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

 

Επόπτευση - Φύλαξη 

Παράνομες δραστηριότητες (σελ. 3) 

Συναντήσεις εργασίας Συντονιστικών 
Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (σελ. 3) 

Προστασία & Διαχείριση 

Λακωνικός Κόλπος: μια από τις 
σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας της 
θαλάσσιας χελώνας καρέτα  (σελ. 4) 

Καταγραφή θνησιμότητας της θαλάσσιας 
ζωής στον Αργολικό και τον Λακωνικό 
Κόλπο (σελ. 5)  

Σήμανση φωλεών ωοτοκίας χελώνας 
καρέτα (Caretta caretta) (σελ. 6) 

Σήμανση του «Κρίνου της θαλάσσης» 
Pancratium maritimum στην ακτή «Πόρτες» 
στην Αρκαδία (σελ. 6) 

Εκσκαφή εκκολαπτόμενης φωλιάς 
ωοτοκίας θαλάσσιας χελώνας καρέτα στην 
παραλία «Πόρτες». (σελ. 6) 

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ 
Δήμου Σικυωνίων και του Φορέα 
Διαχείρισης (σελ. 6)  

 

 

Συμμετοχή στις εργασίες πεδίου στο 
πλαίσιο του Προγράμματος LIFE-Stymfalia 
(σελ. 7)  

Διασώσεις ζώων (σελ. 7) 

Δράσεις Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας  

Επισκέψεις και ξεναγήσεις (σελ. 9)  

Επισκέψεις στα σχολεία (σελ. 10) 

Περιβαλλοντικές δράσεις – εκδηλώσεις 
(σελ. 10-12) 

Συνεντεύξεις (σελ. 12) 

Λοιπές Δράσεις  

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε 
ημερίδες (σελ. 12) 

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

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας της 
Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης (σελ. 13) 
 
Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης 
(σελ. 14-15)  

Θερινό Σχολείο στο πλαίσιο του 
προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα 
(Man and the Bioshere MAB) της UNESCO 

 

 
  

Διαβάστε σε αυτό το τεύχος για τη 
διοργάνωση Θερινού Πανεπιστημίου του 
προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα 
(Man and the Biosphere MAB) της UNESCO 
στο οποίο συμμετείχε ο Φορέας Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & 
Μονεμβασίας (σελ. 2).   

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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Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της οργανωτικής 

επιτροπής του Θερινού Σχολείου στο Λεωνίδιο 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε στην 
διοργάνωση 8-ήμερου Θερινού 
Πανεπιστημίου του προγράμματος Άνθρωπος 
και Βιόσφαιρα (Man and the Biosphere MAB) 
της UNESCO, για τον χαρακτηρισμό και τη 
λειτουργία των αποθεμάτων βιόσφαιρας (BR) 
με θέμα “Integrated Approaches for Sustainable 
Development Management, Tourism and Local 
Products in Biosphere Reserves (BRs)”. 

Το Θερινό Πανεπιστήμιο πραγματοποιήθηκε 
από τις 8 έως τις 15 Ιουλίου 2018 στην ευρύτερη 
περιοχή του Πάρνωνα (Λεωνίδιο, Καστάνιτσα, 
Μονεμβασία) και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 
επιστημόνων από 15 Ευρωπαϊκές και 
Μεσογειακές χώρες. Συνολικά πάνω από 50 
άτομα, μεταπτυχιακοί φοιτητές, νέοι ερευνητές 
και διαχειριστές πάρκων κ.ά. επί μία εβδομάδα 
είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και 
εμπειρίες από τις χώρες τους, να περιηγηθούν 
στην περιοχή, και να αλληλεπιδράσουν με τους 
κατοίκους, ιδιαίτερα τους παραγωγούς και 
τους επιχειρηματίες, με στόχο την προώθηση 
της ιδέας ανακήρυξης της περιοχής σε 
Απόθεμα Βιόσφαιρας.  

Το Θερινό Πανεπιστήμιο πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της προετοιμασίας της 
υποψηφιότητας της περιοχής για να ενταχθεί 
στο Παγκόσμιο Δίκτυο των Αποθεμάτων 

Βιόσφαιρας. Οι εργασίες επικεντρώθηκαν σε 
ζητήματα διαχείρισης, εκπαίδευσης, 
εναλλακτικού τουρισμού και ανάδειξης των 
τοπικών προϊόντων.  

Το εντατικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
περιλάμβανε θεωρητικές παρουσιάσεις, 
στοχευμένες επισκέψεις, συνεντεύξεις με τους 
ντόπιους, ενώ οι συμμετέχοντες εργάστηκαν 
σε ομάδες προκειμένου να διαμορφώσουν τις 
προτάσεις τους για την περιοχή, βάσει των 
δικών τους εμπειριών. 

 
Παρουσίαση από τον Συντονιστή του ΦΔ στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας  

Τα αποτελέσματα του Θερινού 
Πανεπιστημίου, που παρουσιάστηκαν σε 
ανοιχτή στο κοινό εκδήλωση, δείχνουν ότι η 
περιοχή του Πάρνωνα με την πλούσια ιστορία, 
την μοναδική βιοποικιλότητα, την 
αρχιτεκτονική, τα τοπία, τον πολιτισμό, και τα 
εξαιρετικής ποιότητας τοπικά προϊόντα, όχι 
μόνο πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης αλλά ότι 
η ένταξη αυτή θα μπορεί να λειτουργήσει ως 
καταλύτης και κινητήριος δύναμη για την 
αειφόρο ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.  

Η διοργάνωση ήταν η τέταρτη σε μια σειρά 
Θερινών Πανεπιστημίων που έγιναν τα 
προηγούμενα χρόνια στην Άμφισσα (2014), 
Σαμοθράκη (2016) και Σαρδηνία (2017). Για την 
επιτυχή έκβαση των εργασιών συνεργάστηκαν 
επί πολλούς μήνες ειδικοί από την UNESCO 
(Γραφείο Βενετίας), το Μεσογειακό Γραφείο 
Πληροφόρησης (MIO-ECSDE), την 
Αναπτυξιακή Πάρνωνα, την ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, τον 
Φορέα Διαχείρισης ΠΜΜΜ, την Έδρα UNESCO 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και βέβαια τους Δήμους της περιοχής, 
που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν το 
εγχείρημα.  

Φωτογραφίες και βίντεο από το Θερινό 
Πανεπιστήμιο στην περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου διαθέσιμα στο 
κανάλι του ΦΔ στο YouTube Για Περισσότερες 
πληροφορίες, παρουσιάσεις και αποτελέσματα 
στο www.medies.net 

  
Από τις εργασίες του θερινού σχολείου στον 

αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου Μονεμβασίας και τον 
συνεδριακό χώρο της Φάμπρικας στο Λεωνίδιο 

(φωτογραφία πάνω/κάτω)

 

Οργάνωση: 

 Περιφερειακό Γραφείο UNESCO για την 
Επιστήμη και τον Πολιτισμό στην 
Ευρώπη www.unesco.org/new/en/venice  

 Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης 
για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και 
την Αειφόρο Ανάπτυξη (www.mio-
ecsde.org) μέσω της Μεσογειακής 
Εκπαιδευτικής Πρωτοβουλίας για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία MEdIES 
www.medies.net  

 ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ 
http://www.oikom.gr/en  

 Πάρνωνας Α.Ε. Αναπτυξιακή 
Πελοποννήσου Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α. www.parnonas.gr  

 Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, 
Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας 
www.fdparnonas.gr  

 Ελληνική Εθνική Επιτροπή 
Προγράμματος Άνθρωπος & Βιόσφαιρα 
της UNESCO  

 Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών - Έδρα UNESCO 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τη 
Διαχείριση και την Εκπαίδευση στη 
Μεσόγειο 
http://unescochair.chem.uoa.gr/  . 

Θερινό Σχολείο 
στο πλαίσιο του 
προγράμματος 
Άνθρωπος και 
Βιόσφαιρα (Man 
and the Bioshere 
MAB) της UNESCO 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/about-mab/
https://www.youtube.com/channel/UCRaa_1XiiZql5KmnQehBv8w
http://www.medies.net/
http://www.unesco.org/new/en/venice
http://www.medies.net/
http://www.oikom.gr/en
http://www.parnonas.gr/
http://www.fdparnonas.gr/
http://unescochair.chem.uoa.gr/
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Επόπτευση -
Φύλαξη 

 

25.7.2018 Παλιά έπιπλα και απορρίμματα κοντά στην 
επαρχιακή οδό, περιοχή Ορεινής Μελιγούς (Χάνι 

Κοπανίτσα) Αρκαδίας  
 

Με την ψήφιση του Ν. 4519/2018 επεκτάθηκαν 
σημαντικά τα όρια χωρικής αρμοδιότητας του 
Φορέα Διαχείρισης καλύπτοντας δεκατέσσερις 
(14) περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 
Δικτύου «NATURA 2000» και ανέρχονται 
περίπου στα 229.202,15 ha.  
Παράλληλα, μέχρι την έκδοση σχετικής ΚΥΑ από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για 
την άρση περιορισμού καυσίμων για τα οχήματα 
του Φορέα Διαχείρισης, μέχρι την προμήθεια 
νέου εξοπλισμού φύλαξης (οχήματα) και μέχρι 
την στελέχωση του Φορέα Διαχείρισης με 
επαρκές προσωπικό φύλαξης δεν είναι δυνατή η 
πραγματοποίηση περιπολιών με σκοπό την 
φύλαξη των νέων προστατευόμενων περιοχών 
αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης.  
Επομένως, η φύλαξη περιορίστηκε κυρίως στην 
Προστατευόμενη Περιοχή όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού. 
Βασική αρμοδιότητα των φυλάκων του Φορέα 
Διαχείρισης αποτελεί η πρόληψη των 
πυρκαγιών και κατά την αντιπυρική περίοδο 
(Μάιος-Οκτώβριος) διαμορφώνεται κατάλληλα 
ο εξοπλισμός των οχημάτων φύλαξης με βυτία 
πυρόσβεσης, χωρητικότητας 500 λίτρων νερού 
και μάνικες κατάσβεσης. 
Οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης είχαν 
καθημερινό έλεγχο της περιοχής κατά τη 
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 
επικουρώντας παράλληλα στο έργο της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Παράνομες δραστηριότητες 

Οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης προέβησαν 
σε καταγραφή έξι περιπτώσεων παράνομων 

περιστατικών που αφορούσαν απορρίψεις 
«μπαζών» και απορριμμάτων σε διάφορες 
τοποθεσίες της ευρύτερης περιοχής.  
Εν συνεχεία, ενημερώθηκαν εγγράφως οι 
αρμόδιες υπηρεσίες (Δήμοι, Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, ΥΠΕΝ και Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίων Νήσων), για δικές τους ενέργειες. 
 

