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Επικείμενες δράσεις 

 Εγκατάσταση σύγχρονου βροχομετρικού σταθμού στο κτίριο που 

στεγάζεται ο Φορέας Διαχείρισης στην πόλη των Καλαβρύτων. 

 Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για το 36ο Πανελλήνιο πέρασμα στο Φαράγγι 

του Βουραϊκού ποταμού. 

 Οργάνωση ημερίδας με θέμα «Οδοντωτός σιδηρόδρομος-Φ.Δ. Χελμού 

Βουραϊκού: γραμμές παράλληλες» την Κυριακή 22 Μαΐου 2016, για τη   

Διεθνή Ημέρα Βιοποικιλότητας. 

 Εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων για τη σήμανση των δασικών 

μονοπατιών στην Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού με χάρτες 

διαδρομής των μονοπατιών, δείκτες ερμηνείας περιβάλλοντος για τους 

γεωλογικούς σχηματισμούς και τη δενδρώδη βλάστηση, καθώς και 

πινακίδες κατεύθυνσης για τους πεζοπόρους.  

 Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος έτους 2016. 
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Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 

«Προστασία  και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Χέλμου-Βουραϊκού» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ 

Campanula asperuloides 

(Boiss. & Orph.) Engl. 

Alchemilla aroanica  

(Buser) Rothm. 

Aquilegia ottonis Orph. ex 

Boiss. subsp. ottonis 
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Επιςτημονική 
δραςτηριότητα ςτην 
Προςτατευόμενη Περιοχή 
 

Ολοκλήρωςη προγράμματοσ 

«ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΧΕΛΜΟΤ-

ΒΟΤΡΑΪΚΟΤ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΓΕΩΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ» 

τα πλαίςια τθσ Πράξθσ 

«Προςταςία και Διατιρθςθ τθσ 

Βιοποικιλότθτασ του Εκνικοφ 

Πάρκου Χελμοφ-Βουραϊκοφ» του 

ΦΔΧΒ, πραγματοποιικθκε το 

ερευνθτικό ζργο «Καταγραφι 

υδατικϊν πόρων του Εκνικοφ 

Πάρκου Χελμοφ-Βουραϊκοφ και θ 

ανάδειξθ γεωποικιλότθτασ τθσ 

περιοχισ», με ςκοπό τθν αξιο-

λόγθςθ τθσ οικολογικισ και 

χθμικισ κατάςταςθ των επι-

φανειακϊν και υπογείων νερϊν 

τθσ περιοχισ ευκφνθσ του Φ.Δ. 

για τθν ενθμζρωςθ των αρμό-

διων Τπθρεςιϊν και Φορζων για 

τθ προςταςία του Περιβάλλο-

ντοσ. 

 

Δράςεισ ενημζρωςησ – Ευαιςθητοποίηςησ 
 

Δράςεισ Περιβαλλοντικήσ 

εκπαίδευςησ και 

ενημζρωςη ςτο πλαίςιο 

τησ Ευρωπαϊκήσ 

Εβδομάδασ Γεωπάρκων 

2015 
  

 

21 Μαϊου: ο ΦΔΧΒ υποδζχκθκε 

τουσ μακθτζσ τθσ Δϋ τάξθσ του 

Δθμ. χολ. Καλαβρφτων, πραγμα-

τοποιϊντασ κεματικι παρουςί-

αςθ για τα κινδυνεφοντα ηϊα του 

Πλανιτθ με ζμφαςθ ς’ αυτά που 

βρίςκονται υπό εξαφάνιςθ.  

 

22 Μαΐου: Παγκόςμια Ημζρα 

Βιοποικιλότθτασ, ο ΦΔΧΒ υπο-

δζχκθκε ςτο  Κζντρο Ενθμζρωςθσ-

Πλθροφόρθςθσ, τουσ μακθτζσ τθσ 

Ε’ και Σ’ τάξθσ του 4ου Δθμ. 

χολ. Αιγάλεω, ςτο πλαίςιο παρα-

κολοφκθςθσ προγράμματοσ ςτο 

Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαί-

δευςθσ Κλειτορίασ-Ακράτασ. Πα-

ρουςιάςτθκε το Εκνικό Πάρκο και 

το Γεωπάρκο Χελμοφ-Βουραϊκοφ 

και πραγματοποιικθκε περιπα-

τθτικι διαδρομι ςτο Αιςκθτικό 

Δάςοσ Καλαβρφτων. 

 

24 Μαΐου: Ευρωπαϊκι Ημζρα 

Πάρκων, επιςκζφτθκε το ΦΔΧΒ ο 

φλλογοσ γονζων και κθδεμόνων 

από το 6ο Δθμ. χολ. Κορίνκου. 

Πραγματοποιικθκε παρουςίαςθ 

για τθν Προςτατευόμενθ Περιοχι 

και θ ομάδα πραγματοποίθςε πε-

ηοπορία ςτθ γεωδιαδρομι Βαλ-

βοφςι-Καλάβρυτα. 

 

4 Ιουνίου: ο ΦΔΧΒ υποδζχκθκε το 

Δθμ. χολείο Αραχωβίτικων Αχαΐ-

ασ με Ενθμζρωςθ ςτο Κζντρο Πλθ-

ροφόρθςθσ του φορζα για το 

Εκνικό Πάρκο και Γεωπάρκο 

Χελμοφ–Βουραϊκοφ, τα οικοςυ-

ςτιματα, τθ γεωλογία, τα ςπάνια 

και ενδθμικά είδθ χλωρίδασ και 

πανίδασ τθσ Προςτατευόμενθσ 

Περιοχισ. 

