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Ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης είναι 
αρμόδιος για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου 
Κορώνειας Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών. Αποτελεί 
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η έδρα 

του Φορέα βρίσκεται στο Λαγκαδά, ενώ υπό την αρμοδιότητά 
του λειτουργεί το κέντρο πληροφόρησης στην Απολλωνία του 
Δήμου Μαδύτου. Η χρηματοδότηση του Φορέα προέρχεται από 
Εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

Σήμερα στην Ελλάδα αλλά και σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο, βιώνουμε μία πρωτοφανή σε μέγεθος και διάρκεια 
περιβαλλοντική κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση  αναγνωρίζοντας 
την κρισιμότητα του οικολογικού ζητήματος και τις συνέπειες 
που απορρέουν, έχει προχωρήσει στην έκδοση οδηγιών με 
κύριο σκοπό την προστασία και ορθολογική διαχείριση του 
φυσικού πλούτου των χωρών της. Βάσει της οδηγίας 92/43 «για 
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας», ιδρύθηκε το δίκτυο προστατευόμενων 
περιοχών Natura 2000 και οργανώθηκε το πλαίσιο για τη λήψη 
νομοθετικών, διοικητικών και χρηματοδοτικών μέτρων για την 
αποτελεσματική διαχείρισή τους.

Η Ελλάδα με το νόμο 1650/1986 έθεσε τις θεσμικές βάσεις 
για τη διαδικασία χαρακτηρισμού και κατηγοριοποίησης σε 
επίπεδο προστασίας περιοχών, στοιχείων ή συνόλου της 
φύσης και του τοπίου. Πάνω από τριακόσιες περιοχές με 
ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον έχουν ενταχθεί στο δίκτυο 
Natura 2000. Ως προσφορότερο μέσο για την προστασία των 
παραπάνω περιοχών έχει επιλεγεί ο θεσμός της διαχείρισής 
τους από Φορείς Διαχείρισης. Σήμερα για το σκοπό αυτό,  έχουν 
ιδρυθεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 27 Φορείς Διαχείρισης (νόμος 
2742/1999 και 3044/2002).
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Λόγω της μεγάλης βιολογικής, οικολογικής, αισθητικής, επιστημονικής και παιδαγωγικής της αξίας, η περιοχή προστατεύεται 
από μία σειρά διεθνών συμβάσεων, Ευρωπαϊκών οδηγιών και την εθνική νομοθεσία που καθορίζουν το καθεστώς ανάπτυξης 
και διαχείρισης της περιοχής:

Περιοχή αρμοδιότητας Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης.
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Η περιοχή αρμοδιότητας περιλαμβάνει την υδρολογική λεκάνη 
της Μυγδονίας που βρίσκεται στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας και η έκτασή της είναι 2.120.000 στρέμματα. 
Η περιοχή χωρίζεται σε τρεις ζώνες προστασίας βάσει της 
ΚΥΑ 6919/2004. Για κάθε μία επιτρέπονται συγκεκριμένες 
δραστηριότητες και έργα. Η Α΄ ζώνη αποτελεί ουσιαστικά το 
Εθνικό Πάρκο υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας Βόλβης και 
Μακεδονικών Τεμπών. Πρόκειται για ένα σπάνιο σύμπλεγμα 
οικοσυστημάτων με υγρόφιλα δάση, λίμνες, υγρά λιβάδια, 
λασποτόπια, ποτάμια, θαμνώνες και γεωργικές εκτάσεις 
που συγκροτούν έναν πολύ σημαντικό υγρότοπο, εκεί που 

άλλοτε, εκατομμύρια χρόνια πριν, δέσποζε η ενιαία λίμνη της 
Μυγδονίας.

Η βιοποικιλότητα της περιοχής παρουσιάζει εξαιρετικό 
ενδιαφέρον. Στα υδατικά και υγροτοπικά οικοσυστήματα έχουν 
καταγραφεί 336 είδη φυτών και άλλα 800 στα ορεινά καθώς 
επίσης 19 είδη αμφιβίων και ερπετών, 34 είδη θηλαστικών 
(μεταξύ των οποίων η βίδρα και η αγριόγατα), 22 είδη ψαριών 
και 248 είδη πουλιών (58,3% του συνολικού αριθμού της 
Ελλάδας) από τα οποία 106 φωλιάζουν στην περιοχή.

