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Περίληψη 

Ο κύριος στόχος της δράσης είναι η κινητοποίηση εθελοντών προκειμένου να συμμετάσχουν σε 

δράσεις που συμβάλλουν στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης της παράνομης χρήσης 

δηλητηριασμένων δολωμάτων στην περιοχή του Έργου.  

Την πρώτη χρονιά της υλοποίησης της, η δράσης διαφοροποιήθηκε κάπως από το αρχικό πλάνο. Αυτό 

προέκυψε από τις γενικές συνθήκες λόγω της πανδημίας του Covid 19 καθώς και τη μη ενεργοποίηση 

των σκύλων που θα περιπολούσαν για δηλητηριασμένα δολώματα. Μετά από συνεννόηση με το 

σύνολο των Εθνικών Πάρκων και την “Καλλιστώ”, η δράση σχεδιάστηκε στοχεύοντας στην 

ενεργοποίηση εθελοντών σε δύο από τα τρία Εθνικά Πάρκα. Το πλάνο έδινε έμφαση σε δράσεις 

καθαρισμού και ανάδειξης μονοπατιών, με παράλληλες διαδρομές εντός της περιοχής του Έργου, και 

λήψη πληροφοριών σχετικά με τα δηλητηριασμένα δολώματα. Οι δραστηριότητες αυτές έδωσαν την 

ευκαιρία στους εθελοντές και στις εθελόντριες να γνωρίσουν καλύτερα την περιοχή και να 

μπορέσουν να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που υπάρχουν σχετικά με την παράνομη χρήση 

δηλητηριασμένων δολωμάτων. Επιπλέον, οι εθελοντές και οι εθελόντριες εκπαιδεύτηκαν από το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σχετικά με το θέμα. 

Για το έτος 2021 η δράση υλοποιήθηκε στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης και στο Εθνικό Πάρκο 

Πρεσπών. Το πρόγραμμα διήρκησε 10 ημέρες, με τη συμμετοχή 4 εθελοντών/τριών σε κάθε Εθνικό 

Πάρκο, τηρώντας πλήρως το σύνολο των κανόνων περιορισμού της πανδημίας του Covid-19. 

Συνοπτικά, καθαρίστηκε ένα μονοπάτι σε κάθε Εθνικό Πάρκο ενώ έγιναν διαδρομές εντός του κάθε 

Εθνικού Πάρκου με έμφαση στην αναζήτηση στοιχείων σχετικά με τα δηλητηριασμένα δολώματα.  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τη μεθοδολογία και τη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε τόσο για το σχεδιασμό της δράσης όσο και για την επιλογή των εθελοντών και 

εθελοντριών. Ακολουθεί η περιγραφή του προγράμματος εθελοντών και στις δύο περιοχές, των 

αποτελεσμάτων του, καθώς και των προτάσεων για τη συνέχιση του την επόμενη χρονιά.   
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Summary 

The main goal of the action is the mobilization of volunteers who will participate in activities that 

contribute to the effort of minimizing the illegal use of poisoned baits in the Project area. 

In the first year of its implementation, the action was somewhat different from what it was originally 

planned. This was a result of the general conditions due to the Covid 19 pandemic as well as of the 

non-activation of the dogs that were to patrol for poisoned baits. Upon agreement between all the 

National Parks and "Callisto", the action was planned with the initial goal of activating volunteers in 

two of the three National Parks. The plan placed emphasis on the clearing and highlighting of the 

paths, with parallel routes within the Project area, as well as on obtaining of information about 

poisoned baits. These activities gave the volunteers the opportunity to get to know the area better 

and to become able to identify the dangers that exist regarding the illegal use of poisoned baits. In 

addition, the volunteers received training on the subject by the University of Thessaly.  

For the year 2021, the action was implemented in the Rodopi Mountain-Range National Park and in 

the National Park of Prespes. The program lasted 10 days, with 4 volunteers participating in each 

National Park, in full compliance with all the Covid-19 pandemic restriction rules. Briefly speaking, in 

each National Park there has taken place the clearing of one path, while walking routes were made 

within each Park with an emphasis on searching for evidence regarding poisoned baits. 

In the chapters that follow, you can see the methodology and the procedure followed both for the 

planning of the action and for the selection of the male and female volunteers. Below you will find a 

description of the volunteers' program in both areas, its results, as well as suggestions for its 

continuation next year.  
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Εισαγωγικά  

Στην “Καλλιστώ”, πιστεύουμε πως ο εθελοντισμός είναι τρόπος συμμετοχής. Μαζί με τους εθελοντές, 

προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κάθε περιοχής στην οποία παρεμβαίνουμε. Οι 

δράσεις αυτές σέβονται την τοπική κοινωνία και προσπαθούν να απαντήσουν σε ζητήματα που την 

αφορούν. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε πολύ στενή συνεργασία με τους Φορείς Διαχείρισης των 

δύο Εθνικών Πάρκων όπου υλοποιήθηκε η δράση (Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης και Εθνικό 

Πάρκο Πρεσπών). Επίσης, ήρθαμε σε επαφή με τοπικές οργανώσεις προκειμένου να συζητήσουμε το 

πρόγραμμα και τις δράσεις του.  

Δυστυχώς λόγω της γενικευμένης ρευστότητας των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της 

πανδημίας Covid-19 ο τελικός σχεδιασμός και το κάλεσμα για συμμετοχή έγινε μετά τα μέσα του 

Ιούνη. Χρειάστηκε να επιβεβαιωθούμε για τα μέτρα που θα ίσχυαν ειδικά από τον Ιούλιο και έπειτα 

για να μπορέσουμε να ορίσουμε το πρόγραμμα αλλά και να κανονιστούν οι λεπτομέρειες 

μετακίνησης και διαμονής των εθελοντών βάση των κανονισμών.   

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε συνολικά για 20 μέρες (10 μέρες σε κάθε Εθνικό Πάρκο), συνολικά 

συμμετείχαν 8 εθελοντές και εθελόντριες (4 σε κάθε Εθνικό Πάρκο) και δύο άτομα από τις τοπικές 

κοινότητες συνέβαλαν στην υλοποίηση του προγράμματος.   
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Μεθοδολογία προσέλκυσης εθελοντών 

Ο σχεδιασμός της δράσης ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021. Συγκεκριμένα κατά τους μήνες Απρίλιο και 

Μάιο πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συναντήσεις (2 με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 

Οροσειράς Ροδόπης και 2 με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών). Σε αυτές τις 

συναντήσεις έγινε ο σχεδιασμός των δύο προγραμμάτων. Ακολούθησε η αναζήτηση χώρων 

φιλοξενίας των εθελοντών ενώ ξεκίνησαν και οι συναντήσεις με τους συνεργάτες που θα 

αναλάμβαναν τις δραστηριότητες των εθελοντών στο πεδίο. Ο σχεδιασμός ολοκληρώθηκε το Μάιο. 

Παράλληλα παρακολουθούσαμε τους κανόνες και τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας του 

Covid - 19.  

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του σχεδιασμού έγινε η πρώτη, στα μέσα του Ιουνίου,  

ανακοίνωση του προγράμματος στα μέλη και στους εθελοντές που ήδη δραστηριοποιούνται στην 

“Καλλιστώ”. Στις 30 Ιουνίου το πρόγραμμα ανακοινώθηκε μέσω facebook, δελτίου τύπου, αλλά και 

από τους Φορείς Διαχείρισης των δύο Εθνικών Πάρκων (βλ. Παράρτημα Ι).  

Το πρώτο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης και ξεκίνησε στις 

16 Ιουλίου ενώ ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουλίου. Το δεύτερο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο 

Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, ξεκίνησε στις 23 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε την 1η Αυγούστου.  

Με την ανακοίνωση των προγραμμάτων κλήθηκαν τα άτομα που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν να 

συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής (βλ. Παράρτημα IΙ).  

 

Εκδήλωσαν ενδιαφέρον 22 άτομα για τα προγράμματα εθελοντισμού. Επτά άτομα ήταν από την 

Αθήνα, ένα άτομο από Βόλο, ένα άτομο από Αργοστόλι, ένα άτομο από τη Δράμα, εννιά άτομα από 

Θεσσαλονίκη, ένα άτομο από Ξάνθη, ένα άτομο από Πάτρα και ένα άτομο από τη Φλώρινα. Το 59% 

των ατόμων είχαν ξανα συμμετάσχει σε εθελοντικά προγράμματα. Το 25% των ατόμων είχαν 

συμμετάσχει σε εθελοντικά προγράμματα της “Καλλιστώ” και το 50% συμμετείχαν σε προγράμματα 

άλλων περιβαλλοντικών οργανώσεων.  

Με το σύνολο των ατόμων έγιναν επικοινωνίες και συνεντεύξεις προκειμένου να συγκροτηθούν οι 

δύο ομάδες εθελοντών. Μετά την επιλογή στάλθηκε ενημερωτικό σημείωμα στους εθελοντές και 

στις εθελόντριες σχετικά με το πρόγραμμα και τα απαραίτητα που θα πρέπει να έχουν μαζί τους 

(Παράρτημα IΙΙ). Την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης και διαδικτυακές συναντήσεις με 

τους εθελοντές και τις εθελόντριες πριν από τη συμμετοχή τους. Ενώ συναντήσεις έγιναν και με τους 

δύο Φορείς Διαχείρισης για να προγραμματιστούν λεπτομέρειες για το πρόγραμμα. Επίσης, 
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πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις με φορείς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται 

στα δύο Εθνικά Πάρκα για να γίνουν επισκέψεις σε αυτές με τους εθελοντές.  

Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της υποδοχής των εθελοντών έγινε η ασφάλιση τους που αφορούσε 

στη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Επιπλέον, πέρα από τα μέτρα που θα τηρούνταν κατά 

τη διαμονή και μετακίνηση των εθελοντών έγιναν και οι απαραίτητες αγορές σε είδη ατομικής 

προστασίας.  

 

  



8 

H επιλογή των εθελοντικών δραστηριοτήτων 

Μέσα από τις συναντήσεις με τους Φορείς Διαχείρισης ορίστηκαν ως σημαντικές δραστηριότητες οι 

καθαρισμοί ορισμένων μονοπατιών ενώ παράλληλα η παρουσία εθελοντών στην περιοχή 

θεωρήθηκε ότι θα μπορεί να είναι αποτρεπτικό στη διενέργεια παράνομων δραστηριοτήτων στην 

περιοχή. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους οι εθελοντές εκπαιδεύτηκαν σχετικά με τα 

δηλητηριασμένα δολώματα ενώ κατά τις διαδρομές τους στην περιοχή αναζητούσαν πληροφορίες 

και στοιχεία σχετικά με τα δηλητηριασμένα δολώματα.  

Κριτήρια επιλογής μονοπατιών για ήπιο καθαρισμό 

Τα μονοπάτια επιλέχθηκαν βάσει κριτηρίων που σχετίζονταν με την προσέλκυση επισκεπτών αλλά 

και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης το 

μονοπάτι που επιλέχθηκε να καθαριστεί σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης ήταν ένα από τα 

δύο μονοπάτια που επιλέχθηκαν στη Δράση Ε. 5. Για το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών επιλέχθηκε μία 

διαδρομή, ένα παλιό μονοπάτι, το οποίο ένωνε τον οικισμό της Καλλιθέας με αυτό του Πλατύ. Η 

διαδρομή αυτή μπορεί να αυξήσει την επισκεψιμότητα της περιοχής αναδεικνύοντας κάποια 

κοινωνικά και ιστορικά στοιχεία. Τα κριτήρια επιλογής συνοψίζονται στα κάτωθι: 

● Επισκεψιμότητα των μονοπατιών.  

● Πρόσβαση στο μονοπάτι.  

● Μήκος διαδρομής.  

● Ποιότητα του τοπίου.  

● Ιστορικά και κοινωνικά στοιχεία (παλαιότερες χρήσεις του μονοπατιού).  

● Ένταξη στο δίκτυο μονοπατιών της περιοχής.  

 

Η διαδικασία αδειοδότησης για τις δραστηριότητες ήπιου καθαρισμού των 

μονοπατιών 

Για να μπορέσουν να γίνουν οι εργασίες στα μονοπάτια έπρεπε να ληφθούν άδειες από τα Αρμόδια 

Δασαρχεία. Συγκεκριμένα και βάση της Υπουργικής Απόφασης με Αριθ. 151344/165/18-1-2017 

“Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των 
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ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών”, έτσι όπως ισχύει μετά τις αλλαγές που έγιναν (βάση των 

Υπουργικών Αποφάσεων με Αρ. Πρωτ. 154551/1839 13/7/2017 και Αρ. Αριθ. 169774/2784 από τις 

4/6/2018). Συντάχθηκαν τα αιτήματα για άδεια για απλή συντήρηση μονοπατιού στις διαδρομές του 

οικισμού Πρασινάδας (Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης) και Καλλιθέας - Πλατύ (Εθνικό Πάρκο 

Πρεσπών) (βλ. Παράρτημα IV).  
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Το ημερήσιο πρόγραμμα των εθελοντικών 

δραστηριοτήτων 

Μετά από τις συναντήσεις με τους Φορείς Διαχείρισης και λαμβάνοντας υπόψη τις παρουσιαζόμενες 

ανάγκες σχεδιάστηκαν τα δύο εθελοντικά προγράμματα.  

