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

Επόπτευση - Φύλαξη  

Παράνομες δραστηριότητες (σελ. 3) 

Πυρκαγιές (σελ. 3) 

Καταστροφές από ακραία καιρικά 
φαινόμενα (σελ. 3) 

Συναντήσεις εργασίας (σελ. 4)  

Λοιπές εργασίες (σελ. 4) 

Προστασία & Διαχείριση 

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

Διασώσεις ζώων (σελ. 5)  

Δράσεις Προστασίας του είδους θαλάσσιας 
χελώνας καρέτα (Caretta caretta) (σελ.6)  

Πρώτη φωλιά της Καρέτα για το 2019 στο 
Λακωνικό Κόλπο (σελ. 7)  

Γνωμοδοτήσεις έργων – επιτόπιος έλεγχος 
περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών (σελ. 
7)  

Δράσεις Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας  

Επισκέψεις και ξεναγήσεις (σελ. 8)  

Επισκέψεις στα σχολεία (σελ. 9) 

Περιβαλλοντικές δράσεις – εκδηλώσεις 
(σελ. 9-11) 

Συνεντεύξεις (σελ. 12) 

Λοιπές Δράσεις  

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε 
ημερίδες (σελ. 13-14) 

Εκπαίδευση προσωπικού – Σεμινάρια           
(σελ. 14)   

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε 
συναντήσεις εργασίας (σελ. 14-15)  

Εκθέσεις Αναφοράς και Σχέδια Δράσης 
(σελ. 16) 

Πρακτική άσκηση νέων - Προγράμματα 
κατάρτισης του ΟΑΕΔ - (σελ. 17)  

Προγράμματα Χρηματοδότησης για τον 
Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου & Μονεμβασίας  

 

Διαβάστε σε αυτό το τεύχος για την πορεία 
των προτάσεων χρηματοδότησης του 
Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου & Μονεμβασίας (σελ. 2). 

Πιλοτική δράση για την ανάπτυξη – 
δοκιμή ενός ψηφιακού συστήματος 
ερμηνείας (beacon) στην περιοχή της 
λίμνης Στυμφαλίας 

Διαβάστε σε αυτό το τεύχος για την 
πιλοτική εγκατάσταση και την εφαρμογή 
συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος στην 
περιοχή της Στυμφαλίας (σελ. 16 ) 

 
  

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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Θετικό το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης της ένταξης της 
Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου και Μονεμβασίας για 
δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, 
ειδών και οικοτόπων» 

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3629/17-04-2019 απόφαση της 
Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 
ΕΤΠΑ και ΤΣ, κυρίας Ευγενίας Φωτονιάτα, (ΑΔΑ: 
ΩΒΟ0465ΧΙ8-ΤΩΠ) εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης 
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033190 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020», με δικαιούχο, το Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και 
Μονεμβασίας, και προϋπολογισμό 997.830,00 €. 
Η λήξη υλοποίησης της Πράξης ορίζεται η 31-12-
2023.  

            
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στη 
χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την 
προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 
της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και 
Μονεμβασίας, σύμφωνα με τον Ν.4519/2018. 
Συγκεκριμένα οι δράσεις που θα 
χρηματοδοτηθούν θα στοχεύουν στη βελτίωση 
του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και 
ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, 
που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη 
ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή 
άγνωστο βαθμό και χρήζουν 
επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας.  

Οι δράσεις βρίσκονται σε εναρμόνιση με τις 
υποχρεώσεις/δεσμεύσεις της Ελλάδας για την 
καταγραφή και προστασία της βιοποικιλότητας 

στην επικράτεια της (π.χ. Οδηγίες 92/43, 
2009/147) και με την Εθνική Στρατηγική και 
Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα και τις 
δράσεις που καθορίζονται στο P.A.F. (Πλαίσιο 
Δράσεων Προτεραιότητας) για τις περιοχές του 
δικτύου NATURA 2000 

Αποτελέσματα διοικητικού 
ελέγχου της αίτησης στήριξης με 
τίτλο «Υποστήριξη δράσεων 
περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης του Φορέα 
Διαχείρισης. Η περίπτωση του 
Αποθέματος Βιόσφαιρας 
Πάρνωνα-Μαλέα»  

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 1020/69/26-04-
2018 πρόσκλησης, της Ομάδας Τοπικής Δράσης 
Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρεία ΟΤΑ για την υποβολή αιτήσεων 
στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη 
για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader 
(ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία 
τοπικών Κοινοτήτων)», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη 
υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής 
Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-
2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ο Φορέας Διαχείρισης υπέβαλε 
πρόταση χρηματοδότησης της πράξης: 
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΑΡΝΩΝΑ – 
ΜΑΛΕΑ» και κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011021049. 
Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, 
συμπεριλαμβανομένου του δειγματοληπτικού 
ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
(ΕΥΔ) ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
ανακοινώθηκε στις 12.6.2019 ο πίνακας με τη 
βαθμολογική κατάταξη των προτάσεων. Οι 
προτάσεις του Φορέα Διαχείρισης έγιναν στο 
σύνολό τους αποδεκτές (με μικρή μείωση 
προϋπολογισμού σε δράση ανάπτυξης 
λογισμικού) με συνολική επιλέξιμη δημόσια 
δαπάνη 208.167,60 €, και βαθμολογικά 
κατατάχτηκε στην πρώτη θέση (σε ισοψηφία με 
4 ακόμα προτάσεις) στην Υποδράση 19.2.4.5. 

 

Στόχος της πρότασης είναι: α) η υλοποίηση 
δράσεων δημοσιότητας β) η παραγωγή 
ενημερωτικού υλικού, γ) ο σχεδιασμός και η 
ανάπτυξη ψηφιακών και εξειδικευμένων 
εφαρμογών και δ) η υλοποίηση δράσεων 
προβολής και προώθησης του Αποθέματος 
Βιόσφαιρας.  

Η ένταξη της Πράξης αναμένεται μέχρι το τέλος 
Αυγούστου 2019. 

Υποβολή πρότασης υλοποίησης 
του έργου με τίτλο “ECoS 
Governance: Ανάπτυξη 
Καινοτόμων Μηχανισμών 
Διαβούλευσης για την ενίσχυση 
οικοσυστημικής διακυβέρνησης 
προστατευόμενων περιοχών-Μια 
πιλοτική εφαρμογή στην 
Ανατολική Πελοπόννησο ”  

Σε συνέχεια της πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος «Ενίσχυση της Συνηγορίας και 
του Εποπτικού Ρόλου της Κοινωνίας των 
Πολιτών», στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Active Citizens Fund» στην Ελλάδα – 
Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2014-2020, ο 
Φορέας Διαχείρισης σε συνεργασία με τους 
ΚΕΑΝ-Κυτταρο Εναλλακτικων Αναζητησεων 
Νεων, ΔΑΚΜ-Δίκτυο Αποασχόλησης & 
Κοινωνικής Μέριμνας κα Αναπτυξιακή 
Πάρνωνα, Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. υπέβαλλαν 
πρόταση για την υλοποίηση Έργου με τίτλο: 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ-ΜΙΑ 
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» - με διακριτικό τίτλο ECoS 
Governance. 

Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας 
της διακυβερνητικής διαδικασίας στη λήψη 
αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια για τη 
βιώσιμη ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης 
των προστατευόμενων περιοχών της χώρας με 
τη δημιουργία πιλοτικά ενός συμβουλευτικού 
οργάνου διαβούλευσης (στο πρότυπο των 
Επιτροπών Διαβούλευσης των Δήμων ή 
Περιφερειών της χώρας) στην περιοχή του 
Φορέα Διαχείρισης που θα διευκολύνει τη 
διεξαγωγή των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το 
νέο θεσμικό πλαίσιο (ν.4519/2018).   

Προγράμματα 
χρηματοδότησης  

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%92%CE%9F0465%CE%A7%CE%998-%CE%A4%CE%A9%CE%A0
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Το προσωπικό επόπτευσης/φύλαξης του 
Φορέα Διαχείρισης, βάσει των αρμοδιοτήτων 
του, έχει κυρίως εποπτικό, προληπτικό και 
αποτρεπτικό χαρακτήρα και σε δεύτερο 
βαθμό κατασταλτικό με στόχο να 
αποτρέπονται οι παράνομες δραστηριότητες 
στις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας του 
Φορέα Διαχείρισης.

 
12.4.2019 Αμμοληψία στην κοίτη του χειμάρρου 
Τάνου στην Αρκαδία   

Παράνομες δραστηριότητες 

Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου 2019 
καταγράφηκαν δεκατρείς περιπτώσεις 
παράνομων περιστατικών που αφορούσαν, 
σε απόρριψη μπαζών και στέρεων 
απορριμμάτων (εννέα περιπτώσεις) σε 
τοποθεσίες της ευρύτερης περιοχής, δυο 
περιπτώσεις παράνομων αμμοληψιών στην 
περιοχή του χειμάρρου Τάνου, μια 
περίπτωση συλλογής τσαγιού Sideritis 
clandestina subsp. clandestina και μία 
περίπτωση καταστροφής στα ξύλινα 
κικλιδώματα σε σημείο κοντά στην πηγή του 
Μουστού.

 
22.6.2019 Κατεστραμμένα ξύλινα κιγκλιδώματα στην 
περιοχή του Μουστού. 

18.4.2019 Μπάζα και στερεά απορρίμματα στην 
περιοχή Άνω Δολιανών  

19.6.2019 Στερεά απορρίμματα στην περιοχή Αγίου 
Πέτρου στην Αρκαδία   
 

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). 
 

Πυρκαγιές 
Κατά το 1ο εξάμηνο του 2019 εκδηλώθηκαν δύο 
πυρκαγιές εντός της περιοχής χωρικής 
αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης. Η πρώτη 
περίπτωση ήταν πυρκαγιά σε ΧΑΔΑ, πλησίον της 
κοίτης του χειμάρρου Τάνου.  

20.3.2019 Χείμαρρος Τάνος στην Αρκαδία. Στο σημείο 
εντοπίστηκε πυρκαγιά που σιγόκαιγε, εκλύοντας 
καπνούς στην ατμόσφαιρα.  

Στη δεύτερη περίπτωση εντοπίστηκε καμένη 
έκταση (αφάνες, ξερά χόρτα, πουρνάρια, κ.λπ.) 
στην Ορεινή Μελιγού Αρκαδίας.  