 

  

  

 

Ολοκλήρωςη Πράξησ 
«ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ 
ΠΑΡΚΟΤ ΧΕΛΜΟΤ-ΒΟΤΡΑΪΚΟΤ» 

Σο φυςικό αντικείμενο τθσ πρά-

ξθσ αφορά ςτθν υλοποίθςθ δρά-

ςεων απαραίτθτων για τθν ανά-

ςχεςθ τθσ απϊλειασ τθσ βιοποι-

κιλότθτασ και ςτθν προςταςία 

αυτισ ςτο Εκνικό Πάρκο Χελμοφ-

Βουραϊκοφ. Η προςταςία τθσ 

βιοποικιλότθτασ επιτεφχκθκε, ςε 

ζνα μεγάλο βακμό, μζςω τθσ 

διατιρθςθσ ςε ικανοποιθτικι 

κατάςταςθ των τφπων οικοτόπων 

και των πλθκυςμϊν των 

απειλοφμενων και κινδυνευό-

ντων ειδϊν ςτθν περιοχι του 

ορεινοφ όγκου Χελμοφ, του Φα-

ραγγιοφ του Βουραϊκοφ ποταμοφ, 

του Δάςουσ Ανεξαρτθςίασ Καλα-

βρφτων, των πθγϊν Αροάνιου και 

Λάδωνα ποταμοφ, τθσ λίμνθσ 

Σςιβλοφ, τθσ λίμνθσ Δόξασ και 

του πθλαίου Καςτριϊν.  
 

Ολοκλήρωςη προγράμματοσ 

«ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΙΔΑ ΣΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 92/43 

ΚΑΙ 79/409 ΣΗ Ε.Ε.» 

κοπόσ του προγράμματοσ ιταν 

θ διερεφνθςθ τθσ παρουςίασ, θ 

καταγραφι, θ παρακολοφκθςθ 

και θ αξιολόγθςθ τθσ κατά-

ςταςθσ διατιρθςθσ των αμφι-

βίων και των ερπετϊν, των κθλα-

ςτικϊν, των αςπόνδυλων και των 

ψαριϊν γλυκζων υδάτων κοι-

νοτικοφ ενδιαφζροντοσ και όςων 

εμφανίηουν ιδιαίτερο ενδιαφζ-

ρον (ενδθμικά τθσ Βαλκανικισ 

χερςονιςου, Ελλάδασ ι τοπικά 

ενδθμικά, προςτατευόμενα από 

διεκνείσ ςυνκικεσ ι τθν εκνικι 

νομοκεςία), που απαντοφν ςτθν 

περιοχι ευκφνθσ του ΦΔ. 

Ολοκλήρωςη προγράμματοσ 
«ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΩΝ ΣΤΠΩΝ 

ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΧΛΩΡΙΔΑ ΣΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 92/43 

ΚΑΙ 79/409 ΣΗ Ε.Ε.» 

κοπόσ του προγράμματοσ 

παρακολοφκθςθσ ιταν θ διε-

ρεφνθςθ τθσ παρουςίασ, θ 

παρακολοφκθςθ και θ αξιολό-

γθςθ τθσ κατάςταςθσ διατι-

ρθςθσ όλων των τφπων οικο-

τόπων του Παραρτιματοσ Ι τθσ 

Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ ςτθν περιοχι 

ευκφνθσ του ΦΔ, του φυτικοφ 

είδουσ Globularia stygia Orph. ex 

Boiss. του Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ 

Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ ςτθν περιοχι 

ευκφνθσ του ΦΔ κακϊσ και των 

υπόλοιπων ςθμαντικϊν ςτενό-

τοπων και Ελλθνικϊν ενδθμικϊν 

ειδϊν ςτθν περιοχι ευκφνθσ του 

ΦΔ. 

 

Ολοκλήρωςη προγράμματοσ 

«ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΣΑΣΗ 

ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 

79/409/ΕΕ» 

ε αυτό το πλαίςιο εφαρμόςτθκε 

πρόγραμμα επιςτθμονικισ παρα-

κολοφκθςθσ με εργαςίεσ πεδίου, 

για τθν αξιολόγθςθ τθσ κατά-

ςταςθσ διατιρθςθσ των ειδϊν 

ορνικοπανίδασ, και χωρικισ επε-

ξεργαςίασ των ςτοιχείων.  Σα εί-

δθ-ςτόχοι ιταν 26 (εκ των 149 

που ζχουν καταγραφεί ςτθν πε-

ριοχι ςτθν ΕΠΜ). 

 

“Becoming a new  

IT manager means  

you must actively 

take the reins”  

 

παϊκι Εβδομάδα Γεωπάρκων 

2015, πραγματοποιϊντασ ποικί-

λεσ δράςεισ περιβαλλοντικισ εκ-

παίδευςθσ και ενθμζρωςθσ ςε 

μακθτζσ και ενθλίκουσ που επι-

ςκζφκθκαν τθν Προςτατευόμενθ 

Περιοχι. 

Hμερίδα: «Δίκτυο Γεωπάρκων: 

Μοχλόσ Ανάπτυξησ και 

Ανάδειξησ και Ανάπτυξησ τησ 

Σοπικήσ Κοινωνίασ» 

τισ 9 Μάιου, ςτο «Αρχοντικό τθσ 

Παλαιολογίνασ», ςτα Καλάβρυτα 

ο ΦΔΧΒ διοργάνωςε θμερίδα με 

ενότθτα αφιερωμζνθ ςτο Ελλθ-

νικό και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεω-

πάρκων ςτο πλαίςιο του ζργου 

"Ενζργειεσ Ενθμζρωςθσ-Ευαιςκθ-

τοποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ Πρά-

ξθσ «Προςταςία και διατιρθςθ 

τθσ βιοποικιλότθτασ του Εκνικοφ 

Πάρκου Χελμοφ-Βουραϊκοφ» του 

Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α. 2007-2013. 

 

 Εκδήλωςη «Διαδρομζσ ςτη 

Γεωλογία και την Προϊςτορία 

του πηλαίου των Λιμνών ςτα 

Καςτριά Καλαβρφτων» 

τισ 5 Ιουνίου, ςτα πλαίςια των 

«Πράςινων Πολιτιςτικϊν Διαδρο-

μϊν 2015» ο ΦΔΧΒ ςυμμετείχε 

ςτθν εκδιλωςθ «Διαδρομζσ ςτθ 

Γεωλογία και τθν Προϊςτορία του 

πθλαίου των Λιμνϊν ςτα Κα-

ςτριά Καλαβρφτων», από τθν Ε-

φορεία Παλαιοανκρωπολογίασ-

πθλαιολογίασ, κακϊσ και ςτθν 

ενθμζρωςθ των μακθτϊν με ςτο-

χο τθν κοινοποίθςθ τθσ επιςτθ-

μονικισ ζρευνασ ςτο μακθτικό 

κοινό και τθν ευαιςκθτοποίθςι 

για τθν πολιτιςτικι μασ κλθρονο-

μιά. 

