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Συμμετοχή σε συνάντηση του 
Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας 
Αρκαδίας 

Την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 κατόπιν 
πρόσκλησης, ο υπεύθυνος του Τμήματος 
Επόπτευσης/Φύλαξης και Εφαρμογών 
Διαχείρισης, συμμετείχε σε συνεδρίαση 
του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας 
Αρκαδίας με σκοπό την αποτίμηση της 
χειμερινής περιόδου και τον 
προγραμματισμό για τα φαινόμενα 
πυρκαγιών, υπό την προεδρία του 
αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας κ. 
Ευάγγελο Γιαννακούρα, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του κεντρικού 
καταστήματος της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.  

Παρόντες στη σύσκεψη ήταν Δήμαρχοι, 
Αντιδήμαρχοι και αρκετοί εκπρόσωποι 
Φορέων που έχουν εμπλοκή στα θέματα 
πρόληψης και καταστολής των 
πυρκαγιών. Στη διάρκεια της σύσκεψης, 
που αποτελεί την καθιερωμένη 
συνάντηση που γίνεται κάθε χρόνο πριν 
την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, 
συζητήθηκαν τυχόν προβλήματα που 
προέκυψαν κατά την χειμερινή περίοδο 
και καθορίστηκαν λύσεις τους. Ακόμα 
συζητήθηκαν θέματα που τυχόν 
προκύψουν κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο και την αντιμετώπισή τους από 
τα όργανα της Πολιτικής Προστασίας. 

 

Πυρκαγιές 

Η πρόληψη των πυρκαγιών αποτελεί 
βασική αρμοδιότητα των φυλάκων του 
Φορέα Διαχείρισης τόσο στις ορεινές 
περιοχές του Πάρνωνα όσο και στις πεδινές 
κατά την αντιπυρική περίοδο. Κατά το 1ο 
τετράμηνο του 2014, οι φύλακες του 
Τμήματος συμμετείχαν σε πέντε 
κατασβέσεις σε δασικά και υγροτοπικά 
οικοσυστήματα. Τα αίτια των παραπάνω 
πυρκαγιών ήταν, τις περισσότερες φορές, η 
αμέλεια κτηνοτρόφων και ιδιωτών. 

Καταγραφή άγριας πανίδας 
και ορνιθοπανίδας 

Το διάστημα του 1ου τετραμήνου 2014, οι 
φύλακες κατά τη διάρκεια των 
περιπολιών τους είχαν τη δυνατότητα να 
κάνουν παρακολούθηση διαφόρων 
ειδών ορνιθοπανίδας και άγριας πανίδας, 
στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο 
πρόγραμμα καταγραφής και 
παρακολούθησης ειδών πανίδας. Τα 
δεδομένα που συλλέγονται πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν στην καταγραφή και 
χαρτογράφηση της ζωογεωγραφίας των 
ειδών της προστατευόμενης περιοχής. 

Καταγραφή παράνομων 
περιστατικών 

Οι φύλακες του ΦΔ προέβησαν σε 
καταγραφή τεσσάρων (4) παράνομων 
περιστατικών, όπως απορρίψεις 
«μπαζών» και απορριμμάτων σε 
διάφορες τοποθεσίες της ευρύτερης 

περιοχής. Πέραν 
της καταγραφής των 
παράνομων περιστατικών οι φύλακες 
του τμήματος συμμετείχαν και στο 
καθαρισμό ρέματος από στρώματα 
κρεβατιών όπου είχαν απορριφθεί στο 
δρόμο που οδηγεί προς τον Αη Γιάννη.  

Επίσης φύλακες του τμήματος 
συμμετείχαν και στο καθαρισμό του 
μονοπατιού στους καταρράκτες της 
Λεπίδας στο Πλάτανο. 

Συμμετοχή σε δράσεις άλλων 
Τμημάτων 

Παίζοντας ενεργό ρόλο στις δράσεις που 
στοχεύουν στην ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού, οι φύλακες 
του Τμήματος, συμμετείχαν σε δέκα (10) 
ξεναγήσεις ομάδων και σχολείων στην 
προστατευόμενη περιοχή, ενώ βοήθησαν 
σημαντικά στην επιτυχημένη 
ολοκλήρωση διαφόρων εκδηλώσεων του 
Φορέα Διαχείρισης (Πανευρωπαϊκή 
Γιορτή  πουλιών, Γιορτή Καστάνου, 
κ.λπ.). 
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Το Ζώο της Εβδομάδας 

Το 1ο τετράμηνο του 2014 το Τμήμα 
Προστασίας και Διαχείρισης συνέχισε 
την εβδομαδιαία συγγραφή δελτίων 
τύπων της ενότητας ενημέρωσης με 
τίτλο «Το ζώο της εβδομάδας». Αυτή η 
ενότητα των δελτίων τύπου σκοπό 
έχει την ενημέρωση του κοινού για 
είδη της πανίδας που εξαπλώνονται 
στην περιοχή ευθύνης του Φορέα 
Διαχείρισης και εμφανίζουν 
ενδιαφέρον είτε σε σχέση με τη 
βιολογία και τον οικολογικό τους ρόλο 
είτε/και σε σχέση με τη σπανιότητά 
τους και την ανάγκη προστασίας τους. 
Συνολικά εντός του 1ου τετραμήνου 
2014 συντάχθηκαν τα παρακάτω 
δελτία τύπου κατά θέμα: 

Λαγός (Lepus europaeus) 

Αγριογούρουνο (Sus scrofa) 

Πετρίτης (Falco peregrinus) 

Σπιτόφιδο (Zamenis situlus) 

Νυφίτσα (Mustela nivalis) 

Γερακίνα (Buteo buteo) 

Πετροκούναβο (Martes foina) 

Ασπάλακας του Stankovic (Talpa 
stankovici) 

Ασβός (Meles meles) 

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus) 

Αλκυόνα (Alcedo atthis) 

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea) 

Αλεπού (Vulpes vulpes) 

Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo) 

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos) 

Παρακολούθηση στην 
προστατευόμενη περιοχή.  

Αντικείμενο του έργου 
παρακολούθησης στην 
προστατευόμενη περιοχή του όρους 
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού 
είναι η καταγραφή, η αξιολόγηση και η 
παρακολούθηση της κατάστασης 
διατήρησης ειδών και τύπων 
οικοτόπων. Με το παρόν έργο θα 
σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα 
σύστημα επιστημονικής 
παρακολούθησης (monitoring) σε 
τοπικό επίπεδο (στην περιοχή ευθύνης 
του Φορέα Διαχείρισης), το οποίο θα 
είναι ενταγμένο σε ένα εθνικού 
επιπέδου σύστημα παρακολούθησης 
ειδών και τύπων οικοτόπων, (Άρθρο 11 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ).Με το έργο 
αυτό θα διασφαλιστεί η εποπτεία και η 
εφαρμογή ενός συστήματος 
επαναξιολόγησης (σε σχέση με τη 2η 
Έκθεση Εφαρμογής της Οδηγίας) της 
κατάστασης διατήρησης ειδών και 
τύπων οικοτόπων.  