 
22.4.2019 Καμένη έκταση στην Ορεινή Μελιγού 
Αρκαδίας. 
 

Καταστροφές από ακραία καιρικά 
φαινόμενα  
Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου 
σημειώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα σε 
διάφορες περιοχές της χωρικής αρμοδιότητας 
του Φορέα Διαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα, 
βροχοπτώσεις μεγάλης διάρκειας προκάλεσαν 
σημαντικές βλάβες στο οδικό δίκτυο που 
διασχίζει τον ορεινό όγκο του Πάρνωνα όπως 
υποχωρήσεις πρανών και δρόμων, 
κατολισθήσεις σε πολλά σημεία και πτώσεις 
δέντρων κατά μήκος του οδικού δικτυού. Ως 
συνέπεια των εποχιακών φαινομένων, 
προκλήθηκαν στο επαρχιακό δίκτυο εκτεταμένα 
«νεροφαγώματα» με αποτέλεσμα τη δυσκολία 
πρόσβασης ή και τη διακοπή κυκλοφορίας σε 
αρκετές Τοπικές Κοινότητες του ορεινού όγκου. 

 
1.4.2019 Καταστροφές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από 
τις κακοκαιρίες του χειμώνα. 

 
22.3.2019 Καταστροφές στο ορεινό οδικό δίκτυο από 
πτώση δέντρων.  

Επόπτευση 
Φύλαξη  
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11.2.2019 Κατάρρευση οδικού επαρχιακού δικτύου στον 
Άγιο Πέτρο Αρκαδίας  
 

 

 
6.5.2019 Αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
του ΦΔ η Πυροσβεστική Διάταξη και οι πληροφορίες για 
τα βασικά μέτρα προστασίας αποφυγής εκδήλωσης 
δασικών πυρκαγιών. 

 

Συναντήσεις εργασίας  

Ο Φορέας Διαχείρισης, κατόπιν σχετικής 
πρόσκλησης, εκπροσωπήθηκε στις 
συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων 
Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Βόρειας 
Κυνουρίας (11/6), Νότιας Κυνουρίας (23/4) 
και της Περιφέρειας Πελοποννήσου (14/5), 
για την αντιμετώπιση κινδύνων εν όψει της 

θερινής περιόδου, από στέλεχος του 
Τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα 
Διαχείρισης.  

23.4.2019 Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας Δήμου Νότιας Κυνουρίας 

Στις συναντήσεις εργασίας της περιόδου 
αναφοράς οι εκπρόσωποι των αρμόδιων 
υπηρεσιών: Πυροσβεστικό και Λιμενικό 
Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Δήμοι Νομού 
Αρκαδίας, Δασικές Υπηρεσίες και 
εκπρόσωποι του τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
συζήτησαν περί της ανάγκης πρόληψης, ως 
το σημαντικότερο μέτρο πυροπροστασίας, η 
οποία διασφαλίζεται με τις εξής δράσεις: 

 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. 
 

11.6.2019 Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 
 
 
 

Λοιπές εργασίες 

28.5.2019 Το παλαιό ξύλινο παρατηρητήριο πεσμένο 
στον υγρότοπο Μουστού μετά από ανοιξιάτικη 
κακοκαιρία 

28.6.2019 Εικόνα από την θέση θέας μετά την 
απομάκρυνση του παρατηρητηρίου-Υγρότοπος 
Μουστού  

Στελέχη του Τμήματος Επόπτευσης /Φύλαξης 
του Φορέα Διαχείρισης ανέλαβαν το έργο 
απομάκρυνσης του πεσμένου και 
ακατάλληλου προς χρήση παρατηρητήριου 
από τον υγρότοπο Μουστού για λόγους 
ασφάλειας. Το φθαρμένο παρατηρητήριο 
απεγκαταστάθηκε από την προστατευόμενη 
περιοχή σε συνεννόηση με το αρμόδιο 
Δασαρχείο Κυνουρίας.  

21.6.2019 Στιγμιότυπο από περιπολία του ΦΔ στο 
οροπέδιο του Πάρνωνα. Θέση Προφήτης Ηλίας.   

https://www.apela.gr/article/133126/i-purosbestiki-diataxi-gia-ti-nea-antipuriki-periodo?fbclid=IwAR17XqL9clS5e1W9l6eYymOIkM-U6uwdOEUCa51y0MFaEFimgQNQUT46huU
https://www.facebook.com/fdparnonas/photos/a.568797006554420/1795439183890190/?type=3&theater
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Δράσεις 
Προστασίας & 
Διαχείρισης 

Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις 
Υδρόβιων Πουλιών σε συνεργασία 
με την Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία  

Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, στο 
πλαίσιο συνεργασίας του με την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία, πραγματοποίησε τις 
Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων 
Πουλιών (ΜΕΚΥΠ), στις 19.01.2019 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. 

 
 

Συνολικά καταγράφηκαν δεκαοχτώ (18) είδη, με 
την συντριπτική πλειοψηφία να ανήκουν στο 
είδος Fulica atra (Φαλαρίδα), ενώ παρατηρήθηκε 
και μεγάλος αριθμός από τα είδη Anas crecca 
(Κιρκίρι) και Anas penelope (Σφυριχτάρι).  
 

Ακόμα καταγράφηκαν δύο (2) είδη ερωδιών, 
Ardea alba και Ardea cinerea (αργυροτσικνιάς, 
σταχτοτσικνιάς), δύο (2) είδη Κορμοράνων 
Phalacrocorax carbo και Microcarbo pygmeus 
(κορμοράνος, λαγγόνα), δύο (2) είδη 
αρπακτικών Circus aeruginosus και Falco 
naumanni (καλαμόκιρκος, κιρκινέζι), 
βαλτόπαπιες (Aythya nyroca), χουλιαρόπαπιες 
(Anas clypeata), φοινικόπτερα (Phoenicopterus 
ruber) κ.α.  

Η καταγραφή των υδρόβιων πουλιών έγινε με 
τη χρήση ειδικού εξοπλισμού παρακολούθησης 
(τηλεσκόπιο υψηλής ανάλυσης και κιάλια) και 

οδηγού αναγνώρισης πουλιών. Η έντονη και 
παρατεταμένη βροχόπτωση των ημερών 
δυσχέραινε την εργασία πεδίου, καθώς σε 
κάποια σημεία καταγραφής ήταν αδύνατη η 
πρόσβαση. 

19.01.2019 Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις από τα 
μέλη του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης. 
Ελαιόκτημα πάνω από τη θέση θέας του υγροτόπου 
Μουστού. 
 

Διασώσεις ζώων  
 

Ο Φορέας Διαχείρισης ανταποκρίθηκε, στην 
αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούσαν σε 
τραυματισμένα ή ασθενικά ζώα ( κυρίως πτηνά). 
Σε όλα ανεξαιρέτως τα ζώα παρασχέθηκαν οι 
πρώτες βοήθειες από το προσωπικό του Φορέα 
και μετά από συνεννόηση με το Σύλλογο 
Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής 
ΑΝΙΜΑ μεταφέρθηκαν μέσω του ΚΤΕΛ Αρκαδίας 
στην Αθήνα για περεταίρω περίθαλψη.  
 

Τα περιστατικά της περιόδου είναι: 
20.3.2019  Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto) 
και κίσσα (Garrulus glandarius) από την περιοχή 
του Άστρους,  
20.3.2019 Πάπια, από την περιοχή του Παραλίου 
Άστρους, 

30.4.2019 Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus), 
από την περιοχή των Κάτω Δολιανών, 
15.6.2019 Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus) από 
την περιοχή της Μελιγούς, 

9.5.2019 Πάπια, από την περιοχή του Παραλίου 
Άστρους,   
19.5.2019 Συκοφάγος (Oriolus oriolus) από την 
περιοχή των Κάτω Δολιανών. 
 

 
20.3.2019 Ασθενική Κίσσα (Garrulus glandarius), από την 
περιοχή του Άστρους 

 
19.5.2019 Εντοπισμός συκοφάγου και παροχή πρώτων 
βοηθειών στο πτηνό, από κάτοικο της περιοχής των Κάτω 
Δολιανών Αρκαδίας   

19.01.2019 Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις στο υγροτοπικό σύμπλεγμα του Μουστού 

http://www.fdparnonas.gr/apostoli-traumatismenon-ptinon-apo-ton-forea-stin-anima-gia-perithalpsi/
http://www.fdparnonas.gr/apostolh-asthenikis-papias-sthn-anima_2019/
http://www.fdparnonas.gr/apostoli-traumatismenou-ksefteriou-stin-anima/
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Δράσεις Προστασίας του είδους 
θαλάσσιας χελώνας καρέτα 
(Caretta caretta) 

Στις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας, μετά 
και την επέκταση των ορίων του Φορέα 
Διαχείρισης (με τον Ν. 4519/2018), 
συμπεριλαμβάνονται και περιοχές ωοτοκίας 
και αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας 
καρέτα (Caretta caretta). Αυτές εντοπίζονται 
στην ΕΖΔ-πΤΚΣ «Εκβολές Ευρώτα, Περιοχή 
Βρονταμά και θαλάσσια περιοχή Λακωνικού 
Κόλπου (κωδικός: GR 2540003) και στην ΕΖΔ-
πΤΚΣ – Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, 
Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, 
Κουλοχέρα και Περιοχή Μονεμβασιάς - 
Σπήλαιο Σολωμού, Τρύπα και Πύργος 
Αγ.Στεφάνου και θαλάσσια ζώνη έως 
Ακρωτήρι Καμήλι (κωδικός: GR2540001). Και 
στις δύο περιοχές το είδος παρουσιάζει κακό 
βαθμό διατήρησης (Κατηγορία C).  

Η θαλάσσια χελώνα Καρέτα αποτελεί είδος 
προτεραιότητας για την προστασίας της, 
καθώς αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις από 
αλιευτικές πρακτικές και υπεραλίευση, την 
ανάπτυξη τουριστικών υποδομών και 
δραστηριοτήτων στις ακτές ωοτοκίας, τη 
ρύπανση των υδάτων και τη θήρευση. Για 
τους λόγους αυτούς 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 
κινδυνεύονται 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. 

