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Δράσεις Επόπτευσης/ Φύλαξης  
Πυρκαγιές (σελ. 2) 
Παράνομα περιστατικά  
Λαθραλιεία - Λαθροϋλοτομία (σελ. 2) 
Συντον/κό Κέντρο Δασοπροστασίας (σελ. 2) 
 

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

 
Διασώσεις ζώων (σελ. 3) 
Έργα και υπηρεσίες (σελ. 3) 
Ενημέρωση σχετικά με κρούσματα γρίπης 
των πτηνών στην Ευρώπη (σελ. 3) 
 

Δράσεις Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας  
Επισκέψεις και ξεναγήσεις (σελ. 4) 
Περιβαλλοντικές δράσεις – εκδηλώσεις 
(σελ. 5-6) 
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (σελ. 6)  

 
 

 

Λοιπές Δράσεις  

Συμμετοχή του ΦΔ σε συνέδρια (σελ. 7) 
Συμμετοχή του ΦΔ σε επιμορφωτικά 
προγράμματα και ημερίδες (σελ. 7) 
Συναντήσεις εργασίας (σελ. 7) 
Συνεντεύξεις Προέδρου του Δ.Σ. του 
ΦΔΟΠΥΜ (σελ. 10) 
Γυρίσματα της ΕΡΤ στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στην 
Καστάνιτσα Αρκαδίας (σελ. 10) 
 

Εγκαίνια του Κέντρου Πληροφόρησης για 
τη Χλωρίδα του Πάρνωνα (σελ. 8)  
 

Βεβαίωση μη αντίρρησης Φορέα 
Διαχείρισης για τη δημιουργία 
αναρριχητικού πάρκου στον Πάρνωνα (σελ. 
10) 
 

Ολοκλήρωσης υλοποίησης της Πράξης 
«Προστασία και διατήρηση της 
προστατευόμενης περιοχής Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», στο 
πλαίσιο του ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 (σελ. 11) 
 

Ολοκλήρωση υλοποίησης του έργου 
«Παροχή υπηρεσιών χορήγησης άδειας 
χρήσης νερού από πηγές “Ανάβαλου”» (σελ. 
11)  
 

 

Το έργο του Φορέα Διαχείρισης όρους 
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού στα 
εμβληματικά έργα του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-
2013 (σελ. 10)  
 

 
 

Το συνολικό έργο του Φορέα Διαχείρισης 
κατατάχθηκε στην καλύτερη 7άδα των 
εμβληματικών έργων που 
χρηματοδοτήθηκαν από το κοινοτικό 
πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ κατά την 
προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 
  

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  
Με στόχο την αποτελεσματική φύλαξη στην 
προστατευόμενη περιοχή όρους Πάρνωνα 
& υγροτόπου Μουστού, οι τέσσερις 
φύλακες/επόπτες του Φορέα Διαχείρισης, 
εκτελούν καθημερινώς δρομολόγια, στον 
ορεινό όγκο της προστατευόμενης περιοχής 
και στην παράκτια ζώνη.  

Με δεδομένες τις αρμοδιότητες του 
προσωπικού, η φύλαξη έχει κυρίως 
εποπτικό, προληπτικό και αποτρεπτικό 
χαρακτήρα και σε δεύτερο βαθμό 
κατασταλτικό με στόχο να αποτρέπονται οι 
παράνομες δραστηριότητες στην 
προστατευόμενη περιοχή.Παράλληλα, η 
συνέχιση και η ενίσχυση συνεργασίας του 
προσωπικού με τις λοιπές αρμόδιες 
υπηρεσίες της περιοχής αποτελεί βασική 
προτεραιότητα του Φορέα Διαχείρισης. 

Πυρκαγιές  

 
Όχημα φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης με βυτίο 
πυρόσβεσης, χωρητικότητας 500 λίτρων νερού και 
μάνικες κατάσβεσης.  

Η πρόληψη των πυρκαγιών αποτελεί 
βασική αρμοδιότητα των φυλάκων του 
Φορέα Διαχείρισης. Η περίοδος 
επικινδυνότητας 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. 

18.07.2016 Καμένη έκταση στην περιοχή Αγίου 
Ιωάννη Αρκαδίας 

Εντός του 2ου εξαμήνου του 2016, 
εκδηλώθηκε ένα περιστατικό πυρκαγιάς 
εντός της προστατευόμενης περιοχής, στην 
περιοχή του Αγίου Ιωάννη Αρκαδίας, κατά 
το οποίο κάηκαν περίπου 200 στρέμματα 
θάμνοι, πεύκα και γεωργικές εκτάσεις. Ως 
αίτιο της πυρκαγιάς καταγράφηκε ο 
εμπρησμός. 

Παράνομα περιστατικά  

Οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης 
προέβησαν σε καταγραφή δέκα παράνομων 
περιστατικών κατά την περίοδο του 2ου 
εξαμήνου 2016, όπως ανεξέλεγκτη 
απόρριψη «μπαζών» και απορριμμάτων σε 
διάφορες τοποθεσίες της προστατευόμενης 
περιοχής. Σε συνέχεια του εντοπισμού και 
της καταγραφής των θέσεων απόθεσης, 
ενημερώθηκαν γραπτώς οι αρμόδιες 
υπηρεσίες (Δήμοι, Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, ΥΠΕΝ και Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίων Νήσων).  

 
15.10.2016 Μπάζα και στερεά απορρίμματα 
πλησίον γηπέδου στον Άγ Πέτρο Αρκαδίας.  

 
07.09.2016 Σκουπίδια στην περιοχή των Άνω 
Δολιανών Αρκαδίας. 

Λαθραλιεία Η καθημερινή επόπτευση 
της Περιοχής Απόλυτου Προστασίας του 
υγροτόπου Μουστού, απέφερε επιθυμητά 
αποτελέσματα και κατά την περίοδο του 2ου 
εξαμήνου 2016 κατά το οποίο 
καταγράφηκαν μόλις δύο περιπτώσεις 
λαθραλιείας. Η επαρκής σήμανση στην 
περιοχή της λιμνοθάλασσας που 
υποδηλώνει την απαγόρευση της αλιείας, 
διευκόλυνε το έργο των φυλάκων, οι οποίοι 
περιορίστηκαν σε συστάσεις και 
ενημέρωση των παραβατών.  

Λαθροϋλοτομία εντοπίστηκε σε 
δασική περιοχή του ορεινού όγκου της 
προστατευόμενης περιοχής. Το περιστατικό 
αφορούσε στην Περιοχή Απόλυτου 
Προστασίας της Φύσης, δάσος 
δενδρόκεδρου Μονής Μαλεβής και για το 
οποίο ειδοποιήθηκε άμεσα το αρμόδιο 
Δασαρχείο. 

18.07.2016 Υλοτομία στο δάσος δενδρόκεδρου στην 
περιοχή Αγίου Πέτρου Αρκαδίας. 