 

29.8.2018 Μπάζα και στερεά απορρίμματα στην περιοχή 
Καρίτσας Λακωνίας 
 

 

30.10.2018 Επίχωση μπαζών στην περιοχή Αγριάνων 
Λακωνίας   

Συναντήσεις εργασίας  
Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε στην 
συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νότιας 
Κυνουρίας.Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε 
συνοπτική παρουσίαση των δυσκολιών και των 
ελλείψεων που αντιμετωπίζει ο Δήμος εν όψει 
της χειμερινής περιόδου, όπως η έλλειψη 
αλατιού.  
Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη για μεγαλύτερη 
συμβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
κυρίως στην πρόληψη, καθώς κατά την 
εκδήλωση των δυσμενών συνθηκών, είναι 
δύσκολη η παροχή βοήθειας (π.χ. να 
αποσταλούν εκχιονιστικά μηχανήματα). Τέλος, 
επισημάνθηκε ο καθαρισμός ρεμάτων από τον 
Δήμο, στο πλαίσιο της πρόληψης εκδήλωσης 
πλημμυρικών φαινομένων. 
 

 
13.11.2018 Από τη συνεδρίαση του Συντονιστικού 
Οργάνου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας   

19.7.2018 Στον αγροτικό δρόμο προς το οροπέδιο του Πάρνωνα 
 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8O8rYwwqcc7DtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijF2enSDOPoEZnttsskoBi6jxEZkmM5ntjXwd7ta7MlIY
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Δράσεις 
Προστασίας & 
Διαχείρισης 

Λακωνικός Κόλπος: μια από τις 
σημαντικότερες περιοχές 
ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας 
καρέτα  

Τα ξημερώματα της 14ης Ιουλίου καταγράφηκαν από 
τους εθελοντές του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ στον Λακωνικό 
κόλπο, στην παραλία Σελινίτσα, πάνω από 20 ίχνη από 
μικρά χελωνάκια που βρήκαν τον δρόμο τους για την 
θάλασσα. Τις επόμενες μέρες ακολούθησαν και άλλα!  

20.08.2018 Ακτή Άγιος Φωκάς – Λακωνία  

Ο Λακωνικός Κόλπος αποτελεί από τις 
σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας του είδους 
θαλάσσιας χελώνας καρέτα Caretta caretta, 
καθώς ετησίως καταμετρούνται κατά μέσο όρο 
300 φωλιές στις παραλίες Μαυροβούνι, Βαθύ και 
Σελινίτσα του Δήμου Ανατολικής Μάνης και 
στην παραλία Τρίνησα του Δήμου Ευρώτα. Σε 
μικρότερο βαθμό, οι χελώνες καρέτα προτιμούν 
και τις ακτές τις Ανατολικής Πελοποννήσου για 
να εναποθέσουν τα αυγά τους κατά τη διάρκεια 
της αναπαραγωγικής περιόδου. Φωλιές 
ωοτοκίας καταγράφηκαν στις παραλίες των 
Δήμων Βόρειας Κυνουρίας (Πόρτες, Καραντί, 
Χερονησί) και Μονεμβασίας (Πορί, Αμπελάκια, 
Λιβάδεια, Άγιος Φωκάς, Νεάπολης). 
 

 

Ενημερωτική Πινακίδα με Οδηγίες για τις θαλάσσιες 
χελώνες σε ακτή της Λακωνίας – περιοχή Μονεμβασίας  

 

Η θαλάσσια χελώνα καρέτα συμπεριλαμβάνεται 
στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, ενώ 
προστατεύεται και από τα Π.Δ. 617/1980 και 
67/1981. Η Διεθνής Ένωση για την Προστασία 
της Φύσης (IUCN) έχει χαρακτηρίσει έξι (6) από 
τα επτά (7) είδη θαλάσσιων χελωνών ως 
κινδυνεύοντα ή κρίσιμα κινδυνεύοντα. Έτσι, η 
θαλάσσια χελώνα καρέτα συμπεριλαμβάνεται 
στο Κόκκινο Βιβλίο για τα Αμφίβια και τα Ερπετά 
της IUCN ως Κινδυνεύον, ενώ τον ίδιο 
χαρακτηρισμό έχει και στο Κόκκινο Βιβλίο για τα 
Απειλούμενα Ζώα της Ελλάδας. Οι απειλές για 
τις θαλάσσιες χελώνες διακρίνονται σε φυσικές 
και ανθρωπογενείς και μπορούν να επηρεάσουν 
όλα τα στάδια της ζωής τους. 
Φυσικές απειλές:  

 Καιρικές συνθήκες (άνεμος, βροχή, πολύ 
υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες): επηρεάζουν 
όλα τα στάδια της ζωή τους. 

 Διάβρωση του εδάφους δυσχεραίνει τη 
διαδικασία ωοτοκίας.  

 Φυσικοί εχθροί αυγών και νεοσσών: 
αλεπούδες, σκυλιά, τσακάλια σκάβουν για τα 
αυγά, ενώ οι νεοσσοί κινδυνεύουν από 
οτιδήποτε τρέφεται εντός ή εκτός θάλασσας 
(πουλιά, μεγάλα ψάρια, ποντικοί, κουνάβια, 
αλεπούδες κ.α.) 

Ανθρωπογενείς απειλές: 

 Οικιστική ανάπτυξη και τουριστικές 
δραστηριότητες: 

α. Φώτα που λάμπουν στις παραλίες 
αποπροσανατολίζουν τόσο τις ενήλικες θηλυκές 
όταν βγαίνουν να γεννήσουν, όσο και τους 
νεοσσούς όταν προσπαθούν να φτάσουν στη 
θάλασσα.  
β. Ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες 
ωοτοκίας εμποδίζουν τη θηλυκή χελώνα να 
εξέλθει από τη θάλασσα και να εναποθέσει τα 
αυγά της στο πίσω μέρος της παραλίας. 
γ. Ανθρώπινη παρουσία αργά τη νύκτα στις 
παραλίες ωοτοκίας τρομάζει  τις χελώνες που 
επιθυμούν να γεννήσουν.  
δ. Τροχοφόρα οχήματα: συμπίεση της άμμου 
μπορεί να διαταράξει την κυκλοφορία του αέρα 
και την απορρόφηση του από τα αυγά, ενώ οι 
ροδιές αποτελούν παγίδες θανάτου κατά την 
πορεία των νεοσσών προς τη θάλασσα.  
ε. Ομπρέλες ή δέντρα μπορεί να σκιάζουν τις 
φωλιές ωοτοκίας, ελαττώνοντας τη 
θερμοκρασία της άμμου  και κατ’ επέκταση 
επηρεάζοντας την επώαση των αυγών.  

 Ρύπανση θαλασσών (πχ. τις πλαστικές 
σακούλες ή τα κομμάτια πλαστικού τα 
συγχέουν με φαγώσιμο).  

 Εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία ή θανάτωση 
από ψαράδες.  

 Λαθροθηρία αυγών για κατανάλωση. 

 Σύλληψη για σκοπούς εκμετάλλευσης (κρέας, 
μέρη του σώματος). 

  

20.08.208 Λακωνία - ακτή Λιβάδια  
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Καταγραφή θνησιμότητας της 
θαλάσσιας ζωής στον Αργολικό 
και τον Λακωνικό Κόλπο  

