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Η συμμετοχή μας στην Αγγέλων Πόλις 

Περισσότερα... 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης «εν πλω». 

Περισσότερα... 

 

 

 

Δενδροφύτευση στο Κέντρο Πληροφόρησης 

Απολλωνίας 

Περισσότερα... 

Παράνομη υλοτομία στο Εθνικό Πάρκο 

Περισσότερα... 

 

 

 

 

 

 

Ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων - Μια 

άλλη μορφή ανακύκλωσης 

Περισσότερα... 

Αθλητισμός και αναψυχή στην Προστα-

τευόμενη Περιοχή. Πεζοπορία και Canoe 

στο Εθνικό Πάρκο 

Περισσότερα... 

 

 

 

 

 

 

 

Η συμμετοχή μας στην Διεθνή Έκθεση 

Τουρισμού Philoxenia 2012 

Περισσότερα... 

Ξεκινήσαμε τα σεμινάρια περίθαλψης 

άγριων ζώων 

Περισσότερα... 

 

Τα Νέα μας 



   Ο Υορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης σε συνερ-

γασία με το σωματείο α΄ βοηθειών "Δράση για την άγρια 

ζωή" ξεκίνησαν ήδη από τον Νοέμβριο μια σειρά σεμιναρίων 

περίθαλψης άγριων ζώων, στο πλαίσιο της περιβαλλοντι-

κής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών. κοπός 

μας είναι τα παιδιά να γνωρίσουν το έργο του σωματείου και 

του Υορέα Διαχείρισης αλλά και να ευαισθητοποιηθούν σε ό,τι 

έχει σχέση με τη φύση και την άγρια πανίδα που χρήζει φροντί-

δας ή περίθαλψης (Εικ.1). 

υνολικά παρακολούθησαν το σεμινάριο 210 μαθητές από πέ-

ντε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης, και μ’ αυτό τον τρόπο αντιλήφθηκαν μια 

άλλη διάσταση της άγριας πανίδας της περιοχής και 

έδειξαν ενδιαφέρον για τον τρόπο αντιμετώπισης 

των ζώων που χρειάζονται περίθαλψη. Γνώρισαν 

επίσης είδη ζώων που δεν είχαν φανταστεί ότι υπήρ-

χαν στο γειτονικό τους περιβάλλον (Εικ.3). Σα 

παιδιά έμαθαν τόσο για τις συνήθειες και τον τρόπο 

ζωής ορισμένων ζώων, όσο και για τον τρόπο αντι-

μετώπισης μιας επείγουσας κατάστασης (εύρεση 

τραυματισμένου ζώου). 

Θα ακολουθήσουν περισσότερα σεμινάρια μέχρι 

το τέλος της σχολικής χρονιάς (Ιούνιος 2013).  

Αν ενδιαφέρεστε να πάρετε μέρος στο πρόγραμμα περίθαλψης επικοι-

νωνήστε μαζί μας είτε μέσω τηλεφώνου στο 23940-24553 είτε με email 

στο Yfantidou@gmail.com  

(υπεύθυνη δράσης: Ιωάννα Τφαντίδου). 

 

Ιωάννα Τφαντίδου 

Τπεύθυνη Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Γραφείου Σύπου 

 

Ξεκινήσαμε τα σεμινάρια περίθαλψης άγριων ζώων 
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Εικ. 2: Σα μηνύματα των μαθητών για την άγρια ζωή 

Εικ.1: Μαθητές εν δράσει 

Εικ. 3: Μέλος της Δράσης για την Άγρια Ζωή παραδίδει  

μαθήματα α  βοηθειών 

mailto:Yfantidou@gmail.com


Η συμμετοχή μας στην Αγγέλων Πόλις 

Εντοπισμός παράνομης υλοτομίας σε περιοχή του Εθνικού Πάρκου 

   Για ακόμη μία φορά συμμετείχαμε στο Φριστουγεννιάτικο χωριό Αγγέλων Πόλις του 

δήμου Λαγκαδά, όπου φέτος προστέθηκε το σπιτάκι της Ανακύκλωσης, ή αλλιώς Eco 

Polis. Εκεί, οι υπάλληλοι του Υορέα Διαχείρισης μαζί με τους μικρούς επισκέπτες 

έφτιαχναν κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά δείχνοντας έτσι στα παιδιά ότι τίποτα 

δεν πάει χαμένο (Εικ. 1). Τλικά όπως χαρτί, αλουμίνιο ή γυαλί, αφού τα ζωγραφίσουμε 

και τα διακοσμήσουμε, μπορούν να μετατραπούν σε ένα χαμογελαστό χιονάνθρωπο, ένα μικρό Φριστουγεννιάτικο δένδρο, 