Ταυτόχρονα, θα τροφοδοτήσει 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, καθώς και την 1η Εθνική 
Έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 
2009/147/ΕΕ για την περίοδο 2008-2012 
με την νέα μορφή που αναπτύχθηκε 
από τα Κράτη Μέλη. 

Το 1ο τετράμηνο του 2014 
πραγματοποιήθηκε σημαντική 
πρόοδος σχετικά με τα προγράμματα 
παρακολούθησης των ειδών και 
τύπων οικοτόπων της 
προστατευόμενης περιοχής.  

Έχοντας ολοκληρωθεί η Α’ Φάση των 
περισσότερων προγραμμάτων 
παρακολούθησης μέχρι τα τέλη του 
2013, μέσα στον πρώτο μήνα του 2014 
έγινε από την Επιτροπή Παραλαβής 
των έργων ο έλεγχος και οι διορθώσεις 
στα παραδοτέα των αναδόχων και η 
οριστική παραλαβή των τελικών 
παραδοτέων. Η έναρξη της Β’ Φάσης 
των προγραμμάτων παρακολούθησης 
σήμανε και την έναρξη των εργασιών 
πεδίου.  

Συγκεκριμένα, ομάδες εξειδικευμένων 
επιστημόνων και ειδικών σε κάθε έναν 
από τους τομείς των προγραμμάτων 
επισκέπτονται την υπό μελέτη περιοχή 
και καταγράφουν δεδομένα 
παρουσίας, αφθονίας, κ.λπ. σχετικά με 
τα είδη και τύπους οικοτόπων.  

Για την εν λόγω περίοδο, έχουν 
πραγματοποιηθεί ήδη δέκα επισκέψεις 
ομάδων έργου επτά αναδόχων: 
καταγραφής πουλιών, μανιταριών, 
ψαριών, θηλαστικών, ασπονδύλων, 
χλωρίδας και τύπων οικοτόπων. Η 
εργασία πεδίου πραγματοποιήθηκε - 
ανάλογα με τη βιοτική ομάδα για 
παρακολούθηση – είτε σε στοχευμένες 
περιοχές και βιοτόπους, π.χ. πηγές για 
τα μαλάκια των γλυκών νερών, είτε σε 
ευρύτερη ποικιλία βιοτόπων, π.χ. για 
τα πουλιά.  

Δράσεις Τμήματος Προστασίας & 
Διαχείρισης 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι για ορισμένες 
ομάδες οργανισμών, όπως τα μαλάκια 
των γλυκών νερών, είναι η πρώτη 
φορά που πραγματοποιείται 
ερευνητική εργασία πεδίου στην 
προστατευόμενη περιοχή, αφήνοντας 
μεγάλες προσδοκίες για την 
ανακάλυψη νέων ειδών για τη 
βιολογία που η παρουσία τους στην 
περιοχή θα είναι μοναδική 
παγκοσμίως! 

Οι εργασίες πεδίου των αναδόχων των 
έργων παρακολούθησης αναμένεται 
να κορυφωθούν κατά τη διάρκεια του 
επόμενου τετραμήνου, καθώς οι 
καιρικές συνθήκες θα είναι 
ευνοϊκότερες για την καταγραφή και 
παρακολούθηση των περισσότερων 
ειδών.  

Προσπάθεια ανάδειξης και 
χαρακτηρισμού μνημείων 
της νεότερης ιστορίας της 
περιοχής. 

Με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ 
353/ΑΠΠ/6.9.2010), και τροποποιήσεις 
αυτής, καθορίστηκαν οι χρήσεις, όροι 
και περιορισμοί δόμησης για την 
προστασία των χερσαίων και υδάτινων 
εκτάσεων της περιοχής όρους 
Πάρνωνα υγροτόπου Μουστού, και 
ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 1 
αυτής, ορίζονται τα ακόλουθα σχετικά 
με τον σκοπό: 

 «Με την παρούσα απόφαση 
αποσκοπείται ο καθορισμός μέτρων 

προστασίας της φύσης και του τοπίου και 
των φυσικών σχηματισμών σε χερσαία 
και υδάτινα τμήματα της περιοχής του 

όρους Πάρνωνα και του Υγροτόπου 
Μουστού, που διακρίνονται για την 

μεγάλη βιολογική, οικολογική, 
αισθητική, επιστημονική, 

γεωμορφολογική και εκπαιδευτική τους 
αξία.Ειδικότερα, επιδιώκεται η 
αποτελεσματική προστασία του 

μοναδικού για την πολύπλευρη αξία του 
οικοσυστήματος της περιοχής του όρους 

Πάρνωνα και του Υγροτόπου Μουστού, η 
οποία είναι σημαντική για την προστασία 
της φύσης και του τοπίου στη χώρα μας 

και ιδιαίτερα για τη διατήρηση του 
τοπίου, των τύπων οικοτόπων, της 

άγριας ορνιθοπανίδας και χλωρίδας 
καθώς και των σχέσεων φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος». 

Βασιζόμενοι στα ανωτέρω, ο Φορέας 
Διαχείρισης με πλήρως επιστημονική 
τεκμηρίωση και με επιτόπιο έλεγχο 
κατέδειξε προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν δύο από τα 
σημαντικότερα μνημεία της 
προστατευόμενης περιοχής με σκοπό 
την ανάδειξή τους και τον 
χαρακτηρισμό τους ως μνημεία της 
νεότερης ιστορίας της περιοχής. 
Συγκεκριμένα, η αφαίρεση – κλοπή 
λίθινων τμημάτων (αγκωνάρια) της 
φέρουσας τοιχοποιίας εκατέρωθεν της 
πεζογέφυρας στην εκβολή του 
«Βαυαρικού» καναλιού στον 
υγρότοπο Μουστού στάθηκε η 
αφορμή για την γραπτή αναφορά στην 
Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και 
Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος.  

Η Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων σε 
γραπτή απάντησή της επιβεβαίωσε ότι 
απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία 
επί των κατασκευών του καναλιού 
(λίθοι, μηχανισμοί, θυρίδες) χωρίς 
σχετική έγκριση, όπως επίσης και 
οποιαδήποτε αφαίρεσή τους. 
Πρόκειται για κατασκευή, παλιότερη 
των 100 ετών, δομημένη με συμπαγείς 
λίθους η οποία εντάσσεται στα έργα 
αποστράγγισης του υγροτόπου 
Μουστού που έγιναν επί βασιλείας 
Όθωνα από βαυαρούς μηχανικούς. 
Αναμένεται πλέον η επίσκεψη 
κλιμακίου της Υπηρεσίας Νεότερων 
Μνημείων στην περιοχή προκειμένου 
να ξεκινήσει η νόμιμη διαδικασία 
επίσημης ανακήρυξης του 
"Βαυαρικού" ως μνημείο της νεότερης 
ιστορίας της περιοχής . 

