
Βρισκόμαστε λίγο πριν την τελική ευθεία του προγράμματος LIFE-Stymfalia.

Σημαντικές διαχειριστικές δράσεις και παρεμβάσεις από τις οποίες αναμένεται να εξαχθούν 

πολύτιμα στοιχεία, αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα. Το κομμένο καλάμι θα 

μετατραπεί σε κομπόστ, το Δίκτυο Αγροτών Στυμφαλίας θα εφαρμόσει στις συσκευασίες των 

δικαιούχων παραγωγών το λογότυπο «Στυμφαλία το σπίτι μου» και το οικονομικό πλάνο για τη 

διασφάλιση της προστασίας της λίμνης θα ολοκληρωθεί. Η ομάδα του ευρωπαϊκού 

συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος LIFE-Stymfalia, σύμπραξη της Τράπεζας Πειραιώς με τον 

Δήμο Σικυωνίων, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), την ΟΙΚΟΜ Μελετητική 

Περιβάλλοντος, την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), συνεχίζει  να εργάζεται  για ακόμα ένα χρόνο για την επίτευξη των 

στόχων και την αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλία. 
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Το καλάμι μετατρέπεται σε κομπόστ
Η παραγωγή compost προβλέπεται ως ένας από τους βέλτιστους τρόπους αξιοποίησης της βιομάζας των καλαμιών της λίμνης Στυμφαλίας. Στο 
πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο κομποστοποίησης, ο οποίος έχει αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και 
εργασίες. Ανάμεσα τους είναι η παραλαβή των κομμένων καλαμιών που έχουν προκύψει από την 1η πιλοτική και την 2η ερευνητική κοπή, ο 
τεμαχισμός τους σε κατάλληλο πάχος και η παραγωγή βελτιωτικών εδάφους (compost) στην εγκατάσταση κομποστοποίησης στα Μέγαρα. Στο 
πλαίσιο του προγράμματος, το παραγόμενο compost θα διατίθεται δωρεάν στους αγρότες της περιοχής, ως εδαφοβελτιωτικό προϊόν, 
επιτρέποντας ταυτόχρονα τη διερεύνηση της κομποστοποίησης ως πιθανής επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα μπορεί να συμβάλει στη 
χρηματοδότηση της αειφόρου διαχείρισης της λίμνης. 
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Το LIFE-Stymfalia ενισχύει για ακόμα ένα χρόνο την περιβαλλοντική
διαχείριση της λίμνης Στυμφαλίας

Διαχείριση της προστατευόμενης περιοχήςΤρίτη ερευνητική κοπή καλαμιώνα
Με την άδεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ξεκίνησαν στις 2 Σεπτεμβρίου οι εργασίες για την 
τρίτη ερευνητική κοπή του καλαμιώνα. Η ολοκλήρωση της κοπής στα τέλη του Οκτωβρίου, έδωσε τη σκυτάλη 
για την περισυλλογή του κομμένου καλαμιού από τη λίμνη και τη μεταφορά του στον αγρό απόθεσης. Η 
διαδικασία θα συνεχιστεί έως το τέλος Δεκεμβρίου. Χειριστές μηχανημάτων, Τοπική Μονάδα Διαχείρισης, 
ειδικοί επιστήμονες και Δήμος Σικυωνίων δίνουν το παρών σε αυτό το μεγάλο έργο που θα δώσει ανάσα στον 
σημαντικό υγροβιότοπο. 
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 «Στυμφαλία το Σπίτι μου» 
Για τα μέλη του Δικτύου Αγροτών Στυμφαλίας διοργανώθηκε τον Ιούλιο 2017, ειδική εκδήλωση στο χωριό 
Καλιάνοι στη Στυμφαλία. Εκεί, εμπειρογνώμονες του τμήματος Green Banking, η ομάδα έργου από την Τράπεζα 
Πειραιώς, η Τοπική Μονάδα Διαχείρισης και εκπρόσωποι του Δήμου Σικυωνίων, μίλησαν με τους αγρότες για τις 
καθημερινές τους δυσκολίες και προέτρεψαν να πιστέψουν στη μοναδικότητα των τοπικών προϊόντων τους και 
να μεταμορφωθούν από μικρές οικογενειακές μονάδες σε ένα ισχυρό Δίκτυο Αγροτών. 

