
«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια 
δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο»

Παναγιωτίδης Χρήστος

Δασολόγος MSc 

Βελτίωση των 

υποδομών 

του Εθνικού Πάρκου 

Δέλτα Αξιού

Μέγαρο Μουσικής

Θεσσαλονίκη

10 Οκτωβρίου 2015



Βελτίωση των υποδομών του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού

Συνεργασίες με τους ακόλουθους φορείς :

Δήμος Δέλτα 

 Κατασκευή περίφραξης προστασίας της παλαιάς κοίτης στη Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού.

 Κατασκευή Παρατηρητηρίου στην περιοχή του Δέλτα.

 Βελτίωση και προσθήκη προκατασκευασμένων γραφείων στο Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπων «Νικόλαος Κ. 
Γιουτίκας».

(σε συνεργασία και με το σωματείο «Δράση για την Άγρια Ζωή»)

 Κατασκευή Κέντρου Προσωρινής Διαβίωσης Πουλιών 

Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Θεσσαλονίκης

 Έργα Ανάδειξης και Υποδομής Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα (Οριοθέτηση, Σήμανση , Έργα 
Υποδομής).

Ελληνικό Κέντρο Υγροτόπων Βιοτόπων

 Δημιουργία και τοποθέτηση εκθεμάτων στο Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπων «Νικόλαος Κ. Γιουτίκας».

Δήμος Πύδνας- Κολινδρού

 Βελτίωση πέτρινου παρατηρητηρίου Ν.Αγαθούπολης



Κατασκευή περίφραξης προστασίας της παλαιάς κοίτης στη Δημοτική Κοινότητα 
Ανατολικού.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που ολοκληρώθηκε το 2013 που συμβάλλει  

στην προστασία της παλαιάς κοίτης του Αξιού στη Δημοτικής Κοινότητα 

Ανατολικού με τους παρακάτω τρόπους:

• την  προστασία της κοίτης από τη ρίψη σκουπιδιών και μπαζών

• την αποτροπή εισόδου κτηνοτροφικών ζώων για βόσκηση 

• την προστασία της ορνιθοπανίδας από οχλήσεις.

.
Κόστος κατασκευής : 18.000 ευρώ



Κατασκευή Παρατηρητηρίου στην περιοχή του Δέλτα.

Πρόκειται για ένα έργο που 

ολοκληρώθηκε το 2012 στο 

πλαίσιο υλοποίησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας  «Ελλάδα –

Βουλγαρία» και του έργου «IT-

PROTECTED / MANAGEMENT 

OF RIPARIAN HABITATS AND 

VISITORS, DISSEMINATION OF 

KNOWLEDGE AND PUBLIC 

AWARENESS IN THE 

PROTECTED AREAS» .



Κατασκευή Παρατηρητηρίου στην περιοχή του Δέλτα.

Είναι ένα έργο που δίνει τη δυνατότητα 

στους επισκέπτες της περιοχής του Δέλτα 

Αξιού να θαυμάσουν από κοντά το φυτικό 

πλούτο της περιοχής του Δέλτα καθώς και 

να παρακολουθήσουν πολλά είδη της 

ορνιθοπανίδας στο φυσικό τους 

περιβάλλον. Αποτελεί αναβάθμιση στην 

παροχή υπηρεσιών αναψυχής εκ μέρους 

του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού 

καθώς βρίσκεται στην καρδιά του Εθνικού 

Πάρκου και έχει εύκολη οδική πρόσβαση.

Κόστος κατασκευής: 30.000 ευρώ.



Βελτίωση και προσθήκη προκατασκευασμένων γραφείων στο Κέντρο 
Πληροφόρησης Υγροτόπων « Νικόλαος Κ. Γιουτίκας ».



Βελτίωση και προσθήκη προκατασκευασμένων γραφείων στο Κέντρο 
Πληροφόρησης Υγροτόπων « Νικόλαος Κ. Γιουτίκας ».

Κόστος κατασκευής : 180.000 ευρώ.



Βελτίωση και προσθήκη προκατασκευασμένων γραφείων στο Κέντρο 
Πληροφόρησης Υγροτόπων « Νικόλαος Κ. Γιουτίκας ».

Πρόκειται για ένα έργο πνοής για το Φορέα Διαχείρισης όχι μόνο διότι εφεξής θα αποτελεί την

έδρα των γραφείων αλλά και για τους ακόλουθους λόγους:

 Μεταφέροντας εκεί την  έδρα του ο Φ.Δ. μπορεί να επιτελεί πιο αποτελεσματικά το έργο του σχετικά με 
την ενημέρωση και την επικοινωνία με το κοινό (αφού υπάρχουν μεγαλύτεροι χώροι εφοδιασμένοι και 
με αρτιότερα τεχνικά μέσα).

