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Το όροσ Κυλλινθ (Ηιρεια) ζχει χαρακτθριςτεί 
περιοχι NATURA 2000 (GR2530001)  
και Ηϊνθ Ειδικισ Ρροςταςίασ για τθν 
Ορνικοπανίδα(GR2530006). Από το 

Φεβρουάριο του 2018 εντάςςεται ςτθν 
περιοχι ευκφνθσ του Φορζα Διαχείριςθσ 
Χελμοφ- Βουραϊκοφ. Εντόσ των ορίων του 

μπορεί κανείσ να ςυναντιςει μοναδικά είδθ 
χλωρίδασ και πανίδασ κακϊσ και ιδιαίτερουσ 

γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ.  

ΣΕΛΙΔΑ 2 

Δοάρειπ εμημέοωρηπ &          

 Δσαιρθηςξπξίηρηπ 
 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΕΛΜΟΤ-ΒΟΤΡΑΪΚΟΤ                                                                                           ΣΕΤΧΟ 10                        

σμμεςξυή ρςξ  

11ξ Μξσρικό Υερςιβάλ Εήοειαπ  

Το 11ο Μουςικό Φεςτιβάλ Ηιρειασ πραγμα-
τοποιικθκε από 29 ζωσ 31 Αυγοφςτου ςτο 
χϊρο του Χιονοδρομικοφ Κζντρου Ηιρειασ. Το 
Φεςτιβάλ ςυγκεντρϊνει κάκε χρόνο πλθκϊ-
ρα κόςμου και εκτόσ από τα μουςικά γεγο-
νότα διοργανϊνει κι άλλεσ δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ ορειβαςία, πεηοπορία, επίςκεψθ ςτο 
ςπιλαιο του Ερμι, αςτροπαρατιρθςθ κ.α., 
με ςκοπό οι ςυμμετζχοντεσ να ζρκουν πιο 
κοντά ςτθ φφςθ. Θ διοργάνωςθ επίςθσ ζχει 
ζντονα ευαιςκθτοποιθμζνο χαρακτιρα όςον 
αφορά το περιβάλλον. Πλεσ οι δραςτθ-
ριότθτεσ ςζβονται απόλυτα το χϊρο, υπάρχει 
αυςτθρι οδθγία για το άναμμα φωτιάσ για 
τθν αποφυγι πυρκαγιϊν ενϊ γίνεται ιδιαί-
τερθ διαχείριςθ απορριμμάτων (zerowaste 
προςζγγιςθ, ανακφκλωςθ). 
 

Οι εκπρόςωποι του ΦΔΧΒ επιςκζφτθκαν το 
χϊρο του Φεςτιβάλ τθν Ραραςκευι 30 Αυ- 
 
 

γοφςτου και ςυνομίλθςαν με τουσ διοργανω-
τζσ για τθν περιβαλλοντικι αξία του χϊρου 
και τισ πρωτοβουλίεσ του φεςτιβάλ με ςτόχο 
τθν προςταςία του. Επίςθσ, δόκθκε ζμφαςθ 
ςτισ δράςεισ για τθν ενθμζρωςθ των 
ςυμμετεχόντων όςον αφορά τθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ και τισ περιοχζσ NATURA 
2000 (μουςικοκεατρικι παράςταςθ για τθν 
κομποςτοποίθςθ, ενθμερωτικι ομιλία, ενθ-
μερωτικά φυλλάδια ΦΔΧΒ).  
 

Το Μουςικό Φεςτιβάλ Ηιρειασ είναι ζνασ 
κεςμόσ που ςε ςυνεργαςία με το ΦΔΧΒ 
μπορεί να αποτελζςει μια καυμάςια αφορμι 
για τθν ενθμζρωςθ, τθν ευαιςκθτοποίθςθ και 
τθν εκπαίδευςθ του κοινοφ για τισ περιοχζσ 
NATURA2000. 



Στο ζργο ςυμμετζχουν ςυνολικά 15 εταίροι 
και 3 υποςτθρικτικοί εταίροι από 10 χϊρεσ 
τθσ Μεςογείου με επικεφαλισ τθν Ρερι-
φζρεια Ρελοποννιςου. Το Ρανεπιςτιμιο Ρα-
τρϊν ςυμμετζχει ωσ εταίροσ με υποψήφια 
περιοχή "INHERITURA" το Εθνικό Πάρκο 
Χελμοφ - Βουραϊκοφ, ςτθν οποία αναμζνεται 
να λάβουν χϊρα οι πιλοτικζσ δράςεισ του 
ζργου INHERIT.  
 

Σθμαντικό ςτόχο του ζργου αποτελεί θ 
δθμιουργία περιοχϊν "INHERITURA", δθ-
λαδι παράκτιων περιοχϊν τθσ Μεςογείου με 
φυςικι κλθρονομιά, με μεγάλθ τουριςτικι 
κίνθςθ, ςτισ οποίεσ ωςτόςο λαμβάνουν χϊρα 
ενζργειεσ προςταςίασ και αξιοποίθςθσ του 
περιβάλλοντοσ μζςω δράςεων από κάτω 
προσ τα πάνω (bottom-up activities). Θ ανά-
δειξθ τθσ περιοχισ ςε περιοχι «INHERITURA» 
κα ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ τθσ επιςκεψι-
μότθτασ τθσ περιοχισ με ταυτόχρονθ τόνωςθ 
τθσ τοπικι οικονομίασ.  

ΣΕΛΙΔΑ 3 

σμμεςξυή ςξσ ΥΔ  

Φελμξύ-Βξσοαϊκξύ ρςημ 

Δμημεοωςική Ζμεοίδα  

ςξσ έογξσ INHERIT 
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Το Ευρωπαϊκό ζργο INHERIT  
υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ 
"INTERREG MED" με ςτόχο τθν προςταςία 

και τθν προϊκθςθ τθσ φυςικισ κλθρονομιάσ 
ςε Μεςογειακοφσ παράκτιουσ και 

καλάςςιουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ. 

