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Περιγραφή
Η  λίμνη Στυμφαλία βρίσκεται στην ορεινή Κοριν-
θία στην Πελοπόννησο,  σε ύψος περίπου 600 μέ-
τρα πάνω από τη θάλασσα και έχει έκταση 3.500-
4.000 στρέμματα. 

Είναι μια από τις ελάχιστες ορεινές λίμνες της Ελ-
λάδας, ένας ιδιαίτερος υγρότοπος με μεγάλο πλού-
το σε είδη ζώων και φυτών, καθώς και καταφύγιο 
σπάνιων ειδών πουλιών.

Η λίμνη Στυμφαλία έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊ-
κό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών «NATURA 
2000», ως (ΖΕΠ) Ζώνη Ειδικής Προστασίας για 
τα πουλιά (με κύρια προστατευόμενα είδη τη Βαλ-
τόπαπια και το Μικροτσικνιά), αλλά και ως (ΕΖΔ) 
Ειδική Ζώνη Διατήρησης για την προστασία ει-
δών του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
και τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι.

Μια περιοχή ορίζεται ως 
προστατευόµενη µε στόχο να 
διατηρηθεί ο τοπικός βιολογικός 

πλούτος και να διαφυλαχθούν οι φυσικοί 
πόροι (νερό, αέρας, έδαφος κ.ά.).

A site is designated as protected 
in order to preserve its biological diversity 
and to safeguard its natural resources 
(water, air, soil, etc.). 



NATURA 2000 is the EU wide ecological 
network of nature protection areas. The 
network aims to assure the long-term sur-
vival of Europe’s most valuable and threat-
ened species and habitats.

NATURA 2000, είναι το οικολογικό δίκτυο 
των προστατευόμενων, για τα φυσικά χαρα-
κτηριστικά τους, περιοχών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σκοπός του δικτύου Natura 2000 
είναι η προστασία των απειλούμενων ειδών 
και φυσικών οικοτόπων και κατ’ επέκταση 
αποτελεί μέσο για τη διατήρηση της βιοποι-
κιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Description
Lake Stymphalia is located in the mountainous 
area of the Regional Unit of Corinthia, at an alti-
tude of 600m above sea level occupying an area 
of 350 to 400 hectares.

It is considered to be the largest mountain lake 
of the Peloponnese, as well as the southernmost 
mountain wetland in the Balkans. The Lake is a 
refuge and an area for resting and migrating of 
rare bird species. 

Lake Stymphalia is included in the European Net-
work of Protected Areas Natura 2000 as a Special 
Protection Area (SPA) for birds; the main priority 
species being the Ferruginous Duck and Little Bit-
tern, as well as a Special Area of Conservation 
(SAC) for the protection of species listed in Annex 
II and types of habitats listed in Annex I of the 
Council Directive 92/43/EC. 
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Επίσης, στην περιοχή έχει θεσμοθετηθεί το Κατα-
φύγιο Άγριας Ζωής «Λίμνη Στυμφαλία και Απέλαυ-
ρο Όρος». 

Η λίμνη δέχεται νερά τόσο από επιφανειακές, όσο 
και από υπόγειες πηγές, ενώ νερά βγαίνουν από τη 
λίμνη κυρίως μέσω τεχνητής σήραγγας (Αδριάνεια 
σήραγγα Σούρι) και του Βοχαϊκού χάνδακα. 

Moreover, the region has been designated as a 
Wildlife Refuge under the code name “Lake Stym-
phalia and Mountain Apelevro”. 

The Lake is supplied with water from the surface 
of the catchment basin or from the underground 
springs. The main drainage of the Lake is artificial 
through the Vochas ditch and the Adrianian tun-
nels at Souri. 

Καταφύγια Άγριας Ζωής εί-
ναι οι περιοχές που  θεσμο-
θετούνται με τις διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας για 
τη βιοποικιλότητα με στόχο 
την προστασία των οικοτό-
πων και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας. 

Το Καταφύγιο Άγριας Ζωής 
Λίµνης Στυµφαλία και Απε-
λαύρου Όρους περιλαμβάνει 
τη λίμνη, ημιορεινές εκτάσεις 
περιμετρικά αυτής και ορει-
νές εκτάσεις στα νότια.

