
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΝEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 14 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1.2018-6.2018 Έκδοση 21/9/2018  

 

 

 

 

Φορέας 
Διαχείρισης 

Πάρνωνα, 
Μουστού, 

Μαινάλου & 
Μονεμβασίας 

Νewsletter τεύχος 14 
περίοδος: 1.2018-6.2018 

 
 

   

      ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 

 

Επόπτευση - Φύλαξη 

Παράνομες δραστηριότητες (σελ. 4) 

Συναντήσεις εργασίας Συντονιστικών 
Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (σελ. 4) 

Προστασία & Διαχείριση 

Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις 
Υδρόβιων Πουλιών σε συνεργασία με την 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία  (σελ. 5) 

Διασώσεις ζώων (σελ. 5)  

Τελευταία κοπή καλαμιώνα στο πλαίσιο του 
Προγράμματος LIFE-Stymfalia με τίτλο: 
«Αειφόρος Διαχείριση και Χρηματοδότηση της 
Βιοποικιλότητας των Υγροτόπων - Η 
περίπτωση της λίμνης Στυμφαλίας» (σελ. 6)  

 
 
 
 
 
 

Δράσεις Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας  

Επισκέψεις και ξεναγήσεις (σελ. 7)  

Επισκέψεις στα σχολεία (σελ. 8) 

Περιβαλλοντικές δράσεις – εκδηλώσεις 
(σελ. 9-10) 

Συνεντεύξεις (σελ. 10) 

Λοιπές Δράσεις  

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε 
ημερίδες (σελ. 11) 

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε 
συναντήσεις εργασίας (σελ. 11-13)  

Εκπαίδευση προσωπικού – Σεμινάρια           
(σελ. 13)  

Εκθέσεις Αναφοράς και Σχέδια Δράσης 
(σελ. 13) 

 

 

Νόμος 4519/2018: «Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες 
διατάξεις» 

 

Διαβάστε σε αυτό το τεύχος σχετικά με τις 
αλλαγές που επιφέρει το νέο Νομοσχέδιο 
στον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, 
Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, το 
οποίο ψηφίστηκε από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 25/Α΄/20-2-2018) στην 
αρχή του έτους σχετικά με την οργάνωση 
και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών της χώρας 
(σελ. 2-3). 
 
 
  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Άστρος Κυνουρίας 
Αρκαδία 220 01 

Τηλ: 27550-22021 
Fax: 27550-22806 

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

http://www.fdparnonas.gr/
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Το 2018 αποτελεί χρονιά σταθμός για τους 
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών (ΦΔΠΠ), καθώς ψηφίστηκε ο Ν. 
4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α΄/20-2-2018), με τον οποίο 
ιδρύονται 8 επιπλέον ΦΔΠΠ (συνολικά πλέον 
36 ΦΔΠΠ), ενώ διευρύνονται τα όρια των 
περιοχών αρμοδιότητας των ήδη υφιστάμενων 
ΦΔΠΠ, έτσι ώστε όλες οι περιοχές του Δικτύου 
Natura 2000 της χώρας να ενταχθούν στην 
εποπτεία των ΦΔΠΠ. 

Βάσει του άρθρου 1, οι ΦΔΠΠ είναι κοινωφελή 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενα 
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, που έχουν ως σκοπό τη διοίκηση και 
διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και 
συνόλων της φύσης και του τοπίου των 
άρθρων 18, 19 και 21 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160), 
όπως έχουν αντικατασταθεί με τα άρθρα 4, 5 
και 6 του Ν. 3937/2011 (Α’ 60). Μεταξύ των 
περιοχών αυτών, περιλαμβάνονται οι Περιοχές 
Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, οι 
Περιοχές Προστασίας της Φύσης και οι 
Περιοχές Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών 
(Ειδικές Ζώνες Διατήρησης-ΕΖΔ, Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας-ΖΕΠ και Καταφύγια Άγριας Ζωής-
ΚΑΖ). 

 
Χάρτης Προστατευόμενης Περιοχής Πάρνωνα, 

Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας (υφιστάμενη 
χωρική αρμοδιότητα του ΦΔ με τον Ν. 4519/2018) 

Σε ότι αφορά στον Φορέα Διαχείρισης όρους 
Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού, ο οποίος 
πλέον μετονομάζεται σε Φορέας Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & 
Μονεμβασίας (ΦΔ), η χωρική αρμοδιότητά του 
αυξάνεται σημαντικά περιλαμβάνοντας πλέον 
εκτός από την υφιστάμενη (ΚΥΑ 33999/2010) 
κατά την έναρξη ισχύος του περιοχή ευθύνης 
και 14 περιοχές του Δικτύου Natura 2000 (ΕΖΔ: 
Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, ΖΕΠ: Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας Ορνιθοπανίδας, πΤΚΣ1 : 
προτεινόμενος Τόπος Κοινοτικής Σημασίας):  

 ΕΖΔ-ΖΕΠ - Λίμνη Στυμφαλία (κωδικός: GR 
2530002) (1.308,91 ha). 

 ΕΖΔ - Όρος Ολίγυρτος (κωδικός: GR 
2530004) (8.630,65 ha).  

 ΕΖΔ - Όρος Μαίναλο (κωδικός: GR 
2520001 ) (22.673,07 ha). 

 ΖΕΠ - Όρη Αρτεμίσιο και Λύρκειο 
(κωδικός: GR 2510004) (11.477,38 ha). 

                                                                                 
 

 

1 Αφορά τις νέες περιοχές Natura (πΤΚΣ) και τις 
επεκτάσεις υφιστάμενων περιοχών Natura (ΕΖΔ-
πΤΚΣ) βάσει της υπ’ αρ. 50743 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ B 
4432/15.12.2017) «Αναθεώρηση εθνικού 
καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού 
Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» 

 ΕΖΔ - Λίμνη Τάκα (κωδικός: GR 2520002) 
(1.033,15 ha). 

 ΕΖΔ - Ακροναυπλία και Παλαμήδι 
(κωδικός: GR 2510003) (366,16 ha). 

 ΕΖΔ - Λιμνοθάλασσα Μουστού (κωδικός: 
GR 2520003) (368,24 ha). 

 ΕΖΔ -Όρος Πάρνωνα (και περιοχή Μονής 
Μαλεβής) (κωδικός: GR 2520006) 
(55.767,52 ha).  

 ΕΖΔ-πΤΚΣ - Μονή Έλωνας και Χαράδρα 
Λεωνιδίου - Σπήλαιο Μάνα και Γαλάζια 
Λίμνη (κωδικός: GR 2520005) (8.293,47 ha).  

 ΕΖΔ-πΤΚΣ - Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, 
Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, 
Κουλοχέρα και Περιοχή Μονεμβασιάς, 
Σπήλαιο Σολωμού, Τρύπα και Πύργος Αγ. 
Στεφάνου και θαλάσσια ζώνη έως 
Ακρωτήριο Καμήλι (κωδικός: GR 2540001) 
(38.869,97 ha).  

 ΖΕΠ - Όρη Ανατολικής Λακωνίας 
(κωδικός: GR 2540007) (37.566,61 ha).  

 ΕΖΔ-πΤΚΣ - Εκβολές Ευρώτα, Περιοχή 
Βρονταμά και θαλάσσια Περιοχή 
Λακωνικού Κόλπου (κωδικός: GR 2540003) 
(10.632,61 ha). 

 ΖΕΠ - Υγρότοποι Εκβολών Ευρώτα 
(κωδικός: GR 2540006) (2.172,76 ha). 

 ΕΖΔ - Περιοχή Νεάπολης και Νήσος 
Ελαφόνησος (κωδικός: GR 2540002) 
(5.493,74 ha). 

H χωρική αρμοδιότητα του ΦΔ αυξάνεται 
αισθητά καλύπτοντας σχεδόν όλη την 
Ανατολική Πελοπόννησο. Η νέα περιοχή 
ευθύνης του ΦΔ εκτείνεται εντός των ορίων 9 
Δήμων και εντός 4 Περιφερειακών Ενοτήτων 
(Λακωνία, Αρκαδίας, Αργολίδα και Κορινθία), 
με το μεγαλύτερο τμήμα να ανήκει στον Νομό 
Λακωνίας. Επιπλέον, ο ΦΔ έχει στην 
αρμοδιότητά του εκτός από ορεινά 
οικοσυστήματα (Πάρνωνας, Μαίναλο, 
Ολίγυρτος, Αρτεμίσιο και Λύρκειο, Ανατολικής 
Λακωνίας), υγροτοπικά (Μουστός, Στυμφαλία, 
εκβολές Ευρώτα), ποτάμια (Ευρώτας), 
νησιωτικά (Ελαφόνησος) και θαλάσσια 
(Λακωνικός κόλπος και θαλάσσια ζώνη 
Μονεμβασίας). 

