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Το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia
υλοποιείται  με τη συνεισφορά
του χρηματοδοτικού μέσου
LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δήμος 
Σικυωνίων

Το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας είναι ένα από τα επτά -και πολύ σύντομα εννέα- θεματικά μουσεία του Δικτύου Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του Μουσείου ποικίλες εκδηλώσεις, ημερίδες και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Το Μουσείο θα αποτελέσει την έδρα της Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης και θα παίξει κεντρικό ρόλο στην επιτυχία του προγράμματος αλλά και στη συνέχιση της διαχείρισης της λίμνης.

Αειφόρος διαχείριση και χρηματοδότηση 

της βιοποικιλότητας των υγροτόπων:

Η περίπτωση της λίμνης Στυμφαλίας

(LIFE12 NAT/GR/000275)

www.lifestymfalia.gr

Το LIFE-Stymfalia είναι ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στην αποκατάσταση 

της λίμνης Στυμφαλίας και τη μακροχρόνια προστασία και διαχείρισή της. Η 

λίμνη Στυμφαλία τα τελευταία χρόνια καλύπτεται από πυκνό καλαμιώνα με 

αποτέλεσμα να μη δίνει την εικόνα μίας ζωντανής λίμνης. Η Τράπεζα 

Πειραιώς, σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, το 

Δήμο Σικυωνίων, την ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και το 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, διαμορφώνει 

μέσω του LIFE-Stymfalia ένα πρωτοπόρο και αειφόρο σχήμα, βάσει του 

οποίου θα αξιοποιείται οικονομικά η βιομάζα της περιοχής και θα 

εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της διαχείρισης της λίμνης και μετά τη λήξη 

του προγράμματος.

STYMFALIA

Εργασίες στη λίμνηΟι περιβαλλοντικές μελέτες που προβλέπει το πρόγραμμα στο πλαίσιο των 
προπαρασκευαστικών δράσεων έχουν ολοκληρωθεί. Σε αυτές τις μελέτες αναλύεται και 
καταγράφεται η σημερινή κατάσταση του υγροτόπου και των οικολογικών χαρακτηριστικών 
του: 

•Σχέδιο Διαχείρισης για την προστατευόμενη περιοχή «Λίμνη Στυμφαλία» (ΕΖΔ/ ΖΕΠ 
GR2530002)
•Σχέδιο δράσης για τη διαχείριση του καλαμιώνα Λίμνης Στυμφαλίας
•Σχέδιο Δράσης για την επίτευξη επιθυμητής διακύμανσης της στάθμης του νερού στη Λίμνη 
Στυμφαλία
•Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR2530002» Λίμνη Στυμφαλία για τα είδη 
ορνιθοπανίδας•Σχέδιο Δράσης για την πανίδα στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης GR2530002 Λίμνη Στυμφαλία – Ιχθυοπανίδα και Χειρόπτερα

•Σχέδιο Προγράμματος Παρακολούθησης (Monitoring plan). Παρακολούθηση και εποπτεία των οικολογικών χαρακτηριστικών του υγροτόπου.

•Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Τέλος, τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκαν οι τοπογραφικές εργασίες και αποτυπώθηκε για πρώτη φορά η βαθυμετρία της λίμνης.
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To LIFE-Stymfalia συμπληρώνει ένα χρόνο δράσης

http://www.piop.gr/MuseumNetwork/MouseioPeriballontosStymfalias/ToMouseio.aspx
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Η ιστοσελίδα www.lifestymfalia.gr τέθηκε σε λειτουργία από τον Απρίλιο και 

αποτελεί κεντρικό σημείο ενημέρωσης, τόσο για την εξέλιξη των δράσεων, όσο 

και για θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας. Επισκεφτείτε την για τακτική 

ενημέρωση!

Τον Ιούνιο δόθηκε στον τύπο η πρώτη διαφημιστική καταχώρηση  του 

προγράμματος.

Εκστρατεία… γνωριμίας με το

LIFE-Stymfalia 

Η πρώτη ενημερωτική πινακίδα τοποθετήθηκε στο Μουσείο Περιβάλλοντος 

Στυμφαλίας τον Σεπτέμβριο.

Ενημερωτικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζουν να 

πραγματοποιούνται με εκπροσώπους από τον αγροτικό τομέα, τον 

επιχειρηματικό κόσμο, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικούς και 

κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Το LIFE-Stymfalia εντάχθηκε ως μελέτη περίπτωσης στην πλατφόρμα European 

Business and Biodiversity Platform (B@B platform) που συγκεντρώνει 

παραδείγματα καλών πρακτικών βιοποικιλότητας και επιχειρηματικότητας από 

την Ε.Ε.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της έρευνας απόψεων των κατοίκων της περιοχής σχετικάμε τη λίμνη από  εξειδικευμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων, που διεξήγαγε ποιοτικές και ποσοτικές συνεντεύξεις στο πεδίο. Σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση και παρακολούθηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων των δράσεων του προγράμματος, ώστε να προσδιοριστεί η συνεισφορά του στην τοπική κοινωνία και η προοπτική διατήρησης των επιτευγμάτων του και μετά τη λήξη του.

