
1 

 

  

 

 

 

 

 

 

Άγιος Γερμανός, 19/6/2014 

 

 

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Κε αθνξκή ηελ Ξαγθφζκηα Ζκέξα Ξεξηβάιινληνο νη Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελωλ Πεξηνρώλ 

ηεο Διιάδνο δηνξγάλσζαλ πιεζψξα δξάζεσλ & εθδειψζεσλ κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε 

θνηλνχ αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 
Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πάξθνπ Πξεζπώλ δηνξγάλσζε ζηηο 5 Ηνπλίνπ εζεινληηθφ θαζαξηζκφ ησλ 
παξαιίκλησλ πεξηνρψλ Θνχιαο, Κηθξνιίκλεο, Αγίνπ Αρίιιεηνπ & Ταξάδσλ. Κία πξσηνβνπιία πνπ επηιέρζεθε 

γηα λα ηνληζηεί θαη λα δεκνζηνπνηεζεί ε θξηζηκφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ζθνππηδηψλ ζην Δζληθφ Ξάξθν θαη 
παξάιιεια λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη ηνπηθνί θνξείο.  

Πηελ παξαιίκληα πεξηνρή ηεο Κεγάιεο Ξξέζπαο ζπιιέρζεθε κεγάινο φγθνο ζθνππηδηψλ, έλα κέξνο ησλ 

νπνίσλ θέξλεη ε ιίκλε θαη απφ ηα γεηηνληθά θξάηε, γεγνλφο πνπ ππελζπκίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 
πξνψζεζεο ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε δηαρείξηζε θαη ε 
πξνζηαζία ηνπ Ξάξθνπ. 

Ρν Γηαζπλνξηαθφ Ξάξθν Ξξεζπψλ, κε έθηαζε 1.519 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, απνηέιεζε ηελ πξψηε 
δηαζπλνξηαθή πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ζηα Βαιθάληα θαη ηδξχζεθε ην 2000, κε θνηλή Γηαθήξπμε ησλ 
Ξξσζππνπξγψλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ Διιάδνο, Αιβαλίαο θαη πΓΓΚ. Πηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ησλ νηθνινγηθψλ 

αμηψλ ηεο πεξηνρήο κέζσ ηεο ηξηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο 
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ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ ηξηψλ ρσξψλ. Ζ Κηθξή θαη ε Κεγάιε Ξξέζπα αλήθνπλ ζηνπο κεγαιχηεξνπο 
πδάηηλνπο φγθνπο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ζηηο παιαηφηεξεο ιίκλεο ζηνλ θφζκν!  

T: 23850 51870 & 23850 51433 F:23850 51871 W:www.fdedp.gr  E-mail: fdedp@otenet.gr 

 

 

Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθώλ Γξπκώλ Βίθνπ-Αώνπ θαη 

Πίλδνπ κε ζηφρν ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε, γηα ην 

κνλαδηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία 

βηνπνηθηιφηεηαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δζληθφ Ξάξθν Βφξεηαο 

Ξίλδνπ έθηαζεο 196.974 εθηαξίσλ,  δηνξγάλσζε ηελ Θπξηαθή 1ε 

Ηνπλίνπ, πεδνπνξηθή δηαδξνκή ζηελ πεξηνρή ησλ Γξεβελψλ αιιά θαη 

θνηλή εθδήισζε γηα παηδηά ζηα Ησάλληλα ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο Ιίκλεο Ξακβψηηδαο θαη Δζληθνχ Ξάξθνπ 

Ρδνπκέξθσλ, Ξεξηζηεξίνπ & Σαξάδξαο Αξάρζνπ. Δπίζεο ηελ 

Ξαξαζθεπή 6 Ηνπλίνπ επηζθέθηεθε θαη παξνπζίαζε Ξξφγξακκα 

Ξεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο ζηα παηδηά πνπ θηινμελνχληαη 

ζηελ Θηβσηφο ηνπ Θφζκνπ ζηελ Ξσγσληαλή Ησαλλίλσλ ελψ νη 

εθδειψζεηο ζα νινθιεξσζνχλ ηελ Θπξηαθή 22 Ηνπλίνπ κε ηελ 

δηνξγάλσζε, γηα πέκπηε ζπλερή, ρξνληά πεδνπνξηθήο δηαδξνκήο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Εαγνξίνπ. 

Τηλ. – Fax : 26530 22245 & 22241 mail: pindos.np@gmail.com   W. www.pindosnationalpark.gr  

Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πάξθνπ Σδνπκέξθωλ-Πεξηζηεξίνπ & Υαξάδξαο Αξάρζνπ κε έθηαζε 

81.809,88 εθηάξηα θαη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Ιίκλεο Πακβώηηδαο Ηωαλλίλωλ κε έθηαζε 2.690 εθηάξηα 

κε αθνξκή ηελ Ξαγθφζκηα Ζκέξα Ξεξηβάιινληνο, δηνξγάλσζαλ θνηλή εθδήισζε κε ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ – Αψνπ θαη Ξίλδνπ. Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Θπξηαθή 1ε Ηνπλίνπ θαη 

απεπζπλφηαλ ζε παηδηά, έρνληαο σο ζηφρν ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο επαηζζεηνπνίεζε κε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ βηνπνηθηιφηεηα ησλ ηξηψλ Ξξνζηαηεπφκελσλ Ξεξηνρψλ. Νη κηθξνί επηζθέπηεο είραλ ηελ επθαηξία 

 

mailto:fdedp@otenet.gr
mailto:pindos.np@gmail.com
http://www.pindosnationalpark.gr/
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λα δσγξαθίζνπλ θαη λα θαηαζθεπάζνπλ κε πειφ θαη ραξηί δηάθνξα είδε ησλ ηξηψλ πεξηνρψλ, λα ιάβνπλ 

κέξνο ζε κνπζηθν-θηλεηηθά παηρλίδηα θαη δσγξαθηθή πξνζψπνπ, λα παξαηεξήζνπλ κε ηειεζθφπην θαη θηάιηα ηα 

πηελά ηεο ιίκλεο Ξακβψηηδαο θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζεαηξηθφ «Ρα ηξία κηθξά ιπθάθηα» ηνπ Δ. Ρξηβηδά. 