Με το Ν. 4519/2018, μεταξύ άλλων, 
επικαιροποιούνται οι αρμοδιότητες των ΦΔΠΠ, 
µε έμφαση στα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 
και διαβούλευσης, παράλληλα µε την 
περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση. 

Νόμος 4519/2018 
Φορείς 
Διαχείρισης 
Προστατευόμενων 
Περιοχών & άλλες 
διατάξεις  
(ΦΕΚ 25/Α΄/20-2-2018)  
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Με το νέο νόμο ρυθμίζονται επίσης τα θέματα 
που αφορούν στα Διοικητικά Συμβούλια των 
ΦΔΠΠ και θεσμοθετούνται επταμελή Δ.Σ. 

Με τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται 
τίθενται αρκετά ερωτήματα που σχετίζονται με 
τη διαχείριση των περιοχών αυτών καθώς και 
με τη διοίκησή τους σε συνδυασμό με την 
οργάνωση και την συγκρότηση του Φορέα 
Διαχείρισης, όπως: 

 τα διαφορετικά προστατευτέα αντικείμενα 
και οι διαφορετικές πιέσεις και απειλές. 

 η επέκταση σε πολλές διοικητικές 
ενότητες (9 Δήμοι, 4 Περιφερειακές 
Ενότητες). 

 η απουσία θεσμικού πλαισίου για τις εν 
λόγω περιοχές, δηλαδή η απουσία 
εγκεκριμένων Ε.Π.Μ. και Π.Δ., αλλά και 
Σχεδίων Διαχείρισης, τα οποία έχει 
αναλάβει να υλοποιήσει το ΥΠΕΝ. 

 η υποστελέχωση του ΦΔ σε συνδυασμό με 
τη σημαντική αύξηση της έκτασης της 
περιοχής ευθύνης του.

 
 
 
 
 
 

 
Χάρτης των ορίων των 36 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (υφιστάμενη χωρική 

αρμοδιότητα με τον Ν. 4519/2018) 
 

Καταφύγια Άγριας 

Ζωής (ΚΑΖ)  
Εντός της προστατευόμενης περιοχής 
εντοπίζονται συνολικά 11 Καταφύγια Άγριας 
Ζωής, η διαχείριση των οποίων πραγματοποιείται 
σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις Διατάξεις του 
Δασικού Κώδικα όπως ισχύει. 

Κουφοβούνι - Τσικούλιο (Βαμβακούς - Καστάνιτσας) 
(~8.000στρ) με την απόφαση του Υπ. Γεωργίας υπ' αριθ. 
32027/1630 ΦΕΚ 599/Β/19-4-76, 
Άγ. Γεώργιος ή Κάστρο (Γερακίου) (~5.000 στρ) με την 
απόφαση του Υπ. Γεωργίας υπ' αριθ. 32027/1630 ΦΕΚ 
599/Β/19-4-76, 
Μονή Παλαιοπαναγιάς (Μελιγούς-Κορακοβουνίου-
Άστρους) (~7.000 στρ.) με την απόφαση του Υπ. 
Γεωργίας υπ' αριθ. 162614/1852 ΦΕΚ520/Β/8-5-1979, 
Υγροβιότοπος Μουστού (Μελιγούς και Κορακοβουνίου 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας) (~5.900στρ.) με την 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Πελοποννήσου υπ' αριθ. 563 ΦΕΚ329/Β/12-3-2001 
(τροποποίηση και ισχύει), 
Φονεμένοι-Κούτσουρα (Αγ. Πέτρου Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας) (~6.500στρ.) με την απόφαση του Υπ. 
Γεωργίας υπ' αριθ. 175778/2799 ΦΕΚ566/Β/13-9-1985, 
Κορομηλιάς - Βασκίνας (Δήμου Νότιας Κυνουρίας) 
(~12.100στρ.) με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Πελοποννήσου υπ' αριθ. 630 ΦΕΚ329/Β/13-
3-2001 (τροποποίηση και ισχύει), 
Φαράγγι Μαζιάς (Καστάνιτσας και Πραστού Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας) (~16.050στρ.) με την απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου υπ' 
αριθ. 629 ΦΕΚ329/Β/14-3-2001, 
Γαϊδουροβουνίου (Δημοτικών Διαμερισμάτων 
Κρεμαστής - Λαμπόκαμπου Δήμων Νιάτων – Ζάρακα, 
Νομού Λακωνίας) (~24.500στρ.) με την απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου υπ’ 
αριθ. 1504 ΦΕΚ911/Β/16-07-2001 (τροποποίηση και 
ισχύει),  
Λίμνη Στυμφαλία - Απέλευρο όρος (Δήμου Στυμφαλίας 
Κορινθίας και Κοινότητας Αλέας Αργολίδας) 
(~31.000στρ.) με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Πελοποννήσου υπ’ αριθ. 1610 
ΦΕΚ170/Β/18-02-2003,  
Δασώδης περιοχή Αγ. Θεοδώρων (Τριπόλεως και 
κοινότητας Περθωρίου Νομού Αρκαδίας) (~31.000στρ.) 
με την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας υπ’ αριθ. 
33635/1789 ΦΕΚ604/Β/30-04-1976. 
Περιοχή Δασαρχείου Βυτίνας (Κοινοτήτων Πιάνας, 
Αλωνίσταινας, Χρισοβιτσίου, Ελάτης, Πυργακίου) 
(~16.588στρ.) με εντολή Υπουργού Γεωργίας απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα υπ’ αριθ. 170836/2258/27.6.85 
(ΦΕΚ 435 τ. Β’/15.7.85), βάσει της οποίας τροποποιήθηκε 
η υπ’ αριθ. 33624/1741/6.5.76 (ΦΕΚ 660/Β/17.5.76) 
απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας. 
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Επόπτευση -
Φύλαξη  

Οι αλλαγές στην δομή του Φορέα Διαχείρισης με 
τον Ν.4519/2018 τον Φεβρουάριο του 2018, 
επέφερε καθυστέρηση στην έγκριση του 
Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους και κατ’ 
επέκταση αδυναμία έκδοσης Απόφασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης. Με αποτέλεσμα την μη 
εκτέλεση των δρομολογίων επόπτευσης/ 
φύλαξης της Προστατευόμενης Περιοχής τους 
πρώτους πέντε μήνες του 2018. 

Βάσει των αρμοδιοτήτων του προσωπικού 
επόπτευσης/φύλαξης, αυτή έχει κυρίως 
εποπτικό, προληπτικό και αποτρεπτικό 
χαρακτήρα και σε δεύτερο βαθμό κατασταλτικό 
με στόχο να αποτρέπονται οι παράνομες 
δραστηριότητες στην προστατευόμενη περιοχή. 

Παράνομες δραστηριότητες 

Καταγράφηκαν εντός του 1ου εξαμήνου 2018 δύο 
παράνομα περιστατικά που αφορούσαν σε 
απόρριψη μπαζών και στέρεων απορριμμάτων 
σε τοποθεσίες της ευρύτερης περιοχής και μια 
περίπτωση λαθραλιείας στη λιμνοθάλασσα του 
Μουστού. 
Σε συνέχεια του εντοπισμού και της καταγραφής 
των θέσεων ανεξέλεγκτης απόθεσης 
απορριμμάτων, ενημερώθηκαν γραπτώς οι 
αρμόδιες υπηρεσίες (ΟΤΑ, Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, ΥΠΕΝ και Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίων Νήσων). 

18.6.2018 Μπάζα και στερεά απορρίμματα στην περιοχή 
Αγριάνων Λακωνίας.  
 

19.6.2018 Μπάζα και στερεά απορρίμματα στην περιοχή 
Ξηροκαμπίου Αρκαδίας. 

