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Δράσεις Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας  
Επισκέψεις και ξεναγήσεις (σελ. 6) 
Επισκέψεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης 
σε σχολεία (σελ. 7) 
Περιβαλλοντικές δράσεις – εκδηλώσεις 
(σελ. 8-9) 

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια   
(σελ. 9) 
Συναντήσεις εργασίας (σελ. 9) 
 

Εθελοντισμός  
2ο Σεμινάριο Εθελοντών (σελ. 10)  
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής εθελοντικής 
Υπηρεσίας (σελ. 10) 
 

Δράσεις εκτός ΕΠΠΕΡΑΑ 
 

Υλοποίηση έργων χρηματοδοτικού 
προγράμματος "Φυσικό Περιβάλλον 2014" 
(σελ. 11) 

 

 

Νέος Πρόεδρος ΔΣ στον Φορέα 
Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού!  

Ορίστηκε νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού ο κ. Δημήτριος 
Μήλιος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Έργων 
Υποδομής, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Υδάτων Πελοποννήσου. (σελ. 9)  
 

Συμμέτοχη συνάντηση του 
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας Αρκαδίας  
 

Ο Φορέας Διαχείρισης εκπροσωπήθηκε από 
τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Μήλιο Δ. και τον 
υπεύθυνο του Τμήματος Επόπτευσης/ 
Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης, κ. 
Αναστόπουλο Δ. στην σύσκεψη για την 
αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών 
φαινομένων υπό την Προεδρία του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου κ. Διδασκάλου Γ.  (σελ. 11)   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Άστρος Κυνουρίας 
Αρκαδία 220 01 

Τηλ: 27550-22021 
Φαξ: 27550-22806 

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

http://www.fdparnonas.gr/
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Δράσεις 
Επόπτευσης/ 
Φύλαξης  
Πυρκαγιές  

26.11.2014 Πυρκαγιά στην περιοχή Καλλιθέα 
Αρκαδίας . 
 

Κατά τη φθινοπωρινή & χειμερινή περίοδο, 
ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε σε 2 
κατασβέσεις σε δασικά και υγροτοπικά 
οικοσυστήματα. Τα αίτια των παραπάνω 
πυρκαγιών ήταν κατά η αμέλεια 
κτηνοτρόφων και ιδιωτών.  
 

Η άψογη συνεργασία με το Πυροσβεστικό 
Σώμα Αρκαδίας και Λακωνίας, επέφερε 
θετικά αποτελέσματα στην αποτροπή ή/και 
στην άμεση επέμβαση στα περιστατικά 
πυρκαγιών, με αποτέλεσμα η έκταση 
αυτών να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.  

Καταγραφή παράνομων 
περιστατικών  

Απόρριψη απορριμμάτων και 
στερεών αποβλήτων 

22.10.2014 Μπάζα & οικοδομικά υλικά στην 
περιοχή του Αγ. Ιωάννη Αρκαδίας 

Εντός του 3ου τετραμήνου του 2014 
καταγράφηκαν 21 παράνομα περιστατικά, 
όπως απορρίψεις «μπαζών» και 

απορριμμάτων σε διάφορες τοποθεσίες της 
ευρύτερης περιοχής.  

Για τις περιπτώσεις των αποθέσεων 
στερεών αποβλήτων ή απορριμμάτων, 
αποστάλθηκαν, σχετικά έγγραφα για 
ενέργεια προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για 7 
περιπτώσεις. 

22.11.2014 Μπάζα και στερεά απόβλητα στην 
περιοχή Κοσμάς Αρκαδίας  

Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε στην 
αποκομιδή απορριμμάτων και στερεών 
υλικών κυρίως στις περιοχές Απολύτου 
Προστασίας (θέσεις: λιμνοθάλασσα 
Μουστού και παραλία Πόρτες Μελιγούς) 
στις κοίτες των χειμάρων Τάνου και 
Βρασιάτη, καθώς και σε περιοχές του 
ορεινού όγκου του Πάρνωνα.  
 

 
31.10.2014 Ενημερωτική πινακίδα στη 
λιμνοθάλασσα Μουστού. 
 