 

 

T: 26510 43663 F:26510 43575 W:www.tzoumerkaparko.gr  E-mail: park.tzoumerka@gmail.com 

Τ: 26510 21834 F: 26510 31867 W: www.lakepamvotis.gr E-mail: malpi@otenet.gr 

 

Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Τγξνηόπωλ Ακβξαθηθνύ δηνξγάλσζε δχν εθδειψζεηο κε ζηφρν ηελ 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θνηλνχ. Ρελ Ρεηάξηε 4 Ηνπλίνπ πξαγκαηνπνίεζε ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Θέληξν Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αξάρζνπ, εκεξίδα ζηελ Θφπξαηλα κε ζέκα «Γλσξίδνπκε ην Δζληθφ 

Ξάξθν γξνηφπσλ Ακβξαθηθνχ… θξνληίδνπκε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ». Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο 

αλαθέξζεθαλ νη δξάζεηο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Δζληθφ 

Ξάξθν γξνηφπσλ Ακβξαθηθνχ απφ ηηο παξάλνκεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ αλαηξέςεη 

ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία ηεο πεξηνρήο. Ρν πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ κε ηελ ζπάληα ζε νκνξθηά ρισξίδα 

θαη νξληζνπαλίδα, θαζψο θαη ηελ αιηεπηηθή παξάδνζε ηεο πεξηνρήο, πεξηήγεζε ηνπο παξεπξηζθφκελνπο ζην 

Δζληθφ Ξάξθν γξνηφπσλ Ακβξαθηθνχ, πνπ θαηαιακβάλεη έθηαζε 1.779.907 ζηξεκκάησλ. 

Ρελ Ξέκπηε 5 Ηνπλίνπ, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο γξνηφπσλ Ακβξαθηθνχ ζπκκεηείρε ζηελ εθδήισζε πνπ 

δηνξγάλσζε ην ΘΞΔ Εεξνχ. Νη κηθξνί καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ έζηεηιαλ ην δηθφ ηνπο κήλπκα γηα ηελ 

επηηαθηηθή αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα απφ εθζέζεηο δσγξαθηθήο θαη θσηνγξαθίαο, 

παξνπζηάδνληαο παξάιιεια ηηο δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

mailto:park.tzoumerka@gmail.com
http://www.lakepamvotis.gr/
mailto:malpi@otenet.gr
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Τ. 2681071919  Fax. 2681023593 W: www.amvrakikos.eu    e-mail:foreas_amvrakikou@yahoo.gr 

 

Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο, κε έθηαζε 19.835 εθηάξηα, πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθή 

εθδξνκή κε ην Γεκνηηθφ Πρνιείν Γνξγνπνηάκνπ ζην γξαθηθφ ρσξηφ ηεο Ξαχιηαλεο Λ. Φζηψηηδαο. Νη καζεηέο 

επηζθέθζεθαλ ηελ Φσηνγξαθηθή Έθζεζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο κε ζέκα ηε βηνπνηθηιφηεηα ηνπ βνπλνχ ηεο 

Νίηεο, ελψ πεξπάηεζαλ, καδί κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, θαη ζπκκεηείραλ ζε παηρλίδηα 

εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην Λεξφκπιν θαη ζην θπζηθφ πάξθν αλαςπρήο, 

θνληά ζηηο πεγέο ηνπ Αζσπνχ.  

 

T/F: 22310 59007 W: www.oiti.gr E-mail: oiti@otenet.gr  

Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ Εαθύλζνπ κε έθηαζε 12.600 εθηάξηα, γηφξηαζε 

ηελ „Ξαγθφζκηα Ζκέξα Ξεξηβάιινληνο‟ θαη „Ξαγθφζκηα Ζκέξα Υθεαλψλ‟ αληίζηνηρα, δεκηνπξγψληαο δεζκνχο 

γλψζεο & επζχλεο κε ηε λέα γεληά. Την Πέμπηη 5η Θοσνίοσ, ζηην προζηαηεσόμενη παραλία φοηοκίας ηοσ 

Καλαμακίοσ, ο Φορέας Διατείριζης ηοσ Ε.Θ.Π.Ζ. ζε ζσνεργαζία με ηην Α/βάθμια Εκπαίδεσζη Ζακύνθοσ και 

ηο Κένηρο Περιβαλλονηικής Εκπαίδεσζης Λιθακιάς, διοργάνφζαν εκδήλφζη, ζηα πλαίζια ηοσ εορηαζμού ηης 

‘Παγκόζμιας Ημέρας Περιβάλλονηος’, ζηην οποία ζσμμεηείταν 70 μαθηηές από ηο 3ο Δημοηικό Στολείο 

Πόλεφς και ηο 1ο Δημοηικό Στολείο Κάμποσ. Οι μαθηηές δημιούργηζαν και εικονογράθηζαν ηο δικό ηοσς 

παραμύθι για ηην τελώνα και ζηη ζσνέτεια, μέζα από ηην ενεργή ηοσς ζσμμεηοτή ζε παιγνίδια γνώζης, 

http://www.amvrakikos.eu/
mailto:foreas_amvrakikou@yahoo.gr
mailto:oiti@otenet.gr
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καηανόηζαν ηη δσζκολία ποσ έτοσν οι θαλάζζιες τελώνες όηαν κινούνηαι ζηην άμμο για να ζκάυοσν ηη 

θφλιά ηοσς και να  αθήζοσν ηα ασγά ηοσς. Ανάλογες εκδηλώζεις και βιφμαηικά παιτνίδια γνώζης 

πραγμαηοποιήθηκαν και ηην 6η Θοσνίοσ, ζηην ίδια παραλία Καλαμακίοσ, με μαθηηές ηφν Νηπιαγφγείφν Αγ. 

Δημηηρίοσ, Πηγαδακίφν, Αγ. Κήρσκα και ηοσ 6οσ Νηπιαγφγείοσ. 

 

E-Mail: info@nmp-zak.org  Τ: +30 2695029870/25358, Fax: +30 2695023499, W: http://www.nmp-zak.org 

 

Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πάξθνπ ρηληά Καξαζώλα ζέηνληαο σο γλψκνλα ηελ πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζε κία έθηαζε 1.297 εθηαξίσλ, πξνέβε ζηελ 

απνθνκηδή ζθνππηδηψλ εληφο ηνπ πεπθνδάζνπο θαη ζηελ πεξίθξαμε λεαξψλ δελδξπιιίσλ θνπθνπλαξηάο 

(Pinus pinea) κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο ηνπ είδνπο. Ζ Ξαγθφζκηα Ζκέξα 

Ξεξηβάιινληνο ζπκβνιίδεη ηελ αλάγθε ζπζηξάηεπζεο κπξνζηά ζηνλ θνηλφ ζηφρν γηα ηε δηαθχιαμε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ καο πινχηνπ. Ν Φνξέαο 

Γηαρείξηζεο Θα ζπλερίζεη ηηο δξάζεηο απηέο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ. 