Ο Φορέας Διαχείρισης από το 2015  καταγράφει 
τη θνησιμότητα της θαλάσσιας ζωής μέσω των 
Δελτίων Εκθαλάσσωσης/Αναφοράς άγριας 
ζωής, που αποστέλλονται από τις Λιμενικές 
Υπηρεσίες της περιοχής χωρικής αρμοδιότητας 
του (Λ.Τ. Παράλιου Άστρους και Λ/Χ Ναυπλίου).  
Με τη ψήφιση του Ν. 4519/2018 και την 
ενσωμάτωση νέων περιοχών του Ευρωπαϊκού 
Οικολογικού Δικτύου «Natura 2000» στην 
υφιστάμενη περιοχή ευθύνης του, η χωρική 
αρμοδιότητα περιλαμβάνει πλέον τις θαλάσσιες 
προστατευόμενες περιοχές της Νοτιοανατολικής 
Πελοποννήσου και πιο συγκεκριμένα τη 
θαλάσσια ζώνη έως Ακρωτήριο Καμήλι GR 
2540001 και τη θαλάσσια περιοχή του 
Λακωνικού Κόλπου GR2540003. Η απόκριση των 
αρμόδιων Λιμενικών Υπηρεσιών των περιοχών 
ήταν μερική, καθώς μόνο το Λιμεναρχείο 
Γυθείου ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Φ.Δ. για 
αποστολή των Δελτίων Εκθαλάσσωσης. Τα 
αποτελέσματα καταγραφής των νεκρών ζώων 
για το 2018 είναι ελαφρώς βελτιωμένα σε σχέση 
με το 2017. Για το 2018 τα θύματα αποτελούν 
αποκλειστικά θαλάσσιες χελώνες, δύο όμως 
ειδών, Καρέτα Caretta caretta και Πράσινη 
Χελώνα Μύδας Chelonia mydas, με το πρώτο 
είδος να εμφανίζει θνησιμότητα 95%. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι το είδος καρέτα, 
αποτελεί την πιο συνηθισμένη θαλάσσια χελώνα 
της Μεσογείου, με την Ελλάδα να διαθέτει 
εξαιρετικές περιοχές για την ωοτοκία του είδους 
(Ζάκυνθος, Πελοπόννησος, Κρήτη). Η θαλάσσια 
Πρασινοχελώνα συναντάται σπάνια στην 
Ελλάδα, ενώ δεν έχει παρατηρηθεί ούτε 
αναπαραγωγική δραστηριότητα. Την περίοδο 
ωοτοκίας της επιλέγει τις ακτές της Ανατολικής 
Μεσόγειου (Ανατολική Τουρκία, Δυτική Κύπρο).  
Από τα αριθμητικά δεδομένα προκύπτει ότι στην 
θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του 
Λιμεναρχείου Ναυπλίου η θνησιμότητα είναι η 
μεγαλύτερη, ενώ για όλες τις θαλάσσιες 
περιοχές την άνοιξη καταγράφηκαν τα πιο 
πολλά νεκρά ζώα. Επίσης, στην περιοχή της 
Ανατολικής Μάνης, παραλία Πόρτο Κάγιο, 
βρέθηκε τον Οκτώβριο ζωντανή τραυματισμένη 
χελώνα καρέτα, η οποία και αποστάλθηκε από 
το προσωπικό του Λιμεναρχείου Γυθείου στο 
Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας 
Χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ» προς περίθαλψη.  
Στους πίνακες – γραφήματα της ενότητας 
φαίνονται αναλυτικά τα αριθμητικά δεδομένα:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική 
αύξηση του αριθμού των νεκρών ζώων που 
εκθαλασσώνονται στις ακτές. Η εντατικοποίηση 
της αλιείας και η χρήση μη κατάλληλων 
αλιευτικών εργαλείων, η έντονη τουριστική 
ανάπτυξη και η υποβάθμιση των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων λόγω ρύπανσης, αποτελούν τις 
κύριες αιτίες θνησιμότητας της θαλάσσιας ζωής. 
Σε περίπτωση εντοπισμού κάποιου νεκρού ή 
ζωντανου ζώου στην ακτή ο πολίτης μπορεί να 
επικοινωνήσει με την Λιμενική Υπηρεσία της 
περιοχής του ή με τον Φορέα Διαχείρισης.  
 

Σε περίπτωση που βρούμε …..  
Ενήλικη νεκρή χελώνα ειδοποιούμε το 
Λιμενικό Τμήμα ή τον Φορέα Διαχείρισης 
της περιοχής μας.  
Ενήλικη τραυματισμένη χελώνα 
ειδοποιούμε το Λιμενικό Τμήμα της 
περιοχής μας ή τον Φορέα Διαχείρισης ή 
τον Σύλλογο για την Προστασίας της 
Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ 
Ενήλικη χελώνα ή νεοσσό να κολυμπάει 
στη θάλασσα δεν πλησιάζουμε, δεν τον 
αγγίζουμε και παρατηρούμε από 
απόσταση.  
Νεοσσό στην ακτή δεν τον αγγίζουμε και 
παρατηρούμε από απόσταση. Αν είναι 
δυνατόν σβήνουμε τυχόν φώτα που 
μπορεί να υπάρχουν κοντά στη φωλιά, 
ώστε να μην αποπροσανατολίσουν το ζώο 
από την πορεία του προς τη θάλασσα.  
Νεοσσό αποπροσανατολισμένο (πχ. σε 
δρόμο) δεν τον αγγίζουμε και δεν τον 
μεταφέρουμε στη θάλασσα με τα χέρια 
μας. Ενδείκνυται η χρήση κουβά ή 
κάποιου μέσου με θαλασσινό νερό, ώστε 
να μεταφερθεί ο νεοσσός και πάλι στην 
ακτή και να  κατευθυνθεί μόνος του στη 
θάλασσα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.9.2018 Νεοσσός του είδους καρέτα (Caretta caretta) 
στην πορεία προς τη θάλασσα – ακτή Πόρτες Μελιγούς, 
Αρκαδία   

Γραφική απεικόνιση του αριθμού χελωνών (ζωντανών – νεκρών) της θαλάσσιας περιοχής του Αργολικού και του 
Λακωνικού Κόλπου ανά μήνα και Υπηρεσία επιτήρησης της περιοχής (πάνω)  

Αριθμός νεκρών χελωνών της θαλάσσιας περιοχής 
του Αργολικού και του Λακωνικού Κόλπου ανά 

υπηρεσία επιτήρησης για το 2018 

Αριθμός νεκρών χελωνών της θαλάσσιας περιοχής 
του Αργολικού Κόλπου ανά έτος και Υπηρεσία 

επιτήρησης της περιοχής 
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Σήμανση φωλεών ωοτοκίας 
χελώνας καρέτα (Caretta caretta) 

Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης κατόπιν 
ενημέρωσης τόσο, από την Λιμενική υπηρεσία 
όσο και από ευαισθητοποιημένους πολίτες, 
φρόντισε να επισημάνει κατά την περίοδο 
ωοτοκίας του είδους καρέτα την παρουσία 
πιθανών φωλεών στα σημεία που υποδείχτηκαν 
(παραλία Καλλιστώ και εκβολές Βαυαρικού 
Καναλιού).  

10.07.2018 Το προσωπικό του ΦΔ περιφράσσει τις 
φωλιές με φυσικά υλικά (κλαδιά) και τοποθετεί 
ενημερωτικές ταμπέλες με σκοπό την πληροφόρηση του 
κοινού. 

Σήμανση του «Κρίνου της 
θαλάσσης» Pancratium 
maritimum στην ακτή «Πόρτες» 
στην Αρκαδία  

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που τα «κρινάκια της 
θάλασσας» ανθίζουν και ευωδιάζουν με το 
άρωμα τους την παραλία «Πόρτες» της Τ.Κ. 
Μελιγούς στην Αρκαδία. Όπως κάθε χρόνο έτσι 
και φέτος, το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης 
φρόντισε να ενημερώσει το κοινό για την 
παρουσία αυτού του ξεχωριστού φυτού και για 
την ανάγκη προστασίας του.  

 
17.8.2018 Ενημερωτικά έντυπα του ΦΔ κατά μήκος της 
έκτασης όπου φύεται ο «Κρίνος της θαλάσσας» 
Pancratium maritimum στην ακτή Πόρτες.  

Η τυχαία ποδοπάτηση των ανθοφόρων 
τμημάτων από περαστικά ζώα, η κοπή και η 
εκρίζωση των φυτών, μπορεί να έχουν 
σημαντικές, αρνητικές επιπτώσεις στο μέγεθος 
του ήδη περιορισμένου πληθυσμού του. 

Εκσκαφή εκκολαπτόμενης φωλιάς 
ωοτοκίας θαλάσσιας χελώνας 
καρέτα στην παραλία «Πόρτες» 

 
20.09.2018 Το προσωπικό του ΦΔ στην ακτή «Πόρτες» 
κατά την διαδικασία εκσκαφής φωλιάς ωοτοκίας του 
είδους θαλάσσιας χελώνας καρέτα (Caretta caretta)  

Η εκκόλαψη των αυγών του είδους θαλάσσιας 
χελώνας καρέτα Caretta caretta διαρκεί 50-70 
ημέρες ανάλογα με τη θερμοκρασία της άμμου, 
η οποία μεταξύ άλλων καθορίζει και το φύλλο 
των νεοσσών, και γίνεται σταδιακά λόγω του 
μεγάλου αριθμού αυγών που εναποθέτει η 
θηλυκή χελώνα στον αυγοθάλαμο (έως 150). 
Έτσι οι μεγαλύτερες ομάδες νεοσσών (έως 50 
άτομα) εξέρχονται νωρίτερα και ακολουθούν 
μικρότερες ομάδες (έως 20 άτομα) 2-10 ημέρες 
μετά την πρώτη ημέρα της εκκόλαψης. Εφόσον 
ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόδου των νεοσσών, 
και τουλάχιστον 10 μέρες μετά της πρώτης 
εξόδου, πραγματοποιείται εκσκαφή της φωλιάς, 
ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για το 
ποσοστό επιτυχίας της επώασης των αυγών.  
Η εκσκαφή πραγματοποιείται με το χέρι και 
αποσκοπεί στην κατηγοριοποίηση και 
καταμέτρηση των υπολειμμάτων από τα κελύφη 
των αυγών (επωασμένα αυγά, μη επωασμένα 
αυγά, νεοσσοί νεκροί ή ζωντανοί). Με αυτό τον 
τρόπο εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με  
1) το μέγεθος του αυγοθαλάμου, αθροίζοντας το 
σύνολο των κελυφών, 2) το ποσοστό επιτυχίας 
στην εκκόλαψη των αυγών και 3) το ποσοστό 
επιτυχίας εναπόθεσης των αυγών στον 
αυγοθάλαμο, λαμβάνοντας υπόψη των αριθμό 
των νεοσσών που ήταν ικανά να εξέλθουν από 
αυτόν. 
Η διαδικασία της εκσκαφής έλαβε χώρα στις 
20.09.2018 από προσωπικό του ΦΔ. Αν και 
επρόκειτο για μια «μεγάλη» φωλιά στην παραλία 
«Πόρτες», καθώς στον αυγοθάλαμο μετρήθηκαν 

συνολικά εκατόν είκοσι δύο (122) αυγά, το 
ποσοστό επιτυχίας εξόδου των νεοσσών 
χαρακτηρίζεται μη ικανοποιητικό, καθώς τα 
πενήντα (50) φαίνεται πως κατάφεραν να 
φτάσουν στη θάλασσα. Κατά την εκσκαφή 
εντοπίστηκε και ένας (1) ζωντανός νεοσσός.Η 
έξοδος των νεοσσών από τις φωλιές συνήθως 
παρατηρείται αργά το απόγευμα ή νωρίς το 
χάραμα και προσανατολίζονται από το 
φωτεινότερο ορίζοντα που συναντούν. 

