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Δράσεις Φύλαξης  

Πυρκαγιές (σελ. 3) 

Παράνομες δραστηριότητες (σελ. 3) 

Συνεδριάσεις Τοπικών Σ.Ο.Π.Π. (σελ. 3)  

Δράσεις Προστασίας & Διαχείρισης 

Δημόσια εκσκαφή σε φωλιές ωοτοκίας της 
θαλάσσιας χελώνας καρέτα Caretta caretta 
στο Παράλιο Άστρος (σελ. 4) 

Διασώσεις ζώων (σελ. 4)  

Γνωμοδοτήσεις έργων – επιτόπιος έλεγχος 
περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών 
(σελ. 5) 

Αποτίμηση οικολογικής καταστροφής από 
την πυρκαγιά της 10-11 Αυγούστου 2019 
στην Ελαφόνησο (σελ. 5) 

Δράσεις Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας  

Επισκέψεις και ξεναγήσεις (σελ. 6)  

 

Επισκέψεις στα σχολεία (σελ. 6) 

Περιβαλλοντικές δράσεις – εκδηλώσεις 
(σελ. 7-8) 

Συνεντεύξεις (σελ. 9) 

Λοιπές Δράσεις  

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε 
ημερίδες (σελ. 10) 

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε 
συνέδρια (σελ. 11) 

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε 
συναντήσεις εργασίας (σελ. 11-12)  

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

 

 

 
 

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

Διαβάστε σε αυτό το 
τεύχος για την πορεία 
της πρότασης 

χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & 
Μονεμβασίας 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 (σελ. 2). 

Έκδοση Ημερολόγιου έτους 2020 

Διαβάστε σε αυτό το τεύχος για το νέο 
ημερολόγιο του Φορέα Διαχείρισης για το 
έτος 2020 που αφιερώνεται στις περιοχές 
NATURA 2000 (σελ. 9 )   

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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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 ανακήρυξη 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 στην έρευνα για τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον, που σε εθνικό και υπερεθνικό 
επίπεδο, μπορούν να αποτελέσουν πιλοτικές 
περιοχές και παραδείγματα καλών πρακτικών. 

Με γνώμονα τα ανωτέρω, ο φορέας διαχείρισης 
υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης στο Τοπικό 
Πρόγραμμα 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, η οποία 
εγκρίθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 3002/11-09-2019 
Απόφασης Ένταξης Πράξεων (ΑΔΑ Ψ90Ν7Λ1-
0ΦΧ) συνολικού προϋπολογισμού 208.167,60 €, 
με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης. Η 
περίπτωση του Αποθέματος Βιόσφαιρας 
Πάρνωνα-Μαλέα».  

Η πρόταση περιλαμβάνει κυρίως δράσεις 
ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του τοπικού 
πληθυσμού περιοχής παρέμβασης της 
προτεινόμενης περιοχής του Αποθέματος 
Βιόσφαιρας, και πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω 
πέντε υποέργων με χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης το 2020 έως τα μέσα του 2023.  

Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η 
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 
ευρέως 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 των 
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 τις διέπει, 
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. 

 

Οι δράσεις της προτεινόμενης πράξης που θα 
συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των 
ανωτέρω στόχων συγκεκριμένα αφορούν: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Γεωγραφικό Σύστημα 
Πληροφοριών μέσω διαδραστικών χαρτών 
(WEB based-GIS) της προτεινόμενης περιοχής 
του Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – 
Κάβου Μαλέα. Το υποέργο συνίσταται στην 
δόμηση μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής 
εφαρμογής, καταχώρησης των πληροφοριών 
για την προτεινόμενη περιοχή και ψηφιακής 
απεικόνισής της, για τη δημιουργία υποδομής 
χωρικών πληροφοριών που θα ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις της οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE).  

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Παραγωγή και σχεδίαση υλικού 
ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης που θα 
αναφέρεται στην προτεινόμενη περιοχή του 
Αποθέματος Βιόσφαιρας. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Παραγωγή και σχεδιασμός 
περιοδεύουσας έκθεσης.  

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Διοργάνωση ενημερωτικών 
Ημερίδων (μίας θεματικής ημερίδας στην 
ευρύτερη περιοχή του Λεωνιδίου και μίας 
διημερίδας στην περιοχή του Λεωνιδίου και της 
Μονεμβασιάς), με στόχο τη γνωριμία του 
ευρέως κοινού με το δίκτυο των 
προστατευόμενων περιοχών Αποθέματος 
Βιόσφαιρας της UNESCO.  

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Προμήθεια Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού για την υποστήριξη υλοποίησης του 
Υποέργου 1.  
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Δράσεις Φύλαξης 

17.12.2019 Πυρκαγιά στην περιοχή Ξηροκαμπίου 
Αρκαδίας – Πάρνωνας 
 

Πυρκαγιές  

Το 2ο εξάμηνο του 2019 εκδηλώθηκαν δυο 
περιστατικά πυρκαγιάς. Στα Κάτω Δολιανά 
Αρκαδίας, όπου ο Φορέας Διαχείρισης 
συνέδραμε στην κατάσβεσή της και στην 
περιοχή του Ξηροκαμπίου Αρκαδίας, ο 
εντοπισμός της οποίας έγινε από 
Φύλακα/Επόπτη του Φορέα Διαχείρισης. 
Ειδοποιήθηκε άμεσα το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 
Άστρους για την κατάσβεση, με αποτέλεσμα να 
περιοριστεί η καμένη έκταση στα 4 στρέμματα 
ξηρολιβαδικής έκτασης.  

22.7.2019 Κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή 
Δολιανών. 

17.12.2019 Καμένη έκταση στην περιοχή Ξηροκαμπίου 
Αρκαδίας – Πάρνωνας  

Παράνομες δραστηριότητες  

Καταγράφηκε μία περίπτωση λαθραλιείας στην 
λιμνοθάλασσα Μουστού, κατά την οποία έγινε 
σύσταση στους παραβάτες, οι οποίοι 
συμμορφώθηκαν και απομακρύνθηκαν 
οικειοθελώς από την περιοχή. 

Σύνηθες φαινόμενο είναι και η ανεξέλεγκτη 
απόρριψη «μπάζων» και απορριμμάτων σε 
διάφορες τοποθεσίες της ευρύτερης περιοχής. 
Κατά την περίοδο αναφοράς εντοπίστηκαν οκτώ 
περιστατικά. Σε συνέχεια της καταγραφής των 
θέσεων ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων, 
ενημερώθηκαν οι καθ΄ ύλην αρμόδιες 
υπηρεσίες, για δικές τους ενέργειες. 

 
09.09.2019 Απόβλητα οικοδομικών εργασιών στα 
Βρέσθενα Λακωνίας. 

Θετική ήταν η έκβαση παρόμοιου περιστατικού 
μετά τις συντονισμένες ενέργειες του Φορέα 
Διαχείρισης. Αφορά τον παράνομο ΧΑΔΑ που 
είχε καταγραφεί τον Απρίλιο του 2019 στην 
περιοχή των Άνω Δολιανών Αρκαδίας. Έπειτα 
από ενημερωτικό έγγραφο που είχε αποστείλει ο 
Φορέας Διαχείρισης στις αρμόδιες υπηρεσίες, 
αποτυπώνοντας την κατάσταση στην εν λόγω 
περιοχή, ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας προέβη 
στον καθαρισμό του ΧΑΔΑ και στην 
αποκατάσταση του χώρου. 

 
08.08.2019 Απόβλητα οικοδομικών εργασιών στον Άγιο 
Πέτρο Αρκαδίας 

19.4.2019 Στέρεα απόβλητα στην περιοχή των Άνω 
Δολιανών.  

 
17.12.2019 Μετά τον καθαρισμό χώρου ανεξέλεγκτης 
απόθεσης απορριμμάτων στην περιοχή Άνω Δολιανών  
 

Συνεδριάσεις Τοπικών Σ.Ο.Π.Π.  

 
Ο Φορέας Διαχείρισης, κατόπιν σχετικής 
πρόσκλησης, εκπροσωπήθηκε στις συνεδριάσεις 
των Τοπικών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής 
Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας (12/8) με θέμα «Ενδυνάμωση μέτρων 
πυροπροστασίας 2019», και του Δήμου Νότιας 
Κυνουρίας (12/11), με θέμα «Αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων, παγετών, πλημμυρικών 
φαινομένων και κατολισθήσεων, χειμερινής 
περιόδου 2019-2020».  

