
Η λίμνη Στυμφαλία βρίσκεται στην ορεινή Κοριν-
θία, εκεί όπου, σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Ηρα-
κλής αντιμετώπισε τις Στυμφαλίδες όρνιθες. 

Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, 
βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλ-
λεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρ-
του, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά 
του νομού Κορινθίας. Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, 
σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφα-
λίας, το οποίο περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της 
Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά 
στη νότια πλευρά του νομού Κορινθίας. Στη βορειοανα-
τολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το 
οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλλεται από τους 
ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του Μαυρο-
βουνίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά του νομού Κο-
ρινθίας. Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 
μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο 
περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του 
Ολίγυρτου, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη νότια 
πλευρά του νομού Κορινθίας. Στη βορειοανατολική Πελο-
πόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο της 
Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλλεται

πό τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του 
Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά του νομού 
Κορινθίας. Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 
600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το 
οποίο περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρει-
ας, του Ολίγυρτου, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη 
νότια πλευρά του νομού Κορινθίας. Στη βορειοανατολική 
Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέ-
διο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλλεται από τους ορει-
νούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του Μαυροβου-
νίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά του νομού Κορινθίας. 
Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, 
βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλ-
λεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρ-
του, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά 
του νομού Κορινθίας. Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, 
σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφα-
λίας, το οποίο περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της 
Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά 
στη νότια πλευρά του νομού Κορινθίας. Στη βορειοανα-
τολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το 
οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλλεται από τους 
ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του Μαυρο-
βουνίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά του νομού Κο-

ρινθίας. Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 
μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο 
περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του 
Ολίγυρτου, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη νότια 
πλευρά του νομού Κορινθίας. Στη βορειοανατολική Πε-
λοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο 
της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλλεται από τους ορεινούς 
όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του Μαυροβουνίου 
και του Γραβιά στη νότια πλευρά του νομού Κορινθίας. Στη 
βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, βρί-
σκεται το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλλεται 
από τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του 
Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά του νομού 
Κορινθίας. Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 
600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το 
οποίο περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρει-
ας, του Ολίγυρτου, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη 
νότια πλευρά του νομού Κορινθίας. Στη βορειοανατολική 
Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέ-
διο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλλεται από τους ορει-
νούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του Μαυροβου-
νίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά του νομού Κορινθίας. 
Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, 
βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλ-
λεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρ-
του, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά 
του νομού Κορινθίας. Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, 
σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφα-
λίας, το οποίο περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της 
Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά 
στη νότια πλευρά του νομού Κορινθίας. 

Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, 
βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλ-
λεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρ-
του, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά 
του νομού Κορινθίας. Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, 
σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμ-
φαλίας, το οποίο περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους 
της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του Μαυροβουνίου και του 
Γραβιά στη νότια πλευρά του νομού Κορινθίας. Στη βορει-
οανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται 
το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλλεται από 
τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του 
Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά του νομού 
Κορινθίας. 

Η υδατική λεκάνη της Στυμφαλίας θεωρείται η μεγαλύτερη 

Το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia 

Η φύση της 
επιχειρηματικότητας
LIFE-Stymfalia Layman’s Report
Πρόγραμμα LIFE+ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 



Τίτλος προγράμματος: Αειφόρος Διαχείριση   
και Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας    
των Υγροτόπων- Η περίπτωση της Λίμνης Στυμφαλίας

Κωδικός προγράμματος: LIFE12 NAT/GR/000275

Διάρκεια του προγράμματος: 5 χρόνια    
01 Οκτωβρίου 2013- 28 Σεπτεμβρίου 2018

Συντονιστής Δικαιούχος: Τράπεζα Πειραιώς

Συνδικαιούχοι: 1. Πολιτιστικό  Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ), 2. Δήμος Σικυωνίων, 3. ΟΙΚΟΜ Μελετητική Πε-
ριβάλλοντος, 4. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, 5. Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Περιοχή δράσης: Στυμφαλία, Κορινθίας

Συνολικός προϋπολογισμός: € 2.013.290

Χρηματοδότηση: To πρόγραμμα LIFE-Stymfalia συγχρη-
ματοδοτείται κατά 50% από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE+ 
της ΓΔ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής    
(€ 1.006.646)

Project website: http://www.lifestymfalia.gr/ 

Επικοινωνία: LifeStymfalia@piraeusbank.gr 

Το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia 
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Η λίμνη Στυμφαλία βρίσκεται στην ορεινή Κορινθία, σε απόσταση μόλις 145 
χλμ. από την Αθήνα, και είναι γνωστή από τη μυθολογία, διότι εδώ ο Ηρακλής 
αντιμετώπισε τις Στυμφαλίδες όρνιθες. 

