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Δράσεις Επόπτευσης/ Φύλαξης & 
Εφαρμογών Διαχείρισης  
Πυρκαγιές (σελ. 2) 
Καταγραφή παράνομων                     
περιστατικών (σελ. 2) 
Δράσεις Προστασίας & Διαχείρισης 
Παρακολούθηση στην προστατευόμενη 
περιοχή (σελ. 3) 
Σπήλαια (σελ. 4) 
Καταγραφή πανίδας με αυτόματες μηχανές 
(σελ. 4) 
Συλλογή ιστών (σελ. 4) 
Το ζώο της εβδομάδας (σελ. 5) 
Δράσεις Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας  
Εγκατάσταση πινακίδων στην 
προστατευόμενη περιοχή (σελ. 5) 
Επισκέψεις και ξεναγήσεις (σελ. 5) 
Περιβαλλοντικές δράσεις – εκδηλώσεις 
(σελ. 5-8) 
Επισκέψεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης 
σε σχολεία (σελ. 8) 
1ο σεμινάριο εθελοντών 26 και 28 Μαΐου 
2014 (σελ. 9) 
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής εθελοντικής 
υπηρεσίας EVS (σελ. 9) 

 

Άλλες δράσεις Φορέα Διαχείρισης  
Διασώσεις ζώων (σελ. 10)  
Λοιπές περιβαλλοντικές δράσεις (σελ. 11) 
Δράσεις εκτός ΕΠΠΕΡΑΑ 

 

Το έργο Life pinus τιμήθηκε με το βραβείο 
«ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2014» για την προσφορά του 
στο περιβάλλον! (σελ. 12) 

Υλοποίηση έργων χρηματοδοτικού 
προγράμματος "Φυσικό Περιβάλλον 2014" 
(σελ. 13) 

 
 

Συμμέτοχη στην 1η συνεδρίαση 
της ολομέλειας του εθνικού 
περιβαλλοντικού δικτύου 
(Ε.ΠΕ.ΔΙ.) του ΥΠΕΚΑ και στην 
κοινή συνεδρίαση του Ε.ΠΕ.ΔΗ. 
με το ΕΝΕΑ (European network of 
environmental authorities– 
managing authorities/ ΕΝΕΑ-ΜΑ) 

Ο Φορέας Διαχείρισης εκπροσωπήθηκε με 
τον Συντονιστή έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. στην 1η 
συνεδρίαση της Ολομέλειας του Εθνικού 
Περιβαλλοντικού Δικτύου (Ε.ΠΕ.ΔΙ.) η οποία 
διοργανώθηκε στις 14 Μαΐου 2014 (σελ. 12) 

Έκτακτη σύσκεψη με το 
συντονιστικό τοπικό όργανο 
πολιτικής προστασίας Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας 

Ο Φορέας Διαχείρισης, ανταποκρίθηκε στο 
κάλεσμα για έκτακτη σύσκεψη του 
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου πολιτικής 
προστασίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 
την 18η Αυγούστου 2014. (σελ. 13)  

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Άστρος Κυνουρίας 
Αρκαδία 220 01 

Τηλ: 27550-22021 
Φαξ: 27550-22806 

E-mail: info@fdparnonas.gr 
WEB: www.fdparnonas.gr   

http://www.fdparnonas.gr/
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Πυρκαγιές  

Η πρόληψη των πυρκαγιών αποτελεί 
βασική αρμοδιότητα των φυλάκων/ειδικών 
δασικής προστασίας (από εδώ και στο εξής 
“φύλακες”) του Φορέα Διαχείρισης τόσο 
στις ορεινές περιοχές του Πάρνωνα όσο και 
στις πεδινές κατά την αντιπυρική περίοδο.  

Η περίοδος επικινδυνότητας για τις 
πυρκαγιές ξεκινάει από αρχές Μαΐου και 
λήγει τέλος Οκτωβρίου. Κατά τους μήνες 
αυτούς διαμορφώνεται κατάλληλα ο 
εξοπλισμός των οχημάτων φύλαξης με 
βυτία πυρόσβεσης, χωρητικότητας 500 
λίτρων νερού και μάνικες κατάσβεσης.  

 

Οι φύλακες έχουν καθημερινή και συνεχή 
επαφή με την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
(Αρκαδίας και Λακωνίας) μέσω ασυρμάτων, 
και έτσι καταφέρνουν να ειδοποιούν 
έγκαιρα σε περίπτωση φωτιάς καθώς και να 
επικουρούν την Πυροσβεστική Αρκαδίας ή 
Λακωνίας στο έργο της, περιπολώντας σε 
περιοχές που δεν υπάρχουν περιπολίες της 
υπηρεσίας. Στα περισσότερα περιστατικά η 
κατάσβεση γίνεται από κοινού και σε 
κάποια γίνεται αποκλειστικά από τους 
φύλακες του Φορέα Διαχείρισης.  

Οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης όποτε 
χρειαστεί, εργάζονται υπερωριακά ώστε να 

βοηθούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία στις 
κατασβέσεις των πυρκαγιών.  

Κατά το 2ο Τετράμηνο του 2014, 
εκδηλώθηκαν 17 πυρκαγιές εντός της 
προστατευόμενης περιοχής σε δασικά και 
υγροτοπικά οικοσυστήματα, με το 
προσωπικό του τμήματος να συμμετέχει σε 
10 κατασβέσεις. Το κύριο αίτιο των 
παραπάνω πυρκαγιών ήταν η αμέλεια 
κτηνοτρόφων και ιδιωτών, ενώ αρκετές 
θεωρήθηκαν ως εμπρησμοί ή φυσικά αίτια. 

 

Καταγραφή παράνομων 
περιστατικών  

Οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης 
προέβησαν σε καταγραφή δύο παράνομων 
περιστατικών, όπως απορρίψεις «μπαζών» 
και απορριμμάτων σε διάφορες τοποθεσίες 
της ευρύτερης περιοχής.  

 

Πέραν της καταγραφής των παράνομων 
περιστατικών οι φύλακες του του Φορέα 
Διαχείρισης έκαναν συστάσεις για 4 
περιπτώσεις παράνομης αλιείας στην 
ευρύτερη περιοχή του Μουστού.   

Δράσεις Επόπτευσης/ Φύλαξης  

Υδατοδεξαμενή στην  
Περιοχή Ξηροκάμπι Άγιου Πέτρου Αρκαδίας . 

Χάρτης: Διασπορά οχημάτων Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού. 
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Παρακολούθηση στην 
προστατευόμενη περιοχή  

Το έργο παρακολούθησης στην 
προστατευόμενη περιοχή του όρους 
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού αφορά 
στην καταγραφή, αξιολόγηση και 
παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης 
ειδών και τύπων οικοτόπων και συνίσταται 
σε 9 διαφορετικά Υποέργα της πράξης 
«Προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού», Άξονας 9 «Προστασία 
του Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 

 
«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη». Με το 
έργο αυτό διασφαλίζεται η εποπτεία και η 
εφαρμογή ενός συστήματος 
επαναξιολόγησης (σε σχέση με τη 2η Έκθεση 
Εφαρμογής της Οδηγίας) της κατάστασης 
διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων, τα 
αποτελέσματά του οποίου θα 
τροφοδοτήσουν:  

α) την 3η Εθνική Αναφορά - Έκθεση 
Εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Άρθρο 17 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) με δεδομένα 
παρακολούθησης (field monitoring data) και 
αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης 
ειδών και τύπων οικοτόπων ως αποτέλεσμα 
εργασιών πεδίου, και  

β) την 1η Εθνική Έκθεση εφαρμογής της 
Οδηγίας 2009/147/ΕΕ για την περίοδο 2008-
2012.  

Κατά το 2ο τετράμηνο του 2014 
πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος της 
εργασίας πεδίου του έτους για τα 
περισσότερα προγράμματα παρακολούθησης 
των ειδών και τύπων οικοτόπων της 
προστατευόμενης περιοχής. Η περίοδος του 

τέλους της άνοιξης και του καλοκαιριού 
χαρακτηρίζεται από καιρικές συνθήκες που 
είναι ευνοϊκές για την καταγραφή και 
παρακολούθηση της πλειονότητας των ειδών 
χλωρίδας και πανίδας. Η ανθοφορία των 
περισσότερων ειδών χλωρίδας και η έντονη 
δραστηριότητα των περισσότερων ειδών 
πανίδας αυτή τη χρονική περίοδο βοηθούν το 
δύσκολο έργο των προγραμμάτων 
παρακολούθησης, καθώς εκτός από τις 
ιδιαιτερότητες και δυσκολίες που 
παρουσιάζει κάθε ομάδα οργανισμών που 
εξετάζονται, οι επιστήμονες πρέπει να 
καλύψουν δειγματοληπτικά όσο καλύτερα 
μπορούν τη μεγάλη έκταση της 
προστατευόμενης περιοχής του Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα – Μουστού του 
1.140.892 στρεμμάτων!  

