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Η προστατευόμενη περιοχή Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου 
Βελεστίνου καταλαμβάνει έκταση 1.218.000 στρεμμάτων κυρίως δασικού τύπου 

Πολυάριθμα ιστορικά χωριά – έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους 

Κτηνοτροφία, γεωργία, δενδροκομία, μελισσοκομία, τουρισμός, βιομηχανική 
παραγωγή 

Ανάγκη εξοικείωσης 

Έννοια της Προστατευόμενης Περιοχής και τους κανονισμούς και τους όρους 
που τη διέπουν 

Στόχοι  

• Προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς  

• Βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 

• Ενημέρωση και εκπαίδευση προς όφελος της προστασίας και της πρόληψης 



 Γενική ενημέρωση: 

Γενικοί όροι και κανονισμοί του νομοθετήματος θεσμοθέτησης της ΠΠ,  

Σύνολο των ενεργειών και μέτρων που είναι απαραίτητα για την προστασία, οργάνωση, 

λειτουργία και ανάδειξη των αξιών και λειτουργιών της ΠΠ 

 Εξειδικευμένη ενημέρωση: Σπουδαιότητα χλωρίδας, πανίδας, οικοσυστημάτων και 
ανάδειξη του κάλους των τοπίων της ΠΠ,  

 Συνεχή ενημέρωση: Δράσεις που διεξάγονται στο χώρο της ΠΠ 

 Ενδυνάμωση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης,  

 Ενίσχυση πολυγνωμίας 

 Επίτευξη θετικότερης αντιμετώπισης του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του ΦΔ από 
την τοπική κοινωνία και από τους εμπλεκόμενους φορείς 



Ενημέρωση Κοινού  

1. Δυνητικοί επισκέπτες: προσέλκυση στην ΠΠ οικοτουριστών από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό  

2. Επισκέπτες Υγροτόπου Κάρλας: πεζοπορία, ποδηλατική διαδρομή και 
ορνιθοπαρατήρηση  

3. Περιπατητικός τουρισμός: διαδρομές στις εκτεταμένες δασικές περιοχές της ΠΠ 
με την εξαιρετικά πλούσια χλωρίδα του Μαυροβουνίου  

4. Κάτοικοι της περιοχής: διαχειριστικοί στόχοι και δράσεις που υλοποιεί ο ΦΔ για 
την ΠΠ για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής  

  



Στελέχωση  

1. Διοικητική υπάλληλος (ΤΕ) 

2. Εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό  

 Δασολόγος ΠΕ 

 Βιολόγος MSc,MSc  

 Δρ. Πολιτικός Μηχανικός  

 Γεωπόνος MSc  

 Ιχθυολόγος MSc  

3. Προσωπικό φύλαξης 

 4 Φύλακες ΔΕ  



 

Υπεύθυνη Δράσεων Περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης:  

Μαρία Χαμόγλου, Ιχθυολόγος MSc 

 Ενημερώνει τον Συντονιστή του Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ και την Πρόεδρο του ΦΔ για την πορεία υλοποίησης 
των έργων/εργασιών του Άξονα 3 "Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση" στο πλαίσιο της 
Αυτεπιστασίας. 

 Συμμετέχει προσωπικά στην υλοποίηση των έργων/εργασιών του Άξονα 3 "Περιβαλλοντική ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση" 

 Παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες που αναλαμβάνει το προσωπικό του ΦΔ. 

 Συνεργάζεται με τα μέλη του Φορέα και τις λοιπές επιτροπές του Δ.Σ. για την διεκπεραίωση των δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Διαχειριστική Αρχή του τεχνικού δελτίου.  

 Ενημερώνει/ πληροφορεί τους επισκέπτες στην προστατευόμενη περιοχή. 

 Μεριμνά για την συμπλήρωση αρχείου επισκεπτών και ξεναγήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του 
προγράμματος ενημέρωσης ευαισθητοποίησης. 

 Μεριμνά για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του Φορέα 

 Υποστηρίζει τη διακίνηση, μεταφορά, διευθέτηση υλικού και επισκεπτών με τα οχήματα του Φορέα 
Διαχείρισης.  

 Συμβάλλει στην τακτική ενημέρωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας. 

 Συμβάλλει στη προώθηση και δημοσιοποίηση όλων των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του Φορέα. 

 Συμβάλλει στην οργάνωση και στη τήρηση αρχείου επαφών (δημοσιογράφοι, ΜΜΕ, σχολεία, εθελοντές). 



Αρμοδιότητες επιστημονικού προσωπικού και προσωπικού φύλαξης 
 

 Υποδοχή, ενημέρωση, πληροφόρηση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή.  

 Προώθηση και υποστήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία της 

περιοχής. 

 Διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, ημερίδων, συναντήσεων, εκθέσεων 

και άλλων εκδηλώσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας. 

 Διαχείριση και εμπλουτισμός του δικτυακού τόπου του Φορέα Διαχείρισης. 

 Υποστήριξη στην υλοποίηση γενικότερων δράσεων και έργων, στα πλαίσια της 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την εύρυθμη λειτουργία και 

την ολοκλήρωση του υποέργου.  

 Υποστήριξη και έλεγχος της κίνησης επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή.  