Στις 31.10.2014 προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της 
ανεπαρκούς σήμανσης, ως προς το 
καθεστώς προστασίας, τοποθετήθηκε από 
τον Φορέα Διαχείρισης μια ενημερωτική 

πινακίδα δύο όψεων, στο πανοραμικό 
σημείο της λιμνοθάλασσας Μουστού (θέση 
στάθμευσης) η οποία φέρει το χάρτη της 
προστατευόμενης περιοχής (όψη α΄) καθώς 
και τον κώδικα καλής συμπεριφοράς των 
επισκεπτών (όψη β΄) σε δύο γλώσσες 
(ελληνικά – αγγλικά).  

Αμμοληψίες 

Έπειτα από καταγγελία πολίτη για 
παράνομη αμμοληψία, ο Φορέας 
Διαχείρισης προέβη σε επιτόπιο έλεγχο στο 
ρέμα Τάνου και διαβίβασε σχετικό έγγραφο 
προς τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για 
δικές τους ενέργειες. 

15.12.2014 Αμμοληψία: ρέμα Τάνου – Αρκαδία

15.12.2014 Αμμοληψία: ρέμα Τάνου – Αρκαδία 

Υλοτομίες 

Κατά την περιπολία του φύλακα της 
περιοχής Λεωνιδίου εντοπίστηκε μια 
παράνομη υλοτομία όπου και ειδοποιήθηκε 
το αρμόδιο Δασαρχείο για δικές τους 
ενέργειες. 

4.11.2014 Λαθροϋλοτομία στην περιοχή 
Παλαιοχώρι Αρκαδίας   
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Παρακολούθηση στην 
προστατευόμενη περιοχή  
Το έργο παρακολούθησης στην 
προστατευόμενη περιοχή αφορά στην 
καταγραφή, αξιολόγηση και παρακολούθηση 
της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων 
οικοτόπων και συνίσταται σε 9 διαφορετικά 
Υποέργα της πράξης «Προστασία και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», Άξονας 
9 «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη». Με το έργο αυτό διασφαλίζεται η 
εποπτεία και η εφαρμογή ενός συστήματος 
επαναξιολόγησης (σε σχέση με τη 2η Έκθεση 
Εφαρμογής της Οδηγίας) της κατάστασης 
διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων, τα 
αποτελέσματά του οποίου θα 
τροφοδοτήσουν: 

 
α) την 3η Εθνική Αναφορά - Έκθεση 
Εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Άρθρο 17 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) με δεδομένα 
παρακολούθησης (field monitoring data) και 
αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης 
ειδών και τύπων οικοτόπων ως αποτέλεσμα 
εργασιών πεδίου, και β) την 1η Εθνική Έκθεση 
εφαρμογής της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ για την 
περίοδο 2008-2012.  

Κατά το τρίτο τετράμηνο του 2014 
πραγματοποιήθηκε μικρό μόνο μέρος της 
εργασίας πεδίου του έτους για τα 
περισσότερα προγράμματα παρακολούθησης 
των ειδών και τύπων οικοτόπων της 
προστατευόμενης περιοχής. Η περίοδος του 
τέλους της φθινοπώρου και η αρχή του 
χειμώνα χαρακτηρίζεται από καιρικές 
συνθήκες που δεν είναι πάντα ιδιαίτερα 
ευνοϊκές ή απλά δεν είναι η κατάλληλη 
περίοδος για την καταγραφή και 
παρακολούθηση της πλειονότητας των ειδών 

χλωρίδας και πανίδας.  

Στην πορεία υλοποίησης και ολοκλήρωσης 
της Β’ Φάσης των περισσότερων 
προγραμμάτων παρακολούθησης μέσα στο 
2014, κατά τη διάρκεια του 3ου τετραμήνου το 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης 
εργάστηκε σε δύο άξονες. Στον 1ο άξονα, η 
Επιτροπή Παραλαβής των έργων προέβηκε 
στον έλεγχο και τις διορθώσεις των 
παραδοτέων των αναδόχων και την οριστική 
παραλαβή των τελικών παραδοτέων 
Ενδιάμεσης Φάσης Υποέργου ή και Λήξης 
Φάσης Υποέργου.  