12.8.2019 Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 
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Δράσεις 
Προστασίας & 
Διαχείρισης 

Δημόσια εκσκαφή σε φωλιές 
ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας 
καρέτα Caretta caretta στο 
Παράλιο Άστρος  

Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου ο 
Φορέας Διαχείρισης επιβεβαίωσε την παρουσία 
φωλιών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας 
καρέτα Caretta caretta στις ακτές του Παραλίου 
Άστρους και Κάτω Βερβένων, έπειτα από 
εντοπισμό ιχνών ή τη θέαση θηλυκών χελωνών 
από πολίτες. Μετά την έξοδο των νεοσσών, 
πραγματοποιείται εκσκαφή των 
επιβεβαιωμένων φωλιών, για να 
καταμέτρηθούν τα αυγά και να εκτιμηθεί το 
ποσοστό επιτυχίας της εκκόλαψης.  
Στις 25.9.2019 ο Φορέας Διαχείρισης 
πραγματοποίησε εκσκαφή σε δύο 
επιβεβαιωμένες και ως εκ τούτου 
προστατευμένες με πλέγμα φωλιές στην ακτή 
Κάτω Βερβένων και στην ακτή Ατσίγγανου.  
Στην ακτή Κάτω Βερβένων (Παλιόχανο) η 
φωλιά ήταν μερικώς θηρευμένη στον αρχικό 
εντοπισμό της, στις 9.7.2019. Όταν μετέβη το 
προσωπικό του ΦΔ στο σημείο, διαπίστωσε ότι  
παρά την καλή θέληση των 
ευαισθητοποιημένων πολιτών, η άγνοια περί της 
αναπαραγωγικής διαδικασίας της χελώνας 
καρέτα, οδήγησε σε λανθασμένους χειρισμούς. 
Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η 100% 
αποτυχία της φωλιάς μετά την εκσκαφή της. 
Στην ακτή Ατσίγγανου, η επιτυχία εκκόλαψης 
των αυγών ήταν 75,2 % επί του συνόλου της 
φωλιάς. Η φωλιά εντοπίστηκε στις 22.7.2019 
κατόπιν ενημέρωσης από ευαισθητοποιημένη 
πολίτη.  
Η εξασφάλιση της αναπαραγωγής της θαλάσσιας 
χελώνας καρέτα αποτελεί μια ευαίσθητη 
διαδικασία που επηρεάζεται από εξωγενείς 
παράγοντες (καιρικές συνθήκες, ανθρωπογενείς 
παράγοντες, θηρευτές). 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 από τα επτά είδη θαλάσσιων 
χελωνών ως κινδυνεύονται ή κρίσιμα 
κινδυνεύοντα. 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. 
Οδηγίες καλών πρακτικών σε περίπτωση 
εντοπισμού φωλιάς από πολίτη: 

 Κατά τον εντοπισμό μιας φωλιάς ωοτοκίας, 
θηρευμένης ή όχι, δεν εκτελούνται εργασίες 
“καθαρισμού” της. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η 
εκσκαφή της, η απομάκρυνση των αυγών 
από τον αυγοθάλαμο και η παραμονή 
τους στην ακτή χωρίς σκίαση, καθώς και 
το άγγιγμα τους με γυμνά χέρια.   

 Ο μοναδικός λόγος αφαίρεσης των αυγών 
από τον αυγοθάλαμο, τηρώντας 
συγκεκριμένη διαδικασία και 
αποκλειστικά από εκπαιδευμένο 
προσωπικό και σε συγκεκριμένες ώρες 
(μέχρι τις 10:30) αποτελεί η ανάγκη 
μεταφοράς της σε άλλο σημείο της ακτής, 
με σκοπό την ασφάλεια της.   

 Αποφύγετε την κίνηση γύρω από τη φωλιά,  
οι κραδασμοί από τα ποδοπατήματα 
μπορούν να προκαλέσουν πρόωρη έξοδο 
των νεοσσών. Παρατηρείστε από 
απόσταση.  

 Αποφύγετε τη χρήση τροχοφόρων στην 
ακτή. 

 Αποφύγετε την σκίαση της φωλιάς από τον 
ήλιο, ωστόσο σε περίπτωση θέασης 
νεοσσών (χελωνάκια) προσφέρετέ τους 
την, χωρίς να τα αγγίζετε και να εμποδίζετε 
την πορεία τους προς τη θάλασσα.  

 Αποφύγετε την πιθανή ρήψη νερών στη 
φωλιά, σε περίπτωση που βρίσκεται 
πλησίον βρύσης /ντουζιέρας.  

 Κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε 
περίπτωση εξόδου θηλυκής χελώνας με 
σκοπό την ωοτοκία, παραμείνετε σε 
απόσταση ασφαλείας και μην κάνετε 
θόρυβο. Παρατηρείστε από απόσταση.  

 Μην τοποθετείτε εξοπλισμό θαλάσσης 
(ομπρέλες, ξαπλώστρες κλπ) πλησίον της 
φωλιάς.  

 

Διασώσεις ζώων  
Ο Φορέας Διαχείρισης παρείχε τις πρώτες 
βοήθειες σε δύο τραυματισμένα πουλιά τα 
οποία, ύστερα από συνεννόηση με το Σύλλογο 
Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής 
ΑΝΙΜΑ, μεταφέρθηκαν για περαιτέρω 
περίθαλψη στην Αθήνα.  
 

  
09.07.2019 Ασθενική σταχτάρα (Apus apus) από την 
περιοχή της Τρίπολης και 26.11.2019 Γκιώνης (Otus 
scops) από τον Άγ. Ανδρέα Αρκαδίας. Παροχή πρώτων 
βοηθειών στα πτηνά, στο ΚΠΕ Άστρους 

25.09.2019 Από τη δημόσια εκσκαφή φωλιάς θαλάσσιας χελώνας καρέτα Caretta caretta - ακτή Κάτω Βερβένων  
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Γνωμοδοτήσεις έργων – 
επιτόπιος έλεγχος 
περιβαλλοντικά ευαίσθητων 
περιοχών 

Ο Φορέας Διαχείρισης παρείχε 
γνωμοδοτήσεις για τις εκδιδόμενες 
κανονιστικές ή ατομικές διοικητικές 
πράξεις, στο πλαίσιο περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης για την έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων δεκαέξι (16) έργων 
που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης του, 
κατά την περίοδο αναφοράς του β’ 
εξαμήνου του 2019.  

 
21.11.2019 Διενέργεια αυτοψίας για την 
χωροθέτηση Αιολικού Σταθμού σε δασική περιοχή 

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

 Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικών 
Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, 

 Εγκατάσταση και λειτουργία 
Φωτοβολταϊκών Σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, 

 Εγκατάσταση παιδικής χαράς σε 
οικισμό,  

 Λειτουργία δεξαμενών εξάτμισης 
ελαιουργικών αποβλήτων.  

4.11.2019 Από τη διενέργεια ελέγχου σε οικόπεδο 
όπου λειτουργεί λιμνοδεξαμενή εξάτμισης-
οξείδωσης υγρών αποβλήτων  ελαιουργείου 

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 Φορέα, είτε από 
καταγγελίες πολιτών) πιέσεις στο φυσικό 
περιβάλλον. 

21.11.2019 Διενέργεια αυτοψίας και αποτύπωση 
στέρεων απορριμμάτων σε υγροτοπική περιοχή  

Αποτίμηση οικολογικής 
καταστροφής από την 
πυρκαγιά της 10-11 Αυγούστου 
2019 στην Ελαφόνησο  

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι 
επιπτώσεις από την πυρκαγιά της 10-11 
Αυγούστου 2019 στην Ελαφόνησο, ο 
Συντονιστής κ. Αργύριος Μπόγλης και ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 
κ. Δημήτριος Μήλιος, προέβησαν σε μία 
αρχική αποτίμηση της οικολογικής 
καταστροφής με χρήση υφιστάμενων 
γεωχωρικών δεδομένων και 
αποτελεσμάτων ανάλυσης δορυφορικών 
εικόνων από διεθνείς πιστοποιημένες 
Υπηρεσίες (Copernicus EMS, Beyond center 
και Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), 
αμέσως μετά την πυρκαγιά (στις 
13/08/2019).  

Η πρώτη χονδροειδής εκτίμηση της 
καμένης έκτασης που πραγματοποιήθηκε 
από το διεθνές κέντρο BEYOND είναι της 
τάξης των 511 Εκταρίων, ήτοι 5.110 στρ. 

Αποτύπωση της καμένης έκτασης από το Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών.  

Από τα χαρτογραφικά δεδομένα χωρικής 
αποτύπωσης χερσαίων τύπων οικοτόπων, 
του έργου «Ανάπτυξη υποδοµής χωρικών 
δεδοµένων µεγάλης κλίµακας (1:5.000) για 
τις χερσαίες προστατευόµενες περιοχές του 
δικτύου “NATURA 2000”», που υλοποίησε η 
Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση 
Α.Ε., η έκταση που κάηκε (σχεδόν στο 
σύνολό της) χαρακτηρίζεται από τον Τύπο 
Οικοτόπου του Παραρτήματος Ι της 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 5420-Φρύγανα από 
Sarcopoterium spinosum, ενώ ένα μικρό 
μέρος της καμένης έκτασης χαρακτηρίζεται 
από τον Τύπο Οικοτόπου Ελληνικού 
ενδιαφέροντος 5340-Garrigues της 
Ανατολικής Μεσογείου. Στην περιοχή 
διακρίνονται επίσης και ανθρωπογενείς 
χρήσεις γης (καλλιεργήσιμες εκτάσεις), οι 
οποίες φαίνεται να έχουν πληγεί. 