 

Το εθελοντικό πρόγραμμα στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς 

Ροδόπης 

Το εθελοντικό πρόγραμμα στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης ξεκίνησε στις 16 Ιουλίου αφού 

ολοκληρώθηκε η επιλογή της ομάδας εθελοντών αλλά και η πρώτη ενημέρωση τους. Οι ενημερώσεις 

έγιναν τηλεφωνικά και διαδικτυακά.  

Οι δύο από τους εθελοντές ήταν από την ευρύτερη περιοχή, ενώ ένας ήταν από την Αθήνα και μία 

εθελόντρια από το Βόλο. Αφού έγιναν οι πρώτες ενημερώσεις στους εθελοντές και σε συνεργασία με 

τον Υπεύθυνο Εθελοντών στο πεδίο οι δραστηριότητες ξεκίνησαν από την Παρασκευή 16 Ιουλίου. 

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιελάμβανε:  

16/07 Παρασκευή, υποδοχή των εθελοντών και ενημέρωση τους για το πρόγραμμα. Τακτοποίηση 

στο χώρο φιλοξενίας.  

17/07 Σάββατο, ενημέρωση για τις δραστηριότητες του προγράμματος. Περιήγηση στην περιοχή και 

γνωριμία με αυτήν. 

18/07 Κυριακή, πρώτη ενημέρωση για θέματα που αφορούν σε ζητήματα σύγκρουσης και 

συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας. Γνωριμία με το μονοπάτι που πρόκειται να καθαριστεί. 

Εκτίμηση των εργασιών που είναι αναγκαίες.  

19/07 Δευτέρα, επίσκεψη από την Υπεύθυνη Εθελοντικών δραστηριοτήτων. Επίσκεψη και έναρξη 

εργασιών στο μονοπάτι. Αξιολόγηση των εργασιών του μονοπατιού, η διαδρομή είχε αλλάξει από 

την τελευταία επίσκεψη και αξιολόγηση της από την Υπεύθυνη Εθελοντικών Δραστηριοτήτων. Είχαν 

γίνει εργασίες πιθανά από κατασκευαστική εταιρία. Χρειάστηκε να αλλάξει η αρχική διαδρομή λόγω 
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των εργασιών. Το ίδιο απόγευμα είχαμε συνάντηση με τα ιδρυτικά μέλη της εναλλακτικής κοινότητας 

Πελίτι, στη συνάντηση οι εθελοντές/τριες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την κοινότητα και 

τη δράση της στην περιοχή.  

20/07 Τρίτη, Επίσκεψη στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης και ενημέρωση 

για το Εθνικό Πάρκο αλλά και τις δράσεις του. Ενημέρωση των εθελοντών για τα δηλητηριασμένα 

δολώματα.  

21/07 Τετάρτη, εργασίες στο μονοπάτι. 

22/07 Πέμπτη, εργασίες στο μονοπάτι. 

23/07 Παρασκευή, εργασίες στο μονοπάτι. 

24/07 Σάββατο, εργασίες στο μονοπάτι και περιήγηση στην περιοχή. 

25/08 Κυριακή, προετοιμασία και αναχώρηση εθελοντών/τριών. 

   

 Το εθελοντικό πρόγραμμα στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών 

Το εθελοντικό πρόγραμμα στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών ξεκίνησε στις 23 Ιουλίου αφού ολοκληρώθηκε 

η επιλογή της ομάδας εθελοντών αλλά και η πρώτη ενημέρωση τους. Οι ενημερώσεις έγιναν 

τηλεφωνικά και διαδικτυακά.  

Οι τρεις εθελοντές ήταν από τη Θεσσαλονίκη, μία εθελόντρια από την Αθήνα ενώ τις καθημερινές 

δραστηριότητες παρακολουθούσε και ένα άτομο από την τοπική κοινότητα. Σημαντικό να σημειωθεί 

ότι άλλο ένα άτομο από την τοπική κοινότητα συμμετείχε περιστασιακά στις δραστηριότητες. Αφού 

έγιναν οι πρώτες ενημερώσεις στους εθελοντές και σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Εθελοντών στο 

πεδίο οι δραστηριότητες ξεκίνησαν από την Παρασκευή 23 Ιουλίου. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα 

περιελάμβανε:  

23/07 Παρασκευή, υποδοχή των εθελοντών και ενημέρωση τους για το πρόγραμμα. Τακτοποίηση 

στο χώρο φιλοξενίας. 

24/07 Σάββατο, ενημέρωση για τις δραστηριότητες του προγράμματος. Περιήγηση στην περιοχή και 

γνωριμία με αυτήν. 



12 

25/07 Κυριακή, πρώτη ενημέρωση για θέματα που αφορούν σε ζητήματα σύγκρουσης και 

συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας. Γνωριμία με το μονοπάτι που πρόκειται να καθαριστεί. 

Εκτίμηση των εργασιών που είναι αναγκαίες.  

26/07 Δευτέρα, επίσκεψη στο μονοπάτι σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 

Πρεσπών. Από κοινού περιήγηση και αξιολόγηση των εργασιών που χρειάζονται να γίνουν στο 

μονοπάτι. Οργάνωση του προγράμματος εργασιών. Ακολούθησε επίσκεψη και ενημέρωση στο 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στους εθελοντές για 

το Εθνικό Πάρκο, τη χλωρίδα και την πανίδα με έμφαση στα είδη προτεραιότητας.  

27/07 Τρίτη, εργασίες στο μονοπάτι, λόγω του καύσωνα οι εργασίες πραγματοποιούνται από τις 6:00 

το πρωί έως τις 11:00 και στη συνέχεια το απόγευμα από τις 18:30 έως τις 21:00. Κατά ττη διάρκεια 

των εργασιών εντοπίστηκε μία νεκρή κουρούνα.  

28/07 Τετάρτη, εργασίες στο μονοπάτι από τις 6:00 έως 11:00 και 18:30 με 21:00. Κατά τη διάρκεια 

των εργασιών εντοπίστηκε και δεύτερη νεκρή κουρούνα. Ενημερώθηκε ο Φορέας Διαχείρισης 

Εθνικού Πάρκου Πρεσπών για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τους φύλακες. Επίσης, 

ενημερώθηκε το σκυλί ανιχνευτής δηλητηριασμένων δολωμάτων που δραστηριοποιείται στην 

περιοχή. Η Υπεύθυνη των Εθελοντικών δραστηριοτήτων επισκέφθηκε το πρόγραμμα. Το ίδιο 

απόγευμα έγινε αναλυτικότερη ενημέρωση για το πρόγραμμα και για τη δράση. 

29/07 Πέμπτη, εργασίες στο μονοπάτι κατά τις πρωινές ώρες. Επίσκεψη στην Εταιρεία Προστασίας 

Πρεσπών και ενημέρωση για τις δράσεις τους. Το απόγευμα έγινε ο πρώτος έλεγχος από τον σκύλο 

ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.  

30/07 Παρασκευή, εργασίες στο μονοπάτι κατά τις πρωινές ώρες. Ακολούθησε εκπαίδευση από το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. Η 

εκπαίδευση περιλάμβανε ένα θεωρητικό μέρος και ένα πρακτικό με την επίδειξη των απαραίτητων 

για την αντιμετώπιση των δηλητηριασμένων δολωμάτων.  

31/07 Σάββατο, εργασίες στο μονοπάτι κατά τις πρωινές ώρες. Βρέθηκε ένα νεκρό γουρούνι για το 

οποίο συλλέχθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία και έγινε επικοινωνία με τους φύλακες του Εθνικού 

Πάρκου Πρεσπών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού την κατάσταση. Ενημερώθηκε 

ο κτηνοτρόφος που έχει την μονάδα παραγωγής κοντά στην περιοχή του μονοπατιού. Το απόγευμα 

οι εθελοντές/τριες συμμετείχαν σε τοπική εκδήλωση ενημερώνοντας τους επισκέπτες για το Έργο και 

τη Δράση τους.  
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01/08 Κυριακή, κατά τις πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο μονοπάτι. Οι εθελοντές/τριες 

έκαναν μια ομαδική αξιολόγηση και έπειτα έγινε η προετοιμασία για την αναχώρηση.  
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Η εκπαίδευση των εθελοντών κατά τη διάρκεια της συμμετοχής 

τους 

Η εκπαίδευση των εθελοντών ξεκινούσε από την έγκριση της συμμετοχής τους και τη σύσταση της 

ομάδας. Σε αυτό το αρχικό στάδιο παρέχονταν τα έντυπα του έργου καθώς και πληροφορίες τόσο 

για το Έργο όσο και για τη συγκεκριμένη δράση.  

Στην πρώτη ενημέρωση των εθελοντών/τριών παρέχονταν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 

Έργο και την περιοχή παρέμβασης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονταν οι δράσεις του Έργου, οι στόχοι 

και η πορεία του μέχρι τώρα. Έπειτα δίνονταν πληροφορίες σχετικά με την περιοχή όπου βρίσκονταν 

οι εθελοντές (Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης και Εθνικό Πάρκο Πρεσπών). Αυτές οι πληροφορίες 

περιλάμβαναν κοινωνικά και ιστορικά στοιχεία της περιοχής, τις ανθρώπινες δραστηριότητες που 

γίνονται στην περιοχή. Επίσης, έγινε ενημέρωση για τα οικολογικά στοιχεία της περιοχής, πανίδα και 

χλωρίδα του Εθνικού Πάρκου και το καθεστώς προστασίας. Έμφαση δόθηκε στο είδος 

προτεραιότητας (την καφέ αρκούδα). Σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Πεδίου έγινε ενημέρωση 

για τα στοιχεία που συλλέγονται για την παρακολούθηση του είδους της αρκούδας (ενημέρωση στο 

πρωτόκολλο παρακολούθησης πληθυσμού αρκούδας) καθώς επίσης για τα προληπτικά μέτρα που 

μπορούν να μειώσουν τις συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπου και αρκούδας. Και τέλος, συζητούνταν 

στοιχεία που αφορούσαν τη σύγκρουση και τη συνύπαρξη ανθρώπου και αρκούδας με παρουσίαση 

στοιχείων που διατηρεί η οργάνωση.  

Η εκπαίδευση συμπληρώνονταν με τις επισκέψεις στους Φορείς Διαχείρισης αλλά και στις τοπικές 

οργανώσεις. Μέσα από αυτές τις επισκέψεις οι εθελοντές και οι εθελόντριες είχαν την ευκαιρία να 

δούνε δράσεις που γίνονται στην περιοχή να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα αυτών αλλά και να 

συζητήσουν προβλήματα και προκλήσεις.  

Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης έγινε με τις επισκέψεις (είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά) από τη 

Σχολή Επιστημών Υγείας-Τμήμα Κτηνιατρικής-Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης που σχεδιάστηκε από τη Σχολή αφορούσε 

στην εκπαίδευση των εθελοντών σε θέματα που σχετίζονται με το νομικό πλαίσιο των παράνομων 

δηλητηριασμένων δολωμάτων και με τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρέχονται σε 

δηλητηριασμένα ζώα. ΟΙ εθελοντές και οι εθελόντριες εκπαιδεύτηκαν σε στοιχεία που αφορούν στην 

καταγραφή και χαρτογράφηση περιστατικών όπου χρησιμοποιήθηκαν δηλητηριασμένα δολώματα.  

Πιο συγκεκριμένα οι εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν κάλυψαν τις εξής θεματικές: 
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● Η κατάσταση παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα.  

● Η κατάσταση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στο Εθνικό Πάρκο.  

● Η συνήθης προέλευση και οι επιπτώσεις των δηλητηριασμένων δολωμάτων.  

● Διαχείριση περιστατικών δηλητηρίασης.  

● Εμπλεκόμενοι φορείς και συντονισμός τους για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης 

δηλητηριασμένων δολωμάτων (Δασαρχείο - θηροφυλακή).  

● Νομικό πλαίσιο.  

● Το κυτίο Πρώτων Βοηθειών για σκύλο που έχει καταναλώσει δηλητηριασμένο δόλωμα.  

● Λήψη των απαραίτητων μέτρων βιοασφάλειας.  

● Οδηγίες για τη συλλογή στοιχείων στην περιοχή του συμβάντος.  

● Εντοπισμός και απομάκρυνση δηλητηριασμένων δολωμάτων ή και ζώων από την ύπαιθρο.  

● Οδηγίες ορθής και ασφαλούς πρακτικής διαχείρισης των νεκρών πτηνών.  

● Οδηγίες για περίθαλψη δηλητηριασμένων ζώων, πρώτες βοήθειες σε ένα δηλητηριασμένο 

ζώο.  
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Ασφάλιση εθελοντών και εξοπλισμός που 

χρησιμοποιήθηκε στο πεδίο 

Πριν την ενεργοποίηση των εθελοντών, αναζητήθηκαν χώροι για τη φιλοξενία τους καθώς και 

οχήματα για τη μετακίνηση τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Έτσι εξασφαλίστηκαν όλα τα 

απαραίτητα πριν την υποδοχή των εθελοντών.  