Στην πορεία υλοποίησης της Β’ Φάσης όλων 
των προγραμμάτων παρακολούθησης μέσα 
στο 2014, κατά τη διάρκεια του τετραμήνου 
το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης 
εργάστηκε σε δύο άξονες. Στον πρώτο άξονα, 
η Επιτροπή Παραλαβής των έργων προέβηκε 
στον έλεγχο και τις διορθώσεις των 
παραδοτέων των αναδόχων και την οριστική 
παραλαβή των τελικών παραδοτέων στις 
περιπτώσεις που υπήρξε Ενδιάμεση Έκθεση 
Φάσης Υποέργου ή και λήξη Φάσης 
Υποέργου.  

Ο δεύτερος άξονας -και ο σημαντικότερος για 
τα Υποέργα, καθώς περιλαμβάνει τη συλλογή 
πρωτογενών δεδομένων από τη φύση- 

περιελάμβανε την εργασία πεδίου σε 
επιλεγμένες από τους επιστημονικούς 
υπευθύνους των Υποέργων περιοχές της 
προστατευόμενης περιοχής. Συγκεκριμένα, 
ομάδες εξειδικευμένων επιστημόνων και 
ειδικών για κάθε Υποέργο επισκέφθηκαν την 
περιοχή μελέτης και κατέγραψαν δεδομένα 
παρουσίας, αφθονίας, κατάστασης 
διατήρησης και απειλές, μελλοντικών τάσεων 
και προοπτικών, κ.λπ. σχετικά με τα είδη και 
τύπους οικοτόπων.  

Για το δεύτερο τετράμηνο, 
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις ομάδων 
έργου 8 αναδόχων:καταγραφής πουλιών, 
ψαριών, θηλαστικών, χειροπτέρων, 
ασπονδύλων, ερπετών και αμφιβίων, 
χλωρίδας και τύπων οικοτόπων.  

 

Η εργασία πεδίου πραγματοποιήθηκε -
ανάλογα με τη βιοτική ομάδα– είτε σε 
στοχευμένες περιοχές και βιοτόπους, π.χ. 

25/07/2014 Εργασία πεδίου στον 
υγρότοπο Μουστού, στο πλαίσιο του 
Υποέργου 4 "Καταγραφή και 
παρακολούθηση των ειδών 
θηλαστικών".  

Δράσεις Προστασίας 
& Διαχείρισης 
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ποτάμια και λιμνοθάλασσα για τα ψάρια, 
σπηλιές και υδατοσυλλογές για τα 
χειρόπτερα, είτε σε ευρύτερη ποικιλία 
βιοτόπων, π.χ. για τα πουλιά, τα θηλαστικά, 
τα ερπετά και αμφίβια.  

Στην πλειονότητα των εργασιών πεδίου των 
αναδόχων των Υποέργων παρακολούθησης 
το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης 
συμμετείχε μαζί τους στο πεδίο, τόσο για να 
πιστοποιήσουν την εκτέλεση του φυσικού 
αντικειμένου από τους αναδόχους, όσο -και 
σημαντικότερο- για να εκπαιδευτούν στις 
βασικές αρχές και διαδικασίες καταγραφής 
και παρακολούθησης των ειδών και τύπων 
οικοτόπων με σκοπό την ορθή υλοποίηση 
των Υποέργων παρακολούθησης.  

Στο πλαίσιο αυτό, το προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης συνέχισε την εργασία πεδίου 
χωρίς τους αναδόχους, καταγράφοντας 
χρήσιμα δεδομένα τα οποία μεταφέρονται 
στους αναδόχους, βοηθώντας τους τόσο στο 
σχεδιασμό των επόμενων εργασιών πεδίου 
όσο και στην καταγραφή των ειδών χλωρίδας 
και πανίδας. 

 

Σπηλαια  

Προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης μαζί με 
τους εθελοντές της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής 
Υπηρεσίας (EVS) βρέθηκαν σε σπήλαια της 
προστατευόμενης περιοχής, πλησίον της 
Περιοχής Απολύτου Προστασίας: Υγρότοπος 
Μουστού, για τη συλλογή εμεσμάτων 
αρπακτικών πτηνών. Τα συγκεκριμένα 
σπήλαια αποτελούν τοποθεσία όπου 
αρπακτικά πουλιά «αποθέτουν» τα εμέσματα 
της τροφής τους που προέρχεται από την 
ευρύτερη περιοχή του υγροτόπου Μουστού. 
Το προσωπικό του Φορέα έχει ήδη συλλέξει 
εμέσματα από τα συγκεκριμένα σπήλαια τα 
τρία προηγούμενα χρόνια και η επεξεργασία 
τους έχει ήδη αρχίσει. Το υλικό αυτό -με τη 
βοήθεια συνεργαζόμενου επιστημονικού 

προσωπικού στα πλαίσια των προγραμμάτων 
παρακολούθησης- θα δώσει μια εικόνα της 
ζωογεωγραφίας των μικρών θηλαστικών της 
ευρύτερης περιοχής του Μουστού, 

χωρίς τη χρήση παγίδων και τη θανάτωση 
των παγιδευμένων ζώων, ενώ τα στοιχεία 
από τις διαφορετικές χρονιές θα δώσουν μια 
αίσθηση των πληθυσμιακών αλλαγών των 
μικροθηλαστικών στην περιοχή. 

 

Κατά το 2ο τετράμηνο του 2014 έγινε 
επίσκεψη σε ένα σπήλαιο της Βόρειας 
Κυνουρίας. Το προσωπικό του Τμήματος 
Προστασίας και Διαχείρισης συνεχίζει την 
καταγραφή και μελέτη της βιοποικιλότητας 
των σπηλαίων, καθώς δεν έχουν μελετηθεί 
καθόλου μέχρι στιγμής και υπάρχουν 
επιστημονικά δεδομένα που πιθανολογούν 
για την ύπαρξη ειδών ενδημικών σε κάποια 
από αυτά. Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί 
δεδομένα για περισσότερα από δέκα σπήλαια 
και καταβόθρες της περιοχής ευθύνης του 
Φορέα Διαχείρισης.  

Σε όλες τις περιπτώσεις έγιναν πανιδικές 
καταγραφές και συλλέχθηκαν από 2 άτομα 
σπηλαιόβιων ορθοπτέρων του γένους 
Dolichopoda, γένος με μεγάλο ποσοστό 
ενδημισμού σε σπήλαια του Ελλαδικού 
χώρου που έχουν καταγραφεί και μελετηθεί. 
Τα δείγματα διατηρούνται σε απόλυτη 
αιθανόλη για περαιτέρω επιστημονική μελέτη 
από ερευνητές που συνεργάζονται με το 
Φορέα Διαχείρισης.  

Καταγραφή πανίδας με 
αυτόματες μηχανές 

Οι αυτόματες φωτογραφικές μηχανές 
καταγραφής πανίδας του Φορέα 
τοποθετήθηκαν σε τοποθεσίες της Περιοχής 
Απολύτου Προστασίας του υγροτόπου 

Μουστού. Τα σημεία κάθε τοποθεσίας 
επιλέχθηκαν με βάση βιοδηλωτικά σημάδια 
θηλαστικών και με βάση την εμπειρία του 
επιστημονικού προσωπικού σε θέματα 
πανίδας, στοχεύοντας στο είδος 
προτεραιότητας Lutra lutra (βίδρα) και το 
οικολογικά σημαντικό είδος σαρκοφάγου 
Canis aureus (τσακάλι). 

 

Τα αποτελέσματα των καταγραφών 
χρησιμοποιούνται τόσο για την συμπλήρωση 
της ζωογεωγραφίας της πανίδας στην 
προστατευόμενη περιοχή και την υλοποίηση 
του Υποέργου 4: «Καταγραφή και 
παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών» όσο 
και για τη δημιουργία οπτικοακουστικού 
υλικού σχετικού με την πανίδα που 
χρησιμοποιείται για τις δράσεις 
πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης. 

Συλλογή ιστών 

Πραγματοποιήθηκε συλλογή ιστού από νεκρό 
άτομο τσακαλιού που εντοπίστηκε 
σκοτωμένο από τροχαίο ατύχημα σε δρόμο 
εντός της προστατευόμενης περιοχής.  

Η συλλογή και διατήρηση ιστών σε καθαρή 
αιθανόλη θα βοηθήσει γενετικές μελέτες της 
δημογραφικής δομής του πληθυσμού του 
τσακαλιού στον υγρότοπο του Μουστού ώστε 
να προταθούν μέτρα για την επιβίωσή του. Το 
προσωπικό του Φορέα, συνέλεξε στις αρχές 
του έτους έναν μεγάλο αριθμό εμεσμάτων 
αρπακτικών πτηνών, κυρίως από την 
ευρύτερη περιοχή απόλυτης προστασίας: 
υγρότοπος Μουστού. 

 

Η επεξεργασία τους έχει ήδη αρχίσει και μαζί 
με επεξεργασμένο υλικό που συλλέχθηκε από 
την ίδια περιοχή τις προηγούμενες χρονιές - 
με τη βοήθεια συνεργαζόμενου 
επιστημονικού προσωπικού στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων παρακολούθησης, θα 
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δώσουν μια εικόνα της ζωογεωγραφίας των 
μικρών θηλαστικών της ευρύτερης περιοχής 
του Μουστού, χωρίς να χρειάζεται η 
παγίδευση και η θανάτωση ζώων.  

