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Greece Walks for Water 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Οργανισμός Ηνωμένων 

Εθνών (Ο.Η.Ε.) σε μια προσπάθεια να διαμαρτυρηθεί για 

την απουσία πόσιμου νερού στις υπανάπτυκτες χώρες, διορ-

γανώνει την εκστρατεία The World Walks for Water. 

Περισσότερα... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νέο Πρόγραμμα  Παρακολούθησης  

Ποιότητας των Νερών 

Ο Υορέας Διαχείρισης στην προσπάθειά του για αναβάθμιση 

του τρόπου διαχείρισης του περιβάλλοντος, προέβη στην 

επικαιροποίηση του προγράμματος παρακολούθησης υδάτων 

που ακολουθεί. 

Περισσότερα... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεργασία με τη ΔΕΗ Λαγκαδά 

Απόδειξη ότι οι υπηρεσίες μπορούν να λειτουργήσουν 

άρτια και οργανωμένα αν συνεργαστούν αποτελεί η επιτυ-

χημένη συνεργασία του Υορέα Διαχείρισης με την ΔΕΗ 

για την συντήρηση των φωλιών των λευκοπελαργών της 

περιοχής. 

Περισσότερα... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερίδα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Ο Υορέας Διαχείρισης σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις ήδη 

στενές σχέσεις που διατηρεί με την εκπαιδευτική κοινότητα της 

περιοχής, πραγματοποίησε με επιτυχία την ημερίδα με θέμα 

την περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών. 

Περισσότερα... 



 

Ο Υορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης στην προ-

σπάθεια του να έρθει ακόμα πιο κοντά με τους πολίτες, εγκαι-

νιάζει τη νέα αυτή μορφή επικοινωνίας. Σο newsletter του 

Υορέα είναι ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό έντυπο το οποίο θα 

εκδίδεται σε τριμηνιαία βάση και θα αφορά στα νέα, τις δρά-

σεις και τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα.  

Ακόμη, σε κάθε τεύχος θα υπάρχει μια ειδική στήλη αφιέρωμα 

που θα σχετίζεται με διαφορετικό θέμα κάθε φορά.  

Σέλος, είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να μας στείλετε στο 

press@foreaskv.gr τις ιδέες, τις απόψεις και τους προβληματι-

σμούς σας, ώστε να προσαρμόζεται η θεματολογία του ενημε-

ρωτικού εντύπου με ενδιαφέροντα ζητήματα που σας αφορούν. 

 

Ιωάννα Τφαντίδου 
Τπεύθυνη Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Γραφείου Σύπου 

 

Σο άββατο 18 Υεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε, στα γραφεία 

του Υορέα Διαχείρισης, σεμινάριο με σκοπό την ενημέρωση των 

εθελοντών σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία που διέπει την 

περιοχή και συγκεκριμένα για τις ΚΤΑ 6919/2004 και ΚΤΑ 

39542/2008.  

Σο επιστημονικό προσωπικό του Υορέα παρουσίασε στους παρευ-

ρισκόμενους τις αρμοδιότητες του Υορέα, την διάκριση της περιο-

χής σε τρεις ζώνες προστασίας, καθώς και τη σημασία των συνθη-

κών Ramsar, Natura 2000 και άλλων Κοινοτικών Οδηγιών. Ακο-

λούθησε ενημέρωση σχετικά με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που 

επιτρέπονται να χωροθετηθούν σε κάθε μια από τις τρεις ζώνες 

προστασίας που έχουν καθοριστεί από την ΚΤΑ 6919/2004.  

Σο σεμινάριο παρακολούθησαν αρκετοί εθελοντές οι οποίοι εξέφρασαν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους πάνω σε διά-

φορα ζητήματα. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την αβεβαιότητα που αισθάνονται οι κάτοικοι της περιοχής εξαιτίας της συχνής αλλα-

γής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  

Σέλος, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως η ενημέρωση του κόσμου είναι περιορισμένη με αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουρ-

γούνται παρεξηγήσεις και συγκρούσεις. 

Ιωάννα Τφαντίδου 

Τπ. Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Γραφείου Σύπου 

Το νέο εγχείρημα του Φορέα Διαχείρισης  

Σεμινάριο εθελοντών 

Σελίδα 2  Τα νέα μας  Τεύχος 1  

mailto:mailto:press@foreaskv.gr


Greece Walks for Water 

Ημερίδα για την Περιβαλλοντική 

το πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για το Νερό, στις 22 Μαρτίου, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών διοργανώνει κάθε χρόνο μια  

δράση με σκοπό την προβολή του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι υπανάπτυκτες χώρες σχετικά με την πρόσβαση σε καθαρό, 

πόσιμο νερό. 