Με επιτυχία πραγματοποιικθκε τθν Τρίτθ, 15 
Οκτωβρίου 2019, θ Ενθμερωτικι Θμερίδα 
του Ευρωπαϊκοφ Ζργου INHERIT, ςτο Αρχο-
ντικό τθσ Ραλαιολογίνασ ςτα Καλάβρυτα. 
 

Στθν Θμερίδα  παρουςιάςτθκε αναλυτικά το 
ζργο INHERIT και οι πιλοτικζσ του δράςεισ. Ο-
μιλία πραγματοποίθςε ο κ. Χ. Μποφρασ, Κα-
κθγθτισ του Τμ. Μθχανικϊν Θ/Υ & Ρλθρο-
φορικισ του Ρανεπ. Ρατρϊν, ο κ. Γρ. Ιατροφ, 
Ρρόεδροσ του ΦΔ και Ομότ. Κακθγθτισ του 
Τμιμ. Βιολογίασ του Ρανεπ. Ρατρϊν, ο κ. Ρ. 
Δθμόπουλοσ, Κακθγθτισ του Τμιμ. Βιολογίασ  
του Ρανεπ. Ρατρϊν και ο κ. Β. Κόκκινοσ, 
Μεταδιδ. Ερευνθτισ του Τμ. Μθχανικϊν Θ/Υ 
& Ρλθροφορικισ, μζλοσ τθσ ομάδασ ζργου 
INHERIT. 



Θ Διεθνήσ Ημζρα για τη Μείωςη των 
Φυςικϊν Καταςτροφϊν ξεκίνθςε το 1989, 

φςτερα από πρόςκλθςθ τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν και 

γιορτάηει τον τρόπο με τον οποίο οι 
άνκρωποι και οι κοινότθτεσ ςε όλο τον κόςμο 
μειϊνουν τθν ζκκεςι τουσ ςε καταςτροφζσ 

και ευαιςκθτοποιοφνται ςτουσ κινδφνουσ που 
αντιμετωπίηουν. Το ζτοσ 2016 ξεκίνθςε θ 

εκςτρατεία "Sendai Seven" από τθν UNDRR, 
με επίκεντρο τουσ 7 ςτόχουσ  

του Ρλαιςίου Sendai. 
 

Φζτοσ, για το ζτοσ 2019, θ Θμζρα 
επικεντρϊνεται ςτο ςτόχο D με ςκοπό «τθν 

ουςιαςτικι μείωςθ των καταςτροφικϊν 
ςυνεπειϊν από καταςτροφζσ ςτισ υποδομζσ 

ηωτικισ ςθμαςίασ και τθ διακοπι των 
βαςικϊν υπθρεςιϊν, μεταξφ των οποίων είναι 

οι εγκαταςτάςεισ υγείασ και εκπαίδευςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ 

αντοχισ τουσ, ζωσ το ζτοσ 2030». 

Με μεγάλθ επιτυχία και μεγάλθ προςζλευςθ 
κοινοφ πραγματοποιικθκε, το Σάββατο 16 
Νοεμβρίου 2019, θ Θμερίδα Ενθμζρωςθσ και 
Ευαιςκθτοποίθςθσ για τον εορταςμό τθσ 
«Διεκνοφσ Θμζρασ για τθ Μείωςθ των 
Φυςικϊν Καταςτροφϊν», ςτο Ξενοδοχείο 
«Βυηαντινό», ςτθν Ράτρα. Τθν θμερίδα 
διοργάνωςε το Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο 
Ελλάδασ/Ραράρτθμα Ρελοποννιςου & Δυτι-
κισ Στερεάσ Ελλάδασ ςε ςυνεργαςία με το 
Φορζα Διαχείριςθσ Χελμοφ - Βουραϊκοφ και 
το Τμιμα Γεωλογίασ του Ρανεπιςτθμίου 
Ρατρϊν. 
 

Σκοπόσ τθσ θμερίδασ και του ςυνόλου των 
ειςθγιςεων ιταν θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθ-
τοποίθςθ του κοινοφ όςον αφορά τθ πρό-
λθψθ και τθ μείωςθ των φυςικϊν κατά-
ςτροφϊν και των ςυνεπειϊν τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ. Επίςθσ, αναδείχκθκε θ επιτακτικι 
ανάγκθ για ςυνεργαςία μεταξφ των εμπλε-
κόμενων φορζων και τθσ πολιτείασ.  
 

ΖΜΔΡΙΔΑ  

εμημέοωρηπ και 

εσαιρθηςξπξίηρηπ  

για ςξμ εξοςαρμό ςηπ 

 «Διεθμξύπ Ζμέοαπ  

για ςη Μείωρη ςωμ Υσρικώμ 

Καςαρςοξτώμ 2019» 

ΣΕΛΙΔΑ 4 
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Σκοπόσ τθσ θμερίδασ και του ςυνόλου των 
ειςθγιςεων ιταν θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθ-
τοποίθςθ του κοινοφ όςον αφορά τθ πρό-
λθψθ και τθ μείωςθ των φυςικϊν κατά-
ςτροφϊν και των ςυνεπειϊν τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ. Επίςθσ, αναδείχκθκε θ επιτακτικι 
ανάγκθ για ςυνεργαςία μεταξφ των εμπλε-
κόμενων φορζων και τθσ πολιτείασ.  