Σχετικά με την λήψη διαχειριστικών 
αποφάσεων για την αποκατάσταση της 
περιοχής, ο ΦΔ εκτιμάει ότι  η καμένη 
έκταση θα ανακάμψει και δεν απαιτείται η 
λήψη πρακτικών αποκατάστασης, καθώς, ο 
T.O. 5420 είναι πλήρως προσαρμοσμένος 
τόσο στις αντίξοες συνθήκες (ξηρασία, 
άνεμος, φτωχά εδάφη) όσο και στη 
βόσκηση. Πρόκειται για ανθεκτικές και 
δυναμικές κοινότητες με μεγάλη 
δυνατότητα αποίκησης διαταραγμένων 
περιοχών, όπως οι εγκαταλειμμένες 
καλλιέργειες, οι καμένες εκτάσεις, περιοχές 
διαβρωμένες και αποβραχωμένες και με 
πολύ καλή αναγεννητική ικανότητα. Η 
διατήρηση των φρυγανικών κοινοτήτων 
είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της 
υψηλής βιοποικιλότητάς τους. Ωστόσο, η 
λήψη διαχειριστικών μέτρων δεν είναι 
εύκολη, πέρα από την παύση της 
υπερβόσκησης και την αποφυγή συχνής 
καύσης.  

Εκτιμάται ότι οι οικολογικές επιπτώσεις της 
πυρκαγιάς είναι σημαντικές (κυρίως λόγω 
της έκτασής της), αλλά όχι μη 
αναστρέψιμες, καθώς η καμένη βλάστηση 
θα ανακάμψει μέσω της φυσικής διαδοχής. 
Τα σημαντικά αμμοθινικά οικοσυστήματα 
και οι εκτάσεις με το είδος Juniperus 
oxycedrus L. subsp. Macrocarpa 
(θαλασσόκεδρο) τα οποία αποτελούν 
οικοτόπους προτεραιότητας του 
Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
δεν επηρεάστηκαν  από την πυρκαγιά.  

http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2019/08/Proti-apotimisi-oikologikis-katastrofis-apo-pyrkagia_Elaphonisos2019.pdf
http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2019/08/Proti-apotimisi-oikologikis-katastrofis-apo-pyrkagia_Elaphonisos2019.pdf
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Επισκέψεις και ξεναγήσεις  

 
23.10.2019 Δραστηριότητες περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης στον Μουστό (πάνω) και στο ΚΠΕ 
Άστρους (κάτω), με τους μαθητές από το Δημοτικό 
Σχολείο Ανυφίου Αργολίδας  
 

 
 
 

 

24.10.2019 Από την ξενάγηση ομάδας από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, στον Μουστό  
 

 
26.10.2019 Ξενάγηση ομάδας ταξιδιωτών από την 
Αθήνα (Memnon Travel)  
 

7.11.2019 Το ΕΠΑΛ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους 
 

 

17.11.2019 Από την επίσκεψη ομάδας εκπαιδευτικών 
της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας στον υγρότοπο του Μουστού  
 

 
19.11.2019 Από την επίσκεψη του Δημοτικού 
Σχολείου Άστρους το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους  
 

 
24.11.2019 Στιγμιότυπο από την επίσκεψη ομάδας 
επισκεπτών από την Αθήνα στο ΚΠΕ της Καστάνιτσας  
 

29.12.2019 Αναμνηστική φωτογραφία με την ομάδα 
του 4ου Συστήματος Προσκόπων Νέας Σμύρνης στον 
Μουστό  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Επισκέψεις στα σχολεία 

Κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου 
του έτους πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο 
Νηπιαγωγείο των Δολιανών Αρκαδίας. Μέσα 
από το εκπαιδευτικό υλικό τα παιδιά 
ενημερώθηκαν για την καταγωγή των 
πουλιών, τα χαρακτηριστικά τους, αλλά και 
τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν κατά τις 
μεταναστεύσεις. Η επίσκεψη συνδυάστηκε με 
την κατασκευή ταΐστρας για τα πουλιά. 

18.11.2019 Στιγμιότυπο από την επίσκεψη στο 
Νηπιαγωγείο Δολιανών. Ενημέρωση μαθητών για την 
μετανάστευση των πουλιών  

Η επίσκεψη περιβαλλοντικής ενημέρωσης 
εντάσσεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης που 
πραγματοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης 
(σχετικό το υπ. αριθμ. πρωτ. Φ1/ΜΚ/152805/ 
158350 /Δ7 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ) κατά την 
σχολική περίοδο 2019-2020.   

Δράσεις 
Πληροφόρησης 
Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας 

1.450 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 2ου 
εξαμήνου του 2019. 
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Περιβαλλοντικές δράσεις και 
εκδηλώσεις  

Φεστιβάλ Μελιτζάzz 2019 “Bittersweet”  

Τα «Ταξιδιάρικα πουλιά» 
έκαναν στάση στο Κέντρο 
Πληροφόρησης Χλωρίδας του 
Πάρνωνα, στο πλαίσιο του 
φεστιβάλ Μελιτζάzz 2019 
“Bittersweet” στο Λεωνίδιο.  

 

 
8.7.2019 Από την παρουσίαση του ΦΔ για το κοινό του 
φεστιβάλ, στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου 
Πληροφόρησης Λεωνιδίου 

Οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στον Εκθεσιακό 
χώρο, παρακολούθησαν παρουσίαση για τον 
σκοπό λειτουργίας του Κέντρου που είναι η 
προβολή του φυτικού πλούτου του Πάρνωνα, 
τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης στις 
προστατευόμενες περιοχές της χωρικής του 
αρμοδιότητας και ενημερώθηκαν και για την 
υποψηφιότητα της περιοχής της 
Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου (Πάρνωνας 
– Μαλέας – Μονεμβασία) στο Παγκόσμιο 
Δίκτυο των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας του 
προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της 
UNESCO. Επίσης, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, 
ο Φορέας Διαχείρισης πραγματοποίησε 
εκδήλωση με περιβαλλοντικές 
δραστηριότητες για τα παιδιά και 
παρουσίαση για το μεταναστευτικό ταξίδι 
των πουλιών. Η επιμέλεια του υλικού της 
παρουσίασης έχει γίνει από την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία.  

Το Κέντρο παρέμεινε ανοιχτό στο κοινό καθ’ 
όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.  

Εκδήλωση για τη μετανάστευση των 
πουλιών στα Τσίντζινα Λακωνίας 

Στον συναρπαστικό κόσμο των πουλιών είχαν 
την ευκαιρία να ταξιδέψουν οι κάτοικοι του 
ορεινού χωριού του Πάρνωνα Πολύδροσο 
(Τσίντζινα) στη Λακωνία, στο πλαίσιο 

εκδήλωσης ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης, που διοργάνωσε ο 
Φορέας Διαχείρισης, σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο «Τα Τσίντζινα», στις 12 Αυγούστου 
2019. 

Στην πανέμορφη πλατεία του οικισμού με τα 
αιωνόβια πλατάνια, τα στελέχη του Φορέα 
Διαχείρισης παρουσίασαν πληροφορίες για το 
εκπληκτικό φαινόμενο της μετανάστευσης 
των πουλιών, ενώ τα παιδιά συμμετείχαν σε 
δραστηριότητες περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε η προβολή 
της ταινίας ντοκιμαντέρ με τίτλο «Από Βορρά 
σε Νότο, σ' Ανατολή και Δύση» σε κείμενα-
Σενάριο-Σκηνοθεσία του Στέλιου 
Χαραλαμπόπουλου, από το αρχείο του Φορέα 
Διαχείρισης.   

«Γιορτή του Δάσους  2019» στην 
Καστάνιτσα Αρκαδίας, 5-14/8/2019 

Με εκδηλώσεις και περιβαλλοντικά δρώμενα 
για τα παιδιά, με αθλητικές και καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες, πεζοπορίες στο δάσος, 
μουσικές βραδιές, ξεναγήσεις, κ.α., 
ολοκληρώθηκαν και φέτος οι καλοκαιρινές 
εκδηλώσεις που διοργάνωσε για 11η χρονιά ο 
Μορφωτικός & Φυσιολατρικός Σύλλογος των 
Απανταχού Καστανιτσιωτών στην 
Καστάνιτσα Αρκαδίας.  

Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε στη Γιορτή 
του Δάσους και στο πλαίσιο της εκδήλωσης: 

 λειτούργησε το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 

Καστάνιτσας, με ξεναγήσεις δεκάδων 
επισκεπτών στους χώρους του, 

 πραγματοποίησε περιβαλλοντικές 
δραστηριότητες για τα παιδιά (χάρτινες 
κατασκευές και ζωγραφική, κλήρωση 
αναμνηστικών εκδόσεων του ΦΔ, 
ομαδικά παιχνίδια, κ.λπ.), 

 διοργάνωσε εκδήλωση απελευθέρωσης 
πέντε αποθεραπευμένων Κιρκινεζιών 
Falco naumanni τα οποία είχε 
περιθάλψει και αποστείλει ο Σύλλογος 
Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας 
Ζωής «ΑΝΙΜΑ». 

Έκθεση «Πελοπόννησος EXPO 2019» στην 
Τρίπολη  

Η έκθεση «Πελοπόννησος Expo» που 
διοργανώθηκε από τα Επιμελητήρια 
Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, 
Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, 
πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 17 
Νοεμβρίου 2019 σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο στο κτήριο ΓΕΑ ΑΕ, στη ΒΙ.ΠΕ. 
Τρίπολης. Με ποικιλία στη θεματολογία, η 
φετινή έκθεση τράβηξε το ενδιαφέρον 
πλήθους επισκεπτών που περιηγήθηκαν στα 
περίπτερα με προϊόντα και υπηρεσίες από 
όλη την Πελοπόννησο.  

13.11.2019 Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας μαζί με 
παράγοντες τοπικών επιχειρήσεων και στελέχη του 
ΦΔ στο περίπτερο της έκθεσης  

Ο Φορέας Διαχείρισης φιλοξενήθηκε στο 
περίπτερο του Δήμου Β. Κυνουρίας. Μέσω 
της έκθεσης δόθηκε μια ευκαιρία να 
ενημερωθεί το κοινό της ευρύτερης περιοχής 
για την πολύπλευρη αξία του 
οικοσυστήματος των περιοχών αρμοδιότητας 
του Φορέα Διαχείρισης.    

http://www.melitzazz.gr/?doing_wp_cron=1578655717.8782169818878173828125
http://www.melitzazz.gr/?doing_wp_cron=1578655717.8782169818878173828125
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Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών στον 
Μουστό και στην Στυμφαλία 5-6/10/2019 

 
 

 
6.10.2019 Από την Γιορτή των Πουλιών στην λίμνη 
Στυμφαλία 

Μια ξεχωριστή ημέρα κοντά στη φύση είχαν 
την ευκαιρία να περάσουν όσοι και όσες 
βρέθηκαν στον υγρότοπο Μουστού (5/10) 
στην Αρκαδία και στη λίμνη Στυμφαλία (6/10) 
στην Κορινθία, με παρατήρηση πουλιών, 
δημιουργικά εργαστήρια για τα παιδιά και 
πλήθος άλλων δράσεων αφιερωμένων στη 
φθινοπωρινή μετανάστευση. 

Οι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν στη φύση 
και ενημερώθηκαν για τα είδη ορνιθοπανίδας 
που απαντούν στις υγροτοπικές περιοχές 
Μουστού και Στυμφαλίας, καθώς επίσης και 
για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την 
προστασία τους1. Επιπλέον στο μονοπάτι 
ερμηνείας της λίμνης Στυμφαλίας, που 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 
LIFE-Stymfalia, το κοινό της εκδήλωσης είχε 
την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά 
την επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον δύο 

                                                                                 
 

 

1 Οι εν λόγω περιοχές υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, 
Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας και 
εντάσσονται στις περιοχές του δικτύου Natura 
2000 «ΕΖΔ-ΖΕΠ Λίμνη Στυμφαλίας» (GR 2530002) 
και «ΕΖΔ Λιμνοθάλασσα Μουστού» (GR 2520003) 
(ΕΖΔ: Ειδική Ζώνη Διατήρησης, ΖΕΠ: Ζώνη 
Ειδικής Προστασίας). 

αποθεραπευμένων γερακίνων, δράση που 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), 
το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας και 
τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης 
Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ. 

 

“Η Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών είναι ένα 
ετήσιο γεγονός που πραγματοποιείται σε 

περισσότερες από 100 χώρες και συντονίζεται 
από την παγκόσμια ομοσπονδία 

περιβαλλοντικών οργανώσεων για την 
προστασία των πουλιών BirdLife International. 
Στην Ελλάδα ο συντονισμός των εκδηλώσεων 

γίνεται από την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 
Εταιρεία, εταίρο της BirdLife στην χώρα μας”. 

Εθελοντικός καθαρισμός στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού 
Ακτών 2019  

Ο Φορέας Διαχείρισης με τη συνεργασία του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στο πλαίσιο της 
Παγκόσμιας Εκστρατείας Εθελοντικού 
Καθαρισμού Ακτών 2019, συμμετείχε σε 
εθελοντική δράση καθαρισμού στις 12 
Οκτωβρίου 2019 με σημείο δράσης την 
ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας του 
Μουστού. Ο καθαρισμός είχε συμβολικό 
χαρακτήρα και στόχευε κυρίως στην 
ενημέρωση, ευαισθητοποίηση αλλά και στην 
ενεργό συμμετοχή των πολιτών και της 
τοπικής κοινωνίας για την πρόληψη της 
ρύπανσης και την ανάγκη διατήρησης ακτών 
και θαλασσών καθαρών από απορρίμματα. 

Ο Παγκόσμιος Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτών 
αποτελεί πρωτοβουλία του Ocean Conservancy, 
ενώ για τη χώρα μας η Ελληνική Ένωση 
Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – 
HELMEPA τον συντονίζει για 29η χρονιά.  

Η διοργάνωση του καθαρισμού 
πραγματοποιείται για 6η συνεχόμενη χρονιά 
από τον Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο των 
προγραμματισμένων δράσεων 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που 

υλοποιεί, με στόχο την περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

12.10.2019 Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, κ. 
Γιώργος Καμπύλης μαζί με ευαισθητοποιημένους 
πολίτες και στελέχη του ΦΔ, απομακρύνουν 
απορρίμματα στην ευρύτερη περιοχή του Μουστού. 

36η Γιορτή Κάστανου στην Καστάνιτσα 
Αρκαδίας 

Για 9η χρονιά ο Φορέας Διαχείρισης 
συμμετείχε στον εορτασμό μιας από τις 
σημαντικότερες γιορτές τοπικών προϊόντων 
της χώρας μας, στην Γιορτή του Καστάνου 
στην Καστάνιτσα Αρκαδίας, με την λειτουργία 
του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
που βρίσκεται στον εν λόγω παραδοσιακό 
οικισμό. Το Κέντρο Ενημέρωσης παρέμεινε 
ανοικτό για το κοινό της εκδήλωσης που 
διοργανώνεται εδώ και 36 χρόνια από τον 
Μορφωτικό και Φυσιολατρικό Σύλλογο των 
Απανταχού Καστανιτσιωτών.  

Εκατοντάδες επισκέπτες ξεναγήθηκαν στους 
χώρους του Κέντρου, ήτοι στην Έκθεση 
Ερμηνείας Περιβάλλοντος και την Έκθεση 
Παραδοσιακών Επαγγελμάτων, 
παρακολούθησαν τις ταινίες ντοκιμαντέρ του 
ΦΔ με περιεχόμενο την οικολογική και 
ιστορική-πολιτιστική αξία της περιοχής αλλά 
και ενημερώθηκαν για τις δράσεις που 
υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης στην 
προστατευόμενη περιοχή.  
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Συνεντεύξεις  

Η διάχυση πληροφορίας για την αξία και τη 
συνεπαγόμενη ανάγκη προστασίας των 
περιοχών αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης 
υλοποιείται μεταξύ άλλων και μέσω 
συνεντεύξεων των στελεχών του προσωπικού 
αλλά και του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. 
του Φορέα Διαχείρισης, προς τα τοπικά και 
περιφερειακά ΜΜΕ. Περιγράφονται συνοπτικά 
στη συνέχεια οι συνεντεύξεις που αναφέρονται 
στην περίοδο του 2ου εξαμήνου του 2019:  

 Συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ 
Τρίπολης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
της Γιορτής του Δάσους στην Καστάνιτσα 
Αρκαδίας. Με αφορμή την Γιορτή του 
Δάσους, που διοργανώνεται σε ετήσια βάση 
από τον Μορφωτικό & Φυσιολατρικό 
Σύλλογο των Απανταχού Καστανιτσιωτών, ο 
υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφόρησης 
Καστάνιτσας κ. Διαμαντής Αρβανίτης 
παραχώρησε τηλεφωνική συνέντευξη, στο 
ραδιόφωνο της ΕΡΤ Τρίπολης, σε απευθείας 
σύνδεση από την Καστάνιτσα και το Κέντρο 
Πληροφόρησης, μιλώντας για τη συμμετοχή 
του Φορέα Διαχείρισης στις εν λόγω 
εκδηλώσεις. 