Η περιοχή της Στυμφαλίας περιβάλλεται από τα βουνά της Ζήρειας, του Ολί-
γυρτου, του Μαυροβουνίου και του Γαβριά, ενώ η λίμνη απλώνεται σε υψό-
μετρο περίπου 626 μέτρων. Η υδατική λεκάνη της Στυμφαλίας θεωρείται 
η μεγαλύτερη ορεινή υδατική λεκάνη της Πελοποννήσου, καταλαμβάνοντας 
3.500-4.000 στρέμματα, ενώ αποτελεί και τον νοτιότερο ορεινό υγρότοπο 
των Βαλκανίων. 

Ο υγρότοπος είναι ιδιαίτερος, πλούσιος σε είδη ζώων και φυτών, αποτελεί 
δε και καταφύγιο σπάνιων ειδών πουλιών. Η οικολογική αξία της περιοχής 
επιβεβαιώνεται και από την ένταξή της στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευό-
μενων Περιοχών Natura 2000, τόσο ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για 
τα πουλιά, όσο και ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) για την προστασία ει-
δών του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και τύπων οικοτόπων του 
Παραρτήματος Ι. Στη λίμνη και στη γύρω περιοχή έχουν καταγραφεί 150 είδη 
πτηνών (φωλεάζοντα, σταθμεύοντα κατά τη μετανάστευση ή διαχειμάζοντα). 

Η οικολογική σημασία του 
υγρότοπου της Στυμφαλίας…

LIFE: Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 
(Κανονισμός 1293/2013). Σκοπός του LIFE είναι να συμβάλλει στην εφαρμογή, την ενημέρωση 
και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ε.Ε., με τη συγχρηματοδότηση 
πιλοτικών έργων ή έργων επίδειξης που δημιουργούν προστιθέμενη αξία.

Natura 2000: Το Natura 2000 είναι ένα δίκτυο σε όλη την Ε.Ε. με 27.500 προστατευόμενες 
περιοχές που καλύπτουν το 18% της χερσαίας έκτασης και το 7% των θαλάσσιων περιοχών της 
Ε.Ε. Το δίκτυο, το οποίο συνδυάζει την προστασία της φύσης με τη βιώσιμη χρήση της γης και 
οικονομική δραστηριότητα, έχει σκοπό να προστατεύσει και να ενισχύσει τη φυσική κληρονομιά 
της Ευρώπης, καθώς και να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των πλέον πολύτιμων και 
απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της ηπείρου μας.

Παρά τη σημασία και τη μοναδικότητά της, η λίμνη έχει υποβαθμιστεί τις τε-
λευταίες δεκαετίες. Η σταδιακή μείωση των εισερχόμενων νερών, η κλιματι-
κή αλλαγή και οι αυξημένες ποσότητες λιπασμάτων που μπαίνουν στη λίμνη, 
προκάλεσαν την υπερβολική επέκταση του καλαμιώνα. Αυτό δεν είναι καλό 
ούτε για την άγρια ζωή, ούτε για την ποιότητα των νερών, ούτε για τον του-
ρισμό. Η έλλειψη μέτρων προστασίας και διαχείρισης έχει σαν αποτέλεσμα να 
χάνονται οι κρίσιμοι βιότοποι για τα πουλιά και τα ψάρια που ζουν στη λίμνη.

… και οι κίνδυνοι που τον απειλούν
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Το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia αποσκοπεί στην 
αποκατάσταση του υγροτόπου και στη μακροχρόνια 
προστασία και διαχείριση της λίμνης Στυμφαλίας, 
συνδέοντας την επιχειρηματικότητα με την προστασία 
της βιοποικιλότητας.

ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΗΤΑΝ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ:

Σκοπός και στόχοι 
του προγράμματος

Διαχείριση 
της φύσης -

Αποκατάσταση
ειδών ενδιαφέροντος

και οικοτόπων

Αξιοποίηση βιομάζας
καλαμιών και άλλων ΑΠΕ- 
Επιχειρηματικό Σχήμα

Προστασία
και ανάδειξη της
περιοχής - Τοπική
Μονάδα Διαχείρισης, 
Δίκτυο Αγροτών 
Στυμφαλίας

Αναχρηματοδότηση
της διαχείρισης -

Επιχειρηματικότητα 
και Βιοποικιλότητα

2. Ανάδειξη της διττής ταυτότητας της 
περιοχής: Προστατευόμενος υγρότοπος 
και πολιτιστικό τοπίο.  

3. Ενεργός συμμετοχή της τοπικής κοι-
νωνίας και ειδικότερα των αγροτών στην 
αειφόρο διαχείριση της λίμνης.

4. Δημιουργία θέσεων εργασίας, που θα 
προκύπτουν από τις καινοτόμες δράσεις 
του προγράμματος και την προώθηση της 
αειφόρου επιχειρηματικότητας. 

1. Διατήρηση και βελτίωση της κατάστασης 
των ειδών ενδιαφέροντος για το πρόγραμ-
μα, καθώς και των βιοτόπων τους.

Τα είδη ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα είναι τρία είδη πουλιών 
(βαλτόπαπια, πορφυροτσικνιάς και μικροτσικνιάς), δύο είδη 
νυχτερίδων (μικρός και μεγάλος ρινόλοφος), καθώς και ένα είδος 
ενδημικού ψαριού (Στυμφαλικός πελασγός ή ντάσκα). 



Το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia, 
μετά από 5 χρόνια 
προσπαθειών, πέτυχε:
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Στόχοι Σχεδίου Διαχείρισης:
α) Επαναφορά της διακύμανσης της στάθμης 
του νερού σε μια φυσική υδρολογική περίοδο.

β) Αποκατάσταση υγροβιότοπου στην κατάσταση 
που ήταν το 1960- 1970 (50% καλαμιώνας, 25% 
ελεύθερες επιφάνειες νερού και 25% εποχιακά 
πλημμυρισμένες λιβαδικές εκτάσεις   
και υγρολίβαδα). 

Ένας από τους κύριους στόχους που θέτει το Σχέδιο Δι-
αχείρισης, είναι να διατηρείται η ετήσια διακύμανση της 
στάθμης της λίμνης από 1 έως 1,2 μέτρα. Αυτή είναι η επι-
θυμητή διακύμανση με την οποία διασφαλίζεται όχι μόνο 
η κατάσταση διατήρησης των προστατευμένων πουλιών 
και οικοτόπων, αλλά παράλληλα και η ύδρευση των γύρω 
περιοχών και η άρδευση των καλλιεργειών των αγροτών 
που ζουν εδώ.

Ο πυθμένας της λίμνης αποτυπώθηκε για πρώτη 
φορά στο πλαίσιο του προγράμματος. Το βαθύτερο 
σημείο της λίμνης βρίσκεται στα 605,71 μέτρα από 
την επιφάνεια της θάλασσας. 

Σημαντικά ευρήματα 

Εντοπίστηκαν 10 νέα είδη νυχτερίδων που δεν ήταν 
γνωστό ότι απαντούν στην περιοχή.
Στην περιοχή διαπιστώθηκε η παρουσία απειλούμενων θηλαστικών 
όπως το τσακάλι και η βίδρα.

2 νέοι οικότοποι Παρ. Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
καταγράφηκαν στην προστατευόμενη περιοχή 
στο πλαίσιο του LIFE-Stymfalia

Τύπος Οικοτόπου 6420 
(Υγροί μεσογειακοί λειμώνες 
με υψηλές πόες 
της Molinio-Holoschoenion)

Τύπος Οικοτόπου 92A0 
(Δάση-στοές με Salix alba 
και Populus alba)

1. Για πρώτη φορά εκπονήθηκαν και κατα-
τέθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευό-
μενης περιοχής «Λίμνη Στυμφαλία», καθώς και 
ειδικά Σχέδια Δράσης για τη διαχείριση του κα-
λαμιώνα, την επίτευξη επιθυμητής διακύμανσης 
της στάθμης του νερού, τα είδη ορνιθοπανίδας, 
τα είδη πανίδας (ιχθυοπανίδα και χειρόπτερα). 