 

Θ ζναρξθ τθσ θμερίδασ πραγματοποιικθκε με 
χαιρετιςμό των επιςιμων παρευριςκομζνων. 
Ομιλία πραγματοποίθςε ο κ. Γρ. Ιατροφ, Ομό-
τιμοσ Κακθγθτισ του Τμιματοσ Βιολογίασ του 
Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν και Ρρόεδροσ του Δ.Σ. 
του Φορζα Διαχείριςθσ Χελμοφ-Βουραϊκοφ, 
παρουςιάηοντασ το Ραγκόςμιο Γεωπάρκο 
Χελμοφ-Βουραϊκοφ τθσ UNESCO και τθν πε-
ριοχι ευκφνθσ του Φορζα Διαχείριςθσ Χελ-
μοφ-Βουραϊκοφ. Στθ ςυνζχεια, ομιλία πραγ-
ματοποίθςε ο κ. Γ. Θλιόπουλοσ, Αναπλ. Κα-
κθγθτισ του Τμιματοσ Γεωλογίασ του Ρα-
νεπιςτιμιο Ρατρϊν με κζμα «Γεωπάρκο 
Χελμοφ-Βουραϊκοφ και Φυςικζσ Καταςτρο-
φζσ». Ζπειτα, ομιλία πραγματοποίθςε ο κ. Α. 
Ηελθλίδθσ, Κακθγθτισ και Ρρόεδροσ του Τμι-
ματοσ Γεωλογίασ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν 
με κζμα τθ «Συμβολι των γεωλόγων ςτθν 
πρόλθψθ των επιπτϊςεων από πλθμμφρεσ - 
κατολιςκιςεισ - διάβρωςθ ακτϊν», ο κ. Δ. 
Κατςαρόσ, Δαςολόγοσ Msc PhD, Διευκυντισ 
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ 
και Ιονίου με κζμα τισ «Καινοτόμεσ πρακτικζσ 
ςτθν υπθρεςία τθσ πολιτικισ προςταςίασ», 
και ο Κ. Νικολακόπουλοσ, Αναπλ. Κακθγθτισ 
του Τμιματοσ Γεωλογίασ του Ρανεπιςτθμίου 
Ρατρϊν με κζμα «Νζεσ τεχνολογίεσ ςτθν 
αντιμετϊπιςθ των φυςικϊν καταςτροφϊν». 
Τζλοσ, ομιλία πραγματοποίθςε ο Ε. Σϊκοσ, 
Αναπλ. Κακθγθτισ Τμιματοσ Γεωλογίασ του 
Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν με κζμα «Σειςμικι 
επικινδυνότθτα ςτθ Δυτικι Ελλάδα» και ο κ. 
Ν. Δεποφντθσ, Επίκ. Κακθγθτισ του Τμιματοσ 
Γεωλογίασ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν με 
κζμα «Κατολιςκιςεισ: Ζνα διαχρονικό φαινό-
μενο με απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ». 

ΣΕΛΙΔΑ 5 
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ΣΕΛΙΔΑ 6 

Ο ΦΔΧΒ με αφορμι το κάλεςμα τθσ Ορνι-
κολογικισ Εταιρείασ και ςε ςυνεργαςία με το 
ΚΡΕ Κλειτορίασ - Ακράτασ διοργάνωςε ςειρά 
εκπαιδευτικϊν δράςεων για το Νθπιαγωγείο 
και το Δθμοτικό Καλαβρφτων. 
 

Τθ Δευτζρα 7 Οκτωβρίου εκπρόςωποι του 
ΦΔΧΒ επιςκζφτθκαν το Νθπιαγωγείο Καλα-
βρφτων και πραγματοποίθςαν ενθμερωτικι 
ομιλία ςτα παιδιά με ςτόχο τθν εξοικείωςθ 
τουσ με τα πουλιά και τθν ζννοια τθσ 
μετανάςτευςθσ. Στθ ςυνζχεια, παρουςίαςαν 
φωτογραφικό και ακουςτικό υλικό από 
μεταναςτευτικά πουλιά που ςυναντϊνται 
ςτθν περιοχι. 
 

 

Τθν Τετάρτθ 9 και τθν Ρζμπτθ 10 Οκτωβρίου 
οι μακθτζσ τθσ ΣΤ’ και Ε’ τάξθσ του Δθμοτικοφ 
Καλαβρφτων επιςκζφτθκαν το ΦΔ για τον 
εορταςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Θμζρασ Ρουλιϊν 
2019, και ζλαβαν μζροσ ςε δραςτθριότθτεσ 
που είχαν ενθμερωτικό, εκπαιδευτικό και 
ψυχαγωγικό χαρακτιρα.  

Δξοςαρμόπ ςηπ Δσοωπαϊκήπ 

Γιξοςήπ Πξσλιώμ 2019 – 

EUROBIRDWATCH 2019 
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Δκπαιδεσςικέπ Δοάρειπ 



ΣΕΛΙΔΑ 7 

Στα πλαίςια των δραςτθριοτιτων που υλο-
ποιικθκαν για τον εορταςμό τθσ Θμζρασ, δό-
κθκε θ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να ενθμε-
ρωκοφν για τα χαρακτθριςτικά των πουλιϊν, 
τθν μετανάςτευςθ και τθ ςθμαντικότθτα τθσ,  
κακϊσ και για τα μεταναςτευτικά πουλιά που 
μπορεί να ςυναντιςει κάποιοσ ςτθν περιοχι 
μασ, να παρακολουκιςουν επίδειξθ κατά-
ςκευισ ταΐςτρασ με κακθμερινά υλικά, να 
πάρουν μζροσ ςε πεηοπορία κατά μικοσ του 
μονοπατιοφ Χιονοδρομικό Κζντρο - Καλά-
βρυτα, να παρατθριςουν τθν ορνικοπανίδα 
τθσ περιοχισ με κιάλια και τθλεςκόπια και να 
ςυμμετζχουν ςε βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ 
και περιβαλλοντικά παιχνίδια ενεργοποιϊ-
ντασ τισ αιςκιςεισ τουσ.  
 