Κατά τη διάρκεια εντοπισμού μιας φωλιάς 
ωοτοκίας, η διαδικασία που ακολουθείται 
είναι η εξής:  

1. Εντοπισμός πιθανής φωλιάς - 
Επιβεβαίωση παρουσίας αυγών εντός του 
αυγοθάλαμου - Καταγραφή των 
συντεταγμένων του σημείου με τη χρήση 
GPS.  
2. Τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος με 
σκοπό την προστασία της από φυσικούς 
θηρευτές.  

3. Τοποθέτηση περίφραξης, από φυσικά 
υλικά, περιμετρικά της φωλιάς για προστασία 
και γρήγορο εντοπισμό της από απόσταση.  
4.Σήμανση με μεταλλικό ταμπελάκι με 
σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την 
παρουσία φωλιάς ωοτοκίας, σε τρεις γλώσσες 
(ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά). 
5. Χρήση ψάθας για δημιουργία διαδρόμου 
πορείας των νεοσσών και επίτευξη σκίασης 
σε περιοχές με έντονη φωτορύπανση.  

Ο Φορέας Διαχείρισης προσβλέπει σε μια 
αγαστή συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική 
Οργάνωση ΑΡΧΕΛΩΝ-Σύλλογος για την 
Προστασία της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα  
(Caretta caretta) που δραστηριοποιείται στην 
περιοχή για πάνω από 30 χρόνια, μέσω 
προγραμμάτων προστασίας των φωλεών 
ωοτοκίας, με στόχο την μελέτη και 
προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των 
βιοτόπων τους και ευαισθητοποίηση του 
κοινούσε. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η 

ελαχιστοποίηση της έντονης φωτορύπανσης 
που εντοπίζεται στις ακτές από τουριστικές 
δραστηριότητες σε συνεργασία με τους 
τοπικούς φορείς. Οι νεοσσοί της θαλάσσιας 
χελώνας καρέτα κινδυνεύουν να χάσουν τον 
προσανατολισμό τους προς τη θάλασσα, 
ακολουθώντας  λανθασμένη πορεία, λόγω 
της φωτοπρύπανσης και η ελαχιστοποίησή 
της κρίνεται ως βασική προϋπόθεση για τη 
συνέχιση της αναπαραγωγικής 
δραστηριότητας της θαλάσσιας χελώνας στην 
περιοχή. 

 
Νεοσσός του είδους Καρέτα – περιοχή Αρκαδίας  

Χάρτης με περιοχές τροφοληψίας και ωοτοκίας του είδους Καρέτα και η θέση του Κέντρου Διάσωσης 
(Πηγή: Αρχέλων https://www.archelon.gr/files/publications/TheNewVolunteersHandbook.pdf ) 

https://www.archelon.gr/files/publications/TheNewVolunteersHandbook.pdf
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Πρώτη φωλιά της Καρέτα για 
το 2019 στο Λακωνικό Κόλπο 

Την πρώτη φωλιά θαλάσσιας χελώνας 
Caretta caretta στο Λακωνικό Κόλπο 
εντόπισαν και κατέγραψαν οι εθελοντές του 
ΑΡΧΕΛΩΝ, Συλλόγου για την Προστασία 
της Θαλάσσιας Χελώνας. Η φωλιά βρέθηκε 
στην παραλία της Σελινίτσας και 
τοποθετήθηκε ειδική σήμανση για 
προστασία από τη θήρευση ζώων και για 
ενημέρωση των λουόμενων.   

9.6.2019 Ακτή Σελινίτσα. Οι εθελοντές του 
Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ ποζάρουν εμπρός από την 
πρώτη φωλιά του είδους Caretta caretta στο 
Λακωνικό κόλπο  

Το ερευνητικό πρόγραμμα πεδίου του 
Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ στο Λακωνικό κόλπο 
εκπονείται με σκοπό τον εντοπισμό, την 
καταγραφή και την προστασία φωλιών των 
Caretta caretta, τη συλλογή επιστημονικών 
δεδομένων αλλά και την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και των 
κατοίκων της περιοχής.  

Το φετινό πρόγραμμα ξεκίνησε 25 Μαΐου 
και θα διαρκέσει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, 
όπου πάνω από 80 εθελοντές από όλο τον 
κόσμο θα συμβάλλουν στις προσπάθειες 
του ΑΡΧΕΛΩΝ για να διασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμα η επιβίωση του σπάνιου 
αυτού θαλάσσιου ερπετού. 

Οι παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας 
χελώνας στο Λακωνικό Κόλπο (Βαλτάκι, 
Σελινίτσα, Μαυροβούνι, Βαθύ, παραλία 
Ευρώτα από Τρίνησα μέχρι Κοκκινιά) έχουν 
ενταχθεί στο πανευρωπαϊκό δίκτυο Natura 
2000, και ισχύουν συγκεκριμένες νομικές 
προβλέψεις για την προστασία τους. 
Σύμφωνα με τον Ν. 4519/2018 η χωρική 
αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και 
Μονεμβασίας περιλαμβάνει και τις εν λόγω 

περιοχές. Η σημασία των συγκεκριμένων 
παραλιών είναι μεγάλη, καθώς αποτελούν 
κύριες περιοχές ωοτοκίας της Caretta 
caretta στην Πελοπόννησο. Αυτό το γεγονός 
μαζί με την συνεργασία τοπικών φορέων 
μπορεί να οδηγήσει στην ανάδειξη του 
Λακωνικού Κόλπου και στην προσέλκυση 
επισκεπτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Με αφορμή την έναρξη της ωοτοκίας του 
προστατευόμενου είδους πρέπει να τονιστεί 
η σημασία εφαρμογής απλών 
διαχειριστικών μέτρων, όπως η 
απομάκρυνση επίπλων θαλάσσης κατά τις 
βραδινές ώρες, ώστε οι ενήλικες χελώνες να 
μην βρίσκουν εμπόδια στην προσπάθεια 
φωλεοποίησης, η μείωση της 
φωτορύπανσης (λάμπες, φακοί, φωτιές) 
στην παραλία, καθώς αποπροσανατολίζει 
τα χελωνάκια στην έξοδο τους από τις 
φωλιές, και η αποφυγή εισόδου βαρέων 
οχημάτων και τροχοφόρων στην παραλία, 
καθώς από τις δονήσεις μπορεί να 
καταστραφούν οι φωλιές.  

Τα παραπάνω μέτρα διασφαλίζουν την 
επιβίωση του αρχαιότερου επισκέπτη της 

περιοχής.  

Ας μην ξεχνάμε ότι 
μονάχα ένα χελωνάκι 

στα χίλια καταφέρνει να 
φτάσει την ενηλικίωση, 

άρα η προστασία της 
κάθε μιας φωλιάς είναι 

πολύ σημαντική. 

 

 

Γνωμοδοτήσεις έργων – 
επιτόπιος έλεγχος 
περιβαλλοντικά ευαίσθητων 
περιοχών 

Ο Φορέας Διαχείρισης παρείχε 
τεκμηριωμένες γνωμοδοτήσεις για όλες τις 
εκδιδόμενες κανονιστικές ή ατομικές 
διοικητικές πράξεις, στο πλαίσιο 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την 
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων έντεκα 
(11) έργων που εμπίπτουν στις περιοχές 
ευθύνης του, για το πρώτο εξάμηνο του 
2019. 

Οι γνωμοδοτήσεις αφορούσαν σε Ειδικές 
Οικολογικές Αξιολογήσεις (Ε.Ο.Α.) 
διαφόρων έργων όπως μεταξύ άλλων:  

 Εγκατάσταση και λειτουργία 
βιοτεχνικής μονάδας συσκευασίας 
& τυποποίησης εσπεριδοειδών 
προϊόντων,  

 Πεδίο απογείωσης - προσγείωσης 
αεραθλητικών μέσων,  

 Διάνοιξη δασικού δρόμου και 
συντήρηση αγροτικών οδών,  

 Σταθμούς βάσης κινητής 
τηλεφωνίας,  

 Λειτουργία υφιστάμενης 
κτηνοτροφικής μονάδας  

 Λειτουργία Φωτοβολταϊκών 
Σταθμών. 

Στο πλαίσιο τήρησης της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ο Φορέας Διαχείρισης προέβη 
σε πληθώρα επιτόπιων ελέγχων σε 
περιοχές που έχουν εντοπιστεί (είτε από το 
προσωπικό φύλαξης του ΦΔ, είτε από 
καταγγελίες πολιτών) πιέσεις στο φυσικό 
περιβάλλον. 

Επιχωμάτωση τάφρου και τοποθέτηση αγωγού 
αποχέτευσης 

 
Έλεγχος ρύπανσης στο ρέμα Βρασιάτη από 
ελαιουργικά απόβλητα  
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Επισκέψεις και ξεναγήσεις  

 
10.2.2019 Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, τοπικό 
τμήμα Βόρειας Κυνουρίας 
 

 

5.3.2019 Από την ξενάγηση ομάδας 4ου Γυμνασίου 
Κορίνθου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Αγ. Πέτρου (πάνω) και στο δάσος δενδρόκεδρου 
Μονής Μαλεβής (κάτω) 
 

 
 

6.3.2019 Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου στο ΚΠΕ 
Άστρους 
 

 

7.3.2019 Το Δημοτικό Σχολείο Τυροσαπουνακαίϊκων 
στη λιμνοθάλασσα του Μουστού 
 

 
1.4.2019 Από την ξενάγηση 6ου Γυμνασίου Ζωγράφου 
στο Κέντρο Πληροφόρησης για τη χλωρίδα του 
Πάρνωνα, στο Λεωνίδιο 
 

 

16.4.2019 Από την επίσκεψη του 1ου ΕΠΑΛ Άργους στο 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους 
 

 
17.4.2019 Στιγμιότυπο από την επίσκεψη της ομάδας 
του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Λεωνιδίου στο γειτονικό 
Κέντρο Πληροφόρησης  

 
17.4.2018 Παρατηρώντας τα πουλιά δίπλα στο νερό. 
Από τη εκδρομή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους 
στον Μουστό 

16.5.2019 Ξενάγηση ομάδας αλλοδαπών επισκεπτών 
στον Κέντρο Πληροφόρησης Λεωνιδίου  
 

 

16.5.2019 Ενημέρωση μαθητών ΕΠΑΛ Άστρους για 
την πλαστική ρύπανση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης του Άστρους 
 

20.5.2019 Αναγνώριση πουλιών με τους μαθητές του 
6ου Δημοτικού Σχολείου Άργους – Μουστός 

 

 
13.6.2019 Πεζοπορία στον Μουστό για μικρούς και 
μεγάλους. Ομάδα επισκεπτών από την Ουκρανία   
 

  

Δράσεις 
Πληροφόρησης 
Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας 
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11.6.2019 Επίσκεψη στελεχών από την ΕΥΔ ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο Κέντρο Πληροφόρησης Λεωνιδίου 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επισκέψεις στα σχολεία 

Συνεχίστηκαν κατά την διάρκεια του Α΄ 
εξαμήνου του 2019 οι επισκέψεις 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης στα σχολεία 
των περιοχών αρμοδιότητας του Φορέα 
Διαχείρισης.  