Το σύνολο των εθελοντών και εθελοντριών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ασφαλίστηκαν κατά τη 

διάρκεια της συμμετοχής τους. Ήμασταν σε συνεχή επικοινωνία με την ασφαλιστική ώστε σε 

περιπτώσεις ακύρωσης ή αλλαγής εθελοντή να αλλάζει και η ασφάλιση.  

Η αρχική ομάδα για το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών είχε μία αλλαγή σε έναν από τους εθελοντές λόγω 

ασθενείας. Έτσι το συμβόλαιο ασφάλισης με τις απαραίτητες αλλαγές εκδόθηκε στις 15/07/2021. 

Έπειτα ακολούθησαν και άλλες δύο αλλαγές σε άτομα λόγω ακύρωσης της συμμετοχής τους ή 

διακοπής της συμμετοχής τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το αρχικό συμβόλαιο με αριθμό 

συμβολαίου 10.148080. Στις 21/07/2021 υπήρξε αλλαγή σε άτομο στο πρόγραμμα στο Εθνικό Πάρκο 

Οροσειράς Ροδόπης λόγω ασθενείας κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο πρόγραμμα. Άμεσα 

αντικαταστάθηκε η θέση του εθελοντή. Στις 22/07/2021, πριν την έναρξη του προγράμματος στο 

Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, υπήρξε κάποια αλλαγή σε έναν από τους εθελοντές που εκτάκτως δε 

μπορούσε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.  

 

Κάθε εθελοντής και εθελόντρια υπέγραψε συμβόλαιο (Παράρτημα V) πριν την έναρξη συμμετοχής 

του. Μαζί με το συμβόλαιο τους δίνονταν και οι απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς 

και για την ασφάλιση τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος.  

Πριν την έναρξη των εθελοντών στη δράση έγιναν οι απαραίτητες προμήθειες εξοπλισμού όπως 

κυάλια, GPS, χάρτες και άλλα απαραίτητα για την ασφάλεια των εθελοντών. Πιο συγκεκριμένα, 

αγοράστηκαν είδη φαρμακείου και ατομικής υγιεινής για μεγαλύτερη προστασία από τον ιό Covid-

19.  
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Αποτελέσματα των εθελοντικών 

δραστηριοτήτων 

 Εθελοντικό Πρόγραμμα στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης 

 

Άποψη διαδρομής στο παραποτάμιο δάσος του Νέστου με τους εθελοντές στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης 
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Άποψη από τη διαδρομή όπου έγιναν οι καθαρισμοί από τους εθελοντές, όχθες ρέματος Οξυάς κάτω από τον οικισμό της 

Πρασινάδας 
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Άποψη από τη διαδρομή όπου έγιναν οι καθαρισμοί από τους εθελοντές, όχθες ρέματος Οξυάς κάτω από τον οικισμό της 

Πρασινάδας 
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Οι εθελοντές και οι εθελόντριες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ολοκλήρωσαν εργασίες 

καθαρισμού και συντήρησης στο μονοπάτι από την Πρασινάδα με κατάληξη στο οδικό δίκτυο προς 

τα Διπόταμα. Το μήκος της διαδρομής είναι 6 χιλιόμετρα.  

 

 

 

Ο χάρτης της διαδρομής που καθαρίστηκε από τους εθελοντές στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης 
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Εθελοντικό Πρόγραμμα στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών 

 

Εργασίες στο μονοπάτι Καλλιθέα - Πλατύ 
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Τελειώνοντας τις εργασίες της ημέρας στο μονοπάτι Καλλιθέας - Πλατύ 
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Η σήμανση του μονοπατιού, έγινε με υλικά που έχουν και τα υπόλοιπα μονοπάτια της περιοχής ακολουθώντας τους 

κανόνες που έχουν τεθεί και σε άλλες διαδρομές  
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Σημεία όπως αυτό ήταν εντελώς κλειστά από τη βλάστηση, οι εργασίες καθαρισμού που έγιναν βοήθησαν στην ανάδειξη 

της διαδρομής και θα ενισχύσουν στην επισκεψιμότητα του μονοπατιού 
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Οι εθελοντές και οι εθελόντριες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ολοκλήρωσαν εργασίες 

καθαρισμού και συντήρησης στο μονοπάτι από την Καλλιθέα με κατάληξη στο αγροτικό οδικό δίκτυο 

προς την Καλλιθέα.  

 

 

 

Ο χάρτης της διαδρομής που καθαρίστηκε από τους εθελοντές στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών 

 

 

 

  



26 

 Αξιολογώντας τις δραστηριότητες του 

εθελοντικού προγράμματος 

Η αξιολόγηση έγινε μέσα από μία ομαδική συνάντηση στο τέλος του κάθε προγράμματος ενώ 

καθημερινά οι εθελοντές και οι εθελόντριες μπορούσαν να μιλήσουν με την Υπεύθυνη των 

Εθελοντικών Δραστηριοτήτων που βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους είτε δια ζώσης είτε 

τηλεφωνικά. Σημαντικό να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι το πρόγραμμα των εθελοντών 

αξιολογήθηκε μέσα από συνάντηση μετά τη λήξη αυτού και από τους Φορείς Διαχείρισης. Η πρώτη 

συνάντηση αξιολόγησης έγινε κατά τη λήξη του κάθε προγράμματος και μία ακόμα συνάντηση έγινε 

με τον κάθε Φορέα Διαχείρισης τον Οκτώβριο. Στην τελευταία συνάντηση που έγινε με τους Φορείς 

Διαχείρισης πέρα από την αξιολόγηση έγινε και συζήτηση για το σχεδιασμό της δράσης για την 

επόμενη χρονιά.  

Κατά το σχεδιασμό της δράσης εξετάσαμε όλα τα συλλεχθέντα στοιχεία από προηγούμενα 

προγράμματα αλλά και από τις συναντήσεις που είχαμε με τους Φορείς Διαχείρισης αλλά και τοπικές 

οργανώσεις. Με αυτόν τον τρόπο ο σχεδιασμός του προγράμματος στόχευε τόσο στο να 

ικανοποιήσει τους στόχους του Έργου αλλά και να συναντήσει τις ανάγκες των Φορέων Διαχείρισης 

και των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα όμως, θα προσέφερε η συμμετοχή των εθελοντών εμπειρίες 

σημαντικές σε αυτούς αλλά και γνώσεις.  

Με την ανατροφοδότηση που λάβαμε από τους εθελοντές μπορούμε να βελτιώνουμε τον τρόπο 

σχεδιασμού και υλοποίησης των εθελοντικών προγραμμάτων που υλοποιούμε. Με τους εθελοντές 

και τις εθελόντριες συζητήσαμε τις προσδοκίες τους από το πρόγραμμα καθώς και τις πληροφορίες 

που έλαβαν για αυτό. Έπειτα από κοινού συζητήσαμε για τις δραστηριότητες του εθελοντικού 

προγράμματος και τις γνώσεις και εμπειρίες που έλαβαν μέσω αυτού. Τέλος, μπορέσαμε από κοινού 

να δούμε τι θα μπορούσε να αλλάξει στο πρόγραμμα για να ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους 

του.  

Τα αποτελέσματα συνοπτικά από αυτή την αξιολόγηση εστιάστηκαν στην αύξηση των 

δραστηριοτήτων και της διάρκειας συμμετοχής των εθελοντών. Επίσης, από όσο δήλωσαν και οι 

εθελοντές η επαφή με την τοπική κοινωνία η οποία λόγω των περιορισμών του Covid-19 ήταν 

περιορισμένη, θα βοηθούσε στο να συνδεθούν οι εθελοντές πιο εύκολα με τις ανάγκες της τοπικής 

κοινωνίας αν η επαφή τους ήταν πιο στενή. Ένα ακόμα ζήτημα για το οποίο προτείνουν να αυξηθεί 

είναι η εκπαίδευση γι ατα δηλητηριασμένα δολώματα. Τέλος, το να συμμετάσχουν σε δράσεις που 
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είτε θα αφορούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση είτε στην προστασία της πανίδας και 

ορνιθοπανίδας από δηλητηριασμένα δολώματα ήταν ένα από τα βασικά τους αιτήματα για την 

επόμενη χρονιά.  
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Μακροπρόθεσμη εμπλοκή εθελόντριας 

Στις 26 Αυγούστου, η “Καλλιστώ¨υποδέχθηκε την εθελόντρια που θα εργαζόταν στη δράση έως και 

τις 5 Οκτωβρίου. Η εθελόντρια είχε λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες και σε συνεργασία με τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο της “Καλλιστώ” ορίστηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της εθελόντριας το οποίο 

συζητήθηκε και μαζί της πριν τη συμμετοχή της. Με τον ερχομό της στην Ελλάδα έλαβε όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για το Έργο και τη Δράση ενώ εκπαιδεύτηκε από τον Επιστημονικό 

Υπεύθυνο και στη συνέχεια ανέλαβε εργασίες στο πεδίο τόσο σε θέματα παρακολούθηση του 

πληθυσμού της καφέ αρκούδας, όσο και σε θέματα που αφορούσαν στην ομάδα άμεσης επέμβασης 

για την αρκούδα. Επίσης, η ίδια και όσο βρισκόταν στην περιοχή θα μπορούσε να καταγράφει πιθανά 

περιστατικά δηλητηριασμένων δολωμάτων.  

Η επικοινωνία τόσο με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο όσο και με την Υπεύθυνη Εθελοντικών 

Δραστηριοτήτων ήταν στενή καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής της. Η εθελόντρια 

δραστηριοποιήθηκε στο σύνολο των περιοχών του Έργου και επικεντρώθηκε σε δράσης για τη 

διατήρηση του είδους της καφέ αρκούδας. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της 

στη δράση παρακολουθούσε τον πληθυσμό της καφέ αρκούδας στο πεδίο χρησιμοποιώντας 

φωτοπαγίδες. Επίσης, εισήγαγε δεδομένα, στη βάση δεδομένων, που προέκυπταν από τις θερμικές 

κάμερες που είχαν τοποθετηθεί στο πεδίο. Συνέλεγε επίσης στοιχεία παρουσίας αρκούδας. Και 

τέλος, συμμετείχε σε παρεμβάσεις της ομάδας άμεσης επέμβασης για την αρκούδα (BET) σε 

καταστάσεις αλληλεπιδράσεων αρκούδας-ανθρώπου.  

Η εθελόντρια καθ’όλη τη διάρκεια της συμμετοχής της στη δράση ήταν ασφαλισμένη. Ενώ 

συνεχόμενα είχε στήριξη από την ομάδα εργασίας πεδίου του Έργου.  
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Ενημέρωση για τις θερμικές κάμερες / κάμερες ανίχνευσης κίνησης  

 

 

Συγκέντρωση στοιχείων από τις θερμικές κάμερες
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Η πορεία υλοποίησης της Δράσης συνοπτικά 

Η έναρξη της προετοιμασίας της δράσης ξεκίνησε τον Απρίλιο. Κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας της Δράσης. Τέθηκαν οι στόχοι αυτής και 

σχεδιάστηκαν όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες που αφορούσαν στην υλοποίηση της δράσης. 

Επιπλέον δύο συναντήσεις έγιναν και με τους δύο Φορείς Διαχείρισης για να μπορέσουμε να 

σχεδιάσουμε τις δραστηριότητες των εθελοντών τόσο στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης όσο και 

στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών. Οι δραστηριότητες που αποφασίστηκαν για την υλοποίηση της δράσης 

αυτή τη χρονιά ήταν οι βελτιωτικές εργασίες σε μονοπάτια των δύο περιοχών. Μετά από 

διαβούλευση με τους Φορείς Διαχείρισης επιλέχθηκαν οι διαδρομές στις οποίες θα γίνονταν οι 

εργασίες. Επίσης, συζητήθηκαν οι εργασίες που θα γίνουν μέσα από τις γνώσεις που ήδη είχε η 

Ομάδα Εργασίας από επισκέψεις που είχε κάνει στην περιοχή.  

Τον Ιούνιο αφού συγκεντρώθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία συντάχθηκαν οι δύο εκθέσεις 

αιτήματα για να ληφθούν οι απαραίτητες άδειες από τα Δασαρχεία των δύο περιοχών ώστε να γίνουν 

οι καθαρισμοί στα μονοπάτια.  

Τον ίδιο μήνα ανακοινώθηκε και η έναρξη των εθελοντικών προγραμμάτων όπου 22 άτομα έκαναν 

αίτηση σε αυτά. Η καθυστέρηση οφείλεται στην αναμονή της ανακοίνωσης των μέτρων που θα 

ίσχυαν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και θα αφορούσαν σε δράσεις αντίστοιχες. Έως το τέλος του 

Ιουνίου επιλέχθηκαν οι εθελοντές και οι εθελόντριες για τις δύο περιοχές. Η επιλογή έγινε μέσα από 

συνεντεύξεις και μια προσπάθεια να μπορεί να υπάρχει μια ισορροπία στην ομάδα η οποία θα 

βοηθούσε στην ομαλότητα λειτουργίας της ομάδας και των εργασιών που καλούνταν να κάνουν. 

Αρχικά έγινε μια ενημέρωση σε όλα τα άτομα που θα συμμετείχαν σχετικά με το έργο και τη δράση.  

