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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ & ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ  
 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 

 

Δράσεις Επόπτευσης/ Φύλαξης  
Πυρκαγιές (σελ. 2) 
Απόρριψη απορριμμάτων και στερεών 
αποβλήτων - Λοιπά συμβάντα (σελ. 2) 
Φυλλάδιο Αντιπυρικής Περιόδου (σελ. 2) 
 

Δράσεις Προστασίας & Διαχείρισης 
Προστασία φωλιών ωοτοκίας θαλάσσιας 
χελώνας Καρέτα (Caretta caretta) (σελ. 3) 

Τοποθέτηση ενημερωτικών ταμπελών 
πληροφόρησης για την προστασία του 
κρίνου της θάλασσας Pancratium maritimum 
(σελ. 3) 
Διασώσεις ζώων (σελ. 3) 
Έργα και υπηρεσίες (σελ. 3) 
 

Δράσεις Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας  
Επισκέψεις και ξεναγήσεις (σελ. 4) 
 

 

Επισκέψεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης 
σε σχολεία (σελ. 5) 
Περιβαλλοντικές δράσεις – εκδηλώσεις 
(σελ. 6) 
 

Λοιπές Δράσεις  

Συμμετοχή του ΦΔ σε συναντήσεις 
εργασίας (σελ. 8) 
Συμμετοχή του ΦΔ σε επιμορφωτικά 
προγράμματα (σελ. 8) 
Συνεντεύξεις Προέδρου του ΔΣ του 
ΦΔΟΠΥΜ (σελ. 10) 
Συνέντευξη στο ΙΟΝΙΑΝ Chanel για την 
γρίπη των πτηνών (σελ. 10) 
Συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης 
Προγράμματος CLLD (LEADER) Ανατολικής 
Πελοποννήσου (σελ. 11)  
Εφαρμογή του προγράμματος COBWEB: 
Citιzen Observatory Web στην 
Προστατευόμενη Περιοχή όρους Πάρνωνα 
και υγροτόπου Μουστού (σελ. 11) 
Μη έγκριση χρηματοδότησης για το Έργο 
'ECONIFERnet4MED' του προγράμματος 
MED (σελ. 12) 
Συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης για 
υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο 
πρόγραμμα INTERREG-ADRION (σελ. 13) 

 

Ολοκλήρωση αποκατάστασης 
κτηρίου στέγασης Κέντρου 
Πληροφόρησης για τη Χλωρίδα 
του Πάρνωνα, στο Λεωνίδιο  

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 13 
«Αποκατάσταση κτηρίου στέγασης 
Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη 
Χλωρίδα του Πάρνωνα» της Πράξης 
«Προστασία και διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-
2013, ολοκληρώθηκε η Προγραμματική 
Σύμβαση με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα – 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, η 
οποία αποπεράτωσε την σχετική εργολαβία 
ως Φορέας Υλοποίησης. Για περισσότερες 
πληροφορίες  διαβάστε στη σελ. 9 του 
τεύχους.    

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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Δράσεις 
Επόπτευσης/ 
Φύλαξης  
Σκοπός της φύλαξης της προστατευόμενης 
περιοχής όρους Πάρνωνα και υγροτόπου 
Μουστού είναι η μεγαλύτερη δυνατή 
προστασία της περιοχής και η 
καταπολέμηση παράνομων 
δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους και κυρίως η έγκαιρη πρόληψη και η 
αποτροπή τους.  

 
Τα στελέχη του Τμήματος Επόπτευσης /Φύλαξης και 
Εφαρμογών Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης 

Η επόπτευση της προστατευόμενης 
περιοχής ήταν σε αδράνεια μέχρι τα μέσα 
Απριλίου 2016, λόγω έλλειψης 
χρηματοδότησης. Με την έγκριση της 
χρηματοδότησης από το χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, 
ενεργοποιήθηκαν και οι καθημερινές 
περιπολίες των οχημάτων φύλαξης. 

Πυρκαγιές  

Κατά το Α’ εξάμηνο 2016 εκδηλώθηκαν δύο 
πυρκαγιές εντός της προστατευόμενης 
περιοχής σε δασικά οικοσυστήματα.  
 

 
24.04.2016 Καμένη έκταση στην περιοχή Άνω 
Δολιανά Αρκαδίας 
 
Οι φύλακες έχουν καθημερινή επικοινωνία 
με την Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΠΥ) μέσω 
ασυρμάτων με αποτέλεσμα την έγκαιρη 

ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων σε περίπτωση περιστατικού 
φωτιάς.  

 
Όχημα φύλαξης του Φ.Δ. με βυτίο πυρόσβεσης, 
χωρητικότητας 500 λίτρων νερού και μάνικες 
κατάσβεσης.  

Απόρριψη απορριμμάτων και 
στερεών αποβλήτων - Λοιπά 
συμβάντα 

 
28.06.2016 Μπάζα και στερεά απόβλητα στην 
περιοχή Άγιος Ιωάννης Αρκαδίας.  
 

Καταγράφηκαν έξι παράνομα περιστατικά 
απόριψης μπάζων και απορριμμάτων σε 
διάφορες τοποθεσίες της ευρύτερης 
περιοχής, μίας παράνομη αμμοληψία από 
τον χείμαρρο Τάνο καθώς και μία παράνομη 
υλοτομία αλμυρικιών (Tamarix sp.) στην 
περιοχή Απολύτου Προστασίας της Φύσης 
Υγροτόπου Μουστού κατά το Α΄εξάμηνο 
2016.  

13.06.2016 Μπάζα και στερεά απόβλητα πλησίον 
ποδοσφαιρικού γηπέδου Αγίου Πέτρου Αρκαδίας. 

 
 

 
17.05.2016 Φωτογραφίες κατεστραμμένων ατόμων 
του είδους Tamarix (αλμυρίκια) στην περιοχή 
Μουστού  
 

Τα καταγεγραμμένα συμβάντα 
διαβιβάστηκαν στις καθ’ ύλην αρμόδιες 
υπηρεσίες για περεταίρω ενέργειες. 

Φυλλάδιο αντιπυρικής περιόδου  

Στο πλαίσιο της έναρξης της αντιπυρικής 
περιόδου (ξεκινάει την 1η Μαΐου και 
ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου) 
διανεμήθηκε κα ι αναρτήθηκε σε καίρια 
σημεία της προστατευόμενης περιοχής 
φυλλάδιο με χρήσιμες πληροφορίες για την 
αντιπυρική περίοδο και τα μέτρα 
προστασίας από τις δασικές πυρκαγιές. 
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Προστασία φωλιών ωοτοκίας 
θαλάσσιας χελώνας Καρέτα 
(Caretta caretta)  

 

Κατόπιν ενημέρωσης από 
ευαισθητοποιημένο πολίτη για πιθανές 
φωλιές ωοτοκίας στην ακτή Κάτω Βερβένων, 
διαπιστώθηκαν 3 φωλιές ωοτοκίας κατά μήκος 
της παραλίας. Αντίστοιχα, στις 22.6.2016, μετά 
από εντοπισμό και ειδοποίηση από το Λιμενικό 
Σώμα Παρ. Άστρους διαπιστώθηκε μία νέα 
φωλιά ωοτοκίας στην ίδια παραλία.  
Κατόπιν επικοινωνίας με το σύλλογο 
“ΑΡΧΕΛΩΝ” για την προστασία της θαλάσσιας 
χελώνας, δόθηκαν οδηγίες για την λήψη ορθών 
ενεργειών προφύλαξης του αναπαραγωγικού 
κύκλου του συγκεκριμένου είδους, λόγω της 
όχλησης από την τουριστική δραστηριότητα της 
περιοχής (φώτα, οχήματα, ομπρέλες, ταχύπλοα, 
κ.α.).  
Οι θέσεις φωλεοποίησης της θαλάσσιας χελώνας 
επισημάνθηκαν με ενημερωτική ταμπέλα και 
περιφράχτηκαν, ώστε να αποτρέπεται η 
πρόσβαση ανθρώπων και τροχοφόρων στα 
σημεία.  