Wildlife Refuges are areas designated un-
der the provisions of the Greek law on bi-
odiversity aiming at the protection of the 
habitats and wild fauna and flora.

The Wildlife Refuge “Lake Stymphalia and 
Mountain Apelevro” includes the Lake, hills 
surrounding the Lake and mountainous are-
as to the south. 
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Προβλήματα
Η σταδιακή μείωση των εισερχόμενων νερών, η 
κλιματική αλλαγή και οι αυξημένες ποσότητες λιπα-
σμάτων που μπαίνουν στη λίμνη είχαν σαν αποτέλε-
σμα την υπερβολική επέκταση του καλαμιώνα, κάτι 
που δεν είναι καλό  ούτε για την άγρια ζωή, ούτε 
για την ποιότητα των νερών, ούτε για τον τουρισμό.

Λόγω της σημαντικής μείωσης του νερού που δέχε-
ται η λίμνη, εξαιτίας και της απευθείας διοχέτευσης 
μέρους αυτού στο Βοχαϊκό χάνδακα, πλέον δεν πα-
ρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις στάθμης και οι 
εκτάσεις που πλημμυρίζουν εποχιακά γύρω από τη 
λίμνη έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Threats
The reduction of water inflows, climate change 
and the increased quantities of fertilizers leached 
into the Lake have caused the degradation of the 
wetland. In recent years the Lake suffers from 
eutrophication and hence it is largely covered by 
expanding reed beds. The dramatic expansion of 
reed beds deteriorates not only the water quality 
and the important habitats and species, but also 
deters tourism.

As a result of the water reduction, partially due to 
the Lake’s drainage into the Vochas ditch, the wa-
ter level hasn’t displayed significant fluctuations 
over the recent years and the seasonally flooded 
habitats on the perimeter of the Lake have dras-
tically declined.
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Το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE-Stymfalia (LIFE12 ΝΑΤ/GR/000275), το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο 
του 2013 και ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2017, αποσκοπεί στην αποκατάσταση της λίμνης και τη 
μακροχρόνια προστασία και διαχείρισή της. 

Στη διάρκεια του προγράμματος LIFE-Stymfalia θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε να υποστηριχτεί  
οικονομικά η προστασία της λίμνης στο μέλλον.

Αυτό θα γίνει μέσω ενός επιχειρηματικού σχήματος, το οποίο θα εκμεταλλεύεται τη βιομάζα της περιοχής 
(ξερά καλάμια της λίμνης, υπολείμματα καλλιεργειών, κλπ.), καθώς και άλλους ανανεώσιμους φυσικούς πό-
ρους της περιοχής, σε συνδυασμό με χαμηλής έντασης επιχειρηματικές δραστηριότητες και θα επιστρέφει 
μέρος των εσόδων για τη διαχείριση της λίμνης.  

Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουν τόσο οι βασικοί Εταίροι του έργου, όσο και ειδικοί επιστήμονες και συ-
νεργάτες. 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, στο δίκτυο του οποίου εντάσσεται το Μουσείο Περιβάλλοντος 
Στυµφαλίας,  παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων  όσο και στη συ-
νεργασία με την τοπική κοινωνία.
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LIFE-Stymfalia project
The European project LIFE-Stymfalia (LIFE12 
ΝΑΤ/GR/000275) was launched in October 
2013 and is due to be completed by September 
2017. The aim of the project is the restoration of 
Lake Stymphalia and its long-term protection and 
management. 

During the project, the business opportunities will 
be explored in order to support the financing of 
the Lake’s management in the future.

This will be achieved through the development of 
a business scheme, which will utilize the area’s 
available biomass (cut reeds, agriculture residues, 
etc.), as well as other renewable energy sources, 
combined with low-impact commercial activities 
so as to return part of the income generated to 
support the financing of the management of the 
Lake.

To this end Piraeus Bank and the project partners 
cooperate with scientific experts and other exter-
nal assistants. 

The Piraeus Bank Group Cultural Foundation, with 
the Environment Museum of Stymphalia includ-
ed in its network of museums, plays an important 
role not only for the successful implementation of 
the project’s actions, but also for the cooperation 
and engagement of the local community.

Project partners

Coordinating Beneficiary: PIRAEUS BANK S.A.