Ο Ιούνιος ήταν και ο μήνας προετοιμασίας όλων των τεχνικών ζητημάτων όπως φιλοξενία των 

εθελοντών, η μετακίνηση τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος, το φαρμακείο και τα μέτρα 

ατομικής προστασίας και υγιεινής.  

Με τη λήψη της άδειας στα μέσα του Ιούλη ξεκίνησε αρχικά το πρόγραμμα εθελοντισμού στο Εθνικό 

Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης στις 16 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουλίου. Το δεύτερο 

εθελοντικό πρόγραμμα στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών ξεκίνησε στις 23 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε την 

1η Αυγούστου.  
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Με την ολοκλήρωση των εθελοντικών προγραμμάτων στα Εθνικά Πάρκα, στάλθηκαν οι βεβαιώσεις 

συμμετοχής σε όλους τους εθελοντές, ενώ ολοκληρώθηκαν οι συνεντεύξεις αξιολόγησης.  

 

 

 

Βεβαίωση συμμετοχής για το εθελοντικό πρόγραμμα στο Εθνικό Πρόγραμμα Οροσειράς Ροδόπης  
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Βεβαίωση συμμετοχής για το εθελοντικό πρόγραμμα στο Εθνικό Πρόγραμμα Οροσειράς Ροδόπης  

 

Στις 26 Αυγούστου, ήταν η πρώτη μέρα ενημέρωσης και εκπαίδευσης της εθελόντριας που εργάστηκε 

εθελοντικά στο πλαίσιο της δράσης έως και τις 5 Οκτωβρίου.  
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Προτάσεις σχεδιασμού συνέχισης των 

δράσεων των εθελοντών 

Βάση όλων των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του 

προγράμματος αλλά και αναμένοντας νεότερα σχετικά με την έναρξη εργασιών σκύλων ανίχνευσης 

δηλητηριασμένων δολωμάτων ο σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς συζητήθηκε ήδη με τους Φορείς 

Διαχείρισης.  

Την επόμενη χρονιά το πρόγραμμα εθελοντών θα υλοποιηθεί στα δύο Εθνικά Πάρκα (Εθνικό Πάρκο 

Οροσειράς Ροδόπης και Εθνικό Πάρκο Πρεσπών). Οι βασικές δραστηριότητες του θα είναι δράσεις 

ενημέρωσης για τη εξάλειψη του φαινομένου χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων καθώς και 

περιπολίες στην περιοχή για δηλητηριασμένα δολώματα σε συνεργασία με τους χειριστές των 

σκύλων ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.  

Για την επόμενη χρονιά συζητήθηκε και σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών Υγείας-Τμήμα 

Κτηνιατρικής-Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ώστε 

η εκπαίδευση να περιλαμβάνει τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό μέρος έτσι όπως προτάθηκε και 

από τους ίδιους. Επίσης, η “Καλλιστώ” θα εμπλουτίσει την εκπαίδευση των εθελοντών με 

περισσότερο υλικό που θα αφορά σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο θέματα που αφορούν στην 

προστασία της περιοχής αλλά και την καταγραφή παρουσίας αρκούδας. Τέλος, από την πλευρά τους 

οι Φορείς θα μπορέσουν να κάνουν πιο αναλυτικές παρουσιάσεις σχετικά με τις δράσεις πεδίου που 

έχουν με έμφαση αυτές που αφορούν στους φύλακες.  

Για τις περιπολίες των εθελοντών για δηλητηριασμένα δολώματα αλλά και για τη συμμετοχή τους σε 

δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινοτήτων θα οριστικοποιηθεί το 

πρόγραμμα αφού αναλάβουν δράση τα σκυλιά ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Μετά από 

συνάντηση που είχαμε με χειρίστρια σκύλου ανίχνευσης αυτό που προέκυψε είναι ότι δεν μπορούν 

να είναι ταυτόχρονα πολλά άτομα όσο το σκυλί αναζητεί δηλητηριασμένα δολώματα γιατί αυτό 

μπορεί να το αποπροσανατολίσει. Για το λόγο αυτό οι περιπολίες των εθελοντών θα πρέπει να 

συνδυάζονται με αυτές των χειριστών με τους σκύλους αλλά να μην είναι στην ίδια περιοχή. Αυτό θα 

έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα μιας που κατά τη διάρκεια περιπολιών θα καλύπτονται 

παραπάνω από μία περιοχές. Για τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πέρα από το 

αντίστοιχο υλικό θα μπορούν οι εθελοντές να συμμετέχουν σε τοπικές εκδηλώσεις αλλά και να 
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επισκέπτονται χώρους ενημέρωσης και συγκέντρωσης επισκεπτών των περιοχών. Η διάχυση του 

υλικού ενημέρωσης σε επισκέπτες είναι σημαντική. Εξίσου σημαντική είναι και η ενημέρωση των 

κατοίκων, των κτηνοτρόφων και γεωργών. Ένα μέρος της δράσης των εθελοντών θα μπορούσε να 

είναι η διάχυση των κυτίων αντιμετώπισης των δηλητηριασμένων δολωμάτων σε συνεργασία και με 

την ομάδα πεδίου.  

Είναι αναγκαίο επιπλέον να σχεδιαστεί ένα εργαλείο για την αξιολόγηση του προγράμματος όπως 

ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο θα μπορεί να συμπληρώνεται από το κάθε άτομο. 

Προτείνεται παράλληλα να συνεχίσει να γίνεται η ομαδική αξιολόγηση μέσα από τη συνάντηση της 

ομάδας.  

Όλα τα παραπάνω θα μπορούν να ενταχθούν σε αναλυτικό πρόγραμμα την επόμενη χρονιά (2022) 

όπου θα έχουμε περισσότερα δεδομένα από την έναρξη εργασιών των χειριστών και των σκύλων 

ανίχνευσης αλλά και της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης. Οι αλλαγές που αναμένεται να γίνουν 

το επόμενο διάστημα βάσει της νομοθεσίας περί σύστασης του ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής) και των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

πιθανά να αλλάξουν κάποια στοιχεία της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με τους Φορείς Διαχείρισης. 

Επιπλέον, λαμβάνονται από τώρα υπόψη τα πιθανά μέτρα που θα υπάρξουν για την αντιμετώπιση 

του Covid-19.  

Έτσι προκύπτει ότι παρότι ο σχεδιασμός του επόμενου έτους έχει γίνει συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία 

για αλλαγές και βελτιώσεις υπάρχουν κάποια στοιχεία που ακόμα αναμένεται να διασαφηνιστούν 

έως ότου προχωρήσουμε στο τελικό πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς.   
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Παραρτήματα  

Παράρτημα Ι: Υλικό προώθησης της δράσης 

Ανάρτηση στο facebook 

 

30 Ιουνίου 2021 

Κείμενο για Δελτίο Τύπου  

Εθελοντισμός στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης και στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών 

Αναζητώντας τα παλιά μονοπάτια … 

Η Παρασκευή 16 Ιουλίου είναι η πρώτη μέρα που θα υποδεχθούμε εθελοντές στο εθελοντικό 

πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου LIFE ARCPROM. Οι εθελοντές του 

έργου θα βοηθήσουν σε συνεργασία με τους συνεργάτες της Καλλιστώ και τους Φορείς 

Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων της Οροσειράς Ροδόπης και των Πρεσπών από την 16η 

Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου θα προσπαθήσουν να αναδείξουν διαδρομές αλλά και να 
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ενημερώσουν κατοίκους και επισκέπτες τόσο για το έργο όσο και για το ζήτημα των 

δηλητηριασμένων δολωμάτων. 

Το έργο LIFE ARCPROM έχει σαν στόχο τη βελτίωση των όρων συνύπαρξης της καφέ 

αρκούδας και του ανθρώπου σε τρία Εθνικά Πάρκα της Ελλάδας (Πρεσπών, Β.Πίνδου, 

Οροσειράς Ροδόπης) και σε ένα της Ιταλίας (Majella). Η καφέ αρκούδα (Ursus arctos) είναι 

ένα είδος που απειλείται με εξαφάνιση και χαρακτηρίζεται ως «είδος προτεραιότητας», 

όντας απόλυτα προστατευόμενο από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το καθεστώς διατήρησης 

του είδους στην Ελλάδα υπάγεται στην κατηγορία «κινδυνεύοντα», ενώ το υποείδος της 

καφέ αρκούδας των Απεννίνων (Ursus arctos marsicanus) που συναντάται στο Εθνικό Πάρκο 

της Μajella υπάγεται στην κατηγορία «κρισίμως κινδυνεύοντα». 

Οι κύριοι στόχοι του Έργου είναι η αντιμετώπιση φαινομένων προσέγγισης της αρκούδας σε 

κατοικημένες περιοχές, η ελαχιστοποίηση παράνομων πρακτικών όπως η χρήση των 

δηλητηριασμένων δολωμάτων (φόλες) και η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης 

ζημιών από τα μεγάλα σαρκοφάγα στη γεωργική οικονομία, όπως οι ηλεκτροφόρες 

περιφράξεις, οι ειδικοί κάδοι απορριμμάτων (που είναι αδύνατο να ανοιχθούν από άγρια 

ζώα) και τα σκυλιά φύλαξης κοπαδιών. 

Οι εθελοντές και οι εθελόντριες του LIFE ARCPROM θα στηρίξουν το έργο κυρίως με μέσα 

από την ανάδειξη παλιών διαδρομών (ήπιος καθαρισμός και συντήρηση). Οι διαδρομές 

αυτές θα μπορούν μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης αλλά και για επισκέπτες των περιοχών. Επίσης, θα έρθουν σε επαφή με 

κατοίκους αλλά και επισκέπτες της περιοχής ώστε να γνωρίσουν το έργο και τις δράσεις του 

LIFE ARCPROM. Έμφαση θα δοθεί στο ζήτημα της μείωσης των συγκρούσεων ανθρώπου και 

αρκούδας. Οι εθελοντές και οι εθελόντριες αφού θα ενημερωθούν για το ζήτημα των 

δηλητηριασμένων δολωμάτων θα συμβάλουν στη διάχυση της πληροφορίας με απώτερο 

στόχο την ενημέρωση των κατοίκων και τη μείωση του φαινομένου. 

Οι εθελοντές που θα λάβουν μέρος θα βρίσκονται για 10 ημέρες στο κάθε Εθνικό Πάρκο. 

Μαζί τους θα είναι συνεργάτες της «Καλλιστώ» που θα τους συνοδεύουν και θα τους 

υποστηρίζουν. Πέρα από την Καλλιστώ, υποστήριξη και εκπαίδευση θα προσφέρουν στους 

εθελοντές το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου 
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Οροσειράς Ροδόπης και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. Σκοπός μας είναι 

να υποστηριχθούν όσο δυνατό περισσότερο οι ανάγκες των Φορέων Διαχείρισης. Το πρώτο 

γκρουπ των εθελοντών θα βρίσκεται στη Ροδόπη από τις 16 έως και τις 25 Ιουλίου. Ενώ το 

δεύτερο γκρουπ  θα βρίσκεται στις Πρέσπες από τις 23 Ιουλίου έως και την 1η Αυγούστου. 

Για Περισσότερες Πληροφορίες: 

Γιώργος Θεοδωρίδης: Υπεύθυνος Επικοινωνίας Περιβαλλοντικής Οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ, 

communication@callisto.gr, 2310252530 (εσωτ.2) 
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Παράρτημα IΙ: Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους 

εθελοντές και τις εθελόντριες  
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40 

 

 



41 

 

 



42 

 

 

 



43 

Παράρτημα IΙΙ: Οι πληροφορίες και το πρόγραμμα που στάλθηκε 

στους εθελοντές και στις εθελόντριες  

Για το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης 
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Για το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών 
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Παράρτημα ΙV: Αίτημα άδειας για απλή συντήρηση μονοπατιού  

Για το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης  

Έργο: 

LIFE15 NAT/GR/000768 ARCPROM 

«Βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας σε 4 Εθνικά Πάρκα της Νότιας 

Ευρώπης» 

  

Δράση C.6. 

Κινητοποίηση εθελοντών 

  

«Αίτημα άδειας για απλή συντήρηση μονοπατιού σε διαδρομή 

γύρω από τον οικισμό της Πρασινάδας» 

  

  

  

 Θεσσαλονίκη 

Ιούνιος 2021 
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1.   ΓΕΝΙΚΑ 

Το έργο LIFE ARCPROM υλοποιείται σε τέσσερις προστατευόμενες περιοχές σε Ελλάδα (Εθνικά Πάρκα 

Ροδόπης, Πρεσπών και Βόρειας Πίνδου) και Ιταλία (Εθνικό Πάρκο Majella στην περιφέρεια του 

Αμπρούτζο). Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται η «Καλλιστώ», ο Φορέας Διαχείρισης 

Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, ο Φορέας Διαχείρισης 

Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

και το WWF Ιταλίας. 

Η Δράση κινητοποίησης των εθελοντών είναι μία από τις δράσεις του έργου που στοχεύει στην 

αύξηση της συμμετοχής εθελοντών στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης χρήσης δηλητηριασμένων 

δολωμάτων στην περιοχή του έργου ενώ θα συμμετάσχουν και σε άλλες δραστηριότητες όπως 

χαρτογράφηση μονοπατιών της περιοχής και την απλή συντήρηση μονοπατιών για την καλύτερη 

χρήση τους από τους επισκέπτες. Μέσα από τη δράση για το έτος 2021 θα πραγματοποιηθούν 

εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών με χειρωνακτικά μέσα σε επιλεγμένες διαδρομές στο Εθνικό 

Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης. 