 
18.07.2016 Φωτογραφία κατεστραμμένων ατόμων 
του είδους Δρυπώδης άρκευθος ή δενδρόκεδρος 
(Juniperus drupacea) στην περιοχή του δάσους 
Μαλεβής. 
 

Συντονιστικό Κέντρο 
Δασοπροστασίας 

 
 

Αναρτήθηκε η αφίσα του Συντονιστικού 
Κέντρου Δασοπροστασίας στους Πίνακες 
Ανακοινώσεων του Φορέα Διαχείρισης για 
την καλύτερη ενημέρωση κατοίκων και 
επισκεπτών περί δασοπροστασίας.  
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Δράσεις 
Προστασίας & 
Διαχείρισης 
 

Προστασία φωλιών ωοτοκίας 
θαλάσσιας χελώνας Καρέτα 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης, κυρίως κατά τη διάρκεια 
των θερινών μηνών, ειδοποιήθηκε από αρμόδιες 
αρχές αλλά και από επισκέπτες και κατοίκους 
της περιοχής σχετικά με διάφορα περιστατικά 
φωλιών ωοτοκίας θαλάσσιας χελώνας Καρέτα. 
Συνολικά 6 φωλιές ή και «πιθανές φωλιές» 
ωοτοκίας περιφράχθηκαν από το προσωπικό 
του Φορέα στις ακτές του Δήμου Β. Κυνουρίας:  

 3 στην παραλία Βερβένων (2 στη θέση 
Παλιόχανο και 1 στη θέση Γλυφάδα), 
 1 στην παραλία Άστρους (τέρμα οδού 

Καλλίτση),  
 1 στον Άγιο Ανδρέα (θέση Μύλος),  
 1 στο Χερονήσι (θέση Καζάρμπα).  

 

Προκειμένου να αποτραπεί η καταπάτηση των 
σημείων από τους λουόμενους, τοποθετήθηκε 
από τα στελέχη του Φορέα προστατευτικό 
πλέγμα γύρω από τις φωλιές καθώς και 
ενημερωτικό έντυπο στο πλέγμα, ώστε να 
εξασφαλιστεί, όσο καλύτερα γίνεται, η 
διαδικασία εκκόλαψης των αυγών και η 
ευαισθητοποίηση του κοινού.  
 

 

Ενόψει των νέων «αφίξεων» του είδους Caretta 
caretta, καθώς πλησίαζε η στιγμή εξόδου των 

νεοσσών προς τη θάλασσα, τα στελέχη του 
Φορέα Διαχείρισης μετέβαιναν κατά τις πρωινές 
ώρες στα σεσημασμένα σημεία φωλεοποίησης 

του είδους στο παραλιακό τμήμα της 
προστατευόμενης περιοχής, προκειμένου να 

ελέγξουν την κατάσταση των φωλεών και την 
περίπτωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

επώασης των αυγών, που διαρκεί 50-55 μέρες.  
 

 

Ο πραγματικός αριθμός φωλεών είναι 
πιθανότατα μεγαλύτερος, αφού ο εντοπισμός 
τους είναι δύσκολος και συνήθως γίνεται από 
ευαισθητοποιημένους πολίτες. Κατά τη διάρκεια 
των περιπολιών διαπιστώθηκε μερική 
«αναστάτωση» σε κάποιες από τις φωλιές, είτε 
από άγρια ζώα που αναζητούν τροφή (σκάψιμο), 
είτε από ασυνείδητους πολίτες, που αφήνουν τα 
ίχνη τους στην ακτή (σκουπίδια, καταστροφή 
περίφραξης, πατημασιές εντός περίφραξης).  

Οι φυσικοί θηρευτές των νεοσσών είναι 
αρπακτικά θηλαστικά (αλεπούδες, τσακάλια, 
αρουραίοι κ.α.), θαλασσοπουλιά, ψάρια κ.α., 
αλλά κύρια και σημαντικότερη απειλή για το 
είδος είναι η ανθρώπινη παρουσία. Η διατάραξη 
του αυγοθαλάμου μπορεί να επιφέρει διατάραξη 
της διαδικασίας της επώασης, καθώς σκάψιμο 
στην άμμο ή δονήσεις στην περιοχή της φωλιάς 
μπορούν να προκαλέσουν την πρόωρη έξοδο 
των νεοσσών, που τις περισσότερες φορές 
επιφέρει τον θάνατο τους. 
Ενθαρρυντικό και ευχάριστο αποτέλεσε το 
ενδιαφέρον των λουομένων, θέτοντας 
ερωτήσεις σχετικά με τις θαλάσσιες χελώνες 
προς το προσωπικό του Φορέα και τη δράση για 
την προστασία τους.  
 

Διασώσεις ζώων  
 

Ο Φορέας Διαχείρισης 
κατά την περίοδο του 2ου 
εξαμήνου 2016 
ανταποκρίθηκε, πλέον 
των αρμοδιοτήτων του, 
στην αντιμετώπιση 
διαφόρων περιστατικών 
που αφορούσαν σε 
τραυματισμένα ζώα που 

εντοπίστηκαν εντός της προστατευόμενης 
περιοχής. Σε όλα ανεξαιρέτως τα ζώα 
παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το 
προσωπικό του Φορέα και μετά από 
συνεννόηση με το Σύλλογο Προστασίας και 
Περίθαλψης Άγριας Ζωής (ΑΝΙΜΑ) 
μεταφέρθηκαν μέσω του ΚΤΕΛ Αρκαδίας στην 
Αθήνα για περεταίρω περίθαλψη. 
Τα περιστατικά αναφέρονται στη συνέχεια:   

 18/07/2016 γερακίνα (Buteo buteo). 
Εντοπίστηκε στην περιοχή Κουτρούφων. 

 22/10/2016 μπούφος (Bubo bubo) 
εντοπίστηκε στην περιοχή Λεωνιδίου. 
 14/11/2016 μπούφος (Bubo bubo) 

εντοπίστηκε στην περιοχή Πόρτες 
Μελιγούς. 
 23/12/2016 κουκουβάγια (Athene noctua) 

εντοπίστηκε στην περιοχή του Λεωνιδίου. 
 

Έργα και υπηρεσίες  
Άγονη κρίθηκε η υπ’ αριθμ. 530/21.06.2016 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
υποβολή Προσφορών για την Παροχή 
Υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη σε 
θέματα βιοποικιλότητας της Προστατευόμενης 
Περιοχής, σύμφωνα με την αξιολόγηση των 
αιτήσεων από την αρμόδια Επιτροπή Ανάθεσης, 
διότι καμία από τις τρεις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν δεν ικανοποιούσε τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές της πρόσκλησης. 
Το θέμα πρόκειται να επανεξεταστεί από 
μηδενική βάση κατά το έτος 2017.  
 