18.1.2019 Στιγμιότυπο από την επίσκεψη στο 
Νηπιαγωγείο Βερβένων. Ενημέρωση μαθητών για τον 
μύθο της αλκυόνας  

Η επίσκεψη στις σχολικές αίθουσες, 
υλοποιείται κατόπιν έγκρισης του 
Προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας 
Θρησκευμάτων και Έρευνας (σύμφωνα με το 
υπ’ αριθ. 153118-Δ7/17.9.2018 έγγραφο του 
Υ.Π.Ε.Π.Θ. για τη σχολική περίοδο 2018-
2019).  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος 
παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά 
της προστατευόμενης περιοχής, η ανάγκη για 
προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας 

και των σημαντικών φυσικών 
οικοσυστημάτων, οι διαχειριστικοί στόχοι, οι 
ανθρωπογενείς πιέσεις, ενώ παράλληλα θα 
ενθαρρύνεται η οργάνωση ερευνών από 
μαθητές και φοιτητές, αλλά και η οργάνωση 
δραστηριοτήτων παιδαγωγικού χαρακτήρα 
στην περιοχή.  

Οι επισκέψεις στα σχολεία παρουσιάζονται 
στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) ανά 
ημερομηνία, σχολείο και αριθμό 
συμμετεχόντων μαθητών.  

Πίνακας 1 
18/1/2019 Νηπιαγωγείο Βερβένων 14 

8/2/2019 Δημοτικό Πελετών 6 

15/2/2019 9ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης 13 

21/2/2019 Δημοτικό Καρυών 11 

21/2/2019 Νηπιαγωγείο Καρυών 2 

14/3/2019 Δημοτικό Σχολείο 
Λεωνιδίου 

168 

18/3/2019 3ο Δημοτικό Σχολείο 
Τρίπολης  

90 

19/3/2019 3ο Δημοτικό Σχολείο 
Τρίπολης  

44 

19/3/2019 13ο Νηπιαγωγείο 
Τρίπολης 

28 

28/3/2019 11ο Δημοτικό Σχολείο 
Τρίπολης 

93 

3/4/2019 Γυμνάσιο Παραλίας 
Τυρού 

40 

4/4/2019 Γυμνάσιο Άστρους 50 

11/4/2019 Γυμνάσιο Λεωνιδίου 100 

12/4/2019 Δημοτικό Πελετών 6 

15/5/2019 Νηπιαγωγείο Αγ. Ανδρέα-
Πραστού 

14 

17/5/2019 Γυμνάσιο Αγίου Ανδρέα-
Πραστού 

34 

22/5/2019 Νηπιαγωγείο Δολιανών 10 

Σύνολο 723 

12.4.2019 Χειροτεχνία με τους μαθητές και τις 
μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Πελετών Αρκαδία 
μετά την προβολή παρουσίασης με θέμα τα ερπετά. 

Οι επισκέψεις στα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά 
Σχολεία και τα Γυμνάσια πραγματοποιήθηκαν 
με αφορμή Παγκόσμιες Ημέρες 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (όπως η 
Παγκόσμια Ημέρα για την Χελώνα) και 
περιβαλλοντικές δράσεις όπως τα 
Χελιδονίσματα (σε συνεργασία με την 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία), αλλά και 
προκειμένου να προβληθούν στα σχολεία 
παρουσιάσεις από το πλούσιο αρχείο που 
διαθέτει ο ΦΔΠΜΜΜ.   

 
15.2.2019 Έτοιμες οι μάσκες μας! Ενημέρωση 
μαθητών 9ου Νηπιαγωγείου Τρίπολης για την αλκυόνα 
(Alcedo atthis) τη βασίλισσα του ψαρέματος. 

Περιβαλλοντικές δράσεις και 
εκδηλώσεις  

Χελιδονίσματα: ένα καλωσόρισμα στην 
Άνοιξη και τα χελιδόνια στα Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 

 
14.3.2019 Από την δράση χελιδονίσματα 2019 στο 
προαύλιο του Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου 
(πάνω) και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους (κάτω) 

 

Ο προγραμματισμός του Φορέα Διαχείρισης 
για την πρώτη γιορτή της Άνοιξης, τα 
χελιδονίσματα, πραγματοποιήθηκε φέτος σε 
δύο από τα Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης που λειτουργεί.  

1.000 περίπου επισκέπτες περιηγήθηκαν 
στα τέσσερα Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Ενημέρωσης που λειτουργούν στο Άστρος, 
στην Καστάνιτσα, στον Άγιο Πέτρο και στο 

Λεωνίδιο, στην Αρκαδία καθώς και στις 
περιοχές αρμοδιότητας του Φορέα 

Διαχείρισης κατά την περίοδο του 1ου 
εξαμήνου του 2019. 
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Η περιβαλλοντική εκδήλωση διοργανώθηκε 
για 6η συνεχή χρονιά από τον Φορέα 
Διαχείρισης σε συνεργασία με την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία και απευθύνονταν σε 
παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, 
γονείς και κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς. 

 
Το πολυήμερο πρόγραμμα υλοποιήθηκε καθ’ 
όλη τη διάρκεια του μηνός Μαρτίου ως εξής: 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους: Δημοτικό Σχολείο Άστρους (8/3), 
Δημοτικό Σχολείο Φιχτίου (12/3), Δημοτικό 
Σχολείο Δολιανών (13/3), Νηπιαγωγείο Ινάχου 
(15/3), Δημοτικό Σχολείο Βερβένων (20/3), 4ο 
Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης (21/3), Δημοτικό 
Σχολείο Ινάχου (27/3). Κέντρο Πληροφόρησης 
για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα, Λεωνίδιο: 
Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου (14-15/3). Στο 
πλαίσιο των χελιδονισμάτων τα στελέχη του 
ΦΔΠΜΜΜ επισκέφθηκαν επίσης επιλεγμένα 
σχολεία, όπως το 3ο Δημοτικό Σχολείο 
Τρίπολης (18-19/3), το 13ο Νηπιαγωγείο 
Τρίπολης (19/3) και το 11ο Δημοτικό Σχολείο 
Τρίπολης (28/3).  

Με την εκδήλωση αυτή ο Φορέας Διαχείρισης 
αποχαιρέτησε τον Μάρτη ευχαριστώντας όλα 
τα Σχολεία και Νηπιαγωγεία που συμμετείχαν 
σε αυτή, με τους περίπου 670 μαθητές και 
μαθήτριές τους.  

Επισκέψεις στα Γυμνάσια Κυνουρίας 

Με αφορμή το πρόβλημα της πλαστικής 
ρύπανσης ο ΦΔΠΜΜΜ πραγματοποίησε 
δράση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης σε 
συνεργασία με τα Γυμνάσια της Κυνουρίας, 
στο Άστρος, τον Άγιο Ανδρέα, τον Τυρό και το 
Λεωνίδιο Αρκαδίας. Η περιβαλλοντική δράση 
υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον παρακάτω 
προγραμματισμό:  

 3.4.2019 Γυμνάσιο Παραλίας Τυρού,  
 4.4.2019 Γυμνάσιο Άστρους, 
 11.4.2019 Γυμνάσιο Λεωνιδίου,  
 17.5.2019 Γυμνάσιο Αγίου Ανδρέα-

Πραστού.  

Κατά τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος 
διασφαλίστηκε η προμήθεια των σχολείων με 
νέους κάδους κομποστοποίησης, χορηγία των 
Δήμων Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας 
αντίστοιχα και έγινε προετοιμασία των 
μαθητών στην αίθουσα του σχολείου για την 
περαιτέρω δράση στο πεδίο (συνολικά 
ενημερώθηκαν 225 μαθητές και μαθήτριες). 

Στελέχη από το προσωπικό του ΦΔΠΜΜΜ 
μετέβησαν στα Γυμνάσια με σκοπό την 
ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με το 
πρόβλημα της απόρριψης σκουπιδιών στο 
φυσικό περιβάλλον και ακολούθησε προβολή 
θεματικής παρουσίασης. Στη συνέχεια 
προβλήθηκε ταινία- ντοκιμαντέρ από την 
ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας PLASTIC FREE 
GREECE: Οι επισκέψεις έκλεισαν με 
συζήτηση με τους μαθητές, ούτως ώστε να 
εκφράσουν τη άποψή τους για το θέμα των 
σκουπιδιών. Στο επόμενο στάδιο έγινε η 
τοποθέτηση του κάδου κομποστοποίησης για 
δημιουργία κομπόστ από τα οργανικά 
υπολείμματα των Γυμνασίων. Στη φάση αυτή 
οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και 
ανέλαβαν δράση … Αρκετές από τις ομάδες 
δεσμεύτηκαν ότι θα ενισχύσουν τη 
φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά τους (π.χ. 
υιοθετώντας στην καθημερινότητά τους τα 
μπουκάλια για νερό πολλαπλών χρήσεων, 
οργανώνοντας καλύτερα την ανακύκλωση 
στην τάξη τους, κ.λπ.) και ανέλαβαν τη 
διεξαγωγή έρευνας σε τοπικό επίπεδο 
αναφορικά με την παράνομη απόρριψη 
απορριμμάτων και στέρεων αποβλήτων σε 
φυσικές περιοχές (π.χ. ερωτηματολόγιο για 
την πλαστική ρύπανση).  