25/07/2014 Εργασία πεδίου στη θέση Σπηλάκια 
στον Πλάτανο Αρκαδίας, στο πλαίσιο του   
Υποέργου 8 "Καταγραφή και παρακολούθηση      
των ειδών ψαριών".  

 

Το Ζώο της Εβδομάδας 

Μέσα στο Β’ τετράμηνο του 2014 συνεχίστηκε 
από το Φορέα η αποστολή του επιτυχημένου 
«θεσμού» του δελτίου τύπου με θέμα «Το ζώο 
της εβδομάδας».  

Μέσα στο χρονικό διάστημα των 4 μηνών 
στάλθηκαν 17 δελτία τύπου σχετικά με έντομα, 
ερπετά, πτηνά και θηλαστικά της 
προστατευόμενης περιοχής, τα οποία κατά θέμα 
έχουν ως ακολούθως:  

  
 
2/5/2014 Κρασπεδοχελώνα (Testudo 

marginata) 
9/5/2014 Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta) 
16/5/2014 Οχιά (Vipera ammodytes) 
23/5/2014 Ερημόφιδο (Eryx jaculus) 
30/5/2014 Ελαφοκάνθαρος (Lucanus cervus) 
6/6/2014 Nερόφιδο (Natrix natrix) 
13/6/2014 Γιγάντια νυχτοπεταλούδα-παγώνι 

(Saturnia pyri) 
20/6/2014 Φιδαετός (Circaetus gallicus) 
27/6/2014 Σαΐτα (Platyceps najadum) 
4/7/2014 Μπούφος (Bubo bubo)  
11/7/2014 Λαφιάτης (Elaphe quatuorlineata) 
18/7/2014 Ρινόλοφος του Blasius (Rhinolophus 

blasii) 
25/7/2014 Koυκουβάγια (Athene noctua) 
1/8/2014 Δεντρογαλιά (Hierophis  gemonensis) 
8/8/2014 Μεγάλος νυκτοβάτης (Nyctalus 

lasiopterus) 
22/8/2014 Τυτώ (Tyto alba) 
29/8/2014 Αλογάκι της Παναγίας (Mantis 

religiosa) 
 

 
 

Εγκατάσταση πινακίδων στην 
προστατευόμενη περιοχή 

Με σκοπό την ανάδειξη και προβολή των 
σημαντικότερων στοιχείων της 
προστατευόμενης περιοχής, την ενημέρωση 
του κοινού για τον πανιδικό, χλωριδικό και 
υγροτοπικό πλούτο, αλλά και για τα οφέλη 
της προστατευόμενης περιοχής, ο Φορέας 
Διαχείρισης ολοκλήρωσε το έργο προμήθειας 
και εγκατάστασης πληροφοριακών 
πινακίδων. 

 
Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
Υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας» του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» και 
χρηματοδοτήθηκε από τις πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της 
ΣΑΕ: 2010ΣΕ07580089.  

Επισκέψεις και ξεναγήσεις 

 

Στις 4.5.2014 πεζοπόροι από τον Όμιλο 
Φίλων Βουνού και Θάλασσας ξεναγήθηκαν 
στο ΚΠΕ Καστάνιτσας και στην 
προστατευόμενη περιοχή. Η ξενάγηση 
ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στην εκκλησία 
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, όπου η 
ομάδα ενημερώθηκε για την ιστορία του 
Ναού αλλά και για τα σημαντικότερα 
μοναστήρια του Πάρνωνα.  

Σύνολο επισκεπτών: 26 άτομα. 
Στις 14.6.2014 το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου υποδέχθηκε μια 
ομάδα επαγγελματιών ζαχαροπλαστών. Η 
ξενάγηση συνεχίστηκε και στις συστάδες του 
δενδρόκεδρου (Juniperus drupaceae) στην 
περιοχή της Μονής Μαλεβής.  

Σύνολο επισκεπτών: 70 άτομα περίπου.  
 
Ο Φορέας Διαχείρισης υποδέχτηκε στο πεδίο 
της προστατευόμενης περιοχής και στα τρία 
Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, Αγίου 
Πέτρου, Άστρους και Καστάνιτσας 150 
επισκέπτες.  

Περιβαλλοντικές δράσεις και 
εκδηλώσεις  

(7/5/2014) Καθαρισμός όχθεων υγροτόπου 
Μουστού με το σκάφος του Φορέα 
Διαχείρισης και κόψιμο ξερών χορταριών 

Στις 7 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε 
καθαρισμός εντός της προστατευόμενης 
περιοχής υγροτόπου Μουστού. Συγκεκριμένα 
καθαρίστηκαν οι όχθες περιμετρικά της 
λιμνοθάλασσας και μικρό τμήμα του 
βαυαρικού καναλιού.  
Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε με το 
σκάφος του Φορέα στο οποίο συλλέχθηκε 
πλήθος σκουπιδιών που αφορούσε κυρίως σε 
πλαστικά, συσκευασίες και σακούλες 
απορριμμάτων, μπουκάλια (πλαστικά, 
γυάλινα και αλουμίνιου), πλαστικά 
υποδήματα και δίχτυα. 

 

Δράσεις 
Πληροφόρησης 
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Την έκπληξη έκαναν τμήματα μεταλλικών 
σωλήνων που αποσύρθηκαν από τον 
πυθμένα του υγροτόπου.  
Παράλληλα με τον καθαρισμό των όχθεων 
του υγροτόπου, την ίδια μέρα, κόπηκαν και 
απομακρύνθηκαν τα ξερά χορτάρια πλησίον 
της πηγής καθώς και στο πανοραμικό σημείο 
της λιμνοθάλασσας. 

(30/5/2014) Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης 
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
Βιοποικιλότητας 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Βιοποικιλότητας, ο Φορέας Διαχείρισης 
συμμετείχε στις παρακάτω δράσεις: 

Στις 22 Μαΐου 2014 πέντε μέλη του 
προσωπικού και πέντε εθελοντές του Φορέα 
Διαχείρισης συνοδευόμενοι από δύο 
κατοίκους της Σίταινας, ακολούθησαν το 
κυκλικό πεζοπορικό μονοπάτι που ξεκινάει 
και καταλήγει στη Σίταινα, μέσω του 
φαραγγιού του Λούλουγγα και του Κάστρου 
της Ζάγγολης με σκοπό την καταγραφή της 
κατάστασής του ώστε να γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες συντήρησής του 
ούτως ώστε το κοινό να είναι σε θέση να 
θαυμάσει τη βιοποικιλότητα της περιοχής, 
μέσω του μονοπατιού αυτού. Η διάσχιση του 
φαραγγιού είχε συνολική διάρκεια περίπου 
έξι ώρες και κατά τη διαδρομή 
παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν διάφορα 
είδη αμφιβίων, ερπετών, πτηνών, 
ασπονδύλων και χλωρίδας.  
Στις 30 Μαΐου 2014, τρία μέλη του 
προσωπικού και πέντε εθελοντές του Φορέα 
Διαχείρισης συμμετείχαν σε δεντροφύτευση 
που πραγματοποιήθηκε στα Βέρβενα 
Αρκαδίας. Η δράση διοργανώθηκε από το 
Δημοτικό Σχολείο Βερβένων και σε αυτή 
συμμετείχαν ενεργά ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων του Σχολείου καθώς και αρκετοί 
κάτοικοι της περιοχής. Η φύτευση των 
δενδρυλλίων έγινε στην είσοδο του χωριού 
καθώς και στον προαύλιο χώρο του παλιού 

Δημοτικού Σχολείου. 

Στο τέλος της δεντροφύτευσης ακολούθησε 
ενημερωτική παρουσίαση από το προσωπικό 
του Φορέα Διαχείρισης με τίτλο «Τα σπάνια 
φυτά του Πάρνωνα».  

(4/6/2014) Εθελοντικός καθορισμός στον 
Άγιο Πέτρο Αρκαδίας για την Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος 

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, που 
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, 
θεσπίστηκε το 1972 από τον ΟΗΕ για την 
ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού γύρω 
από τα περιβαλλοντικά προβλήματα του 
πλανήτη μας. Στο πλαίσιο αυτό, μέλη του 
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης, 
πραγματοποίησαν επίσκεψη 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο Δημοτικό 
Σχολείο Αγίου Πέτρου Αρκαδίας η οποία 
συνδυάστηκε με εθελοντικό καθαρισμό εντός 
του οικισμού του Αγίου Πέτρου. 

Στους μικρούς μαθητές μοιράστηκαν γάντια 
και σακούλες απορριμμάτων. Ο καθαρισμός 
ξεκίνησε από το Δημοτικό Σχολείο, 
συνεχίστηκε στα σοκάκια του χωριού και 
ολοκληρώθηκε στον Πύργο του Τρικαλίτη. 