Τα μέλη του Δικτύου Αγροτών εκπληρώνοντας συγκεκριμένα κριτήρια, 
μπορούν να γίνουν δικαιούχοι του σήματος και να έχουν τη δυνατότητα να 
το εφαρμόζουν στις συσκευασίες των προϊόντων τους. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης, το λογότυπο αποδόθηκε σε 8 δικαιούχους, οι οποίοι 
υπέγραψαν το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δικτύου και στους οποίους 
απονεμήθηκε ειδική πλακέτα με το λογότυπο «Στυμφαλία το Σπίτι μου». 

Οι πρώτες συσκευασίες με το λογότυπο θα κυκλοφορήσουν το επόμενο 
διάστημα πάνω σε καφάσια, χαρτόκουτα, τσουβάλια, ταμπελάκια λαϊκής 
αγοράς. Στο μέλλον, αναμένεται το σήμα να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη 
κλίμακα, ώστε να αναγνωριστεί μέσω αυτού η αξία των προϊόντων και 
υπηρεσιών που προέρχονται από την περιοχή.
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Επιχειρηματικό Σχέδιο σε αρμονία με το Σχέδιο Διαχείρισης 

Για την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων, με σκοπό την μακροχρόνια προστασία και αειφόρο 

διαχείριση της λίμνης Στυμφαλίας, προετοιμάζεται επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan). Με το επιχειρηματικό 

σχέδιο έχει ξεκινήσει καταγραφή των δράσεων, προγραμμάτων και έργων, τα οποία θα αναδείξουν τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της προστατευόμενης περιοχής.  Απώτερος στόχος της δράσης αυτής είναι η ενίσχυση της 

βιωσιμότητας της λίμνης, μέσω της δημιουργίας υπερτοπικού πόλου περιβάλλοντος, υπαίθριας αναψυχής και 

περιβαλλοντικής αγωγής, σε συνδυασμό με εναλλακτικές επιχειρηματικές, τουριστικές αθλητικές και πολιτιστικές 

λειτουργίες. 

Βασική προτεραιότητα στη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, είναι η προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος και της μοναδικότητας της βιοποικιλότητας της λίμνης, η ενίσχυση της οικονομικής 

βιωσιμότητας της διαχείρισης και προστασίας της, η ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, η 

διάχυση των θετικών αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία, καθώς και η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και 

συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού.  

Με σκοπό την ανάπτυξη και επιτυχή λειτουργία αυτού του καινοτόμου επιχειρηματικού σχήματος, απαιτείται η 

συνεργασία και εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε η λίμνη Στυμφαλία να αποτελέσει πόλο 