• Σύμβαση Ramsar «για την προστασία του διεθνούς 
ενδιαφέροντος υγροτόπων, ιδία ως υγροβιότοπων».
• Κοινοτική οδηγία 92/43 «για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας».
• Κοινοτική οδηγία 79/409 «περί διατηρήσεως των άγριων 
πτηνών».
• Κοινοτική οδηγία 2000/60 «για τη διαχείριση των υδατικών 
πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής».

• Σύμβαση της Βέρνης «για τη διατήρηση της άγριας ζωής και 
του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης».
• Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδημητικών 
πουλιών».
• ΚΥΑ 6919/2004 «Χαρακτηρισμός των λιμναίων, χερσαίων 
και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήματος των 
λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών ως 
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης 
και των Μακεδονικών Τεμπών»



• Η διατήρηση των φυσικών πόρων, της 
βιοποικιλότητας και γενικότερα η προστασία 
του συνόλου των ιδιαίτερων αξιών της 
προστατευόμενης περιοχής.

• Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των χρηστών, 
των φορέων και κατοίκων της περιοχής με στόχο 
τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης. 

• Η προσέλκυση επισκεπτών και η προβολή 
και ανάδειξη των αξιών της προστατευόμενης 
περιοχής.

• Η αειφόρος χρήση των οικοσυστημάτων της 
προστατευόμενης περιοχής και γενικότερα, 
η συμβατή με την προστασία και διατήρηση, 
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη 
της ευρύτερης περιοχής.

• Η διάχυση των ωφελειών της βιώσιμης 
διαχείρισης στους κατοίκους της 
προστατευόμενης περιοχής αλλά και στο 
γενικότερο χωρικό, κοινωνικό και οικονομικό 
περίγυρο.
 
• Η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα, 
πανεπιστημιακά ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις.

Στόχοι του Φορέα Διαχείρισης.

Στο πλαίσιο αυτό ο Φορέας Διαχείρισης δραστηριοποιείται, 
ώστε να διασφαλίσει τη διατήρηση, τη βιώσιμη διαχείριση 
και ανάδειξη της περιοχής, έχοντας ως αρχή ότι η προστασία 
δεν περιορίζεται στην έκδοση αποφάσεων και περιορισμών 
αλλά λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη παρουσία και 
τις δραστηριότητες που αναπτύσσει. Με τον τρόπο αυτό 
οργανώνεται ένα μοντέλο διαχείρισης όπου ο Φορέας 
συνεργάζεται με όλα τα συναρμόδια όργανα και υπηρεσίες 
που εμπλέκονται στην προστασία της περιοχής, εντάσσοντας 
τον τοπικό πληθυσμό στο σύστημα λήψης αποφάσεων.
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Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία των 
μορφών της ζωής, δηλαδή στα διάφορα φυτά, 
τα ζώα και τους μικροοργανισμούς (είδη), 
στα γονίδια που περιέχουν οι οργανισμοί 
αυτοί (γενετική) και στα οικοσυστήματα που 
αυτοί σχηματίζουν. Επηρεάζει τη λειτουργία 
και τη δυναμική των οικοσυστημάτων, από τα 
οποία εξαρτάται η υγεία και η ευημερία, όπως 
η διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, 
η παραγωγή τροφίμων, η ανακύκλωση 
των θρεπτικών στοιχείων, η ποιότητα της 
ατμόσφαιρας, η παραγωγή φαρμάκων και 
βεβαίως, η ρύθμιση του κλίματος.

Τι είναι βιοποικιλότητα
και γιατί είναι σημαντική

Οι βασικότεροι στόχοι του Φορέα Διαχείρισης είναι:

Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης αναφέρεται 
σε ένα πρότυπο ανάπτυξης το οποίο ανταπο-
κρίνεται στις ανάγκες του παρόντος χωρίς να 
υπονομεύει την ικανότητα των μελλοντικών 
γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανά-
γκες. Αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις συνθή-
κες διαβίωσης των ατόμων διαφυλάσσοντας 
παράλληλα το περιβάλλον τους σε βραχυ-
πρόθεσμη, σε μεσοπρόθεσμη και, κυρίως, σε 
μακροπρόθεσμη βάση. Η αειφόρος ανάπτυξη 
έχει τριπλό στόχο: μια οικονομική ανάπτυξη 
αποτελεσματική, κοινωνικά δίκαιη και περι-
βαλλοντικά βιώσιμη.