(29/5, 3/6 και 7/6) Επισκέψεις 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης και δράσεις 
ευαισθητοποίησης με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα της Χελώνας 

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
Χελώνας, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 23 Μαΐου, ο Φορέας επέλεξε έναν 
πρωτότυπο εκπαιδευτικό τρόπο για να 
τιμήσει τις χελώνες, διοργανώνοντας 
παρουσιάσεις στη γαλλική γλώσσα σε τρία 
Δημοτικά Σχολεία της προστατευόμενης 
περιοχής, στο πλαίσιο της διδασκαλίας των 
Γαλλικών. 

 
Oι επισκέψεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης 
που πραγματοποιήθηκαν, αφορούσαν στην 
παρουσίαση με τίτλο «Χελώνες, οι απόγονοι 
των δεινοσαύρων» και περιλάμβαναν μεταξύ 
άλλων πληροφορίες για όλα τα είδη χελωνών 
(χερσαίες, θαλάσσιες και των γλυκών νερών) 
που απαντώνται στην προστατευόμενη 
περιοχή. Στελέχη του προσωπικού καθώς και 
ένας εθελοντής του Φορέα Διαχείρισης 
καταγόμενος από τη Γαλλία, στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, 
υλοποίησαν τις επισκέψεις στα Δημοτικά 
Σχολεία σύμφωνα με το παρακάτω 
πρόγραμμα: 

 Στις 29 Μαΐου 2014, σε 30 μαθητές της Έ 
τάξης του Δημοτικού Σχολείου Άστρους, 

 Στις 3 Ιουνίου 2014, σε 17 μαθητές της Έ 
τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βερβένων και 

 Στις 7 Ιουνίου 2014 στους 55 περίπου 
μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγίου 
Ανδρέα. Η παρουσίαση αυτή συνδυάστηκε με 
δράση καθαρισμού ακτής στην υγροτοπική 
περιοχή Χερονησίου.  

Το ειδικό πρόγραμμα ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, παρουσιάστηκε με τη 
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χρήση πλούσιου και διασκεδαστικού 
οπτικοακουστικού υλικού, σε απλή και 
εύληπτη γαλλική γλώσσα- με αντίστοιχη 
μετάφραση στα ελληνικά - στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας των γαλλικών, προσαρμοσμένο 
κατάλληλα στην ηλικία των μαθητών του 
Δημοτικού (Τάξεις Ε΄ & ΣΤ΄), επισημαίνοντας 
τη διαρκή απειλή και τους κινδύνους που 
αντιμετωπίζουν τα διάφορα είδη χελωνών 
από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.  

(7/6/2014) Συμμετοχή στη Γιορτή Κερασιών, 
Νερών και Ερώτων στον Πλάτανο Αρκαδίας 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι 
εκδηλώσεις για τα 31 χρόνια Γιορτής 
Κερασιών, Νερών και Ερώτων στον 
Πλάτανο Κυνουρίας στην Αρκαδία, στις 7 
Ιουνίου 2014. Ο παραδοσιακός αυτός 
οικισμός του Πάρνωνα, αποτέλεσε πόλο 
έλξης για εκατοντάδες επισκέπτες το 
τριήμερο του Αγίου Πνεύματος από διάφορα 
μέρη της Ελλάδας. 

 

Μια γιορτή που ξεκίνησε για πρώτη φορά το 
1983 από τον Πατριωτικό Σύλλογο 
Πλατάνου Κυνουρίας, αποτελεί πλέον μία 
από τις κυριότερες εκδηλώσεις προβολής 
τοπικών προϊόντων στον Πάρνωνα. Ο Φορέας 
Διαχείρισης συμμετείχε για 1η φορά ενεργά 
στην Γιορτή και οι επισκέπτες είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσίαση 
με θέμα «Πλάτανος, ένας ιδιαίτερος 
παραδοσιακός οικισμός στην Προστατευόμενη 
Περιοχή του Πάρνωνα» στο προαύλιο χώρο 
της εκκλησίας της Αγίας Άννας από τον 
ξεναγό του Φορέα. Η παρουσίαση έκανε 
αναφορά στον σημαντικό ρόλο του Φορέα 
στην διατήρηση της βιοποικιλότητας στην 
προστατευόμενη περιοχή, για την ιστορία και 
τα αξιοθέατα του Πλατάνου αλλά και για τις 
ποικιλίες των κερασιών που συναντάμε στον 
περιοχή και τα οφέλη τους στην υγεία.  

(12/6/2014) Εθελοντικοί καθαρισμοί από τον 
Φορέα Διαχείρισης για την πανελλαδική 
εκστρατεία «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» 

Για 6η συνεχόμενη χρονιά ο Φορέας 
Διαχείρισης, συμμετείχε στην πανελλαδική 
εκστρατεία «Καθαρίστε τη Μεσόγειο», μία 
πρωτοβουλία εθελοντικών καθαρισμών 
παράκτιων και άλλων φυσικών περιοχών, η 

οποία τελεί υπό τον συντονισμό του Δικτύου 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.  

Για την φετινή χρονιά, υλοποιήθηκε ένα 
διήμερο πρόγραμμα εθελοντικών 
καθαρισμών σε δύο διαφορετικές φυσικές 
περιοχές της προστατευόμενης περιοχής του 
Πάρνωνα. Συγκεκριμένα οι εθελοντικοί 
καθαρισμοί έλαβαν χώρο στο Παράλιο 
Άστρος (Παραλία Ατσίγγανος) στις 23 Μαΐου 
2014 και στο Λεωνίδιο (Παραλία Πλάκας) στις 
5 Ιουνίου 2014. 

Στην εκστρατεία, περίπου διακόσιοι μικροί 
και μεγάλοι εθελοντές έδωσαν δυναμικό 
«παρών» στους καθαρισμούς της 
προστατευόμενης περιοχής. Στον καθαρισμό 
του Λεωνιδίου συμμετείχαν μαθητές του 
Δημοτικού Σχολείου, του Νηπιαγωγείου και 
εκπαιδευτικοί, ενώ ο καθαρισμός του 
Παραλίου Άστρους πραγματοποιήθηκε με 
εθελοντές από το εξωτερικό. Σύμφωνα με 
την εικόνα που αποτυπώθηκε στα ειδικά 
φύλλα καταγραφής απορριμμάτων, τα οποία 
κλήθηκαν να συμπληρώνουν κατά τη 
διάρκεια των εθελοντικών καθαρισμών, τα 
σκουπίδια που επιβαρύνουν κυρίως τις 
φυσικές περιοχές και τις θάλασσες είναι 
κυρίως από πλαστικό. 

Επίσης, συλλέχθηκαν συσκευασίες 
αλουμίνιου, καλαμάκια, γόπες τσιγάρων αλλά 
και μεταλλικά κομμάτια και σπασμένα 
τζάμια. 

(19/07/2014) Ο αγώνας «ΚΡΟΝΙΟΝ 
ΠΕΡΑΣΜΑ» ένωσε τα χωριά του Πάρνωνα  

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο αγώνας 
υπεραπόστασης Κρόνιον Πέρασμα που 
πραγματοποιήθηκε για πρώτη χρονιά στον 
Πάρνωνα, με 117 συμμετέχοντες δρομείς από 
όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο αγώνας 
διεξήχθη στις 19 Ιουλίου 2014 με αφετηρία 
και τερματισμό στον Αγ. Πέτρο Αρκαδίας, 
καλύπτοντας μια κυκλική απόσταση 70 χλμ. 

μέσα από τα χωριά Βαμβακού, Βαρβίτσα, 
Καρυές και Βούρβουρα. 

 

Το Κρόνιον Πέρασμα «Τρέξιμο στο ιερό βουνό 
του Κρόνου, του πατέρα των θεών» 
διοργανώθηκε από το Φορέα Διαχείρισης, τον 
Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου 
Σπάρτης, το Δήμο Σπάρτης, το Δήμο Βόρειας 
Κυνουρίας, την τοπική κοινότητα Αγ. Πέτρου 
και τους τοπικούς φορείς, τον ιστότοπο 
www.ultrarunning.gr, τον Αθλητικό Σύλλογο 
Καρυών «Ο Καρυάτης», τον Α.Σ. 
Βουρβούρων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Περιστερίου Λακωνίας, με την ευγενική 
συμμετοχή του Συλλόγου Α.Π.Σ. Απόλλων 
Δυτ. Αττικής ως τεχνικός σύμβουλος του 
αγώνα.  

Το Κρόνιον Πέρασμα πραγματοποιήθηκε 
εξολοκλήρου σε μία περιοχή απείρου 
φυσικού κάλλους, περνώντας μεταξύ άλλων 
κάτω από έλατα, πλατάνια και πεύκα, με 
συνέπεια οι δρομείς να τρέξουν κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής υπό σκιά.  

Ο Φορέας Διαχείρισης ως συνδιοργανωτής, 
ανέλαβε μέρος της επικοινωνίας του αγώνα 
με τα ΜΜΕ, τις διοικητικές εργασίες 
προετοιμασίας καθώς και την υποχρέωση της 
οργάνωσης και της στελέχωσης δύο σταθμών 
ανεφοδιασμού των αθλητών. 