Επίσης, η 
ανάγκη συντήρησης και 
ανάδειξης του μονότοξου πέτρινου 
γεφυριού που αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της φυσιογνωμίας του 
Πλατάνου Αρκαδίας και έχει 
πολιτιστικό ενδιαφέρον, 
επισημάνθηκε στην γραπτή αναφορά 
προς την αρμόδια για την περιοχή 
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως, 
στο πετρογέφυρο του Πλατάνου είναι 
εμφανή τα σημάδια της εγκατάλειψης, 
με τον κισσό (Hedera helix) να έχει 
καλύψει σχεδόν το μισό γεφύρι. Η 
επίδραση του κισσού είναι εμφανής με 
αρκετά λίθινα τμήματα (αγκωνάρια) 
της φέρουσας τοιχοποιίας του 
γεφυριού, να έχουν αποκολληθεί. 
Εμφανής, σε μικρότερη κλίμακα, είναι 
και η υποσκαφή που έχει υποστεί η 
θεμελίωση του βάθρου λόγω της 
ορμής των υδάτινων όγκων. Το 
πετρογέφυρο του Πλατάνου είναι ένα 
κομμάτι της ιστορίας και παράδοσης 
του χωριού.  

Στις μέρες μας η χρηστικότητά του έχει 
περιοριστεί, ωστόσο η ομορφιά του 
περισσεύει. Χτισμένο το 1826 από τους 
Οθωμανούς, εξυπηρετούσε τις 
καθημερινές ανάγκες των κατοίκων, 
καθώς συνέδεε τον Πλάτανο με την 
παραλιακή Κυνουρία. Συντηρήθηκε 
για πρώτη και τελευταία φορά το έτος 
1936 και έκτοτε έχει αφεθεί έρμαιο 
τόσο των καιρικών συνθηκών όσο και 
των ορμητικών υδάτινων όγκων που 
συγκεντρώνονται από την Λεπίδα 
(καταρράκτης Λεπίδας) και τους γύρω 
χείμαρρους . 

Με την κατάδειξη του προβλήματος, 
αναμένεται η ανταπόκριση της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων ώστε να 
προβεί στις ενέργειες που είναι 
απαραίτητες αφενός για τις τεχνικές 
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παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες για 
την συντήρηση του γεφυριού και 
αφετέρου για την διερεύνηση της 
δυνατότητας ένταξης του σε κάποιο 
καθεστώς προστασίας. 

 

  

 

Πληροφοριακές πινακίδες 
και πίνακες  

Στο πλαίσιο υποστήριξης των 
δράσεων ενημέρωσης του κοινού, το 
Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας έχει εκπονήσει και 
προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
διαδικασίες για την υλοποίηση του 
έργου «Προμήθεια, μεταφορά και 
εγκατάσταση πληροφοριακών 
πινακίδων και πινάκων εντός της 
προστατευόμενης περιοχής όρους 
Πάρνωνα – υγροτόπου Μουστού». Το 
έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Περιβαλλοντικές Δράσεις 
και εκδηλώσεις  

Εκδήλωση παρατήρησης υδρόβιων 
πουλιών μαζί με μεσοχειμωνιάτικες 

καταμετρήσεις στον υγρότοπο 
Μουστού (22/01/2014) 

Διοργανώθηκε η πρώτη για τη φετινή 
χρονιά, εκδήλωση παρατήρησης και 
αναγνώρισης υδρόβιων πουλιών στον 
υγρότοπο του Μουστού. Παράλληλα, 
στο πλαίσιο των Μεσοχειμωνιάτικων 
Καταμετρήσεων Υδροβίων Πουλιών 
(ΜΕΚΥΠ) το υγροτοπικό σύμπλεγμα 
του Μουστού «σαρώθηκε» 
προκειμένου να καταγραφούν οι 
υδρόβιοι πληθυσμοί των πουλιών στις 
περιοχές α) λιμνοθάλασσα Μουστού, 
β) υγρότοπο Χερονησίου, γ) εκβολή 
του Τάνου ποταμού, δ) υγρότοπο 
περιοχής Ατσίγγανου και ε) έλος των 
Κάτω Βερβένων. 

Απολογισμός του 1ου για φέτος 
καθαρισμού ακτής στον υγρότοπο 
Μουστού (06/02/2014) 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Υγροτόπων πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη, για τη φετινή χρονιά, δράση 
καθαρισμού ακτής στην περιοχή 
Απόλυτης Προστασίας του υγροτόπου 
Μουστού, σε τμήμα της ακτής από την 
εκβολή του Βαυαρικού καναλιού έως 
την περιοχή του Χερονησίου.  

Σκοπός της εν λόγω δράσης ήταν η 
απομάκρυνση του σωρού σκουπιδιών 
που είχε σωρευτεί στην παραλία μετά 
την κακοκαιρία που έπληξε την 
περιοχή τον Δεκέμβριο του 2013. Το 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης και 
τρεις υπάλληλοι του Τμήματος 
Καθαριότητας του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας κατάφεραν να 
απομακρύνουν από την περιοχή 
περισσότερες από πενήντα μεγάλες 
σακούλες απορριμμάτων με κυρίαρχο 
για άλλη μια φορά το πλαστικό. 

Εκδήλωση απελευθέρωσης 
γερακίνων στο Λεωνιδίου 
(21/03/2014)  

Σε συνεργασία με το Σύλλογο 
Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας 
Ζωής (ANIMA) διοργανώθηκε 
απελευθέρωση τεσσάρων γερακίνων 
(Buteo buteo) που μεταφέρθηκαν στη 
θέση Μετόχι Αγίου Χαραλάμπους στο 
Λεωνίδιο Αρκαδίας με σκοπό την 
επανένταξή τους στη φύση. Τα άγρια 
πτηνά είχαν περισυλλεχθεί 
τραυματισμένα και φιλοξενούνταν στις 
εγκαταστάσεις της ΑΝΙΜΑ, όπου 
αποθεραπεύθηκαν και ήταν υγιή να 
αφεθούν ελεύθερα για επανένταξη στο 
φυσικό τους περιβάλλον.  