 
Τοποθέτηση ενημερωτικών 
ταμπελών πληροφόρησης για 
την προστασία του κρίνου της 
θάλασσας (Pancratium 
maritimum) 

 

Για ακόμα μια χρονιά έγινε προσπάθεια να 
προστατευτεί το κρινάκι της θάλασσας 
(Pancratium maritimum), τοποθετώντας κατά 
μήκος της παραλίας «Πόρτες Μελιγούς» στην 
Αρκαδία και εντός της Περιοχής Απολύτου 
Προστασίας της Φύσης του υγροτόπου 
Μουστού, ενημερωτικές ταμπέλες για το 
συγκεκριμένο είδος, ώστε να πληροφορήσει και  
 
 

 
 
 

να ευαισθητοποιήσει τους λουόμενους για το 
όμορφο φυτό των ακτών και να αποτρέψει την 
ποδοπάτηση, εκρίζωση και αποκοπή των 
βλαστών τους.   
 

Ο κρίνος της θάλασσας, παρόλη την ικανότητα 
του να πολλαπλασιάζεται εύκολα και την 
ιδιαίτερη ανθεκτικότητα του, τα τελευταία 
χρόνια λόγω των ανθρωπογενών πιέσεων που 
υφίσταται εξαιτίας κυρίως της έντονης 
τουριστικής ανάπτυξης, κινδυνεύει.  
 

Η προστασία του Pancratium 
maritimum κρίνεται πιο αναγκαία από 

ποτέ μέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών 
και του σεβασμού τους προς το φυσικό του 

περιβάλλον.  
 

Στον Μουστό, το Pancratium δεν είναι πολύ 
διαδεδομένο για τον λόγο αυτό, τόσο ο 
πληθυσμός του, όσο και ο βιότοπός του, 
χρειάζονται εποπτεία και προστασία ώστε να 
μην συρρικνωθούν περαιτέρω. 
 

Διασώσεις ζώων  
 

Μετά από κλήση υπαλλήλου Θηροφυλακής της 
περιοχής Βυτίνας Αρκαδίας σχετικά με 
τραυματισμένη γερακίνας (Buteo buteo), η οποία 
αν και δεν έφερε εξωτερικά τραύματα ή πληγές 
παρουσίαζε αδυναμία να πετάξει, το ζώο 
μεταφέρθηκε στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης 
στο Άστρος, όπου και παρασχέθηκαν οι πρώτες 
βοήθειες με σκοπό την διακομιδή του για 
περαιτέρω περίθαλψη στον Σύλλογο 
 

 

 
 
Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής 
“ΑΝΙΜΑ” στην Αθήνα.  

18.02.2016 Τραυματισμένη γερακίνα δέχεται τις 
πρώτες βοήθειες στο ΚΠΕ Άστρους   
 

Έργα και υπηρεσίες  
 

Σε εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης του 
αρ. 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας και του Φορέα Διαχείρισης 
όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού 
υλοποιείται το έργο «Ολοκλήρωση διαδικασίας 
χορήγησης άδειας χρήσης νερού στις πηγές 
”Ανάβαλος”. Με το έργο, επιδιώκεται η 
υποστήριξη του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
έκδοσης των απαιτούμενων αδειών χρήσης 
νερού για αρδευτική χρήση από τις πηγές 
«Ανάβαλος». Η υπογραφή της σύμβασης με τον 
ανάδοχο μελετητή-γεωλόγο από τον Φορέα 
Διαχείρισης πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 
και η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται στις 
αρχές Σεπτεμβρίου.   

13.06.2016 Ακτή Κάτω Βερβένων Αρκαδίας: σήμανση φωλιών ωοτοκίας θαλάσσιας χελώνας του είδους  
Καρέτα (Caretta caretta)  

Δράσεις 
Προστασίας & 
Διαχείρισης 
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Επισκέψεις και ξεναγήσεις  

27.01.2016 Ξενάγηση τάξεων  Α΄ & Β΄ του 
Δημοτικού Σχολείου Άστρους στον 
υγρότοπο Μουστού και στο ΚΠΕ Άστρους 

 
Σύνολο μαθητών: 40 άτομα  
 

08.02.2016 Ξενάγηση ΕΟΣ Τρίπολης στον 
υγρότοπο Μουστού και στο ΚΠΕ Άστρους  

 
Σύνολο: 40 άτομα  
 

09.02.2016 Ξενάγηση ΕΠΑΛ Λεωνιδίου στον 
υγρότοπο Μουστού και στο ΚΠΕ Άστρους  

 
Σύνολο μαθητών: 25 άτομα  
 

19.02.2016 Ξενάγηση 2ου Γυμνασίου 
Σπάρτης στον υγρότοπο Μουστού και στο 
ΚΠΕ Άστρους  

 
Σύνολο μαθητών: 72 άτομα  
 

03.03.2016 Ξενάγηση Νηπιαγωγείου Ινάχου 
Αργολίδας στον υγρότοπο Μουστού και στο 
ΚΠΕ Άστρους  

 
Σύνολο μαθητών: 35 άτομα  
 

6.3.2016 Ξενάγηση του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Λουτρακίου «Μελαγκάβι» στην 
Καστάνιτσα Αρκαδίας 

 
Σύνολο: 35 άτομα  
 

08.03.2016 Ξενάγηση 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Μεγαλόπολης στον υγρότοπο 
Μουστού και στο ΚΠΕ Άστρους  

 
Σύνολο μαθητών: 100 άτομα  
 

27.03.2016 Ξενάγηση του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αμφιθέας «Η Αγία Αικατερίνη» 
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας. 
 