 

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε ύστερα από 
περίπου δέκα ώρες, με μια συγκινητική 
τελετή για τους εννέα πρώτους αθλητές στις 
κατηγορίες ανδρών και γυναικών, καθώς και 
την απονομή βραβείων και αναμνηστικών σε 
όλους τους συμμετέχοντες. Ο Φορέας έλαβε 
τιμητική διάκριση από την Οργανωτική 
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Επιτροπή του αγώνα για τη συνδρομή του 
στη διοργάνωση.  

Η Γιορτή του Δάσους στην Καστάνιτσα 
Αρκαδίας με την συμμετοχή του Φορέα 
Διαχείρισης. 

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή 
ολοκληρώθηκαν για άλλη μια χρονιά οι 
εκδηλώσεις της Γιορτής του Δάσους στην 
Καστάνιτσα Αρκαδίας. Μια γιορτή που 
διοργανώνεται για 7η συνεχή χρονιά από τον 
Μορφωτικό και Φυσιολατρικό Σύλλογο των 
Απανταχού Καστανιτσιωτών και έχει ως 
κύριο στόχο την προστασία του δάσους και 
την περιβαλλοντική αφύπνιση πολιτών και 
φορέων. Ο Φορέας συμμετείχε ενεργά στις 
φετινές εκδηλώσεις, με παρουσίαση για τις 
καστανιές του Πάρνωνα στην Πλατεία 
Καταδρομέα Σ. Κουρούνη, με 
περιβαλλοντικές δραστηριότητες και ομαδικά 
παιχνίδια στην πλατεία του χωριού και 
ξεναγήσεις επισκεπτών στους χώρους του 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας. 

Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων 
κληρώθηκαν αναμνηστικά δώρα στα παιδιά 
με το λογότυπο του Φορέα  Διαχείρισης, όπως 
καπέλα, σημειωματάρια κ.ά. ενώ επίσης 
τοποθετήθηκαν κάδοι για ανακυκλώσιμα 
υλικά σε κεντρικά σημεία του χωριού.  

Ο Φορέας Διαχείρισης, έχοντας ως στόχο την 
ανάδειξη των περιβαλλοντικών και 
πολιτισμικών στοιχείων της 
προστατευόμενης περιοχής, θα συνεχίσει να 
υλοποιεί ανάλογες δράσεις. Τέλος, θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε τον πολιτιστικό σύλλογο 
της Καστάνιτσας και όλους όσοι συμμετείχαν 
για την πραγματοποίηση των φετινών 
εκδηλώσεων.  

Επισκέψεις περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης σε σχολεία  

(8/5/2014) Επίσκεψη περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης στο Δημοτικό Σχολείο 
Βλαχοκερασιάς. 

Συνεχίζοντας το πρόγραμμα επισκέψεων στις 
σχολικές αίθουσες, μέλη του προσωπικού του 
Φορέα Διαχείρισης και ένας εθελοντής της 
Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας από τη 

Γαλλία, μετέβησαν στις 8 Μαΐου 2014 στο 
Δημοτικό Σχολείο Βλαχοκερασιάς Αρκαδίας, 
οπόταν και παρουσιάστηκαν στους περίπου 
σαράντα πέντε μαθητές και στους 
εκπαιδευτικούς του Δημοτικού και του 
Νηπιαγωγείου, ανά ομάδες, δύο εισηγήσεις 
με θέμα «Τα δάση μαύρης πεύκης στον 
Πάρνωνα και η αποκατάστασή τους μετά την 
πυρκαγιά της 23/8/2007» και «Το δέντρο της 
καστανιάς». 

 
Μέσω φωτογραφικού και οπτικοακουστικού 
υλικού, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν ορισμένα από τα σημαντικότερα 
δασικά είδη που απαντώνται στην 
προστατευόμενη περιοχή, όπως είναι αυτά 
της καστανιάς και της μαύρης πεύκης. 

(30/5/2014) Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο 
Βερβένων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
Ημέρας Βιοποικιλότητας. 

Στις 
30 Μαΐου 2014, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Βιοποικιλότητας μέλη του 
προσωπικού και εθελοντές του Φορέα 
Διαχείρισης συμμετείχαν σε δεντροφύτευση 
που πραγματοποιήθηκε στα Βέρβενα 
Αρκαδίας.  
Στη συνέχεια ακολούθησε ενημερωτική 
παρουσίαση από το προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης με τίτλο «Τα σπάνια φυτά του 
Πάρνωνα» στην κεντρική αίθουσα του 
Δημοτικού Σχολείου Βερβένων που άνοιξε 
ξανά τις πύλες του ειδικά για το σκοπό αυτό. 

(4/6/2014) Ενημέρωση μαθητών και 
εθελοντικός καθαρισμός στον Άγιο Πέτρο 
Αρκαδίας. 

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
Περιβάλλοντος, μέλη του προσωπικού του 
Φορέα, πραγματοποίησαν επίσκεψη 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο Δημοτικό 
Σχολείο Αγίου Πέτρου Αρκαδίας η οποία 

συνδυάστηκε με εθελοντικό καθαρισμό εντός 
του οικισμού του Αγίου Πέτρου.  

04/06/2014 Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στον 
Άγιο Πέτρο Αρκαδίας. 

(29/5, 3/6 και 7/6/2014) Παγκόσμια Ημέρα 
της Χελώνας. 

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
Χελώνας, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 23 Μαΐου, ο Φορέας επέλεξε έναν 
πρωτότυπο εκπαιδευτικό τρόπο για να 
τιμήσει τις χελώνες, διοργανώνοντας 
παρουσιάσεις στη γαλλική γλώσσα σε τρία 
Δημοτικά Σχολεία της προστατευόμενης 
περιοχής, στο πλαίσιο της διδασκαλίας των 
Γαλλικών.  

 
Oι επισκέψεις αφορούσαν στην 
παρουσίαση με τίτλο «Χελώνες, οι απόγονοι 
των δεινοσαύρων» και περιλάμβαναν 
πληροφορίες για όλα τα είδη χελωνών 
(χερσαίες, θαλάσσιες και των γλυκών 
νερών) που απαντώνται στην 
προστατευόμενη περιοχή:  
 29 Μαΐου 2014, 30 μαθητές της Έ τάξης 

του Δημοτικού Σχολείου Άστρους, 
 3 Ιουνίου 2014, 17 μαθητές της Έ τάξης 

του Δημοτικού Σχολείου Βερβένων και 
 7 Ιουνίου 2014, 55 περίπου μαθητές του 

Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρέα. Η 
παρουσίαση αυτή συνδυάστηκε με δράση 
καθαρισμού ακτής στην υγροτοπική 
περιοχή Χερονησίου.  
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1ο σεμινάριο εθελοντών  
26 και 28 Μαΐου 2014 
Διοργανώθηκε το 1ο διήμερο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο για τους εγγεγραμμένους 
εθελοντές με θέμα «Δασοπροστασία - 
Δασοπυρόσβεση και Προσανατολισμός» 
συνολικής διάρκειας 16 ωρών, με βασικό 
εισηγητή τον Προϊστάμενο του 
Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άστρους, κ. 
Μαρκόπουλο Βασίλειο. Η πρώτη μέρα του 
σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε στις 26 
Μαΐου 2014 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους και αφορούσε στην 
ενημέρωση των συμμετεχόντων εθελοντών 
γύρω από τις βασικές έννοιες εκπαίδευσης 
εθελοντών πυροσβεστών, όπως είναι 
μεταξύ άλλων, οι τρόποι διάδοσης της 
θερμότητας και κατάσβεσης πυρκαγιών, τα 
διαθέσιμα μέσα κατάσβεσης και οι βασικές 
ενέργειες κατά την κατάσβεση, η 
αναζήτηση αιτιών πυρκαγιάς και ο τρόπος 
εκτίμησης ζημιών.  

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση των 
αναπνευστικών συσκευών καθώς και 
διαφόρων τύπων πυροσβεστήρων καθώς 
και του τρόπου χρήσης τους. Η ημέρα 
έκλεισε με την προβολή ταινιών 
ντοκιμαντέρ και συζήτηση γύρω από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, οι 
οποίες προκάλεσαν σημαντικές 
καταστροφές σε πολλά οικοσυστήματα της 
Μεσογείου. 

 

 

Κατά την δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου, 
στις 28 Μαΐου 2014, η ομάδα των 
εθελοντών επισκέφτηκε καμένη έκταση, 
στη θέση Σαββανάς Αρκαδίας, όπου και 
έγινε η παρουσίαση του υδροφόρου 
οχήματος και του τρόπου χειρισμού του 
ειδικού πυροσβεστικού εξοπλισμού που 
αυτό φέρει, από το προσωπικό της 
Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Κλιμακίου.  

Επίσης, έγινε παρουσίαση της χρήσης 
χαρτών και του χειρισμού συσκευών 
εντοπισμού γεωγραφικών συντεταγμένων 
(GPS) ως προς τον προσανατολισμό στο 
πεδίο και αναπτύχθηκε το θέμα της 
απαραίτητης συνεργασίας με τον τοπικό 
πληθυσμό σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης. 