Associated Beneficiaries: 
1. Piraeus Bank Group Cultural Foundation 

2. Municipality of Sikyonion

3.  OIKOM Environmental Studies Ltd 

4.  Society for the Protection of Prespa 

5.   Centre for Renewable Energy Sources  
and Saving (CRES)

Εταίροι προγράμματος LIFE-Stymfalia

Συντονιστής Δικαιούχος: Τράπεζα Πειραιώς

Εταίροι:
1.  Πολιτιστικό  Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)

2.  Δήμος Σικυωνίων

3.  ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος

4.  Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

5.   Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον (Κανονισμός 
ΕΕ/1293/2013). Ο βασικός στόχος του LIFE είναι να συμβάλλει στην υλοποίηση, ενημέρωση και ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας, συγχρηματοδοτώντας έργα επίδειξης ή πιλοτικά που αποδίδουν 
προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment (Regulation EU/1293/2013). The general 
objective of LIFE is to contribute to the implementation, updating and development of EU environmental policy and 
legislation by co-financing pilot or demonstration projects with European added value.
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Το Σχέδιο Διαχείρισης
Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Stymfalia εκ-
πονήθηκε για πρώτη φορά Σχέδιο Διαχείρισης της 
προστατευόμενης περιοχής «Λίμνη Στυμφαλία» 
(ΖΕΠ/ΕΖΔ GR2530002). 

Οι δύο σημαντικότεροι στόχοι που θέτει το Σχέδιο 
Διαχείρισης για την προστατευόμενη περιοχή λίμνη 
Στυμφαλία, με ορίζοντα 5ετίας, είναι:

1. Επαναφορά της διακύμανσης της στάθμης 
του νερού σε κατά το δυνατόν φυσική υδροπερί-
οδο.  Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη η μόνιμη 
παρουσία νερού, με ελάχιστη στάθμη τα 606,3 
μέτρα. Έτσι θα διασφαλίζονται οι απαιτήσεις της 
βιοποικιλότητας και θα διευκολύνεται  η διαχείρι-
ση του καλαμιώνα. 

2. Επαναφορά της λίμνης στην κατάσταση 
της περιόδου 1960-70, που θεωρείται ως 
ιδανική  για την ικανοποίηση των αναγκών τόσο 
της γεωργίας και του τουρισμού, όσο και για τα 
είδη προστασίας. Η έκταση των καλαμιώνων τότε 
αντιστοιχούσε στο 50% της συνολικής έκτασης, 
οι ελεύθερες επιφάνειες νερού έφταναν στο 25% 
και οι εποχιακά πλημμυρισμένες  λιβαδικές εκτά-
σεις και τα υγρολίβαδα καταλάμβαναν το 25%.

Management Plan
In the context of LIFE-Stymfalia project for the 
first time a Management plan for the protected 
site “Lake Stymphalia” was elaborated. 

The two most important objectives of Lake Stym-
phalia Management Plan are:

1. Regulation of the water level fluctuation, 
as far as possible to that of a natural hydroper-
iod. This means that a permanent presence of 
water with a minimum elevation level of 606.3m 
(1,989.2ft) is required. In this way the require-
ments of biodiversity will be ensured and the 
reed bed management will be more effective. 

2. Restoration of the Lake to its 1960-70 
status, which is considered to be ideal for the 
requirements of agriculture and tourism, as well 
as the Lake’s wildlife. Back then the reed bed oc-
cupied 50% of the total area, the water surfaces 
25% and the seasonally flooded grasslands with 
the wet meadows also 25%.

Το Σχέδιο Διαχείρισης αποτελεί το κύριο πλαίσιο για την 
προστασία και ανάδειξη µιας προστατευόµενης περιοχής.  

Οι στόχοι που θέτει το Σχέδιο Διαχείρισης αφορούν την επίτευξη 
των συνθηκών στις οποίες ένα είδος ή ένας οικότοπος ευηµερεί 
και έχει καλές προοπτικές να συνεχίσει να ευηµερεί και στο µέλλον.

Management Plan constitutes the main framework for managing a 
protected site. The objectives of the Management Plan refer to the 
creation of favourable conditions in which a species or a habitat could 
prosper and continue to prosper in the future.
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The Management of a Pro-
tected Area involves the long-
term and systematic effort for 
the protection, organization and 
operation of a site, in order to 
enhance and promote the site’s 
ecological, historical, cultural 
and economic aspects.