Το επόμενο ραντεβού δόθηκε με τα σχολεία 
τον ερχόμενο Σεπτέμβρη ούτως ώστε να γίνει 
η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος, που αναμένεται να είναι η 
αποτύπωση της συνολικής κατάστασης που 
επικρατεί στην περιοχή όπου κατοικούν 
σχετικά με το πρόβλημα της πλαστικής 
ρύπανσης, η προσωπική αναθεώρηση του 
κάθε μαθητή σχετικά με την χρήση του 
πλαστικού, ο προβληματισμός και η ανάληψη 
πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της 

πλαστικής ρύπανσης, κ.α. 

3.4.2019 Οι μαθητές του Γυμνασίου Τυρού 
καθαρίζουν την ακτή στον Τυρό Αρκαδίας, κάνοντας 
διαλογή των πλαστικών απορριμμάτων σε μπλε 
σακούλες.

5oς Ορεινός Ημιμαραθώνιος Δολιανών 
Αρκαδίας  

Πάνω από 160 αθλητές από διάφορα μέρη της 
Ελλάδας συμμετείχαν στους αγώνες του 5ου 
Ορεινού Ημιμαραθωνίου Δολιανών στα Άνω 
Δολιανά Αρκαδίας, στις 23 Ιουνίου 2019. Η 
διαδρομή των αγώνων (πέντε χιλιομέτρων 
και ενός χιλιομέτρου για τα μικρά παιδιά) 
πραγματοποιήθηκε εξολοκλήρου σε μια 
πανέμορφη ορεινή περιοχή, περνώντας 
μεταξύ άλλων κάτω από έλατα, πλατάνια, 
καστανιές και πεύκα. Την εκδήλωση 
διοργάνωσαν ο Κεντρικός Πατριωτικός 
Σύλλογος «Δολιανά Κυνουρίας», ο ΓΣΜ 
«Λύκαια», ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, ο Α.Σ. 
Δολιανών «Νικηταράς», ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Δολιανών και ο Σύλλογος Γονέων & 
Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Δολιανών, 
σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

23.6.2019 Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε για 
πρώτη φορά στη διοργάνωση, με στελέχωση ενός 
σταθμού ανεφοδιασμού αθλητών και με χρήση 
οχήματός του για την υποστήριξη και την ομαλή 

διεξαγωγή του αγώνα.     

http://www.plasticfreegreece.org/nutauomicronkappaiotamualphanutauepsilonrho.html
http://www.plasticfreegreece.org/nutauomicronkappaiotamualphanutauepsilonrho.html
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"Let's do it Greece"2019 Γίνεται να κάνουμε 
τον κόσμο μας ομορφότερο μέσα σε μία μόνο 
μέρα; Κι όμως γίνεται! Το περιβάλλον μας 
χρειάζεται! 

Με σύνθημα «Γίνε η αλλαγή που περιμένεις!», 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εθελοντική 
δράση καθαρισμού που διοργανώθηκε από 
τον Φορέα Διαχείρισης την Κυριακή 14 
Απριλίου 2019, στο πλαίσιο της πανελλαδικής 
εκστρατείας καθαρισμού "Let's do it Greece" 
για όγδοη συνεχή χρονιά. Στόχος της 
εκστρατείας είναι να καθαριστούν μέσα σε 
μία μόνο ημέρα, φυσικές περιοχές και 
αξιόλογα οικοσυστήματα με την 
ενεργοποίηση πολιτών και φορέων. 

Την δράση υποστήριξε ο Δήμος Βόρειας 
Κυνουρίας, προσωπικό καθαριότητας του 
οποίου μερίμνησε για το κόψιμο των 
αγριόχορτων από το σημείο συνάντησης. 
Στον καθαρισμό συμμετείχε το προσωπικό 
του Φορέα Διαχείρισης, κάτοικοι της 
ευρύτερης περιοχής αλλά και αλλοδαποί 
επισκέπτες. Το σύνολο των απορριμμάτων 
απαρτιζόταν από πλαστικές σακούλες, 
κουτάκια αλουμινίου, πλαστικά και γυάλινα 
μπουκάλια, καπάκια, μεταλλικές συσκευές, 
φελιζόλ, κ.α. 

                   
Σημείο συνάντησης και εκκίνησης της δράσης 
καθαρισμού ήταν το πανοραμικό σημείο της 
λιμνοθάλασσας Μουστού, συνεχίστηκε κατά μήκος 
του «Βαυαρικού καναλιού» και ολοκληρώθηκε στην 
παράκτια ζώνη προς την περιοχή του Χερονησίου 
(φωτό κάτω). 

 

Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος με μαθητές του Δημοτικού 
Σχολείου Αγίου Ανδρέα – Πραστού  

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και 
αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από 
το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου 
κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα. Ως θέμα για το 2019 έχει την 
καταπολέμηση της ρύπανσης του αέρα: «Δεν 
μπορούμε να σταματήσουμε να αναπνέουμε, 
αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι για την 
ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε». Περίπου 
7 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως 
πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο από την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ περίπου 4 
εκατομμύρια από αυτούς τους θανάτους 
συμβαίνουν στις περιοχές της Ασίας και του 
Ειρηνικού ωκεανού.  

Στο πλαίσιο της συμβολικής αυτής ημέρας, ο 
Φορέας Διαχείρισης πραγματοποίησε δράση 
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης σε 
συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Αγ. 
Ανδρέα – Πραστού. Τα παιδιά και οι δάσκαλοί 
τους ανέλαβαν οικολογική δράση 
πραγματοποιώντας καθαρισμό στην παραλία 
Χερονησίου (μέρος της προστατευόμενης 
περιοχής υγροτόπου Μουστού), και στη 
συνέχεια παρακολούθησαν παρουσίαση από 
τα στελέχη του ΦΔΠΜΜΜ για το πρόβλημα 
της πλαστικής ρύπανσης.   

 
Ο υγρότοπος στο Χερονήσι που εκτείνεται νοτίως της 

λιμνοθάλασσας Μουστού αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό 
παράκτιο οικοσύστημα, συγκαταλέγεται στις περιοχές 

Απολύτου Προστασίας της Φύσης (σύμφωνα με την ΚΥΑ 
33999/2010) και αποτελεί καταφύγιο άγριας ζωής. Έχει 

συνολική έκταση 4 στρ. περίπου και σχηματίζεται από τα 
νερά πηγής που αναβλύζουν από τις παρυφές του 

ομώνυμου λόφου ενώ επικοινωνεί με τη θάλασσα, 
δημιουργώντας λιμνοθαλασσιακό οικότοπο.  

 
 

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρα 
Περιβάλλοντος δίνει την ευκαιρία σε όλους 
μας, ιδιώτες, επιχειρήσεις και κοινότητες, να 
υιοθετήσουμε ένα πιο ευέλικτο και ανεκτικό 
πρότυπο ζωής και ανάπτυξης που σέβεται 
την φυσική κληρονομιά.  

5.6.2019 ‘Ένα ξεχασμένο σκουπίδι (φωτογραφικό 
φιλμ) περίμενε υπομονετικά στην ακτή για να 
απομακρυνθεί από την παραλία Χερονησίου, ανήμερα 
της Παγκόσμιας Ημέρας για το περιβάλλον. 
 

Εθελοντικοί καθαρισμοί στο πλαίσιο της 
πανελλαδικής εκστρατείας «Καθαρίστε τη 
Μεσόγειο» 

Για 11η συνεχόμενη χρονιά ο Φορέας 
Διαχείρισης συμμετείχε στην πανελλαδική 
εκστρατεία «Καθαρίστε τη Μεσόγειο», μία 
πρωτοβουλία εθελοντικών καθαρισμών 
παράκτιων και άλλων φυσικών περιοχών, η 
οποία τελεί υπό τον συντονισμό του Δικτύου 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. Για την φετινή χρονιά, 
υλοποιήθηκε ένα διήμερο πρόγραμμα 
εθελοντικών καθαρισμών σε δύο 
διαφορετικές φυσικές περιοχές της 
προστατευόμενης περιοχής. Οι εθελοντικοί 
καθαρισμοί έλαβαν χώρα στο Λεωνίδιο 
Αρκαδίας (Παραλία Πλάκα) στις 5 Ιουνίου 
2019 και στην Παραλία του Αγίου Ανδρέα 
Αρκαδίας (Θέση Μύλος) στις 9 Ιουνίου 2019. 

Κατά τους εθελοντικούς καθαρισμούς, 200 
μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου, 
εθελοντές και μέλη της Τοπικής Κοινότητας 
Αγίου Ανδρέα Αρκαδίας και του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αγίου Ανδρέα-Πραστού, όλοι μαζί 
συμμετείχαν στους καθαρισμούς. Σύμφωνα 
με την εικόνα που αποτυπώθηκε στα ειδικά 
φύλλα καταγραφής απορριμμάτων, τα 
σκουπίδια που επιβαρύνουν ως επί το 
πλείστον τις φυσικές περιοχές και τις 
θάλασσες είναι κυρίως από πλαστικό. Επίσης, 
συλλέχθηκαν αποτσίγαρα, κουτάκια 
αλουμινίου, γυάλινα μπουκάλια, μικρά και 
μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, λάστιχα 
αυτοκινήτων, κ.ά.    

https://www.worldenvironmentday.global/
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Συνεντεύξεις  

Συνεργείο του Ionian Channel στο ΚΠΕ 
Άστρους και τη λιμνοθάλασσα του Μουστού 

Συνεργείο του τηλεοπτικού σταθμού «Ionian» 
βρέθηκε στις 21.2.2019 στην περιοχή του 
Άστρους με σκοπό την προβολή των 
τουριστικών αξιοθέατων του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας. Αναμφισβήτητα η λιμνοθάλασσα 
του Μουστού δεν θα μπορούσε να απουσιάζει 
από το αφιέρωμα της νέας ταξιδιωτικής 
εκπομπής Travel Life του περιφερειακού 
καναλιού «Ionian».  
 

 
21.2.2019 Επίσκεψη - ξενάγηση στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Άστρους για το 
συνεργείο του Ionian Channel  

Τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης 
υποδέχτηκαν τους δημοσιογράφους και τους 
τεχνικούς και συνομίλησαν μαζί τους γύρω 
από θέματα που αφορούν στη λειτουργία των 
κέντρων ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης 
και το πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης που υλοποιείται σε ετήσια βάση 
στον υγρότοπο. 