Για την υλοποίηση της δράσης θα δημιουργηθεί μια μικρή ομάδα εθελοντών η οποία θα βρίσκεται 

στην περιοχή μετά τα μέσα του Ιούλη με διάρκεια 10 ημερών, οι εθελοντές θα εκπαιδευτούν ενώ θα 

βρίσκεται συνεργάτης της Καλλιστώ καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους. 

  

Το αίτημα για απλή συντήρηση μονοπατιού 

Το έργο LIFE ARCPROM 

Το έργο LIFE ARCPROM στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους της Αρκούδας 

σε επίπεδο πληθυσμού και τάσεων με την επίτευξη βιώσιμης κατάστασης συνύπαρξης ανθρώπου – 

αρκούδας. Στους κύριους στόχους του Έργου περιλαμβάνονται: 

·         Η αντιμετώπιση φαινομένων προσέγγισης της αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές. 

·         Η ελαχιστοποίηση παράνομων πρακτικών όπως η χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων 

(φόλες). 
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·         Η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης ζημιών από τα μεγάλα σαρκοφάγα στη 

γεωργική οικονομία, όπως οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις, οι ειδικοί κάδοι απορριμμάτων (που 

δεν μπορούν να ανοίξουν τα άγρια ζώα) και τα σκυλιά φύλαξης κοπαδιών. 

  

Το Έργο LIFE ARCPROM χρηματοδοτείται από το LIFE Natura της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά τους 

αρμόδιους φορείς διαχείρισης στην Ελλάδα και το Εθνικό Πάρκο Majella στην Ιταλία. 

  

Στο παραπάνω πλαίσιο, το LIFE ARCPROM επιδιώκει την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων για τη 

βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα 

περιλαμβάνονται τόσο η εξάλειψη ή ο περιορισμός σε ανεκτά επίπεδα των αρνητικών 

αλληλεπιδράσεων όσο και η ενίσχυση και διάχυση των κοινωνικοοικονομικών ωφελειών και της 

τεχνογνωσίας, που συνεπάγεται η παρουσία και συνύπαρξη της αρκούδας με τον άνθρωπο. 

Συντονιστής εταίρος του έργου είναι η Καλλιστώ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και 

τη Φύση και οι εταίροι του Έργου είναι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, ο Φορέας 

Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας 

Πίνδου, Εθνικό Πάρκο Majella, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και 

WWF Ιταλίας. 

Ειδικότερα, η Δράση C.6. «Κινητοποίηση Εθελοντών» («Mobilisation of volunteers») υλοποιείται από 

την Περιβαλλοντική ΜΚΟ Καλλιστώ κι έχει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής των εθελοντών σε 

δράσεις ανάδειξης των περιοχής υλοποίησης του έργου καθώς και τη μείωση των δηλητηριασμένων 

δολωμάτων σε αυτές. Η δράση έχει χαρακτήρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

Για το έτος 2021 σχεδιάζονται δύο μικρής προγράμματα στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης και 

στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών. Σε αυτά τα δύο Πάρκα προτείνεται μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων να 

γίνουν απλές εργασίες συντήρησης μονοπατιού. Μετά από αναλυτική διερεύνηση της περιοχής του 

έργου καθώς και μετά από συνεννόηση με το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς 

Ροδόπης επιλέχθηκε μια διαδρομή που κάνει μια κυκλική διαδρομή γύρω από τον οικισμό της 

Πρασινάδας. Πρόκειται για μια παλιά διαδρομή που συνέδεε το χωριό με το ρέμα και τις καλλιέργειες 

του. Η διαδρομή περιλαμβάνει τμήματα υφιστάμενου μονοπατιού, δασικών και αγροτικών δρόμων. 

Να σημειωθεί ότι πάνω από το μισό της διαδρομής χρησιμοποιείται από τον Υπερμαραθώνιο Αγώνα 

Ορεινούς Τρεξίματος ROUT (Rodopi Ultra Trail). Η διαδρομή είναι σε πολύ καλή κατάσταση απλά 
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παρουσιάζει ένα ζήτημα, χάνεται το ίχνος της παλιάς διαδρομής, στην ένωση του δασικού δρόμου 

με την παραποτάμια διαδρομή όπου εκεί θα χρειαστούν εργασίες καθαριότητας. Ένα ακόμα σημείο, 

όπως φαίνεται στην Εικ. 1., αφορά σε μια παλιά κατολίσθηση και κρίνεται αναγκαίος ο καθαρισμός 

από φερτά υλικά προκειμένου να φανεί η παλιά χάραξη.   

  

Νομικό πλαίσιο 

Όλα τα ζητήματα που αφορούν ορειβατικά και πεζοπορικά μονοπάτια καθορίζονται πλέον από την 

αριθ. 151344/165/18-1-2017 Υπουργική́ Απόφαση (ΦΕΚ 206 Β )́ με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών 

προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών 

μονοπατιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις (α) από 13/7/2017  και Αρ. Πρωτ. 154551/1839 

και (β) από 4/6/2018 και Αρ. Αριθμ. 169774/2784 Υπουργικές Αποφάσεις. 

Στο Άρθρο 2 του παραπάνω νόμου, προβλέπεται ότι: «Τα ορειβατικά́ - πεζοπορικά́ μονοπάτια 

εξυπηρετούν τη δασική́ αναψυχή́, τον ορεινό́ τουρισμό́ και οικοτουρισμό καθώς και την προσέγγιση 

δύσβατων περιοχών ή σημείων στην ύπαιθρο, παραδοσιακών οικισμών και ταυτόχρονα συμβάλουν 

στην προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για 

την καλύτερη προστασία τους. Εκτός από ορεινές, ημιορεινές και πεδινές περιοχές μπορούν να 

διασχίζουν, παραλίμνια, παραθαλάσσια και παραποτάμια φυσικά τοπία καθώς και να διασχίζουν 

προστατευόμενες περιοχές ή και κάθε τύπο οικοτόπου πλην όσων είναι ευαίσθητοι και πιθανώς 

επικίνδυνοι για τους περιπατητές (π.χ. ενεργοί τυρφώνες) ή φιλοξενούν ευαίσθητα είδη χλωρίδας και 

πανίδας». 

Όπως θα δειχθεί αναλυτικά παρακάτω η προτεινόμενη διαδρομή εμπίπτει στην παραπάνω 

περιγραφή, αφού αφορά στην προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στην 

ευαισθητοποίηση των πολιτών για την καλύτερη προστασία τους. Όσο αφορά ειδικότερα την 

κατηγοριοποίηση που προτείνει ο Νόμος αποτελεί «μονοπάτι μικρής διαδρομής» κατά το άρθρο 3 

και «μονοπάτι αναψυχής (E)» και «εκπαιδευτικό - θεματικό μονοπάτι (L)» κατά το άρθρο 4. Η πορεία 

του χαρακτηρίζεται ως προς το βαθμό δυσκολίας (κατά το άρθρο 5) ως ΕΥΚΟΛΗ - EASY. 

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η διατήρηση, συντήρηση και αξιοποίηση παλιών ή υφυστάμενων 

μονοπατιών με την αξιοποίηση των τοπικών γνώσεων και των παραδοσιακών τεχνικών. Ο απώτερος 

στόχος της Δράσης συνάδει με το στόχο που αναφέρεται στο Άρθρο 11 παράγραφος 1 «Απώτερος 

στόχος για την ύπαρξη των μονοπατιών πρέπει να είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η βιώσιμη 
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ανάπτυξη των κοινοτήτων και του περιβάλλοντος της κάθε περιοχής, η διαφύλαξη της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης τους […]». 

  

Στον ίδιο νόμο προβλέπεται στο Άρθρο 11, παράγραφος 4β σχετικά με τη συντήρηση μονοπατιών να 

ζητείται άδεια με μικρή έκθεση και έγγραφη γνωστοποίηση της Αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας, 

συγκεκριμένα στο νόμο προβλέπεται ότι: 

«Στις περιπτώσεις απλής συντήρησής μονοπατιών, που αφορούν αποκλειστικά́ και μόνο 

σε εργασίες απομάκρυνσης της βλάστησης και φερτών υλικών με χειρωνακτικά μέσα, δεν 

απαιτείται μελέτη, αλλά μικρή έκθεση και έγγραφη γνωστοποίηση της αρμόδιας Δασικής 

Υπηρεσίας από τον εκάστοτε δικαιούχο συντήρησης (όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παρ. 1) 

τουλάχιστον 5 εργάσιμων ημερών νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια Δασική 

Υπηρεσία δύναται να μην εγκρίνει τις παραπάνω εργασίες με σχετική αιτιολόγηση και 

ενημερώνοντας τον δικαιούχο συντήρησης εγκαίρως». 

Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 13, Παρ. 1, περ. β, τα έργα απλής συντήρησης εξαιρούνται από την 

υποχρέωση υποβολής αιτήματος τους προς την οικεία δασική αρχή και σχετικής έγκρισης επέμβασης 

μετά από έγκριση δασικής μελέτης που ακολουθεί το διάγραμμα ύλης του Παραρτήματος Ι. 

Στην περίπτωση του παρόντος Έργου, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν όπως 

αναφέρθηκε στην απλή συντήρηση του μονοπατιού (Άρθρο 11, Παρ. 4, περ. β) και σύμφωνα με το 

νόμο συντάσσεται αίτημα με σύντομη έκθεση, αντί για την πλήρη και αναλυτική μελέτη με 

διάγραμμα ροής του παραρτήματος Ι. Παρόλα αυτά, η παρούσα έκθεση - αίτημα ακολουθεί το 

διάγραμμα ροής, περιλαμβάνοντας σύντομα τις ζητούμενες πληροφορίες και αφαιρώντας μόνο τα 

τμήματα που δεν αφορούν σε τίποτα το συγκεκριμένο έργο. 

Ως δικαιούχος του έργου συντήρησης του μονοπατιού εννοείται η Περιβαλλοντική Οργάνωση 

«Καλλιστώ», η οποία είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης C.6. του έργου. 

Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου, «δικαιούχοι για την κατασκευή και συντήρηση 

ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών δύναται να είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθμού, οι φορείς διαχείρισης προστατευομένων περιοχών καθώς και τα σωματεία 

ορειβατών, πεζοπόρων και αναρριχητών, φιλοπεριβαλλοντικοί, κυνηγετικοί και ποδηλατικοί 

σύλλογοι ή / και σωματεία». Η Καλλιστώ για όλες τις δράσεις που αφορούν στην περιοχή βρίσκεται 

σε στενή συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών όπου και από κοινού έγινε 

η επιλογή του μονοπατιού. 
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Περιοχή μελέτης 

Ως ευρύτερη περιοχή μελέτης ορίζεται το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης. 

Το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης βρίσκεται στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Η οροσειρά της Ροδόπης  

μοιράζεται μεταξύ των δύο χωρών καταλαμβάνοντας συνολικά περίπου 19.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

Το 82% της συνολικής έκτασης της Ροδόπης ανήκει στη Βουλγαρία και το 18% βρίσκεται στην Ελλάδα. Το 

ελληνικό τμήμα του Πάρκου Διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και 

συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και Ξάνθης και στους Δήμους Κ. Νευροκοπίου, 

Δράμας, Παρανεστίου, Μύκης και Ξάνθης, ενώ δασοδιοικητικά υπάγεται στις Διευθύνσεις Δασών Δράμας 

και Ξάνθης και τα Δασαρχεία Κ. Νευροκοπίου, Δράμας, Σταυρούπολης και Ξάνθης. 

  

  

Εικ. 1 Το μονοπάτι που ξεκινά από τον οικισμό της Πρασινάδας και καταλήγει σε αυτήν μέσα από 

μία διαδρομή που περιλαμβάνει δασικό οδικό δίκτυο και μονοπάτι 
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Εικ. 2 Αποτύπωση του μονοπατιού και των χαρακτηριστικών του. 

2. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ 

Διαδικασία επιλογής διαδρομής 

Η επιλογή της διαδρομής πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Η διαδρομή κρίνεται ως μία χαρακτηριστική διαδρομή της περιοχής με 

στοιχεία από τις δραστηριότητες των κατοίκων. Λόγω της σημαντικότητας της διαδρομής αλλά και 

άλλων στοιχείων (πολιτιστικών, ιστορικών, φυσικών κ.α.) που μπορούν να αναδειχθούν μέσα από 

αυτή κρίνεται σημαντική η ήπια συντήρηση του. 

  

Κριτήρια επιλογής διαδρομών 

Το μονοπάτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ήπιες περιηγητικές διαδρομές, για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς και για αναψυχή. Μπορεί μετά τη συντήρηση του να προταθεί για δραστηριότητες είτε των 

οικισμών είτε του Φορέα Διαχείρισης. Πληροί κριτήρια για εκπαιδευτικό μονοπάτι. Η απόσταση του 

δεν είναι μεγαλύτερη των 4 χλμ. Η διαδρομή ξεκινά από τον οικισμό και καταλήγει σε αυτόν. 