 
20.09.2018 Η διαδικασία εκσκαφής προκάλεσε το 
ενδιαφέρον λουόμενων, που πλησίασαν στο σημείο για 
να πληροφορηθούν για τη διαδικασία και να 
παρατηρήσουν αυτό το μικρό θαύμα της φύσης!  

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ 
Δήμου Σικυωνίων και Φορέα 
Διαχείρισης 

Στις 13.12.2018 υπεγράφη Σύμφωνο 
Συνεργασίας, βάσει του οποίου 
επιδιώκεται η συνεργασία του 
Δήμου Σικυωνίων και του 
Φορέα Διαχείρισης, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή και 
ολοκληρωμένη διαχείριση της λίμνης 
Στυμφαλίας σύμφωνα με το Ν. 4519/2018, μέσω 
της διασφάλισης των δράσεων διαχείρισης και 
των αποτελεσμάτων του Life Stymfalia και μετά 
την ολοκλήρωσή του.  
Τα αντικείμενα, για την εκτέλεση των οποίων θα 
συνεργαστούν ο Δήμος και ο ΦΔ είναι: 

 Υλοποίηση των μικρών τεχνικών έργων για τη 
ρύθμιση της στάθμης της λίμνης Στυμφαλίας. 

 Έλεγχος/ Εποπτεία τεχνητών καταφυγίων για 
νυχτερίδες (bat boxes). 

 Διενέργεια/ Παρακολούθηση προγράμματος 
κοπής καλαμιώνα. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, μεταξύ άλλων, ο 
Δήμος Συκιωνίων θα παράσχει χώρους που 
ανήκουν στην ιδιοκτησία του, με σκοπό την 
αποθήκευση εξοπλισμού που διαθέτει ή τυχόν 
θα παραχωρηθεί στον Φορέα Διαχείρισης και 
απαιτείται για τη διαχείριση της λίμνης (αμφίβιο 
μηχάνημα κοπής καλαμιών που αποκτήθηκε στα 
πλαίσια του Προγράμματος LIFE STYMFALIA  
κλπ).  
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Συμμετοχή στις εργασίες πεδίου 
στο πλαίσιο του Προγράμματος 
LIFE-Stymfalia με τίτλο: 
«Αειφόρος Διαχείριση και 
Χρηματοδότηση της 
Βιοποικιλότητας των Υγροτόπων - 
Η περίπτωση της λίμνης 
Στυμφαλίας» 

 
30.07.2018 Μέλη του προσωπικού του ΦΔ 
συμμετείχαν σε εργασίες πεδίου στη λίμνη Στυμφαλία 
στο πλαίσιο του έργου LIFE- Stymfalia: «Αειφόρος 
Διαχείριση και Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας 
των Υγροτόπων- Η περίπτωση της λίμνης 
Στυμφαλίας». 

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 επιστημονική υπεύθυνη της ομάδας έργου για τα 
είδη χειροτέρων του προγράμματος LIFE – Stymfalia, 
Δρ. Έλενα Παπαδάτου εν ώρα εργασίας.  

Οι εργασίες πεδίου, που αφορούσαν στην 
παρακολούθηση ειδών χειροπτέρων και 
ορνιθοπανίδας, ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με 
σημείο συνάντησης καφετέρια της περιοχής 
δεδομένου ότι υπάρχουν εγκατεστημένοι 

κλωβοί νυκτερίδων (bat boxes) στο σημείο 
αυτό. Κατά τη διάρκεια των εργασιών 
ελέγχθηκαν για πιθανές ενδείξεις εποίκησης 
συνολικά 26 κλωβοί πάνω σε ιτιές και λεύκες, 
σε διάφορες θέσεις γύρω από την υγροτοπική 
περιοχή της λίμνης. Στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο 
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας με μέλη 
της ομάδας έργου του προγράμματος.  

Στις εργασίες πεδίου/ δειγματοληψίες 
(χειρόπτερων και ορνιθοπανίδας) 
συμμετείχαν οι: Παπαδάτου Έλενα, Τσιώκος 
Λεωνίδας, Ζαχαράκη Τριανταφυλλιά, 
Νταγκαζίδης Μιχάλης, Σταυρόπουλος 
Βασίλης, Σαρλάς Βασίλης, Μπούρη Μαρία, 
Αναστόπουλος Δήμος, Δημητρακόπουλος 
Γιάννης, Πανταζή Κατερίνα.  

Με τις παραπάνω εργασίες πεδίου 
ολοκληρώθηκε το συμβατικό αντικείμενο σε 
ότι αφορά τις δειγματοληψίες των ειδών 
χλωρίδας και πανίδας στην προστατευόμενη 
περιοχή, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-
Stymfalia.  

 

Περισσότερα για το πρόγραμμα LIFE 
Stymfalia: Συντονιστής Δικαιούχος: 
Τράπεζα Πειραιώς 
http://www.lifestymfalia.gr/el/TheProgram.as
px  
 

Διασώσεις ζώων  
Ο Φορέας Διαχείρισης ανταποκρίθηκε κατά την 
περίοδο αναφοράς του παρόντος Newsletter, 
στην αντιμετώπιση περιστατικών που 
αφορούσαν σε τραυματισμένα ζώα τα οποία 
εντοπίστηκαν στην προστατευόμενη περιοχή. 
Στα τραυματισμένα πτηνά παρασχέθηκαν, στο 
πλαίσιο του δυνατού, 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 δύο περιστατικά της 
περιόδου είναι: 

 20.10.2018 Γερακίνα Buteo buteo από 
την περιοχή του Τυρού Αρκαδίας, 

 10.12.2018 Ξεφτέρι Accipiter nisus 
εντοπίστηκε στην περιοχή Κάτω Βερβένων. 

20.10.2018 Παραλαβή γερακίνας από φύλακα του Φορέα 
Διαχείρισης και παροχή πρώτων βοηθειών στο πτηνό. 
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Άστρους  

 
10.12.2018 Ξεφτέρι δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης 

  

http://www.lifestymfalia.gr/el/TheProgram.aspx
http://www.lifestymfalia.gr/el/TheProgram.aspx
http://www.fdparnonas.gr/apostolh-gerakinas-sthn-anima-gia-peraitero-perithalpsh/
http://www.fdparnonas.gr/paralavh-ksefteriou-kai-apostolh-sthn-anima_2018/
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Επισκέψεις και ξεναγήσεις  

 
11.8.2018 Ξενάγηση του Συλλόγου «Τα Τσίντζινα» 
στην Καστάνιτσα Αρκαδίας 
 

 

14.10.2018 Ξενάγηση ομάδα επισκεπτών του 
Περιπατητικού Ομίλου Βιολογίας Αθηνών στην 
Καστάνιτσα Αρκαδίας 
 

 
23.10.2018 Από την επίσκεψη της ομάδας φοιτητών 
του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πάτρας 
στον υγρότοπο Μουστού  
 

 

29.10.2018 Επίσκεψη από το Δημοτικό Σχολείο Αγίου 
Πέτρου και το Νηπιαγωγείο Καστρίου στο δάσος 
Μονής Μαλεβής 

29.10.2018 Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου από το Δημοτικό Σχολείο 
Αγίου Πέτρου  
 

 

11.11.2018 Από την επίσκεψη σπουδαστών από το 
Ashinart στον υγρότοπο Μουστού 
 

 
 

22.11.2018 Ομάδα μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο 
Άστρους στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους (πάνω) και στον υγρότοπο Μουστού (κάτω)  
 

 
 

 

28.11.2018 Το Δημοτικό Σχολείο Βερβένων στο 
Κέντρο Πληροφόρησης για την Χλωρίδα του 
Πάρνωνα στο Λεωνίδιο 
 

 
4.12.2018 Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του 
Δημοτικού Σχολείου Καρυών Λακωνίας στον Μουστό 

 
4.12.2018 Εκπαιδευτική δραστηριότητα για τα 
υδρόβια πουλιά στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους  
 

5.12.2018 Επίσκεψη φοιτητών Τμήματος 
Φαρμακευτικής Αθηνών στο Κέντρο Πληροφόρησης 
Λεωνιδίου  
 

  

Δράσεις 
Πληροφόρησης 
Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας 

Κατά την περίοδο του2ου εξαμήνου του 2018 
περίπου 1.700 επισκέπτες περιηγήθηκαν στα 
Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης καθώς 
και στην προστατευόμενη περιοχή Πάρνωνα, 

Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας. 
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Επισκέψεις στα σχολεία  

14.12.2018 Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Πελετών 
 

Μια επίσκεψη έκπληξη περίμενε τους 
τέσσερις μαθητές του Δημοτικού Σχολείου 
Πελετών Αρκαδίας στο πλαίσιο του 
εγκεκριμένου Προγράμματος 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης μαθητών που υλοποιεί ο 
ΦΔ κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Οι 
μαθητές του σχολείου παρακολούθησαν με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προβολή δύο 
παρουσιάσεων από στέλεχος του ΦΔ, με 
τίτλο «Οι μύθοι του Αισώπου και τα ζώα της 
προστατευόμενης περιοχής» και «Ανακύκλωση 
στα απορρίμματα, ας τους δώσουμε μια 
ΔΕΥΤΕΡΗ ευκαιρία!». Αφού ολοκληρώθηκαν 
οι παρουσιάσεις διανεμήθηκαν ως 
αναμνηστικό δώρο στους μαθητές, τετράδια 
και έντυπο περιβαλλοντικό υλικό του Φορέα 
Διαχείρισης με θέμα «Γνωριμία με τα ζώα του 
Πάρνωνα». 

Περιβαλλοντικές δράσεις και 
εκδηλώσεις  

Το Φεστιβάλ Μελιτζάzz 2018 «Λαβύρινθος» 
αφιερωμένο στον παραδοσιακό τσακώνικο 
χορό που έχει τις ρίζες του στην αρχαία 
Ελλάδα!