Συναντήσεις εργασίας  

Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε κατά τη 
διάρκεια του 1ου εξαμήνου 2018 στις 
συνεδριάσεις των Τοπικών Συντονιστικών 
Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων 
Νότιας και Βόρειας Κυνουρίας, για την 
αντιμετώπιση κινδύνων εν όψει της θερινής 
περιόδου. Ο Υπεύθυνος του Τμήματος 
Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης, κ. 
Δήμος Αναστόπουλος παρέστη σε αμφότερες τις 
συναντήσεις εργασίας, στις 19/4 και 24/5 
αντίστοιχα. 
Στις συναντήσεις έδωσαν το παρόν οι 
εκπρόσωποι των αρμόδιων φορέων για το 
συντονισμό δράσεων και κατάσβεση 
πυρκαγιών, όπως ο Δ/ντης Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας, εκπρόσωποι του 
Πυροσβεστικού Σώματος και της Αστυνομίας, 
των δασικών υπηρεσιών και του Λιμενικού 
Σώματος καθώς και εκπρόσωποι των Ο.Τ.Α. 
(αρμόδιοι αντιδήμαρχοι).  
Το κυριότερο θέμα συζήτησης στο Λεωνίδιο 
(19/4) υπήρξε η ανάγκη της πρόληψης ως το 
σημαντικότερο μέτρο πυροπροστασίας, η οποία 
διασφαλίζεται με δράσεις όπως: 

 σωστή προετοιμασία των 
υδατοδεξαμενών από τους Δήμους,  

 καθαρισμός επαρχιακού και δασικού 
οδικού δικτύου από τους αρμόδιους 
φορείς, 

 καθαρισμός των ιδιωτικών οικοπέδων 
από την πλεονάζουσα βλάστηση και 
απαραίτητη απομάκρυνση της κομμένης 
από τα σημεία,  

 συντήρηση αντιπυρικών οδών από τη 
Δασική Υπηρεσία,  

 συμμετοχή εθελοντών στην 
αντιμετώπιση συμβάντος. 

Οι παραβρισκόμενοι εκπρόσωποι αναφέρθηκαν 
σε ελλείψεις, παράπονα και δυσκολίες, κυρίως 
οικονομικής φύσεως.  

24.4.2018 Συνάντηση του Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο 
Άστρος.  
 

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Τοπικού 
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έγιναν επισημάνσεις 
για ελλείψεις και ανάγκες (κρουνοί, δεξαμενές 
νερού, βάνες στους κρουνούς, έλλειψη 
χρηματοδότησης στις υπηρεσίες κλπ) την 
προτροπή λήψης προληπτικών μέτρων 
(κλάδεμα των προεξεχόντων στο δρόμο 
κλαδιών σε ιδιόκτητα κτίσματα και σε οικόπεδα, 
οργάνωση ομάδας κρούσης για την έγκαιρη 
επέμβαση των κατοίκων σε περίπτωση 
εκδήλωσής πυρκαγιάς). 
Από τον Φορέα Διαχείρισης επισημάνθηκε και 
στις δύο συναντήσεις τα προβλήματα 
χρηματοδότησης που αντιμετωπίζει ο Φορέας 
Διαχείρισης και η αδυναμία εκτέλεσης του 
προγράμματος φύλαξης. 
 

2.5.2018 Αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
του Φορέα Διαχείρισης η Πυροσβεστική Διάταξη και 
πληροφορίες για τα βασικά μέτρα προστασίας αποφυγής 
εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.  

https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2018/04/pir.diataksi2018.pdf
https://www.facebook.com/fdparnonas/photos/a.568797006554420/1326526524114794/?type=3&theater


ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ & 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΝEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 14 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1.2018-6.2018  

5 

 

 

Δράσεις 
Προστασίας & 
Διαχείρισης 

Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις 
Υδρόβιων Πουλιών σε συνεργασία 
με την Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία  

Στο πλαίσιο συνεργασίας του ΦΔ με την 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, την 
Παρασκευή 19.01.2018 διεξήχθηκαν από το 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης οι 
Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων 
Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) 2018 στο υγροτοπικό 
σύμπλεγμα του Μουστού. Σε αυτό ανήκουν η 
λιμνοθάλασσα του Μουστού, οι εκβολές του 
Βρασιάτη, οι εκβολές του Τάνου και το έλος των 
Κάτω Βερβένων. Η καταγραφή των υδρόβιων 
πουλιών έγινε με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού 
παρακολούθησης (τηλεσκόπιο υψηλής 
ανάλυσης και κιάλια) και του οδηγού 
αναγνώρισης πουλιών. Ο κύριος όγκος πουλιών 
καταμετρήθηκε στον υγρότοπο του Μουστού, 
καθώς αποτελεί σημαντικό σημείο διαχείμασης, 
ανάπαυσης και ανεφοδιασμού των 
μεταναστευτικών πουλιών.  
 

 
Συνολικά καταγράφηκαν 25 είδη πουλιών, με τα 
περισσότερα από αυτά να ανήκουν στην 
οικογένεια των Νησσιδών (Anatidae). 
 
Επί των πλείστον παρατηρήθηκαν Σφυριχτάρια 
(Anas penelope), Κιρκίρια (Anas crecca), 
Χουλιαρόπαπιες (Anas clypeata), 
Πρασινοκέφαλες πάπιες (Anas platyrhynchos), 
Φαλαρίδες (Fulica atra) κ.α. 
 

 

19.01.2017 Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις από τα 
μέλη του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης, από την 
θέση θέας του υγροτόπου Μουστού. 
 

Διασώσεις ζώων  
Ο Φορέας Διαχείρισης πλέον των αρμοδιοτήτων 
του ανταποκρίθηκε, στην αντιμετώπιση 
περιστατικών που αφορούσαν σε 
τραυματισμένα ζώα τα οποία εντοπίστηκαν 
εντός και πλησίον 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 τέσσερα περιστατικά 
της περιόδου είναι: 

 17.3.2018 Τσαλαπετεινός Upupa epops 
από την περιοχή του Μουστού, 

 3.4.2018 Ξεφτέρι Accipiter nisus 
εντοπίστηκε στην περιοχή της Τρίπολης,  

 3.5.2018 Μικροτσικνιάς Ixobrychus 
minutus, από την περιοχή του Άστρους, 

 15.6.2018 Γερακίνα Buteo buteo από την 
περιοχή τουΑγ. Ανδρέα Αρκαδίας 

3.5.2018 Μικροτσικνιάς δέχεται τις πρώτες βοήθειες από 
το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Άστρους  

 
15.6.2018 Παραλαβή Γερακίνας από φύλακα του Φορέα 
Διαχείρισης και παροχή πρώτων βοηθειών στο πτηνό. 

  

19.01.2017 Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις 2018 στην λιμνοθάλασσα του Μουστού  

http://www.fdparnonas.gr/apostolh-travmatismenou-tsalapeteinou-sthn-anima_2018/
http://www.fdparnonas.gr/apostoli-traumatismenou-ksefteriou-stin-anima/
http://www.fdparnonas.gr/apostoli-traumatismenou-mikrotsiknia-stin-anima/
http://www.fdparnonas.gr/apostoli-nearis-gerakinas-apo-ton-forea-diaxeirisis-stin-anima/
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Τελευταία κοπή καλαμιώνα στο 
πλαίσιο του Προγράμματος LIFE-
Stymfalia με τίτλο: «Αειφόρος 
Διαχείριση και Χρηματοδότηση της 
Βιοποικιλότητας των Υγροτόπων - 
Η περίπτωση της λίμνης 
Στυμφαλίας» 

Το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & 
Μονεμβασίας, μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
του Φορέα Διαχείρισης, κ. Δημήτρη Μήλιο, 
στις 29.3.2018 παρευρέθηκαν, κατόπιν 
προσκλήσεως, στη διαδικασία ολοκλήρωσης 
της τελευταίας κοπής καλαμιών στη λίμνη 
Στυμφαλία, που δρομολογήθηκε στο πλαίσιο 
του έργου LIFE- Stymfalia:«Αειφόρος 
Διαχείριση και Χρηματοδότηση της 
Βιοποικιλότητας των Υγροτόπων- Η περίπτωση 
της λίμνης Στυμφαλίας». Η κοπή των 
καλαμιών είχε πιλοτικό/ερευνητικό 
χαρακτήρα.  

Ο Πρόεδρος του ΦΔ ενημερώνεται από τα μέλη της 
ομάδας έργου του έργου LIFE – Stymfalia. 

Τα τελευταία χρόνια, ο υγρότοπος της 
Στυμφαλίας έχει υποβαθμιστεί σημαντικά, 
λόγω της εκτεταμένης κάλυψης των 
καλαμώνων σε βάρος των οικοσυστημάτων 
των ελεύθερων επιφανειών νερού και των 
εποχιακά κατακλυζόμενων υγρών λιβαδιών. 
Η διαχείριση του καλαμώνα έχει να παίξει 
έναν καθοριστικό ρόλο στο πρόγραμμα, 
καθώς αποτελεί τον πυρήνα τόσο των 
εργασιών διατήρησης των προστατευόμενων 
ειδών και οικοτόπων, όσο και της 
οικονομικής βιωσιμότητας του σχήματος 
διαχείρισης της περιοχής.  

Το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia (LIFE12 
NAT/GR000275) έχει ως στόχο τη βελτίωση 
της κατάστασης διατήρησης των ειδών και 

των τύπων οικοτόπων για τα οποία έχει 
χαρακτηριστεί η περιοχή ως Ειδική Ζώνη 
Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας 
του Δικτύου Natura 2000 και την εξασφάλιση 
ενός βιώσιμου σχήματος διαχείρισης της 
περιοχής, που θα επιτρέψει την σε βάθος 
χρόνου οικονομική υποστήριξη της 
υλοποίησης των διαχειριστικών μέτρων.   