 

mailto:info@nmp-zak.org
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T: 2294099158   E-mail: fdschnias@gmail.com 

 

Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Θάξιαο – Καπξνβνπλίνπ – Θεθαιόβξπζνπ - Βειεζηίλνπ θαηαιακβάλεη 

έθηαζε 1.218 ηεη. ρηι. κε ζεκαληηθή νηθνινγηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθν-πνιηηηζηηθή αμία. Ζ 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή Θα.Κα.Θε.Βε. είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε, ηφζν κε ηε κπζνινγία, φζν θαη κε ηελ 

αξραία θαη λεφηεξε ηζηνξία ηεο Διιάδαο, ελψ ηαπηφρξνλα αλέπηπμε έλαλ κνλαδηθφ ιατθφ πνιηηηζκφ, εμαηηίαο 

ηεο άξξεθηεο ζρέζεο ηεο κε ην πγξφ ζηνηρείν. Πηελ πεξηνρή ηεο Θάξιαο Καπξνβνπλίνπ Θεθαιφβξπζν 

Βειεζηίλνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 24 ηχπνη νηθνηφπσλ. Κεξηθνί απφ απηνχο είλαη ηδηαίηεξα αμηφινγνη γηα 

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, φπσο είλαη νη εθηεηακέλεο δαζηθέο εθηάζεηο κε νμηά, κε πιαηχθπιιν δξχ, θαζηαληά θαη 

αξηά, νη παξάθηηνη θαη αινθπηηθνί νηθφηνπνη κε εθηάζεηο ζαιάζζηαο βιάζηεζεο κε Posidonia. Ηδηαίηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο είλαη θαη γεσινγηθά κλεκεία ηεο πεξηνρήο φπσο νη ζαιάζζηεο ζπειηέο ηνπ Βέλεηνπ, ην ζπήιαην 

ηνπ Αγ. Αζαλαζίνπ, ην θαξάγγη ηνπ Ξνιπδελδξίνπ θ.ά. 

Ν αξηζκφο ησλ ζπάλησλ θαη απεηινχκελσλ εηδψλ ζειαζηηθψλ πνπ απαληνχλ ζηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή 

Θα.Κα.Θε.Βε. είλαη κεγάινο. Δλδεηθηηθά, νξηζκέλα απφ απηά είλαη ν αγξηφγαηνο, ην δαξθάδη θαη ην ειάθη ζην 

φξνο Καπξνβνχλη. Δλψ, ζηνπο ηακηεπηήξεο ηεο Θάξιαο αμηνζεκείσηε είλαη ε παξνπζία ηεο βίδξαο θαη ηνπ 

ήηαπξνπ, ηα νπνία απεηινχληαη ζηελ Διιάδα κε εμαθάληζε. Πηελ πεξηνρή ηεο Θάξιαο, θσιηάδνπλ νξηζκέλα 

πξνζηαηεπφκελα είδε πδξφβησλ θαη ζηξνπζηφκνξθσλ πνπιηψλ αιιά ε πεξηνρή είλαη ζεκαληηθή θπξίσο γηα ηελ 

δηαρείκαζε θαη ηε κεηαλάζηεπζε ησλ πδξφβησλ, παξπδάηησλ θαη αξπαθηηθψλ εηδψλ ησλ αλνηρηψλ εθηάζεσλ.  

T: 2425041403 F: 2425041121 W: www.fdkarlas.gr  E-mail: info@fdkarlas.gr  

Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Οιύκπνπ θαη νη Φνξείο Γηαρείξηζεο Ξξνζηαηεπφκελσλ Ξεξηνρψλ 

ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, Ιηκλώλ Θνξώλεηαο - Βόιβεο, Ιίκλεο Θεξθίλεο, Γέιηα Αμηνύ-Ινπδία-

Αιηάθκνλα ζπκκεηείραλ ζηηο εθδειψζεηο γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Ξαγθφζκηαο Ζκέξαο Ξεξηβάιινληνο 2014, 

ζην  4ν Green Party πνπ δηνξγάλσζε  ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο ζην Ξεδίν ηνπ Άξεσο (Ξάξθν  Ξεξηβαιινληηθήο 

Αγσγήο ΔΡ 3) ζηε Θεζζαινλίθε απφ  6 έσο 8 Ηνπλίνπ 2014,  θαη είρε  ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ 

γηα ηηο Ξξνζηαηεπφκελεο Ξεξηνρέο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

mailto:info@fdkarlas.gr
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Κηθξνί θαη κεγάινη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαιχςνπλ κέζα απφ παξνπζηάζεηο, ελεκεξσηηθά έληππα, 

παηρλίδηα, δσγξαθηέο θαη πεξηβαιινληηθά εξγαζηήξηα (νηθνηερλίεο), πφζν ζεκαληηθέο θαη πνιχηηκεο είλαη νη 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο γηα ηελ άγξηα δσή θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο, ελψ παξάιιεια ελεκεξψζεθαλ γηα ηα 

πξνγξάκκαηα θαη ηηο δξάζεηο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ζηηο πεξηνρέο επζχλεο ηνπο. 

Ζ ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Οιύκπνπ αλέξρεηαη ζε 233.561 

ζηξέκκαηα, δειαδή 23.356 εθηάξηα, Ιίκλεο Θεξθίλεο ζε 131.292 εθηάξηα, Ιηκλώλ Θνξώλεηαο Βόιβεο-

Καθεδνληθώλ Σεκπώλ ζε 45.524 εθηάξηα θαη Αμηνύ-Ινπδία-Αιηάθκνλα ζε 47.136. 

Τ: 23520 83000,  F:235083974, W: www.olympusfd.gr  Ε-mail: fedolymp@otenet.gr  και  info@olympusfd.gr   

 

 

Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Ιίκλεο Θεξθίλεο κε έθηαζε ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ 831.000 ζηξέκκαηα ζπκκεηείρε 

απφ ηηο 3-5/6/2014 ζην Eco-Festival ηνπ δήκνπ Πεξξψλ. Έγηλε ελεκέξσζε ζηνπο επηζθέπηεο ζρεηηθά κε ην 

Δζληθφ Ξάξθν Ιίκλεο Θεξθίλεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα κε καζεηέο δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ ηεο πφιεο. Ξαξάιιεια ζηηο 5/6/2014 ζηελ έδξα ηνπ Φνξέα έγηλε παξνπζίαζε ζε καζεηέο ζρεηηθά 

κε ην Δζληθφ Ξάξθν ζηελ αίζνπζα πξνβνιψλ ηνπ Φνξέα θαη παξαηήξεζε πνπιηψλ κε ηειεζθφπηα ζην 

ιηκαλάθη ηεο Θεξθίλεο. Πηηο 8/9/2014 ν Φνξέαο ζπκκεηείρε ζην Green Party ηνπ δήκνπ Θεζζαινλίθεο. Νη 

επηζθέπηεο ελεκεξψζεθαλ γηα ην Δζληθφ Ξάξθν θαη ηνπο δφζεθε έληππν πιηθφ (βηβιία θαη αθίζεο). 

http://www.olympusfd.gr/
mailto:fedolymp@otenet.gr
mailto:info@olympusfd.gr


8 

 

 

Τ. 2327028004, Τηλεομ. 2327028005, www. Kerkini.gr, E-mail: info@kerkini.gr 

Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Λέζηνπ – Βηζηωλίδαο - Ηζκαξίδαο ην δηάζηεκα απφ 5 έσο θαη 8 Ηνπλίνπ 

πξαγκαηνπνίεζε δηάθνξεο εθδειψζεηο κε ζηφρν ηελ πξνβνιή ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ 

Ξάξθνπ Α.Κ.-Θ. θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Δηδηθφηεξα: 

Πηηο 8 Ηνπλίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε απνλνκή ησλ βξαβείσλ ηνπ ζρνιηθνχ δηαγσληζκνχ δσγξαθηθήο, κε ζέκα 

«Ζ κεηαλάζηεπζε ησλ πνπιηψλ θαη ησλ ςαξηψλ» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο γηα δεχηεξε 

ζπλερή ρξνληά ζε ζπλεξγαζία θέηνο κε ηελ Ξεξηθεξεηαθή Γ/λζε Α΄ βάζκηαο θαη Β΄ βάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Α.Κ.Θ. 