Περίπου 350 άτομα παρευρέθησαν 
στην εκδήλωση στον προαύλιο χώρο 
του Αγίου Χαραλάμπους. Στο σύνολο 
τους ήταν κυρίως μαθητές και 
εκπαιδευτικοί από το Δημοτικό, 
Γυμνάσιο και ΕΠΑΛ Λεωνιδίου. Οι 
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απελευθερώσεις πραγματοποιήθηκαν 
από την εκπρόσωπο της ΑΝΙΜΑ κα 
Αλευρά Καίτη με τη συμμετοχή 
τεσσάρων μαθητών που επιλέχθηκαν 
μετά από κλήρωση.  

Νωρίτερα, στελέχη του φορέα 
διαχείρισης ενημέρωσαν τους 
μαθητές, εντός των σχολικών 
αιθουσών, για τα σημαντικά είδη 
άγριας ορνιθοπανίδας που απαντώνται 
στην προστατευόμενη περιοχή και 
διένειμαν φυλλάδια με χρήσιμες 
οδηγίες για την τήρηση ορθής 
συμπεριφοράς σε αυτήν. Κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης κληρώθηκαν 
επίσης αναμνηστικά δώρα του φορέα 
διαχείρισης για ακόμα έξι τυχερούς 
μαθητές.  

Συμμετοχή στην εκδήλωση 
«Αρκαδικό Πανηγύρι» (23/03/2014) 

Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε 
στην εκδήλωση «Αρκαδικό Πανηγύρι» 
που διοργανώθηκε από το Σύλλογο 
Αρκάδων Ηρακλείου Αττικής, υπό την 
Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού 
στην κεντρική πλατεία της 25ης 
Μαρτίου-Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 
Ηρακλείου Αττικής.  

Το Τμήμα Πληροφόρησης 
επιμελήθηκε για την εκδήλωση αυτή 
τέσσερα poster με πληροφορίες και 
φωτογραφική απεικόνιση του φυσικού 
πλούτου που διαθέτει η 

προστατευόμενη περιοχή με σκοπό 
την ανάδειξή της.  

Κατασκευή χελιδονοφωλιών σε 
νηπιαγωγεία με αφορμή την 
εκδήλωση «Χελιδονίσματα» (4 & 
10/04/2014) 

Η εκδήλωση υλοποιείται κάθε χρόνο 
με το συντονισμό της Ελληνικής 
Ορνιθολογικής Εταιρείας.  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
παρουσιάστηκε σε δύο νηπιαγωγεία 
της περιοχής του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας, δεδομένου ότι η δράση 
αυτή συνδεόταν με το έργο και τις 
δράσεις που υλοποιούσαν ήδη την 
περίοδο εκείνη εντός του Σχολείου. 
Συγκεκριμένα: 

• Την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014, 
σε 17 μαθητές του Νηπιαγωγείου 
Αγίου Ανδρέα,  

• Τη Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, σε 
22 μαθητές του Νηπιαγωγείου 
Παραλίου Άστρους.  

Στις σχολικές ομάδες παρουσιάστηκε 
το θέμα «Υποδεχόμαστε την Άνοιξη και 
τα χελιδόνια». Η παρουσίαση 
συνδυάστηκε με την κατασκευή μιας 
χελιδονοφωλιάς από τους μικρούς 
μαθητές, ανά ομάδες.  

Συνολικά κατασκευάστηκαν 12 
χελιδονοφωλιές, οι οποίες θα 
τοποθετηθούν σε κατάλληλα 
διαμορφωμένες θέσεις στα δύο 
σχολεία.  

Τα υλικά της εκδήλωσης (πηλός, 
χάρτινα κουτιά και φωτοτυπίες με 
ενημερωτικό υλικό και πατρόν 
χελιδονοφωλιάς), καλύφθηκαν από τις 
πιστώσεις του Φορέα Διαχείρισης στo 
πλαίσιο υλοποίησης του 

προγράμματος περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης.  

Εθελοντικός καθορισμός στις Καρυές 
Λακωνίας με αφορμή την καμπάνια 
Let’s Do It (4/04/2014) 

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Let’s Do 
It – Greece», πραγματοποιήθηκε 
καθαρισμός από το προσωπικό του 
φορέα διαχείρισης και από τους 
μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου Καρυών Λακωνίας. Το 
σύνολο των απορριμμάτων ήταν για 
άλλη μια χρονιά οι πλαστικές 
σακούλες, κουτάκια αλουμινίου, 
μπουκάλια, καπάκια, αποτσίγαρα κ.α. 

Συμμετοχή σε έκθεση για τις 
προστατευόμενες περιοχές Νatura με 
τίτλο «Ανακαλύψτε την «Άγνωστη 
Ελλάδα, Περιοχές Natura». 

Η προστατευόμενη περιοχή όρους 
Πάρνωνα και υγροτόπου Μούστου 
αποτελεί μία από τις 20 περιοχές που 
πρόκειται να συμμετέχουν στην 
έκθεση που διοργανώνει το Μουσείο 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και που 
σχετίζεται με τις προστατευόμενες 
περιοχές Νatura, με τίτλο 
«Ανακαλύψτε την Άγνωστη Ελλάδα, 
Περιοχές Natura».  

Η έκθεση αυτή διοργανώνεται με 
αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων 
λειτουργίας του Μουσείου από την 
ίδρυση του το 1964. Μέσα στα 50 
χρόνια λειτουργίας του συγκρότησε 
ένα από τα σημαντικά Μουσεία 
Φυσικής Ιστορίας στον κόσμο, 
συνέβαλε περισσότερο από 
οποιονδήποτε οργανισμό στην έρευνα 
για την ελληνική χλωρίδα και πανίδα, 
στην εκπαίδευση και πληροφόρηση 
για περιβαλλοντικά θέματα καθώς και 
στην ανάγκη προστασίας της φύσης 
στην Ελλάδα και στον διεθνή χώρο.  
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Τα εγκαίνια θα γίνουν αρχές Ιουνίου 
2014 και η έκθεση θα διαρκέσει 
τουλάχιστον έως το τέλος του 2014. 
Βασικός σκοπός της έκθεσης είναι η 
ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση 
του κοινού με την παροχή 
επιστημονικά έγκυρων και 
επικαιροποιημένων πληροφοριών για 
τις προστατευόμενες περιοχές της 
Ελλάδας και τα σπάνια είδη που 
συναντώνται εκεί, καθώς και η 
ανάδειξη μοναδικών διαδρομών στην 
Φύση.  