Ενημέρωση σχετικά με κρούσματα 
γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη 
 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων εφιστά για ακόμα μια χρονιά την 
προσοχή στους πολίτες σχετικά με τη νόσο της 
γρίπης των πτηνών, καθώς κρούσματα νόσησης 
με τον υψηλής παθογονικότητας υπότυπο H5N8 
επιβεβαιώθηκαν σε χώρες της Κεντρικής και 
Βόρειας Ευρώπης. Ο Φορέας Διαχείρισης 
εξέδωσε ανακοίνωση για την εξάπλωση της 
νόσου και τα τμήματά του είναι σε επιφυλακή 
σχετικά με το θέμα καθώς αφορά τόσο 
εκτρεφόμενα πουλερικά, όσο και πτηνά της 
άγριας πανίδας (βλ. σχετική ανακοίνωση 
http://www.fdparnonas.gr/krousmata-gripis-ton-
ptinon-stin-europi/).    

29/07/2016 Εμφάνιση θαλάσσιας χελώνας καρέτα (Caretta caretta) στην παραλία Γλυφάδα Αρκαδίας 

http://www.fdparnonas.gr/krousmata-gripis-ton-ptinon-stin-europi/
http://www.fdparnonas.gr/krousmata-gripis-ton-ptinon-stin-europi/
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Επισκέψεις και ξεναγήσεις  

25.09.2016 Ξενάγηση ομάδας επισκεπτών 
στην Καστάνιτσα 

 
Σύνολο: 30 άτομα. 
 

11.10.2016 Επίσκεψη ΕΠΑΛ Άστρους στο 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους 

 
Σύνολο μαθητών: 70 άτομα. 
 

12/10, 14/10 & 21/10/2016 Ξενάγηση 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης στη 
λιμνοθάλασσα Μουστού και στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους  

 
 

 
Σύνολο μαθητών: 250 άτομα. 

21.10.2016 Ξενάγηση ομάδας αλλοδαπών 
επισκεπτών στη λιμνοθάλασσα Μουστού 

 
Σύνολο: 20 άτομα. 
 

16.10.2016 Ξενάγηση ομάδα επισκεπτών 
στην Καστάνιτσα 

 

Σύνολο: 45 άτομα. 
 

13.11.2016 Ξενάγηση του 3ου ΚΑΠΗ 
Μελισσίων στην Καστάνιτσα 

 
Σύνολο: 80 άτομα. 
 

22.11.2016 Επίσκεψη Δημοτικού Σχολείου 
Παρ. Άστρους στο Κέντρο Πληροφόρησης 
για τη χλωρίδα του Πάρνωνα, στο Λεωνίδιο

 
Σύνολο μαθητών: 65 άτομα. 
 

2.12.2016 H Α΄ τάξη του 3ου Γυμνασίου 
Άργους στη λιμνοθάλασσα του Μουστού. 

 
Σύνολο μαθητών: 54 άτομα. 

Η συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης με το 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(ΚΠΕ) Καστρίου ενισχύθηκε κατά την 
περίοδο του 2ου εξαμήνου 2016 στο πλαίσιο 
του προγράμματος περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης που υλοποιείται από τον Φορέα, 
με σκοπό την επικουρική συμβολή του στην 
εκπόνηση του εκπαιδευτικού προγράμματός 
του ΚΠΕ.  
 

 
 

Κοινός στόχος η προώθηση της 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των μικρών και 
μεγαλυτέρων μαθητών. Όλοι όσοι 
επισκέφθηκαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου περιηγήθηκαν 
στην Έκθεση Ερμηνείας Περιβάλλοντος και 
ενημερώθηκαν για την προστατευόμενη 
περιοχή, ενώ με την ολοκλήρωση της 
επίσκεψής τους, έλαβαν το έντυπο 
ενημερωτικό υλικό του Φορέα Διαχείρισης. 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, το 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου 
Πέτρου φιλοξένησε: 
 

 
 25.10.2016 Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας 

Λακωνίας. Σύνολο μαθητών: 41 άτομα. 

 

 16.11.2016 Δημοτικό Σχολείο Σταδίου 
Αρκαδίας. Σύνολο μαθητών: 50 άτομα. 
 15.12.2016 Δημοτικό Σχολείο Καρυών 

Λακωνίας. Σύνολο μαθητών: 15 άτομα. 
 17.12.2016 1ο Γυμνάσιο Τρίπολης. Σύνολο 

μαθητών: 48 άτομα. 
 

Συνολικά ο Φορέας Διαχείρισης υποδέχτηκε 
στο πεδίο της προστατευόμενης περιοχής και 

στα τέσσερα Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης, περίπου                                         

2.600 επισκέπτες.  

Δράσεις 
Πληροφόρησης 
Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας 
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Περιβαλλοντικές δράσεις και 
εκδηλώσεις  

7-10.07.2016 Άνοιξε για 1η φορά τις πύλες 
του στο κοινό το Κέντρο Πληροφόρησης για 
τη Χλωρίδα του Πάρνωνα στο Λεωνίδιο 

07.07.2016 Μουσική εκδήλωση στο πλαίσιο του 
φεστιβάλ Μελιτζάzz 2016 στην αυλή του Κέντρου 
Πληροφόρησης για τη χλωρίδα του Πάρνωνα, στο 
Λεωνίδιο. 

Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε στη 
διοργάνωση του φεστιβάλ Μελιτζάzz 2016 – 
On the road, με ενημέρωση επισκεπτών στο 
Κέντρο Πληροφόρησης για τη Χλωρίδα του 
Πάρνωνα. Το κτήριο του παλιού Δημοτικού 
Σχολείου Βασκίνας, μετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών αποκατάστασής του 
μετατράπηκε σε Κέντρο Πληροφόρησης, το 
οποίο για τις ημέρες του φεστιβάλ 
φιλοξένησε πίνακες του Λεωνιδιώτη 
ζωγράφου Νέστορα Λέοντος Βαρβέρη. 
 

16.07.2016 Επιτυχημένη για 3η χρονιά η 
αθλητική διοργάνωση του αγώνα 
υπεραπόστασης Κρόνιο Πέρασμα στα 
χωριά του Πάρνωνα! 

 
Με δεκάδες αθλητές από όλη την Ελλάδα 
πραγματοποιήθηκε ο αγώνας Κρόνιο 
Πέρασμα στον Πάρνωνα, με αφετηρία και 
τερματισμό τον Αγ. Πέτρο Αρκαδίας. Ο 
Φορέας Διαχείρισης έλαβε για ακόμα μια 
φορά τιμητική διάκριση για τη συνδρομή του 
στη διοργάνωση από την Οργανωτική 
Επιτροπή του αγώνα, ευχαριστώντας θερμά 
όλους τους χορηγούς του αγώνα καθώς και 
τους εθελοντές που ανταποκρίθηκαν στο 

κάλεσμά του για την οργάνωση και τη 
στελέχωση των σταθμών ανεφοδιασμού των 
αθλητών. 
 

