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Δλζσκάησζε ζηνλ 
Ν.Φ.ΞΔ.Θ.Α.

Ζ ΚΓ Δζληθνύ Ξάξθνπ Σεικνύ-Βνπξατθνύ
θαη Ξξνζηαηεπόκελσλ Ξεξηνρώλ Βόξεηαο
Ξεινπνλλήζνπ ππάγεηαη ζηε Γηεύζπλζε
Γηαρείξηζεο Ξξνζηαηεπόκελσλ Ξεξηνρώλ
(Ρνκέαο Β) ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο ηνπ
Ν.Φ.ΞΔ.Θ.Α. Γεκηνπξγήζεθε βάζεη ηεο
απόθαζεο Αξηζκ. ΞΔΛ/ΓΛΔΞ/12281/478
(ΦΔΘ 1056/ Β’10-03-2022) «Θαηάξγεζε
ηνπ ΛΞΗΓ κε ηελ επσλπκία «ΦΝΟΔΑΠ
ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΣΔΙΚΝ-ΒΝΟΑΦΘΝ» θαη
ελζσκάησζε απηνύ ζηνλ Ν.Φ.ΞΔ.Θ.Α.,
ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43
ηνπ λ. 4685/2020 (Α’ 92)».

Ρνπξηζκνύ 2021, είλαη κηα επθαηξία λα θνη-
ηάμνπκε πέξα από ηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ-
ξηζκνύ θαη λα αλαγλσξίζνπκε όηη, πίζσ
από ηνπο αξηζκνύο, ππάξρεη ε θνηλσλία.
Πηόρνο ησλ Ξαγθόζκησλ Γεσπάξθσλ ηεο
UNESCO, είλαη ε πξνβνιή θαη αλάδεημε
ησλ πεξηνρώλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί
Ξαγθόζκηα Γεσπάξθα ηεο UNESCO.

Ρν Ξαγθόζκην Γίθηπν Γεσπάξθσλ πξνβά-
ιεη ηα Ξαγθόζκηα Γεσπάξθα UNESCO σο
βηώζηκνπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο. Ζ
Διιάδα δηαζέηεη 6 πεξηνρέο πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί Ξαγθόζκηα Γεσπάξθα. Δίλαη
ε Ιέζβνο, ν Τεινξείηεο, ε πεξηνρή Βίθνπ-
Αώνπ, ην Δζληθό Ξάξθν Σεικνύ -
Βνπξαηθνύ, ε Πεηεία ζηελ Αλαηνιηθή
Θξήηε θαη ε πεξηνρή Γξεβελώλ-Θνδάλεο.
Ρα Ξαγθόζκηα Γεσπάξθα πξνζηαηεύνπλ
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Γξάζεηο Ξξνβνιήο &
Αλάδεημεο

«ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΔΡΑ 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 2021»

Κε αθνξκή ηελ Ξαγθόζκηα Ζκέξα
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θαη πξνβάινπλ ηα κλεκεία ηεο γεσινγηθήο
θιεξνλνκηάο σο βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ
βηώζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Θάζε Γεσ-
πάξθν πξνβάιιεη ηελ ηδηαίηεξε ηαπηόηεηα
θάζε πεξηνρήο όπσο γεσινγηθά ηνπία,
γεώηνπνπο θαη γεσκνξθέο δηεζλνύο
ζεκαζίαο. Ξαξάιιεια πξνσζνύλ ηνπηθά
πξντόληα θαη ηελ ηνπηθή γαζηξνλνκία,
ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε παξαδνζηαθώλ
ηερληθώλ ζηελ παξαγσγή ηνπηθώλ πξντό-
λησλ θαη παξαδνζηαθώλ ζπληαγώλ ζηελ
παξαζθεπή ηξνθίκσλ, ζπλδένληαο ηηο
ηνπηθέο παξαδόζεηο κε ηε θπζηθή θιεξν-
λνκηά θαη ηα ηνπία.

Ν ΦΓ θαη ην Ξαγθόζκην Γεσπάξθν
Σεικνύ-Βνπξατθνύ έρνπλ δηαρξνληθά βα-
ζηθό ζθνπό λα πξναρζεί ε βηώζηκε αλά-
πηπμε κε ηελ ηαπηόρξνλε αλάδεημε ηεο
πεξηνρήο, ησλ ληόπησλ παξαδνζηαθώλ
πξντόλησλ, ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιη-
ηηζκνύ ηνπ ηόπνπ αλαπηύζζνληαο παξάι-
ιεια πην ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ
όπσο ν γεσηνπξηζκόο, ν νπνίνο ζηεξίδεη
ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία
θαη πξνζθέξεη δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο
ζηνπο επηζθέπηεο.
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8η Γιεθνή έκθεζη με ηίηλο «8th 
ATHENS INTERNATIONAL 

TOURISM & CULTURE EXPO
2021», 25 - 27 Νοεμβπίος 2021

Ν ΦΓ, ζε ζπλέρεηα ζρεηηθήο πξόζθιεζεο
ηνπ Γήκνπ Αηγηάιεηαο, ζπκκεηείρε ζηελ 8ε
Γηεζλή έθζεζε κε ηίηιν «8ε ATHENS
INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE
EXPO 2021», πνπ δηεμήρζεη ζην Εάππεην
Κέγαξν, 25 έσο 27 Λνεκβξίνπ 2021.