Σύνολο: 40 άτομα  
 

29.03.2016 Ξενάγηση του 4ου Δημοτικού 
Σχολείου Ναυπλίου στον υγρότοπο 
Μουστού και στο ΚΠΕ Άστρους 

 
Σύνολο μαθητών: 65 άτομα  
 

30.03.2016 Ξενάγηση του 6ου Δημοτικού 
Σχολείου Ναυπλίου στον υγρότοπο 
Μουστού και στο ΚΠΕ Άστρους 
Σύνολο μαθητών: 40 άτομα  
 

17.04.2016 Ξενάγηση του Πεζοπορικού 
Ορειβατικού Συλλόγου Πετρούπολης στην 
Καστάνιτσα 

 
Σύνολο: 50 άτομα  
 

20.04.2016 Ξενάγηση του Γυμνασίου 
Μεγαλόπολης στον υγρότοπο Μουστού και 
στο ΚΠΕ Άστρους 

 
Σύνολο μαθητών: 75 άτομα  
 

21.04.2016 Ξενάγηση του Δημοτικού 
Σχολείου Λεωνιδίου στον υγρότοπο 
Μουστού και στο ΚΠΕ Άστρους 

 
Σύνολο μαθητών: 36 άτομα  
 

25.04.2016 Ομάδα επισκεπτών από το 
Ηνωμένο Βασίλειο στην προστατευόμενη 
περιοχή του Πάρνωνα και του υγροτόπου 
Μουστού 

 
Σύνολο: 16 άτομα  
 

3.05.2016 Επίσκεψη του 7ου Δημοτικού 
Σχολείου Τρίπολης στη λιμνοθάλασσα 
Μουστού και στο ΚΠΕ Άστρους 

 
Σύνολο μαθητών: 46  
 

Δράσεις 
Πληροφόρησης 
Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας 
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18.05.2016 Ξενάγηση του Δημοτικού 
Σχολείου Λεωνιδίου στην Καστάνιτσα 

 

Σύνολο μαθητών: 55  
 

20.05.2016 Ξενάγηση του Δημοτικού 
Σχολείου Αμυκλών στο δάσος της Μαλεβής 
και στο ΚΠΕ Αγίου Πέτρου 

 

Σύνολο μαθητών: 35  
 

28.05.2016 Ξενάγηση της Οικολογικής 
Κίνησης Πάτρας στη λιμνοθάλασσα 
Μουστού 

 
Σύνολο: 50 άτομα  
 

04.06.2016 Ξενάγηση τριών Νηπιαγωγείων 
Ν. Μεσσηνίας στη λιμνοθάλασσα Μουστού 
και στο ΚΠΕ Άστρους 

 
Σύνολο μαθητών: 120  
 

07.06.2016 Ξενάγηση Δημοτικού Σχολείου 
Νεστάνης στη λιμνοθάλασσα Μουστού και 
στο ΚΠΕ Άστρους

 
Σύνολο μαθητών: 40  
 

12.06.2016 Ξενάγηση του Ελληνικού 
Ορειβατικού Συλλόγου (ΕΟΣ) Σπάρτης στην 
Καστάνιτσα 

 
Σύνολο επισκεπτών: 15. 
 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης υποδέχτηκε στο πεδίο 
της προστατευόμενης περιοχής και στα τρία 

Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
συνολικά, περίπου 1.865 επισκέπτες 

 

Επισκέψεις περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης σε σχολεία  

02.02.2016 Επίσκεψη περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης με θέμα το νερό στο 5ο 
Δημοτικό Τρίπολης  
Τάξη ΣΤ΄: «Αξία του Νερού» 

 
Σύνολο μαθητών: 41 
 

15.02.2016 Επίσκεψη περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης στο Δημοτικό Σχολείο Σταδίου 
Τεγέας 
 Τάξεις Α-Β: «Οι μύθοι του Αισώπου και τα 

ζώα της προστατευόμενης περιοχής όρους 
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού» 
 Τάξεις Γ-Δ: «Αλκυόνα, η βασίλισσα του 

ψαρέματος – Ο μύθος της και άλλα 
αφηγήματα!» 
 Τάξεις Ε-Στ: «Ερπετά – οι παρεξηγημένοι 

ευεργέτες του ανθρώπου» 
Σύνολο μαθητών: 140  
18.02.2016 Επίσκεψη περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης στο 9ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης 
«Αξία του Νερού» 

 
Σύνολο νηπίων: 12 
 

08.04.2016 Επίσκεψη περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης στο Δημοτικό Σχολείο 

Παραλίου Άστρους και στη Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Βόρειας Κυνουρίας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ.) 
 

 Τάξεις Α΄-Β΄: «Οι μύθοι του Αισώπου και τα 
ζώα της προστατευόμενης περιοχής όρους 
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού» 
 Τάξεις Γ΄-Δ΄-Ε΄-Στ΄: «Η Αξία του Νερού» 

Σύνολο μαθητών: 59  
 

13.04.2016 Επίσκεψη περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης στο Νηπιαγωγείο Βερβένων 
«Παραδοσιακά Επαγγέλματα των ορεινών 
χωριών του Πάρνωνα» 
Σύνολο νηπίων: 30 

 
 

19.04.2016 Επίσκεψη περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης στο ΕΠΑΛ Λεωνιδίου  
«Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης όρους 
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού στην 
προστατευόμενη περιοχή» 
«Ενδημισμός: Δημιουργώντας τα δακτυλικά 
αποτυπώματα στην προστατευόμενη περιοχή 
όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού» 
Σύνολο μαθητών: 65  
 

22.05.2015 Επίσκεψη περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης στο Δημοτικό Σχολείο Τυρού 
Αρκαδίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
της Χελώνας (23/5) 
«Χελώνες, οι απόγονοι των δεινοσαύρων»  
Σύνολο μαθητών: 75  
 

22.05.2016 Επίσκεψη περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης στο Δημοτικό Σχολείο 
Πελετών  
«Χελώνες, οι απόγονοι των δεινοσαύρων» 
Σύνολο μαθητών: 10  
 

26.05.2016 Επίσκεψη περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης στο Δημοτικό Σχολείο 
Βερβένων 
«Παραδοσιακά Επαγγέλματα του Πάρνωνα»  

 
Σύνολο μαθητών: 100  
 

31.05.2016 Επίσκεψη περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης στο Δημοτικό Σχολείο 
Βλαχιώτη Λακωνίας 
Τάξη Α: «Οι μύθοι του Αισώπου και τα ζώα της 
προστατευόμενης περιοχής όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού» 
Τάξεις Δ: «Η Αξία του Νερού» 



ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ & ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 
ΝEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 10 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01.2016-06.2016  

6 

 

 

Σύνολο μαθητών: 65 

 
 

 

Κατά την περίοδο του 1ου εξαμήνου 2016 τα 
στελέχη του Φορέα Διαχείρισης 

επισκέφτηκαν σχολεία εντός και πλησίον της 
προστατευόμενης περιοχής ενημερώνοντας 

για περιβαλλοντικά θέματα συνολικά περίπου 
820 μαθητές 

 

Περιβαλλοντικές δράσεις και 
εκδηλώσεις  

18.01.2016 Εκδήλωση παρατήρησης 
υδρόβιων πουλιών μαζί με 
Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις στον 
υγρότοπο Μουστού 

18.01.201 Αλκυόνα (Alcedo atthis) στον υγρότοπο 
Μουστού.  

Οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις 
υδρόβιων πουλιών (ΜΕΚΥΠ) στον υγρότοπο 
Μουστού πραγματοποιήθηκαν σε δύσκολες 
καιρικές συνθήκες που επέτρεψαν όμως να 
καλυφθούν επαρκώς πολλά σημεία του 
υγροτοπικού συμπλέγματος. Ο Φορέας 
Διαχείρισης συμμετείχε στο πρόγραμμα για 5η 
συνεχόμενη χρονιά, διοργανώνοντας 
παράλληλα και εκδήλωση παρατήρησης και 
αναγνώρισης υδρόβιων πουλιών στο 
πανοραμικό σημείο της λιμνοθάλασσας. 
 