Η παγκόσμια αυτή δράση, στην οποία παίρνουν μέρος δεκάδες χώρες, ονομάζεται «The world walks for water». Μαθητές από διάφο-

ρα σχολεία κάνουν πορεία κρατώντας πανό και συμβολίζοντας έτσι τους πολίτες των υπανάπτυκτων χωρών που περπατούν πολλά χιλιό-

μετρα προκειμένου να βρουν πόσιμο νερό. 

την Ελλάδα η εκστρατεία “Greece Walks for Water” πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου σε διάφορες πόλεις, ενώ στη Θεσσαλονί-

κη συμμετείχαν και τα σχολεία: 4ο γυμνάσιο ταυρούπολης, 3ο ΓΕΛ Πολίχνης, ΕΠΑΛ Ελευθερίου Κορδελιού, και ΕΠΑΛ ταυρού-

πολης. Οι μαθητές ζωγράφισαν σε ένα πανό το οικολογικό αποτύπωμα του Ο.Η.Ε. και το μήνυμα “Greece walks for the water”. τη 

συνέχεια, κρατώντας το πανό πραγματοποίησαν συμβολική πορεία στο προαύλιο των Λουτρών Λαγκαδά προκειμένου να στείλουν το 

μήνυμα για πρόσβαση σε πόσιμο νερών όλων των ανθρώπων σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. 

Ο Υορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης στηρίζει έμπρακτα και ενθαρρύνει τέτοιου είδους δράσεις, και σκοπεύει να συμπερι-

λάβει τη συγκεκριμένη εκδήλωση στις δραστηριότητες του σε ετήσια βάση. 

Ιωάννα Τφαντίδου 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, το άββατο 10 Μαρτίου, η  ημερίδα που συνδιοργάνωσε ο Υορέας Διαχείρισης μαζί με το 

Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, στα Λουτρά του Λαγκαδά, με θέμα τη δυναμική της Μυγδονίας Γης. 

την ημερίδα παρευρέθηκαν περίπου 80 άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σην 

ημερίδα άνοιξαν με χαιρετισμούς ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του δήμου Λαγκαδά, κύριος Κωνσταντί-

νος Σσαγκαλίδης και η Πρόεδρος του Δ.. του Υορέα, κυρία Δήμητρα Μπόμπορη. 

τη συνέχεια ακολούθησαν εισηγήσεις από τον κύριο Μάριο Αστερίου, συντονιστή του Υορέα Διαχείρισης, ο οποίος ανέλυσε το έργο 

του Υορέα και τη σπουδαιότητα της περιβαλλοντικής αγωγής, και από τον κύριο Ζήση Αγγελίδη, υδρογεωλόγο, ο οποίος αναφέρθηκε 

στη διαχρονική αξία των Λουτρών Λαγκαδά. Η κυρία Δέσποινα Μιχελάκη, εκπαιδευτικός και Πρόεδρος του συλλόγου «Υίλοι της Υύ-

σης» αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αναφέρθηκε στη διοργάνωση του θερινού σχολείου 

σε συνεργασία με τον Υ.Δ. Σέλος, εκπρόσωποι της οργάνωσης «Υίλοι της Γης» μίλησαν για τηδιαχείριση των απορριμμάτων.  

Ιωάννα Τφαντίδου 

Τπ. Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Γραφείου Σύπου 
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           Ο Υορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης 

συνεργάζεται με το πρακτορείο της ΔΕΗ Λαγκαδά για τον 

προγραμματισμό και την πραγματοποίηση δράσεων που αφο-

ρούν στη συντήρηση των φωλιών των λευκοπελαργών (Ciconia 

ciconia) που έχουν καταγραφεί στην περιοχή αρμοδιότητας του 

Υορέα από το 2008 μέχρι και το 2011.  