Η διαχείριση του καλαμιώνα στη λίμνη 
Στυμφαλία, αποτελεί το μέσο για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας της 
προστατευόμενης περιοχής. Η διαχείριση του 
καλαμιώνα με κοπή εξυπηρετεί την αύξηση 
της μωσαϊκότητας του οικοσυστήματος της 
λίμνης, ενώ παράλληλα, με την απομάκρυνση 
ποσοτήτων βιομάζας, μειώνονται οι 
παράγοντες δημιουργίας συνθηκών 
ευτροφισμού. 

Με τον Ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α΄/20-2-2018), η “Λίμνη 
Στυμφαλία” ως περιοχή Natura 2000 
(κωδικός: GR 2530002) εντάχθηκε στην 
Προστατευόμενη Περιοχή χωρικής 
αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την προστασία και διαχείριση του 
υγροτόπου. 

Οι κοπές των καλαμιών, πραγματοποιήθηκαν 
το χρονικό διάστημα 2015 -2018, με τη χρήση 
ενός ειδικού πλωτού και ενός χερσαίου 
μηχανήματος υπό την παρουσία και 
καθοδήγηση ειδικών επιστημόνων του 
προγράμματος LIFE και της τοπικής μονάδας 
διαχείρισης, και ενώ είχε προηγηθεί η 
σύνταξη του Σχεδίου Διαχείρισης για την 
προστατευόμενη περιοχή «Λίμνη Στυμφαλία» 
(ΕΖΔ/ ΖΕΠ GR2530002), καθώς και των 
επιμέρους σχεδίων δράσης (Σ.Δ. καλαμιώνα, 
πανίδας, επίτευξης επιθυμητής διακύμανσης 
στάθμης νερού, είδη ορνιθοπανίδας, 
ιχθυοπανίδας και χειρόπτερα).  

Στις προπαρασκευαστικές δράσεις 
περιλαμβάνονταν η σύνταξη Μελέτης 
Προγράμματος Παρακολούθησης (Monitoring 
Plan) και Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 
τοπογραφικές εργασίες.  

 

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι 
των εταίρων του έργου, ο κος Δημόπουλος Δ. 
από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
και ο κος Παπάς Ε. από την μελετητική 
εταιρεία περιβάλλοντος ΟΙΚΟΜ και  
εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ, ο κος Καζόγλου Ι. και 
ο κος Δημόπουλος Κ. Από την ομάδα του 
Προγράμματος έγινε μια σύντομη 
παρουσίαση της διαδικασίας κοπής των 
καλαμιών. 

 

Περισσότερα για το πρόγραμμα LIFE 
Stymfalia:   
Συντονιστής Δικαιούχος: Τράπεζα Πειραιώς 

http://www.lifestymfalia.gr/el/ThePr
ogram.aspx  

  

http://www.lifestymfalia.gr/el/TheProgram.aspx
http://www.lifestymfalia.gr/el/TheProgram.aspx
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Επισκέψεις και ξεναγήσεις  

 
4.1.2018 Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους με το 1ο Σύστημα Προσκόπων Αγρινίου 
 

 

21.1.2018 Από την ξενάγηση ομάδας επισκεπτών στο 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας 
 

 
2.2.2018 Περιήγηση των νηπίων του 9ουΝηπιαγωγείου 
Τρίπολης στη λιμνοθάλασσα Μουστού 
 

 

3.2.2018 Πεζοπορία με τα μέλη της ομάδας 
Ταξιδευτής στην κοίτη του χειμάρρου Βρασιάτη 

 

 

14.2.2018 Από την επίσκεψη του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Άργους στην προστατευόμενη περιοχή του 
Μουστού 

 
 

 
22.2.2017 Από την ξενάγηση του 1ου και του 2ου 
Νηπιαγωγείου Λεωνιδίου στο Κέντρο Πληροφόρησης 
για τη χλωρίδα του Πάρνωνα, στο Λεωνιδίο 
 

 

6.3.2018 Από την επίσκεψη του 3ου Γυμνασίου 
Τρίπολης στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους 
 

 
12.3.2018 Στιγμιότυπο από την επίσκεψη της ομάδας 
της Ένωσης Τουριστικών Καταλυμάτων Αρκαδίας  

 
14.3.2018 Παρατηρώντας τα πουλιά δίπλα στο νερό. 
Από τη εκδρομή του Δημοτικού Σχολείου 
Σκαφιδακίου Αργολίδας στον Μουστό. 
 

16.3.2018 Επίσκεψη του 3ου Δημοτικού Σχολείου 
Τρίπολης στον υγρότοπο Μουστού 
 

 

27.3.2018 Αναγνωρίζοντας τις πάπιες μέσα από το 
παιχνίδι. Δραστηριότητες περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης με τους μαθητές του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Άργους στο Κέντρο Περ. Ενημ. Άστρους.  
 

 

29.3.2018 Περιήγηση στους χώρους του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους με τους 
μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης.   

Δράσεις 
Πληροφόρησης 
Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας 
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29/3/2018 Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Αγ. Πέτρου με τους μαθητές του Εκπαιδευτηρίου της 
Ελληνογερμανικής Σχολής Παλλήνης.   

 
31/3/2018 Στον Μουστό αναμνηστική φωτογραφία με 
τους μαθητές του Εκπαιδευτηρίου της 
Ελληνογερμανικής Σχολής Παλλήνης. 
 

 
24/4/2018 Κοντά στις πηγές της λίμνοθάλασσας του 
Μουστού με τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Άργους. 
 

 
29/4/2018 Το 2ου Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου (πάνω) 
και η ομάδα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 
Βόρειας Κυνουρίας (κάτω) στο πανοραμικό σημείο της 
λιμνοθάλασσας του Μουστού. Ενημέρωση από τα 
στελέχη του Φορέα Διαχείρισης.  

 

4,5/5/2018 Ξενάγηση ομάδας επισκεπτών τουριστικού 
πρακτορείου στον Μουστό (πάνω) και της ίδιας 
ομάδας στο Κέντρο Πληροφόρησης Λεωνιδίου (κάτω)  

 
 

 
10/5/2018 Ξενάγηση μελών της ομάδας της ΕΕΠΦ 
στον Μουστό από τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης 
 

 
20/5/2018 Μια αγέλη με λυκόπουλα στο Μουστό! 
Στιγμιότυπο από την ξενάγηση του 1ου Συστήματος 
Προσκόπων Πύργου στη λιμνοθάλασσα 
 

 
25/5/2018 Σύντομη εξόρμηση στο Μουστό για τα μέλη 
του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Παιδικού 
Σταθμού Άργους – Περιβαλλοντικές δραστηριότητες 
για μικρούς και μεγάλους 

 
11/6/2018 Στιγμές χαλάρωσης μετά την 
προγραμματισμένη επίσκεψη-ξενάγηση ομάδας από 
την Ουκρανία στον Μουστό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επισκέψεις στα σχολεία  

13-26/3/2018 Ακόμα ένα συμβολικό καλωσόρισμα 
στους προάγγελους της Άνοιξης, τα χελιδόνια, 
πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τον 
Φορέα Διαχείρισης, σε συνεργασία με την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία 
 

Στην χαρούμενη περιβαλλοντική δράση 
«Χελιδονίσματα» συμμετείχαν το ΕΕΕΕΚ 
Μαντινείας (13/3), το 90 Νηπιαγωγείο 
Τρίπολης (15/3), το Δημοτικό Σχολείο 
Δρεπάνου (20/3), το Νηπιαγωγείο Δολιανών 
(21/3) και το 80Νηπιαγωγείο Τρίπολης (26/3). 
Οι επισκέψεις περιλάμβαναν προβολή 
παρουσίασης με θέμα τα χελιδόνια που 
επιστρέφουν την Άνοιξη ή και διαμένουν 
μόνιμα, στην χώρα μας και την κατασκευή 
φωλιών από φυσικά υλικά.  
Οι μαθητές κατασκεύασαν 120 
χελιδονοφωλιές για σπιτοχελίδονα και 
ενημερώθηκαν για τα χαρακτηριστικά των 
επιμέρους ειδών που παρατηρούνται στη 
χώρα μας και το θεαματικό ταξίδι της 
μετανάστευσης.  

