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ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣ: Τo Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου 
 
Ο/Η υπογραφόμενος/η …… … … … … … … … … … … … … ………… … … … … ... νόμιμος εκπρόσωπος ή επικεφαλής της 
ομάδας επισκεπτών1 …………………….………….…………………………………… επιθυμώ να μου χορηγηθεί άδεια για ξενάγηση 
στην περιοχή2 … … … … … … ... … ………………………………….……… 
………………………………….………………………………………….που βρίσκεται εντός των ορίων της Προστατευόμενης Περιοχής 
Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου, ομάδας περίπου  ……… ατόμων, με δική μου ευθύνη από3

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……..… … … … … … … … … … … … … … … … ………………………….. 

 ……/……/2014 
έως ……/……/2014, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τις ακόλουθες δραστηριότητες: … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………… … …………… 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι να ενεργώ σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως αυτή ορίζεται από 
την υπ’ αριθμ.  1989/108208/17-08-10 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 459/2010 τεύχος Δ΄), το ΦΕΚ 354/1990, το ΦΕΚ 599/1976 τεύχος Β, το ΦΕΚ 
430/1987 τεύχος Β.  

Δηλώνω, επίσης, ότι το σύνολο της ομάδας μας αποδέχεται και θα εφαρμόσει τους Κανόνες Ορθής Συμπεριφοράς στην 
Προστατευόμενη Περιοχή Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου που επισυνάπτονται.  

Επιθυμείτε ενημέρωση από το προσωπικό του Φορέα?         Ναι               Όχι  
 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Διεύθυνση:  

Κινητό τηλέφωνο:  Φαξ:  

Ε-mail:  

                                                           
1 Επωνυμία συλλόγου (εφόσον υπάρχει) 
2 Αναφέρετε την ακριβή τοποθεσία που θα κινηθείτε. 
3 Ημερομηνία πραγματοποίησης ξενάγησης 
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Στεφανοβίκειο, …../…./2014 

Εγκρίνεται η αίτηση  
Ημερομηνία …../…./2014 Ο/Η ενδιαφερόμενος/η 

  
(Ονοματεπώνυμο) 

 
……………………… 

 Υπογραφή 
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 

 

1. Σταθμεύστε το αυτοκίνητο σας σε χώρους στάθμευσης και περπατήστε όσο περισσότερο μπορείτε στη φύση. Η περιοχή 
θα αποκαλύψει εύκολα τις ομορφιές της και τα μυστικά της αν έρθετε σε επαφή μαζί της και όχι μέσα από τα τζάμια ενός 
οχήματος. 

2. Μην αφήνετε το ίχνος σας μετά την αποχώρησή σας. Συγκεντρώστε με επιμέλεια απορρίμματα κ.λπ. σε σακούλες 
απορριμμάτων που έχετε εφοδιαστεί από πριν και φεύγοντας τοποθετήστε τις σε κάδους απορριμμάτων. Είναι πολύ 
εύκολο να διατηρήσουμε καθαρό το φυσικό περιβάλλον.  

3. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά (π.χ. σαπούνι) ή άλλες χημικές ουσίες που ρυπαίνουν ή απειλούν τα 
ευαίσθητα οικοσυστήματα της προστατευόμενης περιοχής, όταν κάνετε στάση σε λίμνες, ταμιευτήρες, ρυάκια ή ποτάμια. 

4. Αποφεύγετε τη δυνατή μουσική, τις φωνές, την πρόκληση δυνατών θορύβων και γενικά την όχληση. Η φύση παίζει τη 
δική της μοναδική μουσική. Απολαύστε τη. 

5. Η χάραξη φλοιών δέντρων, η παρενόχληση φωλιών πουλιών και το κόψιμο βοτάνων ζημιώνουν το περιβάλλον και 
απαγορεύονται από τη Δασική Νομοθεσία.  

6. Μην παίρνετε μαζί σας σπόρους φυτών, μικρά φυτά για μεταφύτευση σε κήπους, γλάστρες, κ.λπ. ή είδη ζώων. 



 
 

Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου –
Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) 

Management Body of Ecodevelopment Area of Karla - Mavrovouni – 
Kefalovriso – Velestino (E.A.Ka.Ma.Ke.Ve) 

 
Web: www.fdkarlas.gr   e-mail: info@fdkarlas.gr  
Στεφανοβίκειο Μαγνησίας, Τ.Κ.:375 00, Τηλ:+30 24250-41403 Φαξ:+30 24250-41121 
Stefanovikeio Magnisias, P.C.:375 00, Tel: +30 24250-41403 Fax:+30 24250-41121 

 

 
 

7. Προτιμάτε τη λήψη φωτογραφιών από την συλλογή λουλουδιών, φυτών και ζώων. Αποφεύγετε να κόβετε λουλούδια και 
φυτά καθώς μπορεί εν αγνοία σας να επιδράσετε σε βάρος κάποιου σπάνιου, ενδημικού είδους  χλωρίδας της περιοχής 
Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου.  

8. Μην καταστρέφετε τα οικοσυστήματα φυτών και ζώων   

9. Προσέξτε μην δημιουργήσετε εστία φωτιάς σε περιοχές που μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Αν αντιληφθείτε πυρκαγιά, 
ειδοποιήστε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την πλησιέστερη τοπική αρχή.  

10. Αν αναγνωρίσετε κάποιο σπάνιο είδος φυτού ή ζώου ενημερώστε σχετικά το Φορέα Διαχείρισης. 

11. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, 
ειδοποιείστε αμέσως τις αρμόδιες αρχές ή το Φορέα Διαχείρισης (Δασαρχείο Βόλου τηλ. 24210 26271,39162-3, 
Δασαρχείο Αγιάς τηλ. 24940 22221, 22111 και τον Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. στο τηλ 2425041403).  

Γίνετε από ένας απλός επισκέπτης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου συμμέτοχος 
ενεργός πολίτης στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

 

ΠΠΕΕΡΡΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  ……  

……    ΣΣΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΡΡΕΕΠΠΟΟΥΥΜΜΕΕ  
1) να περιηγηθείτε στα ηλεκτρονικά μέσα του Φορέα Διαχείρισης  

(http://www.fdkarlas.gr/Default.aspx)   
(https://www.facebook.com/groups/fdkarlas/)                                                                       

2) να χρησιμοποιήσετε τα ενημερωτικά φυλλάδια και τους χάρτες της περιοχής προκειμένου να ενημερωθείτε για την μεγάλη οικολογική 
– πολιτιστική αξία, καθώς επίσης και για την πανίδα και τη χλωρίδα της προστατευόμενης περιοχής Κάρλας Μαυροβουνίου 
Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου. 


