
          KarlaSchool 

Δράση 1 - Workshops ενημέρωσης ομάδων γεωργών 
και κτηνοτρόφων της περιοχής για την εφαρμογή 
καλών πρακτικών για την προστασία της 
βιοποικιλότητας 
 
 
Φορέας: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ – Εταιρεία Συμβούλων 
 
 
 
 

  
Βελεστίνο 19 Ιανουαρίου 2018 



Αναγκαιότητα 
 
Για πάνω από 60 χρόνια λίμνη δεν υπήρχε και ο 
κόσμος που ζούσε και δραστηριοποιούταν γύρω 
από αυτήν, δεν είχε εξοικειωθεί πως να 
συμπεριφέρεται σε ένα τέτοιο περιβάλλον.  
 
Κατά καιρούς οι αλλαγές μεγεθών της λίμνης 
έχουν δημιουργήσει θέματα. Εμείς θα 
ενημερώσουμε τους αγρότες και κτηνοτρόφους 
πως να συμπεριφέρονται στο περιβάλλον αυτό. 





Στόχος Δράσης 

• η προστασία του ευαίσθητου υγροτοπικού 
συστήματος 

 

• η ενίσχυση της «περιβαλλοντικής συνείδησης» των 
παραγωγικών ομάδων του πρωτογενή τομέα της 
Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε. 

 

Μέσω της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης των 
γεωργών και των κτηνοτρόφων  



Υλοποίηση Δράσης 

Φορέας Υλοποίησης: ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ 

Προϋπολογισμός: 5.000,00€ 

Διάρκεια Υλοποίησης: 16 μήνες 

 

 

Δύο κύκλοι: 

• Α΄ κύκλος: 3 – 4 Μαρτίου 2018, 25 γεωργοί και 25 
κτηνοτρόφοι,  

 

• Β΄ κύκλος: Φθινόπωρο 2018, 25 γεωργοί και 25 
κτηνοτρόφοι. 



Ομάδα  Γεωργών 

Θεωρητική ενότητα: 

1. Ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με 
αγροτικές δραστηριότητες ζωικών και φυτικών ειδών 
που δεν αποτελούν στόχο, καθώς και για την 
προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας: 

• Ενημέρωση για τη νομοθεσία που διέπει τα γεωργικά 
φάρμακα και την ορθή χρήση τους. 

• Ορθή χρήση και ρύθμιση ψεκαστικών μηχανημάτων. 

• Διαχείριση αποβλήτων που προέρχονται από 
αγροτική δραστηριότητα. 

 



Ομάδα  Γεωργών 

Θεωρητική ενότητα: 

2. Αειφόρος διαχείριση των: 

• Εδαφικών πόρων: προστασία από τη διάβρωση, 
αποφυγή της αλάτωσης, αποφυγή καψίματος της 
καλαμιάς, ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων, 
οργανικές λιπάνσεις. 

• Υδάτινων πόρων: ορθολογική χρήση του νερού για  
άρδευση, υιοθέτηση αποτελεσματικότερων 
συστημάτων άρδευσης και καλλιεργειών. 

• Της βιοποικιλότητας στα γεωργικά συστήματα: 
Διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου, 
διατήρηση των φυτικών φραχτών κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο των πτηνών, μέτρα 
αποφυγής επέκτασης των χωροκατακτητικών φυτών.  



Ομάδα  Γεωργών 

Πρακτική Ενότητα: 

• Ασφαλή αποθήκευση γεωργικών φαρμάκων, οδηγίες 
διαχείρισης κενών συσκευασιών και λοιπών 
ρυπαντών γεωργικών φαρμάκων. 

• Υπόδειξη ελέγχου ψεκαστικού μηχανήματος, επίδειξη 
ορθού ψεκασμού στον αγρό, μέτρηση διασποράς 
ψεκαστικού νέφους. 

• Εφαρμογή  ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών (ορθή 
χρήση νερού και λιπαντική αγωγή, υιοθέτηση καλών 
γεωργικών πρακτικών). 