 Υπάρχει υποδομή για την επίδειξη καλύτερων πρακτικών (πχ διαχείρισης απορριμμάτων, 
κομποστοποίηση κ.α.) και τέλος

 Λόγω της έκτασης του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται,  υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες 
αποθήκευσης και φύλαξης του εξοπλισμού του (αυτοκίνητα, βάρκες, εργαλεία κ.α.).



Κατασκευή Κέντρου Προσωρινής Διαβίωσης Πουλιών

Κόστος κατασκευής : 180.000 ευρώ.

• Περίθαλψη

• Επανένταξη

• Αναπαραγωγή

• Συλλογή και μελέτη στοιχείων για

την άγρια πανίδα



Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Θεσσαλονίκης

Ολοκληρώθηκε ο εμπλουτισμός του Εθνικού Πάρκου με νέες πινακίδες και υποδομές

μέσω του έργου «Έργα ανάδειξης και υποδομής Εθνικού Πάρκου, Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα 

(οριοθέτηση- σήμανση- έργα υποδομής)»

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  Προγράμματος « Μακεδονία- Θράκη». 

Συγκεκριμένα έλαβε χώρα οριοθέτηση του συνόλου

της προστατευόμενης περιοχής με την κατασκευή και τοποθέτηση 

 55 δεικτών ορίων 

 18 ξύλινων πινακίδων υποδοχής-πληροφόρησης σε συγκεκριμένα σημεία.

 15 ξύλινων πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος και 

 25 ξύλινων πινακίδων κατεύθυνσης. 

Τέλος πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση έργων υποδομής στην περιοχή,

τα οποία   είναι η κατασκευή και τοποθέτηση από

 5 ξύλινα κιόσκια σε σημεία της διαδρομής πεζοπορίας μέσα στα όρια της προστατευόμενης περιοχής,

 12 ξύλινων καθιστικών με βάση από αργολιθοδομή (παγκάκια) δίπλα στα σημεία όπου τοποθετούνται οι πινακίδες 
υποδοχής και ερμηνείας.



Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Θεσσαλονίκης



Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Θεσσαλονίκης

Κόστος κατασκευής 45.000 ευρώ



Δημιουργία και τοποθέτηση εκθεμάτων στο Κέντρο Πληροφόρησης 
Υγροτόπων “Νικόλαος Γιουτίκας”. 

 Κείμενα εκθεμάτων (στατικών και δυναμικών) στην ελληνική γλώσσα.

 Γραφιστικό σχεδιασμό εκθεματικών επιφανειών.

 Πολυμεσική εφαρμογή για την οθόνη αφής με εικόνες οπτικού εύρους 360ο και διαδραστικό περιβάλλον περιήγησης 
σε είκοσι επιλεγμένα σημεία της περιοχής.

 Ταινία σχετική με τον Γαλλικό ποταμό.

 Ηχητικό ντοκουμέντο αφήγησης αποσπασμάτων για τη λίμνη των Γιαννιτσών και τον Λουδία από το βιβλίο της 
Πηνελόπης Δέλτα «Στα μυστικά του βάλτου».

 Ταινία με θέμα τον Θερμαϊκό Κόλπο.

 Πολυμεσική εφαρμογή για την οθόνη αφής για το βιοτικό περιβάλλον του Εθνικού Πάρκου.

 Ταινία για τη ορνιθοπανίδα της περιοχής για προβολή στα γυαλιά video.



Δημιουργία και τοποθέτηση εκθεμάτων στο Κέντρο Πληροφόρησης 
Υγροτόπων “Νικόλαος Γιουτίκας”.

Κόστος κατασκευής : 90.000 ευρώ.



Συντήρηση και βελτίωση του πέτρινου παρατηρητηρίου Νέας 
Αγαθούπολης

Κόστος κατασκευής 35.000 ευρώ



Συντήρηση και βελτίωση του πέτρινου παρατηρητηρίου Νέας 
Αγαθούπολης

Το 2014 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες βελτίωσης του πέτρινου

παρατηρητήριου στην Νέα Αγαθούπολη. Οι εργασίες βελτίωσης

περιέλαμβαναν :

 αλλαγή κουφωμάτων και τζαμιών,

 προσθήκη υπόστεγου στην είσοδο της πόρτας,

 προμήθεια γραφείου και καρεκλών,

 περιμετρική φύτευση ενδημικών φυτών,

 κιόσκι το οποίο τοποθετήθηκε στον προαύλιο χώρο. 



Καταστροφές των υποδομών-ανάγκη για φύλαξη και ευαισθητοποίηση



Καταστροφές των υποδομών-ανάγκη για φύλαξη και ευαισθητοποίηση



Καταστροφές των υποδομών-ανάγκη για φύλαξη και ευαισθητοποίηση



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