Η έκθεση θα ακολουθήσει τις 
σύγχρονες μουσειολογικές τάσεις και 
θα βασίζεται στη χρήση 
οπτικοακουστικών μέσων. Οι βασικοί 
άξονες της έκθεσης περιλαμβάνουν: 

 Παρουσίαση 20 περιοχών Natura 
με παράλληλες προβολές και 
πληροφορίες, 

 Παρουσίαση των περιοχών στον 
ανάγλυφο δορυφορικό χάρτη, 
αποτέλεσμα έργου του Μουσείου 
με επιστημονικούς φορείς, 

 Σήμανση σπάνιων ζώων και 
φυτών της Ελλάδας των 
προστατευόμενων περιοχών με 
παράλληλες προβολές, 

 Ανάδειξη δειγμάτων χλωρίδας και 
πανίδας από τις συλλογές του 
Μουσείου, 

 Προτάσεις για εξερεύνηση 
μοναδικών διαδρομών μέσα στην 
ελληνική φύση. 

Ο Φορέας Διαχείρισης παραχώρησε 
για την έκθεση φωτογραφικό υλικό 
από την προστατευόμενη περιοχή, 
όπως φωτογραφίες τοπίου, 
«καλλιτεχνικού» χαρακτήρα και 
πανοραμικές φωτογραφίες, οι οποίες 
θα αξιοποιηθούν και στο έντυπο υλικό 
που θα συνοδεύει την εκδήλωση.  

Επισκέψεις και ξεναγήσεις  

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά οι 
επισκέψεις και οι ξεναγήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στην 
προστατευόμενη περιοχή όρους 
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού 
αλλά και στα Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, Άστρους 
και Καστάνιτσας, κατά το πρώτο 
τετράμηνο του 2014: 

Στις 23/01/2014 οι B’ & Γ’ τάξεις του 
ΕΠΑΛ Άστρους επισκέφθηκαν το 
κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους. Σύνολο επισκεπτών 70 
άτομα. 

 

Στις 13/02/2014 οι Γ' & Δ' τάξεις του 
Δημοτικού Σχολείου Άστρους 
επισκέφθηκαν το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους. Σύνολο επισκεπτών 50 
άτομα. 

 

Στις 13/03/2014 η περιβαλλοντική 
ομάδα της Γ΄ Γυμνάσιου Άστρους με 
ομάδα φιλοξενούμενων Ισπανών 
μαθητών επισκέφθηκαν την 
προστατευόμενη περιοχή Πάρνωνα – 
Μουστού. Σύνολο επισκεπτών 41 
άτομα.  

 

Στις 14/03/2014 το 5ο Γυμνάσιο 
Χαλανδρίου επισκέφθηκε το 
Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους και στην 

προστατευόμενη περιοχή του 
υγροτόπου Μουστού. Σύνολο 
επισκεπτών 90 άτομα.

 

Στη 01/04/2014 το 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Άργους επισκέφθηκε τον 
υγρότοπο Μουστού και το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους. Σύνολο επισκεπτών 40 
άτομα.  

 

Στις 04/05/2014 οι πεζοπόροι από 
τον Όμιλο Φίλων Βουνού και 
Θάλασσας ξεναγήθηκαν στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας και στην 
Προστατευόμενη Περιοχή του 
Πάρνωνα. Σύνολο επισκεπτών 26 
άτομα.  

 

317 επισκέπτες 
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Επισκέψεις 
περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης σε σχολεία  

Παρουσίαση με θέμα «Θηλαστικά 
του Πάρνωνα» στο Δημοτικό 
Σχολείο Αγίου Πέτρου Αρκαδίας 
(31/01/2014)  

Η περιβαλλοντική ενημέρωση των 
πέντε μαθητών αφορούσε τη 
γνωριμία των μαθητών με τα 
θηλαστικά που απαντώνται στην 
προστατευόμενη περιοχή του 
Πάρνωνα, καθώς και ο ρόλος του 
Φορέα Διαχείρισης στην διατήρηση 
των ιδιαίτερων στοιχείων της 
περιοχής αρμοδιότητάς του. Επίσης 
έγινε παρουσίαση για την χλωρίδα 
και τα ενδημικά φυτά του Πάρνωνα 
από τον ξεναγό του Φορέα 
Διαχείρισης. H ενημέρωση 
συνεχίστηκε με προβολή βίντεο από 
σπάνια και απειλούμενα θηλαστικά 
όπως είναι η βίδρα και το τσακάλι 
και ακολούθησε συζήτηση μεταξύ 
μαθητών και του προσωπικού του 
Φορέα Διαχείρισης. Στο τέλος της 
επίσκεψης μοιράστηκαν 
αναμνηστικά δώρα στους μικρούς 
μαθητές και στην εκπαιδευτικό του 
Δημοτικού Σχολείου. 

Παρουσίαση με θέμα “Protected 
Area of mount Parnon & Moustos 
wetland” στο Γυμνάσιο Άστρους 
(02/02/2014) 

Πραγματοποιήθηκε η 
προγραμματισμένη επίσκεψη 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο 
Γυμνάσιο Άστρους στο πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού προγράμματος που 
υλοποιεί το Σχολείο με τίτλο «Νέοι 
Δημοσιογράφοι για το περιβάλλον».  

Η ειοσιπενταμελής περιβαλλοντική 
ομάδα της Γ’ Γυμνασίου 
παρακολούθησε μια δίωρη 
ενημερωτική παρουσίαση στα 
αγγλικά με θέμα “Protected Area of 
mount Parnon & Moustos wetland”. 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
έγινε παράλληλη παρουσίαση της 
ταινίας «Το ταξίδι του σπόρου / The 
travelling seed» που δημιουργήθηκε 
στο πλαίσιο του Έργου LIFE+ PINUS 
(LIFE07NAT/GR/00286) 
«Αποκατάσταση των δασών Pinus 
nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) 
μέσω μιας δομημένης προσέγγισης». 
Στο τέλος της επίσκεψης δόθηκαν 
για το αρχείο του Γυμνασίου 
ενημερωτικά φυλλάδια του έργου 
Life Pinus καθώς και αντίγραφα της 
ταινίας.  

Παρουσιάσεις με θέμα «Τα 
ενδημικά φυτά του Πάρνωνα» και 
«Τα φαράγγια του Πάρνωνα», στο 
Δημοτικό Σχολείο Τυρού Αρκαδίας 
(14/02/2014) 

Η ενημέρωση των εξήντα πέντε 
μαθητών και των πέντε 
εκπαιδευτικών, αφορούσε στα 
ενδημικά φυτά και στη γνωριμία 
των παιδιών με τα σπάνια είδη 
χλωρίδας που απαντώνται στην 
προστατευόμενη περιοχή.  

Ο ξεναγός του Φορέα Διαχείρισης 
πρόβαλε επίσης, παρουσίαση για τα 
φαράγγια της περιοχής, τα οποία 

αποτελούν ιδιαίτερα φυσικά 
μνημεία του Πάρνωνα και 
τουριστικός προορισμός για πολλούς 
ορειβατικούς συλλόγους τα 
τελευταία χρόνια. Στο τέλος της 
ενημέρωσης προβλήθηκαν βίντεο 
από απελευθερώσεις διαφόρων 
ειδών άγριας ορνιθοπανίδας και 
έγινε συζήτηση μεταξύ των μικρών 
μαθητών και των εκπαιδευτικών. 

