
STYMFALIA

Newsletter # 2
Δεκέμβριος 2015

01 Δήμος 
Σικυωνίων

Αειφόρος διαχείριση και χρηματοδότηση 

της βιοποικιλότητας των υγροτόπων:

Η περίπτωση της λίμνης Στυμφαλίας

(LIFE12 NAT/GR/000275)

www.lifestymfalia.gr

Βρισκόμαστε στη μέση του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος 

LIFE-Stymfalia, συμπληρώνοντας δύο χρόνια δράσεων στην προστατευόμενη περιοχή.

Σε αυτά τα χρόνια η ομάδα του LIFE-Stymfalia, μια πρωτοποριακή σύμπραξη 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, δήμου, μελετητικής εταιρείας, περιβαλλοντικής 

οργάνωσης, πολιτιστικού ιδρύματος και ερευνητικού κέντρου, δρα δυναμικά ώστε να 

αποκατασταθεί ο υγρότοπος και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 

αναχρηματοδότηση των δράσεων διαχείρισης της λίμνης στο μέλλον. Στην επιτυχία 

της προσπάθειας αυτής συμβάλλει σημαντικά η υποστήριξη του Δήμου, της τοπικής 

κοινότητας, της Περιφέρειας, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.

Στο δεύτερο αυτό Newsletter παρουσιάζονται τα κυριότερα παραδοτέα του 

τελευταίου χρόνου, οι δράσεις προβολής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του 

προγράμματος, καθώς και τα βήματα που προβλέπονται το επόμενο διάστημα.

STYMFALIA

Συνάντηση εργασίας με ΥΠΕΝ στη λίμνη

Πρώτη ερευνητική κοπή καλαμιών 

Σχέδιο Διαχείρισης

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Στυμφαλία μεταξύ στελεχών της 
Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ και της Διεύθυνσης Δασών 
& Αγροτικών Υποθέσεων Κορινθίας, με εκπροσώπους της ομάδας του προγράμματος 
LIFE-Stymfalia, προκειμένου να συζητηθούν θέματα σχετικά με τη διαχείριση του καλαμιώνα. 
Στη συνάντηση αυτή έγινε επιτόπια αυτοψία της έκτασης του καλαμιώνα που θα κοπεί το 
επόμενο διάστημα και προτάθηκε η σύσταση τεχνικής-επιστημονικής επιτροπής διαχείρισης, 
με αρμοδιότητα τον άμεσο έλεγχο των παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν για την 
αποκατάσταση της λίμνης βάσει του Σχεδίου Διαχείρισης.

Τον Οκτώβριο του 2015 έγινε η πρώτη ερευνητική κοπή καλαμιών μικρής κλίμακας, με βάση το Σχέδιο Διαχείρισης του καλαμιώνα και με την 

αδειοδότηση της Δ/νσης Δασών του ΥΠΕΝ. Η κοπή έγινε με χρήση σύγχρονων αμφίβιων και χερσαίων μηχανημάτων και υπό την επίβλεψη 

ειδικών επιστημόνων του προγράμματος, καθώς και του Δασάρχη Κορινθίας. Τα υπολείμματα κοπής απομακρύνθηκαν σε προεπιλεγμένο 

χώρο, όπου θα αποδομηθούν με φυσικό τρόπο (κομποστοποίηση). Ο αρχικός στόχος κοπής δώδεκα στρεμμάτων καλαμιού στο 

βορειοανατολικό κομμάτι της λίμνης επιτεύχθηκε. Παράλληλα, συζητήθηκαν με τους χειριστές και τους επιβλέποντες οι εκτιμήσεις από την 

ερευνητική κοπή, καθώς και ο σχεδιασμός για τις μελλοντικές κοπές.

Το LIFE-Stymfalia προχωράει δυναμικά στην αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας

Για πρώτη φορά εκπονήθηκε και κατατέθηκε στην αρμόδια αρχή προς έγκριση το Σχέδιο Διαχείρισης για την προστατευόμενη περιοχή της λίμνης Στυμφαλίας, στο οποίο αναλύεται και καταγράφεται η σημερινή κατάσταση της λίμνης και τα οικολογικά της χαρακτηριστικά (βλάστηση, οικοσυστήματα, είδη φυτών και ζώων). Οι δυο σημαντικότεροι στόχοι που τέθηκαν από το Σχέδιο Διαχείρισης αφορούσαν την επιθυμητή διακύμανση της στάθμης του νερού, καθώς και την ιδανική έκταση των καλαμιώνων. Κριτήριο αποτελεί η επαναφορά της λίμνης στην κατάσταση της περιόδου 1960-70, που θεωρείται ως ιδανική για την ικανοποίηση των αναγκών της άγριας ζωής, καθώς και της γεωργίας και του τουρισμού.Οι σημαντικές πληροφορίες του Σχεδίου Διαχείρισης παρουσιάζονται, με απλό τρόπο, στο 16-σέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο τουLIFE-Stymfalia, το οποίο κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο.