29.07.2016 Ο Φορέας Διαχείρισης 
συμμετείχε στην 10η Πανελλήνια Εξόρμηση 
Ερασιτεχνών Αστρονόμων στον Πάρνωνα 
 

Ο Φορέας συμμετείχε στις εργασίες της 10ης 
Πανελλήνιας Εξόρμησης Ερασιτεχνών 
Αστρονόμων στον Πάρνωνα που διοργάνωσε 
η Αστρονομική Ένωση Σπάρτης "Διός Κούροι" 
στο καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης. 
Εκατοντάδες ερασιτέχνες αστρονόμοι και 
αρκετοί επισκέπτες από πολλά μέρη της 
Ελλάδας ενημερώθηκαν για την 
προστατευόμενη περιοχή, μέσω της 
προβολής της ταινίας "Από Βορρά σε Νότο, σ' 
Ανατολή και Δύση" αλλά και από το 
ενημερωτικό υλικό του Φορέα (φυλλάδια, 
χάρτες, εγχειρίδια, οδηγοί, κ.λπ.) που 
διατέθηκε για τον σκοπό αυτό. 

 
 

13.08.2016 5η συνάντηση «Συμπολιτεία του 
Πάρνωνα» στη Σίταινα Αρκαδίας 
Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε στην 
θερινή συνάντηση της συμπολιτείας μαζί με 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Καστάνιτσας, με 
μια από κοινού παρουσίαση για την ιστορία 
του Δημοτικού Σχολείου της Καστάνιτσας 
που λειτούργησε μέχρι το 1993 και μετέπειτα 
διαμορφώθηκε σε Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης με την αξιοποίηση των 
συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 

17.08.2016 Ο Φορέας Διαχείρισης στη 
Γιορτή του Δάσους 2016  
Με τη διοργάνωση εκδήλωσης επανένταξης 
μιας γερακίνας στο φυσικό της περιβάλλον 

συμμετείχε ο Φορέας στη Γιορτή του Δάσους 
2016 στην Καστάνιτσα. Η δράση υλοποιήθηκε 
στην πλατεία Σ. Κουρούνη σε συνεργασία με 
το Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης 
Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ και περιλάμβανε επίσης 
αθλητικές δραστηριότητες και ομαδικά 
παιχνίδια στην πλατεία του χωριού, αλλά και 
κληρώσεις αναμνηστικών δώρων για τα 
παιδιά (καπέλα, σημειωματάρια, ξυλομπογιές 
κ.α. με το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης). 

 
29.09.2016 Εθελοντικός καθαρισμός 
τμήματος της παραλίας «Πόρτες» Μελιγούς 
στην Αρκαδία  
 

Ο προγραμματισμένος εθελοντικός 
καθαρισμός τμήματος της ακτής «Πόρτες» 
Μελιγούς, που περιλαμβάνεται στην 
προστατευόμενη περιοχή όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού, πραγματοποιήθηκε 
από τον Φορέα Διαχείρισης σε συνεργασία με 
την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου 
Περιβάλλοντος – HELMEPA, στο πλαίσιο της 
Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντικού 
Καθαρισμού Ακτών 2016 και του Μήνα 
Εθελοντικής Δράσης για το Θαλάσσιο 
Περιβάλλον. 

Στην εθελοντική δράση συμμετείχε το 
προσωπικό και οι εθελοντές του Φορέα σε 
συνεργασία με το προσωπικό καθαριότητας 
του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 
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02.10.2016 Η Ευρωπαϊκή Γιορτή των 
Πουλιών στον υγρότοπο Μουστού

 
Ο Φορέας Διαχείρισης, πιστός στο ραντεβού, 
διοργάνωσε για 5η συνεχόμενη χρονιά, με 
ελεύθερη συμμετοχή του κοινού και σε 
συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία, εκδήλωση στον υγρότοπο 
Μουστού. Η γιορτή περιελάμβανε εξόρμηση 
για παρατήρηση, αναγνώριση και καταγραφή 
ειδών πουλιών, ενημέρωση ελλήνων και 
αλλοδαπών επισκεπτών για τη 
μετανάστευση, εργαστήρι χειροτεχνίας για τα 
παιδιά, καθώς και επανένταξη πουλιών στο 
φυσικό τους περιβάλλον σε συνεργασία με το 
Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας 
Ζωής ΑΝΙΜΑ. 

 
2.10.2016 Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
πραγματοποιήθηκε και η αναλυτική καταγραφή (RIA) 
των υδρόβιων ειδών και άλλων ειδών πτηνών στη 
λιμνοθάλασσα του Μουστού. 
 

28-29.10.2016 Η 33η Γιορτή Κάστανου στην 
Καστάνιτσα Αρκαδίας  
 

Παρά τον βροχερό καιρό, το αρχαιότερο 
Τσακωνοχώρι του Πάρνωνα αποτέλεσε πόλο 
έλξης για χιλιάδες επισκέπτες από διάφορα 
μέρη της Ελλάδας, 

πιστοποιώντας ότι η γιορτή κάστανου έχει 

καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως μια από 
τις σημαντικότερες εκδηλώσεις τοπικών 
προϊόντων στην Ελλάδα.  
Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε ενεργά για 
6η συνεχή χρονιά στην εκδήλωση που 
διοργανώνεται εδώ και 33 χρόνια από τον 
Μορφωτικό και Φυσιολατρικό Σύλλογο των 
Απανταχού Καστανιτσιωτών.  

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, 28 - 29 
Οκτωβρίου, το προσωπικό του Φορέα 
υποδέχτηκε και ξενάγησε εκατοντάδες 
επισκέπτες στους χώρους του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της 
Καστάνιτσας. Η γιορτή περιλάμβανε επίσης 
παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην 
αίθουσα προβολών του ΚΠΕ σχετικά με τα 
βότανα του Πάρνωνα και τις χρήσεις τους και 
παρουσίαση αγροτουριστικής επιχείρησης ως 
παράδειγμα για νέους επαγγελματίες. 
 

10-13.11.2016 Λειτουργία του Κέντρου 
Πληροφόρησης για τη χλωρίδα του 
Πάρνωνα, στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ 
Αναρρίχησης στο Λεωνίδιο 

 

Το νέο Κέντρο Πληροφόρησης του Φορέα 
Διαχείρισης στο Λεωνίδιο, λειτούργησε για το 
κοινό του 1ου Φεστιβάλ Αναρρίχησης 

προκειμένου οι επισκέπτες να γνωρίσουν 
καλύτερα αυτή την ιδιαίτερη περιοχή της 
Ευρώπης, η οποία είναι πλούσια σε φυτικά 
είδη και όπου καταγράφεται υψηλό ποσοστό 
ενδημισμού. Τα στελέχη του Φορέα, κατά τη 
διάρκεια του τετραήμερου φεστιβάλ 
υποδέχτηκαν και ξενάγησαν δεκάδες 

επισκέπτες στους χώρους του Κέντρου 
Πληροφόρησης Λεωνιδίου, οι οποίοι είχαν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη 
χλωριδική ποικιλότητα του Πάρνωνα στην 
έκθεση ερμηνείας περιβάλλοντος και να 
περιηγηθούν στους υπόλοιπους 
λειτουργικούς χώρους του κέντρου 
 