21.2.2019 Ολιγόλεπτη συνέντευξη στην 
δημοσιογράφο της εκπομπής Travel Life  κα. Ελένη 
Κίτσιου από την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του 
Φορέα Διαχείρισης, με φόντο τον ηλιόλουστο Μουστό. 

Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στο παρακάτω 
σύνδεσμο: 
https://www.youtube.com/watch?v=oJyOuA88
ock  

Συνέντευξη στην ΕΡΤ Τρίπολης σχετικά με 
τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης με 
αφορμή την παγκόσμια ημέρα 
περιβάλλοντος  

 

5.6.2019 Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγ. 
Ανδρέα-Πραστού μαζεύουν απορρίμματα στην ακτή 
Χερονησίου  

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
Περιβάλλοντος 2019 η υπεύθυνη δημοσίων 
σχέσεων του Φορέα Διαχείρισης 
παραχώρησε ζωντανή συνέντευξη στο 
ραδιόφωνο της ΕΡΤ από τον υγρότοπο 
Χερονησίου στην Αρκαδία. Η συνέντευξη 
στον δημοσιογράφο κ. Γαλανόπουλο, 
αφορούσε κυρίως τις δράσεις που υλοποιεί 
αλλά και προγραμματίζει ο Φορέας με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος και άλλες όπως γύρω από το 
θέμα του εθελοντισμού, το πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης, κ.τλ. 

Συνέντευξη στην ΕΡΤ Τρίπολης σχετικά με 
τη δράση προστασίας φωλεών ωοτοκίας 
της θαλάσσιας χελώνας καρέτα, με αφορμή 
την πρώτη φωλιά στον Λακωνικό Κόλπο 

Με αφορμή τον εντοπισμό, καταγραφή και 
προστασία της πρώτης φωλιάς ωοτοκίας της 
θαλάσσιας χελώνας Καρέτα στην παραλία 
Σελινίτσα στον Λακωνικό Κόλπο, στις 
9.6.2019 η υπεύθυνη του Τμήματος 
Προστασίας & Διαχείρισης, κα Κανελίδου 
Άννα, παραχώρησε συνέντευξη στον κ. 
Ζορμπαλά Σταύρο και στην ΕΡΤ Τρίπολης.  

Θέμα συζήτησης το πρόγραμμα προστασίας 
που υλοποιεί ο Σύλλογος για την Προστασία 
της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ σε 
συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & 
Μονεμβασίας τους καλοκαιρινούς μήνες 
(25.5.2019- 30.9.2019) με σκοπό τη διαφύλαξη 
και εξασφάλιση της αναπαραγωγικής 
διαδικασίας του είδους.  

Ο Λακωνικός Κόλπος ως μια από τους 
σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας της 
θαλάσσιας χελώνας, προσελκύει το 
ενδιαφέρον ευαισθητοποιημένων εθελοντών, 
που συνδράμουν στην επίτευξη του ανωτέρω 
σκοπού. Φέτος περισσότεροι από 80 
εθελοντές από διάφορες χώρες συμμετέχουν 
στις δράσεις σήμανσης και προστασίας των 
σημείων φωλεοποίησης. Ο Φορέας 
Διαχείρισης συμπράττει και στηρίζει την 
προσπάθεια αυτή προμηθεύοντας τους με 
υλικά απαραίτητα για τις δράσεις.  

Εκτός από τον Λακωνικό Κόλπο η δράση 
υλοποιείται και για την Ανατολική 
Πελοπόννησο, και συγκεκριμένα για τις ακτές 
της Νεάπολης, Μονεμβασίας και Βόρειας 
Κυνουρίας.  

Επίσης, έγινε αναφορά και στην πρόθεση του 
Φορέα Διαχείρισης να προφυλάξει τα  
αμμοθινικά οικοσυστήματα της περιοχής, 
που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
παράκτια ζώνη, καθώς αποτελούν δείκτες 
ποιότητας των παραλιών και εξασφαλίζουν 
τη σταθεροποίηση τους

. 
Θαλάσσια χελώνα Καρέτα (Caretta caretta)  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oJyOuA88ock
https://www.youtube.com/watch?v=oJyOuA88ock
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Λοιπές Δράσεις 

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης 
σε ημερίδες 

1.2.2019 «Διαβούλευση αποτελεσμάτων για 
την σκοπιμότητα και τη δυνατότητα 
εφαρμογής μιας νέας Στρατηγικής ΟΧΕ 
(Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις) στην 
περιοχή της Κορινθίας στο πλαίσιο του Ε.Π. 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης των πρώτων 
αποτελεσμάτων που προέκυψαν, από τη 
σύνταξη της μελέτης για την περιοχή της 
Κορινθίας, για τη σκοπιμότητα και τη 
δυνατότητα εφαρμογής μια νέας Στρατηγικής 
ΟΧΕ (Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις), 
του Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020, 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης μετέβηκε 
στην Κόρινθο στις 01.02.2019. Η περιοχή που 
έχει οριστεί, βάσει της μελέτης, για την 
υλοποίηση επενδύσεων πληροί κριτήρια που 
σχετίζονται με την πληθυσμιακή πυκνότητα 
και κατανομή, την ηλικιακή γήρανση, την 
ορεινότητα της περιοχής κ.α. και 
περιλαμβάνει πέντε Δήμους του Νομού 
Κορινθίας.  

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν εκπρόσωποι 
των Δημοτικών Αρχών του Ν. Κορινθίας, ο 
Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ο Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου κ. Τατούλης, η 
αντιπεριφεριάρχης Π.Ε. Κορινθίας κα. 
Νικολάκου, μέλη του Εμπορικού Συλλόγου 
της Π.Ε. Κορίνθου, ο επικεφαλής σύνταξης 
της μελέτης κ. Παυλάκης με την ομάδα του, 
λοιποί εκπρόσωποι της Π.Ε. Κορινθίας κ.α.  

Η ΟΧΕ ΠΕ Κορινθίας στοχεύει στη 
χρηματοδότηση έργων ενίσχυσης του 
Πολιτισμού και της Φύσης με σκοπό την 
προσέλκυση επισκεπτών και την τουριστική 
ανάπτυξη. Το συνολικό ποσό 
χρηματοδότησης (11 εκ. €) θα διαμοιραστεί 
ανάλογα με τις προτεινόμενες επεμβάσεις και 
την ανάγκη υλοποίησης τους, από τα 
οριζόμενα για κάθε κατηγορία ποσά. Το 
διαθέσιμο ποσό για τις δράσεις ενίσχυσης της 
φύσης έχει οριστεί στα 500.000€. Σημαντικό 
ρόλο στην υλοποίηση του ΟΧΕ θα 
διαδραματίσει η συνεργασία μεταξύ 
Δημοτικών Αρχών και τοπικών φορέων, υπό 

τον συντονισμό επιτροπής ελέγχου 
απαρτιζόμενη από μέλη όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων. 

21.3.2019 Ημερίδα για τις δράσεις και τα 
έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & 
Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-
2020 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου  

Εκπρόσωποι του Φορέα Διαχείρισης 
παρευρέθηκαν στο Αποστολοπούλειο 
Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης στα πλαίσια 
ενημερωτικής εκδήλωσης για την 
παρουσίαση των έργων-δράσεων που θα 
υλοποιηθούν με το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020 στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου. 

 
Παρουσίαση από τον κ. Νικόλαο Μαμαλούγκα, 
Υποδιευθυντή Τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ  

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Υφυπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης κος Στάθης 
Γιαννακίδης, ενώ το κοινό καλωσόρισαν και ο 
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κος Τατούλης 
Πέτρος και ο Δήμαρχος Τρίπολης, κος Παυλής 
Δημήτριος. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν 
και λοιποί εκπρόσωποι της Περιφερείας και των 
Δήμων της. 

 
Παρουσίαση έργων των έργων που υλοποιούνται στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου με πόρους του 
Προγράμματος, Χαράλαμπος Συρόπουλος, Προϊστάμενος 
Μονάδας Απ ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ  

Σκοπός της εκδήλωσης, η προβολή με τη μορφή 
παρουσιάσεων των έργων που θα 

χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-
2020 για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.  

Ειδικότερα παρουσιάστηκαν έργα του Τομέα 
Περιβάλλοντος: Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με 
ΣΔΙΤ, Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Νεάπολης (Β’ 
Φάση) και Αποχέτευσης και Επεξεργασίας 
Λυμάτων Μολάων (Β’ Φάση). Τις προβολές των 
παρουσιάσεων πραγματοποίησαν εκπρόσωποι 
του ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και του Δήμου 
Μονεμβασίας.  

Όραμα της υλοποίησης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
2014-2020 αποτελεί η δημιουργία ενός 
σύγχρονου, ασφαλούς και φιλικού προς το 
περιβάλλον συστήματος μεταφορών, η 
προστασία και διαχείρισης του περιβάλλοντος, η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και η οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη. 

22.5.2019 Ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη ειδικών 
πρωτοκόλλων για την προστασία της 
βιοποικιλότητας από τις επιπτώσεις των 
θαλάσσιων απορριμμάτων σε επίπεδο 
λεκάνης της Μεσογείου & Θαλάσσιων 
Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ): 
Παρουσίαση Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης 
Θαλάσσιων Απορριμμάτων» 

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από την 
περιβαλλοντική οργάνωση MEDASSET, στις 22 
Μαΐου 2019 το προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης συμμετείχε σε ημερίδα με σκοπό 
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που 
προέκυψαν στα πλαίσια του έργου 
MEDSEALITTER που εντάσσεται στο διακρατικό 
πρόγραμμα INTERREG MED 2014-2020.  

Για την υλοποίησή του, συνεργάζονται 10 φορείς 
από 4 χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα) 
και θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2019.  