 
5.7.2018 Στιγμιότυπο από τα μαθήματα τσακώνικου 
χορού στο προαύλιο του Κέντρου Πληροφόρησης 
Λεωνιδίου  

Επισκέπτες και κάτοικοι της περιοχής που 
παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ 
Μελιτζάzz 2018 «Λαβύρινθος» στο Λεωνίδιο, 

προσκλήθηκαν για άλλη μια χρονιά από τον 
Φορέα Διαχείρισης προκειμένου να 
επισκεφθούν το Κέντρο Πληροφόρησης για 
τη Χλωρίδα του Πάρνωνα, ούτως ώστε να 
ανακαλύψουν και να γνωρίσουν από κοντά τα 
μυστικά του φυτικού πλούτου της 
προστατευόμενης περιοχής του Πάρνωνα.  

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε 
ο μεγαλύτερος τσακώνικος χορός σε μια 
προσπάθεια ένταξής του στο βιβλίο Γκίνες 
(Guinness World Records) ως ο Μεγαλύτερος 
Τσακώνικος χορός "Largest Tsakonikos 
dance", με τη συμμετοχή πολλών 
επισκεπτών, του χορευτικού συγκροτήματος 
Λεωνιδίου, χορευτικών συλλόγων από την 
Τσακωνιά, την Κυνουρία και άλλα μέρη της 
Ελλάδας. 

6.7.2018 Στιγμιότυπο από τους χορευτές που με τις 
τελετουργικές κινήσεις τους γυρίζουν τον κυκλικό 
σχηματισμό του παραδοσιακού χορού στους δρόμους 
του Λεωνιδίου. 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φεστιβάλ, 
το Κέντρο Πληροφόρησης παρέμεινε ανοιχτό 
για το κοινό και στον περιβάλλοντα χώρο του 
πραγματοποιήθηκε μουσικοχορευτικό 
δρώμενο εκμάθησης τσακώνικου χορού. 

Δρομικό διήμερο για 5η χρονιά στα χωριά 
του Πάρνωνα «Κρόνιο Πέρασμα»  
 

Ο αγώνας «Κρόνιο Πέρασμα: τρέξιμο στο ιερό 
βουνό του Κρόνου, του πατέρα των θεών» 
διεξήχθη στις 14.7.2018 με σημείο 
αφετηρίας και τερματισμού τον Άγιο Πέτρο 
Αρκαδίας. Διοργανώθηκε όπως κάθε άλλη 
χρονιά από τον Δήμο Β. Κυνουρίας, τον ΦΔ 
και την τοπική κοινότητα Αγ. Πέτρου, με 
την αρωγή φορέων και επαγγελματιών της 
κοινότητας αλλά και την ευγενική 
συμμετοχή του Αθλητικού Πολιτιστικού 
Συλλόγου Απόλλων Δυτ. Αττικής. 
Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία και ένας δεύτερος παράλληλος 
αγώνας, συνολικής απόστασης 37,5 χλμ. με 

το όνομα «Δρόμοι του Πάρνωνα ή 
Ημικρόνιον Πέρασμα».  

 
Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε την Κυριακή 
15.7.2018 με την πραγματοποίηση του 1ου 
Ημιμαραθωνίου Βόρειας Κυνουρίας «Ο 
ΤΑΝΑΟΣ» με αφετηρία και τερματισμό τον 
Άγιο Πέτρο Κυνουρίας και ενός αγώνα 6 
χλμ. (πλήρης κύκλος Άγιου Πέτρου). Στο 
σημαντικό αυτό δρομικό διήμερο 
συμμετείχαν 300 αθλητές από όλη την 
Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. 

5ο Φεστιβάλ Απανταχού Ωριατών και Φίλων 
Ωριάς στην Ωριά Δήμου Β. Κυνουρίας και ο 
μεγάλος θησαυρός που κρύβει η ελληνική 
φύση.  

12.8.2018 Από την έναρξη της εκδήλωσης, προλογίζει 
ο Πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Ωριατών κ. 
Σωτήρης Παρασκευουλάκος 

Προβολή παρουσίασης για τα Βότανα και τα 
Αρωματικά Φυτά του Πάρνωνα 
πραγματοποιήθηκε στις 12.8.2018 από τον 
ΦΔ στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ που 
διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Απανταχού 
Ωριατών του Δήμου Β. Κυνουρίας. Οι φίλοι 
που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση 
παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
την παρουσίαση που εστίασε σε μερικά από 
τα πιο σημαντικά βότανα που υπάρχουν στον 
Πάρνωνα. Στο πλαίσιο της παρουσίασης έγινε 
παράλληλα και μια μικρή ιστορική αναδρομή 
για κάθε ένα από αυτά.   
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10 χρόνια Γιορτή του Δάσους στην 
Καστάνιτσα Αρκαδίας  

Πολυήμερες εκδηλώσεις στην Καστάνιτσα 
Αρκαδίας με αφορμή την Γιορτή του Δάσους, 
διοργανώθηκαν από τον Μορφωτικό και 
Φυσιολατρικό Σύλλογο των Απανταχού 
Καστανιτσιωτών από τις 7 έως και τις 18 
Αυγούστου 2018, στο παραδοσιακό 
τσακωνοχώρι του Πάρνωνα. 
Πραγματοποιήθηκαν αθλητικές και 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις για παιδιά, πεζοπορίες στο 
δάσος, εκμάθηση τσακώνικης διαλέκτου, 
μουσικές βραδιές κ.α. Ο Φορέας Διαχείρισης 
συμμετείχε : 

 με την διοργάνωση εκδήλωσης 
επανένταξης αποθεραπευμένων γερακίνων 
Buteo buteo στο φυσικό τους περιβάλλον, 
στην πλατεία Σ. Κουρούνη σε συνεργασία 
με τον Σύλλογο Προστασίας και 
Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ» 

 με περιβαλλοντικές δραστηριότητες, 
ομαδικά παιχνίδια και κατασκευές, 

 με κληρώσεις αναμνηστικών δώρων 
του Φορέα Διαχείρισης για τα παιδιά από τις 
εκδόσεις του όπως, σημειωματάρια, 
ξυλομπογιές κ.α... 
 

   
7.8 2018 Στιγμιότυπο από την απελευθέρωση μιας 
γερακίνας (αριστερά) και αναμνηστικά δώρα του ΦΔ 
για τα παιδιά (δεξιά) που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις 
της Γιορτής του Δάσους στην Καστάνιτσα 

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, το 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης 
υποδέχθηκε πολλούς επισκέπτες και 
κατοίκους της περιοχής στους χώρους του 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας.  

Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών στη 
λιμνοθάλασσα Μουστού  
 

Το 2018 εορτάστηκε η 25η επέτειος της 
Ευρωπαϊκής Γιορτής Πουλιών! Η Γιορτή των 
Πουλιών αποτελεί ένα ετήσιο γεγονός που 

λαμβάνει χώρα το πρώτο Σαββατοκύριακο 
του Οκτωβρίου σε περισσότερες από 100 
χώρες και συντονίζεται από την παγκόσμια 
ομοσπονδία περιβαλλοντικών οργανώσεων 
για την προστασία των πουλιών BirdLife 
International. Κύριος στόχος της εκδήλωσης 
είναι η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του 
κοινού για την ανάγκη προστασίας των 
μεταναστευτικών πουλιών, καθώς και των 
περιοχών αναπαραγωγής τους, των 
ενδιάμεσων σταθμών στις μεταναστευτικές 
τους διαδρομές και των τόπων διαχείμασής 
τους.  
 

7.10.2018 Ο Φορέας Διαχείρισης διοργάνωσε για το 
κοινό μια ξεχωριστή ημέρα στη φύση με παρατήρηση 
πουλιών και δράσεις αφιερωμένες στη φθινοπωρινή 
μετανάστευση των πουλιών.  
 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 
πανοραμικό σημείο του υγροτόπου Μουστού 
και περιελάμβανε παρατήρηση πουλιών, 
περιβαλλοντικές δραστηριότητες για παιδιά 
με θέμα τα μεταναστευτικά πουλιά και 
πεζοπορία προς τα τρία παρατηρητήρια 
περιμετρικά του υγροτόπου. 
Η εκδήλωση υλοποιήθηκε από τον Φορέα 
Διαχείρισης υπό τον συντονισμό της 
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, με 
ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. 
 

Εθελοντικοί καθαρισμοί σε ακτές του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας από τον Φορέα 
Διαχείρισης  
 

Συμμετέχοντας για 5η χρονιά στον εορτασμό 
της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντικού 
Καθαρισμού Ακτών και στον Μήνα 
Εθελοντικής Δράσης για το Θαλάσσιο 
Περιβάλλον (15/9 έως 15/10/2018), ο Φορέας 
Διαχείρισης υλοποίησε ένα τριήμερο 
πρόγραμμα καθαρισμών σε παράκτιες 
περιοχές, με τη συμμετοχή του Δασαρχείου 
Κυνουρίας και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 
που συνέδραμαν στην δράση των 
εθελοντικών καθαρισμών με τη διάθεση 
προσωπικού και υλικών μέσων. Με 
Στρατηγικό Συνεργάτη Επικοινωνίας το 

National Geographic και υπό τον συντονισμό 
της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας 
Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA), η 
εκστρατεία αυτή διοργανώθηκε για 28η 
συνεχή χρονιά στη χώρα μας.  
Οι δράσεις καθαρισμού στις οποίες 
συμμετείχε το σύνολο του προσωπικού του 
Φορέα Διαχείρισης, πραγματοποιήθηκαν σε 
περιοχές που περιλαμβάνονται στην 
Προστατευόμενη Περιοχή όπως,  
 

 

  
 
στην ακτή «Πόρτες» Μελιγούς, στο 
πανοραμικό σημείο της λιμνοθάλασσας 
Μουστού, κατά μήκος των όχθεων του 
«Βαυαρικού καναλιού», στην παραλία Κάτω 
Βερβένων, στην παραλία και τον υγρότοπο 
του Χερονησίου και στην παραλία 
«Ατσίγγανος», στην Αρκαδία. 
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35 χρόνια Γιορτή Κάστανου στην 
Καστάνιτσα Αρκαδίας 

Χιλιάδες επισκέπτες από διάφορα μέρη της 
Ελλάδας κατέκλυσαν για άλλη μια χρονιά την 
Καστάνιτσα Αρκαδίας στις 27 Οκτωβρίου 2018 
με αφορμή τη Γιορτή του Κάστανου, μια γιορτή 
που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως μία 
από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις τοπικών 
προϊόντων στην Ελλάδα. Ο Φορέας Διαχείρισης 
συμμετείχε για 8η συνεχή χρονιά στη Γιορτή, που 
διοργανώνεται εδώ και 35 χρόνια από τον 
Μορφωτικό και Φυσιολατρικό Σύλλογο των 
Απανταχού Καστανιτσιωτών, ξεναγώντας 
εκατοντάδες επισκέπτες στους χώρους του 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης (ΚΠΕ) 
της Καστάνιτσας αλλά και στην Έκθεση 
Παραδοσιακών Επαγγελμάτων που βρίσκεται 
στο υπόγειο χώρο του ΚΠΕ. 

