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Ιωάννινα, 21 Δεκεμβρίου 2015 

Μιχάλης Ι. Βάκκας, Msc. Δασολόγος  

Διευθυντής/Συντονιστής Φ.Δ. Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου 



Το “Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου’’ δημιουργήθηκε το 2005, με την Κ.Υ.Α. 23069/2005, και αποτελεί την μεγαλύτερη χερσαία 

Προστατευόμενη περιοχή της Ελλάδας. 

 

Εκτείνεται στους Νομούς Ιωαννίνων και Γρεβενών με την συνολική έκταση της Προστατευόμενης Περιοχής  να ανέρχεται σε 

1.969.741 στρ., η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 30% της συνολικής επιφάνειας των δύο νομών. 

 

Στην έκταση του Εθνικού Πάρκου, συμπεριλαμβάνονται και οι δύο Εθνικοί Δρυμοί της περιοχής, δηλαδή ο Εθνικός Δρυμός Βίκου–

Αώου και ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Βάλια Κάλντα). 

 

Με την παραπάνω Κ.Υ.Α., καθορίστηκαν οι Ζώνες προστασίας της περιοχής, οι επιτρεπόμενες χρήσεις, δραστηριότητες και 

περιορισμοί, για την περιοχή του Εθνικού Πάρκου. Συγκεκριμένα, εντός του Εθνικού Πάρκου καθορίστηκαν: 

 

 3 Περιοχές Προστασίας της Φύσης (πυρήνες), Ζώνες Ι,  

 4 Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών, Ζώνες ΙΙ και 

 4 Περιφερειακές Ζώνες 

Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου 

Ιστορικό 



Αρχικά ο νόμος 1650/86 και εν συνεχεία ο νόμος 2742/1999 προέβλεπαν την σύσταση Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 

κοινωφελούς χαρακτήρα, εποπτευόμενα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,  με σκοπό την διοίκηση και διαχείριση των 

Προστατευόμενων Περιοχών. 

 

 

Για το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, την ευθύνη για την διαχείριση και διοίκηση της Προστατευόμενης Περιοχής, έχει ο Φορέας 

Διαχείρισης των Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου ο οποίος ιδρύθηκε το 2002, μαζί με άλλους 24 Φορείς Διαχείρισης με 

τον νόμο 3044/02. 

 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης των Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο 

αποτελείται από εκπροσώπους των Υπουργείων ΠΕΝ, Αγρ. Αν. & Τροφ., Ανάπτυξης, των Περιφερειών Ηπείρου και Δυτ. 

Μακεδονίας, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού των Νομών Ιωαννίνων και Γρεβενών, των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων 

και Γρεβενών, έναν ειδικό επιστήμονα και εκπρόσωπο των περιβαλλοντικών ΜΚΟ. 

Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου 

Διοίκηση 



Στον Φορέα απασχολούνται συνολικά 24 άτομα προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων τα οποία κατανέμονται στις εξής διοικητικές 

ενότητες του Φ.Δ.: 

Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου 

Προσωπικό – Οργανόγραμμα 



 

Η Βόρεια Πίνδος είναι μία από τις σημαντικότερες σε Εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο περιοχές.  

 

                       φυσικό περιβάλλον                                                      ανθρωπογενές περιβάλλον  

 

 

 

 

              χλωρίδα, πανίδα, οικότοποι,                                                      παραδοσιακοί οικισμοί,  

   γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες, φυσικά τοπία                                            πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία  

 

 

 

  

 

έντονη γεωμορφολογία      

  

 

  

    

  

βραχώδεις κορυφογραμμές 

 υψηλές κορυφές 

απότομες χαράδρες 

ορμητικούς χειμάρρους 

πηγές και ορεινές λίμνες 

οροπέδια 

ενδημικά είδη χλωρίδας  

σπάνια είδη πανίδας 

σημαντικοί τύποι οικοτόπων 

Εξαιρετική 

βιοποικιλότητα 

Ιδιαίτερα Περιβαλλοντικά στοιχεία περιοχής Ε.Π.Β.Π. 