θιεξνλνκηά ηεο ηζηνξίαο καο όρεκα γηα ηε
δηεζλή πξνβνιή ηνπ Διιεληθνύ Ξνιη-
ηηζκνύ θαη ηνπ Ρνπξηζκνύ» θαη ζηνρεύεη
ζηελ πξνώζεζε ηνπ εηζεξρόκελνπ ηνπ-
ξηζκνύ.

Βαζηθόο ζθνπόο θάζε Γεσπάξθνπ είλαη λα
πξναρζεί ε βηώζηκε αλάπηπμε κε ηελ
ηαπηόρξνλε αλάδεημε ηεο πεξηνρήο, ησλ
ληόπησλ παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ, ηεο
ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπ ηόπνπ
αλαπηύζζνληαο παξάιιεια πην ελαι-
ιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ όπσο ν γεσ-
ηνπξηζκόο ν νπνίνο ζηεξίδεη ην πεξη-
βάιινλ θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη
πξνζθέξεη δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ζηνπο
επηζθέπηεο. Ξάλσ ζε απηό ηνλ άμνλα, ν
ΦΓ κέζσ ηεο εθπξνζώπνπ ηνπ, θαο. Δ.
Θνπκνύηζνπ, ζπκκεηείρε ζηελ Έθζεζε
γηα ηελ πξνβνιή ησλ ζεκαληηθώλ
γεσηόπσλ θαη ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο
ηνπ Ξάξθνπ κέζσ ηεο αλάδεημεο ηεο
βηνπνηθηιόηεηαο θαη γεσπηθνηιόηεηάο ηνπ.

Ν ΦΓ επραξηζηεί ζεξκά ην Γήκν Αηγηά-
ιεηαο γηα ηελ πξόζθιεζε θαη ηε ζπλεξ-
γαζία, κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία θαη αλά-
δεημε ηνπ Δζληθνύ Ξάξθνπ Σεικνύ-Βνπ-
ξατθνύ θαη Ξαγθόζκηνπ Γεσπάξθνπ ηεο
UNESCO.

Ν Γήκνο Αηγηαιείαο ζηα πιαίζηα ηνπ
επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο εδαθηθήο
ζπλεξγαζίαο Interreg Greece-Italy 2014-
2020 σο βαζηθόο εηαίξνο ηνπ έξγνπ «Food
Art Movement Energy – the Road to
Country Experience» κε αθξσλύκην «FAME
ROAD» (https://fameroad.eu) ζε ζπλεξ-
γαζία κε ηνλ Έιιελα εηαίξν ERFC-
European Regional Framework for Co-
operation, ζπκκεηείραλ ζηελ 8ε Γηεζλή
έθζεζε θαη έδσζαλ ηελ επθαηξία ζηνλ ΦΓ
λα αλαδείμεη ηηο Ξξνζηαηεπόκελεο Ξεξηνρέο
αξκνδηόηεηαο ηνπ, ην Δζληθό Ξάξθν Σει-
κνύ-Βνπξατθνύ θαη Ξαγθόζκην Γεσπάξθν
ηεο UNESCO, σο ηνπξηζηηθό πξννξηζκό ηεο
Διιάδαο.

Ζ Έθζεζε είρε αθηεξσκαηηθό ραξαθηήξα, 
κε βαζηθό ππξήλα ηεο ην ζύλζεκα «Ζ
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Ρν Ξαγθόζκην Γίθηπν Γεσπάξθσλ μεθί-
λεζε ηνλ πεξαζκέλν Πεπηέκβξην κηα
εθζηξαηεία γηα ηελ πξνώζεζε ησλ
Ξαγθόζκησλ Γεσπάξθσλ ηεο UNESCO σο
πξννξηζκνύο βηώζηκνπ ηνπξηζκνύ.

Απηή ε παγθόζκηα εθζηξαηεία γηα ηελ
πξνώζεζε ησλ Ξαγθόζκησλ Γεσπάξθσλ
ηεο UNESCO κέζσ ησλ social media
έθηαζε ηα 1.280.365 άηνκα ζε κόιηο 7
εκέξεο! 21.663 από απηνύο δήηεζαλ
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θάλνληαο θιηθ
θαη επηζθεπηόκελνη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Ξαγθόζκηνπ Γηθηύνπ Γεσπάξθσλ θαηά ηελ
ίδηα πεξίνδν.