09-13.11.2016 Συμμετοχή στην Έκθεση 
«Πελοπόννησος EXPO» στην Τρίπολη 

Με στόχο την ενημέρωση του κοινού γύρω 
από τα περιβαλλοντικά ζητήματα που 
σχετίζονται με την προστατευόμενη περιοχή, 
ο Φορέας Διαχείρισης έδωσε το «παρών» 
στην Έκθεση «Πελοπόννησος EXPO» 
φιλοξενούμενος στο περίπτερο του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας.  
Τα στελέχη του ενημέρωσαν και απάντησαν 
σε ερωτήσεις των επισκεπτών σχετικά με την 
προστατευόμενη περιοχή και το έργο του 
Φορέα Διαχείρισης σε αυτή, ενώ παράλληλα 
διένειμαν το έντυπο ενημερωτικό υλικό που 
έχει παραχθεί από τον Φορέα για το σκοπό 
αυτό.  
 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης  
 

Στο πλαίσιο του θερινού προγράμματος 
πρακτικής άσκησης φοιτητών, ο Φορέας 
Διαχείρισης υποδέχθηκε κατά την περίοδο 07 
–.10.2016, μία φοιτήτρια του Τμήματος 
Επικοινωνίας & ΜΜΕ της Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του 
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Η τρίμηνη απασχόληση της 
φοιτήτριας πραγματοποιήθηκε με 
αντικείμενο την ενημέρωση – 
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 
γύρω από την αξία της προστατευόμενης 
περιοχής όρους Πάρνωνα και υγροτόπου 
Μουστού. Η ασκούμενη είχε καθημερινό 
υποστηρικτικό ρόλο σε όλες τις 
δραστηριότητες ενημέρωσης του Φορέα ενώ 
συμμετείχε σε περιβαλλοντικές δράσεις και 
εκδηλώσεις του τριμήνου (ξεναγήσεις, 
δράσεις ευαισθητοποίησης σε ημέρες με 
παγκόσμιο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, 
τοπικές εκδηλώσεις οικισμών που βρίσκονται 
εντός των ορίων της αρμοδιότητας του ΦΔ).   
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Συμμετοχή σε συνέδρια 

9-11.9.2016 8ο Τσακώνικο Συνέδριο στον 
Πάρνωνα 

Ολοκληρώθηκε το 8ο Τσακώνικο Συνέδριο 
τις εργασίες του οποίου παρακολούθησαν 
τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης, στο 
Λεωνίδιο και τον Πραστό Αρκαδίας. 

Το συνέδριο τις δύο πρώτες μέρες 
υλοποιήθηκε στην Φάμπρικα Πολιτισμού 
στο Λεωνίδιο ενώ η πρωινή συνεδρία της 
3ης μέρας πραγματοποιήθηκε στην κοιτίδα 
της Τσακωνιάς, τον ιστορικό Πραστό 
Αρκαδίας, στην εκκλησία της Παναγίας 
(Μητρόπολη). Διοργανώθηκε από το 
Σωματείο «Αρχείο της Τσακωνιάς», 
πνευματικό ίδρυμα που έχει ως σκοπό τη 
συλλογή, διάσωση, μελέτη και δημοσίευση 
του ιστορικού, αρχαιολογικού, 
γλωσσολογικού, λαογραφικού και λοιπού 
θησαυρού των Τσακώνων και 
πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου 
Νότιας Κυνουρίας και του Συλλόγου «Το 
Λεωνίδιον».  

 

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου 
παρουσιάστηκαν συνολικά 49 σύγχρονες 
εισηγήσεις, έρευνες και προτάσεις από 
πανεπιστημιακούς καθηγητές, ποιητές, 
συγγραφείς, εκπαιδευτικούς, 
γλωσσολόγους, ερευνητές κ.α. γύρω από 
θέματα που αφορούσαν μεταξύ άλλων στην 
ιστορία και γλωσσολογία της Τσακωνικής 

διαλέκτου, την αρχιτεκτονική και την 
λαογραφία της περιοχής. 

Η τσακώνικη διάλεκτος αποτελεί σήμερα 
άλλη μια δυναμική του Πάρνωνα ως τη 

ζωντανή έκφραση της Δωρικής διαλέκτου. 
Έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των υπό 

εξαφάνιση γλωσσών της UNESCO και 
αναγνωρίζεται ως πολιτισμικό κατόρθωμα 
και ανεπανάληπτος θησαυρός πολιτισμού. 
Διακρίνεται σε βόρειο και νότιο ιδίωμα, το 
οποίο έχει σήμερα και τους περισσότερους 
ομιλητές. Τα τσακώνικα ζωντανεύουν στη 

σύγχρονη εποχή μέσα από τα δημοτικά 
τραγούδια που συνοδεύουν τον τσακώνικο 

χορό.  
 

Συμμετοχή σε επιμορφωτικά 
προγράμματα και ημερίδες 
 

22.12.2016 Ημερίδα παρουσίασης του 
έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της 
κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων 
οικοτόπων της Ελλάδας» στην Αθήνα  
 

Ο Συντονιστής του Φορέα παρακολούθησε 
τις εργασίες της ημερίδας κατόπιν σχετικής 
πρόσκλησης του Τμήματος Βιοποικιλότητας 
και Προστατευόμενων Περιοχών του 
Υ.Π.ΕΝ. Με το έργο της εποπτείας και 
αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης 
ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, 
εμπλουτίσθηκε η πληροφορία (ποιοτική και 
ποσοτική) για τα σημαντικά στοιχεία του 
φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας, 
τόσο θεματικά όσο και χωρικά. 

Σκοπός της ημερίδας ήταν η διάδοση και 
διάχυση της πληροφορίας αυτής, σε 
υπηρεσίες και φορείς που την έχουν ανάγκη 
στο πλαίσιο δράσεων σχεδιασμού ή/και 
αδειοδότησης, με στόχο την ενίσχυση των 
προϋποθέσεων της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Συναντήσεις εργασίας 
 

Στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου που 
ξεκινάει την 1 Μαΐου και ολοκληρώνεται 
στις 31 Οκτωβρίου, ο Φορέας Διαχείρισης 
προέβη στις προγραμματισμένες 
συναντήσεις των Συντονιστικών Οργάνων 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και των Δήμων Νότιας & 
Βόρειας Κυνουρίας, για την αντιμετώπιση 
κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών. 
Συμμετείχε επίσης στις συναντήσεις στο 
πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης 

χιονοπτώσεων, πλημμυρικών φαινομένων 
και κατολισθήσεων κατά τη χειμερινή 
περίοδο 2016-2017. Συνοπτικά το κλιμάκιο 
του Φορέα παρέστη στις παρακάτω 
συναντήσεις εργασίας:  
 

 17.10.2016 (εικόνα 1) Συνάντηση 
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας της Αρκαδίας για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων, πλημμυρικών 
φαινομένων και κατολισθήσεων 
χειμερινής περιόδου 2016-2017.  
 04.11.2016 (εικόνα 2) Συνάντηση Τοπικού 

Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας για την οργάνωση και 
συντονισμό της Πολιτικής Προστασίας 
(Αντιπλημμυρική Προστασία & 
Χιονοπτώσεις) του Δήμου Β. Κυνουρίας 
περιόδου 2016-2017. 
 16.11.2016 (εικόνα 3) Συνάντηση Τοπικού 

Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας 
για την οργάνωση και συντονισμό της 
Πολιτικής Προστασίας (Αντιπλημμυρική 
Προστασία & Χιονοπτώσεις) του Δήμου Ν. 
Κυνουρίας περιόδου 2016-2017. 
 08.12.2016 (εικόνα 4) Σύσκεψη για την 

αντιμετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων 
της περιόδου 2016 - 2017 της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 
- Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. 
 