Γενικά 



 

Βλάστηση – Χλωρίδα:  

 

1.800 + είδη φυτών  

 

(σχεδόν το 1/3 των ειδών 

που έχουν καταγραφεί έως 

σήμερα στην Ελλάδα) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ιδιαίτερα Περιβαλλοντικά στοιχεία περιοχής Ε.Π.Β.Π. 

Γενικά 

33 Τύποι οικοτόπων  

 

Είδη ενδημικά της Ελλάδας ή 

της Βαλκανικής 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

      Πανίδα:  

 

 60 είδη θηλαστικών,  

 186 είδη πουλιών,  

 30 είδη ερπετών,  

 14 αμφίβια και  

 17 είδη ψαριών 

 

 

 

  

 

Ιδιαίτερα Περιβαλλοντικά στοιχεία περιοχής Ε.Π.Β.Π. 

Γενικά 



Στην έκταση του Εθνικού Πάρκου περιλαμβάνονται: 

 

2 Εθνικοί Δρυμοί:  

 Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Β.Δ. 487/66, ΦΕΚ 120/Α/66) 

 Εθνικός Δρυμός Βίκου - Αώου (Π.Δ. 213/73, ΦΕΚ 198/Α/73) 

 

 

11 Καταφύγια Άγριας Ζωής (Ν.Δ. 86/1969) 

 

1 Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους  

 

1 Βιογεννετικό Πάρκο 

 

1 Γεωπάρκο:     

 Γεωπάρκο Βίκου-Αώου (UNESCO) 

Ιδιαίτερα Περιβαλλοντικά στοιχεία περιοχής Ε.Π.Β.Π. 

Περιοχές με καθεστώς προστασίας 



 

11 περιοχές ενταγμένες στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Natura 2000», βάσει των Κοινοτικών Οδηγιών 92/43 και 

2009/147 (79/409): 

 

 Όρος Βασιλίτσα (GR 1310001) 

 Βάλια Κάλντα και Τεχνητή Λίμνη Αώου (GR 1310002) 

 Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Βάλια Κάλντα), (Ευρύτερη περιοχή) (GR 1310003) 

 Όρη Όρλιακας και Τσούργιακας (GR 1310004) 

 Εθνικός Δρυμός Βίκου – Αώου (GR 2130001) 

 Κορυφές Όρους Σμόλικας (GR 2130002) 

 Κεντρικό Τμήμα Ζαγορίου (GR 2130004) 

 Περιοχή Μετσόβου (Ανήλιο – Κατάρα) (GR 2130006) 

 Όρος Μιτσικέλι (GR 2130008) 

 Όρος Τύμφη (Γκαμήλα) (GR 2130009) 

 Κεντρικό Ζαγόρι και ανατολικό τμήμα Όρους Μιτσικέλι (GR 2130011) 

Ιδιαίτερα Περιβαλλοντικά στοιχεία περιοχής Ε.Π.Β.Π. 

Περιοχές με καθεστώς προστασίας 





- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΠΠΕΡΑΑ – ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

- Πράσινο Ταμείο  

 

- Life Nature +:  Life ArcPin 

 

- Απόδοση τελών από τη λειτουργία ΜΥΕ εντός Εθνικού Πάρκου  

 

 

 

 

Λειτουργία & Δράσεις Διαχείρισης Φορέα Διαχείρισης 

Χρηματοδότηση 



Κύρια πηγή χρηματοδότησης της λειτουργίας και των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης αποτέλεσε το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΠΠΕΡΑΑ – ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» 

 

 

Τίτλος Πράξης: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ» με 

προϋπολογισμό  3.982.058,47 Ευρώ. 

 

 

 

Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας  

του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου 

 



Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορούσε την υλοποίηση δράσεων απαραίτητων για την διατήρηση της βιοποικιλότητας, στο 

Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν Δράσεις με τη μέθοδο της 

Αυτεπιστασίας που σχετίζονται με τις βασικότερες λειτουργίες του Φορέα Διαχείρισης:   

 

 Επόπτευση - φύλαξη του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. 