Παγκόζμια Γευπάπκα ηηρ
UNESCO:

Ανακαλύτηε ηοςρ κπςμμένοςρ 
θηζαςπούρ ηηρ Γηρ.
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Απηό απνδεηθλύεη ηελ πξόνδν πνπ έρεη
ζεκεηώζεη ην Γίθηπό καο ζηελ αλάδεημε
ηνπ πξνθίι ησλ Γεσπάξθσλ θαη ζηελ
αλάδεημή ηνπο σο πξννξηζκνύο αεηθόξνπ
ηνπξηζκνύ.

Θαζώο ε παλδεκία COVID-19 κε ηεξάζηην
θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό αληίθηππν πιε-
ζηάδεη ζην ηέινο ηεο, ήξζε ε ζηηγκή λα
αλαδεηρζεί ην πξνθίι ησλ Ξαγθόζκησλ
Γεσπάξθσλ ηεο UNESCO σο αζθαιείο
πξννξηζκννύο γηα δηαθνπέο ζηε θύζε θαη
αλαςπρή.

Ρα 169 Ξαγθόζκηα Γεσπάξθα ηεο
UNESCO ζε 44 Σώξεο, πνπ θηινμελνύλ
γεσινγηθά ηνπία, γεώηνπνπο θαη γεσ-
κνξθέο δηεζλνύο ζεκαζίαο, πξνζηαηεύ-
νπλ θαη πξνσζνύλ ηα αμηνζέαηα ηεο
γεσινγηθήο θιεξνλνκηάο σο βαζηθά ζηνη-
ρεία γηα ηελ αεηθόξν ηνπξηζηηθή αλά-
πηπμε!
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- πξνζθέξνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο
κνλαδηθέο εκπεηξίεο θαη κηα επξεία πνηθη-
ιία δξαζηεξηνηήησλ όπσο πεδνπνξία,
πεδνπνξία, ηππαζία, πνδειαζία βνπλνύ,
ζέξθηλγθ, αλαξξίρεζε, νξεηλό ηξέμηκν,
παξαηήξεζε πνπιηώλ, ηζηηνπινΐα, ξάθ-
ηηλγθ θ.α.

Ρν Ξαγθόζκην Γίθηπν Γεσπάξθσλ μεθηλά
κηα λέα θακπάληα κέζσ ησλ κέζσλ
θνηλσληθήο δηθηύσζεο γηα ηελ πξνώζεζε
θαζελόο από ηα 169 Ξαγθόζκηα Γεσπάξθα
ηεο UNESCO, ηνπο θξπκκέλνπο ζεζαπ-
ξνύο ηεο Γεο ζηελ θνηλόηεηα ησλ Γεσ-
πάξθσλ θαη ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά.

Θάζε εβδνκάδα παξνπζηάδεηαη κηα νκάδα
παγθόζκησλ γεσπάξθσλ ηεο UNESCO,
πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάδεημή ηνπο σο
παγθόζκησλ γεσινγηθώλ αηξαμηόλ θαη
πξννξηζκώλ αεηθόξνπ ηνπξηζκνύ!

Ακολοςθείζηε μαρ & μείνεηε ενημε-
πυμένοι! #GlobalGeoparksNetwork, 
#UNESCOGlobalGeoparks

Σα Παγκόζμια Γευπάπκα ηηρ
UNESCO:

• πξνσζνύλ ηνλ ηνπξηζκό γηα αλάπηπμε
ρσξίο απνθιεηζκνύο ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ ηνπηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη
ηδηαίηεξα ηνπο γπλαηθείνπο ζπλεηαη-
ξηζκνύο θαη ηηο νηθνγελεηαθέο ζέζεηο
εξγαζίαο ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, ππν-
ζηεξίδνληαο ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη
δεκηνπξγώληαο λέεο επθαηξίεο απαζρό-
ιεζεο γηα όινπο.

• ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή,
ππνζηεξίδνληαο ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο
πξνάγνληαο κηα αλάπηπμε ρσξίο από-
θιεηζκνύο, αιιά γηα όινπο.

• πξνσζνύλ ηα ηνπηθά πξντόληα θαη ηελ
ηνπηθή γαζηξνλνκία, ππνζηεξίδνπλ ηε
ρξήζε παξαδνζηαθώλ ηερληθώλ ζηελ
παξαγσγή ηνπηθώλ πξντόλησλ θαη
παξαδνζηαθώλ ζπληαγώλ ζηελ
παξαζθεπή θαγεηνύ, ζπλδένληαο ηηο
ηνπηθέο παξαδόζεηο κε ηελ εδαθηθή
γεσινγηθή θιεξνλνκηά θαη ηνπία.
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Ρα παηδηά είραλ θαηαζθεπάζεη ζην ζρνιείν
ηνπο ζπηηάθηα, ηα νπνία ηα είραλ καδί ηνπο
θαη ηα ηνπνζέηεζαλ δίπια ζην ξέκα κε ην
λεξό. Ξαξνπζηάζηεθε κε απιά ιόγηα ε
έλλνηα ηεο πιεκκύξαο, νη ιόγνη πνπ ηελ
πξνθαινύλ θαη νη ηξόπνη πξνθύιαμεο

Παγκόζμια Ημέπα Βοςνού 
ζηο Υελμό

Ρν Ξαγθόζκην Γεσπάξθν UNESCO Σεικνύ
-Βνπξατθνύ γηνξηάδεη ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ
καδί κε ην Ξαγθόζκην Γίθηπν Γεσπάξθσλ
ηελ Ξαγθόζκηα Ζκέξα Βνπλνύ.