Δράςεισ Περιβαλλοντικήσ 

εκπαίδευςησ και ενημζρωςη ςτο 

πλαίςιο τησ Ευρωπαϊκήσ 

Εβδομάδασ Γεωπάρκων 2015 

Ο ΦΔΧΒ ςυμμετείχε ςτθν Ευρω- 

Ευρωπαϊκι 

Δράςεισ περιβαλλοντικήσ εκπαίδευςησ και ενημζρωςησ ςε μαθητζσ και ενηλίκουσ 

Μικροί και μεγάλοι επιςκζπτεσ 

παρακολουκοφν με μεγάλο εν-

κουςιαςμό τθ ςφλλθψθ, τθν 

καταγραφι μετριςεων και απε-

λευκζρωςθ ενόσ ποντικοφ του 

αγροφ. Μακθτζσ παραβρζκθκαν 

ςε δειγματολθψίεσ ςτο πεδίο από 

τθν ομάδα του Δρ. Μιτςαινα ςτο 

πλαίςιο τθσ μελζτθσ για τθν 

παρακολοφκθςθσ τθσ βιοποικι-

λότθτασ τθσ Προςτατευόμενθσ 

Περιοχισ. 

Ολοκλήρωςη προγράμματοσ 

 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ 

ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΕΛΜΟΤ-

ΒΟΤΡΑΪΚΟΤ» 

κοπόσ ιταν θ φνταξθ μελζτθσ 

διαχειριςτικοφ ςχεδίου τθσ 

Προςτατευόμενθσ Περιοχισ του 

ΦΔΧΒ για τθν περίοδο 2016-

2020. Με τθν εφαρμογι των 

διαχειριςτικϊν μζτρων και προ-

τάςεων τθσ μελζτθσ κα επι-

τευχκεί μεταξφ άλλων, αποτελε-

ςματικι εφαρμογι του διεκνοφσ 

δικαίου και τθσ ΕΕ για τθ 

διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ,  

ενςωμάτωςθ ςτόχων διατιρθςθσ 

τθσ βιοποικιλότθτασ ςε όλα τα 

επίπεδα ςχεδιαςμοφ και ςτισ 

πολιτικζσ τθσ χϊρασ, απόκτθςθ 

επαρκοφσ γνϊςθσ τθσ κατάςταςθ 

των ειδϊν και των 

οικοςυςτθμάτων, για αποτελε-

ςματικι διατιρθςθ, διαχείριςθ 

τθσ βιοποικιλότθτασ, κακϊσ και 

αποτελεςματικοί μθχανιςμοί επι-

τιρθςθσ για τθ διαςφάλιςθ  τθσ 

εφαρμογι του κεςμικοφ πλαι-

ςίου για τθ διατιρθςθ τθσ βιο-

ποικιλότθτασ. 

-2- -3- 

Εκδήλωςη για την Παγκόςμια 

Ημζρα Περιβάλλοντοσ 

τισ 9 Ιουνίου διοργανϊκθκε 

εκδιλωςθ για τθν Παγκόςμια 

Ημζρα Περιβάλλοντοσ από το 

ΦΔΧΒ ςε ςυνεργαςία με τουσ 

φορείσ Διαχείριςθσ Τγροτόπων 

Κοτυχίου-τροφυλιάσ και Λιμνο-

κάλαςςασ Μεςολογγίου. Με α-

φορμι τθν Παγκόςμια Ημζρα 

Περιβάλλοντοσ οι τρεισ φορείσ 

Διαχείριςθσ Προςτατευόμενων 

περιοχϊν ςτθ Δυτικι Ελλάδα 

ενθμζρωςαν το κοινό και διζνει-

μαν πλοφςιο ενθμερωτικό υλικό 

ςτον πεηόδρομο τθσ Αγ. Νικο-

λάου ςτθν Πάτρα.  
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Ημερίδα: «το Εκνικό Πάρκο & 

Γεωπάρκο Χελμοφ-Βουραϊκοφ 

ωσ πθγι ζμπνευςθσ για τθν 

αξιοποίθςθ των ςφνκετων 

οικοςυςτθμάτων ςτθν 

Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ» 

Ο ΦΔΧΒ  ςυμμετείχε ςτθν 

θμερίδα που διοργανώκθκε 12-

13 Ιουνίου ςτο ΚΠΕ Κλειτορίασ –

Ακράτασ με ειςιγθςθ και ςυμμε-

τοχι ςτισ αςκιςεισ πεδίου που 

πραγματοποιικθκαν ςτθν λίμνθ 

Δόξα.  

 

Σεμινάριο «Βιωματικι προ-

ςζγγιςθ ςε Προγράμματα 

Π.Ε. ςε Προςτατευόμενεσ Πε-

ριοχζσ: Το Παράδειγμα του 

Υγροβιότοπου τθσ Λίμνθσ 

Τςιβλοφ» από το ΚΠΕ Κλειτο-

ρίασ-Ακράτασ 

 

 

 

  Εκδθλώςεισ &  
Δθμοςιότθτα 

 

Διιμερο επιμορφωτικό 

ςεμινάριο: «Ενθμζρωςθ και 

ευαιςκθτοποίθςθ 

εκπαιδευτικών ςχετικά με τθν 

προςταςία και ανάδειξθ τθσ 

βιοποικιλότθτασ τθσ 

Προςτατευόμενθσ Περιοχισ 

Χελμοφ – Βουραϊκοφ και τθν 

αξιοποίθςθ τουσ ςτθν 

υλοποίθςθ προγραμμάτων 

περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ 

ςτο ςχολείο κακώσ και ςτισ 

δράςεισ του ΚΠΕ Κλειτορίασ – 

Ακράτασ» 