Πάγιος εξοπλισμός 

 φορητοί και σταθερούς Η/Υ 
 δύο οχήματα τύπου pick-up diesel, 

ένα όχημα τύπου Kuga 4×4 
 2 πεδιοσκόπια και τρία ζευγάρια 

κιάλια  
 φωτοτυπικό μηχάνημα 
 έγχρωμος εκτυπωτής 
 βιβλία και επιστημονικά 

συγγράμματα 
 οδηγοί αναγνώρισης πουλιών 
 φορητή συσκευή προβολής 

(projector) 
 3 φωτογραφικές μηχανές 
 1 τηλεόραση  



Ενημερωτικό υλικό 

Ενημερωτικά φυλλάδια σε τουλάχιστον (6.000) έντυπα, τέσσερα θέματα από (1000) 
ανάτυπα στην ελληνική γλώσσα και τα (500) ανάτυπα στην αγγλική γλώσσα 



Πέντε θεματικές αφίσες (τύποι οικοτόπων, είδη χλωρίδας και πανίδας σε καθεστώς 
προστασίας, ζωγραφικό μήνυμα μαθήτριας για το περιβάλλον) 1500 αφίσες (300 αφίσες 
για κάθε θέμα)  



Χάρτης μονοπατιών της Προστατευόμενης Περιοχής σε 2000 αντίτυπα στην ελληνική 

γλώσσα και 1000 στην αγγλική γλώσσα 

Αποτυπώνονται τα σημεία οικοτουριστικού ενδιαφέροντος (θέσεις θέας, 

μονοπάτια/διαδρομές, θέσεις πληροφόρησης επισκεπτών) και περιγράφονται τα 

βασικότερα χαρακτηριστικά των προτεινόμενων διαδρομών που κατανέμονται σε 

κατηγορίες, όσον αφορά τη δυσκολία τους και την κατανομή τους στο χώρο 



Δέκα ενημερωτικές πινακίδες και έξι αναλόγιων ερμηνείας περιβάλλοντος 
Ενημέρωση επισκεπτών για περιβαλλοντικά θέματα, είδη, οικοτόπους και θέσεις θέας στην 

ΠΠ 



Πινακίδες απαγόρευσης θήρας 

Κατασκευή και τοποθέτηση 20 πινακίδων απαγόρευσης θήρας στα όρια του μονίμου 
καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή της τεχνητής λίμνης Κάρλας από υπαλλήλους 
του Δασαρχείου Βόλου κατόπιν αιτήματος  του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε 



Κονκάρδες 1000 

Μολυβοθήκες 500 

Αυτοκόλλητα 1500 

Καπέλα 2000 

Υλικά προώθησης 
 Φέρουν το λογότυπο και την επωνυμία της προστατευόμενης περιοχής 
 Διανέμονται δωρεάν σε ειδικές ομάδες στόχους (παιδιά, συνέδρους, επίσημους 

καλεσμένους) με σκοπό την προώθηση, προβολή και ενημέρωσης τους, σχετικά 
με το Φορέα Διαχείρισης και την προστατευόμενη περιοχή Κα.Μα.Κε.Βε. 



Συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης 

Παιδιά Ενήλικες Μεμονωμένοι επισκέπτες Σύνολο  
2531 1080 530 3582 
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Νομός Μαγνησίας Νομός Λάρισας Άλλη 

Προέλευση επισκεπτόμενων σχολείων/ 
εκπαιδευτικών φορέων  



Συμμετοχή σε Περιβαλλοντικές Δράσεις 

 Παγκόσμια ημέρα Υγροτόπων – 2013, 2014, 2015 

 Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας -2013 

 Παγκόσμια εθελοντική καμπάνια Let's do it- Greece – 2013, 2014, 2015 

 Διεθνής Ημέρα Μαγείας των Φυτών -2013 

 Καθαρίστε τη Μεσόγειο - 2013 

 Πανευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών – 2013, 2014, 2015 

 Παγκόσμια Ημέρα των Μεταναστευτικών πουλιών  - 2014 

 Χελιδονίσματα – 2015 

 ROADSHOW LAKE KARLA 2BPARKS 2013! – LakeAdmin Concept – 2013 

 Παγκόσμια Ημέρα Νερού – 2015 - Γράφουμε για την Κάρλα 

 

 

 

 





Δικτυακός Τόπος - http://www.fdkarlas.gr 

  

http://www.fdkarlas.gr/
http://www.fdkarlas.gr/


Επισκεψιμότητα διαδικτυακού τόπου 

2011 - 2012 963 

2013 967 

2014 2188 

2015 2401 

Σύνολο 6519 

 Δελτία τύπου 

 Προκηρύξεις, με τις αποφάσεις των επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής αυτών 

 Προσκλήσεις για συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φορέα 

 Γενικές ανακοινώσεις 



Πρόσβαση στην Περιβαλλοντική Πληροφορία με χρήση Τεχνολογίας της Παρακολούθησης από 
Απόσταση 

Περιβαλλοντική, πολιτιστική, τουριστική πληροφορία από υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο 



Δελτία Τύπου 

2011 - 2012 21 

2013 24 

2014 45 

2015 43 

Σύνολο 123 