Ν επηβιεηηθόο αζβεζηνιηζηθόο όγθνο ηνπ
Σεικνύ είλαη ε θαξδηά ηνπ γεσπάξθνπ
καο. Ξξόθεηηαη γηα έλα καγηθό βνπλό πνπ
ζπλδπάδεη αξκνληθά κνλαδηθή γεσπνηθηι-
όηεηα (παγεησληθέο απνζέζεηο, θαξζηηθά
θαηλόκελα, ξήγκαηα θαη πηπρέο) θαη πινύ-
ζηα βηνπνηθηιόηεηα (ζεκαληηθά ελδεκηθά
είδε πνπ πξνζηαηεύνληαη από ην δίθηπν
Natura). Ζ αηζζεηηθή ηνπ αμία αλα-
δεηθλύεηαη κέζα από ην ππθλό δάζνο
Θεθαιιεληαθήο ειάηεο θαη ηα επηβιεηηθά
ηνπία ζηηο ςειέο θνξθέο ηνπ! Ζ αλζξώ-
πηλε παξνπζία ζηε ζθηά απηνύ ηνπ επη-
ιεηηθνύ βνπλνύ κεηξά εθαηνληάδεο ρξό-
ληα όπσο γίλεηαη αληηιεπηό από ηνλ κπζν-
ινγηθό πινύην ηεο πεξηνρήο.

Κε αθνξκή ηελ Ζκέξα κπνξείηε λα
παξαθνινπζήζεηε ην video πνπ γπξίζηεθε
ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Δζληθνύ
Ξάξθνπ Σεικνύ-Βνπξατθνύ θαη Ξαγθό-
ζκηνπ Γεσπάξθνπ UNESCO κε ην Σηνλν-
δξνκηθό Θέληξν Θαιαβξύησλ ΔΓΏ

Ππκκεηέρνπλ ε θ. Δ. Θνπκνύηζνπ, Ππλην-
λίζηξηα ηνπ ΦΓ θαη ν θ. Α. Άγξηνο, Γεληθόο
Γηεπζπληήο Σηνλνδξνκηθνύ Θέληξνπ Θαια-
βξύησλ.
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Γξάζεηο Δλεκέξσζεο & 
Δπαηζζεηνπνίεζεο

Βιυμαηικό επγαζηήπι
«Μαθαίνοςμε για ηιρ
πλημμύπερ» ηος ΦΓ
Υελμού – Βοςπαφκού

Πηα πιαίζηα ησλ Δξγαζηεξηαθώλ Γεμηνηή-
ησλ, ζηε Θεκαηηθή Δλόηεηα «Φξνληίδσ ην
Ξεξηβάιινλ» πνπ πινπνηεί ε Δ' ηάμε ηνπ
Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ Θαιαβξύησλ, ζηελ
πνΘεκαηηθή «Φπζηθέο θαηαζηξνθέο -
Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία» κε ηίηιν «Κα-
ζαίλνπκε γηα ηηο πιεκκύξεο», πξαγκα-
ηνπνηήζεθε ζηηο 25/11/2021 βησκαηηθό
εξγαζηήξη κε ηελ ζπλεξγαζία ΦΓ. Νη 20
καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζπλνδεπόκελνη από
2 εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνλ Γεσιόγν ηνπ ΦΓ
Σεικνύ-Βνπξατθνύ, θ. Λ. Ρνπνπδίδε,
πξαγκαηνπνίεζαλ πεδνπνξία από ηα Θαιά-
βξπηα κέρξη ην κνλνπάηη πνπ δηέξρεηαη
από ην Θεξακηδάθη.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ru1se__cb1U


θαη απνθπγήο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ. Θαηά
ηελ δηαδξνκή αλαδείρζεθε ζηνπο κηθξνύο
καζεηέο θαη ην κεγάιν πεξηβαιινληηθό
πξόβιεκα ηεο αζζέλεηαο ησλ πιαηάλσλ
από ην Κεηαρξσκαηηθό έιθνο θαη νη ηξό-
πνη πξόιεςεο εμάπισζήο ηνπ. Δληύπσζε
πξνθάιεζε ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπο, κε ην
πιήζνο εξσηήζεσλ ηνπο θαη ν κεγάινο
ελζνπζηαζκόο ηνπο γηα απηό ην βησκαηηθό
κάζεκα ζηε θύζε.

Κε πξσηνβνπιία ηνπ ΦΓ, ζηηο 11 Πεπηεκ-
βξίνπ 2021, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγθνκηδή
απνξξηκκάησλ ζηελ δώλε Α3 (Ξεξηνρή
πξνζηαζίαο ηεο θύζεο Φαξαγγηνύ Βνπ-
ξαηθνύ πνηακνύ), από ην ρσξηό Εαρισξνύ
έσο θαη ην ηνπσλύκην «Ληάκαηα».

