
Δράσεις Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την 

προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου -    

Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης  
στην ανάδειξη και προβολή της περιοχής 

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη 

Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, 
Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης  



Ενέργειες Ενημέρωσης  - Ευαισθητοποίησης  

Σκοπός : 

 η διάχυση της περιβαλλοντικής πληροφορίας και των διαχειριστικών δράσεων 
του Φορέα Διαχείρισης  

 η προβολή και ανάδειξη της προστατευόμενης περιοχής 

 η αλλαγή στάσεων, αξιών, συμπεριφορών  

 Σχέδιο Ανάδειξης & 

Πρόγραμμα Ενημέρωσης - 

Ευαισθητοποίησης  

 Έκθεση 

Αποτελεσματικότητας 



Ποιους επιθυμούμε να ενημερώσουμε; 

 

 
Αναγνώριση εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων - «μετόχων» της προστατευόμενης 

περιοχής: 

• Ο τοπικός πληθυσμός αποτελεί την πιο κοινή ομάδα μετόχων και πρέπει να έχει 

έναν από τους κύριους ρόλους στο σχεδιασμό της διαχείρισης της. 

• Οι επισκέπτες  - ευρύτερο κοινό επίσης είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ομάδα που 

μπορεί να αποτελέσει στήριγμα στην προσέγγιση των στόχων λειτουργώντας ως 

μεσάζοντες. 

• Οι μαθητές αποτελούν μια τρίτη εμπλεκόμενη ομάδα. Το Εθνικό Πάρκο λειτουργεί 

ως πολύτιμο «άτυπο» περιβάλλον μάθησης όπου η παρουσία μαθητών 

ενδυναμώνει τον ρόλο του και το ρόλο των υποδομών του ενώ συμβάλει και 
στην ανύψωση του επιπέδου ευαισθητοποίησης των μαθητών καθώς και του 

συγγενικού και φιλικού τους περιβάλλοντος.   

 



Η τοπική κοινωνία του Εθνικού Πάρκου 

Το ανθρώπινο στοιχείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

Εντός της προστατευόμενης περιοχής υπάρχουν 68 οικισμοί και άλλοι 14 στα όρια του.  

Συνολικά το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου περιέχει εκτάσεις 82 οικισμών. 

 

Η τοπική κοινωνία της Π.Π. σήμερα περιλαμβάνει: 

•  τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής 

•  τους επιχειρηματίες του τουρισμού 

•  τους κτηνοτρόφους - γεωργούς 

•  τους υλοτόμους 

•  τους ντόπιους που επισκέπτονται την περιοχή για διακοπές  

•  όσους εργάζονται εντός της Π.Π. σε δήμους, υπηρεσίες, ιδρύματα κ.α. 
 



Συναντήσεις με εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες  

 
Στόχος  

 η εξασφάλιση της αποδοχής του καθεστώτος προστασίας και η ενίσχυση της 
ήπιας ανάπτυξη 

 

 



Δημιουργία ενημερωτικών εντύπων  



Συνεργασία με τοπικούς συλλόγους για την 

διοργάνωση εκδηλώσεων (καθαρισμοί μονοπατιών, 

παιδικά εργαστήρια, θερινές εκδηλώσεις) 

 



Ανάδειξη εκθεσιακών χώρων 



                 Αξιόλογες συνεργασίες 



         

 

Υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων 



Ευαισθητοποίηση Ευρύτερου κοινού – 

Επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου 
Οι δράσεις ενημέρωσης καθίστανται απαραίτητες προκειμένου οι επισκέπτες να 
αντιληφθούν τις σημαντικές οικολογικές αξίες της περιοχής και τους κανονισμούς που τη 
διέπουν ενώ στοχεύουν και στην προσέλκυση επισκεπτών. 

 Λειτουργία 5 Κέντρων Πληροφόρησης  

 Διοργάνωση εκδηλώσεων με αφορμή τον εορτασμό Παγκόσμιων Ημερών  

 Διοργάνωση εκθέσεων  

 Μελέτη οργάνωσης και εμπλουτισμού του εκθεσιακού χώρου 4 Κέντρων 
Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου 

 Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων  

 Δημιουργία θεματικών αφισών  

 Δημιουργία αντικείμενων προβολής του Εθνικού Πάρκου 

 Αναπαραγωγή υφιστάμενου και δημιουργία νέου έντυπου υλικού  - Παραγωγή 
φωτογραφικού λευκώματος με θέμα «Οι ορχιδέες του Εθνικού Πάρκου Βόρειας 
Πίνδου»   