Ο ΦΔΧΒ, ςε ςυνεργαςία με το 

ΚΠΕ Κλειτορίασ-Ακράτασ, ςτισ 30 

Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2015, 

ςτο πλαίςιο του ζργου «Ενζρ-

γειεσ ενθμζρωςθσ-ευαιςκθτοποί-

θςθσ (θμερίδεσ - ςυνζδρια)» τθσ 

Πράξθσ «Προςταςία & Διατι-

ρθςθ τθσ Βιοποικιλότθτασ του Εκ-

νικοφ Πάρκου Χελμοφ-Βουραϊ-

κοφ» του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 

διοργάνωςε επιμορφωτικό ςεμι-

νάριο. τόχο είχε τθν ανάδειξθ 

τθσ ςθμαντικισ βιοποικιλότθτασ 

του Εκνικοφ Πάρκου, τθσ ςθ-

μαςίασ του Γεωπάρκου και των 

γεωλογικών ςχθματιςμών, του 

ρόλου του ΦΔΧΒ, των απειλών 

και πιζςεων που δζχονται τα 

Οικοςυςτιματα του Πάρκου τθν 

ανάγκθ προςταςίασ του και τισ 

διαχειριςτικζσ πρακτικζσ. 

με τθν Δ/νςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Β΄Ακινασ. κοπόσ ιταν να 

επιμορφώςει και να ευαιςκθτο-

ποιιςει με βιωματικό τρόπο για 

τθν ςθμαςία και τθν ανάγκθ 

υλοποίθςθσ Προγραμμάτων για 

Προςτατευόμενεσ Περιοχζσ.  

Σεμινάριο «Βιωματικι 

προςζγγιςθ ςε Προγράμματα 

Π.Ε. ςε Προςτατευόμενεσ 

Περιοχζσ: Το Παράδειγμα του 

Υγροβιότοπου τθσ Λίμνθσ 

Τςιβλοφ» από το ΚΠΕ 

Κλειτορίασ-Ακράτασ 

Ο ΦΔΧΒ ςυμμετείχε ςε μονο-

ιμερο βιωματικό κεματικό εμι-

νάριο – Εργαςτιριο «Βιωματικι 

προςζγγιςθ ςε Προγράμματα 

Π.Ε. ςε Προςτατευόμενεσ Περιο-

χζσ: Σο Παράδειγμα του Τγρο-

βιότοπου τθσ Λίμνθσ Σςιβλοφ» 

ςτθν Λίμνθ Σςιβλοφ ςτισ 12 

Δεκεμβρίου 2015. Διοργανώκθκε 

από το ΚΠΕ Κλειτορίασ-Ακράτασ, 

ςε ςυνεργαςία με τισ Δ/νςεισ 

Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Α΄ Ακινασ, Β΄ 

Ακινασ και Δυτικισ Αττικισ και  

 

Ημερίδα: Ανάδειξθ 

Περιβαλλοντικοφ Πάρκου 

Χελμοφ-Βουραϊκοφ 

O ΦΔΧΒ ςυμμετείχε ςτθν ενθμε-

ρωτικι θμερίδα με τίτλο «Ευρω-

παϊκι Χάρτα Αειφόρου Σουρις-

μοφ: Βιματα για τθ διαδικαςία 

Πιςτοποίθςθσ των Προςτατευό-

μενων Περιοχών» που πραγματο-

ποιικθκε από το Περιφερειακό 

Σαμείο Ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρει-

ασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςτο πλαίςιο 

του ζργου ENVIRONMENTAL 

PARK (Greece - Italy 2007-2013) 

ςτισ 9 Δεκεμβρίου 2015 ςτθν 

Αγορά Αργφρθ, ςτθν Πάτρα. Η κ. 

Κουμοφτςου Ε., υντονίςτρια 

Ζργου του Φ.Δ., παρουςίαςε τισ 

δράςεισ του ΦΔ για τθν ανάδειξθ 

και προςταςία του Εκνικοφ 

Πάρκου και Γεω-πάρκου Χελμοφ-

Βουραϊκοφ.  

 

Ημερίδα: «Υλοποίθςθ 

προγραμμάτων 

βιοπαρακολοφκθςθσ ςτο Εκνικό 

Πάρκο Χελμοφ-Βουραϊκοφ, ςτο 

πλαίςιο του Ε.Π. Περιβάλλον και 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2007-2013» 

Με ιδιαίτερθ επιτυχία διοργά-

νωςε ο ΦΔΧΒ τθν θμερίδα με 

τίτλο «Τλοποίθςθ προγραμμάτων 

βιοπαρακολοφκθςθσ ςτο Εκνικό 

Πάρκο Χελμοφ-Βουραϊκοφ, ςτο 

πλαίςιο του Ε.Π. Περιβάλλον και 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2007-2013», 

ςτισ 12 Δεκεμβρίου 2015 ςτο 

Ξενοδοχείο «ΑΣΗΡ», ςτθν 

Πάτρα, ςτο πλαίςιο του ζργου 

"Ενζργειεσ Ενθμζρωςθσ-Ευαιςκθ-

τοποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ 

Πράξθσ «Προςταςία και διατι-

ρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ του 

Εκνικοφ Πάρκου Χελμοφ-Βου-

ραϊκοφ» του Ε.Π. «Περιβάλλον 

και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2007-

2013».  

 

 

35ο Πζραςμα ςτο Φαράγγι 

του Βουραϊκοφ ποταμοφ 

Ο φλλογοσ Ορειβαςίασ – Χιονο-

δρομίασ - Αναρρίχθςθσ – Προςτα-

ςίασ περιβάλλοντοσ Καλαβρφτων 

ςε ςυνεργαςία με τον Φο-

ρζα Διαχείριςθσ Χελμοφ – Βου-

ραϊκοφ από το 1980, και κάκε 

χρόνο, τθ 2θ Κυριακι του Μαΐου 

οργανώνει το Πανελλινιο Πζρα-

ςμα ςτο φαράγγι του Βουραϊκοφ. 