Σκοπός της συμμετοχικής ημερίδας ήταν η 
γνωριμία και η κατανόηση του «Πρωτοκόλλου 
Παρακολούθησης Θαλασσίων Απορριμμάτων», 
αλλά και η προώθηση της συνεργασίας για τη 
βέλτιστη αντιμετώπιση του προβλήματος των 
θαλάσσιων απορριμμάτων. Το MEDSEALITTER 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη και υιοθέτηση κοινών 
πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση των 
θαλάσσιων απορριμμάτων και των δυνητικών 
επιπτώσεών τους σε σημαντικά είδη 
βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο.  
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Φωτογραφίες ομάδας συμμετεχόντων στην ημερίδα, που 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ., στα 
γραφεία της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ) 

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της 
διοργανώτριας οργάνωσης MEDASSET, 
συνεργάτες ερευνητές-επιστήμονες με καίριο 
ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος 
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ), στελέχη 
Φορέων Διαχείρισης με χωρική αρμοδιότητα 
θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, μέλος 
του Ερευνητικού Κέντρου Διάσωσης & 
Περίθαλψης Κητωδών «Αρίων», στέλεχος της 
Μ.Κ.Ο «Όζον» και εκπρόσωποι της 
Περιφερειακής Διοίκησης. Στο πλαίσιο της 
ημερίδας έγιναν παρουσιάσεις και συζητήσεις 
για τα θαλάσσια απορρίμματα, για την 
διαχείριση περιστατικών εκβρασθέντων 
θαλάσσιων χελωνών, για είδη θαλάσσιων 
οργανισμών [γόπες (Boops boops), και 
πολύχαιτοι (Sabella spallanzanii)] που μαζί με τις 
θαλάσσιες χελώνες αποτελούν βιοδείκτες 
παρακολούθησης των μάκρο και 
μικροαπορριμμάτων σε τοπικές και μεγάλες 
κλίμακες. Κατά τη διάρκεια παρουσίασης του 
«Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης των 
Θαλάσσιων Απορριμμάτων» έγινε συνοπτική 
περιγραφή του εξοπλισμού, που 
χρησιμοποιήθηκε (μικρά- μεσαία- μεγάλα 
σκάφη, drones, αεροσκάφη), του προσωπικού, 
του κόστους και της διαδικασίας καταγραφής 
των απορριμμάτων.  

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση μεταξύ 
των εκπροσώπων των παρευρισκόμενων 
φορέων, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με 1) την 
ανάγκη εφαρμογής του πρωτοκόλλου, 2)την 

πρόταση καινούριων ιδεών και 3) το επίπεδο 
συνεισφοράς και αναγκών κάθε φορέα.  

Εκπαίδευση προσωπικού - 
Σεμινάρια 

6.6.2019 Σεμινάριο με θέμα "Παροχή Πρώτων 
Βοηθειών" στο Κέντρο Υγείας Άστρους  

 

Στις 06 Ιουνίου 2019, το προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης παρακολούθησε στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Κέντρου Υγείας Άστρους 
«Χριστίνα Λαζάρου Δαλιάνη» ενημέρωση με θέμα 
την παροχή πρώτων βοηθειών.  

Το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας 
Άστρους παρουσίασε τον τρόπο αντιμετώπισης 
της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής, της 
εξωτερικής αιμορραγίας, των εγκαυμάτων, των 
κρυοπαγημάτων, της πνιγμονής, της 
θερμοπληξίας, της ηλεκτροπληξίας, των 
αλλεργιών και των καταγμάτων, των 
τσιμπημάτων των εντόμων, κ.α. Έγινε επίσης 
πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στη 
δεξιότητα της Καρδιοπνευμονικής 
Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) σε πρόπλασμα, υπό 
την καθοδήγηση του ιατρικού προσωπικού του 
Κέντρου Υγείας. Στην ενημέρωση παρόντες ήταν 
και αρκετά από τα μέλη του εποχικού 
προσωπικού του Δασαρχείου Κυνουρίας.   

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρησης 
σε συναντήσεις εργασίας 

18.6.2019 Ανακήρυξη της περιοχής της 
Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου (Πάρνωνας – 
Μαλέας) σε Απόθεμα Βιόσφαιρας  

Ο συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης με την 
υπεύθυνη δημοσίων Σχέσεων εκπροσώπησαν 
τον ΦΔΠΜΜΜ σε συνάντηση εργασίας σχετικά 
με την υποβολή πρότασης για την ανακήρυξη 
της περιοχής της Νοτιοανατολικής 
Πελοποννήσου (Πάρνωνας – Μαλέας) σε 
Απόθεμα Βιόσφαιρας (ΑΒ). 

Χάρτης προτεινόμενης περιοχής Αποθέματος Βιόσφαιρας 
– Πυρήνας, Περιφερειακή Ζώνη και Ζώνη Μετάβασης  

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 18.6.2019 
στην έδρα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο 
Λεωνίδιο στην οποία παραβρέθηκαν εκτός από 
τα στελέχη της ΑΝΕΠ Πάρνωνα, τρία από τα 
στελέχη της εταιρείας ΟΙΚΟΜ, Μελετητική 
Περιβάλλοντος ΕΠΕ, η οποία έχει αναλάβει 
συμβουλευτικό ρόλο και τεχνική υποστήριξη για 
την υλοποίηση του εγχειρήματος. 

 

Στη συνάντηση αναπτύχθηκαν θέματα που 
αφορούν στα περαιτέρω βήματα που πρέπει να 
γίνουν ούτως ώστε να υποβληθεί ο φάκελος της 
υποψηφιότητας της περιοχής τον Σεπτέμβριο 
του 2020 για την ανακήρυξή της σε ΑΒ. Πιο 
συγκεκριμένα ζητήθηκαν το Σχήμα Διαχείρισης, 
η Επιτροπή Διαχείρισης, η οριοθέτηση και η 
ζωνοποίηση της υποψήφιας περιοχής αλλά και 
θέματα του οράματος και της κάλυψης των 
στόχων που τίθενται από το πρόγραμμα της 
UNESCO ως μια προσπάθεια για 
αναγνωρισιμότητα της περιοχής (brand name).  

Επίσης συζητήθηκαν οι τρόποι ενεργοποίησης 
των εμπλεκόμενων φορέων και η λήψη των 
σχετικών αποφάσεων για τη συμμετοχή των 
Δήμων, τη ζωνοποίηση της υπό ένταξη περιοχής 
στο ΑΒ, το σχήμα διαχείρισης, κ.α.    
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6.5.2019 Ενημερωτική συνάντηση σχετικά με 
το έργο «Τεχνικός και επιστημονικός 
συντονισμός της εκπόνησης Ειδικών 
Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), σχεδίων 
ΠΔ και σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές 
του δικτύου Natura 2000» και «Εκπόνηση ΕΠΜ 
και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του 
δικτύου Natura 2000» 

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Τμήματος 
Προστατευόμενων Περιοχών, της Δ/νσης 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, ο συντονιστής του 
Φορέα Διαχείρισης συμμετείχε σε συνάντηση 
ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων σχετικά 
με το έργο «Εκπόνηση ΕΠΜ και Σχεδίων 
Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 
2000». Η συνάντηση έλαβε χώρα στις 6.5.2019 
και ώρα 11:00 – 17:00 στο κτήριο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119, 
Αμφιθέατρο). 

Οι κύριοι στόχοι της συνάντησης ήταν μεταξύ 
άλλων: 

1. Η ενημέρωση σχετικά με το αντικείμενο, τον 
τρόπο προσέγγισης και τον προγραμματισμό 
υλοποίησης του έργου. 
2. Η διαμόρφωση ενός λειτουργικού πλαισίου 
συνεργασίας μεταξύ των ΦΔΠΠ, του Συντονιστή 
του έργου και των Αναδόχων των επιμέρους 
μελετών του έργου. 

Το έργο «Εκπόνηση ΕΠΜ και Σχεδίων 
Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 
2000» έχει ως αντικείμενο την Εκπόνηση 23 
Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) για 
επιμέρους ομάδες των 446 περιοχών Natura της 
χώρας (Σύνολο 11 μελέτες) και την σύνταξη 
σχεδίων ΠΔ για τον χαρακτηρισμό των 
προστατευόμενων περιοχών, καθώς και την 
οριοθέτηση και τον καθορισμό χρήσεων γης και 
δραστηριοτήτων μέσα σε αυτές.  

Για τον σκοπό αυτό το Τμήμα Προστατευόμενων 
Περιοχών, της Δ/νσης Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, 

ως Διευθύνουσα Υπηρεσία προέβη στην 
ανάθεση σε Αναδόχους έντεκα (11) Μελετών 
Ομάδων περιοχών Natura (23 ΕΠΜ), καθώς και 
σε έναν (1) Ανάδοχο μελέτης Τεχνικού και 
Επιστημονικού Συντονισμού του Έργου. Την 
ευθύνη του Συντονισμού του έργου έχει 
αναλάβει η εταιρεία ENVECO Α. Ε. 

Το σύνολο των περιοχών Natura 2000 
αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα 
Μουστού Μαινάλου & Μονεμβασίας 
συμπεριλαμβάνονται στην Μελέτη 10: 
Πελοπόννησος, και συγκεκριμένα στις Ομάδες 
περιοχών Natura β που αποτελούν αντικείμενο 
της 2ης ΕΠΜ κάθε Μελέτης (Γ’ Φάση έργου) με 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το 2020. Ανάδοχος 
εταιρεία της ανωτέρω Μελέτης είναι η NERCO – 
Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. 

Με το ανωτέρω περιγραφόμενο έργο, 
αντιμετωπίζονται χρόνιες καταστάσεις, καθώς: 

 Οριοθετούνται και διασφαλίζονται οι 
προστατευόμενες περιοχές της χώρας. 

 Καθορίζονται οι ζώνες χρήσεων γης και 
δραστηριοτήτων εντός προστατευόμενων 
περιοχών. 

 Εκπληρώνονται υποχρεώσεις της χώρας 
έναντι των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη 
φύση. 

 Αποφεύγονται επιβαρύνσεις στην 
οικονομία και στους πολίτες, από την 
επιβολή προστίμων. 

 Τίθενται οι βασικοί κανόνες για έναν 
βιώσιμο αναπτυξιακό σχεδιασμό και για 
την προώθηση ενός υγιούς περιβάλλοντος 
ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. 