→

Α. Επιστημονικό έργο-Νέα δεδομένα
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6. Εκπονήθηκε μελέτη για την οικονο-
μική αποτίμηση των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών,  η οποία εξηγεί ότι οι υπηρεσίες 
οικοσυστήματος είναι σπάνιες και ότι η υπο-
τίμηση/ υποβάθμισή τους συνεπάγεται κόστος 
που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.  Η συνο-
λική αξία των οικοσυστημικών υπηρεσιών στη 
λίμνη Στυμφαλία ανέρχεται στα 6.563.864 €, 
βάσει της σημερινής της κατάστασης.

3. Αναπτύχθηκε ψηφιακή εφαρμογή για 
την παρακολούθηση των αλλαγών του 

φυσικού τοπίου της λίμνης Στυμφαλίας σε 
πραγματικό χρόνο, με αυτοματοποιημένη επε-
ξεργασία δορυφορικών εικόνων.

2. Για την παρακολούθηση και 
εποπτεία των οικολογικών χαρα-

κτηριστικών του υγροτόπου συντάχθη-
κε το Σχέδιο Προγράμματος Παρακο-
λούθησης (Monitoring plan). 

→

4. Κατατέθηκαν Μελέτες Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων για τα έργα προστασί-

ας και διαχείρισης των σημαντικών οικοτόπων 
και των ενδιαιτημάτων ειδών.

→

5. Συντάχθηκαν μελέτες και πραγματο-
ποιήθηκαν πιλοτικές εφαρμογές για τη 

χρήση του καλαμιού ως στερεό βιοκαύσιμο και 
ως εδαφοβελτιωτικό στην παραγωγή κομποστ.

→

→

→
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Β. Έργα διαχείρισης

1. Διαχείριση καλαμιώνα 
Πραγματοποιήθηκαν 4 κοπές συνολικής έκτασης 482 στρεμμάτων για ερευνητικούς σκοπούς, βάσει του 
επιστημονικού σχεδίου κοπής καλαμιώνα. Οι κοπές έδωσαν στα προστατευόμενα είδη χώρο να κινηθούν, 
να αναπαραχθούν, να φωλιάσουν.

4. Σύσταση Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης  
Η Τοπική Μονάδα, με δυναμικό 3 ατόμων από την 
περιοχή, παρακολουθούσε και περιπολούσε την 
περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 
συντόνιζε τις κοπές των καλαμιών και ενημέρωνε 
την τοπική κοινωνία για το πρόγραμμα.

2. Διαχείριση υδάτων 
Τοποθετήθηκε υδρολογική σταδία για να ελέγχεται 
η περιοδικότητα του ύψους της στάθμης της 
λίμνης, σε συνέχεια των τοπογραφικών εργασιών 
που αποτύπωσαν τη βαθυμετρία της λίμνης.
 Με βάση τα δεδομένα αυτά εκπονήθηκε μελέτη 
για τη ρύθμιση της στάθμης της λίμνης, κυρίως 
σε περιόδους ξηρασίας, με την κατασκευή μικρών 
τεχνικών έργων εισροής και εκροής.

3. Αποκατάσταση προστατευόμενων ειδών 
Δημιουργήθηκαν ενδιαιτήματα (νησίδες, ρηχές 
λίμνες, διάδρομοι) για τα είδη πουλιών και ψαριών 
που κατοικούν στη λίμνη. Ειδικά για τις νυχτερίδες, 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα τοποθετήθηκαν 26 
καταφύγια (bat boxes) σε δέντρα γύρω από τη λίμνη.
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Γ. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
εμπλεκόμενων μερών 
στην προστασία της λίμνης

• Στο Δίκτυο συμμετέχουν περισσότερα από 160 μέλη, 
αγρότες της ευρύτερης περιοχής

• Πραγματοποιήθηκαν 9 εκπαιδευτικά Σεμινάρια - βιω-
ματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές εκδρομές με αγρό-
τες της περιοχής, ώστε να ενημερωθούν για τα οφέλη της 
βιολογικής γεωργίας και της ολοκληρωμένης γεωργικής 
διαχείρισης

• “Στυμφαλία το Σπίτι μου’’: Το λογότυπο σχεδιάστηκε 
ειδικά για το Δίκτυο Αγροτών Στυμφαλίας. Ήδη 26 μέλη 
του Δικτύου-δικαιούχοι εφαρμόζουν το λογότυπο στις συ-
σκευασίες τους, δίνοντας μία προστιθέμενη αξία στα τοπι-
κά τους προϊόντα 

1. Δημιουργία Δικτύου Αγροτών Στυμφαλίας 
και προώθηση αειφόρου αγροτικής 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

Tο πρόγραμμα, μέσω των πολυάριθμων ημερίδων ενη-
μέρωσης και εκδηλώσεων στο Μουσείο Περιβάλλοντος 
Στυμφαλίας:

• Διέδωσε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο την ανάγκη 
για την αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας και την ανά-
δειξη της περιοχής. 