Η κατάβαςθ ςτο φαράγγι γίνεται 

από τισ γραμμζσ του Οδοντωτοφ 

ξεκινώντασ από τα Καλάβρυτα 

και με  τελικό προοριςμό το Δια-

κοπτό ςυνολικισ απόςταςθσ 22 

χλμ. Φζτοσ, τθν Κυριακι 10 

Μαΐου 2015, πραγματοποιικθκε 

το 35ο  Πανελλινιο Πζραςμα ςτο 

Φαράγγι του Βουραϊκοφ ποτα-

μοφ, με ςθμείο εκκίνθςθσ τθν 

πλατεία του ΟΕ Καλαβρφτων και 

τερματιςμό ςτο ςτακμό ΟΕ Δια-

κοπτοφ. Κατά μικοσ τθσ διαδρο-

μισ, οι πεηοπόροι απόλαυςαν το 

μοναδικό τοπίο τθσ περιοχισ 

αλλά και τοπικά γλυκίςματα που 

προςφζρονταν από τουσ διοργα-

νωτζσ. 

 

 

 

 

 

Τθν Κυριακι, 1 Νοεμβρίου 
2015, προςωπικό του ΦΔΧΒ 
ξενάγθςε τουσ ςυμμετζχο-
ντεσ ςτο πεηοπορικό μονο-
πάτι τθσ Προςτατευόμενθσ 
Περιοχισ, Βαλβοφςι-Καλά-
βρυτα, ςτθν περιοχι του 
Αιςκθτικοφ Δάςουσ, ςτα 
πλαίςια διιμερου επιμορ-
φωτικοφ ςεμιναρίου 

-4- -5- 
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O ΦΔΧΒ, κζλοντασ να ςυμβάλει 

ςτθν προϊκθςθ δράςεων εναλλακτι-

κοφ τουριςμοφ, περιβαλλοντικισ εκ-

παίδευςθσ, προςταςίασ και ανάδειξθσ 

του περιβάλλοντοσ ςτθν περιοχι του 

Εκνικοφ Πάρκου, τον Οκτϊβριο του 

2009 ζγινε μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ 

Δικτφου Γεωπάρκων και του παγκό-

ςμιου Δικτφου υπό τθν ςτιριξθ τθσ 

UNESCO. Θ ιδιότθτα του μζλουσ του 

Δικτφου Ευρωπαϊκϊν Γεωπάρκων 

διαρκεί 4 χρόνια, μετά το τζλοσ των 

οποίων κάκε Γεωπάρκο υποβάλλεται 

ςε επαναξιολόγθςθ από διεκνι 

επιτροπι ειδικϊν. τισ 7-9 Ιουλίου 

2015, πραγματοποιικθκε θ αξιολό-

γθςθ του Γεωπάρκου Χελμοφ - Βουραϊ-  

 

αναβάκμιςθ του Παγκόςμιου δι-

κτφου Γεωπάρκων εντόσ του διεκ-

νοφσ οργανιςμοφ τθσ UNESCO, οι 

οποίεσ πρόκειται να ολοκλθρω-

κοφν εντόσ των αμζςωσ επόμενων 

μθνϊν. Σα Γεωπάρκα προςζφεραν 

ςτισ εκνικζσ αντιπροςωπείεσ και τα  

ςτελζχθ τθσ UNESCO, μερικά από 

τα τοπικά τουσ προϊόντα. Σο Γεω-

πάρκο Χελμοφ-Βουραϊκοφ προςζ-

φερε γλυκό κουταλιοφ ροδοηά-

χαρθ, μζλι και τεντοφρα και 

ευχαρίςτθςε τουσ καλεςμζνουσ. 

Συμμετοχή ςτο 36th EGN CC 

Meeting, Rokua Geopark 

Finland 

Θ εκπροςϊπθςθ (2-3 επτεμβρίου 

2015) πραγματοποιικθκε με  τθν 

οικονομικι ςυνδρομι του Διμου 

Καλαβρφτων. Ο ΦΔΧΒ ζλαβε τθν 

Πράςινθ Κάρτα παραμονισ ςτο 

Ευρωπαϊκό και Παγκόςμιο Δίκτυο 

Γεωπάρκων για τα επόμενα 4 

χρόνια.  

 

Μεταξφ των κεμάτων τθσ 

ςυνάντθςθσ, ιταν και το μζλλον 

τθσ λειτουργίασ και ανάπτυξθσ 

του Δικτφου, ςτα πλαίςια κεςμο-

κζτθςθσ του Παγκόςμιου Δικτφ-

ου Γεωπάρκων τθσ UNESCO. υ-

ηθτικθκαν εκτενϊσ οι εξελίξεισ 

για τθν νομικι κατοχφρωςθ και  

 

 

Συμμετοχή ςε ςυναντήςεισ εργαςίασ, 
ςεμινάρια, επιςτημονικά ςυνζδρια 
 Επιμορφωτικό ςεμινάριο 

«Αναγνώριςη ειδών χλωρίδασ 

και τφπων οικοτόπων τησ Π.Π.» 

το πλαίςιο του ζργου: «Παρα-

κολοφκθςθ των τφπων οικοτό-

πων και των ειδϊν χλωρίδασ των 

οδθγιϊν 92/43 και 79/409 τθσ 

Ε.Ε.» του Τποζργου 2 και «Παρα-

κολοφκθςθ των ειδϊν πανίδασ 

των οδθγιϊν 92/43 και 79/409 

τθσ Ε.Ε.» του Τποζργου 4, τθσ 

Πράξθσ *296766+ «Προςταςία και 

Διατιρθςθ τθσ Βιοποικιλότθτασ 

του Εκνικοφ Πάρκου Χελμοφ-

Βουραϊκοφ»,  του Επιχειρθςιακοφ 

Προγράμματοσ Περιβάλλον και 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2007-2013, 

πραγματοποιικθκε 30 Απριλίου 

2015, το πρϊτο επιμορφωτικό 

ςεμινάριο «Αναγνϊριςθ ειδϊν 

χλωρίδασ και τφπων οικοτόπων 

τθσ Π.Π.» που αφοροφςε τθν 

εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του 

ΦΔΧΒ ςε κζματα αναγνϊριςθσ 

ειδϊν χλωρίδασ και τφπων 

οικοτόπων, τθν μεκοδολογία 

καταγραφισ και παρακολοφ-

κθςθσ αυτϊν, τον ςχεδιαςμό και 

τθν εφαρμογι προγράμματοσ 

επιςτθμονικισ παρακολοφκθςθσ 

με εργαςίεσ πεδίου ςτθν Π.Π.  

