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Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ 

Βάσει του άρθρου 15 του Ν. 2742/99 
«Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» μια  εκ των αρμοδιοτήτων των 
Φορέων Διαχείρισης είναι 
 
Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του 
πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις 
αρμοδιότητες και σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης, 
καθώς και στην προστασία της περιοχής ευθύνης 
τους. 



Αναγκαιότητα Ενημέρωσης — 
Ευαισθητοποίησης 

 Έκταση 1218 τετ. χιλ. 
 
 3 ΤΚΣ, 5 ΖΕΠ, 6 ΚΑΖ 

 
 > 24 τύποι οικοτόπων 
 
 Πολυάριθμα ιστορικά χωριά  

 
 Έντονη ανθρωπογενής 

δραστηριότητα  καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους (κτηνοτροφία, 
γεωργία, δενδροκομία, 
μελισσοκομία, υπηρεσίες 
τουρισμού, βιομηχανική παραγωγή) 
 
 



Ομάδες-στόχοι ενημέρωσης 

 Ομάδες νέων, μαθητικές κοινότητες, ομάδες περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης 
 

 Οικοτουρίστες 
 

 Κάτοικοι της περιοχής 
 

 Αρμόδιες αρχές 
 
 Περιβαλλοντικές και άλλες οργανώσεις  

 
 Μέσα μαζικής ενημέρωσης 



Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
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Συνολικά άτομα •  22 επισκέπτες 
το 2011 
 

• 751 
επισκέπτες το 
2012 
 

• 1126 
επισκέπτες από 
τον Ιανουάριο 
2013 μέχρι 
σήμερα  



Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
του κοινού  

Το 2012 ο Φορέας Διαχείρισης 
ενημέρωσε συνολικά 598 επισκέπτες στο 
πεδίο και ειδικότερα: 
 
• 6 Δημοτικά σχολεία, εκ των οποίων, τα 
3 είναι του Ν. Λάρισας, το 1 του Ν. 
Μαγνησίας και τα υπόλοιπα από 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας 
 

• 1 Γυμνάσιο του Ν. Λάρισας 
 

• 3 Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκ 
των οποίων τα 2 είναι του Ν. Λάρισας και 
το τρίτο του Ν. Μαγνησίας 
 

• 127 Μεμονωμένοι επισκέπτες 
 

• Μία ΜΚΟ του Ν. Λάρισας 



Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
του κοινού 
Το 2013 ο Φορέας Διαχείρισης ενημέρωσε 
συνολικά 632 επισκέπτες στο πεδίο και 
ειδικότερα: 
 
• 7 Δημοτικά σχολεία, εκ των οποίων, τα 3 είναι 
του Ν. Μαγνησίας, 2 του Ν. Λάρισας και τα 
υπόλοιπα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας 

 
• 2 Γυμνάσια του Ν. Μαγνησίας 
 

• 2 Λύκεια του Ν. Λάρισας 
 
• 110 Μεμονωμένοι επισκέπτες 
 

• Μία ΜΚΟ του Ν. Λάρισας 
 
• Ενημερωτική περιήγηση σε εκπροσώπους 
οκτώ ευρωπαϊκών χωρών οι οποίοι συγκροτούν 
δεκατρείς εταίρους (μεταξύ των οποίων και η 
Περιφέρεια Θεσσαλίας) στο πλαίσιο του 
προγράμματος  SIGMA for Water  



 
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των σχολείων της περιοχής 
 



Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης 
Παρατήρηση άγριας ορνιθοπανίδας 

Πανευρωπαϊκή Γιορτή 
Πουλιών 2013 

Γενικό Λύκειο 
Καλλιθέας  

Ανθρωπιστικός- 
περιβαλλοντικός 
σύλλογος 
Φιλότης 

Μαθητές 
σχολικών 
μονάδων 



Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης 
"Παγκόσμια Εκστρατεία Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών 2012"  



Πρόγραμμα εθελοντικού καθαρισμού 2013 

Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης 

Εθελοντικός καθαρισμός του υγροτόπου της Κάρλας με 
αφορμή την εκστρατεία "Καθαρίστε τη Μεσόγειο"  

Παγκόσμια εθελοντική καμπάνια "Let's do it- Greece" 



Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης 

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος  2012 



Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης 

Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας 2013  



Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης 
Εκθεσιακό περίπτερο του ΦΔ σε Τοπικές Γιορτές, 
Γιορτή Μήλου  στην Αγιά 2012, 2013 