 Συνέντευξη στο ραδιόφωνο και την 
τηλεόραση της ΕΡΤ στο πλαίσιο της 
Πανευρωπαϊκής Γιορτής των Πουλιών. Στο 
πλαίσιο του εορτασμού της Γιορτής των 
Πουλιών 2019, παραχωρήθηκε από την 
υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων –ξεναγό του 
Φορέα Διαχείρισης, Κατερίνα Πανταζή, α) 
στις 4/10 ραδιοφωνική συνέντευξη στον 
δημοσιογράφο της ΕΡΤ Τρίπολης, κ. Γιάννη 
Γαλανόπουλο, και β) στις 5/10, τηλεοπτική 
συνέντευξη σε απευθείας σύνδεση από τον 
Μουστό, στην εκπομπή της ΕΡΤ «Μαζί το 
Σαββατοκύριακο» στην δημοσιογράφο της 
ΕΡΤ, Γιώτα Καμπισιούλη.  

Το απόσπασμα της εκπομπής της ΕΡΤ «Μαζί 
το Σαββατοκύριακο» αναρτήθηκε στη σελίδα 

του Φορέα Διαχείρισης στο Facebook 
https://www.facebook.com/fdparnonas 

 Συνέντευξη στο Web κανάλι του Arcadia 
Portal στο πλαίσιο της Έκθεσης 
Πελοπόννησος EXPO 2019. Ο υπεύθυνος 
του Τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης και 
Εφαρμογών Διαχείρισης κ. Δήμος 
Αναστόπουλος, παραχώρησε στις 14/11 
συνέντευξη στο Web κανάλι του Arcadia 
Portal κατά τη διάρκεια της έκθεσης 
Πελοπόννησος EXPO 2019, σε απευθείας 
σύνδεση από το περίπτερο του Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας.  

 
05.10.2019 Από το ρεπορτάζ της ΕΡΤ στον Μουστό 
με αφορμή την Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών 
 

 

14.11.2019 Στην κάμερα του Arcadia Portal μίλησαν 
(εικονιζόμενοι από αριστερά), ο πρόεδρος της 
Mainalon Κοιν Σ.Ε.Π, κ. Γιάννης Λαγός, ο Δήμαρχος 
Β. Κυνουρίας κ. Γιώργος Καμπύλης, ο υπεύθυνος του 
Τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης και Εφαρμογών 
Διαχείρισης του ΦΔ κ. Δήμος Αναστόπουλος και ο 
Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Γαρδικιώτης Γεώργιος. 

.

Έκδοση Ημερολογίου Φορέα 
Διαχείρισης 

 

Με την ολοκλήρωση του β΄εξαμήνου του 2019 ο 
Φορέας Διαχείρισης εξέδωσε ένα νέο 
ημερολόγιο το οποίο αφορά στο έτος 2020 και 
που αφιερώνεται σε όλες τις περιοχές 
αρμοδιότητάς του.  

Δεδομένου ότι η χωρική αρμοδιότητα του 
Φορέα Διαχείρισης διευρύνθηκε σημαντικά 
(σύμφωνα με τον Ν. 4519/2018 ) στο ημερολόγιο 
παρουσιάζονται ανά μήνα οι συνολικά 14  

περιοχές του Δικτύου Natura 2000 (ΕΖΔ: Ειδικές 
Ζώνες Διατήρησης, ΖΕΠ: Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας Ορνιθοπανίδας, πΤΚΣ: 
προτεινόμενος Τόπος Κοινοτικής Σημασίας) που 
εμπίπτουν στην νέα χωρική αρμοδιότητά του.   

 

Για την παραγωγή του ημερολογίου συνέβαλλαν 
ουσιαστικά αρκετοί φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και Σύλλογοι. Επίσης, ο 
φωτογραφικός εμπλουτισμός του ημερολογίου 
στηρίχτηκε πρωτίστως στο φωτογραφικό 
αρχείου του ΦΔ ΠΜΜΜ αλλά και σε ειδικούς  

επιστήμονες, στους οποίους γίνεται μνεία 
αναλυτικά στο οπισθόφυλλο του 
ημερολογίου.  

Ευχαριστίες οφείλονται σε όλους όσοι 
μοιράστηκαν με τον Φορέα Διαχείρισης το 
υλικό και τις γνώσεις τους και συνέβαλλαν 
στην ολοκλήρωση του ημερολογίου. 

Η δαπάνη παραγωγής του ημερολογίου 
καλύφθηκε από τις πιστώσεις του ΦΔ ΠΜΜΜ 
μέσω της χρηματοδότησης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας για το έτος 2019.    

https://www.facebook.com/fdparnonas
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Λοιπές Δράσεις 

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης 
σε ημερίδες 

2.10.2019 Δημόσια Διαβούλευση για την 
εφαρμογή μέτρων προστασίας και 
διαχείρισης του οικοτόπου προτεραιότητας 
*2250  

Δύο στελέχη του επιστημονικού προσωπικού 
του Φορέα Διαχείρισης (κα. Κανελίδου, κος. 
Αναστόπουλος) μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
κ. Μήλιος συμμετείχαν στη δημόσια 
διαβούλευση για την εφαρμογή μέτρων 
προστασίας και διαχείρισης του οικοτόπου 
προτεραιότητας *2250 (Θίνες των παραλίων 
με Juniperus spp.) στα πλαίσια του 
πρωτοκόλλου ολοκληρωμένου εθνικού 
προγράμματος Life Integrated Project-LIFE IP, 
που συντονίζεται από το ΥΠΕΝ, στο 
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Στη συζήτηση 
τοποθετήθηκαν προβάλλοντας παρουσιάσεις 
σχετικά με το έργο και τον Τύπο Οικοτόπου 
*2250 (σχέδιο δράσης, πιέσεις-απειλές, 
σημασία):  

 Ο Καθ. Παναγιώτης Δημόπουλος, ως 
Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου LIFE 
IP 4 NATURA, για το Πανεπιστήμιο 
Πατρών (εικόνα 1) 

 Ο Αν. Καθ. Ιωάννης Τσιριπίδης, 
αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος 
Βιολογίας του Α.Π.Θ. (εικόνα 2) 

 Ο Δρ. Κόκκορης Ιωάννης, διδάκτωρ του 
Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών (εικόνα 3)  

Οι εκπρόσωποι των παρευρισκομένων 
φορέων, παρέθεσαν τη γνώση που κατέχουν 
για τον υπό συζήτηση Τ.Ο., τις πιέσεις που 
δέχεται στις περιοχές αρμοδιότητας τους, την 
ανάγκη προστασίας του, την έλλειψη 
αρμοδιοτήτων που τους καθιστά 
ανήμπορους, την γραφειοκρατία και τα 
εμπόδια που προκύπτουν κατά την 
υλοποίηση δράσεων.  

Από την πλευρά του ο Φορέας Διαχείρισης 
αναφέρθηκε στην παρουσία του Τ.Ο. στην 
περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του, τις 
πιέσεις που δέχεται, την κατάσταση 

διατήρησης του με βάση τα υπάρχοντα 
δεδομένα και την προγραμματισμένη 
εκπόνηση προκαταρκτικής εκτίμησης, ώστε 
να επικαιροποιηθεί η γνώση σχετικά με αυτή. 
Επίσης, έγινε λόγος για τις επεμβάσεις που 
προτίθεται να εφαρμόσει (όπως αυτές 
υποδειχτούν από προκαταρκτική μελέτη), 
ώστε να διατηρηθεί/βελτιωθεί η τρέχουσα 
κατάσταση διατήρησης. 

     

Εικόνα 1: Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου LIFE IP 
4 NATURA, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, 
Παναγιώτης Δημόπουλος 

 
Εικόνα 2: Από την παρουσίαση του Αναπληρωτή 
καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. κ. 
Ιωάννη Τσιριπίδη 

 
Εικόνα 3: Από την παρουσίαση του Δρ. του Τμήματος 
Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ιωάννη 
Κόκκορη  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Δημήτρης Μήλιος 
αναφέρθηκε στα χρόνια προβλήματα των 
Φορέων Διαχείρισης (ελλιπείς αρμοδιότητες, 
μη δεσμευτικό χαρακτήρα γνωμοδοτήσεων, 
έλλειψη προσωπικού).  

09.10.2019 Ημερίδα-Διαβούλευση για τους 
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών του ΥΠΕΝ 

Στις 9/10 πραγματοποιήθηκε από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ημερίδα- διαβούλευση με θέμα «Φορείς 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών: 
Παρόν και Μέλλον» με αντικείμενο την 
αποτίμηση του υφιστάμενου θεσμικού 
πλαισίου και η αξιολόγηση της λειτουργίας 
των Φορέων Διαχείρισης, αλλά και η 
ανταλλαγή απόψεων για μια πιθανή 
μεταρρύθμιση του συστήματος και οι 
προοπτικές του. 