Ημέρες χαράς και εξερεύνησης στη φύση 
πέρασαν κατά την περίοδο του 1ου εξαμήνου 

του 2018 περίπου 1.000 επισκέπτες. Οι 
επισκέπτες με την καθοδήγηση των 

στελεχών του Φορέα Διαχείρισης 
περιηγήθηκαν στα τέσσερα Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης που 

λειτουργούν στο Άστρος, τον Άγιο Πέτρο, την 
Καστάνιτσα και το Λεωνίδιο, στην Αρκαδία 
καθώς και στην προστατευόμενη περιοχή 

Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & 
Μονεμβασίας. 
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Περιβαλλοντικές δράσεις και 
εκδηλώσεις  

"Let's do it Greece" και εθελοντικός 
καθαρισμός στον υγρότοπο Μουστού 

 
29/4/2018 Από την δράση εθελοντικού καθαρισμού 
πλησίον της εκβολής του Βαυαρικού καναλιού στην 
περιοχή του υγροτόπου Μουστού. 

Ο Φορέας Διαχείρισης για 7η χρονιά 
διοργάνωσε εθελοντικό καθαρισμό για την 
Πανελλαδική Εκστρατεία "Let's do it Greece" 
που έχει ως στόχο να καθαριστούν μέσα σε 
μία μόνο ημέρα, φυσικές περιοχές και 
αξιόλογα οικοσυστήματα με την 
ενεργοποίηση πολιτών και φορέων. Με 
σύνθημα «Γίνε η Αλλαγή που περιμένεις!» ο 
καθαρισμός ξεκίνησε το πρωί στο Μουστό 
από τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης, στην 
παράκτια περιοχή νότια προς το Χερονήσι, 
συνεχίστηκε κατά μήκος του «Βαυαρικού 
καναλιού», στον αγροτικό δρόμο περιμετρικά 
της λιμνοθάλασσας και ολοκληρώθηκε στο 
πανοραμικό σημείο του Μουστού, όπου είχε 
προηγηθεί την προηγούμενη μέρα το κόψιμο 
των αγριόχορτων από στέλεχος του ΦΔ και 
από το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας. 

Στον καθαρισμό συμμετείχαν επίσης το 2ο 
Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου (στο πλαίσιο της 
Σχολικής Εβδομάδας Εθελοντισμού "Let's do 
it Greece 2018"), μέλη του Σώματος 
Ελληνικού Οδηγισμού Βόρειας Κυνουρίας και 
αρκετοί εθελοντές. Το σύνολο των 
απορριμμάτων απαρτιζόταν από πεταμένες 
πλαστικές σακούλες γεμάτες σκουπίδια, 
πλαστικά μπουκάλια, καπάκια, συσκευασίες 
από αλουμίνιο, πλαστικό και φελιζόλ, γόπες 
από τσιγάρα, μεταλλικές συσκευές και 
δοχεία, κ.α.   

Εκδήλωση αναγγελίας των βραβευμένων 
με τη Γαλάζια Σημαία Ακτών και Μαρινών 
για το 2018 στο Παράλιο Άστρος  
 
Κατόπιν πρόσκλησης από τον Δήμο Βόρειας 
Κυνουρίας προς τον Φορέα Διαχείρισης, για 
συμμετοχή στην ετήσια εκδήλωση της 
ΕΕΠΦ για την αναγγελία των βραβευμένων 
με τη Γαλάζια Σημαία Ακτών, Μαρίνων & 
Σκαφών για το 2018 στο Παράλιο Άστρος 
Αρκαδίας, παρουσιάστηκε από τον κ. Δήμο 
Αναστόπουλο, υπεύθυνο του Τμήματος 
Επόπτευσης/ Φύλαξης & Εφαρμογών 
Διαχείρισης, το θέμα: «Προστασία 
παραλιακών υγροτόπων - ενέργειες και 
δράσεις του ΦΔ».  
Στο πλαίσιο της παρουσίασης 
επισημάνθηκαν ιδιαίτερα όλες εκείνες οι 
δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από τον 
Φορέα Διαχείρισης προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η συνεχής προστασία και 
διατήρηση των οικοσυστημάτων της 
Προστατευόμενης Περιοχής, οι οποίες 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

 τη συστηματική παρακολούθηση ειδών 
και τύπων οικοτόπων, 

 την επιστημονική αναγνώριση και 
αποτύπωση της Λιμνοθάλασσας 
Μουστού, 

 τη παρακολούθηση φυσικοχημικών 
παραμέτρων των υδάτων της 
λιμνοθάλασσας του Μουστού, 

 την προστασία ειδών χλωρίδας και 
πανίδας. 

Επιπρόσθετα παρουσιάστηκαν δράσεις του 
ΦΔ οι οποίες αποσκοπούν στην καλύτερη 
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του 
ευρέως κοινού, όπως μεταξύ άλλων:  
 η εγκατάσταση πινακίδων ενημέρωσης 

και πινακίδων με τον κώδικα καλής 
συμπεριφοράς των επισκεπτών, 

 η τοποθέτηση μπάρας απαγόρευσης 
κίνησης οχημάτων στο παραλιακό 
τμήμα, 

 η συντήρηση υφιστάμενων 
ξυλοκατασκευών της θέσης θέας του 
Μουστού, 

 η διοργάνωση πάνω από 20 
εθελοντικών καθαρισμών σε παραλίες, 

 η παραγωγή ενημερωτικού υλικού, η 
παραγωγή ταινιών – ντοκιμαντέρ και η 
διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, 

 η διοργάνωση εκδηλώσεων, η 
πραγματοποίηση ξεναγήσεων σχολικών 
ομάδων και ομάδων επισκεπτών.  

 
9/5/2018 Παρουσίαση από τον εκπρόσωπο του 
Φορέα Διαχείρισης κ. Δήμο Αναστόπουλο, στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης της ΕΕΠΦ για την 
πανελλαδική αναγγελία βραβεύσεων με τη γαλάζια 
σημαία, στο Ανοιχτό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη στο 
Παράλιο Άστρος 

 

Πανελλαδική εκστρατεία «Καθαρίστε τη 
Μεσόγειο» 2018 

Υπό τον συντονισμό του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
SOS, ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε για 
10η χρονιά στην πανελλαδική εκστρατεία 
«Καθαρίστε τη Μεσόγειο»; μία πρωτοβουλία 
εθελοντικών καθαρισμών παράκτιων και 
άλλων φυσικών περιοχών. Υλοποιήθηκε ένα 
διήμερο πρόγραμμα εθελοντικών 
καθαρισμών στο Παρ. Άστρος (11/5/2018 ακτή 
Καλλιστώ και στα Πούλιθρα 5/6/2018 ακτή 
Πουλίθρων). Κατά την εκστρατεία αυτή, 250 
μαθητές από τα Δημοτικά Σχολεία Παρ. 
Άστρους και Λεωνιδίου καθώς και από το 
Γερμανικό Σχολείο Freie Waldorfschule Saar – 
Pfalz και με την συμμετοχή του Δήμου Νότιας 
Κυνουρίας, της Τοπ. Κοιν. Πουλίθρων και του 
Λιμενικού Σταθμού Λεωνιδίου, όλοι μαζί 
έδωσαν ένα δυναμικό «παρών» στους 
καθαρισμούς της προστατευόμενης περιοχής.

5.6.2018 Οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου 
Λεωνιδίου καθαρίζουν την ακτή Πουλίθρων στην 
Αρκαδία ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας για το 
περιβάλλον.     
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Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2018  

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας 
Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) ο Φορέας 
Διαχείρισης, υλοποίησε για 8η χρονιά, 
διήμερο δράσεων περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Στις 
5.6.2018 υλοποιήθηκε εθελοντικός 
καθαρισμός στην περιοχή «Χερονησίου» 
(Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης - 
υγροτόπου Μουστού) από τους 74 μαθητές 
του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρέα, ενώ 
σε συνέχεια του καθαρισμού, 
πραγματοποιήθηκαν παρουσίαση και 
περιβαλλοντικές δραστηριότητες από τα 
στελέχη του Φορέα Διαχείρισης, σχετικά με 
τη φυσική κληρονομιά της λιμνοθάλασσας 
Μουστού. Την Τετάρτη 6.6.2018 
ολοκληρώθηκε η επόμενη 
προγραμματισμένη δράση καθαρισμού από 
τους 32 μαθητές του Δημοτικού Σχολείου 
Δολιανών στις ακτές του Παραλίου Άστρους. 

 
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο Δολιανών (πάνω) 
και το Δημοτικό Σχολείο Αγ. Ανδρέα (κάτω) Αρκαδίας 
συμμετείχαν σε εθελοντικό καθαρισμό ακτής στο 
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2018. 