ένα φορτηγάκι, ή ένα στολίδι (Εικ. 2).   τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες μας γίνεται μια ενημέρωση σχετικά με τα 

οφέλη της ανακύκλωσης αλλά και την διαδικασία που ακολουθείται αφού ρίξουμε τα σκουπίδια μας στον μπλε κάδο. Με αυτό 

τον τρόπο γίνεται κατανοητή η μέθοδος με την οποία ανακυκλώνονται τα υλικά και 

πώς ξανακαταλήγουν σε μας. Επιπλέον, σκοπός μας είναι οι επισκέπτες να ενημερω-

θούν τόσο για την Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας-

Βόλβης, όσο και την ανάγκη υιοθέτησης μιας οικολογικής στάσης και συμπεριφοράς.  

Ιωάννα Τφαντίδου 

Τπεύθυνη Ενημέρωσης-Πληροφόρησης και Γραφείου Σύπου 

 Σην Σετάρτη 17 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της επόπτευ-

σης-φύλαξης στην αναδασωτέα περιοχή του Αγίου Βασιλείου 

(Εικ. 1), υπάλληλοι του Υορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνει-

ας Βόλβης, υπό τον ήχο αλυσοπρίονων αντιλήφθηκαν υλοτό-

μους να ξυλεύουν παράνομα. Όταν έφτασαν στο σημείο οι 

υλοτόμοι είχαν αποχωρήσει, ωστόσο άφησαν πίσω τους μια 

στοίβα με κομμένα ξύλα. Οι υπάλληλοι του Υορέα Διαχείρι-

σης επικοινώνησαν άμεσα με το δασαρχείο Λαγκαδά προκει-

μένου να μεταβεί στον χώρο κλιμάκιο δασοφυλάκων. Η πο-

σότητα των ξύλων που κατασχέθηκε από το δασαρχείο, υπο-

λογίζεται στους 10 τόνους. Οι  λαθροϋλοτόμοι δεν εντοπίστη-

καν ενώ στο σημείο δεν υπήρχε μηχανοκίνητο όχημα. 

Ως ενεργοί και οικολογικά ευαισθητοποιημένοι πολίτες οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον φυσικό πλούτο της χώρας μας, καταγγέλοντας 

άμεσα παρόμοιες καταστροφικές παραβατικές συμπεριφορές. Σο Τπουργείο ΠΕΚΑ σας υπενθυμίζει ότι μπορείτε να καταγγείλετε πε-

ριστατικά λαθροϋλοτομίας στο υντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας με ένα τηλεφώνημα στο 1591. 

Υωτεινή Σσαβδάρογλου 

Τπεύθυνη Υύλαξης-Επόπτευσης και Εφαρμογών Διαχείρισης 
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Εικ.1: Σα παιδιά με τις δημιουργίες τους 

Εικ. 1: Θέση παράνομης υλοτομίας 



Ο Υορέας Διαχείρισης προκειμένου να υποστηρίξει καλύτερα τις δράσεις του, 

προέβη στην προμήθεια καινούριας μηχανοκίνητης βάρκας.  

Μπορεί το μικρό βάθος της Κορώνειας και της μικρότερης λίμνης Μαρούδας να 

μην επιτρέπει προς το παρόν χρήση βάρκας, όμως στη λίμνη Βόλβη είναι απαραί-

τητη η χρήση της, για την υλοποίηση των υπηρεσιών που έχει αναλάβει ο Υ.Δ. 

Η παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας στη λίμνη Βόλβη κατά κύριο λόγο πραγματο-

ποιείται με τη χρήση βάρκας, ωστόσο και η παρακολούθηση ορισμένων ειδών ορνι-

θοπανίδας διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό, όταν γίνεται από το εσωτερικό της λί-

μνης. Εξίσου καλύτερα πραγματοποιείται και η φύλαξη της λίμνης, ιδιαίτερα κατά την περίο-

δο απαγόρευσης της αλιείας, καθώς δεν είναι εφικτή η πρόσβαση περιμετρικά σε κάθε σημεί-

ο της.  

Για την προμήθεια της βάρκας διενεργήθηκε διαγωνισμός σύμφωνα με τους όρους της προ-

κήρυξης με αρ. 105/2012 και από αυτόν προέκυψε η ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία 

SCIENTACT A.E.  τις 20 Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η οριστική παραλαβή της 

βάρκας. Η βάρκα είναι 5 ατόμων, (Εικ.1) διαστάσεων 5μ x 2μ (μήκος x πλάτος) και συνο-

δεύεται από 2 εξωλέμβιες μηχανές, τρέιλερ και τέντα ανάλογη του σκάφους (Εικ.2).  