Πλεσ οι δράςεισ αγκαλιάςτθκαν από τα μα-
κθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ που τα ςυνό-
δευςαν κακϊσ τουσ ζδωςε τθν ευκαιρία να 
ζρκουν ακόμα πιο κοντά ςτθ φφςθ, να μά-
κουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν περιοχι 
τουσ και να προβλθματιςτοφν για πικανά 
προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα μετα-
ναςτευτικά πουλιά αλλά και το περιβάλλον 
γενικότερα. 
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Θ Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιϊν αποτελεί 
τθν 1θ δράςθ παγκόςμιασ εμβζλειασ που 

διοργανϊκθκε από τθ BirdLife International. 
Ρραγματοποιικθκε για πρϊτθ φορά ςτισ 9-
10 Οκτωβρίου 1993 ςε περιςςότερεσ από 

100 χϊρεσ και πραγματοποιείται κάκε χρόνο, 
το πρϊτο Σαββατοκφριακο του Οκτωβρίου. 



Ο ΦΔ Χελμοφ-Βουραϊκοφ, ενζταξε ςτο Επιχει-
ρθςιακό Ρρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφο-
ρϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 
2014 - 2020», τθν Ρράξθ «Επιχοριγθςθ του 
Φορζασ Διαχείριςθσ Χελμοφ-Βουραϊκοφ για 
δράςεισ διαχείριςθσ προςτατευόμενων πε-
ριοχϊν, ειδϊν και οικοτόπων», ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ 921.130,00 €.  
 
Το φυςικό αντικείμενο τθσ πράξθσ αφορά ςτθ 
χρθματοδότθςθ διαχειριςτικϊν δράςεων με 
ςτόχο τθν προςταςία και διατιρθςθ τθσ 
βιοποικιλότθτασ τθσ περιοχισ ευκφνθσ του 
ΦΔ Χελμοφ-Βουραϊκοφ, ςφμφωνα με τον 
Ν.4519/2018. 
 

Οι δράςεισ που χρθματοδοτοφνται ςτοχεφ-
ουν: 
 
α) ςτθ βελτίωςθ του κακεςτϊτοσ διατιρθςθσ  
οικοτόπων και ειδϊν των οδθγιϊν 92/43/ΕΟΚ 
και 2009/147/ΕΚ, που ο βακμόσ διατιρθςισ 
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Έμςανη ρε  

      Δσοωπαϊκά 

 Ποξγοάμμαςα 
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τουσ είναι μθ ικανοποιθτικόσ ι κακόσ ι ζχουν 
ικανοποιθτικό ι άγνωςτο βακμό και χριηουν 
επαναλαμβανόμενθσ διαχείριςθσ ι προςτα-
ςίασ,  
 

β) ςτθ περιβαλλοντικι ενθμζρωςθ και ευ-
αιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ, των 
τοπικϊν φορζων κακϊσ και του ευρφτερου 
κοινοφ που επιςκζπτεται τθν περιοχι ςε 
κζματα βιοποικιλότθτασ, και  
 

γ) ςτθ δικτφωςθ των Φορζων Διαχείριςθσ 
Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν μεταξφ τουσ, με 
ςκοπό τθ ςφναψθ ςυνεργαςίασ, τθν ανταλ-
λαγι τεχνογνωςίασ, εμπειρίασ και καλϊν 
πρακτικϊν, μζςα από τθν ταυτόχρονθ 
εκπαίδευςθ του προςωπικοφ από ειδικοφσ 
επιςτιμονεσ του αντικειμζνου τθσ προ-
ςταςίασ τθσ βιοποικιλότθτασ.  
 

Το φυςικό αντικείμενο τθσ πράξθσ εναρ-
μονίηεται με τισ δράςεισ του ειδικοφ ςτόχου 
32 (Ανάςχεςθ τθσ Απϊλειασ τθσ Βιο-
ποικιλότθτασ και τθσ Υποβάκμιςθσ των 
Λειτουργιϊν των Οικοςυςτθμάτων) τθσ επεν-
δυτικισ προτεραιότθτασ 6iii του Άξονα Ρρο-
τεραιότθτασ 14 του Επιχειρθςιακοφ Ρρο-
γράμματοσ που προωκοφν τθν εφαρμογι των 
Οδθγιϊν 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ για τθ 
διατιρθςθ των φυςικϊν οικοτόπων κακϊσ 
και τθσ άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ και περί 
τθσ διατθριςεωσ των αγρίων πτθνϊν.  
 

Έμςανη ςξσ ΥΔ  

Φελμξύ-Βξσοαϊκξύ, ρςξ 

Δπιυειοηριακό Ποόγοαμμα 

«Τπξδξμέπ Μεςατξοώμ, 

Πεοιβάλλξμ και Αειτόοξπ 

Αμάπςσνη 2014-2020»,  

ρςημ Ποάνη «Δπιυξοήγηρη ςξσ 

Υξοέα Διαυείοιρηπ  

Φελμξύ-Βξσοαϊκξύ  

για δοάρειπ διαυείοιρηπ 

ποξρςαςεσόμεμωμ πεοιξυώμ» 
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Θ εφαρμογι των δράςεων διαχείριςθσ κα 
ςυμβάλει κετικά ςτθν ανάδειξθ του φυςικοφ 
πλοφτου τθσ περιοχισ και ςυνεπϊσ ςτθν 
οικοτουριςτικι τθσ ανάπτυξθ. Άλλωςτε, θ 
οικοτουριςτικι ανάπτυξθ κάκε περιοχισ εν-
δυναμϊνει τθν οικονομία τθσ χωρίσ να δθ-
μιουργεί προβλιματα ςτθν αειφορικι δια-
χείριςθ του περιβάλλοντοσ. 
 