Κοινωνικο-οικονομική μελέτη

Σημεία σταθμοί
στην προβολή του προγράμματος 
Από τις 18 Οκτωβρίου 2013, που πραγματοποιήθηκε το kick-off meeting του προγράμματος μέχρι και σήμερα, η 
προβολή του προγράμματος LIFE-Stymfalia συνεχίζεται ανελλιπώς τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, στις 22 Μαρτίου, διοργανώθηκε ημερίδα στο Μουσείο Περιβάλλοντος 
Στυμφαλίας όπου οι καλεσμένοι, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το 
πρόγραμμα. 

Την 28η Απριλίου, το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia παρουσιάστηκε σε ημερίδα με τίτλο: «Διάλογος για την 
οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών» 
που διοργάνωσε το ΥΠΕΚΑ, ως καλή πρακτική και πρότυπο αυτοχρηματοδοτούμενης διαχείρισης 
προστατευόμενης περιοχής.

Στις 3 Ιουνίου, το LIFE-Stymfalia ταξίδεψε στις Βρυξέλλες με αφορμή την Πράσινη Εβδομάδα (GREEN WEEK), το 
μεγαλύτερο ετήσιο γεγονός σχετικά με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική και προβλήθηκε στο πλαίσιο της 
θεματικής ενότητας «Χτίζοντας μία χρηματοδοτική στρατηγική για προγράμματα κυκλικής οικονομίας». 

Στις 26 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διοργανώθηκε στο 
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας εκδήλωση με τίτλο «Συνεχίζοντας το έργο του Ηρακλή: Μία νέα προσπάθεια 
αποκατάστασης της λίμνης Στυμφαλίας». Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε εκπαιδευτικούς και τονίστηκαν οι 
δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια.

Στις 9 και 10 Οκτωβρίου, το LIFE-Stymfalia συμμετείχε στη διεθνή ημερίδα “LIFE Nature platform meeting on the 
management of Mediterranean habitats”, η οποία διοργανώθηκε στην Κύπρο, στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας 
ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών για την περιοχή της Μεσογείου “New Natura 2000 Biogeographical 
Process for the Mediterranean region”. Το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia επιλέχθηκε ως ένα από τα 50 LIFE projects 
των Μεσογειακών χωρών που προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στην ημερίδα και να μοιραστούν την εμπειρία 
των έργων τους.
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∆ιεθνής Συνάντηση

Αθήνα και Στυµφαλία

10 -11 Οκτωβρίου 2014

Στις 10-11  Οκτωβρίου διοργανώθηκε Διεθνής Συνάντηση με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 
2000: Προς μια νέα πολιτική ολοκληρωμένης διαχείρισης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς», που 
διοργάνωσε το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας των εργασιών της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε εκτενής 
παρουσίαση του προγράμματος LIFE-Stymfalia στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας. Η περιοχή της 
Στυμφαλίας λόγω της διττής της, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής, ταυτότητας αποτελεί ζωντανό 
παράδειγμα πολιτιστικού τοπίου σε περιοχή του δικτύου Natura 2000.

Κατά τη σύνθεση των συμπερασμάτων της Διεθνούς Συνάντησης οι συμμετέχοντες αποδέχτηκαν ότι υπάρχει 
ανάγκη να αναπτυχτεί μια νέα χρηματοδοτική γραμμή της Ε.Ε. για τις περιοχές αυτές με πολιτιστική και 
φυσική κληρονομιά και βάσει αυτού συνέταξαν από κοινού το κείμενο Διακήρυξης της Στυμφαλίας.

Η κυρία Σοφία Στάϊκου, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου 
Πειραιώς, απευθύνει χαιρετισμό τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου στο 
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.

Ο κ. Βρασίδας Ζάβρας, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Πρόεδρος 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής του LIFE-Stymfalia, παρουσιάζει το πρόγραμμα στο Μουσείο 
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.
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Να συσταθεί Τοπική Μονάδα Διαχείρισης για τη φύλαξη της προστατευόμενης  περιοχής, τη 
διαχείριση του καλαμιώνα, τη διατήρηση των ειδών ενδιαφέροντος και  των βιοτόπων τους 
και την ενημέρωση του κοινού.

Να δημιουργηθεί ένα Δίκτυο Αγροτών για την προώθηση πρακτικών ορθής διαχείρισης των 
φυσικών πόρων στη γεωργία. Η προώθηση των καλών πρακτικών είναι απαραίτητη στις 
προστατευόμενες περιοχές, βάσει της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Να λειτουργήσει έκθεση στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας με θέμα την περιβαλλοντική
και πολιτιστική αξία της περιοχής και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Να σχεδιαστούν μονοπάτια ερμηνείας περιβάλλοντος και παρατηρητήρια πουλιών. 

Στο επόμενο διάστημα προβλέπεται: 

STYMFALIA