Σεμινάριο για την παρουςίαςη 

του Εθνικοφ Δικτφου 

Παρατηρητών Άγριασ Ζωήσ 

Ο ΦΔΧΒ και ο φλλογοσ 

Προςταςίασ και Περίκαλψθσ 

Άγριασ Ηωισ «ΑΝΙΜΑ», πραγμα- 

τοποίθςαν     ςεμινάριο   για   τθν  

Γεωπάρκο Χελμοφ - Βουραϊκοφ 

 

παρουςίαςθ του Εκνικοφ Δικτφου 

Παρα-τθρθτϊν Άγριασ Ηωισ, ςτισ 

18 Δεκεμβρίου 2015 ςτο Αρχο- 

ντικό τθσ Παλαιολογίνασ ςτα 

Καλάβρυτα. Επίςθσ, εκπρόςωποσ 

τθσ Εταιρείασ NCC παρουςίαςε 

τα αποτελζςματα του προγράμ-

ματοσ εποπτείασ τθσ ορνικο-

πανίδασ ςτθν Προςτατευόμενθ 

Περιοχι Χελμοφ - Βουραϊκοφ. Σο 

ςεμινάριο παρακολοφκθςαν το 

προςωπικό του ΦΔΧΒ, προςω-

πικό του ΦΔ Τγροτόπων Κοτυ-

χίου-τροφυλιάσ, εκπρόςωποι 

του Δαςαρχείου Αιγίου, ο Πρό-

εδροσ και εκπρόςωποσ του Ορει-

βατικοφ υλλόγου Καλαβρφτων, 

κακϊσ και ο Διευκυντισ του ΚΠΕ 

Κλειτορίασ-Ακράτασ. 

13ο Διεθνζσ Συνζδριο 

Ζωογεωγραφίασ και Οικολογίασ 

τησ Ελλάδασ και των Γειτονικών 

Περιοχών (ICZEGAR) 

Ο ΦΔΧΒ ςυμμετείχε ςτο 13ο 

Διεκνζσ υνζδριο Ηωογεωγρα-

φίασ και Οικολογίασ τθσ Ελλάδασ 

και των Γειτονικϊν Περιοχϊν που 

διοργανϊκθκε ςτο Θράκλειο Κρι-

τθσ (7-11 Οκτωβρίου 2015). Θ 

ςυμμετοχι υλοποιικθκε ςτο 

πλαίςιο του Τποζργου 1 τθσ 

Πράξθσ «Προςταςία και διατι-

ρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ του 

Εκνικοφ Πάρκου Χελμοφ-Βου-

ραϊκοφ», του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Πραγ-

ματοποιικθκε παρουςίαςθ δφο 

επιςτθμονικϊν ανακοινϊςεων  

ςχετικϊν με τθν πανίδα μικρϊν 

και  μεςαίων κθλαςτικϊν τθσ ΠΠ. 

 

Επιμελικθκαν οι ςυνεργαηόμενοι 

ειδικοί επιςτιμονεσ (Δρ. Γ. Μθ-

τςαινασ, Δρ. Ζ. Παπαδάτου, Δ. 

Μιγκλι) των ομάδων ζργου του 

προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ 

με τθ ςυνεργαςία τθσ Βιολόγου 

και του Δαςολόγου του Φ.Δ.  

17ο Πανελλήνιο Δαςολογικό 

Συνζδριο 

Ο ΦΔΧΒ ςυμμετείχε ςτο 17ο 

Πανελλινιο Δαςολογικό υνζ-

δριο (4-7 Οκτωβρίου 2015), ςτο 

Αργοςτόλι τθσ Κεφαλονιάσ από 

τθν Ελλθνικι Δαςολογικι Εται-

ρεία ςε ςυνεργαςία με το ΦΔ 

Εκνικοφ Δρυμοφ Αίνου. Θ υντο-

νίςτρια Ζργου/MSc Περιβαλ-

λοντολόγοσ, κ. Κουμοφτςου Ε., 

ςυμμετείχε ςτθ ςυνεδρία με 

παρουςίαςθ με κζμα: «Προςτα-

τευόμενθ Περιοχι Χελμοφ - Βου-

ραϊκοφ: εκπαίδευςθ - ζρευνα -

δικτφωςθ». 

14ο Επιςτημονικό Συνζδριο τησ 

Ελληνικήσ Βοτανικήσ Εταιρείασ 

Ο ΦΔΧΒ ςυμμετείχε ςτο 14ο 

Επιςτθμονικό υνζδριο τθσ Ελλθ-

νικισ Βοτανικισ Εταιρείασ (8-11 

Οκτωβρίου 2015) ςτο υνεδριακό 

Κζντρο του Πανεπιςτθμίου Πα-

τρϊν. Ζγινε παρουςίαςθ με κζμα 

«Δεδομζνα, Εμπειρίεσ και ςυμπε-

ράςματα από τθν υλοποίθςθ 

ενόσ προγράμματοσ παρακο-

λοφκθςθσ τφπων οικοτόπων και 

ειδϊν ςε μια προςτατευόμενθ 

περιοχι: θ περίπτωςθ του Εκνι-

κοφ Πάρκου Χελμοφ-Βουραϊκοφ» 

από τον Κακ. κ. Σηανουδάκθ Δ., 

Επιςτθμονικό Τπεφκυνο τθσ ομά-

δασ παρακολοφκθςθσ τφπων 

οικοτόπων και ειδϊν χλωρίδασ, 

ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ 

«Προςταςία και διατιρθςθ τθσ 

βιοποικιλότθτασ του Εκνικοφ 

Πάρκου Χελμοφ - Βουραϊκοφ», 

του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. το ςυνζδριο 

ςυμμετείχε εκ μζρουσ του Φ.Δ. θ 

υντονίςτρια Ζργου/MSc Περι-

βαλλοντολόγοσ, κ. Κουμοφτςου 

Ε. Ζγινε επίςθσ  παρουςίαςθ δφο 

επιςτθμονικϊν ανακοινϊςεων 

ςχετικϊν με τθ χλωρίδα τθσ 

περιοχισ του ΦΔΧΒ. 