Ανθή Βαφειάδου 

Τπεύθυνη Γραφείου Προστασίας Υυσικού Περιβάλλοντος 

Ο Φορέας Διαχείρισης «εν πλω» 
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Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2012 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι Υορείς Διαχείρισης Κεντρικής 

Μακεδονίας (λίμνης Κερκίνης, λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, Δέλτα 

Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, Εθνικού Δρυμού Ολύμπου) συμμετείχαν 

στην 28η Διεθνή Έκθεση Σουρισμού Philoxenia (Εικ.1). Σην έκθεση 

επισκέφτηκε πλήθος κόσμου αλλά και εμπορικοί επισκέπτες από το 

εξωτερικό, με τους οποίους και χτίσαμε τις βάσεις για την ανάδειξη 

του οικοτουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές.  

Επιπλέον οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για την οικολογική  αξία του 

Εθνικού Πάρκου Κορώνειας-Βόλβης, για τις δράσεις του Υορέα 

Διαχείρισης αλλά και για την αναγκαιότητα προβολής του 

εναλλακτικού τουρισμού σε τόσο ιδιαίτερες και σημαντικές περιοχές. 

Ιωάννα Τφαντίδου 

Τπεύθυνη Ενημέρωσης-Πληροφόρησης και Γραφείου Σύπου 

 

Εικ. 1 Εξωλέμβια βάρκα εν πλω 

Εικ. 2 Απεικόνιση της βάρκας 

Εικ. 1 Εκπρόσωποι των Υορέων Διαχείρισης Κεντρικής 

Μακεδονίας 



 Ο Υορέας Διαχείρισης έχει υλοποιήσει μια σειρά δράσεων που απο-

σκοπούν στην ανάδειξη του φυσικού κάλους των λιμνών και της τουριστι-

κής αξίας της περιοχής που έχει το πλεονέκτημα να βρίσκεται σε από-

σταση αναπνοής από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. το πλαίσιο αυτό 

πραγματοποιήθηκαν το πρώτο σεμινάριο κανό-καγιάκ στη λίμνη Βόλβη 

(Εικ.1 & Εικ.2) και πεζοπορία στην κοιλάδα των Μακεδονικών Σεμπών 

(Εικ.3, Εικ.4 & Εικ.5). κοπός και των δύο δράσεων ήταν αρχικά η 

ενημέρωση του κοινού για τις ιδιαιτερότητες της Προστατευόμενης Πε-

ριοχής, και βέβαια η διασκέδαση μικρών και μεγάλων, κάνοντας έτσι 

σαφές πως η οποιαδήποτε δραστηριότητα μέσα στη λίμνη και στο 

Εθνικό Πάρκο μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί με την προστασία 

του περιβάλλοντος και τον σεβασμό της ορνιθοπανίδας που βρίσκει 

καταφύγιο στην περιοχή.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Δήμο Βόλβης, στον Οργανισμό Αθλη-

τισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Βόλβης  (ΟΠΑΠ), στα Λου-

τρά Απολλωνίας, στο Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής της Δ/

νσης Δ.Ε.Δ.Θεσ/νίκης, στον Υυσιολατρικό Ορειβατικό ύλλογο 

ταυρού (ΥΟ), στο ραδιόφωνο της ΕΡΣ3, και στη Riverland, 

χωρίς την βοήθεια των οποίων το σεμινάριο αυτό δε θα μπορούσε 

να πραγματοποιηθεί. Ο Υορέας Διαχείρισης σκοπεύει να υλοποιήσει σειρά παρόμοιων δράσεων που στοχεύουν  στη γνω-

ριμία των ανθρώπων με την φύση, στην προβολή ιστορικών περιοχών, και στην προαγωγή του οικοτουρισμού και του σε-

βασμού στο περιβάλλον.  

Ιωάννα Τφαντίδου 

Τπεύθυνη Ενημέρωσης-Πληροφόρησης και Γραφείου Σύπου 

Αθλητισμός και Αναψυχή στην Προστατευόμενη Περιοχή 
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Εικ. 1: εμινάριο Canoe 

Εικ. 2: Βόλτες με το canoe στη λίμνη Βόλβη 

Εικ.3: Σο Κάστρο της Ρεντίνας Εικ. 4: το Κάστρο της Ρεντίνας 
Εικ. 5: Οι περιπατητές στην κοιλάδα των 

Μακεδονικών Σεμπών 



Ανακύκλωση «τηγανέλαιου» από τον Φ. Δ. 
Είναι γνωστές σε όλους οι περιβαλλοντικές συνέπειες 

της απόρριψης στερεών και υγρών αποβλήτων στους 

Φ.Τ.Σ.Α. ή σε άλλους χώρους. Όταν όμως υπάρχει τρόπος 

τα απόβλητα αυτά να καλύψουν ενεργειακές και λιπαντικές 

ανάγκες της κοινωνίας μας, είναι σαφώς καλύτερο να τα συλ-

λέξουμε με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους.    