 
9.10.2019 Ομιλία του υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της 
ημερίδας  

Παρόντες στην ημερίδα-διαβούλευση ήταν ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. 
Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημήτρης 
Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Κωνσταντίνος 
Αραβώσης, και ο Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού 
και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιος 
Μπακογιάννης. Στην ημερίδα-διαβούλευση, 
συμμετείχαν μεταξύ άλλων και 
τοποθετήθηκαν επί του θέματος της 
ημερίδας:  

 πρόεδροι και συντονιστές των 36 
ΦΔΠΠ, 

 εκπρόσωποι των εργαζομένων στους 
ΦΔΠΠ, 

 εκπρόσωποι των 13 Περιφερειών, 
 εκπρόσωποι των δήμων στις περιοχές 

ευθύνης των ΦΔΠΠ (μέσω ΚΕΔΕ), 
 εκπρόσωποι 20 ΜΚΟ, που εμπλέκονται 

στους ΦΔΠΠ, 
 εκπρόσωποι των επαγγελματιών (μέσω 

του Επιμελητηρίου), 
 αρμόδιες και συναρμόδιες για τους 

ΦΔΠΠ υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, 
 εκπρόσωποι της επιστημονικής 

κοινότητας, 
 ο πρόεδρος της επιτροπής «Φύση 

2000», 
 ο συντονιστής και οι εκπρόσωποι των 

μελετητών για τις Ειδικές 
Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) και τα 
Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) των 
Προστατευόμενων Περιοχών.  

Τον Φορέα Διαχείρισης εκπροσώπησε, ο 
Πρόεδρος του ΔΣ κ. Δημήτρης Μήλιος και ο 
Συντονιστής του ΦΔ. κ. Αργύριος Μπόγλης.   
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Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης 
σε συνέδρια  

29.09-02.10/2019 Πανελλήνιο Δασολογικό 
Συνέδριο, στο Λιτόχωρο Πιερίας 

Στις εργασίες του 19ου Πανελλήνιου 
Δασολογικού Συνεδρίου με θέμα “Η συμβολή 
των δασικών οικοσυστημάτων στην ορεινή 
οικονομία και στην προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος” που διοργανώθηκε στο 
Λιτόχωρο Πιερίας από 29 Σεπτεμβρίου έως 2 
Οκτωβρίου 2019 συμμετείχε ο Φορέας 
Διαχείρισης. Στο Συνέδριο που διοργάνωσε η 
Ελληνική Δασολογική Εταιρεία σε συνεργασία 
με τοπικούς φορείς του Ν. Πιερίας, τον Φορέα 
Διαχείρισης εκπροσώπησε, ο Συντονιστής του 
ΦΔ κ. Αργύριος Μπόγλης, Δασολόγος MSc.   

 

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν σύγχρονες 
δασικές έρευνες που αφορούν όλους τους τομείς 
που ασχολούνται με την διαχείριση των δασών, 
δασικών εκτάσεων και του φυσικού 
περιβάλλοντος γενικότερα. Την τελευταία ημέρα 
του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε εκδρομή 
στον Όλυμπο για ενημέρωση των Συνέδρων 
σχετικά με την παγκόσμια 
οικολογική/ιστορική/δασική αξία του 
σημαντικότερου Εθνικού Δρυμού της Ελλάδας.  

Ο Φορέας Διαχείρισης επιδίωξε με την 
συμμετοχή του στο 19ο Πανελλήνιο Δασολογικό 
Συνέδριο, την ανταλλαγή απόψεων, την 
δικτύωση και την εξασφάλιση συνεργασίας με 
Έλληνες και ξένους δασολόγους επιστήμονες 
που συμμετείχαν στο Συνέδριο, με απώτερο 
σκοπό την προστασία, ορθή διαχείριση και 
ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών.  

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής 
Βοτανικής Εταιρείας, με τίτλο «Η Φυτική 
Ποικιλότητα στα Οικοσυστήματα της 
Ελλάδας» 

Δύο στελέχη του επιστημονικού προσωπικού 
εκπροσώπησαν τον Φορέα Διαχείρισης στο 16ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής 
Εταιρείας, ο κ. Μπόγλης και η κα. Κανελίδου, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο 

Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων 
(ΙΜΔΟ) -ΕΛΓΟ «Δήμητρα», από 10 έως 
13.10.2019. 

 

Στο συνέδριο μεταξύ άλλων έδωσαν το παρών 
στελέχη του ΥΠΕΝ, μέλη (εκπαιδευτές, 
φοιτητές) της πανεπιστημιακής κοινότητας στο 
αντικείμενο της βιολογίας-φυσιολογίας φυτών 
και της μυκητολογίας, ερευνητές του ΙΜΔΟ,  
στελέχη Φορέων Διαχείρισης (Εθνικών Δρυμών 
Παρνασσού και Ολύμπου), μελετητές και μέλη 
ΜΚΟ.  

 
13.10.2019 Από την παρουσίαση της Δρ. Ευαγγελίας Ν. 
Δασκαλάκου, από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών 
Οικοσυστημάτων  

Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου (10.10.2019) 
περιλάμβανε την απονομή τιμητικών 
διακρίσεων σε επιστήμονες με σημαντικό 
ερευνητικό έργο, καθώς και την κεντρική ομιλία 
του Συνεδρίου. Τις επόμενες δύο ημέρες (11-
12.10.2019) παρουσιάστηκε το σύνολο των 
ερευνητικών εργασιών, ταξινομημένες ανάλογα 
με το περιεχόμενο τους σε επτά κατηγορίες 
(Συνεδρίες): 

 Καταγραφή και Αξιολόγηση της 
Φυτοποικιλότητας. 

 Διατήρηση και Διαχείριση Ειδών και 
Οικοτόπων.  

 Η Ελληνική χλωρίδα και το έργο 
«Χλωρίδα της Ελλάδας» (Flora of Greece 

project) – Φυλογένεση – Ταξινομική 
Φυτών –Φυλογεωγραφία. 

 Φυτά και Εφαρμοσμένη Έρευνα – 
Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση.  

 Κυτταρική Βιολογία – Φυσιολογία – 
Οικοφυσιολογία –Βιοχημεία.  

 Μυκητολογία. 
 Καλλιέργεια και βιοτεχνολογικές 

εφαρμογές φυκών και υδροχαρών 
φυτών στο πλαίσιο της κυκλικής βιο-
οικονομίας. 

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρησης 
σε συναντήσεις εργασίας 

05.07.2019 Συνάντηση εργασίας στο ΚΠΧΠ στο 
Λεωνίδιο  

Συνάντηση εργασίας υπό τον συντονισμό της 
Ομάδας Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής 
Πάρνωνα, στο πλαίσιο του διακρατικού σχεδίου 
συνεργασίας “Say cheese! Balcan cheese” με 
Ρουμανικές Ομάδες Τοπικής Δράσης 

πραγματοποιήθηκε στις 05 Ιουλίου 2019, στην 
αίθουσα προβολών και ενημερωτικών 
δραστηριοτήτων του Κέντρου Πληροφόρησης 
για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα στο Λεωνίδιο 
Αρκαδίας.  

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης κ. Δημήτρης 
Μήλιος παρέστη στην έναρξη της συνάντησης 
και απεύθυνε καλωσόρισμα-χαιρετισμό στις 
εργασίες της ομάδας, δηλώνοντας μεταξύ 
άλλων, ότι για την υλοποίηση του έργου 
αποκατάστασης του παλιού Δημοτικού Σχολείου 
Βασκίνας και την μετατροπή του σε Κέντρο 
Πληροφόρησης για την Χλωρίδα του Πάρνωνα, 
υπήρξε ουσιώδης συνεργασία μεταξύ 
αντιπροσώπων τριών τοπικών φορέων, ήτοι, 
του κ. Λυσίκατου Χαράλαμπου, Δημάρχου 
Νότιας Κυνουρίας, του κ. Μπερέτσου Μαρίνη, 
Γενικού Διευθυντή της Αναπτυξιακής Πάρνωνα 
αλλά και του ιδίου. Ο Πρόεδρος, αφού 
μνημόνευσε τα κοινά στοιχεία που έχουν μεταξύ 
τους οι λαοί των Βαλκανίων, ευχήθηκε καλή 
συνέχεια στην επίτευξη των στόχων των 
συμμετεχόντων εταίρων, η οποία όπως 
ανέφερε, μπορεί να γίνει μόνο μέσα από 
ομαδικό πνεύμα και συνεργασία, δίνοντας ως 
παράδειγμα την καλή συνεργασία μεταξύ των 
ανωτέρω τριών φορέων για την 
πραγματοποίηση του δύσκολου έργου της 
αποκατάστασης και μετατροπής του 
υφιστάμενου κτηρίου σε Κέντρο Πληροφόρησης 
για την Χλωρίδα του Πάρνωνα.   
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14.09.2019 - 1ο Συμπόσιο με θέμα: «Elafonisos 
2025 … After the fire»  
Στο 1ο Συμπόσιο με θέμα: «Elafonisos 2025 … 
After the fire», που διοργανώθηκε από το 
Σωματείο «Σύλλογος για την Οικολογική και 
Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ελαφονήσου» στην 
Ελαφόνησο, παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του 
Φορέα Διαχείρισης στις 14.09.2019. 