 

 Επιστημονική παρακολούθηση (Monitoring) επιλεγμένων ειδών πανίδας  

 

 Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης 

 

 

Επιπρόσθετα, σχεδιάστηκαν να υλοποιηθούν ως ξεχωριστά Υποέργα: 

• Αειφορική πιστοποίηση Δασών του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου 

• Εμπλουτισμός τεσσάρων Κέντρων Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης  

• Επιστημονική Παρακολούθηση (Monitoring) των ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων των Κοιν. Οδηγιών 92/43 & 

2009/147 (79/409) 

 

 

Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας  

του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου 

 



Α. Επόπτευση – Φύλαξη: 

1. Πρόσληψη νέου προσωπικού – ολοκλήρωση Κλιμακίων Φύλαξης:  

 Ασπραγγέλλων  

 Μετσόβου 

 Κόνιτσας 

 Μαυραναίων 

 

2. Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού: 

Πυροσβεστικό αυτοκίνητο (σύνολο 4), ηλεκτρονικός εξοπλισμός (GPS, φωτ. Μηχανές, κά), λοιπός εξοπλισμός (επινώτιοι 

πυροσβεστήρες, τσεκούρια, αλυσοπρίονα, κ.ά), ιματισμός – ομοιόμορφη εμφάνιση φυλάκων 

 

 

Βασικές Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης  

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  2007-2013 ΕΣΠΑ 

Τι  κάναμε 



Βασικές Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  2007-2013 ΕΣΠΑ 



Α. Επόπτευση – Φύλαξη: 

3. Στενή συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (αποστολή δρομολογίων, συνεργασία σε αντιμετώπιση 

περιστατικών) 

 Δασική υπηρεσία 

 Θηροφυλακή  

 Πυροσβεστική υπηρεσία 

 Πολιτική Προστασία  

 Ελληνική Αστυνομία 

 

4. Σύνταξη μελέτης για την επικινδυνότητα έναρξης και διάδοσης δασικών πυρκαγιών στο Εθνικό Πάρκο  Βόρειας 

Πίνδου 

 

Βασικές Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  2007-2013 ΕΣΠΑ 

Τι  κάναμε 



Βασικές Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  2007-2013 ΕΣΠΑ 



Α. Επόπτευση – Φύλαξη: 

5. Σύνταξη σε ετήσια βάση: Προγράμματος επόπτευσης-φύλαξης και  Απολογισμού της προηγούμενης χρονιάς 

 

Βασικές Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  2007-2013 ΕΣΠΑ 

Τι  κάναμε 



Β. Επιστημονική Παρακολούθηση ειδών πανίδας: 

1. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε επιστημονική παρακολούθηση ειδών πανίδας για πρώτη φορά με αυτεπιστασία - 

ίδια μέσα.  

Απόκτηση τεχνογνωσίας στα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης. 

Παρακολουθήσαμε το αγριόγιδο, τη βίδρα και την ιχθυοπανίδα της περιοχής με σημαντικά αποτελέσματα. 

 

Βασικές Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  2007-2013 ΕΣΠΑ 

Τι  κάναμε 



Β. Επιστημονική Παρακολούθηση ειδών πανίδας: 

2. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού – συνεργασία με 3 εξωτερικούς συνεργάτες 

 

3. Προμήθεια εξειδικευμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού  

1 όχημα τύπου pick up, ειδικές κάμερες φωτοπαγίδευσης, Συσκευές ηλεκτραλιείας, ειδικά τηλεσκόπια, φωτ μηχανές, GPS, 

Λογισμικά GIS – Τηλεπισκόπησης & δορυφορικές εικόνες, κ.ά.  

Δημιουργία και εμπλουτισμός Ψηφιακών Βάσεων Δεδομένων 

 

 

Βασικές Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  2007-2013 ΕΣΠΑ 

Τι  κάναμε 



Γ. Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης: 

1. Πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης 

 

2. Βελτίωση των υποδομών των Κέντρων Πληροφόρησης – Συνεργασία με WWF Ελλάς για την παραχώρηση του Κ.Π. 