 

Πρόκειται να οργανωθούν και άλλα 
σεμινάρια για τους εθελοντές αναφορικά με 
την καταγραφή και παρακολούθηση των 
τύπων οικοτόπων, ειδών χλωρίδας και 
πανίδας της προστατευόμενης περιοχής και 
με τη μετάδοση ειδικών γνώσεων που 
αποσκοπούν σε ενημέρωση- 
ευαισθητοποίηση τοπικού πληθυσμού και 
επισκεπτών, στο πλαίσιο υλοποίησης της 
Πράξης «Προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού» του Ε.Π. 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-
2013».  

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 
εθελοντικής υπηρεσίας EVS  

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ά φάση του 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής 
Εθελοντικής Υπηρεσίας (European 
Voluntary Service, EVS) με τίτλο σχεδίου 
«Διατήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση 
στην Προστατευόμενη Περιοχή όρους 
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού» για την 
περίοδο 2/5/2014-30/7/2014. 

Το πρόγραμμα αφορούσε στην υποδοχή 
τριών εθελοντών από το εξωτερικό οι 
οποίοι ενδιαφέρονται να προσφέρουν 

εθελοντική εργασία στον τομέα του 
περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εθελοντές από 
την Γαλλία, την Πορτογαλία και την 
Τουρκία, οι οποίοι παρέμειναν στην 
προστατευόμενη περιοχή έως τις 30 Ιουλίου 
2014. Σε αυτούς προστέθηκαν και άλλοι δύο 
(2) εθελοντές, καλύπτοντας οι ίδιοι τα 
προσωπικά τους έξοδα (μετακινήσεις, 
διαμονή και διατροφή), προερχόμενοι από 
την Ολλανδία, έχοντας ολοκληρώσει τις 
πτυχιακές τους σπουδές με αντικείμενο 
«Δασολογία και Διατήρηση της Φύσης». 
Στην περιοχή μας παρέμειναν έως το τέλος 
του Μάη, ως η πρώτη στάση ανάμεσα σε 

πολλές που θα πραγματοποιήσουν στο 
ταξίδι τους σε διάφορες φυσικές περιοχές 
της Ευρώπης με σκοπό την διεύρυνση του 
γνωστικού τους αντικειμένου. 

Ανάμεσα στο αντικείμενο απασχόλησης 
όλων των εθελοντών ήταν η ενεργή 
συμμετοχή τους στο έργο παρακολούθησης 
ειδών και τύπων οικοτόπων της 
προστατευόμενης περιοχής που υλοποιεί ο 
Φορέας, η εμπλοκή τους στον τομέα της 
φύλαξης για παράνομες δραστηριότητες 
αλλά και η επικουρία σε άλλες καθημερινές 
εργασίες και δράσεις που εκτελούνται από 
τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης. 

  

Το EVS συνεχίζεται να υλοποιείται έως και σήμερα 
από το Φορέα καθώς έχει ξεκινήσει ήδη η ΄Β φάση 
του [1/9/2014-29/11/2014] με την υποδοχή ακόμα 
δύο νέων από την Ιταλία και την Πολωνία. 

26.5.2014 1η μέρα σεμιναρίου εθελοντών στο 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους  
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Διασώσεις ζώων  

(21/05/2014) Τραυματισμένος 
μικροτσικνιάς από την περιοχή του 
Λεωνιδίου 

Ο Φορέας Διαχείρισης ανταποκρίθηκε στις 
21 Μαΐου 2014 σε κλήση υπαλλήλου της 
Αναπτυξιακής Πάρνωνα, για βοήθεια 
τραυματισμένου υδρόβιου πτηνού και 
συγκεκριμένα ενός μικροτσικνιά 
Ixobrynchus minutus, που εντοπίστηκε στην 
ευρύτερη περιοχή του Λεωνιδίου από 
κάτοικο της περιοχής. Τον τραυματισμένο 
μικροτσικνιά παρέλαβε το προσωπικό του 
Φορέα και στη συνέχεια μετέφερε με 
ιδιαίτερη προσοχή στα γραφεία του Φορέα 
όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες 
βοήθειες. Αν και το πτηνό δεν έφερε 
εξωτερικά τραύματα στον κορμό και στις 
φτερούγες του, δυστυχώς την επόμενη 
ημέρα εξέπνευσε προτού αποσταλεί στο 
Σύλλογο Προστασίας & Περίθαλψης Άγριας 
Ζωής ΑΝΙΜΑ στην Αθήνα για διάγνωση και 
νοσηλεία.  

(27/05/2014) Περίθαλψη τραυματισμένου 
μπούφου 

Ο Φορέας Διαχείρισης στις 27 Μαΐου 2014 
ανταποκρίθηκε σε κλήση κατοίκου του 
Αγίου Ανδρέα Αρκαδίας σχετικά με έναν 
τραυματισμένο μπούφο (Bubo bubo). Το 
πουλί δεν έφερε εξωτερικά τραύματα ή 
πληγές και παρουσίαζε αδυναμία να 
πετάξει.  Το ζώο αρχικά μεταφέρθηκε στα 
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης για τις 
πρώτες βοήθειες και στην συνέχεια 
στάλθηκε στην ΑΝΙΜΑ για περίθαλψη.  

(23/07/2014) Περίθαλψη μικρού τσακαλιού 

Η τηλεφωνική κλήση από κάτοικο της 
Μελιγούς Αρκαδίας στις 23/7/2014 στα 
γραφεία του Φορέα ανάφερε για την 
παρουσία στην περιοχή μιας μικρής αλεπούς, 
η οποία, σχεδόν σε ημι-ήμερη κατάσταση, 
δεχόταν φαγητό από τους κατοίκους της 

περιοχής. Το προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης άμεσα βρέθηκε στην περιοχή για 
να διαπιστώσει ότι το τηλεφώνημα ήταν εν 
μέρει σωστό και ότι όντως υπήρχε ένα μικρό 
άγριο ζώο στην περιοχή Μελιγούς. 

Σύμφωνα όμως με τον ειδικό PhD βιολόγο και 
συνεργάτη του Φορέα Διαχείρισης κ. 
Γιαννάτο Γιώργο που έτυχε να είναι στην 
περιοχή για εργασία πεδίου τη συγκεκριμένη 
ημέρα, επρόκειτο για ένα μικρό τσακάλι, 
ηλικίας 3-4 μηνών.  
Το τσακάλι μεταφέρθηκε στα γραφεία του 
Φορέα Διαχείρισης, σε ειδικό κλουβί, όπου 
αφού διαπιστώθηκε πως βρίσκεται σε καλή 
κατάσταση, αποφασίστηκε να παραμείνει για 
δύο ημέρες, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 
καλή του κατάσταση πριν απελευθερωθεί και 
ούτως ώστε να τοποθετηθεί ένας 
υποδερμικός πομπός (εμφύτευμα) ώστε να 
μπορεί να αναγνωριστεί αν παγιδευτεί ξανά 
στο μέλλον. Το πρωί της 25ης Ιουλίου 
τοποθετήθηκε το εμφύτευμα και στη 
συνέχεια το ζώο μεταφέρθηκε στην περιοχή 
του υγροτόπου Μουστού [Περιοχή Απολύτου 
Προστασίας] όπου και απελευθερώθηκε. Στο 
σημείο της απελευθέρωσης τοποθετήθηκαν 
αυτόματες φωτογραφικές μηχανές 
καταγραφής πανίδας για να καταγράφουν τις 
κινήσεις του μικρού ζώου κατά τις πρώτες 
ημέρες της επανένταξής του στον υγρότοπο 
όπου κανονικά ανήκει και επαρκής ποσότητα 
τροφής. Ο έλεγχος τις επόμενες δύο 
εβδομάδες αποκάλυψε ότι το μικρό τσακάλι 
επισκεπτόταν το σημείο απελευθέρωσης 
τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα και 
κατανάλωνε την τροφή, χωρίς ωστόσο να 
έρχεται σε επαφή με ανθρώπους.  

(04/08/2014) Περίθαλψη θαλάσσιας 
χελώνας  

Στις 4 Αυγούστου 2014 μια τηλεφωνική 
κλήση από το Λιμενικό Σταθμό Παρ. Άστρους 
στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης 
ενημέρωσε το προσωπικό για την παρουσία 
μιας μικρής θαλάσσιας χελώνας του είδους 
Caretta caretta στο λιμάνι του Παραλίου 
Άστρους με μια πετονιά να κρέμεται από το 
στόμα της. Το προσωπικό του Φορέα άμεσα 
βρέθηκε στο λιμάνι όπου με τη βοήθεια του 
προσωπικού του Λιμενικού Σταθμού εξέτασε 

τη μικρή χελώνα. Η κατάστασή της φαινόταν 
να είναι άριστη, χωρίς χτυπήματα εκτός από 
την παρουσία χονδρής πετονιάς να κρέμεται 
από το στόμα της. Η χελώνα μεταφέρθηκε 
στα γραφεία του Φορέα ενώ έγιναν άμεσα οι 
απαραίτητες τηλεφωνικές συνεννοήσεις για 
τη διακομιδή της στο Σύλλογο για την 
Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας 
ΑΡΧΕΛΩΝ στην Αθήνα. Τα νεώτερα 
αναφέρουν ότι η Dia (όνομα που της δόθηκε 
από τους υπεύθυνους του ΑΡΧΕΛΩΝ) θα 
εγχειριστεί για να αφαιρεθούν τα δύο 
αγκίστρια που βρέθηκαν κατόπιν των 
εξετάσεων στον πεπτικό της σωλήνα και μετά 
από ένα ικανό διάστημα αποθεραπείας θα 
μπορεί να γίνει η επανένταξή της στον 
Αργολικό Κόλπο, με την ευχή μας να μην 
«μπλέξει» στο μέλλον σε παρόμοιες 
καταστάσεις! 