• Ευαισθητοποίησε την τοπική κοινωνία, ώστε να συμμετέ-
χει ενεργά στην προσπάθεια προστασίας της λίμνης.

• Ενέπνευσε πρωτοβουλίες για αειφόρο ανάπτυξη και  
καινοτόμο οικονομική δραστηριότητα, που αρμόζουν  
σε περιοχές Natura 2000.

Μεταξύ αυτών, τα 2 εργαστήρια και το Διεθνές Συνέδριο 
έθιξαν το ζήτημα της χρηματοδότησης της προστασίας των 
προστατευόμενων περιοχών μέσα από βιώσιμες οικονομι-
κές δραστηριότητες.

2. Διοργάνωση Ημερίδων 
και Διεθνούς συνεδρίου

Tα καταληκτικά συμπεράσματα του Διεθνούς Συνεδρίου αποτέλε-
σαν τη Δήλωση LIFE-Stymfalia: Η απώλεια της βιοποικιλότητας 
είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
πλανήτης μας. Τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή, οι επι-
χειρήσεις και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να αναλάβουν πρωτο-
βουλίες, να προτείνουν λύσεις και να υλοποιήσουν προγράμματα 
με θετικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα. Οι περιοχές Natura 2000 
παρέχουν ευκαιρίες για αειφόρο ανάπτυξη που ενισχύει την προ-
στασία της βιοποικιλότητας. 

∆ιεθνές Συνέδριο Life-Stymfalia
Αθήνα & Στυµφαλία 9-10 Ιουνίου 2017
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3. Περιβαλλοντική εκπαίδευση για παιδιά

4. Μονοπάτι περιβαλλοντικής και πολιτιστικής  
ερμηνείας: «Άνθρωπος και φύση στα μονοπάτια  
του χρόνου». 

Το μονοπάτι οδηγεί τον επισκέπτη από το Μουσείο Περι-
βάλλοντος στην αρχαία Στύμφαλο και τη λίμνη. Σε μικρό 
ύψωμα βρίσκεται το παρατηρητήριο πουλιών που κατα-
σκευάστηκε ειδικά για το μονοπάτι. Ήδη πάνω από 5.000 
άτομα έχουν επισκεφτεί το μονοπάτι, συμπεριλαμβανομέ-
νων οργανωμένων ομάδων, όπως σχολεία, πρόσκοποι, 
ΜΚΟ, ορειβατικά κέντρα κ.α. Το μονοπάτι ξεχώρισε στους 
φιναλίστ στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Natura 2000 του έτους 
2018 και ήταν ανάμεσα στις 5 καλύτερες πρακτικές στην 
κατηγορία «Επικοινωνία».

•  Συνολικά 3.000 βιβλία δραστηριοτήτων 
«Γνωρίζω τη Στυμφαλία» διανεμήθηκαν σε περίπου 
50 σχολεία και στους μικρούς επισκέπτες του 
Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.

• Κάθε χρόνο λάμβαναν χώρα εκπαιδευτικές  
δράσεις για την «Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων»  
με συμμετοχή συνολικά 120 μαθητών.

•  Εκπαιδευτική βαλίτσα «Επιχείρηση…Στυμφαλία». 
Οι ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενθαρρύνουν 
τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου να ανακαλύψουν 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υγροτόπου και να βρουν 
λύσεις για τη διάσωση της λίμνης! 
Μέχρι στιγμής 520 μαθητές της Ορεινής Κορινθίας 
έχουν ολοκληρώσει δράσεις της  βαλίτσας.
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5. Έκθεση «Ο έκτος άθλος». 
Εναλλακτική ερμηνεία και περιβαλλοντική προσέγγιση του 
άθλου του Ηρακλή με πρωτότυπη μουσική και εικαστικό 
υλικό. Πάνω από 90.000 άτομα έχουν επισκεφθεί την 
έκθεση.

6. Εφαρμογή πρωτότυπων πολυμέσων 
στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας. 