Ο ΦΔ Χελμοφ-Βουραϊκου ςε όλθ τθ διάρκεια 
υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ και μζχρι τθν ολοκλι-
ρωςι τθσ που κα είναι θ 31θ Δεκεμβρίου 
2023 κα ενθμερϊνει αναλυτικά το κοινό με-
ςω ςυναντιςεων και θμερίδων που κα πραγ-
ματοποιεί. 

σμμεςξυή ςξσ  

Υ.Δ. Φελμξύ-Βξσοαϊκξύ  

ρε Ποόγοαμμα ςηπ Πεοιτέοειαπ 

Δσςικήπ Δλλάδαπ  
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Οι διαχειριςτικζσ δράςεισ προσ υλοποίθςθ 
είναι οι εξισ: 
 
1. Προβολή δράςεων του ΦΔ Χελμοφ-

Βουραϊκου ςτα πλαίςια τησ πράξησ ΕΠ 
ΤΜΕΠΕΡΑΑ. 
 

2. Τποςτήριξη τησ υμμετοχήσ του ΦΔ 
Χελμοφ-Βουραϊκου ςτο Δίκτυο των 
Ευρωπαϊκϊν Γεωπάρκων και το 
Παγκόςμιο Δίκτυο Γεωπάρκων. 
 

3. Δράςη επιςτημονικήσ τεκμηρίωςησ και 
ανάπτυξη τεχνογνωςίασ ςχετικά με την 
εφαρμογή τησ εθνικήσ και Ευρωπαϊκήσ 
τρατηγικήσ για τη Βιοποικιλότητα και 
Οργάνωςη και υποςτήριξη Workshops. 
 

4. Επιςτημονική υποςτήριξη για τον 
προςδιοριςμό των θζςεων μικρο-
αποθεμάτων ςημαντικϊν ειδϊν 
χλωρίδασ ςτην περιοχή ευθφνησ του ΦΔ 
Χελμοφ-Βουραϊκου. 
 

5. χεδιαςμόσ προςταςίασ των οικοτόπων 
ςτην περιοχή του Βουραϊκοφ ποταμοφ 
από πιθανότητα εκδήλωςησ πυρκαγιάσ. 
 

6. Τπολογιςμόσ και αξιολόγηςη τησ 
φζρουςασ τουριςτικήσ ικανότητασ ςτο 
φαράγγι του Βουραϊκοφ ποταμοφ. 
 

7. Καταγραφή των πιζςεων ςτην περιοχή 
ευθφνησ του ΦΔ Χελμοφ-Βουραϊκου για 
την προςταςία και αειφόρο διαχείριςη 
των αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν 
φυτϊν. 
 

8. Αξιολόγηςη τησ κατάςταςησ των 
οικοςυςτημάτων ςτην περιοχή ευθφνησ 
του ΦΔ. 
 

 

9. Διερεφνηςη εφαρμογήσ μζτρων 
προςταςίασ των ενδημικϊν ειδϊν 
ιχθυοπανίδασ ςτο Εθνικό Πάρκο Χελμοφ-
Βουραϊκοφ. 
 

10. Μελζτη για τη ανόρθωςη πλατφφυλλων 
δαςϊν από πρεμνοφυή ςε ςπερμοφυή. 
 

11. Δημιουργία Μικροαποθεμάτων. 
 

12. Επανειςαγωγή του φυτικοφ είδουσ 
Silene conglomeratica. 



 
 
Σκοπόσ τθσ ςιμανςθσ των γεωτόπων και τθσ 
ανάδειξθσ των μονοπατιϊν-γεωδιαδρομϊν 
είναι θ πλθροφόρθςθ, θ εκπαίδευςθ (πινα-
κίδεσ υποδοχισ και ενθμζρωςθσ) και ο προ-
ςανατολιςμόσ του επιςκζπτθ (πινακίδεσ κα-
τεφκυνςθσ), δθμιουργϊντασ το απαραίτθτο 
αίςκθμα αςφάλειασ ςτον επιςκζπτθ και δί-
νοντασ του τθ δυνατότθτα να προγραμματίηει 
τθν πορεία του. 
 

Μζςω τθσ πραγματοποίθςθσ του ζργου κα 
είναι δυνατι θ ανάδειξθ των μονοπατιϊν-
γεωδιαδρομϊν ςε όλθ τθν ζκταςθ του Γεω-
πάρκου, γεγονόσ που κα ςυντελζςει ςτθν 
προϊκθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ 
ςτθν περιοχι, μζςω τθσ ςυνδυαςτικισ προ-
βολισ γεωποικιλότθτασ και βιοποικιλότθτασ, 
κακϊσ και των περιοχϊν αρχαιολογικοφ, κρθ-
ςκευτικοφ, ιςτορικοφ και πολιτιςτικοφ ενδια-
φζροντοσ. Θ ςιμανςθ με πινακίδεσ υπο-
δοχισ, ενθμζρωςθσ και κατεφκυνςθσ είναι 
απολφτωσ αναγκαία για τθν ανάδειξθ των 
γεωτόπων του Ραγκόςμιου Γεωπάρκου Χελ-
μοφ-Βουραϊκοφ τθσ UNESCO, που παρου-
ςιάηουν μια ξεχωριςτι γεωλογικι ιςτορία και 
αποτελοφν μοναδικά τοπία ι/και ςθμεία 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τουριςτικοφ 
ενδιαφζροντοσ. 