του Μικρού Παπίγκου – Σχεδιασμός για τη λειτουργία του Κ.Π. Κλειδωνιάς (συνεργασία με τον Δήμο Κόνιτσας) – 

Διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του Κ.Π. Ασπραγγέλων (συνεργασία με τον Δήμο Ζαγορίου). 

 

 

 

Βασικές Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  2007-2013 ΕΣΠΑ 

Τι  κάναμε 



Γ. Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης: 

 

3. Δημιουργία ενημερωτικού υλικού – Αναπαραγωγή παλαιότερων εκδόσεων και δημιουργία νέων 

    Δημιουργία για πρώτη φορά Εκπαιδευτικού Πακέτου (ηλικίες 6-12 ετών)  

Βασικές Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  2007-2013 ΕΣΠΑ 

Τι  κάναμε 



Γ. Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης: 

4. Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση.  

       Ενδεικτικά κατά την διάρκεια του 2014: 

 επισκέφτηκαν τα Κ.Π. πάνω από 10.000 επισκέπτες  

 παρακολούθησαν τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, τις Εκδρομές Ερμηνείας Περιβάλλοντος και το 

Χριστουγεννιάτικο Εργαστήρι που υλοποίησε ο Φορέας Διαχείρισης πενήντα έξι (56) σχολικές μονάδες 

 περισσότεροι από 2.000 μαθητές, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ενημερώθηκαν για το Εθνικό Πάρκο είτε στην τάξη τους, 

είτε επισκεπτόμενοι κάποιο Κέντρο Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης 

 

Βασικές Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  2007-2013 ΕΣΠΑ 

Τι  κάναμε 



Γ. Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης: 

5. Διενέργεια και Συμμετοχή σε πλήθος εκδηλώσεων. Συνεργασία με τους τοπικούς Συλλόγους. 

Βασικές Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  2007-2013 ΕΣΠΑ 

Τι  κάναμε 



Γ. Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης: 

6. Δράσεις ανάδειξης και προβολής της προστατευόμενης περιοχής και προσέλκυση επισκεπτών  

 

  Αποστολή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού σε όλες τις τουριστικές εκθέσεις στις οποίες συμμετείχαν με περίπτερα οι 

Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας όπως στη Στοκχόλμη, στο Τελ Αβίβ, στο Βελιγράδι, στη Μόσχα κ.ά. καθώς 

και σε εκθέσεις για τον αγροτουρισμό στο Βερολίνο και την Κύπρο. 

  Προβολή της περιοχής στο επίσημο περιοδικό του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών περιοδικό 2board, στην ενότητα Discover 

Greece (Green issue Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014) 

  Αποστείλαμε ενημερωτικό υλικό για το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου στην Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο προκειμένου 

να διατίθεται δωρεάν στο κοινό που επισκέπτεται τους χώρους της – Άμεσα θα αποσταλεί και σε άλλες ελληνικές 

Πρεσβείες. 

Βασικές Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  2007-2013 ΕΣΠΑ 

Τι  κάναμε 



Δ. Παροχή γνωμοδοτήσεων έργων και δραστηριοτήτων: 

Ο Φορέας Διαχείρισης κατά την τελευταία πενταετία παρείχε γνωμοδότηση κατά τη διαδικασία έκδοσης περιβαλλοντικών όρων 

για 104 έργα και δραστηριότητες, με πλήρη επιστημονική και νομική τεκμηρίωση. 

  

Σύμφωνα με το άρθρο 4, Παρ. Γ της ΚΥΑ 23069/2005, “Για όλα τα επιτρεπόμενα από την παρούσα απόφαση έργα και 

δραστηριότητες ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Κατά τη διαδικασία αυτή απαιτείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.” 
 

Για την σύνταξη της γνωμοδότησης από τον Φ.Δ., λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παραμέτρους: 

  οι διατάξεις της ΚΥΑ 23069/2005 

  η ύπαρξη επιπρόσθετων νομοθετικών περιορισμών όπως η ύπαρξη περιοχής Natura 2000, Καταφυγίων άγριας ζωής, 

Τοπία ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους, κ.ά. 