 

 

13ο Διεθνζσ Συνζδριο 

Ζωογεωγραφίασ και Οικο-

λογίασ τησ Ελλάδασ και 

των Γειτονικών Περιοχών 

(ICZEGAR) 

 

 

“Becoming a new  

IT manager means  

you must actively 

take the reins”  

35η Συνάντηςη του Ευρωπαϊκοφ 

Δικτφου Γεωπάρκων 

Ο ΦΔΧΒ ςυμμετείχε ςτθν 

35θ υνάντθςθ του Ευρωπαϊκοφ 

Δικτφου Γεωπάρκων  ςτισ 31 

Μαρτίου και 1θ Απριλίου 2015. Θ 

ςυνάντθςθ ζλαβε χϊρα ςτθν 

ζδρα τθσ UNESCO, ςτο Παρίςι.   

 

Αξιολόγηση Γεωπάπκου Χελμού-Βουπαϊκού 

 
κοφ από τουσ εντεταλμζνουσ  αξιο-

λογθτζσ του Ευρωπαϊκοφ και Παγκό-

ςμιου Δικτφου Γεωπάρκων.  Οι αξιο-

λογθτζσ περιθγικθκαν ςτθν περιοχι 

και ενθμερϊκθκαν τόςο για τισ δρά-

ςεισ που βρίςκονται υπό εξζλιξθ όςο 

και τισ επικείμενεσ ενζργειεσ του 

ΦΔΧΒ  για τθν περιοχι. Πραγματο-

ποιικθκαν εποικοδομθτικζσ ςυηθτι-

ςεισ, ανταλλαγζσ απόψεων και 

επιςθμάνςεισ προσ τθν κατεφκυνςθ 

τθσ διατιρθςθσ υψθλοφ επιπζδου 

λειτουργίασ υποδομϊν και παρεχό-

μενων υπθρεςιϊν από το προςωπικό 

του φορζα ςε ςυνεργαςία με το 

Παν/μιο Πατρϊν, κακϊσ και με 

τοπικοφσ φορείσ και υπθρεςίεσ. 
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Άλλεσ Δράςεισ του ΦΔΧΒ 

 

“Becoming a new  

IT manager means  

you must actively 

take the reins”  

Φυτοχγειονομικόσ Ζλεγχοσ 

Σθν Σετάρτθ 4 Νοεμβρίου 2015, 

το προςωπικό του ΦΔΧΒ 

ςυμμετείχε ςτον φυτοχγει-

ονομικό ζλεγχο που πραγμα-

τοποιικθκε από εκπροςϊπουσ 

του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και του Δαςαρ-

χείου Καλαβρφτων ςτθν περιοχι 

του πλατανοδάςουσ  Πλανθτζ-

ρου, με ςκοπό να εντοπιςτοφν οι 

προςβολζσ μεταχρωματικοφ ζλ-

κουσ που προκαλοφνται από τον 

μφκθτα Ceratocystis platani  και 

ζχουν νεκρϊςει χιλιάδεσ δζντρα 

πλατάνου ςε όλθ τθν Ελλά-

δα. Ελιφκθςαν δείγματα από 

δζντρα πλατάνου που ενδεχομζ- 

νωσ να ζχουν προςβλθκεί από  

 

 

τον μφκθτα, για περαιτζρω εργα-

ςτθριακό ζλεγχο. 

Ο μφκθτασ  Ceratocystis plata-

ni είναι  τραυματοπαράςιτο και ει-

ςβάλλει ςτα δζντρα πλατάνου από 

πλθγζσ ςτο φλοιό του κορμοφ, των 

κλάδων ι των ριηϊν. τθν ςυ-

νζχεια διαδίδεται ςτα γειτονικά 

δζντρα με αναςτομϊςεισ (ςυνε-

νϊςεισ) μεταξφ των ριηϊν. Ο 

κυριότεροσ παράγοντασ που 

ςυμβάλλει ςτθν διάδοςθ του 

μφκθτα είναι ο άνκρωποσ, είτε με 

τθν χριςθ μολυςμζνων εργαλείων 

είτε με τθν χριςθ μθχανθμάτων 

εκςκαφισ ςε ποτάμια ι δρόμουσ 

με προςβεβλθμζνα δζντρα και τθν 

διάδοςθ του πακογόνου ςε νζεσ  

 

 

 

Απελεσθέρωση Γερακίνας 

 

«Επίςημη αναγνώριςη τησ 

Προςτατευόμενησ Περιοχήσ 

Χελμοφ-Βουραϊκοφ ωσ 

«Παγκόςμιο Γεωπάρκο τησ 

UNESCO» 

Μετά από τισ επιτυχθμζνεσ 

αξιολογιςεισ (2013 και 2015) θ 

περιοχι ευκφνθσ του Φορζα 

Διαχείριςθσ εντάςςεται και επί-

ςθμα ςτα «Παγκόςμια Γεωπάρ-

κα UNESCO». τθν προςπάκεια 

αυτι είχαμε τθν ςυμπαράςταςθ 

του Διμου Καλαβρφτων και 

ςτενι ςυνεργαςία με το πιλαιο 

Λιμνϊν και το Κζντρο Περι-

βαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Κλει-

τορίασ – Ακράτασ.  

τισ 17 Νοεμβρίου 2015, ςτθν 

επζτειο των 70 χρόνων από τθν 

ίδρυςθ τθσ UNESCO, θ Γενικι 

Διάςκεψθ τθσ UNESCO αποδζχ-

κθκε ομόφωνα τθ δθμιουργία 

του νζου προγράμματοσ του 

οργανιςμοφ για τισ Γεωεπιςτιμεσ 

και τα Γεωπάρκα, ςφμφωνα με το 

οποίο κακιερϊνεται θ ανα-

γνϊριςθ περιοχϊν με τον τίτλο 

«Παγκόςμια Γεωπάρκα UNE-

SCO».  