 
 

Ο 2ος άξονας περιελάμβανε εργασία πεδίου σε 
επιλεγμένες περιοχές της προστατευόμενης 
περιοχής με επισκέψεις στην περιοχή μελέτης 
και καταγραφή δεδομένων παρουσίας, 
αφθονίας, κατάστασης διατήρησης και 
απειλών, μελλοντικών τάσεων και 
προοπτικών, κ.λπ. σχετικά με τα είδη και 
τύπους οικοτόπων.  

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε εργασία 
πεδίου για πέντε (5) υποέργα 
παρακολούθησης: καταγραφής, ψαριών, 
θηλαστικών, χειροπτέρων, ασπονδύλων και 
μανιταριών. 

 
Η εργασία πεδίου πραγματοποιήθηκε -
ανάλογα με τη βιοτική ομάδα– είτε σε 
στοχευμένες περιοχές και βιοτόπους, π.χ. 
ποτάμια και λιμνοθάλασσα για τα ψάρια, 
σπηλιές και υδατοσυλλογές για τα 
χειρόπτερα, είτε σε ευρύτερη ποικιλία 
βιοτόπων, π.χ. για τα πουλιά, τα θηλαστικά, 
τα μανιτάρια. 

 
Σε ορισμένες περιπτώσεις η εργασία πεδίου 
έγινε μαζί με ομάδες έργου των αναδόχων 
υποέργων παρακολούθησης όπου 
πιστοποιήθηκε η εκτέλεση του φυσικού 
αντικειμένου από τους αναδόχους και έγινε 
εκπαίδευση στις βασικές αρχές και 
διαδικασίες καταγραφής και 
παρακολούθησης των ειδών και τύπων 
οικοτόπων με σκοπό την ορθή υλοποίηση 
των Υποέργων παρακολούθησης.   

24.11.2014 Εργασία πεδίου στην 
περιοχή Μονής Κοντολινάς Αρκαδίας, 
στο πλαίσιο του Υποέργου 9 
"Καταγραφή και αξιολόγηση των ειδών 
μανιταριών".  

Δράσεις Προστασίας 
& Διαχείρισης 
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Σπήλαια  

Μέσα στο 3ο τετράμηνο του 2014 έγινε 
επίσκεψη σε 4 σπήλαια του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας στην Αρκαδία, για την κατ’ αρχήν 
καταγραφή της ακριβούς θέσης τους και του 
τρόπου πρόσβασής τους, καθώς ορισμένα 
βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή δύσβατες 
τοποθεσίες.  

Το επόμενο τετράμηνο το προσωπικό του 
Φορέα Διαχείρισης θα πραγματοποιήσει την 
καταγραφή και μελέτη της βιοποικιλότητας 
των σπηλαίων αυτών, καθώς μέχρι στιγμής 
δεν έχουν μελετηθεί και υπάρχουν 
επιστημονικά δεδομένα που πιθανολογούν 
την ύπαρξη ειδών ενδημικών σε κάποια από 
αυτά.  

Σε όλα τα σπήλαια γίνεται προσπάθεια για 
συλλογή ατόμων σπηλαιόβιων ορθοπτέρων 
του γένους Dolichopoda, γένος με μεγάλο 
ποσοστό ενδημισμού σε σπήλαια του 
Ελλαδικού χώρου που έχουν καταγραφεί και 
μελετηθεί. Τα δείγματα διατηρούνται σε 
απόλυτη αιθανόλη για περαιτέρω 
επιστημονική μελέτη από ερευνητές που 
συνεργάζονται με το Φορέα Διαχείρισης. 

Καταγραφή πανίδας με 
αυτόματες μηχανές 

Οι αυτόματες φωτογραφικές μηχανές 
καταγραφής πανίδας του Φορέα Διαχείρισης 
συνεχίζουν να τοποθετούνται σε τοποθεσίες 
της Περιοχής Απολύτου Προστασίας: 
Υγρότοπος Μουστού αλλά και στην ευρύτερη 
περιοχή, σε σημεία επιλεγμένα με βάση 

βιοδηλωτικά σημάδια θηλαστικών και με 
βάση την εμπειρία του επιστημονικού 
προσωπικού σε θέματα πανίδας, στοχεύοντας 
στο είδος προτεραιότητας Lutra lutra (βίδρα) 
και το οικολογικά σημαντικό είδος 
σαρκοφάγου Canis aureus (τσακάλι). 

