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ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 



Η δυναμική 
• Μακρόχρονη πολιτιστική κληρονομιά 

• Σημαντικό φυσικό απόθεμα 

• Προνομιακή γεωγραφική Θέση 

• Ισχυρή και  πολλά υποσχόμενη παραγωγική 
βάση 

• Μεγάλο επενδυμένο κεφάλαιο 

• Προοπτική 

 

 

 

 





•  17 θεσμοθετημένοι Παραδοσιακοί οικισμοί περιοχής 

• 5 Αρχαίες και Βυζαντινές οχυρώσεις 

• 9 Προϊστορικοί οικισμοί 

• 31 Θεσμοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία 
(ταφές , Μυκηναϊκοί και υστεροβυζαντινοί οικισμοί κλπ) 

• Μεγάλος αριθμός από λοιπά μνημεία ( Εκκλησίες, 
κτίσματα, γεφύρια κλπ) 

πολιτιστική κληρονομιά 
•Κατοικείται από τη Νεολιθική εποχή 
• Στην αρχαιότητα ονομαζόταν Βοιβηίς, από τη νύμφη 
Βοιβηίδα 
•Ο Αργοναυτικός και ο Τρωικός Πόλεμος αναφέρονται 
άμεσα στην περιοχή.  
•Στο βόρειο τμήμα της Βοιβηίδας κατοικούσαν οι 
Κένταυροι και οι Λαπίθες 
 





πολιτιστική κληρονομιά 
 



 
Φυσικό απόθεμα 

 • Η περιοχή Αρμοδιότητας του ΦΔ. Εμπεριέχει εν μέρει ή 
στο σύνολο 8 διαφορετικούς κωδικούς NATURA 2000 

• Εμπεριέχει 6 ΚΑΖ 

• 175 είδη ορνιθοπανίδας πάνω από τα 55 προστατεύονται 
από την οδηγία για τα πουλιά 79/409( πρόγραμμα 
παρακολούθησης)  

• 13 είδη ιχθυοπανίδας ( πρόγραμμα παρακολούθησης)  

• 26 διαφορετικοί τύποι Οικοτόπων εκ των οποίων 5 
οικότοποι κοινοτικού ενδιαφέροντος οδηγία (οδηγία 
(Οδηγίας  92/43/EEC) 

 

 

 

 

 

 



• GR1420004 Περιοχή 
Κάρλας Μαυροβουνίου 
Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου 
έκτασης 43435.5000 Ηα. Η 
περιοχή αυτή 
χαρακτηρίζεται ως Τόπος 
Κοινοτικής Σημασίας (SCI) 

• GR1430001 Περιοχή Όρος 
Πήλιο και Παράκτια 
θαλάσσια ζώνη έκτασης 
31.112,16Ηα.Η περιοχή 
αυτή χαρακτηρίζεται ως 
Τόπος Κοινοτικής Σημασίας 
(SCI) 

• GR1420003 Περιοχή 
Αισθητικό Δάσος  Όσσας 
έκτασης 1025,3Ηα. 
(ταυτίζεται με την 
GR1420007)Η περιοχή αυτή 
χαρακτηρίζεται ως Τόπος 
Κοινοτικής Σημασίας (SCI) 

 

 

Φυσικό 
απόθεμα 

ΧΑΡΤΗΣ 
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 



Φυσικό απόθεμα 

9180 : Δάση σε πλαγίες, λιθώνές ή χαράδρες με Tilio – Acerion 

 

 

 

 

 

 

 

6220 : Μέσο - και θέρμο - Μεσογειακοί ξηρόφιλοι, ως επί το πλείστον αραιοί (ανοικτοί) λειμώνες  ένωσης: «Thero – 
Brachypodion» Φυτωκοινωνία: «Bromus squarrosus - Leontodon cichoriaceus - comm. »  

 
 

 
 

 

Centaurea grisebachii Convolvulus cantabrica Tuberaria guttata Jurinea mollis 

Tilia platyphyllos Hedera helix Tilia tomentosa Quercus frainetto 

Acer pseudoplatanus Aesulus hippocastanum Dactylis glomerata Brachypodium sylvaticum 



Διατροφή Αργυροπελεκάνων(Pelecanus crispus) με Κορμοράνους 
(Phalacrocorax carbo) 

Αυξημένη η ευθύνη μας για τη διατήρηση της αποικιας σε σχέση με 
την αύξηση της στάθμης 