Συνοπτικά, παρουσιάζονται παρακάτω τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για την επιλογή του 

μονοπατιού. Τα κριτήρια αυτά είναι απολύτως συμβατά και αντιστοιχίζονται πλήρως με αυτά που 

ορίζει ο νόμος και αναφέρονται στο προτεινόμενο διάγραμμα ροής της μελέτης (Παράρτημα Ι). 
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1ο Κριτήριο: η ασφάλεια των μαθητών/επισκεπτών. 

2ο Κριτήριο: η πρόσβαση στο μονοπάτι. 

3ο Κριτήριο: το μήκος της διαδρομής. 

4ο Κριτήριο: η ποιότητα του τοπίου. 

5ο Κριτήριο: τύποι οικοτόπων. 

6ο Κριτήριο: ανθρώπινη παρουσία. 

7ο Κριτήριο: Ένταξη στο δίκτυο μονοπατιών και στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων της περιοχής. 

  

Υφιστάμενες υποδομές 

Το μονοπάτι έχει μήκος περίπου: 4000 μ. 

Χαρακτηριστικά: η διαδρομή ξεκινά μέσα από τον οικισμό της Πρασινάδας και καταλήγει σε αυτήν 

μετά από μία κυκλική διαδρομή η οποία διασχίζει παλιό δασικό δίκτυο, παραποτάμια διαδρομή και 

συνεχίζει με μονοπάτι το οποίο καταλήγει στο σημείο εκκίνησης. 

  

Χρήσεις γης 

Στη διαδρομή διατηρούνται ακόμα κάποιες καλλιέργειες. Δεδομένα για την επισκεψιμότητα της 

περιοχής δεν υπάρχουν. Εκτιμάται ωστόσο ότι στην περίπτωση των ορεινών χωριών αυτή είναι μικρή 

αλλά υπαρκτή, αφού υπάρχουν κάποιες σχετικές υποδομές. 
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Εικ. 3 Ο χάρτης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης 

Πηγή: Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης 

  

Δίκτυο πρόσβασης 

Η πρόσβαση στην έναρξη της διαδρομής γίνεται από τον οικισμό του Παρανεστίου. Συγκεκριμένα η 

Πρασινάδα απέχει περίπου 58 χλμ. από τη Δράμα,  67χλμ. από τη Ξάνθη, μόλις 18 χλμ. από το 

Παρανέστι, ενώ από τη Θεσσαλονίκη απέχει  περίπου 200 χλμ. 

  

Οι απαιτούμενες εργασίες 

Όπως αναφέρεται και παραπάνω οι απαιτούμενες εργασίες αφορούν σε δύο σημεία του μονοπατιού 

και περιλαμβάνουν ήπιο καθαρισμό με χειρωνακτικές εργασίες, απομάκρυνση από φερτά υλικά και 

εμφάνιση του ίχνους του παλιού μονοπατιού. 

Οι εργασίες θα γίνουν από το προσωπικό της Καλλιστώ σε συνεργασία με εθελοντές. Οι εργασίες θα 

λάβουν χώρα μεταξύ 16 και 24 Ιουλίου (2021). 
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 3.    ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Η μόνη εργασία που προβλέπεται από το παρόν έργο είναι η ήπια συντήρηση του μονοπατιού. Πιο 

συγκεκριμένα θα απομακρυνθούν φερτά υλικά όπου έχει εντοπιστεί ότι είναι αναγκαίο και θα 

καθαριστεί χαμηλή βλάστηση όπου κρίνεται απαραίτητο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα 

αναδειχθούν συνολικά τα κομμάτια του μονοπατιού και θα είναι εύκολη η περιήγηση σε αυτό. 

 4.    ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Καμία επίπτωση δεν αναμένεται να υπάρχει στο φυσικό περιβάλλον από τις παραπάνω εργασίες. 

Τυχόν απορρίμματα που θα δημιουργηθούν θα απομακρυνθούν άμεσα. Η όχληση στην άγρια ζωή 

είναι μηδενική, αφού δεν θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα. Όλες οι εργασίες θα γίνουν 

χειρωνακτικά. 

 5.    ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Δεν θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες που προβλέπονται από το Πρακτικό Διαπίστωσης Τιμών 

Δημοσίων Έργων και την υπ’ αριθ. Δ11 γ/0/9/7/7-2-2013 απόφαση ΥΠ.ΑΝ. ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Φ.Ε.Κ Β  ́363) 

«Αναπροσαρμογή και Συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, 

Οικοδομικών, Πρασίνου και ΗΜ». 

 6.    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η χρηματοδότηση της δράσης θα καλυφθεί από το προαναφερόμενο έργο στο οποίο εντάσσεται 

LIFE15 NAT/GR/000768 ARCPROM «Βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας σε 4 Εθνικά 

Πάρκα της Νότιας Ευρώπης» και ειδικότερα της Δράσης C6 Κινητοποίηση Εθελοντών. Υπεύθυνη για 

την εκτέλεση είναι η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ», συντονιστής εταίρος του έργου. 

Οι εθελοντές που θα συμμετάσχουν στη δράση θα βρίσκονται με Υπεύθυνο Πεδίου από την πλευρά 

της Καλλιστώς ενώ όλες οι ενέργειες θα γίνονται με τη συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.  
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Για το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών  

Έργο: 

LIFE15 NAT/GR/000768 ARCPROM 

«Βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας σε 4 Εθνικά Πάρκα της Νότιας 

Ευρώπης» 

  

Δράση C6 

Κινητοποίηση εθελοντών 

  

«Αίτημα άδειας για απλή συντήρηση μονοπατιού σε διαδρομή 

Καλλιθέα  -Πλατύ» 

  

  

  

  

  

Θεσσαλονίκη 

Ιούνιος 2021 
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1.   ΓΕΝΙΚΑ 

Το έργο LIFE ARCPROM υλοποιείται σε τέσσερις προστατευόμενες περιοχές σε Ελλάδα (Εθνικά Πάρκα 

Ροδόπης, Πρεσπών και Βόρειας Πίνδου) και Ιταλία (Εθνικό Πάρκο Majella στην περιφέρεια του 

Αμπρούτζο). Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται η «Καλλιστώ», ο Φορέας Διαχείρισης 

Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, ο Φορέας Διαχείρισης 

Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

και το WWF Ιταλίας. 

Η Δράση κινητοποίησης των εθελοντών είναι μία από τις δράσεις του έργου που στοχεύει στην 

αύξηση της συμμετοχής εθελοντών στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης χρήσης δηλητηριασμένων 

δολωμάτων στην περιοχή του έργο ενώ θα συμμετάσχουν και σε άλλες δραστηριότητες όπως 

χαρτογράφηση μονοπατιών της περιοχής και την απλή συντήρηση μονοπατιών για την καλύτερη 

χρήση τους από τους επισκέπτες. Μέσα από τη δράση για το έτος 2021 θα πραγματοποιηθούν 

εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών με χειρωνακτικά μέσα σε ένα επιλεγμένο μονοπάτι στο 

Εθνικό Πάρκο Πρεσπών. 

Μέσα από τις δράσεις θα δημιουργηθούν μικρές ομάδες εθελοντών οι οποίες θα βρίσκονται στην 

περιοχή για κάποιες μέρες, οι εθελοντές θα εκπαιδευτούν ενώ θα βρίσκεται συνεργάτης της 

Καλλιστώ καθόλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους. 

  

Το αίτημα για απλή συντήρηση μονοπατιού 

Το έργο LIFE ARCPROM 

Το έργο LIFE ARCPROM στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους της Αρκούδας 

σε επίπεδο πληθυσμού και τάσεων με την επίτευξη βιώσιμης κατάστασης συνύπαρξης ανθρώπου – 

αρκούδας. Στους κύριους στόχους του Έργου περιλαμβάνονται: 

·         Η αντιμετώπιση φαινομένων προσέγγισης της αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές. 

·         Η ελαχιστοποίηση παράνομων πρακτικών όπως η χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων 

(φόλες). 
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·         Η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης ζημιών από τα μεγάλα σαρκοφάγα στη 

γεωργική οικονομία, όπως οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις, οι ειδικοί κάδοι απορριμμάτων (που 

δεν μπορούν να ανοίξουν τα άγρια ζώα) και τα σκυλιά φύλαξης κοπαδιών. 

  

Το Έργο LIFE ARCPROM χρηματοδοτείται από το LIFE Natura της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά τους 

αρμόδιους φορείς διαχείρισης στην Ελλάδα και το Εθνικό Πάρκο Majella στην Ιταλία. 

  

Στο παραπάνω πλαίσιο, το LIFE ARCPROM επιδιώκει την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων για τη 

βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα 

περιλαμβάνονται τόσο η εξάλειψη ή ο περιορισμός σε ανεκτά επίπεδα των αρνητικών 

αλληλεπιδράσεων όσο και η ενίσχυση και διάχυση των κοινωνικοοικονομικών ωφελειών και της 

τεχνογνωσίας, που συνεπάγεται η παρουσία και συνύπαρξη της αρκούδας με τον άνθρωπο. 

Συντονιστής εταίρος του έργου είναι η Καλλιστώ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και 

τη Φύση και οι εταίροι του Έργου είναι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, ο Φορέας 

Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας 

Πίνδου, Εθνικό Πάρκο Majella, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και 

WWF Ιταλίας. 

Ειδικότερα, η Δράση C.6. «Mobilisation of volunteers» («Κινητοποίηση Εθελοντών») υλοποιείται από 

την Περιβαλλοντική ΜΚΟ Καλλιστώ κι έχει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής των εθελοντών σε 

δράσεις ανάδειξης των περιοχής υλοποίησης του έργου καθώς και τη μείωση των δηλητηριασμένων 

δολωμάτων σε αυτές. Η δράση έχει χαρακτήρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

Για το έτος 2021 σχεδιάζονται δύο μικρής προγράμματα στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης και 

στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών. Σε αυτά τα δύο Πάρκα προτείνεται μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων να 

γίνουν απλές εργασίες συντήρησης μονοπατιού. Μετά από αναλυτική διερεύνηση της περιοχής του 

έργου καθώς και μετά από συνεννόηση με το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 

επιλέχθηκε μια διαδρομή που ξεκινά από τον οικισμό της Καλλιθέας. Πρόκειται για ένα παλιό 

μονοπάτι που ένωνε τα χωριά περνώντας από τα παλιά χωράφια του οικισμού. Η διαδρομή 

περιλαμβάνει τμήματα υφιστάμενου μονοπατιού, δασικών και αγροτικών δρόμων. 
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Νομικό πλαίσιο 

Όλα τα ζητήματα που αφορούν ορειβατικά και πεζοπορικά μονοπάτια καθορίζονται πλέον από την 

αριθ. 151344/165/18-1-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 206 Β )́ με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών 

προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών 

μονοπατιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις (α) από 13/7/2017  και Αρ. Πρωτ. 154551/1839 

και (β) από 4/6/2018 και Αρ. Αριθμ. 169774/2784 Υπουργικές Αποφάσεις. 

Στο Άρθρο 2 του παραπάνω νόμου, προβλέπεται ότι: «Τα ορειβατικά - πεζοπορικά μονοπάτια 

εξυπηρετούν τη δασική αναψυχή, τον ορεινό τουρισμό και οικοτουρισμό καθώς και την προσέγγιση 

δύσβατων περιοχών ή σημείων στην ύπαιθρο, παραδοσιακών οικισμών και ταυτόχρονα συμβάλουν 

στην προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για 

την καλύτερη προστασία τους. Εκτός από ορεινές, ημιορεινές και πεδινές περιοχές μπορούν να 

διασχίζουν, παραλίμνια, παραθαλάσσια και παραποτάμια φυσικά τοπία καθώς και να διασχίζουν 

προστατευόμενες περιοχές ή και κάθε τύπο οικοτόπου πλην όσων είναι ευαίσθητοι και πιθανώς 

επικίνδυνοι για τους περιπατητές (π.χ. ενεργοί τυρφώνες) ή φιλοξενούν ευαίσθητα είδη χλωρίδας και 

πανίδας». 

Όπως θα δειχθεί αναλυτικά παρακάτω η προτεινόμενη διαδρομή εμπίπτει στην παραπάνω 

περιγραφή, αφού αφορά στην προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στην 

ευαισθητοποίηση των πολιτών για την καλύτερη προστασία τους. Όσο αφορά ειδικότερα την 

κατηγοριοποίηση που προτείνει ο Νόμος αποτελεί «μονοπάτι μικρής διαδρομής» κατά το άρθρο 3 

και «μονοπάτι αναψυχής (E)» και «εκπαιδευτικό - θεματικό μονοπάτι (L)» κατά το άρθρο 4. Η πορεία 

του χαρακτηρίζεται ως προς το βαθμό δυσκολίας (κατά το άρθρο 5) ως ΕΥΚΟΛΗ - EASY. 