 

Εικόνα 1 

 

Εικόνα 2 

 
Εικόνα 3 

 
Εικόνα 4    

Λοιπές Δράσεις  
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25.10.2016 Η εκδήλωση των εγκαινίων του νέου 
Κέντρου Πληροφόρησης για τη χλωρίδα του Πάρνωνα 
(εικόνες πάνω και κάτω) στο Λεωνίδιο. 

 
Με εκδήλωση για το κοινό υπό την αιγίδα του 
Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ο Φορέας 
Διαχείρισης άνοιξε επίσημα τις πύλες του 
Κέντρου Πληροφόρησης για τη χλωρίδα του 
Πάρνωνα, που φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν 
δυναμικό χώρο αναφοράς για την ανάδειξη του 
φυτικού πλούτου του Πάρνωνα, στο Λεωνίδιο 
Αρκαδίας.  
 

Το παλιό Δημοτικό Σχολείο της Βασκίνας 
ξεκινά και πάλι τη λειτουργία του με τη 
σύγχρονη μορφή του, μετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών αποκατάστασής του. Οι 
επεμβάσεις που υλοποιήθηκαν είχαν ως 
αποτέλεσμα τη διατήρηση, επισκευή και 
ανάδειξη των παραδοσιακών χαρακτηριστικών 
του υφιστάμενου κτίσματος αλλά και την 
αποκατάσταση της στατικής επάρκειας, της 
ενεργειακής αναβάθμισης και της λειτουργικής 
ένταξης της νέας χρήσης ούτως ώστε το κτίριο 

και ο περιβάλλων χώρος να δεχθούν την 
εγκατάσταση του Κέντρου Πληροφόρησης.  
 

Η αποκατάσταση του συνόλου του κτίσματος 
για τη μετατροπή του σε Κέντρο 
Πληροφόρησης για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα 
καθώς και η εγκατάσταση της Έκθεσης 
Ερμηνείας Περιβάλλοντος σε αυτό, 
υλοποιήθηκαν σε δύο διαδοχικές φάσεις. 
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«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. 
 

 
Στην εικόνα παρουσιάζεται η όψη του κτιρίου μετά τις 
εργασίες αποκατάστασής του, κατά τα έτη 2015-2016. 
 

Με προϋπολογισμό του έργου της τάξης των 
600.000,00€ η Ανάδοχος Κατασκευαστική 

Κοινοπραξία «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ – ΑΦΟΙ Χ. 
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ», 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. 
 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυναν οι, 
Πρόεδρος Φ.Δ., κ. Δ. Μήλιος, Δήμαρχος Ν. 
Κυνουρίας κ. Χ. Λυσίκατος και η εκπρόσωπος 
του Αναπλ. Υπουργού ΠΕΝ κα Δ. 
Λυμπεροπούλου. Στη συνέχεια έγινε η 
παρουσίαση της συντήρησης του ζωγραφικού 
εσωτερικού διακόσμου από τον ζωγράφο, 
συντηρητή έργων τέχνης & αρχαιοτήτων κ. Ι. 
Σπανό. Η Έκθεση Ερμηνείας Περιβάλλοντος 
παρουσιάστηκε από εκπροσώπους της ένωσης 
εταιρειών ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ/ΤΕΤRAGON LTD, κ. Ε. 
Αλεξανδροπούλου και κ. Α. Πανίτσα.  
 

Παράλληλα οι επισκέπτες της εκδήλωσης 
περιηγήθηκαν στους χώρους του κέντρου και 

ξεναγήθηκαν από τα στελέχη του Φορέα 
Διαχείρισης. 
 

Εικόνα 1

 
Εικόνα 2 

 
Εικόνα 3 

 

Στις εικόνες 1-3 παρουσιάζονται οι εσωτερικοί χώροι 
του 1ου ορόφου του κέντρου.  
 

Στο ισόγειο του κέντρου διαμορφώθηκαν 
κατάλληλοι χώροι υποδοχής επισκεπτών, 
γραφείων, καθιστικού και αποθήκης, ενώ στον 
όροφο φιλοξενείται η έκθεση ερμηνείας 
περιβάλλοντος (εικόνα 1), ο χώρος προβολής 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (εικόνα 2) και 
ο χώρος εργαστηρίου (εικόνα 3) όπου θα 
γίνεται η προετοιμασία και η επίδειξη του 
χλωριδικού υλικού του κέντρου.  
 

Στον περιβάλλοντα χώρο δημιουργήθηκαν 
ανεξάρτητες περιοχές φύτευσης 
δενδροκομικών, ανθοκομικών, καλλωπιστικών 
και αρωματικών φυτών με αντίστοιχη 
σήμανση για τους επισκέπτες.  
 

Με τον εγκαινιασμό του Κέντρου 
Πληροφόρησης για τη χλωρίδα του Πάρνωνα, 

ενισχύεται περεταίρω η λειτουργία των 
υπολοίπων υποδομών περιβαλλοντικής 

ενημέρωσης υπό την αρμοδιότητα του Φορέα 
Διαχείρισης στον Άγιο Πέτρο, το Άστρος και 

την Καστάνιτσα Αρκαδίας.   

Εγκαίνια του 
Κέντρου 
Πληροφόρησης 
για τη Χλωρίδα 
του Πάρνωνα 
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16.07.2016 Συνέντευξη στην ΕΡΑ Σπορ και 
στη Φωνή της Ελλάδας  
 

Ο Πρόεδρος του Φορέα 
Διαχείρισης κ. 
Δημήτρης Μήλιος 
παραχώρησε 
τηλεφωνική 
συνέντευξη τύπου στο 
ραδιόφωνο της ΕΡΑ 
Σπορ και στη Φωνή της 

Ελλάδας.  

Η συνέντευξη αφορούσε στην 
πραγματοποίηση του αγώνα 
υπεραπόστασης ΚΡΟΝΙΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 
«Τρέξιμο στο ιερό βουνό του Κρόνου, του 
πατέρα των θεών» με αφετηρία και 
τερματισμό το χωριό του Πάρνωνα Άγιο 
Πέτρο Αρκαδίας, αλλά και σε περιπατητικές 
διαδρομές και μονοπάτια του Πάρνωνα.  