Φυσικό απόθεμα 
Saxicola ruberta _ Cardueliis carduelis 

Αποικία Αργυροπελεκάνων 
(Pelecanus crispus) 

Lanius collurio 



Γεωγραφική Θέση 
• Στο ενδιάμεσο χώρο του 

οικιστικού δίπολου Βόλου – 
Λάρισας 

• Στο ενδιάμεσο της διαδρομής 
Αθήνα Θεσσαλονίκη 

• Πλησίον σε μεταφορικές 
υποδομές (Λιμάνι Βόλου, 
ΠΑΘΕ, Αεροδρόμιο 
Αγχιάλου, Σιδηροδρομική 
γραμμή) 
 

ΒΟΛΟΣ 
 

ΛΑΡΙΣΑ 
 



 
Παραγωγική βάση 

 

Είδος καλλιέργειας 

Αμπελώνες- Αναδιάρθρωση 

Αμπελώνες για επιτραπέζια χρήση 

Αμπελώνες για παραγωγή οίνου 

Αραβόσιτος ποτιστικός 

Βαμβάκι 

Βοσκότοποι 

Δενδρώδεις καλλιέργειες (Αμύγδαλα, Καρύδια, Φιστίκια 

Αυγινής) 

Εκτάσεις δικαιωμάτων αγρανάπαυσης 

Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση που 

προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα 

Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας 

Ενεργειακές καλλιέργειες 

Ζαχαρότευτλα  

Ζωοτροφές 

Καρποί με κέλυφος 

Κηπευτικά μακράς διάρκειας 

Λοιπά σιτηρά  

Μέλι – εκτάσεις με μελίσσια 

Ντομάτες  προς μεταποίηση 

Σταφύλια 

Σιτάρι μαλακό 

Σιτάρι σκληρό ποιοτικό 

Σπόροι σποράς (που προσμετρώνται στα εκτατικά 

δικαιώματα) 

Σπόροι σποράς (που προσμετρώνται στα εκτατικά 

δικαιώματα) 

Φασόλια 

Ο Φορέας έχει συμμετάσχει σε δράσεις προβολής της μέσα από τη: 
• Συμμετοχή σε προγράμματα (Lake admin) 
• Τοπικές εκθέσεις (Μήλου, κάστανου, μανιταριού) 

 



 
Παραγωγική βάση 

 

Κτηνοτροφία 



Επενδυμένο κεφάλαιο 
• «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα» 

98.885.749,76 € 
• «Κατασκευή των απαιτούμενων έργων 

τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από τον π. 
Πηνειό» 6.377.355,06 € 

• «Κατασκευή έργων μεταφοράς και 
διανομής νερού λίμνης Κάρλας (α‘ φάση)» 
24.842.941 € 

• «Κατασκευή των έργων ενίσχυσης 
ύδρευσης μείζονος περιοχής βόλου (α' 
φάση)» 9.083.935 € 

• «Κατασκευή έργων ανάδειξης 
περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας» 
4.226.160,62 € 

• «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών 
έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας α‘ 
φάση» 18.000.000,00€ 

• «Καθαρισμός τμήματος τάφρων 7τ & 2τ 
λειτουργιά αντλιοστασίων και συναφείς 
λειτουργίες» 1.365.000,00 € 

• «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και 
έργων ορεινής υδρονομέας στη λεκάνης 
λίμνης Κάρλας» 12.500.000 € 

• «Κατασκευή των έργων ενίσχυσης 
ύδρευσης μείζονος περιοχής βόλου (β' 
φάση)» 3.500.000 € 

• «Κατασκευή έργων μεταφοράς και 
διανομής νερού λίμνης Κάρλας (β‘ φάση)» 
7.000.000 € 

• «Μεταφορά νερού από τη Γυρτώνη στην 
Κάρλα» 158.138,00 € 
 

• ΣΥΝΟΛΟ :185.939.279,44€ 
 
 



Προοπτική 
Ο Φορέας Διαχείρισης 

έχει αναλάβει : 

 Προγράμματα περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης 



Προοπτική 

 Παραγωγή υλικού προβολής 

 

 Ερμηνείας περιβάλλοντος 

 



Προοπτική 
Συμμετοχή σε προγράμματα 

•LIFE11NAT/GR/1011 •ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ •LakeAdmin 
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