  η πιθανή συνέργεια με άλλα έργα που έχουν κατασκευαστεί ή προταθεί να κατασκευαστούν στην περιοχή, 

  αποτελέσματα σχετικών μελετών που έχουν συνταχθεί από τον Φ.Δ. όπως, π.χ.  μελέτη Παρακολούθησης ειδών 

(Monitoring), μελέτη εγκατάστασης ΜΥΕ, κ.ά. 

 

Βασικές Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  2007-2013 ΕΣΠΑ 

Τι  κάναμε 



Α. Πιστοποίηση Αειφορικής διαχείρισης των δασών του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου 

 

Δεν υπάρχουν προδιαγραφές στο υπουργείο περιβάλλοντος για την συγκεκριμένη μελέτη. Ως αποτέλεσμα δεν κατέστη εφικτό 

να υλοποιηθεί η Προγραμματική Σύμβαση που είχε υπογραφεί με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας. 

 

Β. Παρακολούθηση, καταγραφή, και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων 

οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΕ 

καθώς και άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή του Εθνικού 

Πάρκου Β. Πίνδου.  
 

Το έργο δεν υλοποιήθηκε την τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο διότι προδικαστικές και δικαστικές προσφυγές υποψηφίων 

αναδόχων κατά τη διαδικασία του Διεθνούς Διαγωνισμού επέφεραν σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα η 

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ να μη δώσει σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Λοιπές Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης  

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  2007-2013 ΕΣΠΑ 

Τι δεν κάναμε-γιατί? 



Γ. Εμπλουτισμός και οργάνωση εκθεσιακών χώρων επιλεγμένων Κέντρων Πληροφόρησης    

 

Το συγκεκριμένο έργο επρόκειτο να δημοπρατηθεί με Διεθνή Διαγωνισμό αλλά τελικώς δεν υλοποιήθηκε λόγω της μεγάλης 

καθυστέρησης (περίπου 16 μήνες) έγκρισης της τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ. 

Λοιπές Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  2007-2013 ΕΣΠΑ 

Τι δεν κάναμε-γιατί? 



Συμμετέχουμε ως εταίρος μαζί με τον Δ. Γρεβενών, την ΜΚΟ Καλλιστώ  και την Αναπτυξιακή Γρεβενών στο πρόγραμμα με τίτλο: 

“Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση των όρων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στη Β. Πίνδο” 

 

• Προμήθεια και εγκατάσταση 53 Ηλεκτροφόρων περιφράξεων και 41 Στεγανών κάδων για την αποτροπή προσέγγισης 

αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές 

• Λειτουργία μικτής Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για Αρκούδες, από προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΒΠ και της 

"Καλλιστώ" 

• Λειτουργία Μονάδας Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων  

• Πιλοτική λειτουργία Μονάδας Σκύλων "Καρελίας" για απώθηση προβληματικών αρκούδων  

• Παραγωγή kit με οδηγίες χρήσης και αντίδοτα για άμεση αντιμετώπιση περιστατικών δηλητηριασμένων δολωμάτων τα 

οποία θα μοιραστούν στους κτηνοτρόφους του Εθνικού Πάρκου 

• Πιλοτική ραδιοσήμανση αρκούδων για ανάταξη συμπεριφοράς εξοικείωσης-προσέγγισης σε οικισμούς 

 

Άλλες πηγές χρηματοδότησης  

LifeArcPin (LIFE12 NAT/GR/000784) 

 

 



“Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση των όρων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στη Β. 