περιβαλλοντικής έλξης και ανάπτυξης. 
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 Ένα διαφορετικό μονοπάτι
«Άνθρωπος και φύση στα μονοπάτια του χρόνου»
Λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική και πολιτιστική ταυτότητα της λίμνης Στυμφαλίας, κατασκευάστηκε 
τον Απρίλιο του 2017 το περιβαλλοντικό ερμηνευτικό μονοπάτι «Άνθρωπος και φύση στα μονοπάτια του 
χρόνου». Το μονοπάτι συνδέει το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας με τον υγροβιότοπο και τον 
αρχαιολογικό χώρο και αποτελεί μία εύκολη πεζοπορική γραμμική διαδρομή συνολικού μήκους 1,8 χλμ (2 
ώρες συνολικός χρόνος πεζοπορίας). Το διάστημα Απρίλιο με Νοέμβριο 2017, το μονοπάτι έχει ήδη 
προσελκύσει πάνω από 2.500 άτομα, συμπεριλαμβανομένων οργανωμένων ομάδων, όπως σχολεία, 
πρόσκοποι, ΜΚΟ, ορειβατικά κέντρα κ.α. 
Ο σκοπός του μονοπατιού είναι διττός. Αφενός ο επισκέπτης να ανακαλύψει και να κατανοήσει τον φυσικό 
χώρο Natura 2000 και τις λειτουργίες του και αφετέρου να περιηγηθεί στα ερείπια της αρχαίας πόλης και να 
κατανοήσει τη μακραίωνη αλληλεπίδραση ανθρώπου και φύσης στην περιοχή. Η ξεχωριστή ταυτότητα του 
μονοπατιού αποτέλεσε την αφορμή για την κατάθεση υποψηφιότητας στα βραβείο Natura 2000 για το έτος 
2018 με τίτλο: «Η διαδρομή ερμηνείας της λίμνης Στυμφαλίας: Ακολουθώντας τα βήματα του Ηρακλή σε ένα 
ταξίδι φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς».
Το μονοπάτι είναι ένα ακόμα παραδοτέο του προγράμματος LIFE-Stymfalia, το οποίο αναδεικνύει την 
προστατευόμενη περιοχή και ευαισθητοποιεί τους επισκέπτες.
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Όλοι έτοιμοι
για την «Επιχείρηση… Στυμφαλία»
Η εγκεκριμένη από το ΙΕΠ εκπαιδευτική βαλίτσα 
«Επιχείρηση… Στυμφαλία» ξεκίνησε ήδη να διανέμεται 
στα σχολεία της Κορίνθου. Το 1ο και 2ο Γυμνάσιο Κιάτου 
είναι τα σχολεία που δανείστηκαν πρώτα τη βαλίτσα, 
μέσω της οποίας οι μαθητές γνωρίζουν με βιωματικό 
τρόπο την προστατεύομενη λίμνη Στυμφαλία που 
αντιμετωπίζει ζητήματα κοινά για τους περισσότερους 
υγροτόπους στην Ελλάδα.

Newsletter # 5
Δεκέμβριος 2017



STYMFALIA

Δήμος 
Σικυωνίων04

Σημεία-σταθμοί στην προβολή του προγράμματος 

Συμμετοχή στη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής στις Βρυξέλλες (Απρίλιος 2017) και στην ετήσια διεθνή 
διάσκεψη στη Φρανκφούρτη (Οκτώβριος 2017) της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας Βιοποικιλότητας
& Επιχειρηματικότητας (EU B@Β platform). Στόχος των συναντήσεων αυτών είναι η ενσωμάτωση της 
βιοποικιλότητας και του φυσικού κεφαλαίου στη λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς και η αναζήτηση νέων 
τρόπων χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας και του φυσικού κεφαλαίου. 

Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο του προγράμματος LIFE Oliveclima “Climate Changing Agriculture”, που 
πραγματοποιήθηκε στα Χανιά μεταξύ 29 Αυγούστου και 2 Σεπτεμβρίου 2017. Εκπρόσωποι τοπικών φορέων και 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων συμμετείχαν στο συνέδριο, το οποίο προσέλκυσε πάνω από  
150 συμμετέχοντες από 16 χώρες. Η επιστημονική αφίσα του LIFE-Stymfalia ήταν αναρτημένη σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ), όπου έλαβε χώρα το 
συνέδριο..

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 25 χρόνων από την έναρξη του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
LIFE, καθώς και την έγκριση της Οδηγίας για τους οικοτόπους στην οποία βασίστηκε η δημιουργία του 
Πανευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000, το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική LIFE 
Task Force, διοργάνωσαν το Μάϊο του 2017  Εκδήλωση Ενημέρωσης και Εορτασμού των 25 χρόνων του 
Προγράμματος LIFE. Στην εκδήλωση συμμετείχε και το LIFE-Stymfalia με ειδικό εκθεσιακό stand με ενημερωτικό 
υλικό για το κοινό.