Ρν κνλνπάηη Δ4 απνηειεί πέξαζκα πνιιώλ
επηζθεπηώλ Διιήλσλ θαη μέλσλ θαη
πιαίζηα ηεο βαζηθήο αξκνδηόηεηα ηνπ ΦΓ
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γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε θπζηθώλ
νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο,
πξαγκαηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθόο θαζαξη-
ζκόο ηνπ κνλνπαηηνύ.

Πην θαξάγγη ηνπ Βνπξατθνύ πνηακνύ
απαληώληαη ζεκαληηθνί γεώηνπνη θαη γηα
ην ιόγν απηό ε πεξηνρή έρεη εληαρζεί
ζηελ UNESCO κε ηνλ ηίηιν «Ξαγθόζκηα
Γεσπάξθα UNESCO».

Πηελ πξνζπάζεηα απηή ζπλέβαιιαλ νη
εηδηθνί δαζηθήο πξνζηαζίαο, εξγαδόκελνη
ηνπ ΦΓ,, θ. Κ. Θνπινύθε, θ. Ξ. Οεγό-
γηαλλεο, θ. Θ. Γνπλαξάθεο θαη θ. Σ. Εέξ-
βαο. Δπηπιένλ, ζηελ πξνζπάζεηα απηή πα-
ξόληεο ήηαλ θαη νη εζεινληέο ηεο UNESCO
Γεξκαληθήο ππεθνόηεηαο, ε θα. Klara
Weimann θαη ν θ. Hans Hellmann.

Θα ζέιακε επηπξνζζέησο λα επραξηζηή-
ζνπκε ζεξκά ηελ ΡΟΑΗΛΝΠΔ πνπ βνήζεζε
κέζσ ηνπ ηξέλνπ ηνπ νδνλησηνύ ζηδεξν-
δξόκνπ πνπ θαιύπηεη θαζεκεξηλώο ηελ
δηαδξνκή Γηαθνπηό – Θαιάβξπηα, ζηε
κεηαθνξά απνξξηκκάησλ. Σσξίο ηελ ζπλ-
εηζθνξά ηνπο, ε πξσηνβνπιία απηή δελ
ζα είρε πξαγκαηνπνηεζεί κε επηηπρία.

Γξάζεηο Γηαρείξηζεο

ςγκομιδή αποππιμμάηυν
ζηο Φαπάγγι Βοςπαφκού
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Ξξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε θαη μελάγε-
ζε ζην Αζηεξνζθνπείν «Αξίζηαξρνο», πνπ
βξίζθεηαη ζηε δεύηεξε πςειόηεξε θνξπ-
θή ηνπ όξνπο Σεικνύ, ηε Λεξατδόξαρε,
ζε πςόκεηξν 2.340 κ., πάλσ από ην Σην-
λνδξνκηθό Θέληξν Θαιαβξύησλ, θαζώο θαη
επίζθεςε ζην γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ
Θαιαβξύησλ, θ. Α. Ξαπαδόπνπινπ. Ρέινο,
ζηα γξαθεία θαη ην ππάξρνλ Θέληξν
Ξιεξνθόξεζεο ηνπ Φ.Γ., πξαγκαηνπνηή-
ζεθε ζπδήηεζε θαη ζύληνκε ελεκέξσζε
γηα ηηο πεξηνρέο επζύλεο θαη γηα ινηπά
ζέκαηα, πνπ αληηκεησπίδεη ν Φ.Γ.

Ν θ. Ρξηάληεο, κεηαμύ άιισλ, αλέιπζε
δηεμνδηθώο ηνλ ηξόπν νκαιήο κεηάβαζεο
ηνπ ΦΓ ζηνλ ΝΦΞΔΘΑ θαη ηα ζέκαηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ σο Κνλάδα Γηαρείξηζεο
Δζληθνύ Ξάξθνπ Σεικνύ-Βνπξατθνύ θαη
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Ππλαληήζεηο
κε άιινπο θνξείο

Δπίζκετη ηος Γ/νηα 
ςμβούλος ηος ΟΦΤΠΔΚ),

κ. Κ. Σπιάνηη ζηο Δθνικό Πάπκο 
Υελμού-Βοςπαφκού &

Παγκόζμιο Γευπάπκο UNESCO

Πην πιαίζην ελεκεξσηηθώλ επηζθέςεσλ
ζηνπο ΦΓ Ξξνζηαηεπόκελσλ Ξεξηνρώλ,
ζηηο 24 θαη 25 Απγνύζηνπ 2021, ν Γηεπζ.
Πύκβνπινο ηνπ Νξγαληζκνύ Φπζηθνύ Ξε-
ξηβάιινληνο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο
(ΝΦΞΔΘΑ) θαη Αλ. Θαζ. Βηνπνηθηιόηεηαο
& Νηθνζπζηεκάησλ ζην ΔΘΞΑ, θ. Θ.
Ρξηάληεο επηζθέθηεθε ηνλ ΦΓ Σεικνύ-
Βνπξατθνύ, ζηα Θαιάβξπηα. Ν Ξξόεδξνο
ηνπ Γ.Π. Νκόη. Θαζ. Ξαλ/κίνπ Ξαηξώλ, Γ.
Ηαηξνύ θαη ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ
ηνπ Φ.Γ. θαισζόξηζαλ ηνλ Γ/ληα Πύκ-
βνπιν ηνπ λένπ νξγαληζκνύ, ζηνλ νπνίν
ζα εληαρζεί ζύληνκα ν Φ.Γ.