 
Στη συνάντηση εργασίας που προηγήθηκε το 
πρωί του Σαββάτου 14/9, συμμετείχαν η 
Δήμαρχος Ελαφονήσου κυρία Ευσταθία Λιάρου, 
ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων Δρ. Γρηγόριος Νικ. Βάρρας, 
ξενοδόχοι και ευαισθητοποιημένοι κάτοικοι του 
νησιού, ενώ πραγματοποιήθηκε ζωντανή 
τηλεφωνική σύνδεση από το νησί της Πάρου με 
την κυρία Ζάνα Κοντομανώλη ως εκπρόσωπος 
της πρωτοβουλίας Clean Blue Paros.  
Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Συντονιστής του 
ΦΔ ΠΜΜΜ κ. Αργύριος Μπόγλης, «σύστησε» 
στους συμμετέχοντες τον Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, 
οι περιοχές αρμοδιότητας του οποίου 

διευρύνθηκαν σημαντικά, περιλαμβάνοντας 
πλέον εκτός από την υφιστάμενη κατά την 
έναρξη ισχύος του περιοχή ευθύνης [Κ.Υ.Α υπ’ 
αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010)], και 
δεκατέσσερις (14) περιοχές του Δικτύου Natura 
2000. Μεταξύ των περιοχών αυτών είναι και η 
Ειδική Ζώνη Διατήρησης – Περιοχή Νεάπολης 
και Νήσος Ελαφόνησος (κωδικός: GR 2540002). 
Παρουσιάστηκαν οι «Διαχειριστικές δράσεις για 
την προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας» που έχουν προγραμματιστεί 
για την περιοχή της Ελαφονήσου που 
εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-
2020). Έγινε επίσης συζήτηση για την «1η 
Αποτίμηση Οικολογικής Καταστροφής από την 
πυρκαγιά της 10-11 Αυγούστου 2019 στην 
Ελαφόνησο» όπως ανακοινώθηκε από τον 
Φορέα Διαχείρισης λίγες μέρες μετά το 
περιστατικό, στις 13/8.

 
Το απόγευμα της ίδια μέρας, πραγματοποιήθηκε 
ανοιχτή συνάντηση στο πλαίσιο της οποίας ο 
συντονιστής του ΦΔ παρουσίασε 
επιγραμματικά, τις δράσεις του ΦΔ ΠΜΜΜ που 

έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 
και αφορούν στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης – 
Περιοχή Νεάπολης και Νήσος Ελαφόνησος 
(κωδικός: GR 2540002), δίνοντας παράλληλα 
πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό οικολογικό 
δίκτυο Natura 2000, ενώ στη συνέχεια απάντησε 
και σε αρκετές ερωτήσεις του κοινού της 
εκδήλωσης.  
Πιο συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες της 
συνάντησης, εκπρόσωποι της Τ.Α., μόνιμοι 
κάτοικοι του νησιού, ξενοδόχοι, εστιάτορες, 
αλιείς κλπ. ενημερώθηκαν για τις 
προγραμματισμένες δράσεις του Φορέα 
Διαχείρισης που στοχεύουν κυρίως, στη 
βελτίωση του βαθμού διατήρησης 
προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών 
(Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ & 2009/147/ΕΚ), των οποίων 
ο σημερινός βαθμός κρίνεται μη ικανοποιητικός 
ή χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης, και 
σε δράσεις διαχείρισης και προστασίας ειδών και 
τύπων οικοτόπων εθνικού ενδιαφέροντος που 
αποδεδειγμένα χρήζουν προστασίας.  
 

 

.

09.11.2019 - 2ο Συμπόσιο με θέμα: «Elafonisos 
2025 … After the fire» Εκπρόσωποι του Φορέα 
Διαχείρισης παραβρέθηκαν στις 9 Νοεμβρίου 
2019, στην Ελαφόνησο για τη διεξαγωγή του 2ου 

συμποσίου με θέμα: «Elafonisos 2025 … After the 
fire», κατόπιν προσκλήσεως του Σωματείου 
«Σύλλογος για την Οικολογική και Βιώσιμη 
Ανάπτυξη της Ελαφονήσου» . 

  
Στη συνάντηση συμμετείχαν κάτοικοι της 
ευρύτερης περιοχής - ευαισθητοποιημένοι 
πολίτες, εκπρόσωποι της Τοπ. Αυτοδιοίκησης, 
ξενοδόχοι, αλιείς κλπ. προκειμένου να 
αναφέρουν αλλά και να συζητήσουν για άλλη 

μια φορά τα περιβαλλοντικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η Ελαφόνησος καθώς και να 
ενημερωθούν μεταξύ άλλων για τις 
προγραμματισμένες δράσεις του Φορέα 
Διαχείρισης. 

 
Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Συντονιστής του 
ΦΔ ΠΜΜΜ κ. Μπόγλης Αργύριος, παρουσίασε 
τις περιοχές αρμοδιότητας του Φορέα 
Διαχείρισης καθώς και πληροφορίες που 
αφορούν στο Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο 
NATURA 2000. Το κοινό της εκδήλωσης 
ενημερώθηκε για τις δράσεις του Φορέα 

Διαχείρισης που ως στόχο έχουν, τη βελτίωση 
του βαθμού διατήρησης προστατευόμενων 
οικοτόπων και ειδών, καθώς και για τις δράσεις 
διαχείρισης - προστασίας ειδών και τύπων 
οικοτόπων εθνικού ενδιαφέροντος, που 
αποδεδειγμένα χρήζουν προστασίας. 
Παρουσιάστηκαν επίσης οι «Διαχειριστικές 
δράσεις για την προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας» οι οποίες έχουν 
προγραμματιστεί για την περιοχή της 
Ελαφονήσου και αφορούν συγκεκριμένα στην 
Ειδική Ζώνη Διατήρησης – Περιοχή Νεάπολης 
και Νήσος Ελαφόνησος (κωδικός: GR 2540002).  

Η παρουσία του Φορέα Διαχείρισης 
στην εκδήλωση ολοκληρώθηκε με 

την παρουσίαση της υποψηφιότητας αναγνώρισης 
του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα - Μαλέα, 
στο πλαίσιο υποβολής φακέλου στο πρόγραμμα 
“Άνθρωπος και Βιόσφαιρα” (“Man And the 
Biosphere Programme – MAB”) της UNESCO.    

https://commonseas.com/el/countries/clean-blue-paros
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Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης 
σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον εντοπισμό 
και προστασία φωλεών ωοτοκίας της 
θαλάσσιας χελώνας καρέτα, από 
εκπροσώπους του Συλλόγου για την 
Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας 
ΑΡΧΕΛΩΝ, 03-05.07.2019 στον Κυπαρισσιακό 
Κόλπο  

Η υπεύθυνη του Τμήματος Προστασίας & 
Διαχείρισης, κα. Α. Κανελίδου και οι 
επόπτες/φύλακες κ.κ. Ι. Δημητρακόπουλο και Φ. 
Δημάκου του Φορέα Διαχείρισης συμμετείχαν 
κατά το διήμερο 3-5/07/2019 σε εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για την εκμάθηση των μεθόδων 
εντοπισμού, καταγραφής και προστασίας των 
φωλεών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας 
καρέτα Caretta caretta, από εκπροσώπους του 
Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας 
Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ.  

3.7.2019 Εκπαίδευση σε πρακτικές 
εντοπισμού και προστασίας (κλωβός ή 
πλέγμα) των φωλεών ωοτοκίας 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε 
σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης 
Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και 
Κυπαρισσιακού Κόλπου (ΦΔΥΚΣΚΚ), στα 
πλαίσια του ΠΕ 2.2 «Δικτύωση 
Εσωτερικού», του Υποέργου 1 
«Διαχειριστικές Δράσεις για την Προστασία 
και διατήρηση της βιοποικιλότητας» της 
Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου 
& Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και 
Οικοτόπων», του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-

2020» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ), με Κωδικό ΟΠΣ 
5033190.  

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος 
αποτέλεσε η κατανόηση ορθών πρακτικών 
για τον εντοπισμό και επιβεβαίωση 
παρουσίας φωλιών ωοτοκίας στις ακτές και 
η εκμάθηση μεθόδων προστασίας τους, ενώ 
εξασφαλίστηκε και η ενίσχυση της 
συνεργασίας με τον Φορέα Διαχείρισης 
Υγροτόπων Κοτυχίου –Στροφυλιάς και 
Κυπαρισσιακού Κόλπου, αυξάνοντας την 
αποτελεσματικότητα σε θέματα κοινής 
αρμοδιότητας. 