Τέσσερις παρουσιάσεις 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 
στο Δημοτικό Σχολείο Άστρους 
(26/02/2014)  

Το περιεχόμενο των παρουσιάσεων 
απευθύνονταν στους μαθητές όλων 
των τάξεων του σχολείου οι οποίοι 
το παρακολούθησαν με ενδιαφέρον. 
Η ενημέρωση των μαθητών 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 
οπτικοακουστικού υλικού μέσω 
προβολών και αφορούσε σε 
τέσσερις παρουσιάσεις: 

• Η Α΄ και Β΄ τάξη 
παρακολούθησε προβολή με 
θέμα: «Τα σπάνια φυτά του 
Πάρνωνα και η χρήση τους στην 
κηποτεχνία». Την παρουσίαση 
θα συνοδεύσει δράση φύτευσης 
στον κήπο του σχολείου με τη 
συμμετοχή των μαθητών, η 
οποία θα διεξαχθεί την επόμενη 
εβδομάδα. 

• Η Γ΄ και Δ΄ τάξη 
παρακολούθησε προβολή με 
θέμα: «Η αξία του νερού». 

• Η Ε΄ και ΣΤ΄ παρακολούθησε 
προβολή με θέμα: «Η οικολογική 
αξία του ορεινού οικοσυστήματος 
του Πάρνωνα στην 
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προστατευόμενη περιοχή 
«Πάρνωνα-Μουστού.   

• Η Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη 
παρακολούθησε προβολή με 
θέμα: «Τα ερπετά του Πάρνωνα: 
οι παρεξηγημένοι ευεργέτες του 
ανθρώπου». 

Τις παρουσιάσεις παρακολούθησαν 
περίπου 150 μαθητές παρουσία των 
εκπαιδευτικών τους. 

Παρουσίαση με θέμα «Τα ενδημικά 
φυτά του Πάρνωνα & η χρήση τους 
στην κηποτεχνία» και δράση 
δεντροφύτευσης σε νηπιαγωγείο 
Βερβένων (11/03/2014) 

Μέσω του πλούσιου φωτογραφικού 
υλικού οι είκοσι επτά μαθητές και οι 
δύο εκπαιδευτικόι τους, είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν ορισμένα 
από τα σπάνια είδη της χλωρίδας 
που απαντώνται στην 
προστατευόμενη περιοχή. Η 
παρουσίαση συνδυάστηκε με το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
υλοποιείται ήδη από την αρχή της 
σχολικής χρονιάς στο Νηπιαγωγείο 
με τίτλο «Το μουσικό μποστάνι». 
Στη συνέχεια, με τη συμμετοχή των 
μικρών μαθητών και των 
εκπαιδευτικών, ακολούθησε 
φύτευση δενδρυλλίων, κυρίως 
εσπεριδοειδών, με στόχο να 
μετατραπεί ο κήπος του 
Νηπιαγωγείου σε ένα υπαίθριο 
εργαστήριο κηποτεχνίας. 

Παρουσίαση με θέμα «Τα ενδημικά 
φυτά του Πάρνωνα & η χρήση τους 
στην κηποτεχνία» και δράση 
δεντροφύτευσης στο Γυμνάσιο 
Τυρού (12/03/2014) 

 Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε 
σε σαράντα περίπου μαθητές του 
Γυμνασίου Τυρού. Ολοκληρώθηκε 
με συζήτηση γύρω από τη χρήση 
του πράσινου στοιχείου στον κήπο 
μας καθώς και με μερικές βασικές 
συμβουλές του καλού κηπουρού. 
Στη συνέχεια, με τη συμμετοχή 
μαθητών και εκπαιδευτικών, 
φυτεύτηκαν διάφορα είδη δέντρων 
και θάμνων στον κήπο του Σχολείου.  

Η εισήγηση με θέμα: «Τα ενδημικά 
φυτά του Πάρνωνα & η χρήση τους 
στην κηποτεχνία», είχε 
προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να 
ανταποκρίνεται στην ηλικία και 
ενδιαφέροντα των μαθητών.  

Ιστοσελίδα 
www.fdparnonas.gr και 
κοινωνική δικτύωση 

Το Τμήμα με στόχο την επικοινωνία με 
άτομα ή ομάδες με κοινά 
περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα έχει 
επιμεληθεί και αποστείλει εντός του 
1ου τετραμήνου 2014 είκοσι οκτώ (28) 
δελτία τύπου και επτά (7) βίντεο, ενώ 
έχει επιμεληθεί και αναρτήσει στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα 
Διαχείρισης δέκα τέσσερις (14) 

ανακοινώσεις σχετικά με: επισκέψεις 
και ξεναγήσεις στην προστατευόμενη 
περιοχή, επισκέψεις περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης σε σχολεία, περίθαλψη 
τραυματισμένων ζώων και συμμετοχή 
σε διάφορες εκδηλώσεις.  

Το προσωπικό του Τμήματος 
καθημερινά, παρακολουθεί και 
ενημερώνει με κείμενα, φωτογραφίες 
και βίντεο από τις υλοποιούμενες 
δράσεις τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης του Φορέα Διαχείρισης.  

Το τμήμα προωθεί επίσης κάθε 
Παρασκευή την καθιερωμένη ενότητα 
ενημέρωσης που αφορά στο «Ζώο της 
εβδομάδας» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOCIAL MEDIA 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ & 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

https://www.facebook.com/fdparnonas   

http://www.youtube.com/channel/UCR
aa_1XiiZql5KmnQehBv8w  

https://vimeo.com/parnonas  

https://www.facebook.com/fdparnonas
http://www.youtube.com/channel/UCRaa_1XiiZql5KmnQehBv8w
http://www.youtube.com/channel/UCRaa_1XiiZql5KmnQehBv8w
https://vimeo.com/parnonas
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Διοργάνωση 1ης 
ενημερωτικής συνάντησης 
για το πρόγραμμα 
εθελοντισμού του Φορέα 
Διαχείρισης στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους 

Τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
ενημερωτική συνάντηση για το 
πρόγραμμα εθελοντισμού, που 
υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης, στο 
Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης, στο Άστρος.  