ΕΛΙΔΑ 8

Ξξνζηαηεπόκελσλ Ξεξηνρώλ Βόξεηαο
Ξεινπνλλήζνπ. Δπίζεο, αλαγλώξηζε ηελ
ζεκαληηθή θαη νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα πνπ
έρεη θαηαβάιεη όια απηά ηα ρξόληα ην
πξνζσπηθό ηνπ Φ.Γ. ζηα δεηήκαηα πξν-
ζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο βηνπνηθη-
ιόηεηαο ζηελ πεξηνρή αξκνδηόηεηάο ηνπ,
θαζώο θαη ην πνιύηηκν εξγαιείν πνπ έρεη
θαηαθέξεη γηα ηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο θαη απηό είλαη ε έληαμε ηνπ
Δζληθνύ Ξάξθνπ ζηα Ξαγθόζκηα Γεσ-
πάξθα ηεο UNESCO.

Διπίδνπκε ζε κία νπζηαζηηθή θαη επηθνδν-
κεηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ έληαμε ηνπ ΦΓ
Σεικνύ Βνπξατθνύ ζηνλ Νξγαληζκό Φπζη-
θνύ Ξεξηβάιινληνο θαη Θιηκαηηθήο Αιια-
γήο, γηα ηελ πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη
αλάδεημε ησλ πεξηνρώλ επζύλεο ηεο λέαο
Κνλάδαο Γηαρείξηζεο.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΧΕΛΜΟΤ – ΒΟΤΡΑΪΚΟΤ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ



ΣΕΤΧΟ 14

ςνάνηηζη για ηην οπγάνυζη 
δπάζευν ζσεηικά με ηην

ανάδειξη ηυν οπειβαηικών 
μονοπαηιών

Κε πξσηνβνπιία ηνπ ΦΓ πξαγκαηνπνηή-
ζεθε ζηηο 15 Πεπηεκβξίνπ 2021, ζηα
γξαθεία ηνπ Φ.Γ. ζπλάληεζε κε εθπξν-
ζώπνπο από ην Γήκν Θαιαβξύησλ, ην
Γαζαξρείν Θαιαβξύησλ θαη ηνλ Διιεληθό
Αζιεηηθό Νξεηβαηηθό Πύιινγν Θιεηηνξίαο
«Λνηηνδπηηθόο Σεικόο», γηα νξγάλσζε
δξάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάδεημε ησλ
νξεηβαηηθώλ κνλνπαηηώλ ηεο επξύηεξεο
πεξηνρήο ηνπ Σεικνύ.

Ν Γήκνο Θαιαβξύησλ έρεη μεθηλήζεη
ζπλεξγαζία κε ηνλ Διιεληθό Αζιεηηθό
Νξεηβαηηθό Πύιινγν Θιεηηνξίαο «Λνηην-
δπηηθόο Σεικόο» κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία
ελόο δηθηύνπ νξεηβαηηθώλ δηαδξνκώλ, ζε
όιε ηελ έθηαζε ηνπ. Νη εξγαζίεο πεξη-
ιακβάλνπλ ηνλ θαζαξηζκό ηε ζήκαλζε,
ηελ ειεθηξνληθή ραξηνγξάθεζε, θαζώο
θαη ηελ πεξηγξαθή -ηζηνξηθά ζηνηρεία, κύ-
ζνη, βξύζεο, ζεκεία παξαηήξεζεο θ.ν.θ.-
ησλ δηαδξνκώλ.