http://www.lifestymfalia.gr/
http://www.lifestymfalia.gr/~/media/Files/Stimfalia/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%20%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82%20LIFE%20STYMFALIA_updated.ashx
http://www.lifestymfalia.gr/el/Actions/ActionsProgress?pagenr=1
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Έχει ολοκληρωθεί και κατατεθεί στην αρμόδια 
αρχή προς αδειοδότηση η Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην οποία 
αναλύονται τα τεχνικά έργα για τη ρύθμιση της 
στάθμης του νερού της λίμνης, καθώς και το 
σχέδιο κοπής καλαμιών που θα πραγματοποιηθεί 
το 2016-2017.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Τον προηγούμενο χρόνο ολοκληρώθηκε η Μελέτη 
Σκοπιμότητας, η οποία διερευνά το κατάλληλο 
επιχειρηματικό σχήμα για την αξιοποίηση των καλαμιών 
και των γεωργικών υπολειμμάτων της ευρύτερης περιοχής. 
Η λύση που κρίθηκε ως βέλτιστη σε πρώτη φάση είναι η 
αξιοποίηση της βιομάζας της περιοχής (καλάμια, γεωργικά 
υπολείμματα) για την παραγωγή pellet. 
Σύμφωνα με τη Μελέτη η μονάδα pellet, σε συνδυασμό με 
χαμηλής έντασης επιχειρηματικές δραστηριότητες 
(οργανωμένες πεζοπορίες, ενοικίαση ποδηλάτων για 
βουνά, βαρκάδες στη λίμνη, κτλ.), θα μπορούσε να 
εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για τη 
μακροπρόθεσμη προστασία της λίμνης. Ταυτόχρονα, 
γίνεται διερεύνηση και άλλων μορφών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν 
στην αναχρηματοδότηση της διαχείρισης της λίμνης. 

Μελέτη Σκοπιμότητας 
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Τοπική Μονάδα Διαχείρισης

Στελεχώθηκε η Τοπική Μονάδα Διαχείρισης για την επίβλεψη και διαχείριση της 

προστατευόμενης περιοχής, με έδρα το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας του Πολιτιστικού 

Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ). Οι περιπολίες για τη φύλαξη της περιοχής έχουν ξεκινήσει 

και πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση. Παράλληλα, τα μέλη της Μονάδας Διαχείρισης 

βρίσκονται κατά τις ώρες κοινού στο Μουσείο προκειμένου να ενημερώνουν τους 

ενδιαφερόμενους για την εξέλιξη των δράσεων του προγράμματος.

Δίκτυο Αγροτών Στυμφαλίας
Η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην προσπάθεια αποκατάστασης της
λίμνης επισφραγίστηκε με την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας για την 
Προστασία της λίμνης Στυμφαλίας, από 320 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Από 
τους υπογράφοντες, οι 120 περίπου ήταν αγρότες που δραστηριοποιούνται στις 
παρυφές της λίμνης. Το Δίκτυο Αγροτών Στυμφαλίας αποτελείται από αγρότες και 
κατοίκους της περιοχής που έχουν υπογράψει το Σύμφωνο.
Στόχος του Δικτύου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αγροτών, ως προς την 
κατεύθυνση της υιοθέτησης ορθών γεωργικών πρακτικών και ορθής διαχείρισης του 
νερού, η ενίσχυση των τοπικών συνεργιών, καθώς και η συμμετοχή και συνεργασία 
τους στις δράσεις για την αναβάθμιση του υγροτόπου της Στυμφαλίας.
Στο πλαίσιο των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν για το Δίκτυο Αγροτών, τον 
Νοέμβριο του 2015 πραγματοποιήθηκε το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τη 
«Διαχείριση Φυσικών Πόρων», στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, σε 
συνεργασία με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιάτου.

http://www.piop.gr/el/diktuo-mouseiwn/Mouseio-Periballontos-Stymfalias/to-mouseio.aspx
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Σημεία σταθμοί
στην προβολή του προγράμματος 
Το πρόγραμμα έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα και έχει συμμετάσχει σε ημερίδες και fora στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Παράλληλα, 
έχει ήδη δικτυωθεί με άλλα προγράμματα LIFE που ασχολούνται με την προστασία των περιοχών Natura 2000, όπως το ελληνικό LIFE 
Natura 2000 Value Crete (LIFE13 INF/GR/000188) και το ισπανικό Life Albufera (LIFE12 ENV/ES/000685).