Σκοπός της συνάντησης ήταν η 
συγκρότηση και η ενεργοποίηση της 
ομάδας των εθελοντών. Οι δέκα 
πέντε συμμετέχοντες εθελοντές 
ενημερώθηκαν από τους τρεις 
υπεύθυνους τμημάτων του Φορέα 
για τις δράσεις που υλοποιούνται για 
την προστασία, διαχείριση, 
επόπτευση και ανάδειξη της 
προστατευόμενης περιοχής. Επίσης 
ενημερώθηκαν ότι για την επίτευξη 
των στόχων του προγράμματος, 
έχουν προβλεφθεί μεταξύ άλλων, 
τόσο η υλοποίηση σεμιναρίων 
εκπαίδευσης, όσο και η ενεργός 
συμμετοχή της ομάδας εθελοντών 
στις περιβαλλοντικές δράσεις που 
διοργανώνει ο Φορέας Διαχείρισης. 
Η ομάδα των εγγεγραμμένων 

εθελοντών πρόκειται να εκπαιδευτεί 
μέσω ειδικών σεμιναρίων που θα 
πραγματοποιήσει ο Φορέας 
Διαχείρισης σε διάφορα πεδία 
δράσης. Τα πεδία στα οποία εστιάζει 
το πρόγραμμα εθελοντισμού, 
περιλαμβάνουν την επόπτευση της 
προστατευόμενης περιοχής για την 
πρόληψη πυρκαγιών και παράνομων 
δραστηριοτήτων, την καταγραφή 
και παρακολούθηση των 
πληθυσμών των τύπων οικοτόπων 
και ειδών χλωρίδας και πανίδας της 
προστατευόμενης περιοχής, καθώς 
και την υποστήριξη των δράσεων 
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης 
του τοπικού πληθυσμού και των 
επισκεπτών της προστατευόμενης 
περιοχής. Οι εθελοντές δήλωσαν την 
προτίμησή τους να συμμετέχουν σε 
ένα ή περισσότερα πεδία δράσης, 
ανάλογα με τα ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντά τους.  

 

Υποδοχή δύο νέων 
εθελοντών από το 
εξωτερικό 

Ο Φορέας Διαχείρισης υποδέχτηκε 
τη Δευτέρα 14/4/2014 δύο νέους από 
την Ολλανδία οι οποίοι προσέφεραν 
εθελοντική εργασία στην 
προστατευόμενη περιοχή.  

Οι δύο νέοι εθελοντές έχοντας 
ολοκληρώσει τις πτυχιακές τους 
σπουδές με αντικείμενο «Δασολογία 
και Διατήρηση της Φύσης», κάνουν 
ένα ταξίδι σε διάφορες φυσικές 
περιοχές της Ευρώπης προκειμένου 
να προσφέρουν εθελοντική εργασία 

και να διευρύνουν το γνωστικό τους 
πεδίο. Οι εθελοντές έδειξαν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
βιοποικιλότητα της 
προστατευόμενης περιοχής και 
θέλησαν να αποκτήσουν εμπειρία 
σχετικά με τη διαχείριση της φύσης 
στην πράξη. Το Άστρος αποτέλεσε 
την πρώτη τους στάση όπου και 
παρέμειναν έως το τέλος Μαΐου. Οι 
δύο νέοι συμμετείχαν στο έργο της 
παρακολούθησης ειδών  και τύπων 
οικοτόπων της προστατευόμενης 
περιοχής που υλοποιεί ο Φορέας 
Διαχείρισης, ενεπλάκησαν στον 
τομέα της φύλαξης για παράνομες 
δραστηριότητες αλλά και σε άλλες 
καθημερινές εργασίες και δράσεις 
που διενεργήθηκαν από τα στελέχη 
του Φορέα Διαχείρισης.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα έξοδα 
των εθελοντών καλύφθηκαν από 
τους ίδιους (μετακινήσεις, διαμονή 
και διατροφή).   

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ & 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας 

Α/Α Υπεύθυνη Τμήματος: Αναστασιάδη 
Αγνή, Ξεναγός Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου 
E-mail:  agni.anasta@gmail.com   

Εθελοντισμός 
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Συμμετοχή στο σεμινάριο 
"Χρηματοδότηση NATURA 
2000: Περισσότερες και 
καλύτερες ευκαιρίες κατά 
την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020". 
Διοργάνωση WWF Ελλάς, 
σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ 

H περιβαλλοντική οργάνωση WWF 
Ελλάς, σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργάνωσαν, 
την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014, στο 

ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ (Αθήνα), το 
σεμινάριο: «Χρηματοδότηση 
NATURA 2000: Περισσότερες και 
καλύτερες ευκαιρίες κατά την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020» 

Ο Συντονιστής έργου ΕΠΠΕΡΑΑ κος 
Μπόγλης Α. και ο Υπεύθυνος του 
Τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης 
κος Τρυφωνόπουλος Γ. παραβρέθηκαν 
στο εν λόγω σεμινάριο, 
εκπροσωπώντας το ΦΔ. Το σεμινάριο 
εντάσσεται στο έργο «Βελτίωση της 
απορρόφησης των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων για τις περιοχές Natura 
2000» (ENV.B.3/SER/2012/0020) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποτελεί μια 
από τις σημαντικές δράσεις του 
προγράμματος καθώς στοχεύει στην 
ενημέρωση αναφορικά με τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης του 
δικτύου Natura 2000, προσαρμοσμένη 

στις ανάγκες του κάθε κράτους-
μέλους. Απευθύνεται σε όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, ώστε μέσα 
από μια καλύτερη κατανόηση των 
δυνατοτήτων χρηματοδότησης να 
αξιοποιηθούν περισσότερα και πιο 
αποδοτικά τα κονδύλια που 
διατίθενται από το Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020.Στο 
σεμινάριο παρουσιάστηκε η 
επικαιροποιημένη έκδοση του 
τεχνικού οδηγού «Χρηματοδότηση του 
δικτύου Natura 2000» καθώς και το 
εργαλείο αξιολόγησης της κάλυψης 
των αναγκών του δικτύου Natura 2000 
από τα σχεδιαζόμενα επιχειρησιακά 
προγράμματα. 