Πθνπόο ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε από θνη-
λνύ ελεκέξσζε, θαζώο θαη ε νξγάλσζε 
θαη ν ζπληνληζκόο ησλ δξάζεσλ, πξν-
θεηκέλνπ ε πξνζπάζεηα λα είλαη ζπλνιηθή 
θαη ζπιινγηθή γηα ηελ αλάδεημε ησλ νξεη-
βαηηθώλ δηαδξνκώλ ηεο πεξηνρήο.
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Ν Φ.Γ. πινπνηεί, κέζσ πξνγξακκάησλ ηνπ
ΔΠΞΑ, δξάζεηο ζήκαλζεο ζεκαληηθώλ ζέ-
ζεσλ βηνπνηθηιόηεηαο εληόο ηεο Ξξνζηαη.
Ξεξηνρήο αξκνδηόηεηάο ηνπ, θαζώο θαη
ησλ γεσηόπσλ ηνπ Ξαγθόζκηνπ Γεσ-
πάξθνπ Σεικνύ-Βνπξατθνύ ηεο UNESCO,
ζέζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην
δίθηπν ησλ νξεηβαηηθώλ κνλνπαηηώλ. Πην
πιαίζην ηεο ζπλάληεζεο, ζπδεηήζεθε ε
αλάγθε γηα κηα εληαία πξνζπάζεηα ζή-
καλζεο θαη ζύλδεζεο ησλ κνλνπαηηώλ κε
ηηο ζεκαληηθέο ζέζεηο βηνπνηθηιόηεηαο θαη
γεσπηθνηιόηεηαο ηνπ Δζληθνύ Ξάξθνπ θαη
Γεσπάξθνπ Σεικνύ-Βνπξατθνύ. Άιισζηε
βαζηθόο ζθνπόο ηνπ Φ.Γ. είλαη λα
πξναρζεί ε βηώζηκε αλάπηπμε κε ηελ
ηαπηόρξνλε αλάδεημε ηεο πεξηνρήο, ησλ
ληόπησλ παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ, ηεο
ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπ ηόπνπ
αλαπηύζζνληαο παξάιιεια πην
ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ όπσο ν
γεσηνπξηζκόο, ν νπνίνο ζηεξίδεη ην
πεξηβάιινλ θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη
πξνζθέξεη δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ζηνπο
επηζθέπηεο.
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Πηα πιαίζηα ηεο ζηαζεξήο ζπλεξγαζίαο
κεηαμύ ηνπ ΦΓ θαη ηνπ Γεσινγηθνύ
Ρκήκαηνο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξώλ
πξαγκαηνπνηνύληαη πξαθηηθέο αζθήζεηο
θνηηεηώλ ηνπ Ρκήκαηνο ζε πεξηνρέο ηνπ
Ξαγθόζκηνπ Γεσπάξθνπ Σεικνύ- Βνπξατ-
θνύ.

• Πηηο 20 Νθησβξίνπ 2021 πξαγκαηνπνηή-
ζεθε πξαθηηθή άζθεζε κε νκάδα 26
θνηηεηώλ ζπλνδεπόκελσλ από ηελ θα
Δ. Εαγθαλά, Δπίθ. Θαζεγήηξηα Δθαξκν-
ζκέλεο δξνγεσινγίαο, δξν-ρεκείαο.
Δπηζθέθζεθαλ ηελ θαηαβόζξα ησλ Ινπ-
ζώλ θαη ηηο πεγέο ηνπ Ξιαλεηέξνπ.
Δλεκεξώζεθαλ από ηνλ Γεσιόγν θ. Λ.
Ρνπνπδίδε γηα ην Γεσπάξθν Σεικνύ
Βνπξατθνύ θαη ηε κεγάιε ζεκαζία
απηώλ ησλ ζεκείσλ επίζθεςεο πνπ
απνηεινύλ ζεκαληηθνύο γεώηνπνπο κε
ηδηαίηεξε γεσκνξθνινγηθή δνκή. Νη
θνηηεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ κεηξήζεηο
θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ ηνπ λεξνύ
θαη πήξαλ δείγκαηα λεξνύ γηα πεξαη-
ηέξσ κειέηε.

• Πηηο 2 Λνεκβξίνπ 2021 πξαγκαηνπνη-
ήζεθε πξαθηηθή άζθεζε ζηα πιαίζηα
ηνπ Καζήκαηνο "Αζθεζε πάηζξνπ Η"
θαη γηα ηελ ελόηεηα Γεσκνξθνινγία, κε
42 θνηηεηέο ηνπ δεύηεξνπ έηνπο.
Δπηζθέθηεθαλ πεξηνρέο ηνπ γεσπάξθνπ
θαη γεώηνπνπο κε γεσκνξθνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά.
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Πθνπόο ηεο άζθεζεο ήηαλ λα  
γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο δηαθνξεηηθνύο
ηύπνπο επηθαλεηαθώλ γεσκνξθώλ. Ξην
ζπγθεθξηκέλα, νη θνηηεηέο επηζθέ-
θζεθαλ ηνπο γεώηνπνπο Ξόιγε ησλ
Ινπζώλ, Θαηάβόζξεο Ινπζώλ, παγε-
ησληθά ιαηππνπαγή Μεξόθακπνπ,
Ρεθηνληθό βύζηζκα Θαιαβξύησλ, Κέγα
Ππήιαην θαζώο θαη ηελ πεξηνρή ηεο
Ξνύληαο. Ρνπο θνηηεηέο ζπλόδεπζαλ νη
Αλαπιεξσηέο Θαζεγεηέο ηνπ Ρκήκαηνο
Γεσινγίαο θ. Γ. Ζιηόπνπινο θαη θ. Γ.
Κπαζξέινο.

