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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
---------- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
------- 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 
Πληροφορίες: Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Ιππέκη Βασιλική 
Τηλέφωνο: 2310  - 643040 (εσωτ.902) 
Φαξ: 2310 - 643 046 
E-mail: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr 
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Κοιν: 
 

       Θεσ/νίκη, 7-10-2015 
            Αρ. Πρωτ.: 13208 
 
 
Τους κ. Διευθυντές & 
Τις κ. Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων & 
Τους κ. Προϊσταμένους &  
Τις κ. Προϊσταμένες  
των Νηπιαγωγείων  
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης         
 

1. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε.  &  Δ.Ε. 
Κεντρικής Μακεδονίας  

2. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. 
Δυτ.Θεσσαλονίκης           

3.  Φ.Αρχείου  

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σχολείων και Περιβαλλοντικών Ομάδων για εκπαιδευτικές δράσεις σε 
θεματικές διαδρομές του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού για το σχολικό έτος 2015-2016» 
 
  
 Η Δ/νση ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σας 
ενημερώνει σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων/εκδρομών 
των σχολείων της Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016 στην 
προστατευόμενη περιοχή που υπάγεται στην ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - 
Λουδία - Αλιάκμονα»  

Στόχος των εκπαιδευτικών αυτών δράσεων/εκδρομών σε θεματικές διαδρομές του 
Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού είναι η προβολή και ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού 
(φυσικό περιβάλλον, αειφορική διαχείριση του υγροτόπου). 

Περισσότερες πληροφορίες για όσους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται δίνονται στο 
έγγραφο του Φορέα που επισυνάπτεται. 

 
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 

 
                                                       

                                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. 
                                                       ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 
 
 

                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

http://dipe-v-thess.thess.sch.gr/


 

 

   
 

 
 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 
Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57300 

Τηλ. 2310 794811, info@axiosdelta.gr 

Πληροφορίες: κα Κατράνα Εύα 

 

  

  

 Χαλάστρα, 6 Οκτωβρίου 2015  

Α.Π. 1164  

Θέμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε θεματικές διαδρομές του Εθνικού Πάρκου Δέλτα 

Αξιού» 

 

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις δραστηριότητες του 
Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, αλλά και σχετικά με τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης εκπαιδευτικών εκδρομών των σχολείων της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας 
εκπαίδευσης στην προστατευόμενη περιοχή που υπάγεται στην ευθύνη του Φορέα. 
 
Η περιοχή ευθύνης 
Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού εκτείνεται σε 338 τ. χλμ. και σε τρεις νομούς (Θεσσαλονίκης, 
Ημαθίας, Πιερίας), περιλαμβάνει δε ένα από τα πιο σημαντικά υγροτοπικά συστήματα της 
Ελλάδας. Για το λόγο αυτό προστατεύεται από την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία  
(περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επιπλέον, αποτελεί 
Υγρότοπο Διεθνούς Σημασίας (Υγρότοπος Ramsar) λόγω της ορνιθοπανίδας που 
υποστηρίζει. 
Στους υγροτόπους που σχηματίζονται στην περιοχή έχουν παρατηρηθεί 295 είδη πουλιών, 
ανάμεσά τους πολλά σπάνια και απειλούμενα, όπως ο αργυροπελεκάνος, η χουλιαρομύτα, 
η τουρλίδα και ο μαυροκέφαλος γλάρος. Εξάλλου, στο παρόχθιο δάσος του Αξιού υπάρχει 
μία από τις μεγαλύτερες μικτές αποικίες ερωδιών στην Ελλάδα. 
Για τους λόγους αυτούς η περιοχή αποτελεί έναν ιδανικό τόπο επίσκεψης για μαθητές 
σχολείων, είτε στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, είτε στο πλαίσιο των 
εκπαιδευτικών εκδρομών των σχολείων. Τα παιδιά μπορούν μέσω της επίσκεψής τους να 
έρθουν σε επαφή με τη φύση, να ευαισθητοποιηθούν περιβαλλοντικά και να γνωρίσουν 
σημαντικά είδη της χλωρίδας και της πανίδας του τόπου. 
Ο Φορέας Διαχείρισης αναλαμβάνει την ξενάγηση των μαθητών από εξειδικευμένο 
προσωπικό, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2310 794811 (υπεύθυνη οικοξεναγήσεων, κ. 
Εύα Κατράνα). 
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Προτεινόμενες διαδρομές 
Οι βασικές προτεινόμενες διαδρομές για οικοξεναγήσεις είναι οι εξής: 

- 1η διαδρομή: Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου - εκβολές Γαλλικού ποταμού. Στη 
λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου η παρατήρηση της παρυδάτιας και υδρόβιας 
ορνιθοπανίδας είναι άμεση, καθώς αποτελεί χώρο τροφοληψίας πολλών ειδών 
πτηνών. Πολλά από τα είδη αυτά μπορούν να παρατηρηθούν και με γυμνό μάτι. Η 
διαδρομή είναι εύκολη, και μπορεί να πραγματοποιηθεί με λεωφορείο. 

- 2η διαδρομή: Υγρότοπος Νέας Αγαθούπολης. Στην περιοχή της Νέας Αγαθούπολης 
η ξενάγηση ξεκινά από το θεματικό περίπτερο, με πρόγραμμα «ο Μικρόκοσμος ο 
κόσμος των εντόμων». Στη συνέχεια, από το παρατηρητήριο του υγροτόπου οι 
μαθητές μπορούν να παρατηρήσουν με εξοπλισμό του Φορέα Διαχείρισης πουλιά 
που τρέφονται, φωλιάζουν και κουρνιάζουν εκεί. Η διαδρομή είναι εύκολη, και 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με λεωφορείο. 

Το πρόγραμμα δράσεων, όπως και περισσότερες πληροφορίες για κάθε διαδρομή, 
υπάρχουν αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης (www.axiosdelta.gr-
περιβαλλοντική εκπαίδευση) 

 
Ποιος είναι ο Φορέας 
Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό την 
διοίκηση, προστασία και διαχείριση των υγροτοπικών περιοχών που βρίσκονται στις 
εκβολές των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα καθώς και των υγροτόπων 
των Αλυκών Κίτρους. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικό δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα που 
εποπτεύεται  από το υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 
Στις δραστηριότητες του περιλαμβάνεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε 
θέματα σχετικά με την προστασία της περιοχής ευθύνης του. 
 
Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τα προγράμματα 
οικοξεναγήσεων του Φορέα, καθώς και για περαιτέρω τυχόν συνεργασίες. 
 
Με εκτίμηση 
 

 Για το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-
Λουδία-Αλιάκμονα 

 
 
 
 

 
Κατράνα Εύα 

 Βιολόγος – MSc Περιβαλλοντικής Βιολογίας 
Υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης – 

Οικοξεναγήσεων 
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