 

Λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης για 
τη Χλωρίδα του Πάρνωνα στο πλαίσιο του 
“Climbing Festival 2018” στο Λεωνίδιο 

Συμπληρώνοντας δύο χρόνια λειτουργίας το 
Κέντρο Πληροφόρησης για τη Χλωρίδα του 
Πάρνωνα παρέμεινε ανοικτό για το κοινό κατά 
το τετραήμερο 1-4/11/2018 στο πλαίσιο του 3ου 
φεστιβάλ αναρρίχησης Climbing Festival 2018 
στο Λεωνίδιο. Δεκάδες κάτοικοι και επισκέπτες 
της περιοχής συμμετείχαν στις απογευματινές 
ξεναγήσεις στο Κέντρο που αποτελεί πλέον έναν 
σύγχρονο χώρο αναφοράς για την ανάδειξη της 
χλωριδικής αξίας του Πάρνωνα.  

 

Με βασικούς θεματικούς άξονες της έκθεσης 
ερμηνείας περιβάλλοντος που στεγάζεται στον 
όροφο του «παλιού Δημοτικού Σχολείου της 
Βασκίνας»: 

 τη βασική γνωριμία των επισκεπτών με 
την περιοχή, 

 τη στοχευμένη ερμηνεία στοιχείων από 
το φυσικό περιβάλλον και 

 την εκπλήρωση της παιδαγωγικής 
αποστολής μέσω της ενημέρωσης-
ευαισθητοποίησης των επισκεπτών σε ότι 
αφορά στο φυσικό περιβάλλον της 
προστατευόμενης περιοχής, 

το Κέντρο είναι ανοιχτό για το κοινό εργάσιμες 
ημέρες και σαββατοκύριακα κατόπιν πρότερης 
συνεννόησης με τον Φορέα Διαχείρισης. 

Συνεντεύξεις  

Μέσω συνεντεύξεων τονίζεται μεταξύ άλλων 
ότι ο Φορέας Διαχείρισης συνεχίζει 
απρόσκοπτα και εντατικά την υλοποίηση 
δράσεων προστασίας και ανάδειξης των 
οικολογικά ευαίσθητων περιοχών του 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και 
Μονεμβασίας, ούτως ώστε να διατηρηθούν 
και για τις επόμενες γενιές. Παραχωρήθηκαν 
ανά ημερομηνία οι παρακάτω συνεντεύξεις 
των στελεχών του προσωπικού του ΦΔ αλλά 
και του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. 
προς τα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ.  

19-07-2018 Συνέντευξη κου Διαμαντή 
Αρβανίτη στην εκπομπή «Χαμηλή Πτήση» του 
τηλεοπτικού σταθμού Ionian Chanel για την 
αθλητική διοργάνωση ΚΡΟΝΙΟΝ Πέρασμα 
2018 στον Άγιο Πέτρο Αρκαδίας. 

06-08-2018 Συνέντευξη κου Διαμαντή 
Αρβανίτη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Τρίπολης 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Γιορτής του 
Δάσους στην Καστάνιτσα Αρκαδίας. 

03/10/2018 Συνέντευξη Προέδρου ΦΔ στην 
εκπομπή «Χαμηλή Πτήση» του τηλεοπτικού 
σταθμού ΙΟΝΙΑΝ CHANEL για τη διοργάνωση 
της εκδήλωσης Γιορτή των Πουλιών. 

04/10/2018 Ραδιοφωνική Συνέντευξη 
Προέδρου ΦΔ στην ΕΡΤ Τρίπολης με αφορμή 
τη διοργάνωση της εκδήλωσης Γιορτή των 
Πουλιών. 

04/10/2018 Συνέντευξη Προέδρου ΦΔ στη 
Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης σχετικά με 
τη διοργάνωση της εκδήλωσης Γιορτή των 
Πουλιών.  

Λοιπές Δράσεις 

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης 
σε ημερίδες 

13.10.2018 Ημερίδα «Διεθνή Ημέρα για τη 
Μείωση των Φυσικών Καταστροφών»  

Ο Υπεύθυνος του Τμήματος 
Επόπτευσης/Φύλαξης του ΦΔ κ. Δήμος 
Αναστόπουλος μαζί με τους κ. Γιάννη 
Δημητρακόπουλο & κυρία Φωτεινή Δημάκου, 
Φύλακες/Επόπτες του ΦΔ συμμετείχαν σε 
Ημερίδα- Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης – 
Διεθνή Ημέρα για τη Μείωση των Φυσικών 
Καταστροφών που διοργάνωσε ο Φορέας 
Διαχείρισης Χελμού - Βουραϊκού σε συνεργασία 
με το Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών.   

 

Στο πλαίσιο της ημερίδας έγιναν 
παρουσιάσεις και συζητήσεις επί θεμάτων 
που αφορούν τις φυσικές καταστροφές από 
φαινόμενα όπως είναι οι σεισμοί, οι 
πλημμύρες, οι δασικές πυρκαγιές και οι 
τυφώνες. Παρουσιάστηκαν παραδείγματα 
μεγάλων φυσικών καταστροφών στη χώρα 
μας αλλά και στο εξωτερικό, συνέπειες αυτών 
και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισής 
τους. 

7.12.2018 Ημερίδα "Πλαίσιο Δράσεων 
Προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000: 
Σχεδιάζοντας το μέλλον με τη γνώση του 
σήμερα " 

Ο συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης κ. 
Αργύρης Μπόγλης, συμμετείχε στις εργασίες 
της ημερίδας με θέμα: «Πλαίσιο Δράσεων 
Προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000: 
Σχεδιάζοντας το μέλλον με τη γνώση του 
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σήμερα» στις 7 Δεκεμβρίου 2018 στο 
Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας, στην Αθήνα.  
Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από την 
Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πράσινο 
Ταμείο, σε συνεργασία με τη Γενική 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, 

 
είχε ως στόχο την έναρξη συζήτησης για τη 
σύνταξη του νέου Πλαισίου Δράσεων 
Προτεραιότητας (ΠΔΠ) 2021-2027 και στην 
ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων 
σχετικά με την υλοποίηση του ΠΔΠ για το 
οικολογικό δίκτυο Natura 2000 κατά την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020.

 

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρησης 
σε συναντήσεις εργασίας  

21.10.2018 Συνάντηση 3η για τα μονοπάτια του 
Πάρνωνα 

Ο Φορέας Διαχείρισης παραβρέθηκε δια 
εκπροσώπου σε ενημερωτική εκδήλωση για τα 
μονοπάτια του Πάρνωνα, κατόπιν πρόσκλησης 
από τον Σύλλογο Τουριστικών Καταλυμάτων Α. 
Αρκαδίας (Kynouria Hosts). Σε συνέχεια της 
επιτυχημένης διοργάνωσης της 2ης συνάντησης 
εργασίας που είχε προηγηθεί τον περασμένο 
Ιούνιο (23/6) στο Ίδρυμα Ζαφείρη στο Άστρος, 
δεκάδες εκπρόσωποι συλλόγων-συνεταιρισμών, 
εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
τουριστικών επιχειρήσεων από την ευρύτερη 
περιοχή της Κυνουρίας, μέλη ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. αλλά 
και περιπατητές παραβρέθηκαν στην εκδήλωση 
με θέμα «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ MAINALON 
TRAILS...ΞΕΚΙΝΑΜΕ!» προκειμένου να 

ενημερωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις με 
σκοπό τη δημιουργία ενός πιστοποιημένου 
μονοπατιού στην περιοχή του Πάρνωνα, 
ακολουθώντας την πρακτική του MenalonTrail.  

Στο πλαίσιο της συνάντησης στο Διοικητήριο 
Παραλίου Άστρους οι εμπλεκόμενοι φορείς 
ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο της Mainalon 
Κοιν Σ.Ε.Π, κύριο Γιάννη Λαγό, σχετικά με το 
πρώτο μονοπάτι στην Ελλάδα με πιστοποίηση 
υψηλής ποιότητας από την Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Πεζοπορίας (τον Μάιο 2015), το 
μονοπάτι του Μαινάλου, γνωστό ως Mainalon 
Trail, το οποίο εκτείνεται σε μήκος 75χλμ. και 
περνάει μέσα από τα χωριά Στεμνίτσα, 
Δημητσάνα, Ζιγοβίστι, Ελάτη, Βυτίνα, 
Νυμφασία, Μαγούλιανα, Βαλτεσινίκο και τα 
Λαγκάδια. Μετά την ολοκλήρωση του 
παραπάνω έργου που ενεργοποίησε το σύνολο 
της τουριστικής υποδομής και των υπηρεσιών 
της Γορτυνίας, επόμενος στόχος του οργανισμού 
Mainalon Κοιν Σ.Ε.Π είναι να προβεί στην ένωση 
του Mainalon Trail με το μονοπάτι του Πάρνωνα 
(Parnonas Trail).  