 
Τα αποτελέσματα των καταγραφών 
χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση της 
ζωογεωγραφίας της πανίδας στην 
προστατευόμενη περιοχή και την υλοποίηση 
του Υποέργου 4: «Καταγραφή και 
παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών».  

 

19/12/2014 Εργασία πεδίου στο υγροτοπικό 
σύμπλεγμα Μουστού, στο πλαίσιο του Υποέργου 4 
"Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
θηλαστικών". 

Συλλογή υλικού 

Συνεχίστηκε η συλλογή ιστού από νεκρά 
άτομα τσακαλιού που εντοπίστηκαν 
σκοτωμένα από τροχαία ατυχήματα σε 
δρόμους εντός της προστατευόμενης 
περιοχής. Η συλλογή και διατήρηση ιστών σε 
καθαρή αιθανόλη θα βοηθήσει γενετικές 
μελέτες της δημογραφικής δομής του 
πληθυσμού του τσακαλιού στον υγρότοπο 
του Μουστού ώστε να προταθούν μέτρα για 
την επιβίωσή του.  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φορέα 
Διαχείρισης με ερευνητικά ιδρύματα της 

Ελλάδας και του εξωτερικού, στάλθηκαν 
δείγματα ιστού νεκρών τσακαλιών στο 
«Μουσείο και Ινστιτούτο Ζωολογίας» 
(Museum & Institute of Zoology PAS) της 
Πολωνίας που έχει αναλάβει τις γενετικές 
αναλύσεις των δειγμάτων του πανελλήνιου 
προγράμματος ανίχνευσης της γενετικής 
ταυτότητας του τσακαλιού (Canis aureus). 

Το Ζώο της Εβδομάδας 

Μέσα στο 3ο τετράμηνο του 2014 συνεχίστηκε η 
αποστολή του επιτυχημένου «θεσμού» του 
δελτίου τύπου με θέμα «Το ζώο της 
εβδομάδας». Αποστάλθηκαν συνολικά 16 
δελτία τύπου σχετικά με έντομα, ερπετά, πτηνά 
και θηλαστικά της προστατευόμενης περιοχής 
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού:  

  
5.9.2014: Αγιόφιδο (Telescopus fallax) 
12.9.2014: Τρανόσαυρα (Lacerta trilineata) 
19.9.2014: Λιβελλούλα (Τάξη Οδοντόγναθα ) 
26.9.2014: Τρανονυχτερίδα (Eptesicus serotinus) 
3.10.2014: Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea) 
10.10.2014: Βαλτοχελώνα (Emys orbicularis) 
17.10.2014: Φιδόσαυρα (Pseudopus apodus) 
24.10.2014: Δενδρομυωξός (Dryomys nitedula) 
31.10.2014: Νερόκοτα (Gallinula chroropus) 
7.11.2014: Μυωξός (Glis glis) 
14.11.2014: Φαλαρίδα (Fulica atra) 
21.11.2014: Πεταλούδα «τίγρης της πεδιάδας» 

(Danaus chrysippus) 
28.11.2014: Ετρουσκομυγαλίδα (Suncus etruscus) 
5.12.2014: Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus) 
12.12.2014: Χουχουριστής (Strix aluco) 
19.12.2014: Σπηλαιόβιες ακρίδες του γένους 

Dolichopoda (Dolichopoda spp.) 

 
 

 

Μυωξός (Glis glis) 

Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea)   
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Παρακολούθηση φυσικοχημικών 
παραμέτρων των υδάτων της 
λιμνοθάλασσας του Μουστού 
 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 
«Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση 
της Βιοποικιλότητας» που εντάσσεται στην 
πράξη «Προστασία και Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – 
Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα 
Προτεραιότητας 9 «Προστασία του Φυσικού 
Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».  