Ππκκεηείρε ζηηο γηνξηέο λενιαίαο, πνπ δηνξγαλψλνληαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ Μάλζεο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Γηεχζπλζε Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Μάλζεο, ζηηο 5 Ηνπλίνπ ζηελ Θεληξηθή Ξιαηεία Μάλζεο. Νη 

επηζθέπηεο είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο - 

Θξάθεο, λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ Ξαγθφζκηα Ζκέξα Ξεξηβάιινληνο θαη λα πεξάζνπλ επνηθνδνκεηηθά ηνλ 

ρξφλν ηνπο κε εθπαηδεπηηθά πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα. 

Ρελ ίδηα εκέξα (5 Ηνπλίνπ) ζην Θέληξν Ξιεξνθφξεζεο Γέιηα Λέζηνπ ζηελ Θεξακσηή ηεο Θαβαιάο 

πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Βψιαθα - Γξάκαο. Ζ επίζθεςε είρε βησκαηηθφ 

ραξαθηήξα, θαζψο πεξηειάκβαλε πεξίπαην ησλ παηδηψλ ζην Ξαξαπνηάκην Γάζνο ηεο Θεξακσηήο θαη 

παξαηήξεζε ηεο νξληζνπαλίδαο ηεο ιηκλνζάιαζζαο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα παηδηά κπφξεζαλ λα γλσξίζνπλ ηε 

ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηνπ πγξνβηφηνπνπ, καζαίλνληαο παξάιιεια ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηάζσζή 

ηνπο. Κέζα απφ ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα, νη κηθξνί καζεηέο εληππσζηάζηεθαλ απφ ηηο 

νκνξθηέο ηεο θχζεο θαη κπφξεζαλ λα αηζζαλζνχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ηφπνπ ηνπο!   

Τ: 2541096646, W: www.epamath.gr  Email: info@fd-nestosvistonis.gr  www.facebook.com/fdnestos 

http://www.epamath.gr/
mailto:info@fd-nestosvistonis.gr
http://www.facebook.com/fdnestos
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Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Θαξπάζνπ-αξίαο ηδξχζεθε κε ην Λ. 3044/2002 (ΦΔΘ 197Α/27-08-2002) κε 

ζθνπφ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο Β. Θαξπάζνπ & Παξίαο. Αληηθείκελν ηνπ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο είλαη ε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ. 

Κεξηθέο απφ ηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Θαξπάζνπ – Παξίαο ην έηνο 2013, ήηαλ νη 

αθφινπζεο: 

Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα ζην Γηαθάλη Θαξπάζνπ 

Ππκκεηνρή ζηελ Ξαλεπξσπατθή Γηνξηή ησλ Ξνπιηψλ 

Ξεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε καζεηψλ Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ Θαξπάζνπ θαη Θάζνπ 

Θαινθαηξηλέο απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο κε παηδηά 

Ιεηηνπξγία Θέληξσλ Δλεκέξσζεο θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν ηνπ 2013 

Ξξνκήζεηα ελεκεξσηηθψλ banner γηα ηα ζαιαζζνπνχιηα 

Γηαλνκή έληππνπ πιηθνχ ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο 

Ππλεξγαζία κε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 
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Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο όξνπο Πάξλωλα θαη πγξνηόπνπ Κνπζηνύ (ΦΓΟΠΤΚ) πνπ θαηαιακβάλεη 

έθηαζε 114.089,2 εθηάξηα, κπνξεί δηθαίσο λα ραξαθηεξηζηεί βνηαληθφο παξάδεηζνο κε κεγάιε νηθνινγηθή 

αμία, θαζψο εθηηκάηαη φηη ε ρισξίδα ηνπ Ξάξλσλα ππεξβαίλεη ηα 1000 είδε. Ρα ελδεκηθά θπηά ηεο Διιάδαο 

πνπ θχνληαη ζηελ πεξηνρή ππεξβαίλνπλ ηα 125. Ξνιιά απφ απηά είλαη ελδεκηθά ηεο Ξεινπνλλήζνπ, ελψ 

κέρξη ζήκεξα έρνπλ θαηαγξαθεί 7 απνθιεηζηηθά ελδεκηθά θπηά ηνπ Ξάξλσλα.  

Κία απφ ηηο βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο είλαη ε ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο 

ησλ πνιηηψλ γηα ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ηελ αμία ηεο Ξξνζηαηεπφκελεο Ξεξηνρήο θαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. Ζ αλάπηπμε θαη ε δεκηνπξγία νηθνινγηθήο ζθέςεο θαη ζπλείδεζεο 

απνηειεί βαζηθή επηδίσμε, κηαο θαη ζπκβάινπλ ζε θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ - ζπκπεξηθνξψλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

αξκνληθήο ζπκβίσζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε, κέζσ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο αλάδεημεο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα κηα βηψζηκε νηθνλνκία πξνο φθεινο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

Ρν θπζηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί γηα ηνλ άλζξσπν ηε θπζηθή ηνπ πξνέθηαζε, θαζψο νη δεζκνί πνπ ππάξρνπλ 

κεηαμχ ηνπο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Πην πιαίζην απηφ, ν ΦΓΝΞΚ ζέινληαο λα πξνάγεη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε 

πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο ζην Γεκνηηθφ Πρνιείν Αγίνπ Ξέηξνπ Αξθαδίαο, ε νπνία ζπλδπάζηεθε κε 

ζπκβνιηθφ εζεινληηθφ θαζαξηζκφ εληφο ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Αγίνπ Ξέηξνπ. 

Ν ΦΓΝΞΚ ζα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, ηφζν ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο φζν θαη ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ εζεινληηζκνχ. Αο κελ μερλάκε, φηη ν πιαλήηεο 

καο είλαη θάηη πνπ έρνπκε δαλεηζηεί απφ ηα παηδηά καο θαη νθείινπκε λα ηνπο ηνλ παξαδψζνπκε αιψβεην. 