 
 

Εθελοντικό πρόγραμμα συντήρησης 
ξυλοκατασκευών στη λιμνοθάλασσα του 
Μουστού με τη συνδρομή σχολείου από την 
Γερμανία  
 

Το πρόγραμμα 7 - 11 /5/ 2018 υλοποιήθηκε 
υπό την εποπτεία και οργάνωση του Φορέα 
Διαχείρισης με το σχολείο Freie Waldorfschule 
Saar-Pfalz που συνεργάζεται με την UNESCO 
και εντάσσεται στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων 
Σχολείων (ASPnet) από το 2006.  
Το εθελοντικό πρόγραμμα αφορούσε στην εκ 
νέου κατασκευή και την συντήρηση ξύλινων 
κατασκευών (τραπέζια, πάγκοι, 
κιγκλιδώματα και πινακίδες - αναλόγια 
ερμηνείας της φύσης) στο πανοραμικό σημείο 

(θέση παρκινγκ) αλλά και στην ευρύτερη 
περιοχή του υγροτόπου Μουστού, από την 
ομάδα του σχολείου και με σημαντική την 
συμβολή του προσωπικού του Φορέα 
Διαχείρισης. Παράλληλα, οι 20 μαθητές του 
σχολείου πραγματοποίησαν εργασίες 
συντήρησης στον χώρο της κατασκήνωσης 
του Δήμου Τρίπολης στο Παράλιο Άστρος, 
όπου και διέμειναν, συμμετείχαν σε φιλικό 
αγώνα volley με τον Αθλητικό Όμιλο «Αίολος» 
Κυνουρίας, πραγματοποίησαν καλλιτεχνική 
δραστηριότητα (γλυπτά από πέτρα και πηλό) 
αλλά και συμβολικό καθαρισμό της ακτής 
«Καλλιστώ» μαζί με τους μαθητές του 
Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους.  

 
11.5.2018 Μαθητές από σχολείο Freie Waldorfschule 
Saar-Pfalz. τοποθετούν το νέο ξύλινο τραπεζοκάθισμα 
στο πανοραμικό σημείο της λιμνοθάλασσας Μουστού 
 

Για την υλοποίηση του προγράμματος, 
σημαντική υπήρξε η συμβολή του Δήμου 
Τρίπολης, ο οποίος παραχώρησε την δωρεάν 
χρήση των κατασκηνώσεων στο Παράλιο 
Άστρος για τη διαμονή της ομάδας από τη 
Γερμανία και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, 
ο οποίος παρείχε την οικονομική συνδρομή 
του για τη διασφάλιση όλων των 
απαραίτητων προμηθειών και υλικών που 
απαιτήθηκαν για την συντήρηση των ξύλινων 
κατασκευών στον Μουστό.  

11/.5./2018 Τα στελέχη του ΦΔ με τους μαθητές και 
τους εκπαιδευτικούς του Γερμανικού σχολείου 
 

Το προσωπικό του ΦΔ κλήθηκε να 
συνεργαστεί με ανθρώπους από διαφορετικό 
πολιτισμικό υπόβαθρο και καθημερινές 
συνήθειες, μολαταύτα το πρόγραμμα είχε το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο σε 
επίπεδο υλοποίησης, όσο και σε επίπεδο 
συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς. 

Μουσικό φεστιβάλ Internationale Sommer 
Conzerte στο Ξηροπήγαδο Αρκαδίας 

Ο Φορέας Διαχείρισης μετά από σχετική 
πρόκληση των διοργανωτών, συμμετείχε στα 
δρώμενα του μουσικού φεστιβάλ 
Internationale Sommer Conzerte που 
διοργανώνεται στο Καλολίμανο 
Ξηροπηγάδου Αρκαδίας www.kalolimano.de 
(30/6) με προβολή παρουσίασης σύνοψης των 
δράσεών του στην προστατευόμενη περιοχή. 

 

Συνεντεύξεις  

Συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ 
Τρίπολης από τα Πούλιθρα Αρκαδίας 
 

Μέσω συνεντεύξεων των 
στελεχών του προσωπικού του 

ΦΔ αλλά και του Προέδρου και των μελών 
του Δ.Σ., προς τα τοπικά και περιφερειακά 
ΜΜΕ τονίζεται μεταξύ άλλων ότι ο Φορέας 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & 
Μονεμβασίας, παρά την διεύρυνση της 
περιοχής ευθύνης του με τον πρόσφατο νόμο 
για τους ΦΔΠΠ, συνεχίζει εντατικά στην 
υλοποίηση δράσεων προστασίας και 
ανάδειξης αυτών των οικολογικά ευαίσθητων 
περιοχών, ώστε να διατηρηθούν και για τις 
επόμενες γενιές. 

Με αφορμή την πανελλαδική εκστρατεία 
εθελοντικών καθαρισμών «Καθαρίστε τη 
Μεσόγειο», στέλεχος του Τμήματος 
Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και 
Δημοσιότητας του ΦΔ παραχώρησε στις 
5.6.2018 από τα Πούλιθρα Αρκαδίας, 
τηλεφωνική συνέντευξη ζωντανά στο 
ραδιόφωνο της ΕΡΤ Τρίπολης.  

Η συνέντευξη εστίασε στη συμμετοχή των 
μικρών μαθητών στους καθαρισμούς, καθώς 
ένας από τους κύριους σκοπούς του ΦΔ είναι 
ενδυνάμωση του θεσμού του εθελοντισμού 
ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν και οι δράσεις 
που υλοποιήθηκαν από τον ΦΔ στο πλαίσιο 
της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.     

http://www.kalolimano.de/
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Λοιπές Δράσεις 

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης 
σε ημερίδες 

28/2-1/3/2018 Διημερίδα "Η εφαρμογή των 
Οικοσυστημικών Υπηρεσιών ως Εργαλείο 
Διαχείρισης του Περιβάλλοντος" 

Κατόπιν σχετική πρόσκλησης της Δ/νσης 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοπoικιλότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Συντονιστής 
του Φορέα Διαχείρισης κ. Αργύρης Μπόγλης, 
συμμετείχε στις εργασίες της διημερίδας στο 
Αμφιθέατρο Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας στην Αθήνα. 

 

 

Η διημερίδα, που διοργανώθηκε από την 
Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Βιοπoικιλότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Εθνικό 
Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου 
Ανάπτυξης και το Τμήμα Βιολογίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών, είχε στόχο την 
ενημέρωση και την εκπαίδευση του 
πολιτικού, επιστημονικού, διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού των εμπλεκόμενων 
φορέων της χώρας στο πεδίο των 
Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (Ecosystem 
Services), για τις οποίες, σύμφωνα με τον 
Στόχο 2, Δράση 5η της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, τα 
Κράτη-Μέλη καλούνται να χαρτογραφήσουν 
και να αξιολογήσουν τα οικοσυστήματά τους 
και τις υπηρεσίες τους: οικονομική αποτίμηση 
και αποτίμηση φυσικού κεφαλαίου (MAES - 
Map and Assess Ecosystems and their 
Services).   

6/6/2018 Ημερίδα- Συνάντηση Εργασίας της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ  

Ο Συντονιστής του ΦΔ κ. Αργύρης Μπόγλης και 
η υπεύθυνη Οικονομικών Υπηρεσιών του ΦΔ κα 
Αγγελική Δήμα συμμετείχαν σε Ημερίδα-
Συνάντηση Εργασίας που διοργάνωσε η Δ/νση 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.   

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγιναν 
παρουσιάσεις και συζητήσεις επί θεμάτων που 
αφορούν στην οργάνωση, στη λειτουργία, στο 
έργο, στα οικονομικά και διαχειριστικά θέματα 
των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών μετά και την ψήφιση του νέου Νόμου 
για τους ΦΔΠΠ 4519/2018. 

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρησης 
σε συναντήσεις εργασίας  

23/3/2018 " Η μόλυνση του ποταμού Ευρώτα, 
προτάσεις παρέμβασης"  

Με αφορμή την ολοένα και αυξανόμενη 
ρύπανση του ποταμού Ευρώτα τα τελευταία 
χρόνια και την ανάγκη για άμεση λύση του 
προβλήματος, ο Δήμος Ευρώτα διοργάνωσε 
ανοιχτή συζήτηση στο Πνευματικό Κέντρο 
Σκάλας.  

Στόχος της συζήτησης ήταν να διατυπωθούν 
προτάσεις για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις 
στην περιοχή. Το επιστημονικό προσωπικό του 
Φορέα Διαχείρισης, κατόπιν σχετική πρόκλησης 
του Δημάρχου, παρευρέθη στην ανοιχτή 
συζήτηση, στο πλαίσιο δικτύωσης του Φορέα 
Διχείρισης με τους υπηρεσιακούς παράγοντες 
των νέων περιοχών που υπήχθησαν υπό την 
εποπτεία του με τον νόμο Ν.4519/2018 (ΦΕΚ 
25/Α/20.02.2018), δεδομένου ότι υπάγονται στην 
χωρική αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης οι 
περιοχές: 

α) ΕΖΔ-πΤΚΣ – Εκβολές Ευρώτα, Περιοχή 
Βρονταμά και θαλάσσια Περιοχή Λακωνικού 
Κόλπου (κωδικός: GR 2540003) (10.632,61 ha) 
και  

β) ΖΕΠ – Υγρότοποι Εκβολών Ευρώτα 
(κωδικός: GR 2540006) (2.172,76 ha). 

