
 

 

 
 

 
Λαγκαδάς 22/03/2013 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

    Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε σήµερα η ηµερίδα που 

συνδιοργανώσαµε µε τον δήµο Βόλβης στα Λουτρά Απολλωνίας, µε θέµα 

«Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας-Βόλβης και 

Μακεδονικών Τεµπών, Προοπτικές Ανάπτυξης του Οικοτουρισµού». 

    Στην ηµερίδα έδωσαν το παρόν ο Αναπληρωτής Υπουργός Π.Ε.Κ.Α., κ. 

Σ. Καλαφάτης, ο ∆ήµαρχος Βόλβης κ. ∆ Γαλαµάτης, η βουλευτής 

Θες/νίκης κ. Κ. Μάρκου, η Πρόεδρος του Φορέα ∆ιαχείρισης (Φ∆), κ. ∆. 

Μπόµπορη, ο ∆ήµαρχος Λαγκαδά κ. Γ. Αναστασιάδης, ο 

Ανιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Θ. Παππάς, περιφερειακοί 

και δηµοτικοί σύµβουλοι, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα 

∆ιαχείρισης, εκπρόσωποι της Αναπτυξιακής Εταιρείας Θεσσαλονίκης 

(ΑΝΕΘ), εκπρόσωποι δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισµών, 

δηµοτικοί υπάλληλοι και κάτοικοι της περιοχής. 

    Την ηµερίδα άνοιξε ο δήµαρχος Βόλβης, κ. ∆. Γαλαµάτης, ο οποίος 

στον χαιρετισµό του τόνισε την περιβαλλοντική αξία της προστατευόµενης 

περιοχής, η οποία λειτουργεί ως πηγή παραγωγικού πλούτου και 

οικονοµικής ανάπτυξης του τόπου. Ακόµη ανέφερε πως τα ιδιαίτερα και 

ποικίλα χαρακτηριστικά του Εθνικού Πάρκου αποτελούν ένα πρώτης 

τάξεως οικοτουριστικό προϊόν για τον επισκέπτη.  

    Στη συνέχεια, χαιρέτησε τους παρευρισκόµενους ο Υπουργός Π.Ε.Κ.Α., 

κ. Σ. Καλαφάτης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη σηµασία ύπαρξης 

εποικοδοµητικού διαλόγου και προτάσεων ανάµεσα στο υπουργείο και την 

κοινωνία µε αµοιβαίο στόχο της οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. 

Υπογράµµισε την αναγκαιότητα των µεταρρυθµίσεων όχι µόνο σε 

νοµοθετικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο στάσεων και συµπεριφορών της 



 

                                          

 

 

κοινωνίας. Τέλος, τόνισε πως η οικονοµική ανάπτυξη και η προστασία του 

περιβάλλοντος δεν είναι δύο έννοιες παράλληλες αλλά παντρεύονται και 

συνδέονται προς όφελος της ίδιας της κοινωνίας. 

    Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Πρόεδρος του Φ∆, κ. ∆. Μπόµπορη, η 

οποία στην εισήγηση της αναφέρθηκε στο σχέδιο διαχείρισης του Εθνικού 

Πάρκου Κορώνειας Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών, στα µέτρα 

προστασίας που διέπουν την περιοχή και έχουν ως στόχο την ολιστική 

ανάπτυξη του τόπου. Ακόµη, έκανε λόγο για την βιοποικιλότητα και το 

ιδιαίτερο φυσικό κάλος της περιοχής και για την ανάγκη της αειφορικής  

χρήσης των φυσικών πόρων. Τέλος, αναφέρθηκε στα 46 έργα και 

υποέργα υψηλής προτεραιότητας που προσδιορίζονται στο σχέδιο 

διαχείρισης. 

