαση του Συντονιστικού

Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) 

Συμμετοχή σε συνεδρίαση της Δ/σης Πολιτική Προστασίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ- Δ. Ελλάδας & Ιονίου

"Μελέτες Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης 

Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στην Ελλάδα, 

3η Εθνική Έκθεση του Άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ". 

Σενιμάριο ‘Χρηματοδότηση NATURA 2000: 

Περισσότερες και καλύτερες  ευκαιρίες 

κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020"

Το σεμινάριο διοργάνωσε η περιβαλλοντική 

οργάνωση WWF Ελλάς, σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014, στο ξενοδοχείο 

ΑΜΑΛΙΑ (Αθήνα). Η στόχευση του σεμιναρίου 

ηταν η ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες 

χρηματοδότησης των περιοχών του δικτύου 

NATURA 2000, στην επόμενη προγραμματιοκή 

περίοδο, με την αποδοτικότερη αξιοποίηση των 

ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

Το σεμινάριο εντάσσεται στο έργο «Βελτίωση της 

απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τις 

περιοχές Natura 2000» (ENV.B.3/SER/2012/0020) 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στο σεμινάριο συμμετείχαν η συντονίστρια και η 

Βιολόγος του ΦΔΧΒ. 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης της Σύμπραξης Γραφείων 

Μελετών ENVECO A.E. – ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. – ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ Θ. –ΦΥΣΕΛΙΑΣ Σ. ως 

αναδόχου του έργου «Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των 

μελετών εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων 

οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων» σε 

συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.

Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στην Αθήνα, παραβρέθηκαν  ο Πρόεδρος Δ.Σ και 

η Βιολόγος του ΦΔΧΒ. Συμμετείχαν  εκπρόσωποι από όλους τους ΦΔ 

Προστατευόμενων Περιοχών καθώς και οι Ανάδοχοι των Κάθετων Έργων 

Παρακολούθησης (Περιοχές εκτός των ορίων  αρμοδιότητας των ΦΔΠΠ). 

Η ενημέρωση ήταν εκτενής και αφορούσε σε θέματα τόσο επιστημονικής 

μεθοδολογίας όσο και καλύτερης οργάνωσης και συντονισμού των εμπλεκόμενων 

φορέων για τις δράσεις εποπτείας τύπων οικοτόπων και ειδών που θα υλοποιηθούν, 

πιθανώς για πρώτη φορά σε τέτοια ευρεία κλίμακα, στα επόμενα 2 έτη.
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