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η διατήρηση, συντήρηση και αξιοποίηση παλιών ή υφιστάμενων 

μονοπατιών με την αξιοποίηση των τοπικών γνώσεων και των παραδοσιακών τεχνικών. Ο απώτερος 

στόχος της Δράσης συνάδει με το στόχο που αναφέρεται στο Άρθρο 11 παράγραφος 1 «Απώτερος 

στόχος για την ύπαρξη των μονοπατιών πρέπει να είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η βιώσιμη 

ανάπτυξη των κοινοτήτων και του περιβάλλοντος της κάθε περιοχής, η διαφύλαξη της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης τους […]». 

  

Στον ίδιο νόμο προβλέπεται στο Άρθρο 11, παράγραφος 4β σχετικά με τη συντήρηση μονοπατιών να 

ζητείται άδεια με μικρή έκθεση και έγγραφη γνωστοποίηση της Αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας, 

συγκεκριμένα στο νόμο προβλέπεται ότι: 
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«Στις περιπτώσεις απλής συντήρησης μονοπατιών, που αφορούν αποκλειστικά και μόνο 

σε εργασίες απομάκρυνσης της βλάστησης και φερτών υλικών με χειρωνακτικά μέσα, δεν 

απαιτείται μελέτη, αλλά μικρή έκθεση και έγγραφη γνωστοποίηση της αρμόδιας Δασικής 

Υπηρεσίας από τον εκάστοτε δικαιούχο συντήρησης (όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παρ. 1) 

τουλάχιστον 5 εργάσιμων ημερών νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια Δασική 

Υπηρεσία δύναται να μην εγκρίνει τις παραπάνω εργασίες με σχετική αιτιολόγηση και 

ενημερώνοντας τον δικαιούχο συντήρησης εγκαίρως». 

Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 13, Παρ. 1, περ. β, τα έργα απλής συντήρησης εξαιρούνται από την 

υποχρέωση υποβολής αιτήματος τους προς την οικεία δασική αρχή και σχετικής έγκρισης επέμβασης 

μετά από έγκριση δασικής μελέτης που ακολουθεί το διάγραμμα ύλης του Παραρτήματος Ι. 

Στην περίπτωση του παρόντος Έργου, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν όπως 

αναφέρθηκε στην απλή συντήρηση του μονοπατιού (Άρθρο 11, Παρ. 4, περ. β) και σύμφωνα με το 

νόμο συντάσσεται αίτημα με σύντομη έκθεση, αντί για την πλήρη και αναλυτική μελέτη με 

διάγραμμα ροής του παραρτήματος Ι. Παρόλα αυτά, η παρούσα έκθεση - αίτημα ακολουθεί το 

διάγραμμα ροής, περιλαμβάνοντας σύντομα τις ζητούμενες πληροφορίες και αφαιρώντας μόνο τα 

τμήματα που δεν αφορούν σε τίποτα το συγκεκριμένο έργο. 

Ως δικαιούχος του έργου συντήρησης του μονοπατιού εννοείται η Περιβαλλοντική Οργάνωση 

«Καλλιστώ», η οποία είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης C6 του έργου. 

Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου, «δικαιούχοι για την κατασκευή και συντήρηση 

ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών δύναται να είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθμού, οι φορείς διαχείρισης προστατευομένων περιοχών καθώς και τα σωματεία 

ορειβατών, πεζοπόρων και αναρριχητών, φιλοπεριβαλλοντικοί, κυνηγετικοί και ποδηλατικοί 

σύλλογοι ή / και σωματεία». Η Καλλιστώ για όλες τις δράσεις που αφορούν στην περιοχή βρίσκεται 

σε στενή συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών όπου και από κοινού έγινε 

η επιλογή του μονοπατιού. 

Περιοχή μελέτης 

Ως ευρύτερη περιοχή μελέτης ορίζεται το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών. 

Το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών βρίσκεται στα βορειοδυτικά σύνορα της Ελλάδας με την Αλβανία και τη 

Βόρεια Μακεδονία. Το ελληνικό τμήμα του Πάρκου περιλαμβάνει μέρος των δύο λιμών, Μικρή και 

Μεγάλη Πρέσπα και τους ορεινούς όγκους που τις περιβάλλουν. Η λεκάνη απορροής των δύο λιμνών 
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μοιράζεται ανάμεσα στην Ελλάδα, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Οι Πρέσπες μαζί με τη 

γειτονική Οχρίδα θεωρούνται από τις αρχαιότερες λίμνες στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, καθώς 

σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια της Πλειόκαινης γεωλογικής περιόδου (πριν από 3-5 εκατ. χρόνια). 

 

 

Εικ. 1 Το μονοπάτι που ξεκινά από την Καλλιθέα και μπορεί είτε να κατευθυνθεί προς το Πλατύ είτε να συνεχίσει κανείς 

προς τη λίμνη 

 

  

 

 

2.    Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ 

Διαδικασία επιλογής διαδρομής 

Η επιλογή της διαδρομής πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Πάρκου Πρεσπών. Η διαδρομή κρίνεται ως μία χαρακτηριστική διαδρομή της περιοχής με στοιχεία 

από τις δραστηριότητες των κατοίκων, ενώ η χρήση της χρονολογείται από την περίοδο της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και νωρίτερα. Λόγω της σημαντικότητας της διαδρομής αλλά και άλλων 
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στοιχείων (πολιτιστικών, ιστορικών, φυσικών κ.α.) που μπορούν να αναδειχθούν μέσα από αυτή 

κρίνεται σημαντική η ήπια συντήρηση του. 

  

Κριτήρια επιλογής διαδρομών 

Το μονοπάτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ήπιες περιηγητικές διαδρομές, για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς και για αναψυχή. Μπορεί μετά τη συντήρηση του να προταθεί για δραστηριότητες είτε των 

οικισμών είτε του Φορέα Διαχείρισης. Πληροί κριτήρια για εκπαιδευτικό μονοπάτι. Η απόσταση του 

δεν είναι μεγαλύτερη των 4 χλμ. Η διαδρομή ξεκινά από τον οικισμό και μπορεί να καταλήξει σε 

οικισμό μέσω του δασικού οδικού δικτύου. 

Συνοπτικά, παρουσιάζονται παρακάτω τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για την επιλογή του 

μονοπατιού. Τα κριτήρια αυτά είναι απολύτως συμβατά και αντιστοιχίζονται πλήρως με αυτά που 

ορίζει ο νόμος και αναφέρονται στο προτεινόμενο διάγραμμα ροής της μελέτης (Παράρτημα Ι). 

1ο Κριτήριο: η ασφάλεια των μαθητών/επισκεπτών. 

2ο Κριτήριο: η πρόσβαση στο μονοπάτι. 

3ο Κριτήριο: το μήκος της διαδρομής. 

4ο Κριτήριο: η ποιότητα του τοπίου. 

5ο Κριτήριο: τύποι οικοτόπων. 

6ο Κριτήριο: ανθρώπινη παρουσία. 

7ο Κριτήριο: Ένταξη στο δίκτυο μονοπατιών και στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων της περιοχής. 

  

Υφιστάμενες υποδομές 

Το μονοπάτι έχει μήκος περίπου: 2402 μ. Μπορεί κανείς μόλις φτάσει στο δρόμο είτε να συνεχίσει 

προς τον οικισμό Πλατύ είναι κατέβει προς τη λίμνη μέσω του βασικού οδικού δικτύου. Η δεύτερη 

πρόταση δεν ενδείκνυται όταν αναφερόμαστε σε παιδιά και μεγάλες ομάδες επισκεπτών. 

Χαρακτηριστικά: η διαδρομή ξεκινά μέσα από το χωριό όπου μετά από λίγα μέτρα χωματόδρομου 

φτάνεις στο εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου όπου έχει ωραία θέα προς τον κάμπο και τα παλιά 
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χωράφια. Η διαδρομή έχει κάποια λιθόστρωτα κομμάτια που διασώζονται ακόμα. Κατά τη διαδρομή 

έχει πολλές ξηρολιθιές και μεγάλης ηλικίας οπωροφόρα δέντρα. Η διαδρομή καταλήγει σε δασικό 

δρόμο προς το Πλατύ. 

  

Χρήσεις γης 

Στη διαδρομή διατηρούνται ακόμα κάποιες καλλιέργειες. Επίσης, η περιοχή χρησιμοποιείται σε μικρό 

βαθμό για κτηνοτροφία. Δεδομένα για την επισκεψιμότητα της περιοχής δεν υπάρχουν. Εκτιμάται 

ωστόσο ότι στην περίπτωση των ορεινών χωριών αυτή είναι μικρή αλλά υπαρκτή, αφού υπάρχουν 

κάποιες σχετικές υποδομές (ξενώνες, καταστήματα εστίασης). 

  

Εικόνα 2 Χάρτης Χρήσεων γης Δήμου Πρεσπών 

Πηγή: Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας, www.geodm.gr 

  

  

 

http://www.geodm.gr/
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Δίκτυο πρόσβασης 

Η πρόσβαση στην έναρξη της διαδρομής γίνεται από τον οικισμό της Καλλιθέας. Η Καλλιθέα 

βρίσκεται 43 χλμ. από τη Φλώρινα, 50 χλμ. από την Καστοριά, ενώ από τον Άγιο Γερμανό απέχει μόλις 

10 χλμ. 

  

Οι απαιτούμενες εργασίες 

Όπως αναφέρεται και παραπάνω οι απαιτούμενες εργασίες αφορούν σε ήπιες εργασίες καθαρισμού 

με χειρωνακτικές εργασίες, απομάκρυνσης φερτών υλικών και εμφάνισης του ίχνους του παλιού 

μονοπατιού. 

Οι εργασίες θα γίνουν από το προσωπικό της Καλλιστώ σε συνεργασία με εθελοντές. Οι εργασίες θα 

λάβουν χώρα μεταξύ 23 Ιουλίου έως και την 1η Αυγούστου (2021). 

3.    ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Η μόνη εργασία που προβλέπεται από το παρόν έργο είναι η ήπια συντήρηση του μονοπατιού. Πιο 

συγκεκριμένα θα απομακρυνθούν φερτά υλικά όπου έχει εντοπιστεί ότι είναι αναγκαίο και 

καθαριστεί χαμηλή βλάστηση όπου κρίνεται απαραίτητο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα 

αναδειχθούν τα παλιά κομμάτια του μονοπατιού και θα είναι εύκολη η περιήγηση σε αυτό. 

 4.    ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Καμία επίπτωση δεν αναμένεται να υπάρχει στο φυσικό περιβάλλον από τις παραπάνω εργασίες. 

Τυχόν απορρίμματα που θα δημιουργηθούν θα απομακρυνθούν άμεσα. Η όχληση στην άγρια ζωή 

είναι μηδενική, αφού δεν θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα. 

 5.    ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Δεν θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες που προβλέπονται από το Πρακτικό Διαπίστωσης Τιμών 

Δημοσίων Έργων και την υπ’ αριθ. Δ11 γ/0/9/7/7-2-2013 απόφαση ΥΠ.ΑΝ. ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Φ.Ε.Κ Β  ́363) 

«Αναπροσαρμογή και Συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, 

Οικοδομικών, Πρασίνου και ΗΜ». 
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 6.    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η χρηματοδότηση της παραγωγής και της τοποθέτησης καλύπτεται από το προαναφερόμενο έργο 

στο οποίο εντάσσεται LIFE15 NAT/GR/000768 ARCPROM «Βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου – 

αρκούδας σε 4 Εθνικά Πάρκα της Νότιας Ευρώπης» και ειδικότερα της Δράσης C6 Κινητοποίηση 

Εθελοντών. Υπεύθυνη για την εκτέλεση είναι η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ», συντονιστής 

εταίρος του έργου. 

Οι εθελοντές που θα συμμετάσχουν στη δράση θα βρίσκονται με Υπεύθυνο Πεδίου από την πλευρά 

της Καλλιστώς ενώ όλες οι ενέργειες θα γίνονται με τη συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Πάρκου Πρεσπών.  
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Παράρτημα V: Συμβόλαιο εθελοντή  

Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης  

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …/…/ 20… 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ 

  

1.     Επωνυμία Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας: ΚΑΛΛΙΣΤΩ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για 

την Άγρια Ζωή και τη Φύση 

  

2.     Έδρα: Μητροπόλεως 123, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54621, 

Τηλ. 2310 252530 

Email: info@callisto.gr 

Site: www.callisto.gr 

  

3.     Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου: 

Όνομα: Σπυρίδων Επώνυμο: Ψαρούδας Ιδιότητα: Διευθυντής 

ΑΔΤ: AE169925  ΑΦΜ: 038228245 ΔΟΥ: ΣΤ Θεσσαλονίκης 

  

4.     Στοιχεία Εθελοντή/ντριας: 

Όνομα: ……………………………  Επώνυμο: …………………. Ιδιότητα: ………………………………………………. 

ΑΔΤ: ………………  Διεύθυνση: …………………………………………………  Ημερομηνία Γέννησης:…/…./…. 