 

 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΦΔ κ. Δημήτρης Μήλιος με την 

ιδιότητα του ως Διευθυντής Υδάτων Περιφέρειας 
Πελοποννήσου ήταν από τους κεντρικούς ομιλητές, ως ο 

καθ΄ ύλην αρμόδιος για την επίλυση του θέματος. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε το θέμα 
της ρύπανσης και της υποβάθμισης του ποταμού 
Ευρώτα, καταγράφηκαν οι αιτίες της ρύπανσης 
και διατυπώθηκαν προτάσεις για την προστασία 
και ανάδειξή του. 

28/3/2018 Ενημερωτική εκδήλωση για τον 
γενικό κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων GDPR Compliance 2016/679 

Κατόπιν σχετική πρόσκλησης του Επιμελητηρίου 
Αρκαδίας, ο Υπεύθυνος του Τμήματος 
Επόπτευσης/Φύλαξης & Εφαρμογών 
Διαχείρισης, κ. Δήμος Αναστόπουλος, 
συμμετείχε στην ενημερωτική εκδήλωση του 
Επιμελητηρίου Αρκαδίας με θέμα: «Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων 
(GDPR Compliance 2016/679)» στην αίθουσα του 
Επιμελητηρίου στην Τρίπολη.  

 
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Αρκαδίας κ. Ιωάννης Μπουντρούκας, ο οποίος 
ευχαρίστησε θερμά τον κ. Παναγιώτη Θεοφανόπουλο, 
Εντεταλμένο Σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων «Eurocert», για την 
ανταπόκρισή του στην πρόκληση του Επιμελητηρίου, να 
ενημερώσει επαγγελματίες και φορείς σχετικά με τον 
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, υπογράμμισε ότι η 
νέα νομοθεσία φέρνει πρακτικές αλλαγές στους χώρους 
εργασίας. «Αν δεν προσαρμοστούμε μπορεί να αποβεί 
πολύ επώδυνο», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο 
πρόστιμο το οποίο ανέρχεται στο 2- 4% του ετησίου 
τζίρου. 

Οι συμμετέχοντες – επαγγελματίες και φορείς 
παρακολούθησαν την αναλυτική παρουσίαση 
του εισηγητή κ. Θεοφανόπουλου για τις βασικές 
απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων, καθώς και των ουσιωδών 
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ενεργειών συμμόρφωσης, τις οποίες οφείλουν 
να υλοποιήσουν οι επιχειρήσεις εν όψει της 
εφαρμογής του την 25/5/2018. Ένα ιδιαίτερα 
κρίσιμο στοιχείο, το οποίο αναδείχτηκε από την 
εισήγηση, είναι ο ορισμός Υπευθύνου 
Προστασίας Δεδομένων (DPO) στο πλαίσιο των 
Άρθρων 37 έως 39 του Κανονισμού 2016/679. Ο 
ρόλος του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, 
καθώς και οι αρμοδιότητές του, είναι 
καθοριστικός ως προς την ορθή εφαρμογή, αλλά 
και τη διατήρηση της συμμόρφωσης των 
επιχειρήσεων προς τον Κανονισμό, δεδομένου 
ότι τυχόν παραλείψεις ή λάθη είναι δυνατόν να 
επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις και ποινές. 

31/5/2018 Ενημερωτική εσπερίδα της 
EUROCERT υπό την αιγίδα του ΤΕΕ 
Πελοποννήσου με θέμα: «Ευρωπαϊκός 
κανονισμός προστασίας προσωπικών 
δεδομένων GDPR» 

Η Υπεύθυνη Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Φ.Δ.Π.Μ.Μ.Μ., κα Αγγελική Δήμα και ο 
Υπεύθυνος του Τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης 
& Εφαρμογών Διαχείρισης, κ. Δήμος 
Αναστόπουλος, συμμετείχαν στην ενημερωτική 
εσπερίδα που διοργάνωσε η EUROCERT υπό την 
αιγίδα του ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με θέμα: 
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR» την 
Πέμπτη 31/05/2018 στην αίθουσα του 
Επιμελητηρίου στην Τρίπολη. 

 

Συντονιστής της εσπερίδας ήταν ο κ. Τάκης Α. 
Θεοφανόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 
Εντεταλμένος Σύμβουλος της EUROCERT και 
κεντρικός ομιλητής ο κ. Νικόλαος Μουχτιδιώτης, 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός 
Υπολογιστών της EUROCERT.  

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση 
σχετικά με τις απαιτήσεις και τις ενέργειες 
συμμόρφωσης που απορρέουν από τον Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, τις οποίες 
καλούνται να υλοποιήσουν οι Φορείς και οι 
Επιχειρήσεις. 

5/6/2018 Συνάντηση εργασίας με θέμα: 
«Ιχνηλατώντας πολιτιστικά αποτυπώματα στην 
Κορινθία»   

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας Περιβάλλοντος το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), το Ιστορικό 
Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου (ΙΛΜΚ) και η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορίνθου (ΕΦΑΚΟΡ) 
συνδιοργάνωσαν, στρογγυλή τράπεζα στο 
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας. Στη 
συνάντηση εργασίας συμμετείχε και ο Φορέας 
Διαχείρισης με εκπροσώπηση από τον Πρόεδρο 
του Δ.Σ. κ. Δημήτρη Μήλιο, τον Υπεύθυνο του 
Τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης & Εφαρμογών 
Διαχείρισης, κ. Δήμο Αναστόπουλο και τον 
επόπτη/φύλακα κ. Δημητρακόπουλο Ιωάννη.  

Η εργασία ξεκίνησε με τον καθηγητή 
Πανεπιστημίου Πατρών του Τμήματος 
Βιολογίας, κ. Δημόπουλο Παναγιώτη όπου μέσω 
έρευνας του αποτυπώθηκε, το πρόγραμμα με 
τίτλο «Κωδικοποίηση, καταγραφή και 
χαρτογραφική αποτύπωση των πολιτιστικών 
τοπίων στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου 
Natura 2000».

 

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση με θέμα: 
«Παρουσίαση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών 
συνεργειών στην Κορινθία» από την κ. Παναγιώτα 
Κασσίμη, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Κορινθίας και την κ. Μαρία Μέξια, Διευθύντρια 
Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου. Η 
εργασία στο δεύτερο μέρος της συνεχίστηκε με 
ομιλητή τον Επικεφαλής της Τράπεζας Πειραιώς 
για το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia, κ. Δημήτρη 
Δημόπουλο, Διευθυντής Μονάδας 
Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς, όπου 
ανέλυσε την πορεία και τα αποτελέσματα του 
προγράμματος LIFE-Stymfalia και τις 
μελλοντικές συνεργασίες και δράσεις που πρέπει 
να γίνουν ώστε να συνεχιστεί το ίδιο έργο και 
μετά την παύση του προγράμματος.  

 

Στην στρογγυλή τράπεζα ανακοινωθήκαν και 
συζητήθηκαν τα πορίσματα της έρευνας του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς 
σχετικά με τα πολιτιστικά τοπία σε περιοχές 
NATURA 2000, παρουσιάστηκαν σημαντικές 
τοπικές συνέργειες, και συζητήθηκαν οι 
πιθανότητες περαιτέρω δικτύωσης για την 
ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς της περιοχής. 

Ο εκπρόσωπος και Συν-ιδρυτής της ομάδας 
Experience Corinthia, παρουσίασε τις δράσεις 
που έχουν γίνει και που πρόκειται να γίνουν 
ώστε η συμβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς 
στην ανάπτυξη του τουρισμού στην Κορινθία.  
Τέλος η εργασία έκλεισε με τον Προϊστάμενο 
Υπηρεσίας Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου 
Πειραιώς, κ. Χρίστο Ρίγγα, όπου μας παρουσίασε 
τα οικονομικά οφέλη του δικτύου των 
Μουσείων του Ομίλου Πειραιώς. 