08.04.2016 Χελιδονίσματα και 
περιβαλλοντική ενημέρωση μαθητών  
Ακόμα ένα συμβολικό καλωσόρισμα στην 
Άνοιξη και τα χελιδόνια ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία από το Φορέα Διαχείρισης σε 
συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία. Τα χελιδονίσματα ξεκίνησαν στο 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του 
Άστρους στις 10.03.2016 με την επίσκεψη των 
τάξεων Α΄ και Β΄ του Δημοτικού Σχολείου 
Άστρους ενώ συνεχίστηκαν στις 6 & 7.04.2016 
στην Τρίπολη, στα 3ο και 9ο Νηπιαγωγείο 
αντίστοιχα. 

 
Συνολικά, συμμετείχαν 70 περίπου μαθητές 
οι οποίοι κατασκεύασαν συνολικά 25 
χελιδονοφωλιές.  
 

11.4.2016 Εθελοντικός καθαρισμός του 
υγροτόπου Μουστού με αφορμή την 
καμπάνια Let’s do it

 

Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε για 5η 
συνεχή χρονιά στην παγκόσμια εθελοντική 
καμπάνια «Let’s Do It». Στο πλαίσιο της 
εκστρατείας πραγματοποιήθηκε καθαρισμός 
στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Μουστού 
από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης και 
από το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας.  
 

15-18.04.2016 Συμμετοχή στην έκθεση 
“Ελλάδος Γεύση” στο περίπτερο του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας  
Ο Φορέας 
Διαχείρισης 
συμμετείχε στην 
έκθεση “Ελλάδος 
Γεύση” στο 
περίπτερο του 
Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας στο 
πλαίσιο 
ευρύτερης 
ανάδειξης της 
πολύτιμης φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς της προστατευόμενης περιοχής 
του όρους Πάρνωνα και του υγροτόπου 
Μουστού. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο 

Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου με τη στήριξη 
του Υπουργείου Εξωτερικών, της Γενικής 
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και του 
Δήμου Περιστερίου. Τελούσε επίσης, υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης & Τουρισμού, του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. 
 

15.04.2016 Προβολής ταινίας στο 
πνευματικό κέντρο Τρίπολης  
Με επιτυχία διοργανώθηκε στο 
Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο 
Τρίπολης εκδήλωση για την προβολή της 
ταινίας-ντοκιμαντέρ του Φορέα Διαχείρισης, 
του σκηνοθέτη Στέλιου Χαραλαμπόπουλου 
με τίτλο «Από Βορρά σε Νότο, σ’ Ανατολή και 
Δύση».  

 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την 
αιγίδα του Δήμου Τρίπολης, με ελεύθερη 
είσοδο για το κοινό, μετά από πρωτοβουλία 
του Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών και 
Οικολόγων και τη συνεργασία της Ομάδας 
Νεανικής Πολυέκφρασης Αρκαδίας «Έλευσις» 
και του Αθλητικού Συλλόγου Βουρβούρων.  
Μετά την προβολή της ταινίας ακολούθησε 
συζήτηση, και ο σκηνοθέτης της ταινίας-
ντοκιμαντέρ μοιράστηκε με τους 
παρευρισκομένους θεατές την εμπειρία του 
από τα γυρίσματα στην περιοχή.  
 

09.05.2016 Δενδροφύτευση σε συνεργασία 
με το ΕΠΑΛ Λεωνιδίου. 

 
Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας διοργανώθηκε από το 
ΕΠΑΛ της περιοχής εθελοντική δράση 
δενδροφύτευσης. Οι μαθητές με δύο 
εκπαιδευτικούς τους και τη συνεργασία 
στελεχών του Φορέα, φύτεψαν τα περίπου 45 
δενδρύλλια τραχείας πεύκης (Pinus brutia) σε 
σημείο της περιοχής το οποίο υποδείχθηκε 
από το Δασαρχείο Κυνουρίας. Τα δενδρύλλια 
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είχαν προμηθευτεί από το δασικό φυτώριο 
Λάππα του Δασαρχείου Πατρών. 
 

09-10.05.2016 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις 
Γυμνασίων της προστατευόμενης περιοχής 
Πάρνωνα – Μουστού  

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενημέρωσης 
– ευαισθητοποίησης ο Φορέας Διαχείρισης, 
συμμετείχε στις εκδηλώσεις που 
διοργανώθηκαν από τα Γυμνάσια Άστρους 
και Τυρού Αρκαδίας αντίστοιχα. 
 9.5.2016 Παρουσίαση με θέμα «Δράσεις 

εθελοντισμού από τον ΦΔΟΠΥΜ» στο 
πλαίσιο της ημερίδας ευαισθητοποίησης 
του Γυμνασίου Άστρους με θέμα 
«ΣκουπΙΔΙΑ;» στο Ίδρυμα Μνήμη Αγγελικής 
& Λεωνίδα Ζαφείρη, στο Άστρος Αρκαδίας.  
 10.05.2016 Παρουσίαση με θέμα 

«Παραδοσιακά Επαγγέλματα του 
Πάρνωνα» στο Γυμνάσιο Παραλίας Τυρού 
στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος με θέμα: «Διατηρώντας την 
αρχαία δωρική γλώσσα-τσακώνικη 
διάλεκτο και παράδοση ζωντανή».  

 
 

06.06.2016 Εθελοντικοί καθαρισμοί στην 
προστατευόμενη περιοχή του Πάρνωνα στο 
πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας 
«Καθαρίστε τη Μεσόγειο». 

Για 8η συνεχόμενη χρονιά διοργανώθηκαν 
εθελοντικοί καθαρισμοί στο πλαίσιο της 
πανελλαδικής εκστρατείας «Καθαρίστε τη 
Μεσόγειο» 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, στο Γεράκι Λακωνίας 24.05.16 και 
στο Λεωνίδιο (Παραλία Πλάκα) στις 03.06.16. 
Στην εκστρατεία αυτή έδωσαν δυναμικό 
«παρών» στους καθαρισμούς της 
προστατευόμενης περιοχής περίπου 250 
μαθητές.  

 

08.06.2016 Ποικίλες περιβαλλοντικές 
δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος  
Με στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά 
με περιβαλλοντικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, ο Φορέας 
Διαχείρισης έθεσε για 6η συνεχή χρονιά υπό 
την αιγίδα του ποικίλες δράσεις 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης. Το πρόγραμμα 
περιλάμβανε την ενεργό συμμετοχή στις 
εκδηλώσεις του Δήμου Ευρώτα και του ΚΕΑΝ 
(Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων) 
με τίτλο «Eco – Days: Greening Greece» στο 
πλαίσιο του θεσμού «Green Week» της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και ξεναγήσεις 
επισκεπτών και ενημέρωση μαθητών σε 
σχολεία εντός και πλησίον της 
προστατευόμενης περιοχής, αλλά και 
εθελοντικούς καθαρισμούς ακτών και 
φυσικών περιοχών με τη συμμετοχή 
μαθητών. Το πρόγραμμα περιλάμβανε 
μεταξύ άλλων τις παρακάτω δράσεις: 

 
 2.6.2016 Εθελοντικός καθαρισμός με το 1ο 

Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Λακωνίας (30 
μαθητές) στην παραλία Λεήμονα Λακωνίας,  
 6.6.2016 Παρουσιάσεις περιβαλλοντικής 

ενημέρωσης και συμβολικός εθελοντικός 
καθαρισμός στον προαύλειο χώρο των 
Σχολείων α) Δημοτικό Σχολείο Γκοριτσάς 
(30 μαθητές) και β) Σκούρας Λακωνίας (35 
μαθητές), 
 7.6.2016 Εθελοντικός καθαρισμός με το 

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα Αρκαδίας 
(70 μαθητές) στην ακτή Χερονησίου στην 
περιοχή του υγροτόπου Μουστού. 