 

19.07.2016 Συνέντευξη Προέδρου στο 
ΙΟΝΙΑΝ Channel  

 

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης 
παραχώρησε συνέντευξη σε ζωντανή 
μετάδοση, μέσω της εφαρμογής Skype, στο 
τοπικό τηλεοπτικό κανάλι ΙΟΝΙΑΝ Channel 
στους δημοσιογράφους Νατάσα Πατρινού 
και Διονύση Ιθακήσιο με θέμα της 
συνέντευξης τη λειτουργία του Κέντρου 
Πληροφόρησης για τη Χλωρίδα του 
Πάρνωνα στο Λεωνίδιο στο εγγύς μέλλον.  

 

25.10.2016 Συνέντευξη Προέδρου στο 
ΙΟΝΙΑΝ Channel.  

Ο Πρόεδρος του Φορέα, παραχώρησε στις 
25.10.2016 συνέντευξη τύπου στο κανάλι 
IONIAN Channel που αφορούσε στα 
εγκαίνια και στη λειτουργία της νέας 
υποδομής ενημέρωσης του Φορέα 
Διαχείρισης στο Λεωνίδιο Αρκαδίας. Ο 
Πρόεδρος μέσω της ενημερωτικής 
εκπομπής «Χαμηλή Πτήση», ενημέρωσε το 
κοινό για την πραγματοποίηση των 
εγκαινίων το Σάββατο 22 Οκτωβρίου και 
την έναρξη της λειτουργίας του παλιού 
Δημοτικού Σχολείου της Βασκίνας ως 
Κέντρο Πληροφόρησης για τη Χλωρίδα του 
Πάρνωνα το οποίο έχει ως θεματικό πεδίο 
την πλούσια χλωρίδα του όρους Πάρνωνα. 

 

Τηλεοπτικό συνεργείο της ΕΡΤ βρέθηκε στις 
16.10.2016 στον παραδοσιακό οικισμό της 
Καστάνιτσας και  πραγματοποίησε 
γυρίσματα στα κυριότερα αξιοθέατά της 
αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Το 
συνεργείο επισκέφθηκε και το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας, όπου πραγματοποίησε 
γυρίσματα στους χώρους του Κέντρου 
(αίθουσα προβολών και αίθουσα ερμηνείας 
περιβάλλοντος) καθώς και στην Έκθεση 
Παραδοσιακών Επαγγελμάτων.  
 

Κατά την διάρκεια των γυρισμάτων, ο 
υπεύθυνος του ΚΠΕ Καστάνιτσας, μίλησε 
στην κάμερα της ΕΡΤ για την ιστορία του 
κτιρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο και 
αποτέλεσε κατά την προηγούμενη χρήση 
του το Δημοτικό Σχολείο του χωριού, για 
την επισκεψιμότητά του αλλά και για τις 

αρμοδιότητες και τις δράσεις του Φορέα 
Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή 
του Πάρνωνα και του υγροτόπου Μουστού. 
 

 
Εικόνα 1 

Τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν, 
αναμένεται να προβληθούν σε μια νέα 
εκπομπή ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ που θα 
αρχίσει να προβάλλεται μέσα στο έτος 2017. 

 
Εικόνα 2 

 

Στις εικόνες 1-2 παρουσιάζεται, στιγμιότυπο από το 
γύρισμα της εκπομπής ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ στον 
εξωτερικό χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης της Καστάνιτσας (εικόνα 2) και από 
ξενάγηση επισκεπτών την ίδια μέρα εντός του 
κέντρου.    

Συνεντεύξεις Προέδρου του Δ.Σ. του ΦΔΟΠΥΜ 

Τηλεοπτικό συνεργείο της ΕΡΤ πραγματοποίησε 
γυρίσματα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
στην Καστάνιτσα Αρκαδίας 
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Το έργο του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού έχει κεντρική θέση στο 
λεύκωμα-απολογισμό του ΕΠΠΕΡΑΑ που έχει ήδη 
εκδοθεί και κυκλοφορεί, με πρωτότυπα πλάνα από 
την προστατευόμενη περιοχή όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού (εικόνες πάνω και κάτω). 

 
Το συνολικό έργο του Φορέα 
Διαχείρισης κατατάχθηκε στην 
καλύτερη 7άδα των 
εμβληματικών έργων που 
χρηματοδοτήθηκαν από το 
κοινοτικό πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ 
κατά την προγραμματική περίοδο 
ΕΣΠΑ 2007-2013.  

Το «λεύκωμα-απολογισμός του ΕΠΠΕΡΑΑ 
2007-2013» αποτελεί μια σύνοψη βέλτιστων 
πρακτικών και λύσεων καθώς και 
μεθοδολογιών και τεχνολογιών που 
εφαρμόστηκαν σε δράσεις και παρεμβάσεις 
στην αυτοδιοίκηση, στην κεντρική διοίκηση και 
στο ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

Προκειμένου να γίνουν γνωστά τα παραπάνω 
έργα στο ευρύ κοινό, παρήχθη ένα 
ντοκιμαντέρ με τα εμβληματικά έργα που 
χρηματοδότησε το Πρόγραμμα, στο πλαίσιο 
της δημοσιότητας του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007 – 2013, 
τα οποία έχουν μεγάλο αντίκτυπο από άποψη 
λειτουργικότητας και ωφελιμότητας στις 
τοπικές κοινωνίες αλλά και σε ολόκληρη τη 
χώρα. Παρεμβάσεις και έργα υποδομής για την 
προστασία του περιβάλλοντος με το μέγιστο 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την 
αναπτυξιακή διάσταση που απαιτεί η αειφορία.  

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.κ. Δημήτρης Μήλιος, μαζί με 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους. Δεκέμβριος 2016. 

Τα υπόλοιπα έξι (6) είναι τα: η Περιβαλλοντική 
Αποκατάσταση των Μεταλλείων Αμιάντου 
Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ), η Τηλεθέρμανση 
Πτολεμαΐδας, η αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην 
Ηγουμενίτσα, ο ΧΥΤΑ στα Ιωάννινα, η 
ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση 
ενέργειας του Γενικού Νοσοκομείου 
Καλαμάτας, ο Βιολογικός Καθαρισμός 
Ηρακλείου Κρήτης. 

 

Παρακολουθήστε ολόκληρη την ταινία 
ντοκιμαντέρ για τα εμβληματικά έργα 

χρηματοδοτούμενα από το Ε.Π. Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 στον ακόλουθο 

σύνδεσμο: 
https://www.youtube.com/watch?v=_906mUsK

U7g&feature=youtu.be .  
Το έργο του Φορέα Διαχείρισης παρουσιάζεται 

από τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Μήλιο Δημήτριο, 
από το 41:21’. 