The basic components of a pro-
tected area’s management are:
1) The Management Plan 
and 2) The Management body

Με τον όρο Διαχείριση Προστα-
τευόµενης Περιοχής εννοούμε τη 
διαρκή και συντονισμένη προσπά-
θεια για την προστασία, οργάνω-
ση και λειτουργία της περιοχής, με 
στόχο την ανάδειξή της σε όλα τα 
επίπεδα (οικολογικό, ιστορικό, πο-
λιτιστικό, οικονομικό). 

Περιλαμβάνει δύο βασικά μέσα:
1) το Σχέδιο Διαχείρισης  
και 2) το Φορέα Διαχείρισης



10

Επιμέρους στόχοι που διασφαλίζουν την ανάδει-
ξη της περιοχής και διατηρούν τη συνέχεια της 
διαχείρισης είναι:
-  Η βελτιστοποίηση των συνθηκών επι-

σκεψιμότητας της λίμνης Στυμφαλίας και 
των δυνατοτήτων ήπιας αναψυχής και περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης 

-  Ανάδειξη του χαρακτήρα της περιοχής ως 
πολιτιστικού τοπίου

-  Η εξασφάλιση της διαρκούς χρηματο-
δότησης των δράσεων διαχείρισης, με την 
αξιοποίηση της βιομάζας των καλαμιών και 
των γεωργικών υπολειμμάτων, καθώς και 
άλλων ανανεώσιμων φυσικών πόρων της 
περιοχής, σε συνδυασμό με χαμηλής έντασης 
επιχειρηματικές δραστηριότητες (π.χ. οικο-
τουρισμός).
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These objectives are complemented by a num-
ber of targets which aim at enhancing and pro-
moting the protected area and ensuring its long 
term management and protection. Some of 
these targets are:
-  Improvement of the conditions and the 

opportunities for recreation and environ-
mental education

-  The showcasing of the region’s qualities as a 
Cultural Landscape

-  Ensuring the sustainable financing of 
the management actions through the ex-
ploitation of the reed bed and agricultural 
residue biomass, as well as with other re-
newable resources, in combination with mild 
business activities such as ecotourism.

Α cultural landscape is a natural area 
with natural features and elements cre-
ated and/or modified by human activity.
A high percentage consists of landscapes 
in protected sites of formations derived 
from human activity e.g. crops, pasture 
bushes (for livestock), meadows, salt pits 
and settlements.

Cultural landscapes reflect the relation-
ships and interactions of humans with 
the natural environment.

Το πολιτιστικό τοπίο είναι μία φυσική 
έκταση με φυσικά χαρακτηριστικά και με 
στοιχεία δημιουργημένα και/ή τροποποι-
ημένα από την ανθρώπινη δραστηριότητα. 
Μεγάλο ποσοστό των τοπίων στις προ-
στατευόμενες περιοχές αποτελείται από 
σχηματισμούς που έχουν διαμορφωθεί 
από τη δράση του ανθρώπου (π.χ. καλλι-
έργειες, βοσκούμενοι θαμνώνες, λιβαδικές 
εκτάσεις, αλυκές και οικισμοί). 

Τα πολιτιστικά τοπία αποτυπώνουν τις 
σχέσεις και αλληλεπιδράσεις των ανθρώ-
πων με το φυσικό περιβάλλον.
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Μερικές από τις σημαντικότερες δράσεις που υλοποιούνται 
στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Stymfalia: 

1. Σχέδιο κοπής του καλαμιώνα στο οποίο προσδι-
ορίζονται οι μέθοδοι, οι περίοδοι, οι θέσεις και οι ποσό-
τητες που θα κόβονται. Έως τώρα έχουν πραγματοποιη-
θεί 2 πιλοτικές κοπές για ερευνητικούς σκοπούς.

2. Δημιουργία ενδιαιτημάτων για τα είδη που-
λιών, ψαριών και νυχτερίδων που κατοικούν 
στη λίμνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα τοποθετήθη-
καν 26 καταφύγια για νυχτερίδες (bat boxes) σε δέντρα 
γύρω από τη λίμνη, ενώ κατασκευάζονται νησίδες για το 
φώλιασμα των υδρόβιων πουλιών και διανοίγονται διά-
δρομοι και μικρές γούρνες για τα ψάρια.

3. Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων για τη 
ρύθμιση της στάθμης του νερού στη λίμνη, ώστε 
να διασφαλίζεται η επιθυμητή διακύμανση για 
την προστασία της βιοποικιλότητας της λίμνης. 
Στο πλαίσιο αυτό, αποτυπώθηκε για πρώτη φορά η βαθυ-
μετρία της λίμνης ενώ τοποθετήθηκε υδρολογική σταδία 
για να ελέγχεται η περιοδικότητα του ύψους της στάθμης 
της λίμνης. 

4. Σύσταση Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης για την 
παρακολούθηση  της περιοχής. Η Τοπική Μονάδα αποτε-
λείται από 3 άτομα που παρακολουθούν, περιπολούν την 
περιοχή, συντονίζουν τις κοπές των καλαμιών καθώς και 
όλες τις εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την περι-
βαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

5. Δίκτυο αγροτών για την προώθηση καλών πρακτι-
κών στη γεωργία. Το Δίκτυο αποτελείται από περισσότερα 
από 160 μέλη και κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
έχουν πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικά σεμινάρια- βιωμα-
τικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές εκδρομές με αγρότες 
της περιοχής για να ενημερωθούν για τα οφέλη της βι-
ολογικής γεωργίας και της ολοκληρωμένης γεωργικής 
διαχείρισης. 

To λογότυπο που σχεδιάστηκε ειδικά για το Δίκτυο Αγροτών Στυµφαλίας 
“Στυµφαλία το σπίτι µου”, αναµένεται να προσδώσει µια ξεχωριστή ταυτό-
τητα στα αγροτικά προϊόντα και υπηρεσίες της Στυµφαλίας.

A logo was specially designed for Stymphalia Farmers’ Network and is ex-
pected to offer a special identity and an added value to the profile of the local 
agricultural products and services.
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6. Διαδρομή περιβαλλοντικής ερμηνείας «Άνθρω-
πος και Φύση στα Μονοπάτια του Χρόνου», με πινακίδες 
και σήμανση που οδηγούν τον επισκέπτη από το Μουσείο 
Περιβάλλοντος στην αρχαία Στύμφαλο και την Ακρόπολή 
της στη λίμνη καθώς και σε παρατηρητήριο πουλιών που 
κατασκευάστηκε ειδικά για το μονοπάτι.

7. Εκπαιδευτική βαλίτσα «Επιχείρηση… Στυμφαλία», 
με πλούσιο υλικό για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου με 
επιδαπέδιο παιχνίδι ρόλων που έχει ως στόχο τη διάσω-
ση της λίμνης Στυμφαλίας.

8. Εγκατάσταση θεματικής έκθεσης «Ο έκτος 
άθλος» στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας του 
ΠΙΟΠ. Αποτελεί πρωτότυπη, καλλιτεχνική προσέγγιση του 
μοναδικού περιβάλλοντος της λίμνης και του ιδιαίτερου 
πολιτιστικού τοπίου της περιοχής. Η έκθεση στοχεύει να 

οδηγήσει τον επισκέπτη έξω από το Μουσείο, στο μο-
νοπάτι, ώστε αυτός να απολαύσει διά ζώσης το μυθικό 
τοπίο της προστατευμένης περιοχής.

9. Εκδηλώσεις-Ημερίδες-Εκπαιδευτικές Δρά-
σεις-Συμμετοχή σε συνέδρια στο εξωτερικό: Με στόχο 
την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για το πρόγραμμα, 
τα οφέλη του και συγχρόνως την περιβαλλοντική ευαι-
σθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών διοργανώθη-
καν πολυάριθμες δράσεις. Μεταξύ αυτών τα 2 workshops 
στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας και το διεθνές 
συνέδριο έθιξαν ζήτημα της χρηματοδότησης της προ-
στασίας των προστατευόμενων περιοχών μέσα από αει-
φόρες οικονομικές δραστηριότητες.