 

11.06.2016 Συμμετοχή με παρουσίαση σε 
εκδήλωση του Δήμου Σπάρτης  

Ο 
Φορέας Διαχείρισης μετά από πρόσκληση του 
Δήμου Σπάρτης, συμμετείχε σε εκδήλωση 
στις Καρυές Λακωνίας με θέμα την 
«Παράνομη συλλογή και ο κίνδυνος 
εξαφάνισης των αρωματικών φυτών των 
βουνών μας».  

Στην 1η εισήγηση του Φορέα 
παρουσιάστηκαν τα γνωστά, ευρέως 
χρησιμοποιούμενα, αυτοφυή αρωματικά-
φαρμακευτικά φυτά του Πάρνωνα, δίνοντας 
μια σύντομη περιγραφή των 
χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων τους, με 
αναφορά και στις πιέσεις τις οποίες 
υφίστανται. Δόθηκαν πληροφορίες σχετικές 
με το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο υπόκειται η 
προστασία τους και οδηγίες ορθής συλλογής, 
ώστε να αποφευχθούν μελλοντικοί 
ανορθόδοξοι τρόποι συλλογής. 

Στην 2η εισήγηση του Φορέα έγινε μια 
σύντομη περιγραφή των δράσεων του 
Τμήματος Επόπτευσης, Φύλαξης και 
Εφαρμογών Διαχείρισης, με αναφορά στις 
παράνομες δραστηριότητες που έχουν 
καταγραφεί στην προστατευόμενη περιοχή, 
εστιάζοντας στο θέμα της παράνομης 
εμπορίας και συλλογής αρωματικών φυτών, 
τονίζοντας την πτωτική τάση του αριθμού 
των καταγεγραμμένων συμβάντων, παρά τις 
δυσκολίες που υπάρχουν λόγω των 
δυσχερών οικονομικών συγκυριών, αλλά και 
της αδυναμίας αποτελεσματικής φύλαξης του 
συνόλου της προστατευόμενης περιοχής, 
λόγω πρακτικών ζητημάτων (μεγάλη έκταση 
και μικρός αριθμός φυλάκων, ωράριο, 
θεσμικό πλαίσιο).  
 

24.06.2016 Συμμετοχή με παρουσίαση σε 
σεμινάριο του ΚΠΕ Καστρίου Ο Φορέας 
Διαχείρισης συμμετείχε με την παρουσίαση 
«Προστατευόμενη περιοχή όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού – Ο ρόλος του Φορέα 
Διαχείρισης» στο σεμινάριο με θέμα 
«Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική 
εκπαίδευση» που υλοποίησε το ΚΠΕ 
Καστρίου με τη συνεργασία του ΚΠΕ 
Παρανεστίου στο καταφύγιο του ΕΟΣ 
Σπάρτης στον Πάρνωνα.  
Όλες οι επιμορφωτικές δράσεις του 
σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν στο φυσικό 
περιβάλλον της προστατευόμενης περιοχής. 
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Συμμετοχή σε συναντήσεις 
εργασίας 
 

Συνεργασία για την Περιφερειακή 
Ανάπτυξη και τη Διεθνή Αναγνώριση: 
Απόθεμα Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα. 

Ο Συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης και ο 
Υπεύθυνος Τμήματος Προστασίας & 
Διαχείρισης συμμετείχαν στην συνάντηση 
εργασίας με θέμα "The role of Universities 
in Supporting UNESCO Designated Sites as 
Drivers for Sustainable Development at 
Local and Regional Levels" στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο 
διαδικασιών ανακήρυξης της 
Προστατευόμενης Περιοχής του ΦΔ και 

περιοχής της ΝΑ 
Πελοποννήσου ως 
«Αποθέματος 
Βιόσφαιρας».  

Τα Αποθέματα Ανθρώπου και Βιόσφαιρας 
συνιστούν ένα παγκόσμιο δίκτυο υπό την 
προστασία και υποστήριξη της UNESCO. 
Eίναι περιοχές που περιλαμβάνουν χερσαία 
και θαλάσσια οικοσυστήματα, όπου 
διασφαλίζεται η διατήρηση και προστασία 
της βιοποικιλότητας, μέσω της βιώσιμης 
χρήσης της. Σκοπός των αποθεμάτων της 
βιόσφαιρας είναι η διατήρηση για παρούσα 
και μελλοντική χρήση της ποικιλότητας και 
της ακεραιότητας των βιοκοινοτήτων μέσα 
στα φυσικά οικοσυστήματα και η 
διασφάλιση της γενετικής ποικιλότητας των 
ειδών από τα οποία εξαρτάται κυρίως η 
ανάπτυξη και εξέλιξή τους, αλλά και να 
προωθήσουν και να επιδείξουν μια 
ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στους 
ανθρώπους και τη βιόσφαιρα. 

Κατά τη διάρκεια της διήμερης (18-
19.01.2016) συνάντησης 38 
εμπειρογνώμονες από 9 χώρες συζήτησαν 
σχετικά με το ρόλο των πανεπιστημίων ως 
“εκκολαπτήρια” της βιωσιμότητας, και στην 
υποστήριξη των Προστατευόμενων 
Περιοχών στην προώθηση της Αειφόρου 
Ανάπτυξης (SD) και της Εκπαίδευσης για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη (ESD) εντός των 
παγκόσμιων και περιφερειακών πλαισίων. 

Πιθανή ανακήρυξη της Προστατευόμενης 
Περιοχής του ΦΔ και περιοχής της ΝΑ 
Πελοποννήσου ως «Αποθέματος 
Βιόσφαιρας» σημαίνει ότι η περιοχή μπαίνει 
σε μια παγκόσμια λίστα περιοχών με 
βιώσιμη ανάπτυξη και αποκτά ευκολότερη 
πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, που 
αφορούν την έρευνα για τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον, που σε εθνικό και 
υπερεθνικό επίπεδο, μπορούν να 
αποτελέσουν πιλοτικές περιοχές και 
παραδείγματα καλών πρακτικών.  