Συμμετοχή στην ημερίδα 
εργασίας "Μελέτες 
Εποπτείας και Αξιολόγησης 
της Κατάστασης 
Διατήρησης Ειδών και 
Τύπων Οικοτόπων στην 
Ελλάδα, 3η Εθνική Έκθεση 
του Άρθρου 17 της Οδηγίας 
92/43/ΕΚ", Αμφιθέατρο 
Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, 
Αθήνα 

Κατόπιν πρόσκλησης της Σύμπραξης 
Γραφείων Μελετών ENVECO A.E. – 
ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. – ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ Θ. –
ΦΥΣΕΛΙΑΣ Σ. ως ανάδοχος του έργου 
«Οριζόντιος τεχνικός και 
επιστημονικός συντονισμός των 
μελετών εποπτείας και αξιολόγησης 
της κατάστασης διατήρησης ειδών και 
τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα και 
συνθετική αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων» σε συνεργασία με το 

Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, ο 
Συντονιστής έργου ΕΠΠΕΡΑΑ κος 
Μπόγλης Α. και ο Υπεύθυνος του 
Τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης 
κος Τρυφωνόπουλος Γ. παραβρέθηκαν 
στη Ημερίδα Εργασίας «Μελέτες 
Εποπτείας και Αξιολόγησης της 
Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και 
Τύπων Οικοτόπων στην Ελλάδα, 3η 
Εθνική Έκθεση του Άρθρου 17 της 
Οδηγίας 92/43/ΕΚ», που 
πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, Αθήνα. Στην 
Ημερίδα-Εργασία, όπου συμμετείχαν 
εκπρόσωποι όλων των Φορέων 
Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών και οι Ανάδοχοι των 
Κάθετων Έργων Παρακολούθησης (για 
τα έργα που αφορούν όλη την 
Ελληνική Επικράτεια, εκτός των 

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 
σεμινάρια 

Συναντήσεις εργασίας 
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περιοχών αρμοδιότητας των ΦΔΠΠ), 
έγινε εκτενής ενημέρωση και 
συζήτησε σε θέματα τόσο 
επιστημονικά όσο και οργανωτικά για 
τις δράσεις εποπτείας τύπων 
οικοτόπων και ειδών που θα 
υλοποιηθούν, πιθανώς για πρώτη 
φορά σε τέτοια ευρεία κλίμακα, στα 
επόμενα 2 έτη. 

Συμμετοχή στην ημερίδα με 
θέμα: «Διάλογος για την 
οργάνωση και λειτουργία 
του Εθνικού Συστήματος 
Διοίκησης και Διαχείρισης 
των Προστατευόμενων 
Περιοχών», Αμφιθέατρο 
Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής, 
Αθήνα 

Κατόπιν πρόσκλησης της Γενικής 
Γραμματείας Υ.Π.Ε.Κ.Α., η Πρόεδρος 
του ΔΣ του Φορέα κα 
Αναγνωστοπούλου Μ., ο Συντονιστής 
έργου ΕΠΠΕΡΑΑ κος Μπόγλης Α. και ο 
Υπεύθυνος του Τμήματος Επόπτευσης, 
Φύλαξης & Εφαρμογών Διαχείρισης 
κος Αναστόπουλος Δ. παραβρέθηκαν 
στη Ημερίδα με θέμα: «Διάλογος για 
την οργάνωση και λειτουργία του 
Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και 
Διαχείρισης των Προστατευόμενων 
Περιοχών». 

Με αφορμή την Ημερίδα, ξεκίνησε υπό 
τον υπουργό Περιβάλλοντος κ.Γιάννη 
Μανιάτη ο διάλογος για τη δημιουργία 
ενός νέου πλαισίου για το Εθνικό 
Σύστημα Προστατευόμενων 

Περιοχών, ο οποίος θα θα διαρκέσει 
ως το φθινόπωρο του 2014. 

Στην διάρκεια της Ημερίδας 
συστάθηκαν και πραγματοποιήθηκαν 
Συναντήσεις 4 θεματικών ομάδων 
διαλόγου: 

α. Πηγές χρηματοδότησης-οικονομική  
βιωσιμότητα συστήματος, 
β. Εργαλεία Διαχείρισης τις 
προστατευόμενες περιοχές 
γ. Αρχιτεκτονική του Συστήματος 
δ. Σύγκλιση συστημάτων εποπτείας-
φύλαξης, προστασίας και διαχείρισης 

Ευθύνη της κάθε ομάδας και με το 
πέρας της περιόδου που θα διαρκέσει 
ο διάλογος να υποβάλλουν πρόταση 
σχετικά με την θεματική τους. 

Το έργο LIFE+ ΦΥΣΗ LIFE07 
NAT/GR/000286 με τίτλο 
«Αποκατάσταση των δασών 
Pinus nigra στον Πάρνωνα 
(GR2520006) μέσω μιας 
δομημένης προσέγγισης» 
συμμετέχει στο πρώτο 
Ευρωπαϊκό Βραβείο Natura 
2000. 

Το έργο LIFE+ ΦΥΣΗ LIFE07 
NAT/GR/000286 με τίτλο 
«Αποκατάσταση των δασών Pinus 
nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) 
μέσω μιας δομημένης προσέγγισης» το 
οποίο υλοποιήθηκε από τον Ιανουάριο 
του έτους 2009 έως τον Ιούνιο του 
2013, από το Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων –Υγροτόπων, το Δασαρχείο 
Σπάρτης/Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & 

Ιονίου, τον Φορέα Διαχείρισης όρους 
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού και 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας-Θράκης, συμμετέχει στο 
πρώτο Ευρωπαϊκό Βραβείο Natura 
2000. 

Σε αυτό το πιλοτικό έτος ανάθεσης, το 
οποίο δημιουργήθηκε για να 
αναγνωρίσει και να προωθήσει 
βραβεία αριστείας για τη διατήρηση 
της φύσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έλαβε 163 αιτήσεις από όλη την 
Ευρώπη, γεγονός που καταδεικνύει το 

υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος για 
αυτή την πρωτοβουλία. Παρόλο που ο 
ανταγωνισμός ήταν πολύ υψηλός, το 
έργο LIFE+ ΦΥΣΗ LIFE07 
NAT/GR/000286 με τίτλο 
«Αποκατάσταση των δασών Pinus 
nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) 
μέσω μιας δομημένης προσέγγισης» 
συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 22 
φιναλίστ για βράβευση! 

Εκπρόσωποι δύο δικαιούχων του 
έργου, ο συντονιστής του έργου κ. 
Κακούρος Πέτρος, από το Ελληνικό 
Κέντρο Βιοτόπων –Υγροτόπων και η 
Διευθύντρια Δασών Λακωνίας κ. 
Σιμάδη Παναγιώτα από το Δασαρχείο 
Σπάρτης πρόκειται να παραβρεθούν 
στην τελετή απονομής των βραβείων 
του δικτύου Natura 2000, στις 21 
Μαΐου 2014, στις Βρυξέλλες οπόταν θα 
ανακοινωθούν και οι πέντε νικητές. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τελετή 
αυτή θα παραβρεθούν, ο Επίτροπος 
για το Περιβάλλον κ. Janez Potočnik, ο 
Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος, 
Karl Falkenberg, τα μέλη της κριτικής 
επιτροπής, καθώς και άλλοι 
εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου.  

Δράσεις εκτός ΕΠΠΕΡΑΑ 
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Φορέας 
Διαχείρισης 

όρους Πάρνωνα 
και υγροτόπου 

Μουστού 
 

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 
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