
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 και από Δήμων Επαρχίας Ελασσόνας 

“ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” 

 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΛΑΣ                    ΚΕΜΕΒΟ                                         Εταιρεία Συμβούλων ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Οι Φορείς υλοποίησης του καινοτόμου και πρωτοπόρου Προγράμματος "KarlaSchool" ,που έχει ως στόχο την 
ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και 

διατήρηση της βιοποικιλότητας της παρακάρλιας Περιοχής  αλλά και την ανάδειξή της ως τόπου Οικοτουριστικής 
Ανάπτυξης 

 

σας προσκαλούν  
 

στην Ενημερωτική Ημερίδα  

που θα πραγματοποιηθεί την  
Παρασκευή 19 Ιανουαρίου και ώρα 18:00,  

στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Βελεστίνο 
 

με σκοπό την ενημέρωση των τοπικών Φορέων και των κατοίκων της ευρύτερης παρακάρλιας περιοχής, σχετικά 
με τους στόχους, τις δράσεις και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα  

του έργου: 
«Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία 
και διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου  

Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.) – KarlaSchool» , 
που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» του Πράσινου Ταμείου 

και θα υλοποιείται στην περιοχή μέχρι το Μάιο 2019. 
 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
Οι Φορείς υλοποίησης του έργου "KarlaSchool" 

 
Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας 

Ελασσόνας και Αποδήμων  

"ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" 

(Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ) 

(Συντονιστής) 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΣΚΡΙΑΠΑΣ 

Φορέας Διαχείρισης της 

Περιοχής Οικοανάπτυξης 

Κάρλας - Μαυροβουνίου - 

Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου 

(Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.), 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΓΚΑΛΟΥ 

Κέντρο Μελέτης για την 

Προστασία του 

Περιβάλλοντος και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς 

στη λίμνη Βοιβηΐδα – Κάρλα - 

(ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ) 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 

Εταιρεία Συμβούλων  

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΡΑΡΟΣ 

 