Περισσότερες πληροφορίες  
στον παρακάτω σύνδεσμο:  

http://www.medies.net/articles.asp?cID=8&aID
=1040   

Αποτελέσματα συνάντησης  
στον παρακάτω σύνδεσμο:  

http://www.medies.net/_uploaded_files/publicat
ions/sust_med_72.pdf  

 

Συναντήσεις Συντονιστικών Οργάνων 
Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειακά και 
τοπικά) με θέμα “Δασικές Πυρκαγιές 
2016” 
 

 

Εικόνα 1 

 

Εικόνα 2 

 
Εικόνα 3 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης εκπροσωπήθηκε από 
στελέχη του Τμήματος Επόπτευσης 
Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης στις 
καθιερωμένες συνάντησεις του 
Συντονιστικού Οργάνου της Πολιτικής 
Προστασίας της Π. Ε. Αρκαδίας στην 
Τρίπολη (18.04.2016) (Εικόνα 1), του 
Συντονιστικού Οργάνου της Πολιτικής 
Προστασίας Δήμου Ν. Κυνουρίας στο 

Λεωνίδιο (19.05.2016) (Εικόνα 2) και του 
Συντονιστικού Οργάνου της Πολιτικής 
Προστασίας Δήμου Β. Κυνουρίας στα 
γραφεία του ΦΔ (19.05.2016) (Εικόνα 3) 
παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων 
υπηρεσιών. 
Οι συναντήσεις είχαν σκοπό τη βέλτιστη 
πρόληψη ενάντια στον κίνδυνο εκδήλωσης 
πυρκαγιάς από τους εμπλεκόμενους φορείς. 

02.06.2016 Ευρεία σύσκεψη για την 
αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών 
πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 
2016 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 
- Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 

Ο Φορέας Διαχείρισης ανταποκρίθηκε στην 
πρόσκληση της Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου & Ιονίου για 
συμμετοχή στη ευρεία σύσκεψη για την 
αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών 
πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 
2016, μεταξύ των εκπροσώπων των 
υπηρεσιών και των φορέων ολόκληρης της 
Πελοποννήσου. Στόχος της σύσκεψης, η 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 
πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο. 

Συμμετοχή σε επιμορφωτικά 
προγράμματα  

27-29.6.2016 
Συμμετοχή σε 
επιμορφωτικό 
πρόγραμμα του 

ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ. 
Στο θεματικό κύκλο της Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Αποκέντρωσης των 
προγραμμάτων του Ινστιτούτου 
Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώθηκε επιμορφωτικό 
πρόγραμμα με τίτλο:  

«Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020: 
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων 

με προσανατολισμό στα αποτελέσματα»  
Το τριήμερο πρόγραμμα διάρκειας 21 ωρών 
27-29.06.2016 που παρακολούθησε ο 
Συντονιστής του ΦΔ είχε σκοπό την 
κατάρτιση στελεχών του δημοσίου τομέα 
σε θέματα που άπτονται του σχεδιασμού 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 με προσανατολισμό στα 
αποτελέσματα και της λογικής της 
παρέμβασης.   

Λοιπές Δράσεις  

mailto:http://www.medies.net/articles.asp?cID=8&aID=1040
http://www.medies.net/articles.asp?cID=8&aID=1040
http://www.medies.net/articles.asp?cID=8&aID=1040
http://www.medies.net/_uploaded_files/publications/sust_med_72.pdf
http://www.medies.net/_uploaded_files/publications/sust_med_72.pdf
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Το παλιό Δημοτικό Σχολείο Βασκίνας πριν την έναρξη 
των εργασιών αποκατάστασής του – έτος 2010 
(εικόνες πάνω και κάτω). 

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 13 
«Αποκατάσταση κτηρίου 
στέγασης Κέντρου 
Πληροφόρησης Λεωνιδίου για 
τη Χλωρίδα του Πάρνωνα» της 
Πράξης «Προστασία και διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-
2013, συνήφθη Προγραμματική Σύμβαση με 
την Αναπτυξιακή Πάρνωνα – Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, η οποία 
αποπεράτωσε την σχετική εργολαβία ως 
Φορέας Υλοποίησης.  
 

Με προϋπολογισμό του έργου της τάξης των 
600.000,00€ η Ανάδοχος Κατασκευαστική 
Κοινοπραξία «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ – ΑΦΟΙ Χ. 
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ» με διακριτικό τίτλο 
«Κ/ΞΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ», αποπεράτωσε τις 
εργασίες αποκατάστασης εγκαίρως και ο 
Ζωγράφος/Συντηρητής Έργων Τέχνης & 
Αρχαιοτήτων κ. Γιάννης Σπανός ανέλαβε το 
δύσκολο έργο συντήρησης των ταβανιών του 
ορόφου και ανάδειξης των ζωγραφικών 
αναπαραστάσεων τους, υπό την επίβλεψη της 
αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. 
 

Λίγα λόγια για την αρχιτεκτονική του 
κτηρίου  
Το κτίριο είναι διώροφο, λιθόκτιστο, 
κεραμοσκεπές, σχήματος «Γ», τυπικό 
παράδειγμα αστικής διώροφης κατοικίας 
της εμπορικής ακμής του τέλους του 19ου 
αιώνα που συναντάται στο Λεωνίδιο αλλά 
και στην ευρύτερη περιοχή. Ο τύπος αυτός 
της κατοικίας διατηρεί τη βασική 
εσωτερική οργάνωση των προηγούμενων 
«αγροτικών» προτύπων και ταυτόχρονα 
τον εμπλουτίζει με στοιχεία νέα, συνήθως 
από το εξωτερικό, ανάμεικτα με 
κλασικιστικά στοιχεία. Λόγω του ειδικού 
Αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του και της 
σημαντικής μορφολογικής και πολιτιστικής 
αξίας του συνόλου του κτίσματος αλλά και 
των επιμέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων 
του, οι επεμβάσεις αποσκοπούσαν στη 
διατήρηση, επισκευή και ανάδειξη των 
ανωτέρω και στην ταυτόχρονη 
αποκατάσταση του Αρχιτεκτονικού 
χαρακτήρα, της στατικής επάρκειας, της 
ενεργειακής αναβάθμισης και της 
λειτουργικής ένταξης της νέας χρήσης. 
Και οι τρεις αυτοί χώροι έχουν ξύλινο 
δάπεδο που εδράζεται στην κάτωθεν 
διαμορφωμένη καμάρα. Το ιδιαίτερο 
στοιχείο που έχουν αυτοί οι χώροι όμως, 
είναι τα σημαντικής αισθητικής και 
πολιτιστικής αξίας ξύλινα ταβάνια 
(ψευδοροφές) που φέρουν. Εκτός αυτού 
όμως η νότια σάλα και ο προθάλαμος 
φέρουν και ζωγραφιστή ζωφόρο, όπως και 
ο βορειοανατολικός χώρος στην άλλη 
πλευρά του «Γ».  
Το ταβάνι και η ζωφόρος της σάλας είναι 
χαρακτηριστικό δείγμα διακόσμησης των 
αστικών σπιτιών του Λεωνιδίου της εποχής, 
πιθανά εκτελεσμένο από καλλιτέχνη που 
έχει προσκληθεί από την 
Κωνσταντινούπολη. Αν και καλλιτεχνικά ή 
αισθητικά είναι απλούστερο από άλλα 
παραδείγματα που υπάρχουν σε ανώτερες 
οικονομικά κατοικίες, έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά και τις επιρροές που 
συναντάμε σε αυτές.  