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το LIFE-Stymfalia έλαβε μέρος στην Πράσινη Εβδομάδα (Green Week 2015), που πραγματοποιήθηκε    
το χρονικό διάστημα 3-5 Ιουνίου και αποτελεί το μεγαλύτερο ετήσιο γεγονός σχετικά με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική. Το 
LIFE-Stymfalia συμμετείχε στο περίπτερο «Συνδέοντας τη φύση με τον πολιτισμό», στο οποίο προβλήθηκε το πρώτο σύντομο βίντεο 
του προγράμματος. Στο περίπτερο συμμετείχε και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, ως εταίρος του LIFE, αλλά και στο πλαίσιο 
της στρατηγικής του για διαρκώς αυξανόμενη αναγνώριση των τοπίων ως συνθέσεων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, όπως 
αυτή περιγράφεται στη «Διακήρυξη της Στυμφαλίας».

Το LIFE-Stymfalia συμμετείχε στο πρώτο ετήσιο συνέδριο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας «Επιχειρηματικότητα και Βιοποικιλότητα» 
(Business and Biodiversity: B@B), τον Νοέμβριο του 2014, στις Βρυξέλλες. Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 120 
συμμετέχοντες και ομιλητές από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το LIFE-Stymfalia συμμετέχει στον άξονα 
Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση και Καινοτόμοι Μηχανισμοί Χρηματοδότησης, ως περίπτωση εναλλακτικής χρηματοδότησης για τη 
διαχείριση των περιοχών Natura 2000.
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Workshop «Προοπτικές ανάπτυξης και αγροτική επιχειρηματικότητα στη Στυμφαλία»Στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας έλαβε χώρα τον Μάιο του 2015 η πρώτη συνάντηση εργασίας 

(workshop) του προγράμματος, που απευθύνονταν κυρίως στους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι 

απασχολούνται στον αγροτικό τομέα. Εισηγητές στην ημερίδα ήταν γνωστοί επιχειρηματίες του κλάδου της 

παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού. Οι 85 συμμετέχοντες, 

εκπρόσωποι από τον αγροτικό και επιχειρηματικό κόσμο, συζήτησαν θέματα που σχετίζονται με την 

πολυλειτουργικότητα της γεωργίας, την ποιότητα των τοπικών προϊόντων, την πιστοποίηση και τη 

συμμόρφωση με αγροτικά πρότυπα και προδιαγραφές, καθώς και τη σημασία των δικτύων και των τοπικών 

συνεργιών στην προώθηση των προϊόντων τους.

Εκπαιδευτικές δράσεις
Η Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων (2 Φεβρουαρίου) γιορτάστηκε στο Μουσείο 
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας με καλεσμένο το γυμνάσιο Καλλιάνων. Οι μαθητές, 
μέσα από δημιουργικό παιχνίδι και συζήτηση, κατανόησαν τον ρόλο και τη 
σημασία των υγροτόπων για το μέλλον των ανθρώπων.

Τα παιδιά των εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν τον όμορφο τόπο της Στυμφαλίας, στο Ιστορικό Αρχείο Ομίλου 
Πειραιώς. Μέσα από τη δράση «Η Στυμφαλία έρχεται στην Αθήνα» τα παιδιά του 
Δημοτικού και Γυμνασίου Καλλιάνων ταξίδεψαν το Σάββατο 23 Μαΐου στην Αθήνα, 
φέρνοντας μαζί τους προϊόντα από τον τόπο τους και φωτογραφίες από τη λίμνη 
και τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Διηγήθηκαν στα υπόλοιπα παιδιά τις 
ιστορίες τους και με αυτόν τον τρόπο τούς μετέφεραν εικόνες από τη ζωή κοντά 
στη λίμνη.  

http://www.ecovalue-crete.eu/el
http://www.lifealbufera.org/index.php/en/
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm
http://www.lifestymfalia.gr/el/Actions/%3Ciframe%20width=%22560%22%20height=%22315%22%20src=%22https://www.youtube.com/embed/-L3WISvHZdk?rel=0&amp;showinfo=0%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E
http://stymfalia2014.piop.gr/Assets/pdf/Diakiriksi_Stymfalia2014_gr.pdf
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Να πραγματοποιηθεί η μεγάλη κοπή καλαμιών τον χειμώνα του 2016. Το κομμένο καλάμι θα μπορέσει να 
χρησιμοποιηθεί ως pellet. 