4η επίσκεψη της εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης: 
Η 4η επίσκεψη της εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 
πρόγραμμα LIFE-Stymfalia, έλαβε χώρα στις 16 Μαΐου 2017 στο Μουσείο Περιβάλλοντος 
Στυμφαλίας. Εκεί, οι εταίροι παρουσίασαν τον απολογισμό των δράσεων του 
προγράμματος σε εκπροσώπους της Κομισιόν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 
πραγματοποιήθηκε οικονομικός έλεγχος του προγράμματος. Τέλος, κρίθηκε αναγκαία η 
χρονική παράταση του προγράμματος κατά ένα χρόνο, λόγω της καθυστέρησης  
αδειοδότησης των διαχειριστικών δράσεων, ώστε να επιτευχθεί ο κύριος στόχος του 
προγράμματος για την αποκατάσταση της λίμνης. 
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Στις 9-10 Ιουνίου διοργανώθηκε διεθνές συνέδριο με θέμα «Βιοποικιλότητα και επιχειρηματικότητα σε περιοχές Natura 2000: 
Προχωρώντας μπροστά» στο Καστρί και στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας. Σκοπός του συνεδρίου ήταν να αναδείξει την 
αξία των περιοχών Natura 2000 σε επίπεδο βιοποικιλότητας και τοπίου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα συζητήθηκαν από φορείς του 
ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα οι δυνατότητες ανάπτυξης ήπιας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περιοχές Natura 2000, ως 
εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης των απαραίτητων έργων προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας.

Κατά τη σύνθεση των συμπερασμάτων του συνεδρίου οι συμμετέχοντες αποδέχτηκαν, ότι η ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα 
στην προσπάθεια εξασφάλισης πόρων για την προστασία των περιοχών Natura 2000 είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 
και ότι η προστασία της φύσης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για αειφόρο ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. Στη λήξη του συνεδρίου υιοθέτησαν τη «Δήλωση LIFE-Stymfalia». 

Στο Συνέδριο παρευρέθηκαν και έκαναν σχετικές εισηγήσεις στελέχη από την Μονάδα Βιοποικιλότητας της Γενικής Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την «Πλατφόρμα της Επιχειρηματικότητας και Βιοποικιλότητας» της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ, της 
Τράπεζας Πειραιώς, της ΤΕΜΕΣ (Costa Navarino), του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του WWF, της ΟΙΚΟΜ 
(μελετητική εταιρεία) και της IFOAM (διεθνής ένωση βιοκαλλιεργητών).

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας των εργασιών, οι σύνεδροι επισκέφτηκαν το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, 
ξεναγήθηκαν στην έκθεση «Ο έκτος άθλος» και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην καρδιά της Αρχαίας Στυμφάλου και στο μονοπάτι 
περιβαλλοντικής ερμηνείας, αποκτώντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία εξερεύνησης στην ιστορίας της περιοχής και της 
προσπάθειας για την αποκατάστασή της. 

Διεθνές Συνέδριο LIFE-Stymfalia:
Βιοποικιλότητα &
επιχειρηματικότητα στην πράξη
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Χειμερινή κοπή καλαμιώνα για το έτος 2018. 

Δανεισμός της εκπαιδευτικής βαλίτσας σε σχολεία της Ορεινής Κορινθίας

Δημιουργία μικρών λιμνών και τεχνητών νησίδων για τα είδη ψαριών και υδρόβιων πουλιών.

Οριστικοποίηση επιχειρηματικού σχήματος για την αναχρηματοδότηση της διαχείρισης της λίμνης.

Εφαρμογή του λογοτύπου «Στυμφαλία το Σπίτι μου» σε συσκευασίες δικαιούχων του Δικτύου Αγροτών. 

Κομποστοποίηση του καλοκαιρινού κομμένου καλαμιού σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη και 
διανομή του compost στο Δίκτυο Αγροτών Στυμφαλίας.

Για το επόμενο διάστημα προβλέπεται:
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