Με τη διεπαφή ανθρώπου και υπολογιστή παρουσιάζεται 
ο κύκλος της ενέργειας από την κοπή του καλαμιού ως 
την τροφοδοσία λέβητα που χρησιμοποιεί βιομάζα από τα 
καλάμια.  Αναπόσπαστο κομμάτι της εφαρμογής αποτελεί 
ένα ψηφιακό διαδραστικό παιχνίδι, στο οποίο ο επισκέπτης 
«κάθεται στη θέση» του οδηγού αμφίβιου οχήματος και 
«κόβει» τα καλάμια.

35.600 φυλλάδια (διανομή και σε 423   
καταστήματα Τράπεζας Πειραιώς)

3.000 pamphlets

6 Πινακίδες Ενημέρωσης

40 άρθρα και 20 δελτία τύπου στις   
μεγαλύτερες εφημερίδες της Ελλάδας

3 videos

3 Τεχνικοί Οδηγοί: Διαχείριση Καλαμιώνα,  
Είδη και Οικότοποι, Αειφόρος Χρηματοδότηση

20.400 Επισκέπτες στο www.lifestymfalia.gr
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1. Συμμετοχή σε πάνω από 25 εκδηλώσεις   
σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ενδεικτικά:
• Παρουσίαση του προγράμματος στην Green Week 2014. 

• Green Week 2015: Εκθεσιακό περίπτερο με θέμα   
«Συνδέοντας τη φύση με τον πολιτισμό».

• Ένα από τα 15 LIFE προγράμματα που προβλήθηκαν στο 
συνέδριο European Ecosystem Services 2016. Υπογραφή 
της Διακήρυξης της Αμβέρσας.

2. Βραβεύσεις:
• European Business Awards for the Environment στην 
υποκατηγορία «Business & Biodiversity» 2016.

• Bravo Sustainability awards του QualityNet Foundation 
2017.

3. Με την εμπειρία που αποκτήθηκε από   
το πρόγραμμα, η Τράπεζα συμμετέχει:
• Στην πρωτοβουλία του IUCN “Incubator for Nature 
Conservation”, με στόχο την ανάδειξη επιχειρηματικών ευ-
καιριών για την ενίσχυση της χρηματοδότησης των προ-
στατευόμενων περιοχών και

• Στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα Βιοποικιλότητας   
και Επιχειρηματικότητας (B@B)

1. Αξιοποίηση βιομάζας από το κομμένο καλάμι  
και τα αγροτικά υπολείμματα της περιοχής:
Το καλάμι της καλοκαιρινής κοπής συλλέχθηκε, τεμαχίστη-
κε και μεταφέρθηκε σε μονάδα κομποστοποίησης, όπου 
αναμίχθηκε και με άλλα υλικά. Παράχθηκε για πρώτη φορά 
κομπόστ με πρώτη ύλη τα καλάμια της λίμνης. Το εδαφο-
βελτιωτικό φυτόχωμα δόθηκε στο Δίκτυο Αγροτών Στυμ-
φαλίας, στα σχολεία της περιοχής και σε τοπικούς φορείς.

Συλλογή του κομμένου καλαμιού της χειμερινής κοπής. 
Το καλάμι μεταφέρθηκε σε τοπική μονάδα πέλετ και αφού 
θρυμματίστηκε, υποβλήθηκε στις ανάλογες δοκιμές.   
Οι πρώτες πελέτες που παρήχθησαν από μίγμα καλαμιού/
ξύλου, αναλύθηκαν ως προς την αντοχή τους από το ΚΑΠΕ, 
δίνοντας πολύ θετικά αποτελέσματα.

2. Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) Για πρώ-
τη φορά καταγράφονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
προστατευόμενης περιοχής και αξιολογούνται οι ευκαιρίες 
ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με γνώμονα 
το περιβάλλον και τη μοναδικότητα της βιοποικιλότητας της 
λίμνης. 

Πιθανές πηγές χρηματοδότησης:
• Έσοδα από επιχειρηματικές δραστηριότητες (δράσεις πο-
δηλασίας, τοξοβολίας, περιηγήσεις με άλογα, μικρές τουρι-
στικές επιχειρήσεις, δημιουργία χώρου αναψυχής, εμπλου-
τισμός/βελτίωση υφιστάμενου μονοπατιού, δημιουργία 
ισχυρού brand name)

• Έσοδα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (π.χ. σταθμός 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα,   
μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί, μικρές ανεμογεννήτριες)

• Έσοδα από την προώθηση τοπικών παραδοσιακών  
προϊόντων

Δ. Επιστημονικό έργο-Νέα δεδομένα
Ε. Διερεύνηση επιχειρηματικών   
δυνατοτήτων λίμνης Στυμφαλίας 
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Η προστασία της λίμνης πρέπει να είναι μια προσπάθεια συλλογική και συνεχής.
Για να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια προστασία και η αειφόρος διαχείριση της λίμνης είναι αναγκαία και    
η εξασφάλιση οικονομικών πόρων. 

