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Σε αυτό το τεύχος
Διοργάνωση
του
“ROADSHOW LAKE KARLA
2BPARKS 2013! – LakeAdmin
Concept”,
 Τελευταία
νέα από τη
συνάντηση των εταίρων στην
Αγριά Βόλου στην Ελλάδα
 Προσεχείς εκδηλώσεις


To LakeAdmin στην Ελλάδα
Ποδηλατική Διαδρομή: “ROADSHOW LAKE
KARLA 2BPARKS 2013! – LakeAdmin Concept”



Προσεχείς Εκδηλώσεις
Ιρλανδία, 21-24 Οκτωβρίου 2013

Η τελευταία συνάντηση της χρονιάς
θα λάβει μέρος τον Οκτώβριο στο
Γκάλγουεϊ της Ιρλανδίας. Η ημερίδα
που θα πραγματοποιηθεί, θα
εστιάσει αποκατάσταση των λιμνών
και των υδατικών συστημάτων στην
Ιρλανδία, και θα ακολουθήσει και
συνάντηση των μελών του LPAB.

Η συνέχεια του
ROADSHOW LAKE KARLA
2BPARKS 2012 που
διοργάνωσε η
Περιφέρεια Θεσσαλίας
τον Μάιο 2012 στο
πλαίσιο του έργου
2BPARKS (Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα MED)
πραγματοποιήθηκε στις 7
Ιουλίου 2013 από την
Εταιρεία Ανάπτυξη Πηλίου
με την υποστήριξη της
Περιφέρειας Θεσσαλίας
στο πλαίσιο του έργου
LAKEADMIN.

Η ποδηλατοδρομία
“ROADSHOW LAKE KARLA
2BPARKS 2013! –
LakeAdmin Concept”
επιχείρησε να φέρει τον
επιστήμονα στο πεδίο σε
επαφή με τον πολίτη. Το
νέο ROADSHOW
συνδύασε την
επιστημονική γνώση με
την άθληση, κάνοντας τη

στάση ξεκούρασης του
αθλητή μια ανάπαυλα
γνώσης και αντίληψης
της φύσης.
Οι συμμετέχοντες
ενημερώθηκαν στο πεδίο
για την ιστορία της
λίμνης καθώς και για τα
ζητήματα της ποιότητας
και της ορθολογικής
διαχείρισης των υδάτων,
της προστασίας της
πανίδας και χλωρίδας
της λίμνης, και της
αναπτυξιακή προοπτικής
της περιοχής ως
μοναδικού εναλλακτικού
τουριστικού
προορισμού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υλοποιείται από το
πρόγραμμα INTERREG IVC.
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Συνάντηση στην Αγριά Βόλου

Η συνάντηση των εταίρων
πραγματοποιήθηκε το
τριήμερο 24-26 Σεπτεμβρίου
2013 στην Αγριά του Βόλου.
Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης, έλαβαν χώρα οι
συνεδριάσεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης, ένα
σεμινάριο για την κλιματική
αλλαγή, καθώς επίσης και η
συνεδρίαση του Συμβουλίου
Πολιτικών Εκπροσώπων
(LPAB).
Στις συνεδριάσεις της



Επιτροπής
Παρακολούθησης
συζητήθηκε η μέχρι τώρα
πορεία του προγράμματος
και οι ενέργειες που πρέπει
να πραγματοποιηθούν
όσον αφορά στην
οργάνωση και οικονομική
διαχείριση του
προγράμματος, στην
προβολή του αλλά και στην
υλοποίηση των εργασιών
του LakeAdmin.
Στο σεμινάριο ανταλλαγής

τεχνογνωσίας μεταξύ των
επιστημονικών
εκπροσώπων των χωρών
των εταίρων με τίτλο ‘‘Η
Επίδραση της Κλιματικής
Αλλαγής στην Διαχείριση
Λιμνών’’,
πραγματοποιήθηκαν
παρουσιάσεις σχετικά με
την προσαρμογή των
Ευρωπαϊκών λιμνών σε
ένα μεταβαλλόμενο
περιβάλλον και την
επίδραση της κλιματικής

Εκπαιδευτική εκδρομή

Στα πλαίσια της
συνάντησης
πραγματοποιήθηκε και
μια Εκπαιδευτική
εκδρομή στην λίμνη
Κάρλα.
Κατά τη διάρκεια της
εκδρομής οι εταίροι
επισκέφτηκαν τον
Φορέα Διαχείρισης της
Περιοχής
Οικοανάπτυξης
Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου –
Βελεστίνου όπου έγινε η
παρουσίαση της
σημερινής κατάστασης
της λίμνης, των
προβλημάτων της και
των μελλοντικών
δράσεων.

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη στο Μουσείο
Λιμναίου Πολιτισμού της
Κάρλας ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ., κατά την
οποία έγινε μια ενημέρωση
σχετικά με την ιστορία της
λίμνης από την αρχαιότητα
μέχρι σήμερα, και τις
επιπτώσεις που είχε η
αποξήρανσή της στη ζωή
(κοινωνική-οικονομική) των
παραλίμνιων κατοίκων και
στο περιβάλλον.
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αλλαγής στη διαχείριση
των λιμνών.
Στη συνάντηση των LPAB
που ακολούθησε, και
λαμβάνοντας υπόψη τα
συμπεράσματα του
σεμιναρίου, συζητήθηκαν
οι πολιτικές για τα λιμναία
οικοσυστήματα που θα
πρέπει να εφαρμοστούν
στην επόμενη
Προγραμματική Περίοδο.