 Ο ΦΔ Χελμοφ-Βουραϊκοφ, ςε ςυνζχεια τθσ 
πρόςκλθςθσ τθσ Ομάδασ Τοπικισ Δράςθσ ΟΤΔ 
ΑΧΑΪΑ Α.Ε.- ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙ-
ΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ Α.Ε.) για τθν 
υποβολι αιτιςεων, ενζταξε ςτο ΡΟ-
ΓΑΜΜΑ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 2014-2020, 
Μζτρο 19: «ΤΟΡΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΜΕ ΡΩΤΟ-
ΒΟΥΛΙΑ ΤΟΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΘΤΩΝ CLLD/ 
LEADER», Υπομετρο 19.2: «ΣΤΘΙΞΘ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΔΑΣΕΩΝ ΥΡΟ ΤΘΝ ΤΟΡΙΚΘ 
ΣΤΑΤΘΓΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΓΙΑ ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΧΑΑΚΤΘΑ», Δράςθ 19.2.4: 
«ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΡΛΑΣΘ ΧΩΙΩΝ 
ΣΕ ΑΓΟΤΙΚΕΣ ΡΕΙΟΧΕΣ», Υποδράςθ 
19.2.4.3:«Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμό-
ςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ 
αναψυχισ, ανάπλαςθσ χϊρων εντόσ οικι-
ςμϊν, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουρι-
ςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (ενδεικτικά: 
ςθμάνςεισ, δθμόςιοι κοινόχρθςτοι χϊροι, 
προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ 
διαδρομζσ)», τθν πράξθ με τίτλο: «ΣΤΘΙΞΘ 
ΣΕ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΡΑ-
ΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΩΡΑΚΟΥ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΑΪΚΟΥ 
ΤΘΣ UNESCO», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
130.000,00 €. Θ Ρράξθ ςυγχρθματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο-
τικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ). 
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Έμςανη ςηπ ποάνηπ «ΣΖΡΙΞΖ Δ 

ΤΠΖΡΔΙΔ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΔ ΣΟΤ 

ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΓΔΩΠΑΡΚΟΤ 

ΦΔΛΜΟΤ-ΒΟΤΡΑΪΚΟΤ ΣΖ 

UNESCO» ρςξ ςξπικό ποόγοαμμα 

CLLD/LEADER 2014-2020 

Θ Ρράξθ κα υλοποιθκεί ςτα εξισ Υποζργα:  
1. φνταξη γεωλογικοφ χάρτη Γεωπάρκου 

 2. Παραγωγή ζντυπου και ψηφιακοφ 
ενημερωτικοφ υλικοφ για το Γεωπάρκο, και  

3. ήμανςη του Γεωπάρκου. 
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Παγκόρμιξ Γεωπάοκξ        

Χελμξύ - Βξσοαϊκξύ
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«Ανιξλόγηρη ςξσ Παγκόρμιξσ 

Γεωπάοκξσ Φελμξύ-Βξσοαϊκξύ 

ςηπ UNESCO , 

22-26 Ιξσλίξσ 2019» 

Θ περιοχι του Εκνικοφ Ράρκου Χελμοφ-
Βουραϊκοφ, που ανικει ςτα Ραγκόςμια Γεω-
πάρκα τθσ UNESCO από το 2015, αξιολο-
γήθηκε επιτυχϊσ από εντεταλμζνουσ αξιο-
λογητζσ τησ UNESCO, τθν εβδομάδα από 22 
ζωσ 26 Ιουλίου 2019 λαμβάνοντασ πράςινθ 
κάρτα και παραμζνοντασ ςτο δίκτυο για τα 
επόμενα 4 χρόνια, μζχρι και τθν επόμενθ 
αξιολόγθςθ.  
 

Τθν πρϊτθ θμζρα, Δευτζρα 22 Ιουλίου, ςτο 
Αρχοντικό τθσ Ραλαιολογίνασ πραγματο-
ποιικθκε ανοιχτι εκδιλωςθ υποδοχισ των 
αξιολογθτϊν, με ςχετικζσ παρουςιάςεισ των 
δράςεων του ΦΔ για τθν προςταςία και 
ανάδειξθ του Εκνικοφ Ράρκου Χελμοφ-
Βουραϊκοφ και Ραγκόςμιου Γεωπάρκου τθσ 
UNESCO, το διάςτθμα από τθν προθγοφμενθ 
αξιολόγθςθ, το 2015, ζωσ ςιμερα. 
 

Τισ επόμενεσ θμζρεσ, πραγματοποιικθκαν 
ξεναγιςεισ εντόσ του Εκνικοφ Ράρκου και 
Γεωπάρκου Χελμοφ-Βουραϊκοφ και ςυναντι-
ςεισ με εκπροςϊπουσ παραγωγικϊν Φορζων 
και Υπθρεςιϊν τθσ περιοχισ, οι οποίοι 
αποτελοφν και ςυνεργάτεσ του Γεωπάρκου, 
με κοινό ςκοπό τθν προςταςία, ανάδειξθ και 
αναγνωριςιμότθτα τθσ περιοχισ ςε πα-
γκόςμιο επίπεδο λόγω τθσ μοναδικισ γεω-
ποικιλότθτασ και βιοποικιλότθτασ τθσ πε-
ριοχισ.  
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σμμεςξυή ςξσ  

Παγκόρμιξσ Γεωπάοκξσ  

Φελμξύ-Βξσοαϊκξύ ςηπ UNESCO  

ρςημ 44η σμάμςηρη ςξσ 

Δσοωπαϊκξύ Δικςύξσ Γεωπάοκωμ 

& ρςξ 15ξ Δσοωπαϊκό σμέδοιξ 

Γεωπάοκωμ ρςημ Ιρπαμία 

Τα Παγκόςμια Γεωπάρκα τησ UNESCO είναι 
περιοχζσ που διακζτουν μνθμεία γεωλογικισ 

κλθρονομιάσ παγκόςμιασ αξίασ. 
 
 

 Θ προςτατευόμενθ περιοχι περιλαμβάνει 
40 ςημαντικοφσ Γεϊτοπουσ,  

10 εκ των οποίων ανικουν ςτον Κατάλογο 
Γεωτόπων Εκνικισ Σθμαςίασ (οι γεϊτοποι 
ςτο Φαράγγι Βουραϊκοφ, Σπιλαιο Λιμνϊν, 

Μζγα Σπιλαιο), δθλαδι γεωλογικζσ περιοχζσ 
που ζχουν ιδιαίτερθ επιςτθμονικι, 

αιςκθτικι, εκπαιδευτικι αξία αλλά και 
αρχαιολογικό, οικολογικό, ιςτορικό ι 

πολιτιςτικό ενδιαφζρον.  
 