 
Εικόνα 1

 
Εικόνα 2 

  
Εικόνα 3 

 
Εικόνα 4 

Στις εικόνες 1-4 παρουσιάζεται η πορεία των 
εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου κατά τα έτη 
2015-2016.  
 

Εντός του Ιουλίου 2016 πρόκειται να 
εγκατασταθεί η Έκθεση Ερμηνείας 

Περιβάλλοντος και το Κέντρο Πληροφόρησης 
για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα αναμένεται να 

ανοίξει επίσημα τις πύλες του εντός του 
Σεπτεμβρίου 2016 με την διοργάνωση των 

εγκαινίων του Κέντρου. 
 

  

Ολοκλήρωση 
αποκατάστασης 
κτηρίου στέγασης 
Κέντρου 
Πληροφόρησης 
για τη Χλωρίδα 
του Πάρνωνα 
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15.04.2016 Συνέντευξη για την εκδήλωση 
προβολής ταινίας του Φορέα Διαχείρισης  

 

Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΦΔ και οι 
εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών με 
σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την 
εκδήλωση προβολής της ταινίας του ΦΔ, 
του σκηνοθέτη Στέλιου Χαραλαμπόπουλου 
με τίτλο «Από Βορρά σε Νότο, σ’ Ανατολή 
και Δύση» στις 15.04.2016 στο 
Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο στην 
Τρίπολη. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε με τη 
συνεργασία του Συλλόγου Αρκάδων 
Ορειβατών και Οικολόγων, της Ομάδας 
Νεανικής Πολυέκφρασης Αρκαδίας 
«Έλευσις» και του Αθλητικού Συλλόγου 
Βουρβούρων. Στη συνέντευξη 
παραβρέθηκαν ο κ. Γεράσιμος Βάκρος από 
την Ομάδα «Έλευσις» και ο γραμματέας του 
ΣΑΟΟ κ. Δημήτρης Καραμήτζος.  

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=_CYFvUQj

L28   

31.05.2016 Συνέντευξη στη διαδικτυακή 
τηλεόραση Arcadia Spot 
 
 

 
Συνέντευξη στη διαδικτυακή τηλεόραση 
του Arcadia Spot παραχώρησε ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του ΦΔ.  

Η εκπομπή Face Control την οποία 
επιμελείται και παρουσιάζει ο 
δημοσιογράφος κ. Τριαντάφυλλος 
Σωτηρόπουλος, είχε αφιέρωμα στην 
προστατευόμενη περιοχή όρους Πάρνωνα 
& υγροτόπου Μουστού και στον Φορέα 
Διαχείρισης. Στο 2ο μέρος προβάλλεται η 
ταινία «Από Βορρά σε Νότο, σ΄ Ανατολή και 
Δύση» και στο 3ο μέρος μίλησε στην 
εκπομπή ο κινηματογραφιστής και 
υπεύθυνος παραγωγής των ταινιών του ΦΔ 
από την εταιρία ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ κ. Γεράσιμος 
Βάκρος.  

Παρακολουθήστε την εκπομπή εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=sKOtryr8
HJE&list=PLI3zpe4kffZtkXQRIpUzdQifSDbbvd

emw 

02.06.2016 Συνέντευξη  στην τηλεόραση 
του Antenna TV.  

 

Ολιγόλεπτο αφιέρωμα στην 
προστατευόμενη περιοχή του όρους 
Πάρνωνα και ιδιαίτερα στον υγρότοπο 
Μουστού έκανε η τηλεόραση του Antenna 
κατά τη διάρκεια των ειδήσεων των 19:00, 
την Πέμπτη 06 Ιουνίου 2016.  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΦΔ παραχώρησε 
συνέντευξη αναφορικά με τις υποδομές 
ενημέρωσης και την αρμοδιότητα του 
Φορέα Διαχείρισης που αφορά στην 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 
τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών.   

Παρακολουθήστε το αφιέρωμα εδώ: 
http://www.antenna.gr/news/watch?cid=_q_xh

_a_zzu0_z_bc%3D 
 

21.01.2016 Συνέντευξη βιολόγου του 
Φορέα Διαχείρισης  
 

Συνέντευξη του Βιολόγου του Φορέα 
Διαχείρισης στο βραδινό δελτίο ειδήσεων 
του σταθμού ΙΟΝΙΑΝ Channel σχετικά με 
την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την  
 

«Εφαρμογή Προγράμματος 
Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της 

Γρίπης των Πτηνών» 
 

που αφορά στα άγρια πτηνά της 
προστατευόμενης περιοχής του όρους 
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού και την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, εκτός 
του προσωπικού υπηρεσιών, μελών 

ιδιωτικών φορέων της περιοχής που λόγω 
δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και 
συχνή επαφή μαζί τους όπως:  
 

 δασικοί υπάλληλοι,  
 κυνηγοί,  
 ομοσπονδιακοί θηροφύλακες,  
 ορνιθολόγοι,  
 κέντρα περίθαλψης κλπ,  
 αλλά και των πολιτών που 

δραστηριοποιούνται σε περιοχές 
με μεγάλους πληθυσμούς άγριων 
πουλιών.  
 
 

 
 
  

Συνεντεύξεις Προέδρου του Δ.Σ. του ΦΔΟΠΥΜ 

Συνέντευξη στο ΙΟΝΙΑΝ Channel για την γρίπη των 
πτηνών από τον ΦΔΟΠΥΜ 

https://www.youtube.com/watch?v=_CYFvUQjL28
https://www.youtube.com/watch?v=_CYFvUQjL28
https://www.youtube.com/watch?v=sKOtryr8HJE&list=PLI3zpe4kffZtkXQRIpUzdQifSDbbvdemw
https://www.youtube.com/watch?v=sKOtryr8HJE&list=PLI3zpe4kffZtkXQRIpUzdQifSDbbvdemw
https://www.youtube.com/watch?v=sKOtryr8HJE&list=PLI3zpe4kffZtkXQRIpUzdQifSDbbvdemw
http://www.antenna.gr/news/watch?cid=_q_xh_a_zzu0_z_bc%3D
http://www.antenna.gr/news/watch?cid=_q_xh_a_zzu0_z_bc%3D
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Προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική 
υλοποίηση του τοπικού προγράμματος CLLD 
(LEADER) Ανατολικής Πελοποννήσου της 
προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ο 
Φορέας Διαχείρισης ανταποκρίθηκε στο 
κάλεσμα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα - 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για 

συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης 
Προγράμματος (ΕΔΠ), στο Επίπεδο Λήψης 
Αποφάσεων και την αντιπροσώπευσή του με 
τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή σε 
αυτήν.  

Στο πλαίσιο σχεδιασμού του τοπικού 
προγράμματος CLLD (LEADER) Ανατολικής  

Πελοποννήσου της προγραμματικής 
περιόδου 2014-2020 ο Φορέας Διαχείρισης 
υπέβαλε πίνακα με τις προτεινόμενες Δράσεις 
για ένταξη στο συγκεκριμένο Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα. 