Να διαμορφωθεί διαδρομή ερμηνείας περιβάλλοντος, η οποία θα συμβάλει στην ανάδειξη της προστατευόμενης περιοχής. 
Στη διαδρομή ερμηνείας περιβάλλοντος θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, καθώς και παρατηρητήριο ορνιθοπανίδας.

Να πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλους τους αγρότες της περιοχής και να ενισχυθεί η ταυτότητα του Δικτύου 
Αγροτών μέσω ειδικής σήμανσης αναγνώρισης.

Να διοργανωθεί το δεύτερο workshop, το οποίο θα απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό και θα προσελκύσει περισσότερους από
150 καλεσμένους.

Να σχεδιαστεί η εκπαιδευτική βαλίτσα που θα πηγαίνει στα σχολεία της ευρύτερης περιοχής. Μέσα από δημιουργικές 
δραστηριότητες και παιχνίδι, οι μικροί  μας φίλοι θα κατανοήσουν την έννοια και τη σημασία της διαχείρισης της λίμνης.

Για το επόμενο διάστημα προβλέπεται:
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Σημεία-σταθμοί στην εξέλιξη του προγράμματος
• Αποστολή του Mid-term Report στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αναφορά κατατέθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2015 και αποτελεί ολοκληρωμένη καταγραφή 
της προόδου των δράσεων του προγράμματος για το διάστημα 01/10/2013-30/09/2015.
 
• 2η Ετήσια Συνάντηση Εταίρων και 3η Συνάντηση Advising Committee. Στη 2η Ετήσια Συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2015, 
οι εκπρόσωποι των εταίρων συζήτησαν την εξέλιξη του προγράμματος. Την ίδια μέρα συγκλήθηκε η 3η Συνάντηση Advising Committee, με την 
παρουσία του Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής του προγράμματος LIFE, κ. Β. Ζάβρα, Γενικού Διευθυντή της Περιβαλλοντικής και Αναπτυξιακής 
Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, του project manager, κ. Δ. Δημόπουλου, του Δήμαρχου Σικυωνίων, κ. Σ. Σταματόπουλου, του Επιστημονικού 
Συμβούλου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, κ. Κ. Καρτάλη, του Επιστημονικού Υπεύθυνου του προγράμματος, κ. Ε. Παππά, της 
Διευθύντριας της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, κας. Μ. Μαλακού, και του Διευθυντή του ΚΑΠΕ, κ. Κ. Καρύτσα. Στο πλαίσιο της Συνάντησης πάρθηκαν 
αποφάσεις που σηματοδοτούν το πέρασμα από τις προπαρασκευαστικές δράσεις του προγράμματος στις αμιγώς διαχειριστικές.

Η θεματική έκθεση «Ο έκτος άθλος», η οποία βρίσκεται στην 
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Μουσείου Περιβάλλοντος 
Στυμφαλίας, άνοιξε για το κοινό, δίνοντάς του τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσει, μέσα από μια εικαστική και βιωματική 
«ανάγνωση», τον άθλο του Ηρακλή υπό το πρίσμα της 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Η έκθεση περιλαμβάνει τις 
εξής ενότητες: α) η λίμνη Στυμφαλία ως πολιτιστικό τοπίο· β) η λίμνη 

Στυμφαλία στο Δίκτυο Natura 2000· γ) η αποκατάσταση της λίμνης 
μέσω του προγράμματος LIFE-Stymfalia· και δ) ο έκτος άθλος του 
Ηρακλή. Η έκθεση έχει δυναμικό χαρακτήρα και θα εμπλουτίζεται 
συνεχώς με υλικό από την εξέλιξη των δράσεων του προγράμματος 
(κοπή καλαμιών, κ.ά.).

Ο έκτος άθλος

Δύο μικρές ενημερωτικές πινακίδες είχαν 

τοποθετηθεί, ήδη με το ξεκίνημα του 

προγράμματος, στο Μουσείο Περιβάλλοντος 

Στυμφαλίας και στο Δημαρχείο. Αυτή τη 

χρονιά τοποθετήθηκαν δύο νέες πινακίδες, 

στον κεντρικό δρόμο του χωριού Στυμφαλία 

και σε ξύλινο κιόσκι στον δρόμο που 

περιβάλλει τη λίμνη. Στις πινακίδες 

αναγράφονται τα βασικά στοιχεία  (διάρκεια, 

εταίροι, χρηματοδότηση), καθώς και οι στόχοι 

του προγράμματος.

Ενημερωτικές πινακίδες

http://www.lifestymfalia.gr/el/Actions/ActionsProgress