 Λειτουργία και αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Φορέα Διαχείρισης 

 

 

 



Λειτουργία 5 Κέντρων Πληροφόρησης  

(Ασπράγγελοι, Μέτσοβο, Πάπιγκο, Βοβούσα 

και Μαυραναίοι) 

 



Καταγραφή επισκεπτών 

Κέντρων Πληροφόρησης 
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Δημιουργία έντυπου υλικού 



Δημιουργία έντυπου υλικού 



Θεματικών Αφισών 



Αντικειμένων προβολής 



Διοργάνωση Πεζοπορικών διαδρομών 



Εκδηλώσεων για την  

Πανευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών 



Διοργάνωση εκθέσεων 



Δημιουργία ιστοσελίδας & αξιοποίηση 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 



Αποστολή εντύπων σε τουριστικές εκθέσεις 

& τουριστικά γραφεία – Δημοσιεύσεις  



Δράσεις διεθνούς προβολής του 

Εθνικού Πάρκου 

 

 Ανακήρυξη του Οικουμενικού Πατριάρχη ως 
Πρώτου Επιτίμου Προέδρου του Φορέα 

Διαχείρισης  

 Συμμετοχή στη δημιουργία του 1ου 
Πανεπιστημιακού Σταθμού Πεδίου στη 

Μεσόγειο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
εντός του Εθνικού Πάρκου 

 Υποστήριξη προτάσεων υποψηφιότητας για 
την ένταξη στους καταλόγους της UNESCΟ 

περιοχών του Εθνικού Πάρκου  



Δράσεις Ενημέρωσης – 

Ευαισθητοποίησης Μαθητών 

 

Οι προστατευόμενες 
περιοχές συνδυάζουν, 
μέσω των υποδομών, 

τους τα πλεονεκτήματα 
της μάθησης στην τάξη 

με τα πλεονεκτήματα 
που προκύπτουν όταν η 

μάθηση γίνεται στη 
φύση αλλά και όταν 
χρησιμοποιούνται 

στατικά ή δυναμικά 
εκθέματα  
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Πακέτο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 

Μαθητών «Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου. Ας 

μάθουμε… ας παίξουμε…» 

 
 



Άδεια εισόδου σε σχολεία  - 

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών 



Προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης 

Υλοποιούνται στους χώρους των Κέντρων 

Πληροφόρησης ή στο χώρο του σχολείου :   

1. Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου  

2. Η πανίδα του Εθνικού Πάρκου 

3. Η βλάστηση και η χλωρίδα του Εθνικού 

Πάρκου 

4. Η Ορνιθοπανίδα του Εθνικού Πάρκου 

5. Τα γεφύρια του Εθνικού Πάρκου 

6. Παραδοσιακά επαγγέλματα στο Εθνικό 

Πάρκο Βόρειας Πίνδου 

7. Τα τοπικά προϊόντα στο Εθνικό Πάρκο 



Εκδρομές  

Ερμηνείας Περιβάλλοντος 

Επιδιώκοντας την άμεση επαφή με το φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον του Εθνικού Πάρκου : 

 
1. Κήποι Ζαγορίου: Ο δρόμος του νερού  

 
2. Κουκούλι Ζαγορίου: Βότανα και βικογιατροί 

 
3. Βίτσα Ζαγορίου: Διαδρομές στο χώρο και το χρόνο  

 
4. Κόνιτσα: Το δάσος και η διαχείριση του 

 
5. Βοϊδομάτης: Το καθαρότερο ποτάμι της Ευρώπης 

 
6. Όρλιακας: Ένα τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους 

 
7. Ελαφότοπος Ζαγορίου: Παραδοσιακά επαγγέλματα 

στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου 
 

8. Μέτσοβο: Τοπικά προϊόντα του Εθνικού Πάρκου 
Βόρειας Πίνδου 

 



Στόχος του Φορέα Διαχείρισης 

 Η μεγιστοποίηση της δυνατότητας ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και 
αναψυχής των επισκεπτών μέσω της ενίσχυσης των υποδομών του Φορέα 
Διαχείρισης  

 

 Η υλοποίηση του έργου του εκσυγχρονισμού των Κέντρων Πληροφόρησης 

 

 Η ομοιόμορφη κατανομή των επισκεπτών σε όλη την έκταση του Εθνικού 
Πάρκου 

 

 Η σήμανση των ορίων του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου 

 

 Η μελέτη της φέρουσας ικανότητας  

 

 Η σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης Επισκεπτών 

 

 

 

 



Ευχαριστώ πολύ 