 

(28/08/2014) Προσπάθεια περίθαλψης για 
το θαλασσοπούλι Μύχος  

Στις 28 Αυγούστου 2014 λουόμενοι στην 
περιοχή του Παραλίου Άστρους 
επικοινώνησαν με τα γραφεία του Φορέα 
Διαχείρισης, για να ενημερώσουν σχετικά με 
τον εντοπισμό τραυματισμένου πουλιού. 
Επρόκειτο για το θαλασσοπούλι Μύχος 
(Puffinus yelkouan) όπου οι φύλακες που 
περιπολούσαν στην περιοχή αμέσως 
έσπευσαν να το παραλάβουν. 

Το 
εξαντλημένο πτηνό, αφού δέχτηκε τις 
βασικές πρώτες βοήθειες στα γραφεία, 
απεστάλη στον Σύλλογο Προστασίας και 
Περίθαλψης Άγριας Ζωής (ΑΝΙΜΑ) για 
περαιτέρω περίθαλψη.  
Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την υπεύθυνη 
του Συλλόγου για την κατάσταση της υγείας 
του Μύχου, μας ενημέρωσε πως αν και το 

Άλλες δράσεις 
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πτηνό δεν έφερε εξωτερικά τραύματα, λόγω 
όμως της ευαισθησίας του είδους, δυστυχώς 
εξέπνευσε λίγες ώρες μετά την άφιξή του.  

Λοιπές περιβαλλοντικές 
δράσεις  

(25/6/2014) Μετρήσεις στο Μουστό από το 
ΕΠΑΛ Άστρους στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράμματος Hydrobot 

Στις 25 Ιουνίου 2014 μέλη του προσωπικού 
του Φορέα Διαχείρισης, πέντε μαθητές του 
ΕΠΑΛ Άστρους και δύο υπεύθυνοι 
καθηγητές βρέθηκαν στον υγρότοπο 
Μουστού προκειμένου να 
πραγματοποιήσουν μετρήσεις διαύγειας, 
πίεσης και θερμοκρασίας του νερού, στο 
πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 
Hydrobot.  

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό – 
ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο 
συμμετέχουν οι τάξεις Β Πληροφορικής και 
Γ Ηλεκτρολόγων, από την αρχή της 
σχολικής χρονιάς, σε συνεργασία με το 
Ίδρυμα Ευγενίδου και το εργαστήριο Sea 
Grant του Τεχνολογικού Ινστιτούτου 
Μασαχουσέτης (MIT).  

 

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να κινήσει το 
ενδιαφέρον  των μαθητών για τις 
επιστήμες, την τεχνολογία και τις 
εφαρμογές τους. Αφορά τη θαλάσσια 
ρομποτική και είναι βασισμένο στο 
SeaPerch μέσω του οποίου εκπαιδεύονται 
οι καθηγητές και με τη σειρά τους 
εκπαιδεύουν τους μαθητές τους, στην 

κατασκευή ενός υποβρύχιου ROV (remotely 
operated vehicle – τηλεκατευθυνόμενου 
οχήματος). Οι μετρήσεις της ομάδας του 
ΕΠΑΛ Άστρους προήλθαν από δύο σημεία 
της υγροτοπικής περιοχής, από την πηγή 
της λιμνοθάλασσας καθώς και από το 
κέντρο της, με τη βοήθεια του σκάφους του 
Φορέα Διαχείρισης.  

Στην επίσημη ιστοσελίδα του 
προγράμματος 
[http://hydrobots.gr/index/hydrosensor_total
.php] υπάρχει αναρτημένο το σύστημα 
συλλογής θαλάσσιων μετρήσεων που έχουν 
λάβει τα υδρορομπότ από τα διάφορα μέρη 
της Ελλάδος, με στόχο την αξιοποίηση και 
την εξαγωγή πολύτιμων επιστημονικών 
συμπερασμάτων για το θαλάσσιο 
περιβάλλον της χώρας μας.  

(13/08/2014) Σήμανση περιοχής με 
Pancratium maritimum 

Tα κάτασπρα λουλούδια του «κρίνου της 
θάλασσας» (Pancratium  maritimum), 
ανθίζουν και ευωδιάζουν μεταξύ άλλων και 
εν τω μέσω της ακτής «Πόρτες Μελιγούς» 
στην Αρκαδία. Μέλη του προσωπικού του 
Φορέα Διαχείρισης απογράφοντας τον 
πληθυσμό του στην Περιοχή Απόλυτης 
Προστασίας της Φύσης του υγροτόπου 
Μουστού, με έκπληξη διαπίστωσαν την 
κίνηση αυτοκινήτων πάνω σε έναν από τους 
μεγαλύτερους και πυκνότερους 
πληθυσμούς της περιοχής.  

 

Παράλληλα, ο Φορέας Διαχείρισης δέχτηκε 
καταγγελία δύο ευαίσθητων κατοίκων οι 
οποίοι είχαν επισημάνει το πρόβλημα και 
κατόπιν τούτων, στις 13 Αυγούστου 2014, 
τρία μέλη του προσωπικού, με τη βοήθεια 
των δύο κατοίκων και πλέον 
εγγεγραμμένων εθελοντών του Φορέα 
Διαχείρισης, προέβησαν σε σήμανση της 
περιοχής με ταινία και ενημερωτικές 
ταμπέλες με πληροφορίες για αυτό το τόσο 
σημαντικό και πλέον σπάνιο φυτό.  

Ο «κρίνος της θάλασσας» αποτελεί ένα από 
τα ομορφότερα φυτά των αμμωδών 

παραλιών και ενώ εμφανίζει πολλούς 
πληθυσμούς στη Μεσόγειο είναι λιγότερο 
διαδεδομένος σε άλλα τμήματα της 
Ευρώπης. Ανθίζει το καλοκαίρι - συνήθως 
από τα μέσα Ιουλίου, μέχρι τα τέλη 
Αυγούστου, ενώ το Σεπτέμβρη τελειώνει η 
ανθοφορία του - συχνά χωρίς φύλλα, με 
λευκά αρωματικά άνθη που ξεκινούν από 
έναν υπόγειο βολβό.  

 

Ο οικότοπος του είναι η χαλαρή άμμος στις 
αμμώδεις παραλίες και στους αμμόλοφους 
των αμμοθινών, σε άμεση γειτνίαση με τη 
θάλασσα και παράγει συχνά πυκνές 
συστάδες.  

Ορισμένοι πληθυσμοί του, σε διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας, έχει παρατηρηθεί ότι 
συρρικνώνονται, καθώς η απρόσεκτη 
τουριστική αξιοποίηση των παραλιών 
μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα 
φυτά. Στο Μουστό, το Pancratium 
maritimum δεν είναι πολύ διαδεδομένο και ο 
πληθυσμός του χρειάζεται εποπτεία, ώστε 
να μην υποχωρήσει περαιτέρω.  

Αξίζει να επισημανθεί γενικά ότι, δεδομένης 
της σημαντικότητας και της σπανιότητας 
των φυτών που απαντώνται στον υγρότοπο 
Μουστού, οι επισκέπτες της περιοχής 
οφείλουν να μην προκαλούν βλάβες, όπως 
χάραξη φλοιών δέντρων, κόψιμο ή 
εκρίζωση φυτών, περπάτημα ή οδήγηση 
πάνω σε φυτά, καθώς τέτοιες ενέργειες 
ζημιώνουν σοβαρά το περιβάλλον, 
απαγορεύονται από τη Δασική Νομοθεσία 
και διώκονται ποινικά. 

  

http://hydrobots.gr/index/hydrosensor_total.php
http://hydrobots.gr/index/hydrosensor_total.php
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Το έργο LIFE PINUS τιμήθηκε με 
το βραβείο «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2014»! 

Το Βραβείο “ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2014 – Εκστρατείας 
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης” απένειμε 
στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας –
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ως 
συντονιστής του έργου LIFE – PINUS), ο 
Εθελοντικός Οργανισμός για το Αστικό 
Περιβάλλον ECOCITY, στις 5 Ιουνίου 2014, στην 
Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η βράβευση έγινε για το έργο LIFE PINUS (LIFE 
07 NAT/GR/000286 “Αποκατάσταση των δασών 
Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω  

μια δομημένης προσέγγισης», μετά από 
υποβολή αίτησης συμμετοχής στην Κατηγορία 
3.2 «Βραβεία Οργανισμών και Φορέων του 
Δημοσίου».  