Άιιεο Γξάζεηο

Ππακηικέρ αζκήζειρ ηος 
Γευλογικού Σμήμαηορ ηος 

Πανεπιζηημίος Παηπών ζηο 
Παγκόζμιο Γευπάπκο Υελμού 

Βοςπαφκού
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Δλεκέξσζε, πιεξνθόξεζε θαη επαηζζεην-
πνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ησλ ηνπηθώλ
ππεξεζηώλ, ησλ θνξέσλ θαη ηνπ επξύηεξνπ
θνηλνύ πνπ επηζθέπηεηαη ηελ πεξηνρή.

3.«ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ 
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΔΛΜΟΤ-ΒΟΤΡΑΪΚΟΤ 

ΓΙΑ ΓΡΑΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ, 

ΔΙΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ»

Ν ΦΓ ελέηαμε ηελ Ξξάμε ζην Δπηρεηξεζηαθό
Ξξόγξακκα «πνδνκέο Κεηαθνξώλ, Ξεξη-
βάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014 - 2020».
Ρν θπζηθό αληηθείκελν αθνξά ζηε ρξεκαην-
δόηεζε δηαρεηξηζηηθώλ δξάζεσλ κε ζηόρν ηελ
πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο
ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ ΦΓ. Ζ εθαξκνγή
ησλ δξάζεσλ δηαρείξηζεο ζα ζπκβάιεη ζεηηθά
ζηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνύ πινύηνπ ηεο πε-
ξηνρήο θαη ζπλεπώο ζηελ νηθνηνπξηζηηθή ηεο
αλάπηπμε, ε νπνία ζα ελδπλακώζεη ηελ
νηθνλνκία ηεο ρσξίο λα δεκηνπξγεί πξνβιή-
καηα ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάι-
ινληνο.
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Σξεκαηνδνηνύκελα 
Ξξνγξάκκαηα ζε εμέιημε

1.«ΣΗΡΙΞΗ Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ 
ΤΠΟΓΟΜΔ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ 

ΓΔΩΠΑΡΚΟΤ ΥΔΛΜΟΤ-ΒΟΤΡΑΪΚΟΤ 
ΣΗ UNESCO»

Ν ΦΓ ελέηαμε ηελ Ξξάμε ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ
ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2014-2020, Κέηξν
19: «ΡΝΞΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΚΔ ΞΟΥΡΝΒΝΙΗΑ
ΡΝΞΗΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ CLLD/LEADER».
Κέζσ ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζα είλαη
δπλαηή ε αλάδεημε ησλ κνλνπαηηώλ γεσ-
δηαδξνκώλ ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ Γεσ-
πάξθνπ, γεγνλόο πνπ ζα ζπληειέζεη ζηελ
πξνώζεζε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ
ζηελ πεξηνρή, κέζσ ηεο ζπλδπαζηηθήο πξν-
βνιήο γεσπνηθηιόηεηαο θαη βηνπνηθηιόηεηαο,
θαζώο θαη ησλ πεξηνρώλ αξραηνινγηθνύ, ζξε-
ζθεπηηθνύ, ηζηνξηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ ελδηα-
θέξνληνο.

2.«ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ 
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΔΛΜΟΤ-ΒΟΤΡΑΪΚΟΤ 

ΓΙΑ ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ 

ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ»

Ν ΦΓ ελέηαμε ηελ Ξξάμε ζην Δ.Ξ.
«Γπηηθή Διιάδα». Ρν θπζηθό αληηθείκελν
ελαξκνλίδεηαη κε ηελ Δζληθή Πηξαηεγηθή
θαη ην Πρέδην Γξάζεο γηα ηε Βηνπνη-
θηιόηεηα. Νη δξάζεηο έρνπλ ζηόρν ηελ
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Ο ΦΔ ςτο πλαίςιο διαχείριςθσ, παρακολοφκθςθσ 
και προςταςίασ ειδών και τφπων οικοτόπων

κοινοτικοφ και εκνικοφ ενδιαφζροντοσ, υλοποιεί 
δράςεισ που ςτόχο ζχουν τθν καταγραφι τριών 

ςυμπακζςτατων ηώων που ηουν ςτα δάςθ και ςτα 
ποτάμια των περιοχών ευκφνθσ του, δθλαδι ςτα 
βουνά του Ερφμανκου, Παναχαϊκοφ, Μπαρμπά-

Κλωκοφ, Χελμοφ και Ζιρειασ.

ε δράςεισ ςαν τθ ςυγκεκριμζνθ, είναι πολφτιμθ 
θ ςυνειςφορά του κοινοφ ςτθν καταγραφι αυτών 

των ηώων, αναφορικά με τα ίχνθ που αφινουν 
ςτο περιβάλλον, ώςτε να ενιςχυκεί περαιτζρω θ 

προςπάκειά μασ για τθν διερεφνθςθ τθσ 
παρουςίασ και τθσ κατάςταςθσ των πλθκυςμών 

των τριών αυτών μοναδικών ειδών ςτισ
Προςτατευόμενεσ Περιοχζσ μασ.
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