 

 

T: 27550 22021 F: 27550 22806 W: www.fdparnonas.gr E-mail: info@fdparnonas.gr 

 

mailto:info@fdkarlas.gr
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Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γάζνπο Γαδηάο – Ιεπθίκεο - νπθιίνπ ζηα πιαίζηα ηεο Ξαγθφζκηαο Ζκέξαο 

Ξεξηβάιινληνο ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα Έβξνπ θνηλή εθδήισζε ζην Ξξψην 

Ξξφηππν Ξεηξακαηηθφ Γεκνηηθφ Πρνιείν Αιεμαλδξνχπνιεο. Ξξνζήιζαλ ζπλνιηθά 250 πεξίπνπ καζεηέο απφ 

ηα δεκνηηθά ηεο πφιεο, νη νπνίνη αξρηθά ελεκεξψζεθαλ κέζα απφ παξνπζηάζεηο γηα ηελ νηθνινγηθή αμία θαη 

ηνλ ξφιν ησλ δχν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ γηα ηελ άγξηα δσή θαη ηνλ άλζξσπν. Θαηφπηλ κέζα απφ 

παηρλίδηα κίκεζεο θαη αληηζηνίρηζεο, δσγξαθηέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηα παηδηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εκπλεπζηνχλ, λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηνπο δχν ζεκαληηθνχο βηφηνπνπο 

ηνπ Γάζνπο ηεο Γαδηάο θαη ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ. 

Ρν Δζληθφ Ξάξθν ηνπ δάζνπο Γαδηάο – Ιεπθίκεο – Πνπθιίνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ Λ. Έβξνπ θαη 

θαηαιακβάλεη έθηαζε 42.800 εθηάξηα. Νξίδεηαη ζην λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο νξνζεηξάο ηεο Ονδφπεο. Δίλαη 

κηα απφ ηηο ειάρηζηεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο ζηελ νπνία ζπκβηψλνπλ θαη επδνθηκνχλ ζπγθεληξσκέλα πνιιά 

είδε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ, ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αζίαο. Ππκβηψλνπλ 

δηαθνξεηηθά είδε αξπαθηηθψλ, ζπλαληάκε δε ηξία απφ ηα ηέζζεξα είδε γχπα ηεο Δπξψπεο (Καπξφγππαο, 

Αζπξνπάξεο θαη Όξλην).  

  

 

Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο νξνζεηξάο Ρνδόπεο δξαζηεξηνπνηείηαη ζην Δζληθφ Ξάξθν Νξνζεηξάο 

Ονδφπεο, κε έθηαζε 173.115 εθηάξηα, πνπ απνηειεί κία απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο, απφ νηθνινγηθή 

άπνςε, πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, αθνχ εδψ κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη φιεο ηηο δψλεο βιάζηεζεο ηεο 

Δπξψπεο. Απφ ηελ επκεζνγεηαθή ησλ αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ κέρξη ηε ζθαλδηλαβηθή δψλε ησλ 

ςπρξφβησλ θσλνθφξσλ, ηεο εξπζξειάηεο, δαζηθήο πεχθεο θαη ηεο ζεκχδαο. Ξαξάιιεια, ε πεξηνρή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία ησλ πιένλ εθηεηακέλσλ θαη παξαγσγηθψλ δαζψλ ηεο Διιάδαο, ηα 

νπνία, κεκνλσκέλα, ραξαθηεξίδνληαη απφ κνλαδηθφηεηα σο πξνο ηα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο, φπσο ην αδηαηάξαθην θπζηθφ νηθνζχζηεκα ηνπ Ξαξζέλνπ Γάζνπο Φξαθηνχ, ην κνλαδηθφ ζηελ 

Διιάδα ακηγέο δάζνο Πεκχδαο, ην δάζνο ηεο Ρζίριαο θαη ηεο Σατληνχο θαη ην δάζνο ηεο Διαηηάο 

πνπ, κε θπξίαξρν είδνο ηελ εξπζξειάηε, παξαπέκπεη ζε ηνπία ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο. 

T: 2524021030 & 2524022231 F:2524022165 W: www.fdor.gr  E-mail: info@fdor.gr 

mailto:info@fdor.gr
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Ν Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Αίλνπ, κε έθηαζε 2.862 εθηάξηα, κε αθνξκή ηελ „Ξαγθφζκηα 

Ζκέξα Ξεξηβάιινληνο‟ ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ Διιεληθή νκάδα Θεσξίαο θαη Γξάζεο “Καζεηεία”, 

απνγεπκαηηλή ζπλάληεζε κε ηίηιν: “Ζ πύιε Θνύηαβνο”, θαζψο θαη έθζεζε θσηνγξαθίαο κε ηίηιν 

“Θνύηαβνο: θνππίδηα θαη όλεηξα” ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΡΔΗ Ηνλίσλ Λήζσλ ζην Αξγνζηφιη. 

 

Τ/F: 26710 29258 W:www.foreasainou.gr E-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr 

 

Ζ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Πάξλεζαο, φπσο νξίδεηαη ζην Λ. 

3044/2002 απνηειεί κέξνο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ Ξάξλεζαο θαη θαιχπηεη έθηαζε 180.000 ζηξεκκάησλ. Ν 

Δζληθφο Γξπκφο ηεο Ξάξλεζα ηδξχζεθε ην 1961 κε ην ΒΓ 644/1961, ελψ ην 2007 θαζνξίζηεθαλ κε ΞΓ νη 

Εψλεο Ξξνζηαζίαο πνπ νξίδνπλ ηηο επηηξεπφκελεο δξάζεηο θαη ρξήζεηο ζε θάζε Εψλε (ΦΔΘ 

336/Γ΄/24.07.2007) γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ ηδηαίηεξσλ νηθνινγηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο. 

Πηνλ Δζληθφ Γξπκφ Ξάξλεζαο έρνπλ θαηαγξαθεί 1.116 θπηηθά είδε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 92 είλαη ελδεκηθά 

ηεο ρψξαο θαη 4 απνθιεηζηηθά ελδεκηθά ηεο Ξάξλεζαο. Δπίζεο, πάξρνπλ 158 είδε πνπιηψλ απφ ηα νπνία ηα 

mailto:foreasainou@ath.forthnet.gr


13 

 

28 πεξηιακβάλνληαη ζηελ νδεγία 79/409 Ξαξάξηεκα Η, 102 είδε πεξηιακβάλνληαη ζηε Πχκβαζε ηεο Βέξλεο 

Ξαξάξηεκα ΗΗ, 58 είδε ζηε Πχκβαζε ηεο Βφλλεο θαη 18 είδε ζην Διιεληθφ Θφθθηλν Βηβιίν.  Δπίζεο ππάξρνπλ 

39 είδε ζειαζηηθψλ απφ ηα νπνία 25 πεξηιακβάλνληαη ζην Θφθθηλν Βηβιίν θαη 32 ζηε Πχκβαζε ηεο Βέξλεο. 