Πίνδο” 

 

• Εφαρμογή ειδικών αποτρεπτικών μέσων (ραδιοκολάρα σε προβληματικές αρκούδες, τροφοπαγίδες με σπρέυ, κλπ) 

• Συνολική παρακολούθηση πληθυσμού αρκούδας  

• Πενταψήφια γραμμή καταγγελίας περιστατικών-προβλημάτων από προσέγγιση αρκούδας 

• Αξιοποίηση Δικτύου Κατόχων Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών για χορήγηση ΣΦΚ σε κτηνοτρόφους - Δράση στην οποία 

συνεργάζεται ο Φ.Δ. με την Καλλιστώ και μέχρις στιγμής έχουν δοθεί περισσότερα από 90 κουτάβια 

Άλλες πηγές χρηματοδότησης  

LifeArcPin (LIFE12 NAT/GR/000784) 

 

 



Άλλες πηγές χρηματοδότησης  

                                    ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Μικρές επιχορηγήσεις από το 2011 έως το 2014. Κυριότερες δράσεις που υλοποιήθηκαν 

από το Πράσινο Ταμείο: 

 

 Σύνταξη κατηγοριοποιημένου καταλόγου τοπικών προϊόντων περιοχής Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου και διερεύνηση 

δυνατότητας και διαδικασιών πιστοποίησής τους   

 Εκπόνηση Μελέτης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Δράσεων Εθελοντών 

 Εκπόνηση Μελέτης Κατηγοριοποίησης και Σχεδιασμού Σήμανσης Εθνικού Πάρκου 

 Προμήθεια 10 Ηλεκτροφόρων Περιφράξεων 

 Σήμανση Κέντρων Πληροφόρησης – Εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων 

 

 



Αποτίμηση 

 

Θετική καθώς έγιναν πολλά παρά τα διαρκή και σημαντικά προβλήματα: 

- Συχνές και μεγάλες καθυστερήσεις στην χρηματοδότηση 

- Υπουργείο που όχι απλώς δεν βοήθησε αλλά δημιούργησε πλήθος προβλημάτων: συγχωνεύσεις – καταργήσεις, ορισμός των 

ΦΔ ως Υπολόγων, καθυστερήσεις στον ορισμό Προέδρου και αντικατάσταση μελών Δ.Σ., μη συμμετοχή εκπροσώπων των 

υπουργείων στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., πλήρης αβεβαιότητα για το μέλλον, διαχρονική έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη 

στήριξη των Φ.Δ., κ.ά. 

 

Ο Φορέας μεγαλώνει σταδιακά την αποδοχή του και την αναγνώριση του ρόλου του από την τοπική κοινωνία.  

 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου 

συγκαταλέγεται μεταξύ των Φ.Δ. που είχαν τις καλύτερες επιδόσεις κατά την προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

 

Αποτίμηση - Σχεδιασμός 



Σχεδιασμός  

 
- Υλοποίηση των έργων που δεν έγιναν την τρέχουσα Προγραμματική περίοδο (Monitoring, τον εμπλουτισμό των Κ.Π., την 

σήμανση της Π.Π.), καθώς και: 

 Σχέδιο Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής 

 Δημιουργία Κέντρου Περίθαλψης άγριας πανίδας 

 Ανάδειξη του Γεωπάρκου Βίκου - Αώου 

 Αύξηση συνεργασίας με τοπικές αρχές και υπηρεσίες 

 Αύξηση εξωστρέφειας και δράσεων προσέλκυσης επισκεπτών στην περιοχή 

 Αναζήτηση νέων συνεργασιών και οικονομικών πόρων 

    
 

- Σκοπός του Φορέα είναι να συνεχίσει να συμβάλει όχι μόνο στη διατήρηση και διαχείριση του σπάνιου φυσικού πλούτου 

αλλά και στην ήπια και αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 

 

 

Αποτίμηση - Σχεδιασμός 



 

Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου όχι απλώς δεν αποτελεί εμπόδιο για μια ήπια ανάπτυξη της 

ευρύτερης περιοχής αλλά αντιθέτως αποτελεί το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημά της  

 

 

 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι μας ότι ακριβώς δίπλα μας βρίσκεται το μεγαλύτερο Εθνικό 

Πάρκο της Χώρας. Θα πρέπει όχι μόνο να το διατηρήσουμε αλλά και να το χαρούμε. 

 

 

 

 

 

Συμπερασματικά 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