Το Γεωπάρκο Χελμοφ-Βουραϊκοφ καλφπτει 
ζκταςθ 647 τ.χλμ. και το μεγαλφτερο κομμάτι 

του βρίςκεται ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ 
Ελλάδασ. Ραρουςιάηει μια ξεχωριςτι 

γεωλογικι ιςτορία, ενϊ φιλοξενεί πολφ 
ςθμαντικι βιοποικιλότθτα, μοναδικά τοπία, 
ςθμεία πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και άρτιεσ 

επιςτθμονικζσ, εκπαιδευτικζσ και τουριςτικζσ 
υποδομζσ όπωσ το Σπιλαιο των Λιμνϊν, τισ 

πθγζσ του Αροάνιου ποταμοφ ςτο 
Ρλανθτζρο, το Φαράγγι του Βουραϊκοφ 

Ροταμοφ με τον μοναδικό οδοντωτό 
ςιδθρόδρμο Διακοφτοφ – Καλαβρφτων, τθ 

λίμνθ Τςιβλοφ, τθ λίμνθ Δόξα, τισ 
εγκαταςτάςεισ του Ρεριβαλλοντικοφ Κζντρου 

Κλειτορίασ - Ακράτασ ςτθν Κλειτορία, τισ 
εγκαταςτάςεισ του Χιονοδρομικοφ Κζντρου, 

το τθλεςκόπιο Αρίςταρχοσ κλπ. 
 

Το Ραγκόςμιο Γεωπάρκο Χελμοφ-Βουραϊκοφ 
τθσ UNESCO, με εκπροςϊπουσ τθν κα Ε. Κου-
μοφτςου, Συντονίςτρια του Ζργου, Ρεριβαλ-
λοντολόγο και τον κ. Γ. Θλιόπουλο, Αναπλ. 
Κακθγθτι του Τμιμ. Γεωλογίασ Ρανεπ. 
Ρατρϊν και Επιςτθμονικό Συνεργάτθ του Γε-
ωπάρκου, ςυμμετείχε ςτθν 44θ Συνάντθςθ 
του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Γεωπάρκων και ςτο 
15ο Ευρωπαϊκό Συνζδριο Γεωπάρκων τθσ 
UNESCO, που ζλαβε χϊρα ςτο Sierra Norte de 
Sevilla UNESCO Global Geopark τθσ Ιςπανίασ, 
23 ζωσ 27 Σεπτεμβρίου 2019. 
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Στθ ςυνάντθςθ ςυμμετείχαν οι εκπρόςωποι 
των 73 Ευρωπαϊκϊν Γεωπάρκων. Στθ ςυνά-
ντθςθ ςυηθτικθκαν κζματα κοινά που αφο-
ροφν όλα τα μζλθ του Δικτφου, κακϊσ και 
προτάςεισ για διακρατικζσ ςυνεργαςίεσ και 
χρθματοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων 
ςτισ περιοχζσ των Γεωπάρκων μζςω Ευρω-
παϊκϊν Ρρογραμμάτων. 
 

Θ άριςτθ οργάνωςθ, θ άψογθ φιλοξενία, το 
υψθλό επίπεδο των ειςθγιςεων, των ανα-
κοινϊςεων και των παρουςιάςεων, χαρα-
κτιριςαν ςτο 15ο Ευρωπαϊκό Συνζδριο Ρα-
γκόςμιων Γεωπάρκων τθσ UNESCO.  
 

Ο κ. Σ. Τςάκοσ, Αρχιτζκτονασ Μθχανικόσ και 
εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ του ΦΔ, παρουςίαςε 
τθ νζα ςιμανςθ των Γεωτόπων του Ρα-
γκόςμιου Γεωπάρκου Χελμοφ-Βουραϊκοφ τθσ 
UNESCO. Χαρακτθριςτικά τθσ αρχιτεκτονικισ 
τθσ νζασ ςιμανςθσ αποτελοφν θ καινοτομία, 
ο μινιμαλιςμόσ, θ ενςωμάτωςθ ςτο φυςικό 
τοπίο και ταυτόχρονα θ ορατότθτα ςε με-
ταβλθτζσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
 

Κατά τθ διάρκεια του ςυνεδρίου, μασ δόκθκε 
θ ευκαιρία να ζχουμε ςυναντιςεισ με ςυνα-
δζλφουσ από όλο τον κόςμο, να μάκουμε 
καλζσ πρακτικζσ και τθν διαχείριςθ των Γεω-
πάρκων τουσ και πωσ μποροφμε να αξιο-
ποιιςουμε όλθ αυτι τθν εμπειρία που ζχει 
αναπτυχκεί ςτα Ραγκόςμια Γεωπάρκα για τθν 
καλφτερθ παρουςία και του Γεωπάρκου 
Χελμοφ-Βουραϊκοφ. 
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ήμερα, ςτα Παγκόςμια Γεωπάρκα UNESCO 
περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων, τα 

Γεωπάρκα Λζςβου, Ψηλορείτη,  
Χελμοφ-Βουραϊκοφ, Βίκου-Αϊου και ητείασ 

από την Ελλάδα  
και το Γεωπάρκο Σροόδουσ τησ Κφπρου. 