Παραγωγή πληροφοριακού υλικού – 
έντυπο υλικό 



Πιστοποίηση του Φορέα Διαχείρισης για τη 
διανομή ενημερωτικού υλικού σε σχολεία της 

Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 



Χάρτη μονοπατιών της 
Προστατευόμενης Περιοχής 



Παραγωγή ενημερωτικού υλικού 
Πινακίδες ερμηνείας του περιβάλλοντος 



Παραγωγή ενημερωτικού υλικού 
Πινακίδες τύπου αναλογίου ερμηνείας του 
περιβάλλοντος 



Διοργάνωση ημερίδων 



Συμμετοχή σε συνέδρια 



Ιστοσελίδα 
Url: www.fdkarlas.gr 

http://www.fdkarlas.gr/�


Προβολή του προγράμματος 
στα  Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

 > 70 Δημοσιοποιήσεις άρθρων σε εφημερίδες 
 

 > 70 Δελτία τύπου 
 

 > 10 Αφιερώματα σε περιοδικά 
 

 > 15 Συνεντεύξεις με δημοσιογράφους και τοπικά 
και περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια 
 
 
 
 

 



Δράσεις εκτός Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 
Πράσινο ταμείο 2012 

Έκδοση θεματικού ημερολογίου για την Π.Π. 
Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-
Βελεστίνου  



 Πραγματοποίηση εκδήλωσης  σχετικά με την 
παρουσίαση των δράσεων του Φορέα 
Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-
Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου. 
 

 Προβλέπεται η οργάνωση δράσεων  
περιβαλλοντικού εθελοντισμού που αφορούν 
την προστασία της περιοχής. 

 

Δράσεις εκτός Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 
Πράσινο ταμείο 2013 



Πρόγραμμα LIFE+ 
LIFE NAT/GR/1011 με τίτλο «Διατήρηση και διαχείριση του πληθυσμού των Κιρκινέζι (Falco 
naumanni) στις 3 ΖΕΠ της Θεσσαλίας, Περιοχή θεσσαλικού κάμπου, Περιοχή ταμιευτήρων 
λίμνης Κάρλας, Όρος Μαυροβουνίου»  
 

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του έτους 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2016. 
Τα προγράμματα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά παιχνίδια με τους μαθητές και εκτενέστατη ενημέρωση τους σχετικά με 
τις δράσεις του έργου LIFE ΝΑΤ/GR/1011 
 
 

Εκδήλωση ενημέρωσης  
Μάρτιο 2013 

Tο ταξίδι του Κιρκινεζιού στην 
Αφρική  



Φύλαξη και ενημέρωση κοινού 
 4 επόπτες πεδίου 
 Διαρκής και καθημερινός 

έλεγχος της Π.Π. 
 Ενημέρωσης των χρηστών 

της ΠΠ (αλιείς, κτηνοτρόφοι, 
τουρίστες κ.λπ.) με σκοπό την 
πρόληψη παραβατικών 
δραστηριοτήτων και 
ενεργειών εντός της ΠΠ 

 Συμμετοχή και συλλογή 
οικολογικών πληροφοριών,  

 Καθημερινή επαφή και 
επικοινωνία με τους ντόπιους 
και τους επισκέπτες. 



Φύλαξη και ενημέρωση κοινού 



Καταγραφή χωματερών 

Ρίψη μπαζών 

Επικίνδυνοι ρύποι 
για το περιβάλλον 
και την υγεία 



Αντιμετώπιση πυρκαγιών 

Κατάλληλα 
εξοπλισμένο 
όχημα φύλαξης με 
βυτίο πυρόσβεσης 

Εκδήλωση 
πυρκαγιάς σε 
δασικό 
οικοσύστημα 
Κεραμιδίου 



Αντιμετώπιση πυρκαγιών 

Άριστη συνεργασία με το 
Πυροσβεστικό Σώμα 
Μαγνησίας και Λάρισας με 
αποτέλεσμα την αποτροπή 
και άμεση επέμβαση στα 
περιστατικά πυρκαγιάς 



Αντιμετώπιση πυρκαγιών 

Συστάσεις για κάψιμο 
ξερών χόρτων  
και κλαδιών 



Παράνομη αλιεία 



Περίθαλψης άγριας πανίδας 

Σε συνεργασία με  
τις αντίστοιχες μη 
κυβερνητικούς 
οργανισμούς (ΜΚΟ) 
περίθαλψης άγριας 
πανίδας, έχουν 
«νοσηλευτεί» 
δεκάδες  
είδη πανίδας 



 
Σας ευχαριστώ πολύ!!! 
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