 

 

 
 
 

Στο πλαίσιο του προγράμματος COBWEB 
(Citizens Observatory WEB) «Διαδικτυακό 
Παρατηρητήριο Πολιτών» γίνεται 
ανάπτυξη υποδομής για τη συλλογή 
περιβαλλοντικής πληροφορίας μέσω 
κινητών τηλεφώνων και άλλων φορητών 
συσκευών από τους πολίτες στα 
Αποθέματα Βιόσφαιρας της UNESCO. 
Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι 
η διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης 
τεχνικών crowdsourcing (πληθοπορισμού, 
δηλαδή της συμμετοχής μεγάλων ομάδων 
εθελοντών για συλλογή δεδομένων μέσω 
ανοικτής πρόσκλησης) και την αξιοποίηση 
των πολιτών ως αισθητήρων (“people as 
sensors”) μέσω της χρήσης φορητών 
συσκευών.  
 

Για την υλοποίησή του συμμετέχουν 13 
φορείς (Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, 
Πανεπιστήμιο Δρέσδης, Πανεπιστήμιο 
Nottingham, Πανεπιστήμιο Ιρλανδίας/ 
Δουβλίνου, Κυβέρνηση της Ουαλίας, άλλοι 
δημόσιοι φορείς και ΜΜΕ από Αγγλία, 
Σκωτία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία και 
Ελλάδα). 
 

 Για την υλοποίηση του COBWEB 
συνεργάζονται ερευνητές, φορείς 
χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις, 

πολίτες και τοπικές κοινότητες. Η 
συνεργασία αυτή εξασφαλίζει πως τα 
παραγόμενα εργαλεία και τεχνικές 
καλύπτουν τις ανάγκες και τους στόχους 
τους, προς όφελος των τοπικών 
κοινωνιών. 

 Το COBWEB εφαρμόζεται στο δίκτυο 
των Αποθεμάτων της Βιόσφαιρας της 
UNESCO συμπεριλαμβανομένων των 
περιοχών «Φαράγγι Σαμαριάς» και 
«Όρος Όλυμπος» στην Ελλάδα. Επίσης 
εφαρμόζεται στις προστατευόμενες 
περιοχές «όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού» και 
«Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου». 

 Στο πρόγραμμα χρησιμοποιούνται 
ανοικτές τεχνολογίες και πρότυπα. 
Θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως τα 
δεδομένα που θα συλλεχθούν θα είναι 
συμβατά με αντίστοιχα δεδομένα 
θεσμοθετημένων φορέων και πως θα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλα 
προγράμματα. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.cobwebproject.eu 
 

 
  

Συμμετοχή στην Επιτροπή 
Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) 
CLLD (LEADER) Ανατολικής 
Πελοποννήσου 

Εφαρμογή του προγράμματος 
COBWEB: Citιzen Observatory Web 
στην Προστατευόμενη Περιοχή 
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου 
Μουστού 

http://www.cobwebproject.eu/
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Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε ως 
εταίρος, σε 
υποβολή 
πρότασης στο 
πρόγραμμα MED 
2014 – 2020.  
Η πρόταση στην 
οποία το Institute 

for Sustainable Plant Protection - National 
Research Council of Italy είναι Φορέας 
Υλοποίησης (επικεφαλής εταίρος) έχει 
τίτλο: “A common biodiversity 
management and conservation network 
system for the most threatened 
Mediterranean conifer ecosystems», με 
ακρωνύμιο: “ECONIFERnet4MED”.  

Δυστυχώς η πρόταση δεν εγκρίθηκε για 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα MED 
2014 – 2020 και η ομάδα έργου του 
επικεφαλής εταίρου, αναλύουν την έκθεση 
αξιολόγησης της πρότασης, με σκοπό να 
εξακριβώσουν αν πληρούνται οι συνθήκες 
για επανυποβολή σε μελλοντική πρόσκληση 
του προγράμματος MED ή ανάλογου 
Ευρωπαϊκού προγράμματος 
χρηματοδότησης. 

 
 

 
Ο Φορέας Διαχείρισης στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης του προγράμματος 
INTERREG-ADRION συμμετείχε ως εταίρος 
σε δύο σχέδια προτάσεων 
χρηματοδότησης, ένα εκ των οποίων 
υποβλήθηκε οριστικά. 

Συγκεκριμένα πρόκειται: 

 για την πρόταση “Cultural 
landscapes in NATURA 
2000 protected areas: 
An integrated tool for 
management, 
valorisation and 
economic sustainability” 
με ακρωνύμιο “Cult-Natura”, με 
σκοπό την ανάδειξη των 
πολιτιστικών τοπίων σε 
προστατευόμενες περιοχές. Η 
πρόταση λειτουργεί σε διακρατικό 
πλαίσιο, ώστε να οικοδομηθούν 
νέες προσεγγίσεις για την 
διαχείριση πολιτιστικών τοπίων 
σε προστατευόμενες περιοχές της 
Ελλάδας, Ιταλίας, Σλοβενίας και 
Βοσνίας & Ερζεγοβίνης. 

 

Η πρόταση λόγω τεχνικών προβλημάτων 
δεν υποβλήθηκε, αφήνοντας όμως ανοικτό 
το ενδεχόμενο υποβολής της σε νέα 
πρόσκληση χρηματοδότησης διακρατικών 
προγραμμάτων. 

 για την πρόταση “Innovative 
IT applications to 
support and promote 
sustainable business 
activities in Nature 
Protected Areas and 
Cultural Landscapes” με 
ακρωνύμιο “ibNat&C”, με σκοπό 
την προώθηση των φυσικών / 
πολιτιστικών στοιχείων και της 
αλληλεπίδρασής τους με τις 
παραγωγικές δραστηριότητες του 
πρωτογενούς και του τουριστικού 
τομέα, ως βάση για τη δημιουργία 
μιας βιώσιμης  τουριστικής 
ταυτότητας σε περιοχές 
σημαντικής φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Το 
έργο θα συμβάλει σημαντικά στην 
προώθηση της βιώσιμης 
αξιοποίησης και διατήρησης των 
φυσικών και πολιτιστικών πόρων 

ως περιουσιακά στοιχεία 
ανάπτυξης της Αδριατικής-Ιονίου, 
μέσω μιας διακρατικής 
συνεργασίας από 3 χώρες 
(Ελλάδα, Ιταλία και Σερβία) που θα 
ενισχύσει την ανταλλαγή 
εμπειριών μεταφορά και την 
επακόλουθη ανάπτυξη 
ικανοτήτων. 

Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετέχει στο έργο 
ως Associated partner με σκοπό την 
διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και 
την διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων 
της προστατευόμενης περιοχής Πάρνωνα-
Μουστού. 
Επικεφαλής εταίρος της πρότασης είναι η 
Περιφέρεια Κρήτης, με διάρκεια 
υλοποίησης 24 μηνών και προϋπολογισμό 
πρότασης της τάξης του 1.174.827,00 €. 

  

Μη έγκριση χρηματοδότησης για το 
Έργο 'ECONIFERnet4MED' του 
προγράμματος MED 

Συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης 
για υποβολή προτάσεων 
χρηματοδότησης στο πρόγραμμα 
INTERREG-ADRION 
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Φορέας 

Διαχείρισης όρους 
Πάρνωνα & 
υγροτόπου 

Μουστού 
 

Νewsletter τεύχος 10  
περίοδος: 01.2016-06.2016 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και 
Δημοσιότητας 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αρχείο Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού 
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