 
Όλες οι ΕΠΜ εντάσσονται στο αντικείμενο 

11 επιμέρους Μελετών: 

 Μελέτη 1: Αν. Μακεδονία & Θράκη 

 Μελέτη 2: Κεντρική Μακεδονία (μέρος) 

 Μελέτη 3: Δυτ. Μακεδονία (μέρος) και 
Κεντρική Μακεδονία (μέρος) 

 Μελέτη 4: Θεσσαλία 

 Μελέτη 5: Δυτ. Ελλάδα και Ιόνια νησιά 

 Μελέτη 6: Στερεά Ελλάδα 

 Μελέτη 7: Αττική και Βόρειο Αιγαίο 

 Μελέτη 8: Νότιο Αιγαίο 

 Μελέτη 9: Κρήτη 

 Μελέτη 10: Πελοπόννησος 

 Μελέτη 11: Ήπειρος και Δυτ. Μακεδονία 
(μέρος) 

  

23 Ομάδες περιοχών Ομάδες περιοχών Natura 2000- 23 ΕΠΜ 
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Εκθέσεις αναφοράς και Σχέδια 
Δράσης   

Με την έναρξη του έτους, 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 Φορέα 
Διαχείρισης. Αυτά αφορούν: 

 Έκθεση Αναφοράς έτους 2019. 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 
Φορέα Διαχείρισης για το έτος 2019 

 Έκθεσης Πεπραγμένων Φύλαξης έτους 
2018. 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 2018 και 
τηρούνται σε ημερήσιο αρχείο στα 
γραφεία του ΦΔ, όπως και όλες τις δράσεις 
του Τμήματος. 

 Σχέδιο Δράσης Προστασίας και 
Διαχείρισης έτους 2019. 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 2019. 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 Επόπτευσης -Φύλαξης περιόδου 
2019-2021. Αυτό καθορίζει τις δράσεις που 
πρόκειται να υλοποιήσει το Τμήμα 
Επόπτευσης/ Φύλαξης και Εφαρμογών 
Διαχείρισης.  
 

 

 

.

Μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και της εταιρείας 
«ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ», 
υπογράφτηκε Σύμφωνο Συνεργασίας με 
αντικείμενο την πιλοτική εγκατάσταση και 
εφαρμογή συστήματος ερμηνείας 
περιβάλλοντος, εντός της περιοχής ευθύνης του 
Φορέα Διαχείρισης με τη χρήση ψηφιακής 
τεχνολογίας και νέων καινοτόμων τεχνολογιών. 

 

Η περιοχή εφαρμογής του ψηφιακού 
συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος, είναι το 
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας (Κέντρο 
Ενημέρωσης) στην ορεινή Κορινθία και το 
μονοπάτι ερμηνείας της λίμνης Στυμφαλίας. 
Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των 

υφιστάμενων συστημάτων ερμηνείας 
περιβάλλοντος και η επέκταση του υπάρχοντος 
συστήματος περιβαλλοντικής ενημέρωσης των 
επισκεπτών εκτός του Μουσείου Περιβάλλοντος 
Στυμφαλίας και στο σημείο ακριβώς (μονοπάτι 
ερμηνείας) που ο επισκέπτης θα έχει άμεση 
επαφή με το θέμα/αντικείμενο ενδιαφέροντος. 

Ο τρόπος λειτουργίας του ψηφιακού 
Συστήματος Ερμηνείας στηρίζεται στην 
αμοιβαία αλληλεπίδραση του επισκέπτη/χρήστη 
φορητής «έξυπνης» συσκευής (smart phone) και 
την επιλογή του σε μία σειρά σημείων 
ενδιαφέροντος που αφορούν σε περιβαλλοντικά, 
γεωγραφικά και πολιτιστικά στοιχεία της 
περιοχής. Ως αφετηρία της διαδικασίας που θα 
ακολουθήσει ο επισκέπτης είναι το Κέντρο 
Ενημέρωσης όπου εκεί θα κάνει λήψη 
(download) της εφαρμογής (application). Η λήψη 
θα γίνεται από διαθέσιμο δίκτυο πριν πάει στο 
μονοπάτι ή από το δίκτυο wifi του Μουσείου, ή 
από το NUK που θα εγκατασταθεί στον χώρο. 

 
Τμήμα από το μονοπάτι ερμηνείας με φόντο τη λίμνη της 
Στυμφαλίας 

Ο επισκέπτης μπορεί να ακολουθεί μία 
προγραμματισμένη πορεία (το μονοπάτι 
ερμηνείας), έχοντας ένα ακόμα μέσο ενημέρωσης 
μέσω του κινητού του τηλεφώνου (smart phone) 
για τις περιοχές που πρόκειται να επισκεφθεί με 
πληροφορίες για τα στοιχεία που πρόκειται να 
συναντήσει όταν τοποθετηθούν οι εξωτερικοί 
πομποί Bluetooth (beacons) σε διάφορα εμφανή 
ή μη σημεία ενδιαφέροντος εντός της περιοχής 
εφαρμογής του Συστήματος.    

Το σύνολο των Απολογιστικών 
Εκθέσεων και των Σχεδίων Δράσης, 

μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα 
του Φορέα Διαχείρισης: 

http://www.fdparnonas.gr/activities/deli
verables/ 

Πιλοτική δράση για την ανάπτυξη – δοκιμή ενός 
ψηφιακού συστήματος ερμηνείας (beacon) στην περιοχή 
της λίμνης Στυμφαλίας  

  

http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2014/11/Ekthesi-Anaforas-Etous-2018.pdf
http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2014/11/Ekthesi-Fylaxis-2018.pdf
http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2014/11/Ekthesi-Fylaxis-2018.pdf
http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2014/11/Sxedio-Prostasias-Diaxeirishs-2019.pdf
http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2014/11/Sxedio-Prostasias-Diaxeirishs-2019.pdf
http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2014/11/Sxedio-Drasis-Enhmerosis_2019.pdf
http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2014/11/Sxedio-Drasis-Enhmerosis_2019.pdf
http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2014/11/Sxedio-Fylaxis-2019-2021.pdf
http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2014/11/Sxedio-Fylaxis-2019-2021.pdf
http://www.piop.gr/el/diktuo-mouseiwn/Mouseio-Periballontos-Stymfalias/to-mouseio.aspx
http://www.fdparnonas.gr/activities/deliverables/
http://www.fdparnonas.gr/activities/deliverables/
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Στο πλαίσιο της 
υποστήριξης 
προγραμμάτων Πρακτικής 
Άσκησης φοιτητών – 
σπουδαστών, ο Φορέας 

Διαχείρισης (ως φορέας απασχόλησης) 

διαθέτει για το εκπαιδευτικό έτος 
2019-2020 θέσεις πρακτικής άσκησης σε 

νέους και νέες από ακαδημαϊκά ιδρύματα 
(ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Δημόσια ΙΕΚ) της χώρας, 
ανάλογα με την ειδίκευσή τους. 

Ως εκ τούτου δέχτηκε αίτημα εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος από απόφοιτο της ειδικότητας 
επαγγελματικής κατάρτισης «Τεχνικός 
Δασικής Προστασίας» του Ι.Ε.Κ. Τρίπολης, 

προκειμένου να πραγματοποιήσει 960 ώρες 
υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης του για το 
διάστημα από 15 Απριλίου 2019 έως 7 
Οκτωβρίου 2019.  

Ο Φορέας Διαχείρισης αποφάσισε (με την 
υπ. αριθμ. 2.9/2019 απόφαση ΔΣ) να 
διαθέσει για το παραπάνω διάστημα τις 
εγκαταστάσεις του, τον εξοπλισμό του και 
κάθε είδους διευκόλυνση για την 
υλοποίηση της πρακτικής άσκησης του 
ασκούμενου, σε αντικείμενο εργασιών 
συναφές με το αντικείμενο κατάρτισης, για 
το σύνολο των ωρών πρακτικής άσκησης. Η 
πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε 
πραγματικές συνθήκες εργασίας σύμφωνα 

με το αντικείμενο εργασίας που αναφέρεται 
στο Τμήμα Επόπτευσης / Φύλαξης & 
Εφαρμογών Διαχείρισης του Φορέα 
Διαχείρισης σχετικά με την ειδικότητά του.  

 

 

01.02.2019-31.01.2020 Κατανομή 
προσωπικού στον Φορέα Διαχείρισης  

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1.13/2019 
απόφασή ΔΣ ο Φορέας 
Διαχείρισης ενέκρινε 
την τοποθέτηση στο 
στελεχιακό δυναμικό 

του, αποφοίτου του Τμήματος Γεωγραφίας 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως ΠΕ 
Περιβάλλοντος για δώδεκα μήνες (περίοδος 
1.2.2019-31.1.2020) στο πλαίσιο συμμετοχής 
σε Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του 
ΟΑΕΔ.   

Πιο συγκεκριμένα ο Φορέας Διαχείρισης 
συμμετέχει κατόπιν της με αριθμό 11/2018 
Δημόσιας Πρόσκλησης στο «Ειδικό 
πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους 
πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και 
τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 
ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους 
δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο 
άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και οι 

οποίοι δεν ασκούν οικονομική 
δραστηριότητα».   

Συμμετέχουσες στα Ειδικά 
Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ  

01.6.2019-31.1.2020 Κατανομή 
προσωπικού στο Φορέα Διαχείρισης 

Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετέχει επίσης 
στο Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του 
ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της με αριθμό 3/2019 
Δημόσιας Πρόσκλησης στο πλαίσιο της 
Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 
πενήντα έξι δήμους και τριάντα επτά 
υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας/εποπτευόμενους Φορείς 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών».  

Η Δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 
2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, συγκεκριμένα, στον Θεματικό 
Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση 
προοπτικών απασχόλησης και ανάπτυξης 
δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού» του 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-
2020».  

Ως εκ τούτου η συμμετοχή του Φορέα 
Διαχείρισης στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ εγκρίθηκε με την υπ. 
αριθμ. 3.11/2019 απόφαση ΔΣ και 
αποφασίστηκε η τοποθέτηση στο 
στελεχιακό δυναμικό του Φορέα 
Διαχείρισης απόφοιτης ως ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ για την 
περίοδο 01.06.2019-31.01.2020.  
Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε επίσης η 
τοποθέτηση στο στελεχιακό δυναμικό του 
Φορέα Διαχείρισης ενός ακόμα 
ωφελούμενου για την θέση ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ 
ΦΥΛΑΚΕΣ για οκτάμηνη περίοδο σύμφωνα 
με τους Οριστικούς Πίνακες Επιτυχόντων 
της Δημόσιας Πρόσκλησης.  
 

  

 

Πρακτική άσκηση νέων  

Προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ 
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Φορέας Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, 

Μαινάλου & Μονεμβασίας 
Νewsletter τεύχος 16  

περίοδος: 01.2019-06.2019 

 

 

 

 

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

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