  

5.     Θέση εθελοντικής εργασίας: Η θέση αφορά σε δράσεις ήπιου καθαρισμού διαδρομών στο 

Εθνικό Πάρκο Πρεσπών και Οροσειράς Ροδόπης με στόχο την ανάδειξη τους και την μελλοντική 

πιθανά χρήση τους σε δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και 

εκπαίδευσης. Πέραν των ήπιων εργασιών καθαρισμού και συντήρησης θα συνδράμει ο κάθε 

http://www.callisto.gr/
http://www.callisto.gr/
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εθελοντής και εθελόντρια σε δράσεις που θα σχεδιαστούν σε συνεργασία με τους Φορείς 

Διαχείρισης Πρεσπών και Οροσειράς Ροδόπης βάση των αναγκών της κάθε περιοχής. Επιπλέον, 

μεγάλο μέρος της συμμετοχής του κάθε εθελοντή και εθελόντριας είναι η ενημέρωση τους και 

η εκπαίδευση τους σε θέματα που αφορούν στη βελτίωση των όρων συνύπαρξης του 

ανθρώπου και της αρκούδας αλλά και σε θέμα συγκρούσεων. Βασική εκπαίδευση θα λάβουν 

και οι δύο ομάδες σχετικά με τα δηλητηριασμένα δολώματα. 

   

6.     Τόπος παροχής εθελοντικής εργασίας: 

Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης 

  

7.  Αντικείμενο εργασίας, αρμοδιότητες: Οι εργασίες του εθελοντή και της εθελόντριας 

περιγράφονται συνοπτικά ως εξής: ήπιες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης μονοπατιών, 

υποστήριξη δράσεων των Φορέων Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων Πρεσπών και Οροσειράς 

Ροδόπης. 

  

8.     Ημερομηνία έναρξης εθελοντικής εργασίας:  16/07/2021 

  

9.     Ημερομηνία λήξης εθελοντικής εργασίας:               25/07/2021 

  

10.   Ημέρες απασχόλησης: 10 ημέρες 

  

11.   Ώρες απασχόλησης: 6 ώρες 

  

12.  Σχέση μεταξύ των δύο μερών: 

Η σχέση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων αφορά εθελοντική εργασία για ορισμένο χρόνο χωρίς 

οικονομικό αντάλλαγμα, στο πλαίσιο του έργου LIFE ARCPROM «Βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου 

– αρκούδας σε 4 Εθνικά Πάρκα της Νότιας Ευρώπης» και συγκεκριμένα της Δράσης C.6 Κινητοποίηση 

Εθελοντών. Η σχέση με την οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ χαρακτηρίζεται ως εξωνομική και δεν παράγεται 
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κατόπιν δικαιοπραξίας ή βάσει κανόνων δικαίου. Ο/η εθελοντής/τρια δε διεκδικεί οποιαδήποτε 

νομικά δικαιώματα και νομικές υποχρεώσεις από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ. 

Επίσης: 

1. Η εθελοντική εργασία θα διεξαχθεί υπό την επιτήρηση των εξειδικευμένων στελεχών της 

ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ. Ο/Η εθελοντής/ντρια θα εργαστεί σε ομάδα και σε συνεργασία με τους άλλους εθελοντές. 

2. Τα εξειδικευμένα στελέχη της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ θα αναθέσουν στον/στην εθελοντή/ντρια τις εργασίες που 

θα πρέπει να φέρει εις πέρας. Ο/Η εθελοντής/τρια θα εργαστεί ως βοηθός στις δράσεις που θα 

πραγματοποιηθούν χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση από πλευράς του. 

3. Μετά το πέρας της εθελοντικής εργασίας, ο/η εθελοντής/ντρια υποχρεούται να επιστρέψει 

οποιοδήποτε μέσο του/της παραδόθηκε για την υλοποίηση των εργασιών. 

4. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εργασιών που θα αναλάβει ο/η εθελοντής/ντρια, οφείλει να 

ενημερώσει για τα χρονικά πλαίσια τα οποία μπορεί να διαθέσει καθώς και να ακολουθήσει τις 

σχετικές υποδείξεις και οδηγίες που του/της δίνονται. 

5. Ο/Η εθελοντής/ντρια δεν έχει ουδεμία απαίτηση έναντι της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ για χρηματική ή άλλη 

αποζημίωση λόγω της ανάληψης των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών και της εθελοντικής του/της 

προσφοράς σε αυτήν. 

6. Η «Καλλιστώ» δύναται να συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία 

προσωπικά δεδομένα του/της εθελοντή/ντριας, που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί 

του/της (ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email) και ότι η ως άνω 

συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία θα είναι πλήρως συμβατή και εναρμονισμένη με τις 

προβλέψεις του υπ’ αριθμ. (EE) 2016/679 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΓΚΠΔ – GDPR). Τέλος, ο/η εθελοντής/τρια και για τις ανάγκες του έργου θα ασφαλιστεί με ιδιωτική 

ασφάλιση κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε αυτό, για το λόγω αυτό δίνει το δικαίωμα προώθησης 

των απαραίτητων στοιχείων προς την ασφαλιστική εταιρία προκειμένου να συναφθεί η σύμβαση 

ασφάλισης του/ης. Ο/Η δε εθελοντής/ντρια δηλώνει ρητά αφενός μεν ότι συναινεί στην ως άνω 

συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών του/της δεδομένων, αφετέρου δε 

ότι έχει λάβει πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματα που του/της παρέχει ο προαναφερθείς νέος 

κανονισμός. Επιπλέον ο/η εθελοντής/ντρια δηλώνει ότι συναινεί στην αποστολή προς αυτήν του 

σχετικού ενημερωτικού ηλεκτρονικού εντύπου (newsletter) της «Καλλιστώ» στην διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της (email).    
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Ο/Η εθελοντής/ντρια αναλαμβάνει να υλοποιήσει τα παραπάνω με ευθύνη, ευαισθησία και 

ανιδιοτέλεια σεβόμενος/η πάντα τις ιδιαιτερότητες και τις διακρίσεις που χαρακτηρίζει τον κάθε 

άνθρωπο και σκεπτόμενος πάντα το έργο το οποίο υπηρετεί και αποβλέπει στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ. 

 

  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  

Για την ΚΑΛΛΙΣΤΩ                                                                         Ο/Η ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

  

    

 (όνομα/υπογραφή/σφραγίδα)                                         (όνομα/υπογραφή) 
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Εθνικό Πάρκο Πρεσπών  

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …/…/ 20… 

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ 

1.     Επωνυμία Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας: ΚΑΛΛΙΣΤΩ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για 

την Άγρια Ζωή και τη Φύση 

2.     Έδρα: Μητροπόλεως 123, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54621, 

Τηλ. 2310 252530 

Email: info@callisto.gr 

Site: www.callisto.gr 

3.     Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου: 

Όνομα: Σπυρίδων Επώνυμο: Ψαρούδας Ιδιότητα: Διευθυντής 

ΑΔΤ: AE169925  ΑΦΜ: 038228245 ΔΟΥ: ΣΤ Θεσσαλονίκης 

4.     Στοιχεία Εθελοντή/ντριας: 

Όνομα: ……………………………  Επώνυμο: ………………….   Ιδιότητα: ………………………………………………. 

ΑΔΤ: ………………  Διεύθυνση: …………………………………………………  Ημερομηνία Γέννησης:…/…./…. 

  

5.     Θέση εθελοντικής εργασίας: Η θέση αφορά σε δράσεις ήπιου καθαρισμού διαδρομών στο 

Εθνικό Πάρκο Πρεσπών και Οροσειράς Ροδόπης με στόχο την ανάδειξη τους και την μελλοντική 

πιθανά χρήση τους σε δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και 

εκπαίδευσης. Πέραν των ήπιων εργασιών καθαρισμού και συντήρησης θα συνδράμει ο κάθε 

εθελοντής και εθελόντρια σε δράσεις που θα σχεδιαστούν σε συνεργασία με τους Φορείς 

Διαχείρισης Πρεσπών και Οροσειράς Ροδόπης βάση των αναγκών της κάθε περιοχής. Επιπλέον, 

μεγάλο μέρος της συμμετοχής του κάθε εθελοντή και εθελόντριας είναι η ενημέρωση τους και 

η εκπαίδευση τους σε θέματα που αφορούν στη βελτίωση των όρων συνύπαρξης του 

ανθρώπου και της αρκούδας αλλά και σε θέμα συγκρούσεων. Βασική εκπαίδευση θα λάβουν 

και οι δύο ομάδες σχετικά με τα δηλητηριασμένα δολώματα. 

http://www.callisto.gr/
http://www.callisto.gr/
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6.     Τόπος παροχής εθελοντικής εργασίας: 

Εθνικό Πάρκο Πρεσπών 

7.  Αντικείμενο εργασίας, αρμοδιότητες: Οι εργασίες του εθελοντή και της εθελόντριας 

περιγράφονται συνοπτικά ως εξής: ήπιες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης μονοπατιών, 

υποστήριξη δράσεων των Φορέων Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων Πρεσπών και Οροσειράς 

Ροδόπης. 

  8.     Ημερομηνία έναρξης εθελοντικής εργασίας:  23/07/2021 

9.  Ημερομηνία λήξης εθελοντικής εργασίας:               01/08/2021 

10.   Ημέρες απασχόλησης: 10 ημέρες 

11.   Ώρες απασχόλησης: 6 ώρες 

12.  Σχέση μεταξύ των δύο μερών: 

Η σχέση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων αφορά εθελοντική εργασία για ορισμένο χρόνο χωρίς 

οικονομικό αντάλλαγμα, στο πλαίσιο του έργου LIFE ARCPROM «Βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου 

– αρκούδας σε 4 Εθνικά Πάρκα της Νότιας Ευρώπης» και συγκεκριμένα της Δράσης C.6 Κινητοποίηση 

Εθελοντών. Η σχέση με την οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ χαρακτηρίζεται ως εξωνομική και δεν παράγεται 

κατόπιν δικαιοπραξίας ή βάσει κανόνων δικαίου. Ο/η εθελοντής/τρια δε διεκδικεί οποιαδήποτε 

νομικά δικαιώματα και νομικές υποχρεώσεις από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ. 

Επίσης: 

1. Η εθελοντική εργασία θα διεξαχθεί υπό την επιτήρηση των εξειδικευμένων στελεχών της 

ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ. Ο/Η εθελοντής/ντρια θα εργαστεί σε ομάδα και σε συνεργασία με τους άλλους εθελοντές. 

2. Τα εξειδικευμένα στελέχη της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ θα αναθέσουν στον/στην εθελοντή/ντρια τις εργασίες που 

θα πρέπει να φέρει εις πέρας. Ο/Η εθελοντής/τρια θα εργαστεί ως βοηθός στις δράσεις που θα 

πραγματοποιηθούν χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση από πλευράς του. 

3. Μετά το πέρας της εθελοντικής εργασίας, ο/η εθελοντής/ντρια υποχρεούται να επιστρέψει 

οποιοδήποτε μέσο του/της παραδόθηκε για την υλοποίηση των εργασιών. 

4. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εργασιών που θα αναλάβει ο/η εθελοντής/ντρια, οφείλει να 

ενημερώσει για τα χρονικά πλαίσια τα οποία μπορεί να διαθέσει καθώς και να ακολουθήσει τις 

σχετικές υποδείξεις και οδηγίες που του/της δίνονται. 
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5. Ο/Η εθελοντής/ντρια δεν έχει ουδεμία απαίτηση έναντι της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ για χρηματική ή άλλη 

αποζημίωση λόγω της ανάληψης των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών και της εθελοντικής του/της 

προσφοράς σε αυτήν. 

6. Η «Καλλιστώ» δύναται να συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία 

προσωπικά δεδομένα του/της εθελοντή/ντριας, που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί 

του/της (ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email) και ότι η ως άνω 

συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία θα είναι πλήρως συμβατή και εναρμονισμένη με τις 

προβλέψεις του υπ’ αριθμ. (EE) 2016/679 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΓΚΠΔ – GDPR). Τέλος, ο/η εθελοντής/τρια και για τις ανάγκες του έργου θα ασφαλιστεί με ιδιωτική 

ασφάλιση κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε αυτό, για το λόγω αυτό δίνει το δικαίωμα προώθησης 

των απαραίτητων στοιχείων προς την ασφαλιστική εταιρία προκειμένου να συναφθεί η σύμβαση 

ασφάλισης του/ης. Ο/Η δε εθελοντής/ντρια δηλώνει ρητά αφενός μεν ότι συναινεί στην ως άνω 

συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών του/της δεδομένων, αφετέρου δε 

ότι έχει λάβει πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματα που του/της παρέχει ο προαναφερθείς νέος 

κανονισμός. Επιπλέον ο/η εθελοντής/ντρια δηλώνει ότι συναινεί στην αποστολή προς αυτήν του 

σχετικού ενημερωτικού ηλεκτρονικού εντύπου (newsletter) της «Καλλιστώ» στην διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της (email).    

Ο/Η εθελοντής/ντρια αναλαμβάνει να υλοποιήσει τα παραπάνω με ευθύνη, ευαισθησία και 

ανιδιοτέλεια σεβόμενος/η πάντα τις ιδιαιτερότητες και τις διακρίσεις που χαρακτηρίζει τον κάθε 

άνθρωπο και σκεπτόμενος πάντα το έργο το οποίο υπηρετεί και αποβλέπει στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ. 

 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  

Για την ΚΑΛΛΙΣΤΩ                                                                         Ο/Η ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

  

 (όνομα/υπογραφή/σφραγίδα)                            (όνομα/υπογραφή) 

                                    