10. Επιχειρηματικό σχέδιο που προτείνει τους πιθα-
νούς τρόπους ώστε να επιτευχθεί η οικονομική αξιοποίη-
ση της βιομάζας της περιοχής καθώς και άλλων μορφών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ήπιων τουριστικών 
δραστηριοτήτων. Ένας από τους τρόπους που προκρίνε-
ται είναι η βιομάζα από τα καλάμια του καλοκαιριού να 
μετατρέπεται σε compost και η βιομάζα από τα καλάμια 
του χειμώνα να γίνεται pellet.
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Some main actions implemented in the context 
of LIFE-Stymfalia projet include: 

1. Special action plan for reed cutting, including 
the methods, periods, locations and quantities of reeds 
to be managed. Within this framework 2 pilot reed cut-
tings for research purposes have been implemented.

2. Creation of habitats for the bird, fish and 
bat species that live in the Lake. For the first time 
in Greece 26 «shelters» for bats (bat boxes) were placed 
in selected trees around the lake, while artificial land is-
lets for the nesting of waterfowl and corridors and small 
ponds for the fish species are being constructed.

3. Construction of small-scale technical infra-
structure for the regulation of the water level 
so as the proposed fluctuation will be ensured. 
In this context, for the first time the bottom of the Lake 
was mapped and a hydrological gauge was placed in the 
deepest point for the monitoring of the water’s level 
fluctuation. 

4. Operation of a Local Management Unit 
(LMU) for the monitoring of the area. The LMU is com-
prised of three members who supervise and patrol the 
protected site, coordinate the reed bed’s harvesting as 
well as the info days and environmental raising aware-
ness events addressed to the local community.

5. Farmers’ Network for the promotion of best prac-
tices in agriculture. The Network consists of more than 
160 farmers of the area, and so far various experiential 
educational seminars and educational trips in organic 
farms have been held so as to highlight the benefits of 
organic agriculture and integrated agricultural manage-
ment. 

6. Environmental interpretation trail “Man and 
nature on the paths of time”, with marking and 
signposts which lead the visitor from the Ancient Stym-
phalos to the bird observatory and the exceptional lake-
side landscape. 

7. Educational kit “Mission… Stymphalia”, ad-
dressing pupils of primary and high school which offers 
a number of educational materials, as well as a board-
role-playing game to protect the lake. 

8. Installation of the thematic exhibition “6th 
labor”, an original, artistic approach of the natural and 
cultural environment of the area, at the Environment 
Museum of Stymphalia. The exhibition aims at leading 
the visitor outside the Museum, in order to enjoy the 
unique protected area and its cultural landscape.

9. Workshops, Info-days, Educational activi-
ties and participation in international confer-
ences. In order to raise environmental awareness as 
well as to inform the local community about the pro-
ject and its benefits a number of events were organized. 
Both the two workshops at the Environment Museum 
of Stymphalia and the international conference raised 
the issue of financing the protected site’s management 
through sustainable entrepreneurship. 

10. Business plan by an expert external assistant 
suggesting feasible ways, so as the area’s biomass and 
other forms of renewable energy sources are effectively 
exploited. The optimum option is to convert the summer 
reeds’ biomass into compost, whereas the winter reeds 
into pellet.
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Συνδυάζοντας την προστασία της βι-
οποικιλότητας με τη δημιουργία ενός 
Φορέα Διαχείρισης και ενός επιχειρη-
ματικού σχήματος χρηματοδότησης, 
διαμορφώνονται οι κατάλληλες προϋ-
ποθέσεις για τη βιώσιμη και ολοκληρω-
μένη ανάπτυξη της περιοχής. 

Ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον, 
αναδεικνύει τον πολιτισμό και διέπει 
όλους τους τομείς παραγωγής. Η περί-
πτωση της λίμνης Στυμφαλία αποτελεί 
μοντέλο που θα μπορούσε, ανάλογα 
με την έκταση και τις ιδιαιτερότητες, να 
λειτουργήσει και σε άλλες περιοχές. 

The conservation of biodiversity in 
combination with the creation of a 
Management Body as well as a busi-
ness scheme for funding the manage-
ment of the Lake ensures the integrat-
ed  and sustainable development of 
the area in the future. 

A development that respects the en-
vironment, promotes cultural heritage 
and drives all production sectors. The 
case of Lake Stymphalia is a model 
that could work in other areas of eco-
logical importance.
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