 

 

Η Π.Π. Χελμοφ-Βουραϊκοφ, με μια 

μοναδικι γεωλογικι ιςτορία 

φιλοξενεί μοναδικά τοπία, ςθ-

μεία πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 

και άρτιεσ επιςτθμονικζσ, εκ-

παιδευτικζσ και τουριςτικζσ υπο-

δομζσ όπωσ το πιλαιο των 

Λιμνϊν, τισ πθγζσ του Αροάνιου 

ποταμοφ ςτο Πλανθτζρο, το Φα-

ράγγι του Βουραϊκοφ Ποταμοφ με 

τον μοναδικό οδοντωτό ςιδθ-

ρόδρμο Διακοφτοφ – Καλα-

βρφτων, τισ εγκαταςτάςεισ του 

Περιβαλλοντικοφ Κζντρου Κλει-

τορίασ - Ακράτασ ςτθν Κλειτορία,, 

τισ εγκαταςτάςεισ του Χιονο-

δρομικοφ Κζντρου και το τθλε-

ςκόπιο Αρίςταρχοσ κλπ. 

Μζςα και από τθν ςπουδαία 

αυτι επιτυχία τθσ αναγνϊριςθσ 

των περιοχϊν από τον παγκόςμιο 

οργανιςμό τθ UNESCΟ πολλα-

πλαςιάηονται οι μοναδικζσ ευκαι-

ρίεσ και δυνατότθτεσ που 

ανοίγονται «μζςω τθσ προβολισ 

και τθσ ορκολογικισ τουσ διαχεί-

ριςθσ για τθν ανάδειξι τουσ ςε 

τουριςτικοφσ προοριςμοφσ αρι-

ςτείασ για τθν προςζλκυςθ του-

ριςμοφ ποιότθτασ και τθ βιϊςιμθ 

τοπικι ανάπτυξθ. 

 

Πηγές του Αροάνιου ποταμοφ 

Πρόκειται για το τρίτο πρό-

γραμμα αναγνϊριςθσ περιοχϊν 

διεκνοφσ αξίασ του οργανιςμοφ 

μετά τα «Μνθμεία Παγκόςμιασ 

Κλθρονομιάσ» και τα «Αποκζ-

ματα τθσ Βιόςφαιρασ». το νζο 

πρόγραμμα «Παγκόςμια Γεω-

πάρκα UNESCO» εντάςςονται ό-

λεσ οι περιοχζσ που ανικουν 

ςιμερα ςτο Παγκόςμιο Δίκτυο 

Γεωπάρκων και αντιςτοιχοφν ςε 

120 Γεωπάρκα από 33 χϊρεσ. Σο 

πρόγραμμα κακιερϊνει «τθν α-

ναγνϊριςθ περιοχϊν που διακζ-

τουν περιοχζσ με ιδιαίτερθ γεω-

λογικι κλθρονομιά που από-

λαμβάνει διεκνι αναγνϊριςθ». 

τθν Ελλάδα χαρακτθρίηονται 

πλζον «Παγκόςμια Γεωπάρκα 

τησ UNESCO» πζντε περιοχζσ. 

 Η Νήςοσ Λζςβοσ 

 Η περιοχή του Εθνικοφ 

δρυμοφ Βίκου - Αώου 

 Το Εθνικό Πάρκο Χελμοφ – 

Βουραϊκοφ 

 Η περιοχή του Ψηλορείτη 

 Η περιοχή Σητείασ 

 

 

 

Σθν Σετάρτθ 7 Οκτωβρίου 2015,  

ο ΦΔΧΒ πραγματοποίθςε απε-

λευκζρωςθ μίασ γερακίνασ, με 

ςκοπό τθν επανζνταξι τθσ ςτθ 

φφςθ. Η απελευκζρωςθ ζλαβε 

χϊρα ςτο οροπζδιο των Λουςϊν. 

Σα άγριο πτθνό είχε βρεκεί εξ-

αντλθμζνο από ευαιςκθτο-

ποιθμζνο κάτοικο τθσ περιοχισ 

και παραδόκθκε ςτουσ Ειδικοφσ 

Δαςικισ Προςταςίασ του ΦΔΧΒ 

και του παρείχαν τισ βαςικζσ 

πρϊτεσ βοικειεσ. τθ ςυνζχεια 

μεταφζρκθκε ςτισ εγκαταςτάςεισ  

τθσ ΑΝΙΜΑ (φλλογοσ Προ- 

ςταςίασ και Περίκαλψθσ Άγριασ 

Ζωισ) για περαιτζρω περίκαλψθ 

και απoκατάςταςθ. Αποκερα-

πευμζνθ και δακτυλιωμζνθ θ γε-

ρακίνα επζςτρεψε ςτα Καλά-

βρυτα για να αφεκεί ελεφκερθ 

για επανζνταξθ ςτο φυςικό τθσ 

περιβάλλον. 

 

 

περιοχζσ. Είναι απολφτωσ απα-

ραίτθτο να περιοριςτοφν οι 

ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ςε 

ςθμεία που φφονται πλατάνια 

και ιδιαίτερα αυτζσ που ςχε-

τίηονται με χωματουργικζσ ερ-

γαςίεσ, υλοτομία ι κλάδευςθ 

δζντρων.   

Συμμετοχή ςτην Ετήςια Άςκηςη 

τησ Πυροςβεςτικήσ Υπηρεςίασ 

Καλαβρφτων 

Ο ΦΔΧΒ, ζλαβε μζροσ με τθν 

ςυμμετοχι ενόσ οχιματοσ και 

πλιρωμα δφο ατόμων, ςτθν 

ετιςια Άςκθςθ τθσ Πυρο-

ςβεςτικισ Τπθρεςίασ Καλα-

βρφτων και τθσ 6θσ ΕΜΑΚ, με τθν 

κωδικι ονομαςία «ΔΙΑ ΠΤΡΟ 

2015», που πραγματοποιικθκε 

επιτυχϊσ ςτισ 23 Μαϊου 2015 

ςτθν Ιερά Μονι Μεγάλου 

πθλαίου. τθν άςκθςθ 

ςυμμετείχαν επίςθσ, προςωπικό 

και οχιματα τθσ Πολιτικισ 

Προςταςίασ του Διμου 

Καλαβρφτων, αςκενοφόρο του 

Ε.Κ.Α.Β. και περιπολικό τθσ 

ΕΛ.Α. 

 

 

-8- -9- 

http://www.fdlmes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=301:2015-07-07-12-25-06&catid=48&Itemid=116

	 Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος έτους 2016.