Αξιολόγηση της κατανόησης της εκπαιδευτικής ύλης: 
παρακολούθηση στον αγρό των πρακτικών των 
αγροτών 



Ομάδα Κτηνοτρόφων 

Θεωρητική ενότητα: 

• Ενημέρωση για τη νομοθεσία «Ρυθμίσεις για την 
κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και 
άλλες διατάξεις». 

 

• Αειφόρος διαχείριση των βοσκοτόπων. Προστασία 
από υπερβόσκηση και υποβόσκηση. Αποφυγή 
συμπίεσης του εδάφους. 

 



Ομάδα Κτηνοτρόφων 

Θεωρητική ενότητα: 

• Παροχή γνώσης σχετικά με τις: 

 

Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν 
στη χρήση ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) 
καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος». 

 

Δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην Κτηνοτροφία».  



Ομάδα Κτηνοτρόφων 

Πρακτική Ενότητα: 

• Εκπαίδευση κτηνοτρόφων στη σωστή διαχείριση 
ποιμνίων και αγελών.  

• Ορθή διαχείριση αποβλήτων, υποπροϊόντων και 
υπολειμμάτων κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. 

• Υπόδειξη σε οργανωτικά θέματα για την εφαρμογή 
των Δράσεων. 

• Αξιολόγηση της κατανόησης της εκπαιδευτικής ύλης: 
παρακολούθηση στις κτηνοτροφικές μονάδες των 
πρακτικών που ακολουθούν οι κτηνοτρόφοι. 



Ολοκλήρωση Δράσης 

• Αξιολόγηση ικανοποίησης καταρτισθέντων μέσω 
ερωτηματολογίων: 

 

α) πληρότητα/επάρκεια της κατάρτισης  

β) ποιότητα κατάρτισης  

γ) θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον (χρησιμότητα) 
κατά εκπαιδευτικό αντικείμενο  

δ) προτάσεις για νέα θέματα  

ε) επιπλέον σχόλια, παρατηρήσεις. 



Παραδοτέα Δράσης 

 

• Ερωτηματολόγιο 

• Εκπαιδευτικό υλικό 

• Δελτία παρακολούθησης 

• Βεβαίωση παρακολούθησης 

• 1 Τελική έκθεση ολοκλήρωσης δράσης 



Η Κάρλα και οι φιλοξενούμενοί της 



KarlaSchool 
 

ευχαριστώ πολύ  
για την προσοχή σας 

Τίτλος έργου: Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών 
για τη προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - 
Μαυροβουνίου - Κεφαλοβρύσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) – KarlaSchool 
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 
Άξονας: Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος,  
Μέτρο: Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες,  
Yπο-μέτρο A: Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού ή/και 
ειδικών ομάδων πληθυσμού 
Προϋπολογισμός: 50.000€, Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο. 
 
Δικαιούχος: Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας & από Δήμων Επαρχίας Ελασσόνας “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” 
Συμμετέχοντες φορείς: Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - 
Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.),  
Κέντρο Μελέτης για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στη λίμνη 
Βοιβηΐδα – Κάρλα - (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ) 
Εταιρεία Συμβούλων ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ  

 



Δράση 5 – Διάχυση 
αποτελεσμάτων του Έργου 
Φορέας Υλοποίησης: ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ 

Προϋπολογισμός: 1.500,00€ 

Διάρκεια Υλοποίησης: 2 μήνες 

 

1 Τελική Ημερίδα με στόχο: 

 

• Παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου 

• Ανάδειξη θετικής επιρροής στην ομάδα στόχο 

• Κινητοποίηση τοπικών φορέων για ανάληψη ανάλογων 
δράσεων στο μέλλον 

• Ανάδειξη σημαντικότητας διατήρησης και προστασίας της 
βιοποικιλότητας της Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε. και της λίμνης Κάρλα. 

 