Τι είναι αειφόρος ανάπτυξη



Αρμοδιότητες Φορέα Διαχείρισης.

Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης βάσει του άρθρου 15 

του Ν. 2742/99 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» είναι:

• Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρμογής των Κανονισμών 

διοίκησης και λειτουργίας των προστατευόμενων αντικειμένων 

καθώς και του σχεδίου διαχείρισης.

• Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των 

κανονιστικών όρων και περιορισμών που επιβάλλονται 

από την ΚΥΑ 6919/2004 και τον κανονισμό διοίκησης και 

λειτουργίας.

• Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν την έκδοση Προκαταρκτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και 

την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και 

δραστηριοτήτων της περιοχής ευθύνης του.

• Η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών 

στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

για έργα και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην 

περιοχή ευθύνης του.

• Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση 

τεχνικών ή άλλων έργων που είναι απαραίτητα για την 

ανάδειξη των προστατευόμενων αντικειμένων.

• Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή 

ευθύνης του, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς 

διαχείρισης των προστατευόμενων αντικειμένων.

• Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε 

θέματα αναγόμενα στις αρμοδιότητες και σκοπούς του Φορέα 

Διαχείρισης, καθώς και στην προστασία της περιοχής ευθύνης 

του.

• Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικο-

τουριστικών προγραμμάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης και 

η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας εντός των ορίων 

των προστατευόμενων αντικειμένων.

• Η διαχείριση δημοσίων εκτάσεων, καθώς και η ενοικίαση 

ιδιωτικών εκτάσεων για την πραγματοποίηση παρεμβάσεων 

που αποσκοπούν στην προστασία και ανάδειξη των 

οικοσυστημάτων της περιοχής.
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Το σχέδιο διαχείρισης αποτελεί το κύριο εργαλείο για τη 
διαχείρισης μίας προστατευόμενης περιοχής. Διευθετεί 
τις υφιστάμενες χρήσεις γης, ρυθμίζει τις δραστηριότητες 
της γεωργίας, της βόσκησης, της αλιείας, της θήρας, της 
δασοπονίας, του οικοτουρισμού, των ναυταθλημάτων κλπ. 
Παράλληλα, μεριμνά για την  ορθολογική διαχείριση των 
υδατικών πόρων και την αποκατάσταση της υδρολογικής 
- οικολογικής ισορροπίας στη λεκάνη της Μυγδονίας.

1. Γνωμοδοτεί για όλα τα επιτρεπόμενα δημόσια και ιδιωτικά 
έργα, για  τα έργα που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων, τις δασοκομικές εργασίες, την αλιευτική 
δραστηριότητα, τα αρδευτικά δίκτυα και τις γεωτρήσεις, την 
κατασκευή έργων υποδομών, τις επεκτάσεις οικισμών, τα 
έργα ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων.
  
2. Καθορίζει τη συχνότητα σήμανσης των πυρήνων απόλυτης 
προστασίας.

3. Υποδεικνύει τις θέσεις ελλιμενισμού για όλα τα σκάφη, 
καθώς και τις διαδρομές των μικρών σκαφών που εξυπηρετούν 
την περιήγηση.

4. Αδειοδοτεί α) την επιστημονική έρευνα εντός των ορίων 
των Περιοχών Α΄ και Β΄ β) την ξενάγηση επισκεπτών και τη 
διεξαγωγή οικοτουριστικών προγραμμάτων εντός των ορίων 
της Περιοχής Α΄.

5. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ορθολογική 
άρδευση και την εφαρμογή μεθόδων που τεκμηριωμένα 
διασφαλίζουν καλύτερη εξοικονόμηση νερού.

6. Καταγράφει τις νόμιμα υφιστάμενες βιομηχανικές - 
βιοτεχνικές και πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες και μεριμνά για 
την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων ή ακόμη τη 
μετεγκατάστασή τους.

7. Εισηγείται για την απομάκρυνση όλων των παράνομων 
καλλιεργειών ή οποιοδήποτε άλλων παράνομων έργων και 
δραστηριοτήτων.

8. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή 
του Σχεδίου Διαχείρισης και του Κανονισμού Διοίκησης και 
Λειτουργίας της περιοχής.

Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης εξειδικεύονται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 6919/2004, κύριος σκοπός της 
οποίας είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού 
φυσικού πόρου στις λιμναίες, χερσαίες και υδάτινες περιοχές του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Κορώνειας Βόλβης και 
Μακεδονικών Τεμπών.

Βάσει της ΚΥΑ 6919/04 ο Φορέας:
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Η διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης ασκείται από 11μελές διοικητικό συμβούλιο. Τα μέλη είναι εκπρόσωποι υπουργείων, υπη-
ρεσιών, τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ κλπ. Όσον αφορά στο προσωπικό του Φορέα έχει ολοκληρωθεί η πρόσληψη 18 ατόμων 
διαφόρων ειδικοτήτων. Οι διαδικασίες έγιναν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τα 
άτομα στελεχώνουν τα εξής τμήματα:

• Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
• Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.
• Επόπτευσης Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης.

• Πληροφόρησης και εκπαίδευσης.
• Εκτέλεσης, συντήρησης, εποπτείας έργων
    και τεχνικής υποστήριξης.

Διοίκηση.

Στην υπ’ αριθμ. 50547/2004 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 
Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης» περιγράφονται οι αρμοδιότητες του  Δ.Σ.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.
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Ειδικότερα το Δ.Σ.:
• Εισηγείται προς το ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τα πενταετή Σχέδια Διαχείρι-
σης και εισηγείται την κατ΄ εξαίρεση άμεση τροποποίηση 
ορισμένων ρυθμίσεων των όρων προστασίας της περιοχής.
• Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο οικο-
νομικό προϋπολογισμό του Φορέα..
• Καταρτίζει και προτείνει προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όλους 
τους κανονισμούς του Φορέα και τις τροποποιήσεις του.
• Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό. 
• Καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική πώλησης κάθε πνευμα-
τικού προϊόντος που παράγει ή εκμεταλλεύεται ο Φορέας Δια-
χείρισης, το αντίτιμο ξεναγήσεων ομάδων επισκεπτών καθώς 
και το ύψος των αμοιβών, για κάθε είδους υπηρεσίας.
• Εκχωρεί σήματα ποιότητας.
• Εκποιεί ή ανταλλάσσει ακίνητα και τα επιβαρύνει με εμπρά-
γματα δικαιώματα και αποδέχεται κληρονομιές, δωρεές και 
κληροδοσίες.
• Λαμβάνει θέσεις και εκφράζει τις απόψεις του, για θέματα, 
που έχουν σχέση με τα προστατευόμενα αντικείμενα 
αρμοδιότητας του Φορέα.
• Ορίζει τους εκπροσώπους του Φορέα σε κάθε φύσης όργανα, 
συμβούλια, επιτροπές, αποστολές κ.τ.λ. στην Ελλάδα και το 
Εξωτερικό.
• Μεριμνά για την εξασφάλιση της δημοσιότητας και διαφά-
νειας των διαδικασιών λειτουργίας του Φορέα.

Συνολικά, ο Φορέας Διαχείρισης στοχεύει στην προώθηση 

της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και την 

αποκατάσταση της υδρολογικής – οικολογικής ισορροπίας 

της Μυγδονίας λεκάνης. Από τη δεκαετία του ‘70, λαθεμένες 

αναπτυξιακές επιλογές επηρέασαν αρνητικά την περιοχή και 

ιδιαίτερα τη λίμνη Κορώνεια διαταράσσοντας σημαντικά την 

οικολογική της ισορροπία.

Η αναγκαιότητα λοιπόν, να διατηρηθεί ο φυσικός πλούτος 

της Μυγδονίας λεκάνης και να προαχθεί η σωστή και συνετή 

διαχείριση της χλωρίδας, της πανίδας και των φυσικών 

οικοτόπων, είναι πιο ζωντανή από ποτέ. Η ευαισθητοποίηση 

όλων των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους διάφορους 

τομείς της κοινωνίας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

Οι ενεργοί και πληροφορημένοι πολίτες, οι χρήστες των 

βιολογικών πόρων όπως οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι 

αλιείς που σέβονται τη φύση, οι βιοτέχνες, οι πληροφορημένοι 

καταναλωτές και οι φυσιολάτρες, όλοι μπορούν να συμβάλουν 

τα μέγιστα για τη διατήρηση της ποικιλίας της ζωής στον τόπο 

μας.