Το έργο του 
Φορέα Διαχείρισης 
όρους Πάρνωνα 
και υγροτόπου 
Μουστού στα 
εμβληματικά έργα 
του ΕΠΠΕΡΑΑ 
2007-2013 

Βεβαίωση μη 
αντίρρησης Φορέα 
Διαχείρισης για τη 
δημιουργία 
αναρριχητικού 
πάρκου στον 
Πάρνωνα 
Στο πλαίσιο προώθησης του εναλλακτικού 
τουρισμού στην προστατευόμενη περιοχή 
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, ο 
Φορέας Διαχείρισης ανταποκρίθηκε θετικά στην 

πρωτοβουλία ενεργών πολιτών για 

την δημιουργία αναρριχητικού πάρκου στον 
Πάρνωνα, με δύο αναρριχητικά πεδία. 

Πραγματοποιήθηκαν δύο επιτόπιοι έλεγχοι στα 
προτεινόμενα αναρριχητικά πεδία ώστε να 
ελεγχθούν για τυχόν ύπαρξη φωλιών 
αρπακτικών πουλιών ή/και νυκτόβιων στις 
σπηλιές που υπάρχουν στην περιοχή, καθώς και 
σπάνιας χλωρίδας που τυχόν φύεται στα πεδία 
στα σημεία.  

 

Από τον έλεγχο δεν προέκυψαν στοιχεία 
ύπαρξης σπάνιων πανιδικών ή χλωριδικών 
ειδών και χορηγήθηκε η αιτούμενη βεβαίωση 
μη αντίρρησης για τη δημιουργία 
αναρριχητικού πάρκου στον Πάρνωνα.  

Οι εργασίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν 
εντός του 2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=_906mUsKU7g&feature=youtu.be%20
https://www.youtube.com/watch?v=_906mUsKU7g&feature=youtu.be%20
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Στο πλαίσιο καλής συνεργασίας του Φορέα 
Διαχείρισης με τις τοπικές δημόσιες 
Υπηρεσίες και κατόπιν σχετικού αιτήματος 
του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, συνήφθη 
προγραμματική σύμβαση, μεταξύ Φορέα 
και Δήμου με σκοπό τη χορήγηση άδειας 
χρήσης νερού από τις πηγές «Ανάβαλος». 
Με την Προγραμματική Σύμβαση 
επιδιώχθηκε η υποστήριξη του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας από τις υπηρεσίες του 
ΦΔ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία έκδοσης των απαιτούμενων 
αδειών χρήσης νερού για αρδευτική χρήση 
από τις πηγές «Ανάβαλος». Οι υπηρεσίες 
που παρείχε ο Φορέας Διαχείρισης 
συνίστανται στα ακόλουθα: 
 Σύνταξη τεχνικού υπομνήματος – 

δελτίου. 
 Σύνταξη προμελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για το έργο, όχι μόνο της 
μεταφοράς νερού άρδευσης, αλλά και 
του δικτύου άρδευσης του Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας. 
 Κατάθεση των φακέλων που θα 

εμπεριέχουν τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά για τη χρήση του νερού 
στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας, της Δ/νσης Υδάτων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του 
ΥΠΕΝ σε τρία (3) αντίγραφα.  

 Τεκμηρίωση της συμβατότητας του 
έργου με τους περιβαλλοντικούς 
περιορισμούς και δεσμεύσεις.  

 Συνδρομή στην αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και 
υποστήριξη της διαδικασίας σε όλα τα 
στάδια της.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της 
εκτέλεσης των προβλεπόμενων της 
Προγραμματικής Σύμβασης υπηρεσιών και 
εργασιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 
είκοσι χιλιάδων (20.000,00) με το ΦΠΑ.  

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 
«Προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα – 
υγροτόπου Μουστού», με κωδ. ΟΠΣ 296761 
που έχει ενταχθεί στον ΑΠ «Προστασία 

Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας» του Ε.Π. 
«Περιβάλλον – Αειφόρος 
Ανάπτυξη», υποβλήθηκε 

από τον Φορέα Διαχείρισης η έκθεση 
ολοκλήρωσης της Πράξης την 29η 
Σεπτεμβρίου 2016. 
Βάσει της υποβληθείσας έκθεσης 

ολοκλήρωσης της Πράξης το ποσοστό 
υλοποίησης του οικονομικού 
αντικειμένου της Πράξης 
ανέρχεται στο 91,80 % 

(απορρόφηση ποσού ύψους 3.104.071,81 € 
εκ του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού 

ύψους 3.381.115,23 €), ενώ το φυσικό 

αντικείμενο ολοκληρώθηκε στο 
100,00 %, χωρίς να υπάρχει έργο ή 

δράση που δεν υλοποιήθηκε. 
Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση δράσεων 
απαραίτητων για την ανάσχεση της 
απώλειας της βιοποικιλότητας και στην 
προστασία της προστατευόμενης περιοχής 
(ΠΠ). Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν ήταν 
πολυποίκιλες και αφορούν επιγραμματικά: 

 Την επιστημονική 
παρακολούθηση των τύπων 
οικοτόπων της περιοχής και 
των ειδών χλωρίδας και 
πανίδας. 

 Την ενίσχυση της φύλαξης 
της περιοχής σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές και τους τοπικούς 
συλλόγους προς αποφυγή ή πρόληψης 
φαινομένων όπως πυρκαγιές, 

λαθροθηρία, λαθροϋλοτομία, παράνομη 
κοπή χλωρίδας, αυθαίρετα κτίσματα, 
παράνομες επιχωματώσεις, κ.λπ. 

 Την ενημέρωση του κοινού για 
τη σπουδαιότητα των ειδών της 
χλωρίδας, της πανίδας και των 
οικοτόπων της περιοχής, ώστε να 
αποκτήσει φιλική στάση απέναντι στην 
προστασία και διαχείριση της περιοχής. 

 Την ενδυνάμωση της 
περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης και της 
συμμετοχικής διαδικασίας 
των κοινωνικών εταίρων και του 
κοινού. 

 Την ενίσχυση των υποδομών 
του Φορέα Διαχείρισης με την 
ολοκλήρωση της έκθεσης του Κέντρου 
Ενημέρωσης Καστάνιτσας και την 
δημιουργία έκθεσης παραδοσιακών 
επαγγελμάτων και τη δημιουργία του 
Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για 
τη Χλωρίδα του Πάρνωνα.  

 Την σήμανση της 
Προστατευόμενης περιοχής 

με τοποθέτηση τουλάχιστον εκατό (100) 
ενημερωτικών πινακίδων. Την 

παραγωγή τεσσάρων 
ταινιών /ντοκιμαντέρ για την 

ΠΠ και την παραγωγή 
ενημερωτικού υλικού (έντυπα, 

χάρτες, φυλλάδια, οδηγό χλωρίδας και 
οδηγό της ΠΠ).     

Ολοκλήρωση υλοποίησης του έργου 
«Παροχή υπηρεσιών χορήγησης 
άδειας χρήσης νερού από πηγές 
“Ανάβαλου”» 

Ολοκλήρωσης υλοποίησης της 
Πράξης «Προστασία και διατήρηση 
της προστατευόμενης περιοχής 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού», στο πλαίσιο του 
ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 
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