Ο Πρόεδρος της ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ. κ. Λαγός, 
υπογράμμισε ότι η υλοποίηση του εγχειρήματος 
αυτού δεδομένου ότι έχουν ήδη διασφαλιστεί οι 
πόροι χρηματοδότησης από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου (με φορέα υλοποίησης την 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Πελοπόννησος Α.Ε. 
σύμφωνα με την σχετική υπ. αριθμ. 
454/1.10.2018 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου), θα απαιτήσει μολαταύτα μεγάλη 
προσπάθεια και εθελοντισμό από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ένα 
εκατομμύριο δέκα χιλιάδες ευρώ (1.010.000,00 
€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ο οποίος 
πρόκειται να καλύψει τα απαιτούμενα υλικά και 
τις προμήθειες της σηματοδότησης του 
μονοπατιού συνολικού μήκους 1.000 Km, που 
για την περίπτωση του Πάρνωνα είναι το τμήμα 
των 240 Km. Στόχος ολοκλήρωσης του 
ParnonasTrail είναι το έτος 2019.  

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης 
παρουσιάστηκαν οι οριστικές διαδρομές για την 
περιοχή της Κυνουρίας, το νέο λογότυπο του 
μονοπατιού, το οκτάκτινο αστέρι της 
Τσακωνιάς, το οποίο θα απεικονίζεται στη 
σήμανση καθώς και οι φορείς - Κοιν Σ.Ε.Π. που 
θα αναλάβουν επιμέρους τα τρία τμήματα του 
έργου.  

Οι τρεις πεζοπορικές διαδρομές του μονοπατιού 
ParnonasTrail που ανακοινώθηκαν έχουν ως 
εξής:  

 

Διαδρομή 1 Άνω Δολιανά – Μεσσοράχη – Καστρί 
– Αγ. Πέτρος – Ι.Μ. Μαλεβής – καταρράκτες 
Λεπίδας – Αγ. Ιωάννης – Ορεινή Μελιγού – Χάνι 
Κοπανίτσα – Ελληνικό – Ι.Μ. Λουκούς – 
Αρχαιολογικός χώρος έπαυλης του Ηρώδη του 
Αττικού – Άστρος – Παράλιο Άστρος (φορέας 
υλοποίησης Κοιν.Σ.Επ. “5ENTE”).  

Διαδρομή 2 Χάνι Κοπανίτσα – Χάραδρος – 
Πλάτανος – Σίταινα – Καστάνιτσα – Πραστός – 
Αγ. Βασίλειος – Πλατανάκι – Παλιοχώρι – 
Κοσμάς (φορέας υλοποίησης Δασικός 
Συνεταιρισμός Καστάνιτσας). 

Διαδρομή 3 Κοσμάς – Ι.Μ. Παναγίας Ελώνης – 
Δαφνώνας – Λεωνίδιο – Πραγματευτή – Πέρα 
Μέλανα – Σαπουνακέϊκα – Άνω Τυρός – 
Παλαιόχωρα – Ι.Μ. Αγ. Νικολάου Καρυάς – 
Ορεινό Κορακοβούνι – Άγιος Ανδρέας – Παραλία 
Αγ. Ανδρέα – υγρότοπος Μουστού – Παράλιο 
Άστρος – Άστρος (φορέας υλοποίησης Κοιν.Σ.Επ. 
Α Χώρα Νάμου [τσακώνικα*: η χώρα μου]). 

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων 
εκπρόσωποι φορέων όπως ο Σύλλογος 
Ορειβατών Σπηλαιολόγων Κυνουρίας, Σύλλογος 
Ορειβατών Αρκαδίας ,εκπρόσωποι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των δασικών υπηρεσιών κ.α. 

 
Φωτογραφίες από την συνάντηση στο Διοικητήριο στο 
Παρ. Άστρος (πηγή: https://www.astros-kynourianews.gr)  
  

https://www.astros-kynourianews.gr/
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Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε στο 9ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας 
(HELECOS-9) που διοργανώθηκε 4-7 
Οκτωβρίου 2018 από την Ελληνική 
Οικολογική Εταιρεία στην 
Πανεπιστημιούπολη Βουτών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, με δύο 
αναρτημένες δημοσιεύσεις. Στο Συνέδριο 
παρουσιάστηκαν τα νέα ευρήματα της 
επιστήμης της Οικολογίας, κυρίως από 
Έλληνες ερευνητές. 

 
Από την έναρξη των εργασιών στην κεντρική 
αίθουσα του Πανεπιστημίου Κρήτης  
 

Οι επιστημονικές εργασίες που 
παρουσιάστηκαν σχετίζονται με τις 
ακόλουθες υπηρεσίες: 

 Ελένη Φυτώκα, Λένα Χατζηιορδάνου, 
Παναγιώτης Δημόπουλος, Αργύρης 
Μπόγλης: Επιστημονική Αναγνώριση 
των Ορίων και Χαρτογράφηση του 
Υγροτοπικού Συμπλέγματος της 
Λιμνοθάλασσας Μουστού και της 
Ευρύτερης Περιοχής της (εικόνα κάτω 

δεξιά).  

 Παναγιώτης Δημόπουλος, Ιωάννης 
Μπαζός, Ελένη Φυτώκα, Δημήτρης 
Μήλιος, Αργύρης Μπόγλης: 
Φυτοκοινωνιολογική Έρευνα του 
Υγροτοπικού Συμπλέγματος της 
Λιμνοθάλασσας Μουστού και της 
Ευρύτερης Περιοχής της. (εικόνα κάτω 

αριστερά).  
Οι παραπάνω εργασίες αποτελούν 
παραδοτέα του Έργου «Επιστημονική 
αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους 
μονάδων της λιμνοθάλασσας Μουστού και 
των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού 
Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας 
ζώνης του», το οποίο ανατέθηκε στο 
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) από τον Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού  για την 
υλοποίηση της πράξης «Προστασία και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 
(ΕΠΠΕΡΑΑ). 

 
Οι επιστημονικές εργασίες παρουσιάστηκαν υπό την 
μορφή ανακοίνωσης (poster) από τον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. κ. Δημήτρη Μήλιο και τον Συντονιστή του 
Φορέα Διαχείρισης κ. Αργύρη Μπόγλη 
 

 

 

  

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας της Ελληνικής Οικολογικής 
Εταιρείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης  

http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2016/08/Xartografhsh_HELECOS_LOW.pdf
http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2016/08/Fytokoinoniologikh_HELECOS_LOW.pdf
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Υποβολή 
προτάσεων 
χρηματοδότησης 

Δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, 
ειδών και τύπων οικοτόπων 
(ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ 2014-2020) 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης ανταποκρίθηκε στην 
πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον  & Αειφόρος 
Ανάπτυξη» (Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) για υποβολή 
προτάσεων με την αίτηση χρηματοδότησης 
ύψους 1.000.000,00 €, με τίτλο «Επιχορήγηση 
του Φορέα Διαχείριση Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου & Μονεμβασίας για δράσεις 
διαχείρισης  προστατευόμενων περιοχών, ειδών 
και οικοτόπων». Το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης της Πράξης ορίζεται στα 5 έτη (2019-
2023).  

Για την παρούσα Προγραμματική Περίοδο το 
ΥΠΕΝ έθεσε προτεραιότητες στην υλοποίηση 
έργων από τους ΦΔ στα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
βασιζόμενες στα αποτελέσματα του οριζόντιου 
έργου της ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, τα περιεχόμενα του 
Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (PAF) και 
την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα. 

Έχοντας υπόψη το περιεχόμενο των δράσεων 
που υλοποιήθηκαν από τους ΦΔΠΠ κατά τις 
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους και 
τις ανάγκες που το έργο της ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
κατέδειξε σχετικά με την κατάσταση και τους 
στόχους διατήρησης των οικοτόπων και των 
ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, το ΥΠΕΝ 
προωθεί στην παρούσα προγραμματική κυρίως 
την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων, 
ανεξαρτήτως μεγέθους παρεμβάσεων 

Η αίτηση χρηματοδότησης αφορά στην 
επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, 
Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας για την 
υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων για τη 
βελτίωση του βαθμού διατήρησης 

προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών 
(Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και  2009/147/ΕΚ), αλλά και 
εθνικού ενδιαφέροντος, των οποίων ο 
σημερινός βαθμός κρίνεται μη ικανοποιητικός ή 
χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης. 
Στόχος είναι η ανάσχεση της απώλειας της 
Βιοποικιλότητας και προστασία αυτής και της 
υποβάθμισης των Λειτουργιών των 
Οικοσυστημάτων. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας θα επιτευχθεί μέσω της 
διατήρησης σε ικανοποιητική κατάσταση των 
τύπων οικοτόπων και των πληθυσμών των 
απειλούμενων και κινδυνευόντων ειδών στην 
περιοχή ευθύνης του ΦΔ. Οι δράσεις αφορούν 
την: 

 Ανάπτυξη δικτύωσης με υπηρεσίες 
εσωτερικού και εξωτερικού. 

 Βελτίωση των γνώσεων, με σκοπό την 
ενισχυμένη και πιο αποτελεσματική 
διαχείριση της περιοχής ευθύνης (14 περιοχές 
NATURA 2000 σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
Ν.4519/2018) του ΦΔ. 

 Παρακολούθηση και καταγραφή παρουσίας 
του τσακαλιού (Canis aureus) και την 
διαχείριση συγκρούσεων από το τσακάλι στα 
κτηνοτροφικά ζώα. 

 Χαρτογράφηση των πληθυσμών και την 
εκτίμηση της δομής και της δυναμικής των 
πληθυσμών δενδρόκεδρου (Juniperus 
drupacea) και της αναπαραγωγικής βιολογίας 
του είδους. 