23/6/2018 Δεύτερη Συνάντηση Μονοπατιών 
στο Ίδρυμα Μνήμη Αγγελικής & Λεωνίδα 
Ζαφείρη, στο Άστρος  

Δύο από τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης 
παραβρέθηκαν και συμμετείχαν σε συνάντηση 
εργασίας για τα μονοπάτια του Πάρνωνα η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Άστρος Αρκαδίας. 
Ακολουθώντας την επιτυχημένη διοργάνωση 
της 1ης Πανελλήνιας Συνάντησης Μονοπατιών 
στην Βυτίνα και την 3η Πανευρωπαϊκή 
Συνδιάσκεψη Εκπροσώπων Πιστοποιημένων 
Μονοπατιών LQT (Leading Quality Trails) στην 
Δημητσάνα, οι οποίες υλοποιήθηκαν τον 
Νοέμβριο της προηγούμενης χρονιάς (4 & 
5/11/2017 αντίστοιχα), αλλά της ημερίδας με 
θέμα την «Αναβίωση των Μονοπατιών του 
Πάρνωνα και τη Συμβολή τους στην Τοπική 
Ανάπτυξη» στον Άγιο Πέτρο Αρκαδίας 
(11/8/2017), δεκάδες εκπρόσωποι συλλόγων, 
τουριστικών επιχειρήσεων, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. αλλά και 
περιπατητές παραβρέθηκαν στην συνάντηση 
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στο Άστρος με θέμα «Όταν το Μαίναλο συναντά 
τον Πάρνωνα» προκειμένου να αξιοποιηθεί η 
εμπειρία που αποκτήθηκε από την δημιουργία 
ενός «μονοπατιού εθελοντών», εκείνου του 
MenalonTrail, και να ανταλλαχτούν απόψεις 
μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για τη 
δημιουργία ενός αντίστοιχου πιστοποιημένου 
μονοπατιού στην περιοχή του Πάρνωνα. Στο 
πλαίσιο της συνάντησης σηματοδοτήθηκε η 
έναρξη σηματοδότησης του ParnonasTrail και 
ορίστηκαν τοπικές ομάδες και οι εκπρόσωποί 
τους, οι οποίοι θα αναλάβουν να καταγράψουν 
και να σηματοδοτήσουν σε εθελοντική βάση τις 
διαδρομές του μονοπατιού (τοποθέτηση ταινίας 
σήμανσης ανά 5km σε επιλεγμένα σημεία της 
διαδρομής, έως το τέλος της θερινής περιόδου 
2018) αλλά και να ενημερώσουν τους κατοίκους 

των χωριών από τα οποία θα διέρχεται το 
μονοπάτι γύρω από το θέμα της χάραξης-
πιστοποίησης.  

 

Οι εργασίες της συνάντησης 
πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του 
Προέδρου της ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ. κ Ιωάννη 
Λαγού, ο οποίος υπογράμμισε την σπουδαιότητα 
των πιστοποιημένων μονοπατιών και πως αυτά 

μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω 
βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών επιμηκύνοντας 
την τουριστική σεζόν και ταυτόχρονα 
αναβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν. Τόνισε 
επίσης ότι έχουν διασφαλιστεί ήδη οι 
οικονομικοί πόροι από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου οι οποίοι πρόκειται να καλύψουν 
τα απαιτούμενα υλικά και τις προμήθειες της 
σηματοδότησης του μονοπατιού.  

Παρουσιάστηκαν τέλος οι προτεινόμενες 
διαδρομές για την περιοχή της Κυνουρίας και το 
νέο λογότυπο του μονοπατιού, το οκτάκτινο 
αστέρι της Τσακωνιάς το οποίο θα απεικονίζεται 
στη σήμανση.

Εκπαίδευση προσωπικού - 
Σεμινάρια  

4-5/6/2018 Διήμερο Σεμινάριο "Εξειδικευμένα 
θέματα του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020" 

Ο Συντονιστής του ΦΔ κ. Αργύρης Μπόγλης και 
η υπεύθυνη Οικονομικών Υπηρεσιών του ΦΔ κα 
Αγγελική Δήμα παρακολούθησαν επιμορφωτικό 
σεμινάριο που διοργάνωσε η Δ/νση Διαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας 
του ΥΠΕΝ σε συνεργασία με τη ΜΟΔ.   

Το σεμινάριο είχε θέμα: «Εξειδικευμένα θέματα 
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 
2014-2020» και σχεδιάστηκε για τα στελέχη των 
Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων 
Περιοχών, ώστε να προετοιμαστούν για την 
υποβολή προτάσεων στην επικείμενη 
πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014-
2020. 

Σκοπός του επιμορφωτικού σεμιναρίου ήταν να 
καταρτίσει στελέχη των ΦΔΠΠ σε θέματα που 
άπτονται του σχεδιασμού της συμπλήρωσης 
Τεχνικού Δελτίου Έργου-Υποέργου, της  

Λειτουργίας του ΟΠΣ, της σύνταξης Σχεδίου 
Αυτεπιστασίας, Ανάλυσης Προϋπολογισμού 
Πράξης, στην Παρακολούθηση των Πράξεων με 
τις Υποχρεώσεις των Δικαιούχων, την ικανότητα 
των δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 και τις 
διαδικασίες αναθέσεων (Απευθείας, Συνοπτικού, 
Ανοιχτού και Διεθνούς Διαγωνισμού).   

Εκθέσεις αναφοράς και Σχέδια 
Δράσης  

Με την έναρξη της χρονιάς, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του, το προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης συνένταξε εκθέσεις απολογισμού 
και σχέδια δράσης, τα οποία και εγκρίθηκαν από 
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔ. Αυτά 
αφορούν: 

 Έκθεση Αναφοράς έτους 2017. Στο 
πλαίσιο απολογισμού των δράσεων που 
υλοποιήθηκαν από τον Φορέα Διαχείρισης 
και της αξιολόγησης εφαρμογής των όρων 
προστασίας που διέπουν την 
Προστατευόμενη Περιοχή, συντάχθηκε 
απολογιστική έκθεση  η οποία 
περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων του 
Φ.Δ. για το έτος 2017 

 Έκθεσης Πεπραγμένων Φύλαξης έτους 
2017. Μία από τις αρμοδιότητες του 
Τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης και 
εφαρμογών διαχείρισης (φύλαξη) είναι και 
η σύνταξη ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 
Φύλαξης . Η έκθεση περιλαμβάνει σε 
περίληψη τα συμβάντα που 
καταγράφηκαν κατά το έτος 2017 και 
τηρούνται σε ημερήσιο αρχείο στα 
γραφεία του ΦΔ, όπως και όλες τις δράσεις 
του Τμήματος. 

 Σχέδιο Δράσης Προστασίας και 
Διαχείρισης έτους 2018. Αφορά σε 
δράσεις και ενέργειες που 
προγραμματίζεται να υλοποιήσει ο 
Φορέας Διαχείρισης, π.χ. παρακολούθηση/ 

αξιολόγηση της διαχείρισης της 
προστατευόμενης περιοχής και της 
εφαρμογής των μέτρων προστασίας, 
Λειτουργίες Σχεδιασμού Προγραμμάτων, 
τη χορήγηση αδειών επιστημονικής 
έρευνας, τη Χαρτογράφηση 
Προστατευόμενης Περιοχής, κ.ά. 

 Σχέδιο Δράσης Ενημέρωσης - 
Ευαισθητοποίησης έτους 2018. Αφορά σε 
δράσεις και προγράμματα που 
προγραμματίζεται να υλοποιήσει ο 
Φορέας Διαχείρισης για την πληρέστερη 
ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των 
επισκεπτών και του τοπικού πληθυσμού 
της προστατευόμενης περιοχής, καθώς 
και τα κατάλληλα μέσα που θα 
χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. 

 Σχέδιο Φύλαξης περιόδου 2018-2019. 
Αυτό καθορίζει τις δράσεις που πρόκειται 
να υλοποιήσει το Τμήμα Επόπτευσης/ 
Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης. Το 
Σχέδιο Φύλαξης  έχει ισχύ δύο έτη και 
αποτελεί συμπλήρωση του υφιστάμενου 
Σχεδίου Φύλαξης. 

 

 

 

 

  

Το σύνολο των Απολογιστικών Εκθέσεων και 
των Σχεδίων Δράσεων, μπορείτε να τα 

βρείτε στην ιστοσελίδα του Φορέα 
Διαχείρισης: 

http://www.fdparnonas.gr/activities/delivera
bles/ 

http://www.fdparnonas.gr/activities/deliverables/
http://www.fdparnonas.gr/activities/deliverables/


ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΝEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 14 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1.2018-6.2018 Έκδοση 21/9/2018  

 

 
 
 
 

 
Φορέας Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, 

Μαινάλου & Μονεμβασίας 
Νewsletter τεύχος 14  

περίοδος: 01.2018-06.2018 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΕΚΔΟΣΗΣ: Φορέας 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αρχείο Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, 
Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας 
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