    Αµέσως µετά τον λόγο πήρε ο κ. Ηλίας Τεκίδης, Υπεύθυνος του 

γραφείο διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος του Φ∆, ο οποίος 

παρουσίασε τον κανονισµό λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου, τη 

διαδικασία αδειοδότησης για την χορήγηση άδειας για περιήγηση στις 

λίµνες, για ήπιες µορφές τουρισµού, ναυταθλητικές και χερσαίες 

δραστηριότητες. Υπογράµµισε δε πως οι περιορισµοί που θεσπίστηκαν 

για το Εθνικό Πάρκο δεν αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης 

αλλά πρόκειται για αναγκαία µέτρα προστασίας µε σκοπό την προστασία 

του. 

    Ακολούθησε η εισήγηση του κ. Μάριου Αστερίου, Υπευθύνου του Φ∆, ο 

οποίος µε έναυσµα τη µελέτη τουριστικής ανάπτυξης που έχει συνταχθεί 

για τον Φορέα ∆ιαχείρισης, µίλησε για την προσέλκυση επισκεπτών µέσα 

από την εκµετάλλευση του µεγαλύτερου εργαλείου µας, της οµορφιάς του 

Εθνικού Πάρκου και της ιδιαιτερότητας του. Αναφέρθηκε στην ανάγκη 

ίδρυσης µικρών οικοτουριστικών µονάδων και υποδοµών στην περιοχή 

για την υποδοχή όχι πλέον του συµβατικού τουρίστα αλλά του 

εναλλακτικού επισκέπτη.  

   Η ηµερίδα έκλεισε µε τις εισηγήσεις των εκπροσώπων της ΑΝΕΘ, κ. Γ. 

Πετρίδη και κ. Κανάκη, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη δυνατότητα 



 

                                          

 

 

χρηµατοδότησης επενδύσεων και δράσεων που αφορούν τον τουρισµό, 

και όχι µόνο, µέσα από προγράµµατα που ήδη τρέχουν. Τα προγράµµατα 

αυτά αφορούν στην ενίσχυση είτε τµήµατος είτε εξολοκλήρου της 

επένδυσης για ιδιώτες αλλά και δηµόσιους φορείς. Για περισσότερες 

πληροφορίες απευθυνθείτε στην Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης (2310-

412050). 

   Ευχαριστούµε πολύ όλους όσους µας τίµησαν µε την παρουσία τους και 

ευχόµαστε η ηµερίδα αυτή να αποτελέσει την αρχή της διαµόρφωσης ενός 

συνολικού οικοτουριστικού µοντέλου για το Εθνικό Πάρκο λιµνών 

Κορώνειας Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών. 

    Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όσους συνετέλεσαν στην διεξαγωγή της 

ηµερίδας, στον Οργανισµό Περιβάλλοντος Πολιτισµού και Αθλητισµού του 

δήµου Βόλβης (ΟΠΑΠ) για την άψογη συνεργασία, στον δήµο Βόλβης, και 

στη διεύθυνση των Λουτρών Απολλωνίας για την φιλοξενία. 

Ακολουθούν φωτογραφίες από την ηµερίδα. 

 

Ιωάννα Υφαντίδου 

Υπεύθυνη τµήµατος Ενηµέρωσης-Πληροφόρησης και Γραφείου Τύπου 

23940-24553 

 



 

                                          

 

 

 
Εικ. 1: Υπουργός Π.Ε.Κ.Α κ. Σταύρος Καλαφάτης 

 

 
Εικ. 2: Στο βήµα ο Υπουργός κ. Καλαφάτης και µε σειρά οι οµιλητές κ. Πετρίδης (ΑΝΕΘ), κ. 

Αστερίου (Φ∆), κ. Γαλαµάτης (∆ήµαρχος Βόλβης), κ. Τεκίδης (Φ∆), κα. Μπόµπορη (Πρόεδρος Φ∆) 



 

                                          

 

 

 
Εικ. 3: ∆ήµαρχος Βόλβης, κ. ∆. Γαλαµάτης 



 

                                          

 

 

 
Εικ. 4: Πρόεδρος Φορέα ∆ιαχείρισης, κα. ∆ήµητρα Μπόµπορη 

 