 Βελτίωση/ανόρθωση ενδιαιτημάτων ΤΟ 92A0 
«Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba». 

 Συμβολή στην αντιπυρική προστασία του 
Πάρνωνα με τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων δεξαμενών και βυτίων 
πυρόσβεσης στα οχήματα του ΦΔ.  

 Ρύθμιση περιβαλλοντικών συνθηκών σε 
οικοτόπους με σκοπό την βελτίωση 
κατάστασης διατήρησης. 

 Διαχείριση αμμοθινικών οικοσυστημάτων (ΤΟ 
2110, 2120 και 2250) στην ΕΖΔ-πΤΚΣ με 
κωδικό GR 2540003 (εκβολές Ευρώτα) και 
στην ΕΖΔ με κωδικό GR 2540002 (Περιοχή 
Νεάπολης και Νήσος Ελαφόνησος). 

 Προστασία περιοχών ωοτοκίας και 
αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας 
Caretta caretta, στις παραλίες του Λακωνικού 
κόλπου και της περιοχής Μονεμβασίας, σε 
συνεργασία με τον ΑΡΧΕΛΩΝ. 

 Βελτίωση του βαθμού διατήρησης των 
προστατευόμενων ειδών ιχθυοπανίδας 
Squalius keadicus (Κινδυνεύον) και Pelasgus 

laconicus (Κρισίμως Κινδυνεύον) στην ΕΖΔ-
πΤΚΣ με κωδικό GR 2540003 (εκβολές 
Ευρώτα). 

 Εφαρμογή μέτρων συνεχούς διαχείρισης για 
τον καλαμιώνα (ΤΟ 72A0) στην ΕΖΔ-ΖΕΠ με 
κωδικό GR 2530002 (Λίμνη Στυμφαλία). 

Η καινοτομία της Πράξης έγκειται στο γεγονός 
πως για πρώτη φορά εφαρμόζονται 
διαχειριστικές δράσεις σε περιοχές Natura 2000 
με στόχο τη βελτίωση του βαθμού διατήρησης 
ειδών και τύπων οικοτόπων, των οποίων ο 
σημερινός βαθμός κρίνεται μη ικανοποιητικός. Η 
Πράξη θα συμβάλει στην ενίσχυση επιφάνειας 
οικοτόπων έκτασης 3.437,63 ha, για να 
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης, 
ενώ το γεγονός ότι όλες οι δράσεις θα 
υλοποιηθούν σε περιοχές του δικτύου Natura 
2000 εξασφαλίζει εργαλεία διαχείρισης στο 
σύνολο των περιοχών αυτών.  

Η πράξη θα υλοποιηθεί με δύο (2) Υποέργα:  

 Υποέργο 1: Διαχειριστικές δράσεις για την 
προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας. 

 Υποέργο 2: Εφαρμογή μέτρων συνεχούς 
διαχείρισης για τον καλαμιώνα (Τ.Ο. 72A0) 
στην ΕΖΔ-ΖΕΠ – Λίμνη Στυμφαλία (κωδικός: 
GR 2530002). 

Η έγκριση χρηματοδότησης με την ένταξη της 
Πράξης, αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός 
του πρώτου τριμήνου του 2019. Η ένταξη της 
Πράξης θα εκκινήσει τις διαδικασίες ανάθεσης 
για την υλοποίηση των ανωτέρω 
περιγραφόμενων δράσεων, βάσει του 
χρονοδιαγράμματος που συνοδεύει την Πράξη. 

Ευχαριστίες: 

Θερμές ευχαριστίες στους κάτωθι συνεργάτες 
του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου & Μονεμβασίας, για την συμβολή 
τους στον σχεδιασμό των διαχειριστικών 
δράσεων: 

 Δρ Φώτιος Ξυστράκης, Ινστιτούτο Δασικών 
Ερευνών, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός 
"Δήμητρα" 

 Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος, 
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πάτρας 

 Δρ Ευαγγελία Ν. Δασκαλάκου, Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, 
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός 
"ΔΗΜΗΤΡΑ". 
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 Δρ. Γεώργιος Γιαννάτος, Βιολόγος, Ειδικός 
επιστήμων διαχείρισης άγριας πανίδας. 

 Δρ Ελένη Φυτώκα, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Γουλανδρή, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-
Υγροτόπων 

 Δρ Πέτρος Κακούρος, Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Γουλανδρή, Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων-Υγροτόπων 

 Δρ Ελένη Καλογιάννη, Ελληνικό Κέντρο 
Θαλασσίων Ερευνών. 

 Δρ Λεωνίδας Βαρδάκας, Ελληνικό Κέντρο 
Θαλασσίων Ερευνών. 

 Πολύμνια Νεστορίδου, Υπεύθυνη 
Προγραμμάτων Νότιας Πελοποννήσου του 
Συλλόγου για την προστασία της θαλάσσιας 
χελώνας - ΑΡΧΕΛΩΝ 

 Κώστας Τενεκετζής, Ειδικό στην διαχείριση 
αμμοθινών 

 Ιπποκράτης Πάπας, Εταιρεία METRICA ΑΕ 

Δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης του Φορέα 
Διαχείρισης. Η περίπτωση του 
Αποθέματος Βιόσφαιρας 
Πάρνωνα-Μαλέα (CLLD/LEADER 
2014-2020) 

  

  

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού 
Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020, που 
διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα 
ΟΤΑ, μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του 
οποίου είναι και ο Φορέας Διαχείρισης, 
αναμένεται η ολοκλήρωση και υποβολή του 
φακέλου υποψηφιότητας της περιοχής 
Πάρνωνα-Μαλέα και ανακήρυξή της ως 
«Απόθεμα Βιόσφαιρας» του προγράμματος 
«Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO. Με 
την επιτυχή ανακήρυξή της περιοχής ως 

«Απόθεμα Βιόσφαιρας», θα υπάρχει και 
αντίστοιχη διαχειριστική πολιτική του Φορέα 
Διαχείρισης.  

Τα οφέλη θα είναι: 

 Δημιουργία ενός σημαντικού πόλου έλξης  

 Ανάπτυξη θεματικού τουρισμού 

 Διεθνής αναγνώριση  

Τα Αποθέματα Ανθρώπου και Βιόσφαιρας 
συνιστούν ένα παγκόσμιο δίκτυο υπό την 
προστασία και υποστήριξη της UNESCO. Πιθανή 
ανακήρυξη της προστατευόμενης περιοχής του 
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού 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. 

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος 
CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα με 
τίτλο: “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα 
Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες 
Καινοτομίας” του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, 
για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα, ο 
Φορέας Διαχείρισης υπέβαλε πρόταση 
χρηματοδότησης προϋπολογισμού 216.490,00 €, 
με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης. Η 
περίπτωση του Αποθέματος Βιόσφαιρας 
Πάρνωνα-Μαλέα». Αυτή περιλαμβάνει κυρίως 
δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του 
τοπικού πληθυσμού περιοχής παρέμβασης της 
προτεινόμενης περιοχής του Αποθέματος 
Βιόσφαιρας. 

Η πρόταση θα υλοποιηθεί μέσω πέντε (5) 
υποέργων με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τα 
μέσα του 2019 έως το τέλος του 2021. 

 Υποέργο 1: Γεωγραφικό Σύστημα 
Πληροφοριών μέσω διαδραστικών χαρτών 
(WEB based-GIS) της προτεινόμενης περιοχής 
του Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα 
– Κάβου Μαλέα. 

 Υποέργο 2: Παραγωγή και σχεδίαση 
ενημερωτικού υλικού ενημέρωσης-
ευαισθητοποίησης. 

 Υποέργο 3: Παραγωγή και σχεδιασμός 
περιοδεύουσας έκθεσης. 

 Υποέργο 4: Διοργάνωση ενημερωτικών 
Ημερίδων. 

 Υποέργο 5: Προμήθεια Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού. 

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης 
αποσκοπεί στην ενίσχυση του έργου του Φορέα 
Διαχείρισης και δη της εκστρατείας ενημέρωσης 
που από την αρχή της λειτουργίας του ήδη 
υλοποιεί. Κύρια αποτελέσματα της Πράξης 
αναμένεται να είναι:  

 η δημιουργία δράσεων δημοσιότητας και 
πληροφόρησης του έργου, με στόχο την 
αφύπνιση και ευαισθητοποίηση της τοπικής 
κοινότητας, των τοπικών φορέων και του 
ευρύ κοινού γύρω από τους στόχους και τα 
αποτελέσματα του έργου,  

 η παραγωγή ενημερωτικού υλικού για 
ενίσχυση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης με 
επισκέψεις σε σχολικές μονάδες, αλλά και 
επισκέψεις σχολείων, πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων, τοπικού πληθυσμού και 
επισκεπτών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης που λειτουργεί ο Φορέας 
Διαχείρισης στο Άστρος, στον Άγιο Πέτρο, 
στην Καστάνιτσα και στο Λεωνίδιο, με στόχο 
την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση του 
τοπικού πληθυσμού των επισκεπτών και 
ειδικών ομάδων,  

 ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ψηφιακών και 
εξειδικευμένων εφαρμογών, η προμήθεια 
εξοπλισμού ενίσχυσης του έργου του Φορέα 
Διαχείρισης, με στόχο την διάχυση 
πληροφορίας των προστατευόμενων 
περιοχών, το νομικό καθεστώς που διέπει 
αυτές, τις προτεινόμενες περιπατητικές 
διαδρομές και σημεία ενδιαφέροντος για όλη 
την υπό ένταξη περιοχή Αποθέματος 
Βιόσφαιρας “όρους Πάρνωνα-Κάβου Μαλέα”,  

 η υλοποίηση δράσεων προβολής και 
προώθησης του Αποθέματος Βιόσφαιρας 
(συμμετοχή σε επιλεγμένες εκθέσεις με την 
κινητή έκθεση που θα παραχθεί, παραγωγή 
έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού καθώς και η 
διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων).  
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