3.7.2019 Από την επίσκεψη στον 
Περιβαλλοντικό Σταθμό Αγιαννάκη, στον 
Κυπαρισσιακό Κόλπο 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε διήμερη 
διάρκεια και πραγματοποιήθηκε τις 
πρωινές ώρες της 4ης και 5ης Ιουλίου 2019, 
με πεδίο εφαρμογής τις ακτές Αγιαννάκη 
και Καλό Νερό του Κυπαρισσιακού Κόλπου. 
Ο συνολικός αριθμός στελεχών των 
συνεργαζόμενων ΦΔΠΠ που συμμετείχε 
ήταν έξι, ενώ κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες 
τριών ατόμων η κάθε μια. Σε κάθε ομάδα 
υπήρχε εκπροσώπηση και από τους δύο 
Φορείς Διαχείρισης.  

Πρόγραμμα ενημέρωσης & εκπαίδευσης 
πολιτών για προστασία από φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές, από 
στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης της 
Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, 12-
13.10.2019 στην Τρίπολη  

Δυο στελέχη από το επιστημονικό 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης (κα. 
Κανελίδου, κος. Αναστόπουλος) και ένας 
φύλακας/επόπτης (κος. Δημητρακόπουλος), 
παρακολουθήσαν την εκπαιδευτική 
διημερίδα για την προστασία των πολιτών 
από τις φυσικές καταστροφές από ειδικά 
εκπαιδευμένα στελέχη της Κεντρικής 

Διοίκησης της Ελληνικής Ομάδας 
Διάσωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Act to Protect», στο Αποστολοπούλειο 
Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης.  

Κατά την πρώτη ημέρα αναπτύχθηκαν 
σωστοί τρόποι πρόληψης και διαχείρισης 
έκτακτης ανάγκης και τρόποι 
αντιμετώπισης επιπτώσεων μετά από μία 
φυσική καταστροφή, όπως πυρκαγιά, 
πλημμύρα και σεισμό. Επίσης, 
παρουσιάστηκε θεματική ενότητα με 
οδηγίες για την παροχή Πρώτων Βοηθειών 
σε περιπτώσεις τραυματισμού. Τη δεύτερη 
ημέρα η ημερίδα συνεχίστηκε με τις 
θεματικές: 

 Ιστορία της διάσωσης 
 Προστασία από τους Κεραυνούς 
 Πρακτικοί τρόποι πρόγνωσης του 

καιρού 
 Επικοινωνίες σε μια έκτακτη ανάγκη 
 Υποστηρίζω με ελάχιστα μέσα 

εξοπλισμού μια έκτακτη ανάγκη στη 
ύπαιθρο 

 Προσεγγίζοντας την ανθρώπινη 
υπέρβαση 

 Χρονικά επιχειρήσεων 
Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν από 
το ιδρυτικό στέλεχος της Ελληνικής Ομάδας 
Διάσωσης (Ε.Ο.Δ) κ. Ζαφείριο Τρόμπακα, ο 
οποίος μέσα από τις προσωπικές του 
εμπειρίες και γνώση επιχείρησε να εξηγήσει 
με σαφή και κατανοητό τρόπο, πρακτικούς 
τρόπους επιβίωσης σε περίπτωση ανάγκης 
(π.χ. κεραυνοπληξία, υποθερμία), απλές 
ενδείξεις καιρικών μεταβολών, απαραίτητο 
τεχνικό εξοπλισμό (ασύρματος, ιμάντες, 
κράνος, φορεία) και χρήση αυτών (κόμποι 
και δεσίματα θύματος) με τη βοήθεια και τη 
συμμετοχή του κοινού.  

13.10.2019 Από την παρουσίαση του 
ιστορικού διασώσεων της ΕΟΔ   
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Θερινό Πανεπιστήμιο του Προγράμματος 
Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO, 21-
28.07.2019 στην Βουλγαρία 

 

Τρία στελέχη του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και 
Μονεμβασίας επιλέχθηκαν προκειμένου να 
παρακολουθήσουν τις εργασίες του Θερινού 
Πανεπιστημίου με τίτλο: "Summer University 
on "Integrated Management, Sustainable 
Tourism, and Promotion of Biosphere Reserves" 
γύρω από τα θέματα της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης, του βιώσιμου τουρισμού και της 
προώθησης των αποθεμάτων βιόσφαιρας, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Άνθρωπος και 
Βιόσφαιρα (Man and the Biosphere MAB) της 
UNESCO. Το Θερινό Πανεπιστήμιο 
πραγματοποιήθηκε στις πόλεις Karlovo και 
Oreshak της Βουλγαρίας και στην ευρύτερη 
περιοχή του νεοσύστατου Αποθέματος 
Βιόσφαιρας των Κεντρικών Βαλκανίων (Central 
Balkan Biosphere Reserve), κατά το διάστημα 21 
έως 28 Ιουλίου 2019.  

Η συμμετοχή των στελεχών του ΦΔΠΜΜΜ στο 
Θερινό Πανεπιστήμιο, είχε ως στόχο την 
προώθηση της ιδέας ανακήρυξης της περιοχής 
της Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου (Πάρνωνας 
– Μαλέας) σε Απόθεμα Βιόσφαιρας δεδομένου 
ότι ο Φορέας Διαχείρισης σε συνεργασία με την 
Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ, συντάσσουν τον 
φάκελο υποψηφιότητας της περιοχής Πάρνωνα- 
Μαλέα, ώστε αυτή να ενταχθεί στο δίκτυο 
Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO. 

Το εντατικό πρόγραμμα του Θερινού 
Πανεπιστημίου, στόχευε στην ανάπτυξη των 
ικανοτήτων των συμμετεχόντων στη διαχείριση 
των αποθεμάτων βιόσφαιρας ως «εργαστήρια» 
και «καταλύτες» για την Αειφόρο Ανάπτυξη και 
συνδύαζε διαλέξεις, συζητήσεις, ομαδικές 
εργασίες, με πολλές επισκέψεις (σε βιολογικά 
αγροκτήματα, οινοποιεία, ξενώνες, υπαίθρια 
μουσεία, μονοπάτια, κ.λπ.) κατά τη διάρκεια 
μιας εβδομάδας πολυεπιστημονικής και 
βιωματικής εκπαίδευσης.  

Το Απόθεμα Βιόσφαιρας των Κεντρικών 
Βαλκανίων φιλοξένησε περισσότερους από 35 
νέους από 15 χώρες, εμπειρογνώμονες, 
διδακτορικούς φοιτητές και προσωπικό 
περιοχών που εντάσσονται στο παγκόσμιο 
δίκτυο των αποθεμάτων βιόσφαιρας της 
UNESCO.  

Στην εκδήλωση κλεισίματος που 
πραγματοποιήθηκε στις 26/7 στο Πολιτιστικό 
Κέντρο της πόλης Troyan οι συμμετέχοντες 
παρουσίασαν τις προτάσεις τους για μελλοντικά 
έργα και πρωτοβουλίες, συνοψίζοντας τα 
αποτελέσματα από τις ομαδικές εργασίες που 
πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, 
οι οποίες αφορούσαν σε: 

 επικοινωνιακά προγράμματα μεγάλης 
κλίμακας που προωθούν το πρόγραμμα 
ΜΑΒ σε τοπικό και διεθνές επίπεδο,  

 σύνδεση και συμμετοχή νέων στο δίκτυο 
ΜΑΒ ,  

 ενίσχυση τοπικών προϊόντων και 
τουριστικών υπηρεσιών για την αειφόρο 
ανάπτυξη της περιοχής  

 εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Το Απόθεμα Βιόσφαιρας των Κεντρικών 
Βαλκανίων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
φυσικά κέντρα για την προστασία της 
βιοποικιλότητας και της άγριας ζωής στην 
Ευρώπη. Επιπλέον χαρακτηρίζεται από 
σημαντική ποικιλία τοπίου και αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους οικολογικούς 
διαδρόμους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
υποστηρίζοντας τη γενετική ανταλλαγή, τη 

διανομή και τις συνδέσεις μεταξύ των ειδών από 
τα Καρπάθια και άλλα βουνά της Ανατολικής 
Ευρώπης, τα νότια τμήματα της Βαλκανικής 
Χερσονήσου και της Μικράς Ασίας. 

  

Περισσότερες πληροφορίες για το Απόθεμα 
Βιόσφαιρας των Κεντρικών Βαλκανίων 

μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 
https://visitcentralbalkan.net/   

 
Περισσότερες πληροφορίες για το Θερινό 

Πανεπιστήμιο στην Βουλγαρία μπορείτε να 
αναζητήσετε στον σύνδεσμο: 

http://medies.net/articles.asp?cID=8&aID=1287  

  

21-28.07.2019 Από τις δραστηριότητες  εκπαιδευτικού προγράμματος  
του Θερινού Πανεπιστημίου στην Βουλγαρία  

https://en.unesco.org/biosphere/eu-na/central-balkan
https://en.unesco.org/biosphere/eu-na/central-balkan
https://visitcentralbalkan.net/
http://medies.net/articles.asp?cID=8&aID=1287
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