Ρέινο έρνπλ θαηαγξαθεί 29 είδε εξπεηψλ θαη ακθίβησλ, απφ ηα νπνία 24 είδε πεξηιακβάλνληαη ζηε Ππλζήθε 

ηεο Βέξλεο θαη 4 ζηελ Νδεγία 92/43.  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ μεθίλεζε ην 2003 κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Ξεξηβάιινλ» 

(Δ.Ξ.ΞΔΟ.). Νπζηαζηηθά φκσο ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα ήηαλ ην 2006 κε ηελ πξψηε πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γαζηθή πεξεζία. 

Tα έξγα θαη νη δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην Φνξέα απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

(2006) έσο ζήκεξα ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ είλαη ηα 

εμήο: 

 Αληηππξηθή πξνζηαζία – θχιαμε 

 Έξγα: Ρα πεξηζζφηεξα έξγα πνπ εθηειέζηεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη αθνξνχλ 

ζηελ αλαδεκηνπξγία ηνπ θακέλνπ ειαηνδάζνπο απφ ηελ θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά ηνπ Ηνπλίνπ 

ηνπ 2007 θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (αληηδηαβξσηηθά θαη αληηπιεκκπξηθά 

έξγα, αλαδαζσηηθέο επεκβάζεηο, έξγα πξνζηαζίαο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ, θιπ). 

 Κειέηεο: Αθνξνχλ έξγα απνθαηάζηαζεο θαη δηάθνξα ηερληθά έξγα (π.ρ. ζήκαλζε, ζπληήξεζε 

νδηθνχ δηθηχνπ, εμπγίαλζε πεγψλ,  έξγα ρψξσλ αλαςπρήο, θ.α.) 

 Ξεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

 Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

 Ξξφγξακκα επηζηεκνληθήο παξαθνινχζεζεο (ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 

ειαθηνχ Cervus elaphus θαη ηνπ νηθνηφπνπ ηεο Θεθαιιεληαθήο ειάηεο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Φνξέα) 

 Δζεινληηζκφο  

 Ζκεξίδεο – εθδειψζεηο  

Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ κε αθνξκή ηελ «Ξαγθφζκηα Ζκέξα 

Ξεξηβάιινληνο» επηζθέθηεθε ην Γεκνηηθφ Πρνιείν Ξνιπδξφζνπ Λ. Φσθίδαο. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, απφ ζηειέρε ηνπ θνξέα θαη αλαπηχρζεθαλ  ζέκαηα ζρεηηθά κε ην Γάζνο, ηηο 

Ξξνζηαηεπφκελεο Ξεξηνρέο - Ξεξηνρέο Natura, ην Ξξφγξακκα Ξαξαθνινχζεζεο θαη ηα Καληηάξηα ηνπ 

Ξαξλαζζνχ. Ρέινο, νη καζεηέο ηεο Γ΄ θαη Γ‟ ηάμεο δεκηνχξγεζαλ έλα «ράξηηλν δάζνο» απνηππψλνληαο πάλσ 

ζε απηφ ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα έλα πγηέο πεξηβάιινλ! 
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www.parnassosnp.gr  τηλ/fax:2234023529 

Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ ακαξηάο κε 

έθηαζε 58.484 εθηάξηα ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ 

ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ Δζληθνχ 

Γξπκνχ Ιεπθψλ Νξέσλ δηνξγάλσζε ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Θέληξν Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Βάκνπ θαη ηηο 

Ξεξηβαιινληηθέο Νκάδεο ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Σαλίσλ θαη ηνπ 

1νπ Γπκλαζίνπ Σξπζνπεγήο κηα ππέξνρε δξάζε δηάλνημεο 

παιηνχ κνλνπαηηνχ ζηνλ Αε Γηάλλε Πθαθίσλ. Ξαξάιιεια 

απφ ηηο αξρέο Καΐνπ κέρξη θαη ην ηέινο Απγνχζηνπ θαη κε 

αθνξκή ηα 50 ρξφληα απφ ηελ αλάδεημε ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ 

ηεο Πακαξηάο σο πεξηνρήο πεξηβαιινληηθά 

πξνζηαηεπφκελεο, ν Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ 

Πακαξηάο, δηνξγαλψλνπλ κηα κνλαδηθή θσηνγξαθηθή 

πεξηήγεζε: H έθζεζε «Εσή Αγθαιηά κε ηελ Ξέηξα» 

αλαδεηθλχεη θαη πξνβάιιεη ηε ζπάληα νκνξθηά θαη ην 

πνιπδηάζηαην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη ηνπίν ησλ θξεηηθψλ Ιεπθψλ Νξέσλ, κέζα απφ 32 

έξγα εηθνζηέμη Διιήλσλ θσηνγξάθσλ πνπ δηέζρηζαλ θαη βίσζαλ ηε δχλακε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ θαη 

απνηχπσζαλ κε ηελ εκπεηξία θαη ην θαθφ ηνπο, ηελ αληίζεζε ηεο ηξαρχηεηαο θαη ηεο αξκνλίαο ηνπ βνπλνχ, 

ζε δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο, ζηηγκέο θαη ρξψκαηα. Κέζα απφ απηή ηε θσηνγξαθηθή πεξηήγεζε, ν επηζθέπηεο 

ηεο έθζεζεο ζα γλσξίζεη ηε θπζηθή ηδηαηηεξφηεηα ησλ Ιεπθψλ Νξέσλ πνπ ζπλδπάδνπλ αξκνληθά ην νξεηλφ 

θαη ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαζψο θαη ην δαζηθφ θαη εξεκηθφ ζηνηρείν. Ξαξάιιεια, ζηε λέα έθζεζε ηνπ 

αεξνδξνκίνπ ζα πξνβάιιεηαη ςεθηαθφ νπηηθφ πιηθφ κε πεξηζζφηεξεο απφ 400 θσηνγξαθίεο ηνπ Δζληθνχ 

Γξπκνχ ηεο Πακαξηάο. Ζ έθζεζε «Εσή Αγθαιηά κε ηελ Ξέηξα» παξνπζηάδεηαη ζην ρψξν «Ξεξηβάιινλ & 

Ξνιηηηζκφο», ζην επίπεδν αλαρσξήζεσλ (είζνδνο 3 / ρψξνο πξνζβάζηκνο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ). 

T: 28210-45570, F:28210-59777, W: www.samaria.gr, E-Mail: info@samaria.gr  

http://www.samaria.gr/
mailto:info@samaria.gr
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Κε αθνξκή ηελ Ξαγθφζκηα Ζκέξα Ξεξηβάιινληνο, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηελώλ θαη Δθβνιώλ πνηακώλ 

Αρέξνληα θαη Θαιακά, ηελ Ξέκπηε 05 Ηνπλίνπ 2014 θαη ψξα 9.30πκ, πξαγκαηνπνίεζε εζεινληηθφ 

θαζαξηζκφ ζηελ παξαιία Γξεπάλνπ Ζγνπκελίηζαο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Ιηκεληθνχ Πψκαηνο Ζγνπκελίηζαο, 

ηνπ λεπηαγσγείνπ Ξαξαπνηάκνπ θαη ηνπ Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Ζγνπκελίηζαο. 