Για την αξιολόγηση του έργου από την κριτική 
επιτροπή, το ΕΚΒΥ επέλεξε να προβάλει την 
ταινία «Το ταξίδι του σπόρου», που είναι 
σημαντική τόσο γιατί αποτελεί ένα από τα 
κυριότερα μέσα προβολής και δημοσιοποίησής 
του, όσο και γιατί παρέχει ενδιαφέροντα 
στοιχεία για το πώς οργανώνεται η 
αποκατάσταση ενός καμένου δάσους! 

Το βραβείο με τον συμβολικό τίτλο «Το Δένδρο 
της Ζωής» παρέλαβε ο κ. Πέτρος Κακούρος, 
δασολόγος, και επιστημονικός υπεύθυνος για το 
έργο LIFE - PINUS, ενώ στην τελετή απονομής 
παρέστη o Συντονιστής Έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 
εκπροσωπώντας το Φορέα Διαχείρισης και η 
Διευθύντρια Marketing και Επικοινωνίας του 
Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.  

 
Στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+, 
το ΕΚΒΥ, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ο 
Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού και η Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, ξεκίνησαν την 
υλοποίηση του έργου LIFE+ ΦΥΣΗ με τον αριθμό 
LIFE07 NAT/GR/000286 και τίτλο 
«Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον 
Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης 
προσέγγισης». Η διάρκεια του έργου ήταν από 
τον Ιανουάριο του 2009 έως και τον Ιούνιο του 
2013. 

Ο Φορέας Διαχείρισης εκπροσωπήθηκε με 
τον Συντονιστή έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. στην 1η 
συνεδρίαση της Ολομέλειας του Εθνικού 
Περιβαλλοντικού Δικτύου (Ε.ΠΕ.ΔΙ.) η οποία 
διοργανώθηκε στις 14 Μαΐου 2014, στο 
πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στις 15 Μαΐου 
2014 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιβαλλοντικών 
και Διαχειριστικών Αρχών (ΕΝΕΑ-ΜΑ) και 
του Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου.  

Η συνεδρίαση της 14ης Μαΐου 2014 άρχισε 
με την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Περιβαλλοντικών και 
Διαχειριστικών Αρχών, από τον κο Γεώργιο 
Κρεμλή (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), ο οποίος έκανε 

και ειδική αναφορά σε θέματα υποβολής 
και έγκρισης προγραμμάτων, στο πλαίσιο 
της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

Στη συνέχεια, η προϊσταμένη της 
Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ., κα Χρυσούλα Κούρτελη, 
παρουσίασε τα Περιβαλλοντικά Δίκτυα, τα 
οποία λειτουργούν στο πλαίσιο των Κρατών 
– Μελών, και περιέγραψε αναλυτικά το 
Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο, όπως αυτό 
προκύπτει από την Υπουργική Απόφαση 
(ΥΑ) συγκρότησής του. 

 

Παράλληλα, έγιναν παρουσιάσεις από την 
ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ και την Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ, με 
αντίστοιχα θέματα:  
 

 Προβλήματα κατά την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων 
περιβαλλοντικών έργων και 

 Περιβαλλοντική Παρακολούθηση 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο 
πλαίσιο της νέας προγραμματικής 
περιόδου 2014-2020 – Δείκτες 
Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης. 

 

Στην Συνεδρίαση εγκρίθηκε και το 
αναθεωρημένο Σχέδιο Κανονισμού 
Λειτουργίας του Δικτύου. 
Στην Κοινή Συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 
2014 παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους 
Κρατών - Μελών καλές πρακτικές 
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων σε 
Προστατευόμενες Περιοχές μέσω 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Επίσης, 
έγινε ενημέρωση των συμμετεχόντων για 
το στάδιο εγκρίσεως των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων των Κρατών – Μελών 
σχετικά με την νέα Προγραμματική Περίοδο 
2014-2020. 

Συμμέτοχη στην 1η συνεδρίαση της ολομέλειας του 
εθνικού περιβαλλοντικού δικτύου (Ε.ΠΕ.ΔΙ.) του ΥΠΕΚΑ 
και στην κοινή συνεδρίαση του Ε.ΠΕ.ΔΙ. με το ΕΝΕΑ 
(European network of environmental authorities– 
managing authorities/ ΕΝΕΑ-ΜΑ) 
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Πράσινο Ταμείο 2014 
Σε συνέχεια της με κωδικό ΦΠ1.1_1.2/2014 
Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του 
Πράσινου Ταμείου στο Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2014», 
Άξονας Προτεραιότητας 1 «Στήριξη Φορέων 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», 
Μέτρο 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών», ο Φορέας 
Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου 
Μουστού πρόταση χρηματοδότησης ύψους 
44.125,00 € για το έτος 2014. 

Το υπ’ αριθμ. 1022/2014 Τεχνικό Δελτίο 
Προτεινόμενης Πράξης, υποβλήθηκε 
ηλεκτρονικά, στις 30 Ιουνίου 2014, με 
δράσεις που κάλυπταν κυρίως τις ανάγκες 
και δαπάνες του φορέα διαχείρισης οι 
οποίες δεν είναι επιλέξιμες από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη" (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) που 
είναι η κύρια πηγή χρηματοδότησης του 

Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα –Μουστού.  

Η πρόταση που υποβλήθηκε αφορούσε σε 
δράσεις που σχετίζονται με την προστασία 
και τη διαχείριση των προστατευόμενων 
περιοχών, καθώς και σε δράσεις σχετικές με 
την εποπτεία τήρησης των μέτρων αυτών 
από τρίτους. 

 

Η προτεινόμενη πράξη του φορέα 
διαχείρισης αναμένεται να εγκριθεί εντός 
του Σεπτεμβρίου 2014 από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου. 

Η πράξη θα υλοποιηθεί με επτά (7) 
επιμέρους υποέργα, τα εξής κατωτέρω: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Διαμόρφωση κήπου 
Δημοτικού σχολείου Πλατάνου. 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αναβάθμιση και 
υποστήριξη του διαδικτυακού τόπου του 
ΦΔΟΠΥΜ.  
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Συντήρηση ξύλινων 
κατασκευών, κτιρίων και οχημάτων.  
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Προμήθεια Υλικών 
Προώθησης και Ενημέρωσης-
Ευαισθητοποίησης.  
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Ασφάλεια εξοπλισμού και 
χώρου εργασίας.  
ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Παραγωγή 
κινηματογραφικής ταινίας για διαγωνιστικά 
φεστιβάλ.  
ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Τεχνικός Ασφαλείας του 
ΦΔ έτους 2015.  

 

 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης, ανταποκρίθηκε στο 
κάλεσμα για έκτακτη σύσκεψη του 
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου πολιτικής 
προστασίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 
την 18η Αυγούστου 2014, με πρωτοβουλία 
του δημάρχου, για το συντονισμό των 
δράσεων των εμπλεκόμενων φορέων 
κατόπιν των ασυνήθιστα πολλών 
πυρκαγιών στα πεδινά της 
προστατευόμενης περιοχής, με πιο 
ανησυχητική την πυρκαγιά που 

εκδηλώθηκε στην Περιοχή Απολύτου 
Προστασίας του υγροτόπου Μουστού την 
17η Αυγούστου 2014. 

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος οι διοικητές του 
Πυροσβεστικού Κλιμάκιου Άστρους και του 
Αστυνομικού Τμήματος Άστρους, ο 
αρμόδιος αντιδήμαρχος για θέματα 
πολιτικής προστασίας, εκπρόσωποι του 
Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού, του Λιμενικού 
Σώματος Άστρους και του Σώματος 
Εθελοντών Σαμαρειτών. Αποφασίστηκε να 
εντατικοποιηθούν οι περιπολίες από τα 
οχήματα όλων των ανωτέρω υπηρεσιών, 
τόσο στα πεδινά, όσο και στα ορεινά. 

Η συνάντηση αποτέλεσε και έναυσμα για 
κάλεσμα των κατοίκων της περιοχής να 
βρίσκονται σε εγρήγορση, αναφέροντας 
στις αρμόδιες Αρχές κάθε ύποπτη και 
ασυνήθιστη ενέργεια που αντιλαμβάνονται, 
ακόμα κι αν αυτή φαίνεται ασήμαντη. 

 
  

Υλοποίηση έργων 
χρηματοδοτικού προγράμματος 
"Φυσικό Περιβάλλον 2014" 

Έκτακτη σύσκεψη με το 
συντονιστικό τοπικό όργανο 
πολιτικής προστασίας Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας 

18.8.2014 Συνάντηση στο  
Γραφείο Δημάρχου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 
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Φορέας 
Διαχείρισης όρους 

Πάρνωνα & 
υγροτόπου 

Μουστού 
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Άστρος Κυνουρίας  
22001 Αρκαδία 

 
Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806 

Email: info@fdparnonas.gr                    
Web: www.fdparnonas.gr  

 
Social Media: 

 https://www.facebook.com/fdparnonas  
http://www.youtube.com/channel/ 

UCRaa_1XiiZql5KmnQehBv8w  
https://vimeo.com/parnonas 

 

  

 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και 
Δημοσιότητας 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αρχείο Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού 
 

 
 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» 
«Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού» 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΤΠΑ 
 

 
 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

https://www.facebook.com/fdparnonas
http://www.youtube.com/channel/
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