
 
 

                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                   

Κέντρο  Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης  
Παναχαϊκού Όρους 

 

       1ο Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2012 
 

 

 

 Αισιόδοξα μηνύματα …. 

Η  πρώτη χρονιά λειτουργίας του 

Κέντρου  Περιβαλλοντικής 

Πληροφόρησης  Παναχαϊκού Όρους, 

στο Πουρναρόκαστρο Πατρών, 

ολοκληρώνεται με  τεράστια επιτυχία,  

όσον αφορά τη συμμετοχή μαθητών 

σχολείων και απλών επισκεπτών.  

 

 

Ο πρώτος στόχος που τέθηκε  εξ’ αρχής, 

να  γίνει μέσω του Κέντρου,  η πρώτη 

γνωριμία των πολιτών με το βουνό της 

Πάτρας επιτεύχθηκε   πέραν των 

όποιων προσδοκιών  είχαμε .  

Το κέντρο θα παραμένει ανοιχτό σε 

λειτουργία όλες τις Κυριακές μέχρι τέλη 

Ιουλίου 2012, ενώ από τον Οκτώβριο 

σχεδιάζεται ανακαίνιση των χώρων και 

εμπλουτισμός των εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων για τα Σχολεία.   
 

Η τοποθεσία…… 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Πληροφόρησης περιοχής Natura 

2000του Παναχαΐκού Όρους στεγάζεται 

σε κτίριο που βρίσκεται στην κεντρική 

πλατεία του Πουρναροκάστρου 

Πατρών.  

Το Πουρναρόκαστρο βρίσκεται σε 

απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το 

κέντρο της Πάτρας, στους πρόποδες 

του Παναχαϊκού όρους, σε υψόμετρο 

650 μέτρων.  
 

Σκοπός …..  

Βασικός σκοπός τους Κέντρου είναι η 

ανάδειξη του Παναχαϊκού όρους  καθώς 

και η ευαισθητοποίηση και 

πληροφόρηση σχετικά με το φυσικό και 

πολιτιστικό πλούτο της περιοχής.  

 

Η λειτουργία του Κέντρου γίνεται από 

το Τμήμα Περιβάλλοντος & Βιώσιμης 



 
 

                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                   

Ανάπτυξης της Αναπτυξιακής 

Δημοτικής Επιχείρησης Πάτρας Α.Ε. 

(ΑΔΕΠ Α.Ε.).  

 
 

Οι δραστηριότητες……                               

Κύριες δραστηριότητες του Κέντρου 

είναι:  

1. Προσέλκυση, υποδοχή, ξενάγηση 

επισκεπτών Περιβαλλοντική 

ενημέρωση 

2. Προώθηση και υποστήριξη της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα 

σχολεία 

3. Διακίνηση ενημερωτικού υλικού 

4. Διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, 

εκδηλώσεων 

5. Προβολή της προστατευόμενης 

περιοχής σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο 

6. Σχεδιασμός και οργάνωση 

προγραμμάτων εθελοντών. 
 

Η ενημέρωση στο Κέντρο.... 

Τους μαθητές και τους επισκέπτες του 

Κέντρου υποδέχονται τα στελέχη του 

τμήματος Περιβάλλοντος & Βιώσιμης 

Ανάπτυξης της ΑΔΕΠ Α.Ε., που έχουν 

αναλάβει την ενημέρωση.  

Αρχικά γίνεται εισαγωγική  ενημέρωση, 

στο χαγιάτι του Κέντρου,  σχετικά με τη 

περιοχή Natura 2000  του Παναχαϊκού 

Όρους, με τη χρήση μέσων ερμηνείας 

περιβάλλοντος.  

Στη συνέχεια ο επισκέπτης  εισέρχεται 

στον κυρίως χώρο του Κέντρου όπου 

περιηγείται στη φωτογραφική έκθεση 

πρωτότυπων φωτογραφιών του 

Παναχαϊκού, για τις οποίες  δίνονται 

πληροφορίες  από τα στελέχη του 

Κέντρου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η 

προβολή του πρωτότυπου 12’λεπτου  

video  για το Παναχαϊκό όρος και το 

έντυπο υλικό που διατίθεται.  

 

Στους  επισκέπτες  προτείνονται επίσης 

η σύντομη ανάβαση  (5’ λεπτά από το 

Κέντρο)  στο  λόφο που υπάρχει ο ναός 

του Προφήτη Ηλία, κτισμένος το 1851 

και τα ερείπια φράγκικου φρουρίου, 

περιοχή που ονομάζεται ακόμα και 

σήμερα Κάστρο, με ευδιάκριτη τη 

δεξαμενή η οποία ήταν συνήθης και 

απαραίτητη στα φρούρια. Από εκεί 



 
 

                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                   

μπορούν να έχουν μια καταπληκτική 

πανοραμική θέα της πόλης της Πάτρας. 

Η ΑΔΕΠ Α.Ε. έχει καταγράψει ένα 

δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών στο 

Παναχαϊκό Όρος και έχει εκδώσει και 

σχετικό χάρτη ο οποίος διανέμεται, μία 

εκ’ των οποίων ξεκινάει από το 

Πουρναρόκαστρο και καταλήγει στο 

Kαταφύγιο  του Ορειβατικού Συλλόγου 

Πατρών (Ψάρθι) με συνολικό μήκος 

5.482 μέτρα  και διάρκεια πεζοπορίας 

περίπου 2 ώρες. 

 

Για όσους ενδιαφέρονται για 

γαστρονομικές  εμπειρίες στο βουνό,  

λειτουργεί  κάτω από το Κέντρο 

παραδοσιακή ταβέρνα “ Καταφύγιο” 

(τηλ. 6908960760  κα  Αγγελική) 
 

Απολογισμός........                                                    

Στη πρώτη χρονιά λειτουργίας το 

Κέντρο  επισκέφθηκαν  60 σχολεία  του 

Δήμου Πατρέων, αλλά και άλλων 

όμορων  δήμων (Αιγιάλειας, 

Ερυμάνθου, Δυτ. Αχαϊας) όλων των 

βαθμίδων  με συνολικά 3.042  μαθητές, 

καθώς  και   350 μεμονωμένοι 

επισκέπτες.  

 

Στο χώρο του Κέντρου έλαβαν χώρα  με 

μεγάλη επιτυχία  η κοπή της  

πρωτοχρονιάτικης πίτας  του Συλλόγου 

για τη Προστασία και ανάδειξη του 

Παναχαϊκού Όρους και  του 

Πολιτιστικού Συλλόγου  

Πουρναρόκαστρου.   

Στο Κέντρο θα λάβει επίσης  χώρα η 

κεντρική εκδήλωση του Δήμου 

Πατρέων για τη Παγκόσμια  Ημέρα 

Περιβάλλοντος  τη 5η Ιουνίου 2012, με 

τη συμμετοχή του 39ου Δημοτικού 

Σχολείου Νέου Σουλίου Πατρών. 
 

                        
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΔΕΠ Α.Ε.  - Τμήμα Περιβάλλοντος & 

Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Κώστας Κωνσταντακόπουλος , 

Λευτέρης  Αλεξόπουλος 

Ελευθερίου Βενιζέλου 38 & Σολωμού , 

26333 Πάτρα 

Τηλ   : 2610361 747, 2610361 744 

Φαξ   : 2610361 749 

e-mail : konstada@adep.gr  , 

info.panachaiko@gmail.com 
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