Ζ Ξαγθφζκηα Ζκέξα Ξεξηβάιινληνο απνηειεί ηελ πξνζσπηθή πξφζθιεζε - πξφθιεζε γηα ηνλ θαζέλα καο γηα 

λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε θαη λα καο παξνηξχλεη λα αλαινγηζηνχκε ηελ θαζεκεξηλή καο 

επίδξαζε ζηε Γε θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχκε έηζη ψζηε λα βειηηψζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά καο απέλαληη ζην 

πεξηβάιινλ καο θαη ζην θπζηθφ θφζκν. Λα γλσξίζνπκε ην πεξηβάιινλ ηνπ ηφπνπ καο θαη λα ην αγαπήζνπκε. 

Ζ κέξα ηνπ πεξηβάιινληνο καο θαιεί λα ζθεθηνχκε ηνπηθά θαη λα δξάζνπκε παγθφζκηα. 

 

 

Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνύ Βνπξαϊθνύ κε έθηαζε 54.400 εθηάξηα, πεξηιακβάλεη κηα πεξηνρή κε 

ηεξάζηηα νηθνινγηθή αμία θαζψο ε γεσκνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαη ην πςνκεηξηθφ εχξνο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ελαιιαγή ησλ επνρψλ, έρνπλ δηακνξθψζεη πιεζψξα νηθνζπζηεκάησλ (θαξάγγηα, ιίκλεο , πνηάκηα, 

ππναιπηθά ιηβάδηα, δαζηθέο εθηάζεηο θιπ) πνπ έρνπλ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ πξνζαξκνγή πνιπάξηζκσλ 

εηδψλ. Πηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή έρνπλ κέρξη ψξαο πεξηγξαθεί πεξηζζφηεξα απφ 1000 θπηηθά είδε θαη 

ππνείδε. Ηδηαίηεξα αμηφινγε είλαη θαη ε παλίδα ηεο πεξηνρήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ 76 είδε 

αζπφλδπισλ, 4 είδε ςαξηψλ, 9 είδε ακθηβίσλ θαη 18 είδε ζειαζηηθψλ. Ηδηαίηεξε κλεία αμίδεη λα γίλεη γηα ηελ 

νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο πνπ αξηζκεί ηα 155 είδε κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη ηα; εκβιεκαηηθά 

κηθξά θαη κεγάια αξπαθηηθά, φπσο ν ρξπζαεηφο, ν θηδαεηφο, ν πεηξίηεο, ν ηζίθηεο θαη ν κπνχθνο. Νη 

εξγαζίεο ηηο θαηαγξαθήο, παξαθνινχζεζεο θαη αλάδεημεο ηφζν ηεο βηνπνηθηιφηεηαο φζν θαη ησλ 

γεσκνξθνινγηθψλ θαη πδξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο ζπλερίδεηαη κε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα (πρ. 
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πεξηγξαθή λέσλ ηάμα, αμηνιφγεζε ηεο  πνηφηεηαο πδάησλ θιπ) θαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ δηαρείξηζε 

ηεο πεξηνρήο.  

Ν ΦΓ Σεικνχ –Βνπξατθνχ κε πιεζψξα εθδειψζεσλ θαη δξάζεσλ πξνζπαζεί λα επηθνηλσλήζεη φια απηά ηα 

απνηειέζκαηα αιιά θαη ηηο αμίεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ ηνπηθή θαη επξχηεξε θνηλσλία. 

Ξξσηαξρηθφο ζηφρνο καο είλαη λα  ελεκεξψλνπκε ηνπο επηζθέπηεο (καζεηέο, θνηηεηέο, αιιά θαη ηνπξίζηεο) 

γηα ηελ αλππνιφγηζηε νηθνινγηθή αμία ηεο Ξξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο αιιά θαη γηα πιεζψξα πεξηβαιινληηθψλ 

ζεκάησλ (αλαθχθισζε, θνκπνζηνπνίεζε, ελαιιαθηηθέο πεγέο ηνπξηζκνχ θιπ). Κε αθνξκή ηελ εκέξα 

Ξεξηβάιινληνο, επηζθέθηεθαλ ην θέληξν ελεκέξσζεο ηνπ ΦΓ καζεηέο Γεκνηηθνχ απφ ην Αγξίλην  ζην 

πιαίζην πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ΘΞΔ Θιεηηνξίαο - Αθξάηαο. Απφ 

ηελ αξρή ηνπ έηνπο ηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο έρνπλ επηζθεθζεί πεξηζζφηεξα απφ 15 ζρνιεία 

(Γεκνηηθά, Γπκλάζηα θαη Ιχθεηα), ηκήκαηα Ξαλεπηζηεκίσλ αιιά θαη εξεπλεηέο θαη εζεινληέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κειέηεο ζηελ πεξηνρή.  

Ζ ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο θαη ε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Σεικνχ – Βνπξατθνχ θαη ε 

πξνζπάζεηα απηή ζα ζπλερηζηεί κέζσ ηεο ζηήξημεο πνηθίισλ κειινληηθψλ δξάζεσλ. 

Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Τγξνηόπωλ Θνηπρίνπ ηξνθπιηάο κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ ηεο Ξαγθφζκηαο 

Ζκέξαο Ξεξηβάιινληνο δηνξγάλσζε αλνηρηή παξάζηαζε Θαξαγθηφδε κε ηίηιν «Ρν θακέλν δέληξν θαη ε 

Ξεξηπέηεηα ηνπ Θαξαγθηφδε». Δπηιέρζεθε έλα παξαδνζηαθφ θαη δηαζθεδαζηηθφ δξψκελν κε ζηφρν ηελ 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Πηα πιαίζηα ηνπ 

ενξηαζκνχ δφζεθαλ δχν παξαζηάζεηο ηνπ "Θεάηξνπ Πθηψλ Σξήζηνο Ξαηξηλφο", ζηηο 5 Ηνπλίνπ ζην Ιάππα 

φπνπ βξίζθεηαη θαη ε έδξα ηνπ ΦΓΘΠ θαη ζηηο 6 Ηνπλίνπ ζηα Ιεραηλά. Έγηλε αλαθνξά ζηελ ζεκαζία ηεο 

Ζκέξαο Ξεξηβάιινληνο θαη ζηελ αμία ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ θαη κνηξάζηεθαλ ζειηδνδείθηεο θαη θνλθάξδεο πνπ 

απεηθνλίδνπλ είδε ηεο πεξηνρήο. Ζ εθδήισζε είρε κεγάιε επηηπρία κε ηελ παξνπζία πνιιψλ κηθξψλ θαη 

κεγάισλ θίισλ ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ νη νπνίνη δηαζθέδαζαλ κε ηελ πξσηφηππε παξάζηαζε θαη εμέθξαζαλ ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ηνπο γηα ηελ εθδήισζε απηή.   