Ο ΦΔ Χελμοφ-Βουραϊκοφ ςυμβάλει ςτθν προ-
ϊκθςθ δράςεων εναλλακτικοφ τουριςμοφ πε-
ριβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, προςταςίασ και 
ανάδειξθσ του περιβάλλοντοσ ςτθν περιοχι 
του Εκνικοφ Ράρκου, με πολλαπλά οφζλθ για 
τθν τοπικι κοινωνία. Ζτςι κακιερϊνεται θ 
αναγνϊριςθ του Εκνικοφ Ράρκου Χελμοφ-
Βουραϊκοφ ςαν μνθμείο τθσ UNESCO λόγω 
τθσ ιδιαίτερθσ γεωλογικισ κλθρονομιάσ (πζ-
ραν τθσ μοναδικισ βιοποικιλότθτασ) και από-
λαμβάνει διεκνι αναγνϊριςθ. 
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Στα πλαίςια του προγράμματοσ Life Grecabat, 
καταγράφθκε, ςτο μθ επιςκζψιμο τμιμα του 
Σπθλαίου Λιμνϊν ςτα Καςτριά, μια από τισ 
πιο ςθμαντικζσ χειμερινζσ αποικίεσ ςτθν 
Ευρϊπθ κακϊσ φιλοξενοφνται περιςςότερεσ 
από 18.000 πτερυγονυχτερίδεσ (Miniopterus 
schreibersi) και εννζα επιπλζον είδθ ςε διά-
φορεσ εποχζσ του ζτουσ. Το ςυγκεκριμζνο εφ-
ρθμα πραγματοποιικθκε με τθ ςυνεργαςία 
τθσ διεφκυνςθσ του Σπθλαίου και του ΦΔ 
Χελμοφ-Βουραϊκοφ. 
 

Το πρόγραμμα Life Grecabat ςτοχεφει ςτθ 
βελτίωςθ τθσ κατάςταςθ διατιρθςθσ 10 
ειδϊν χειρόπτερων (Ραραρτιματα II-IV, τθσ 
Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ, και ςθμαντικϊν κατά-
φυγίων τουσ) και 8 επιλεγμζνων ςπθλαίων 
(Τφποσ οικότοπου 8310, Ραράρτθμα Ι τθσ 
Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ), βοθκϊντασ παράλλθλα 
τθν επιβίωςθ τθσ μοναδικισ ςπθλαιόβιασ 
ηωισ (δεκάδεσ ενδθμικά είδθ αςπόνδυλων 
που ηουν μόνο ςε ζνα ι λίγα ςπιλαια τθσ 
Ελλάδασ). Είναι θ πρϊτθ πανελλαδικι προ-
ςπάκεια για διαχείριςθ, προςταςία και ανά-
δειξθ νυχτερίδων, ςπθλαίων και ςπθλαιόβιασ 
ηωισ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκε-
φτείτε τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του προ-
γράμματοσ: https://www.lifegrecabat.eu/el 
 
 
 

Αμακαλύτθηκε η μεγαλύςεοη 

απξικία μσυςεοίδωμ ρςημ Δλλάδα! 
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Βιξπξικιλόςηςα  

 ρςξ Δθμικό Πάοκξ 
 

Οι ορεινοί όγκοι τθσ περιοχισ Χελμόσ, Κυλ-
λινθ, Ερφμανκοσ και Ραναχαϊκό φιλοξενοφν 
το φθμιςμζνο τςάι του βουνοφ Sideritis 
clandestina subsp. peloponnesiaca ενδθμικό 
τθσ Ρελοποννιςου. Είναι μία ζντονα αρω-
ματικι πολυετισ πόα με ανορκωμζνουσ 
βλαςτοφσ που φυτρϊνει ςε βραχϊδεισ κζςεισ 
ςε μεγάλα υψόμετρα. Ζχει  μοναδικζσ ευερ-
γετικζσ ιδιότθτεσ κακϊσ ζχει επιβεβαιωμζνθ 
αντιοξειδωτικι, αντιφλεγμονϊδθ, αντιμικρο-
βιακι και αναλγθτικι δράςθ. Λζγεται ότι 
πιρε το όνομά του από τθν ελλθνικι λζξθ 
«ςίδθροσ» χάρθ ςτθν επουλωτικι δράςθ του 
φυτοφ ζναντι πλθγϊν που προκαλοφνταν από 
ςιδερζνια όπλα. Σφμφωνα με άλλθ εκδοχι 
ονομάςτθκε ζτςι επειδι αποτελεί φυςικι 
πθγι ςιδιρου, αφοφ ςτα ροφιματα που 
παραςκευάηονται από αυτό περιζχεται 
αρκετόσ ςίδθροσ. Μια τρίτθ εκδοχι αναφζρει 
ότι το όνομα προζρχεται από το ςχιμα του 
άνκουσ, κακϊσ τα δόντια κάλυκα που μοιά-
ηουν με αιχμι λόγχθσ.  
 

Να ςθμειωκεί ότι απαγορεφεται πλιρωσ θ 
εκρίηωςθ και θ ολοκλθρωτικι αποκοπι αρω-
ματικϊν-μελιςςοτροφικϊν φυτϊν  όπωσ ζίναι 
το τςάι του βουνοφ, ενϊ επιτρζπεται θ ςυλ-
λογι τουσ ατελϊσ και ςε περιοριςμζνθ πο-
ςότθτα μόνο κατά τθν εποχι ανκοφορίασ και 
ωρίμανςθσ τουσ και αποκλειςτικά για προςω-
πικι χριςθ.  

Έμαπ θηρασοόπ ρςη πεοιξυή μαπ! 
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Επιμζλεια Κειμζνων & Ζκδοςησ:  

Φ.Δ. Χελμοφ-Βουραϊκοφ 
Φωτογραφίεσ:  

Αρχείο Φ.Δ. Χελμοφ-Βουραϊκοφ  
(για φωτογραφικό υλικό  

εκτόσ αρχείου Φ.Δ. αναφζρεται θ πθγι)  
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Λίμνη Μασρολίμνη (2050 μ.), η μοναδική «αλπική» λίμνη ηης Πελοποννήζοσ. 