Για φέτος η δράση αφορούσε στην τοποθέτηση νέων βάσεων 

(καλάθια) με υλικά για τη δημιουργία φωλιάς (κλαδιά), σε 

στύλους της ΔΕΗ, όπου τα πουλιά είχαν προσπαθήσει να φω-

λιάσουν παλιότερα. Οι εργασίες άρχισαν στις 21/1/2012 και 

τελείωσαν στις 18/3/2012. υντηρήθηκαν αρκετές φωλιές και 

τοποθετήθηκαν οχτώ νέα καλάθια, λίγο πριν οι πρώτοι λευκο-

πελαργοί φτάσουν στην περιοχή για να ξεκινήσουν την αναπα-

ραγωγική τους περίοδο. Ο Υορέας Διαχείρισης ευχαριστεί το 

πρακτορείο της  ΔΕΗ Λαγκαδά για τη συνεργασία της και για την ευαισθησία που έδειξε στο θέμα αυτό και ελπίζει σε περαιτέρω 

συνεργασία. Οι Λευκοπελαργοί είναι είδος προστατευόμενο από διεθνείς συμβάσεις και επίσης συγκαταλέγεται στο Κόκκινο Βιβλίο 

των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας. 

Λίλα Κάρτα 

Προσωπικό Κέντρου Πληροφόρησης Απολλωνίας 

Συνεργασία με το πρακτορείο της ΔΕΗ στο Λαγκαδά 

Νέο πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας νερών 
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Με αφορμή την καταγραφή των πιέσεων που ασκούνται στην περι-

οχή αρμοδιότητας του Υ.Δ. και συγκεκριμένα την καταγραφή των 

αποχετευτικών δικτύων, των απολήξεων των εγκαταστάσεων επε-

ξεργασίας λυμάτων, των κτηνοτροφικών μονάδων και των βιομη-

χανιών, η οποία ολοκληρώθηκε μέσα στο 2011, η επιστημονική 

ομάδα του Γραφείου Προστασίας Υυσικού Περιβάλλοντος του 

Υορέα Διαχείρισης επικαιροποίησε το πρόγραμμα παρακολούθη-

σης της ποιότητας των υδάτων εντάσσοντας και νέες θέσεις δειγ-

ματοληψίας των επιφανειακών νερών της Μυγδονίας λεκάνης.  

Η επικαιροποίηση του προγράμματος παρακολούθησης της ποιό-

τητας των νερών βασίστηκε σε δύο άξονες: ο πρώτος αφορούσε 

στον καθορισμό του νέου δικτύου σταθμών παρακολούθησης ώστε 

να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές ρύπανσης, και 

ο δεύτερος στην επιλογή των παραμέτρων παρακολούθησης.  

υγκεκριμένα ο νέος κατάλογος αποτελείται από σταθμούς δειγματοληψίας που βρίσκονται ανάντη και κατάντη των πιέσεων που 

δέχονται τα ρέματα που καταλήγουν στις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, προκειμένου να εκτιμηθεί το ρυπαντικό φορτίο που δέχονται 

οι δύο λίμνες. το σχεδιασμό περιλήφθηκε και ο Ρήχειος ποταμός. Έτσι, οι νέοι σταθμοί είναι 45% περισσότεροι σε σχέση με τους 

προηγούμενους, ενώ σημαντικό ποσοστό αυτών βρίσκεται στη Γ’ ζώνη προστασίας του Εθνικού Πάρκου, όπου και έχουν εντοπιστεί 

αρκετές σημαντικές πιέσεις.  

Επιπλέον, με τον νέο εξοπλισμό που αναμένεται να προμηθευτεί ο Υορέας Διαχείρισης ως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2012, 

αυξάνεται και ο αριθμός των παραμέτρων που μπορούν να παρακολουθηθούν (π.χ. BOD, TSS, θρεπτικά άλατα αζώτου και φωσφό-

ρου, κ. ά.).  

Ανθή Βαφειάδου 

Τπ. Γραφείου Προστασίας Υυσικού Περιβάλλοντος 



 

Επιμέλεια:  Ιωάννα Υφαντίδου 

 

Συντακτική Ομάδα:  Μάριος Αστερίου, Ανθή Βαφειάδου, 

Αθηνά Πατσιά, Λίλα Κάρτα, Ιωάννα Υφαντίδου 

 

Φωτογραφίες:  Λίλα Κάρτα, Ελλάδα Τσερκεζίδου 

Σ. Τσάκαλη 21 

Τ.Κ. 57200 

Λαγκαδάς 

Βρείτε μας στο Internet 

www.foreaskv.gr 

Τηλ: 2394024553 

Fax: 2394026160 

Email: foreaskv@otenet.gr 

Φορέας Διαχείριζης λιμνών 

Κορώνειας Βόλβης 
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