Χτίζουμε γερές βάσεις…
To LIFE-Stymfalia, παραδίδοντας ένα Σχέδιο Διαχείρισης και ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο, βάζει τα θεμέλια και   
δίνει τη σκυτάλη στους αρμόδιους φορείς για τη συνέχιση της αποκατάστασης της λίμνης.

και συνεχίζουμε.
Σύμφωνα με το νέο νόμο 4519/2018 η διαχείριση της λίμνης Στυμφαλίας εντάχθηκε στην αρμοδιότητα     
του ΦΔ Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασιάς. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνονται: 

• η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης

•  η ανεύρεση, διασφάλιση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. Περιφερειακά Προγράμματα)   
για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων.

Το μέλλον της λίμνης



Η λίμνη Στυμφαλία βρίσκεται στην ορεινή Κοριν-
θία, εκεί όπου, σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Ηρα-
κλής αντιμετώπισε τις Στυμφαλίδες όρνιθες. 

Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, 
βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλ-
λεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρ-
του, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά 
του νομού Κορινθίας. Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, 
σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφα-
λίας, το οποίο περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της 
Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά 
στη νότια πλευρά του νομού Κορινθίας. Στη βορειοανα-
τολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το 
οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλλεται από τους 
ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του Μαυρο-
βουνίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά του νομού Κο-
ρινθίας. Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 
μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο 
περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του 
Ολίγυρτου, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη νότια 
πλευρά του νομού Κορινθίας. Στη βορειοανατολική Πελο-
πόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο της 
Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλλεται

πό τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του 
Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά του νομού 
Κορινθίας. Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 
600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το 
οποίο περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρει-
ας, του Ολίγυρτου, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη 
νότια πλευρά του νομού Κορινθίας. Στη βορειοανατολική 
Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέ-
διο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλλεται από τους ορει-
νούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του Μαυροβου-
νίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά του νομού Κορινθίας. 
Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, 
βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλ-
λεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρ-
του, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά 
του νομού Κορινθίας. Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, 
σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφα-
λίας, το οποίο περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της 
Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά 
στη νότια πλευρά του νομού Κορινθίας. Στη βορειοανα-
τολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το 
οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλλεται από τους 
ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του Μαυρο-
βουνίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά του νομού Κο-

ρινθίας. Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 
μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο 
περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του 
Ολίγυρτου, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη νότια 
πλευρά του νομού Κορινθίας. Στη βορειοανατολική Πε-
λοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο 
της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλλεται από τους ορεινούς 
όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του Μαυροβουνίου 
και του Γραβιά στη νότια πλευρά του νομού Κορινθίας. Στη 
βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, βρί-
σκεται το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλλεται 
από τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του 
Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά του νομού 
Κορινθίας. Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 
600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το 
οποίο περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρει-
ας, του Ολίγυρτου, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη 
νότια πλευρά του νομού Κορινθίας. Στη βορειοανατολική 
Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέ-
διο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλλεται από τους ορει-
νούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του Μαυροβου-
νίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά του νομού Κορινθίας. 
Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, 
βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλ-
λεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρ-
του, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά 
του νομού Κορινθίας. Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, 
σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφα-
λίας, το οποίο περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της 
Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά 
στη νότια πλευρά του νομού Κορινθίας. 

Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, 
βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλ-
λεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρ-
του, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά 
του νομού Κορινθίας. Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, 
σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμ-
φαλίας, το οποίο περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους 
της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του Μαυροβουνίου και του 
Γραβιά στη νότια πλευρά του νομού Κορινθίας. Στη βορει-
οανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται 
το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλλεται από 
τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του 
Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά του νομού 
Κορινθίας. 

Η υδατική λεκάνη της Στυμφαλίας θεωρείται η μεγαλύτερη 

Το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia 

Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. 
στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Stymfalia (LIFE12 NAT/GR/000275).