Ο Υορέας Διαχείρισης, σε συνεργασία με την εταιρεία 

συλλογής χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών Revive, 

ξεκίνησαν από τον Νοέμβριο μια δράση συλλογής και ανα-

κύκλωσης τηγανέλαιων. ε πρώτη φάση γίνεται ενημέρωση 

σε σχολεία της περιοχής αρμοδιότητας του Υορέα Διαχεί-

ρισης, ενώ η προσπάθεια μας θα επεκταθεί και σε υπηρεσίες 

των Ο.Σ.Α. προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη ανταπόκρι-

ση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

Η διαδικασία είναι πολύ απλή, καθώς μαθητές και δάσκαλοι καλούνται να μεταφέρουν από το σπίτι τους το καμένο 

λάδι μαγειρικής και να το αποθηκεύουν σε ειδικές δεξαμενές της εταιρείας Revive που έχουν τοποθετηθεί στα σχολεία. 

Έπειτα, η εταιρεία συλλέγει τις δεξαμενές με σκοπό την επεξεργασία του τηγανέλαιου προς παραγωγή βιοντίζελ. Σο βιο-

ντίζελ είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα, μιας και εκπέμπει σχε-

δόν μηδενικούς ρύπους. 

Σέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα καταναλώνονται ετησίως 470.000 τόνοι βρώσιμων λαδιών και μόνο το 

4% αυτών ανακυκλώνεται. Πεδίο δόξης λαμπρό λοιπόν για όλους εμάς που προσπαθούμε να συμμετέχουμε ενεργά στην 

διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος. Η δράση θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της σχολικής χρόνιας, οπότε και 

μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα (πληροφορίες: 

23940-24553, υπεύθυνη δράσης: Ιωάννα Τφαντίδου). 
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Δενδροφύτευση στο Κέντρο Πληροφόρησης Απολλωνίας 

  Σην Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου προσωπικό του Υορέα Διαχείρισης, μαζί με 

μαθητές του Δημοτικού χολείου Νέας Απολλωνίας, φύτευψαν δένδρα και 

φυτά στο Κέντρο Πληροφόρησης Απολλωνίας, στο πλαίσιο του 

καλλωπισμού του αύλειου χώρου του κέντρου (Εικ. 1). 

   τον χώρο φυτέψαμε δένδρα (σφενδάμια, κουτσουπιά, κερλετέρια και 

καρυδιά), για την περίφραξη της αυλής επιλέξαμε αγγελικές, λιγούστρο και 

γιασεμί, ενώ επίσης διακοσμήσαμε τα παρτέρια με αρωματικά φυτά 

(δενδρολίβανο, λεβάντα και λεβαντίν. Σα παιδιά ενθουσιάστηκαν από τη 

διαδικασία της φύτευσης και από τη νέα διαμόρφωση του χώρου. 

   Μετά το τέλος της δενδροφύτευσης οι μαθητές, στην αίθουσα 

χειροτεχνίας του Κέντρου Πληροφόρησης, έφτιαξαν κατασκευές και ζωγράφισαν πουλιά της προστατευόμενης περιοχής 

   Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον αντιδήμαρχο Κοινωνικής-Ποιότητας Ζωής, Βόλβης κ. Βασίλειο Ζωγράφο και στον δημοτικό 

σύμβουλο, υπεύθυνο για περιβαλλοντικά θέματα, κ. ταύρο Ρόκα. 

Ιωάννα Τφαντίδου 
Τπεύθυνη Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Γραφείου Σύπου 

Εικ. 1 Μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν στη διαδικασία 

της δενδροφύτευσης 



 

Επιμέλεια:  Ιωάννα Υφαντίδου 

 

Συντακτική Ομάδα:  Φωτεινή Τσαβδάρογλου,  Ιωάννα Υφαντί-

δου, Ανθή Βαφειάδου, Λίλα Κάρτα 

 

Φωτογραφίες:  Λίλα Κάρτα, Ελλάδα Τσερκεζίδου, Ιωάννα Υφα-

ντίδου, Χριστίνα Γκορέζη 

Σ. Τσάκαλη 21 

Τ.Κ. 57200 

Λαγκαδάς 

Βρείτε μας στο Internet 

www.foreaskv.gr 

Τηλ: 2394024553 

Fax: 2394026160 

Φορέας Διαχείριζης λιμνών 

Κορώνειας Βόλβης 

http://www.foreaskv.gr/