T: 26930 31939 F: 26930 31959 email: fdks@otenet.gr   

 

mailto:fdks@otenet.gr
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Ρν Δζληθό Θαιάζζην Πάξθν Αινλλήζνπ Βνξείωλ πνξάδωλ είλαη ην πξψην Θαιάζζην Ξάξθν ηεο 

Διιάδαο θαη ε κεγαιχηεξε (2.260 km2)  πξνζηαηεπκέλε ζαιάζζηα πεξηνρή ζηελ Δπξψπε. Ζ πεξηνρή 

αληηπξνζσπεχεη έλα κνλαδηθφ ζηε Κεζφγεην ζπλδπαζκφ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ ελδηαηηεκάησλ, κε κεγάιε 

βηνπνηθηιφηεηα θαη κε ζπνπδαία γεσκνξθνινγηθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία. Γηαθξίλεηαη γηα ηελ πςειή 

νηθνινγηθή πνηφηεηά ηεο θαη ηε κεγάιε βηνπνηθηιφηεηα. Ξνιιά απφ ηα είδε πνπ απαληνχλ ζηελ πεξηνρή είλαη 

ελδεκηθά, ζπάληα, ή πξνζηαηεπφκελα, ελψ θάπνηα απφ απηά βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο βνξεηφηεξεο ή 

λνηηφηεξεο εμάπισζήο ηνπο. Ρν Δζληθφ Θαιάζζην Ξάξθν απνηειεί ηδαληθφ θαηαθχγην γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο 

κεζνγεηαθήο θψθηαο πνπ εθηηκάηαη σο ν ζπνπδαηφηεξνο ηεο Κεζνγείνπ. Ρν λεζί Ξηπέξη είλαη ε πην ζπνπδαία 

πεξηνρή αλαπαξαγσγήο ηεο κεζνγεηαθήο θψθηαο, απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Ξάξθνπ θαη 

πξνζηαηεχεηαη θαη απφ ηε Πχκβαζε ηεο Βαξθειψλεο. 

Πηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Θαιαζζίνπ Ξάξθνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

ε παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ πηέζεσλ – απεηιψλ  πνπ αζθνχληαη ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο 

ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, θαζψο θαη ε επέκβαζε, φπνπ απηή απαηηείηαη κε ηελ αξσγή ησλ αξκφδησλ 

θαηά πεξίπησζε αξρψλ.  

ε παξαθνινχζεζε πξνζηαηεπφκελσλ θαη απεηινχκελσλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο ηνπ Δζληθνχ 

Θαιαζζίνπ Ξάξθνπ Αινλλήζνπ Βνξείσλ Ππνξάδσλ.  

ε επφπηεπζε ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο. 

ε ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ ηνπ Δζληθνχ Θαιαζζίνπ Ξάξθνπ θαη ε πινπνίεζε εηδηθψλ δξάζεσλ 

ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ θαη ηελ αλάδεημε ηεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθήο νηθνινγηθήο 

αμίαο ηνπ ηφπνπ. 

 

Νη δξάζεηο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ιηκλνζάιαζζαο Κεζνινγγίνπ ζπλνςίδνληαη ζηνπο άμνλεο:  

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ & ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΑΞΔΗΙΝΚΔΛΥΛ ΔΗΓΥΛ ΣΙΥΟΗΓΑΠ, ΞΑΛΗΓΑΠ & ΝΗΘΝΡΝΞΥΛ 

ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΝΗΘΝΡΝΞΥΛ & ΔΗΓΥΛ 

ΙΖΤΖ ΑΛΑΓΘΑΗΥΛ ΘΑΛΝΛΗΠΡΗΘΥΛ, ΠΚΒΑΡΗΘΥΛ ΚΔΡΟΥΛ 

ΔΛΓΛΑΚΥΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΔΑΗΠΘΖΡΝΞΝΗΖΠΖΠ & ΠΚΚΔΡΝΣΗΘΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ ΡΥΛ 

ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΔΡΑΗΟΥΛ ΘΑΗ ΡΝ ΘΝΗΛΝ 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

Ζ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ δξάζεσλ, αληαπνθξίλεηαη ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο δξάζεο ηνπ Φ.Γ. πνπ κεηαμχ 

άιισλ πεξηιακβάλνπλ: 

Αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο ηνπ ρψξνπ γηα ην ζρεδηαζκφ, ηεξάξρεζε θαη δηαηχπσζε πξνηάζεσλ πνπ λα απαληνχλ 

ζε ππαξθηέο αλάγθεο θαη πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο. 

Δπηθνηλσλία θαη δηαηήξεζε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε θνξείο ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ παξαγσγψλ/ρξεζηψλ. 
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Αμηνπνίεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ σξίκαλζε έξγσλ πνπ επηιχνπλ ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα ηεο 

πεξηνρήο. 

Κε βάζε απηνχο ηνπο ζηφρνπο θαη ζηα πιαίζηα αξκνδηνηήησλ ηνπ, ν Φ.Γ. ζπγθέληξσζε, θαηέγξαςε θαη 

θαηαρψξεζε ζε βάζε δεδνκέλσλ ζηνηρεία κειεηψλ, έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηελ 

πεξίνδν 1980-2010. Αμηνιφγεζε ηα απνηειέζκαηά ηνπο, ηεξάξρεζε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ζρεδίαζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη παξεκβάζεηο ηνπ.   

Πε φ, ηη αθνξά ηε ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ πινπνίεζε ηεο 

πξάμεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ αιιά θαη δξάζεσλ  πνπ επηθεληξψλνπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο 

Caretta caretta ζηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Δπξσπατθή Δδαθηθή Ππλεξγαζία Διιάδα-Ηηαιία 2007-2013» 

κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «PRO.ACT. NATURA 2000». 

 

Ρέζεθαλ ζε πξνηεξαηφηεηα δξάζεηο ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε θνξείο, ππεξεζίεο, 

ρξήζηεο πνπ αθνξνχλ ζε: 

α) πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε καζεηψλ. 

β) νξγάλσζε εθδειψζεσλ, εκεξίδσλ. 

γ) νξγάλσζε ζπζθέςεσλ κε θνξείο θαη ππεξεζίεο. 

δ) νξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή κε ηνπηθνχο θνξείο ζε δξάζεηο φπσο θαζαξηζκφο αθηψλ ζηα πιαίζηα ηεο 

εθζηξαηείαο MEDSOS «Θαζαξίζηε ηε Κεζφγεην», θχιαμε ηνπ δάζνπο Φξάμνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Γαζαξρείν Κεζνινγγίνπ, επφπηεπζε ηεο πεξηνρήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιαζξνζεξίαο ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Γαζαξρείν Κεζνινγγίνπ θαη ηνλ Θπλεγεηηθφ Πχιινγν. 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 
 