 
Το έργο σχετίζεται με την καταγραφή της 
κατάστασης και την παρακολούθηση της 
ποιότητας των υδάτων της λιμνοθάλασσας του 
Μουστού, όσον αφορά σε φυσικοχημικές 
παραμέτρους που δίνουν δεδομένα για την 
ποιότητα των υδάτων. Από τέσσερα (4) 
επιλεγμένα σημεία της λιμνοθάλασσας του 
Μουστού και των καναλιών επικοινωνίας της με 
τη θάλασσα (Βαυαρικό κανάλι, Χερονήσι) θα 
λαμβάνονται δείγματα νερού τέσσερις φορές 
την περίοδο 10.2014-10.2015, με την πρώτη 
δειγματοληψία νερού να έχει πραγματοποιηθεί 
στις 6.10.2014 και τη δεύτερη να έχει 
προγραμματιστεί στα μέσα του 1ου τετραμήνου 
του 2015. 

 
Τα δείγματα αναλύονται από πιστοποιημένο 
εργαστήριο ως προς φυσικοχημικές 
παραμέτρους (pH, αγωγιμότητα, oλική 
σκληρότητα, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο, 
σίδηρος, χλωριούχα, θειϊκά, νιτρικά, νιτρώδη, 
αμμωνιακά, φωσφορικά, φωσφόρος, ελεύθερο 
χλώριο). Επιπλέον, μία φορά το χρόνο θα γίνουν 
αναλύσεις περιεκτικότητας σε μόλυβδο. Οι 
αναλύσεις αυτές έχουν στόχο την καταγραφή 
της παρούσας κατάστασης για εξέταση πιθανής 

ρύπανσης των υδάτων της λιμνοθάλασσας του 
Μουστού και την παρακολούθηση της πίεσης 
που ασκείται στον υγρότοπο, κυρίως από τη 
γειτονική γεωργική και την τουριστική 
δραστηριότητα. 
 

Καταγραφή υποβρύχιου 
περιβάλλοντος λιμνοθάλασσας 
Μουστού  
 

 

Η δράση πραγματοποιήθηκε στις 3.9.2014 όταν 
4 στελέχη και 2 εθελοντές του Φορέα 
Διαχείρισης μετέβηκαν στην περιοχή Απολύτου 
Προστασίας του Υγροτόπου Μουστού, με σκοπό 
την καταγραφή του υποβρύχιου 
οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας. Με τη 
βοήθεια του σκάφους του ΦΔ και εξοπλισμού 
κατάδυσης, ο βιολόγος του Φορέα κατέγραψε σε 
βίντεο υψηλής ανάλυσης (υποβρύχια 
φωτογραφική μηχανή) τη ζωή κάτω από την 
επιφάνεια του Μουστού.  
Τα δεδομένα της καταγραφής αυτής αναμένεται 
να χρησιμοποιηθούν από τον επιστημονικό 
υπεύθυνο του Υποέργου 8 «Καταγραφή και 
παρακολούθηση των ειδών ψαριών» της Πράξης 
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας 
του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού». 
 

Διασώσεις ζώων  

(01.09.2014) Περίθαλψη τραυματισμένου 
πελαργού (Ciconia ciconia) 
 

Στις 1.9.2014 στα γραφεία του Φορέα 
Διαχείρισης το προσωπικό παρέλαβε έναν 
τραυματισμένο πελαργό (Ciconia ciconia). 

 
Το ζώο εντοπίστηκε από κατοίκους της περιοχής 
Σταδίου Τεγέας οι οποίοι ειδοποίησαν τον 
Κυνηγετικό Σύλλογο Τρίπολης. Το πτηνό 
μεταφέρθηκε στα γραφεία του Συλλόγου από 

τον Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα, όπου δέχτηκε 
τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια, 
παραλήφθηκε από φύλακα του Φορέα 
Διαχείρισης. Ο τραυματισμένος πελαργός 
απεστάλη άμεσα στον Σύλλογο Προστασίας και 
Περίθαλψης Άγριας Ζωής (ΑΝΙΜΑ) για την 
περαιτέρω περίθαλψη, όπου και θα παραμείνει 
εκεί μέχρι και την πλήρη ανάρρωσή του 
εωσότου απελευθερωθεί στο φυσικό του 
περιβάλλον.  
 

(10.09.2014) Διάσωση τραυματισμένου 
φιδαετού 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης, στις 10.09.2014 
ανταποκρίθηκε σε κλήση από κάτοικο της 
περιοχής για έναν τραυματισμένο φιδαετό 
(Circaetus gallicus) που βρήκε στην περιοχή της 
Παλαιόχωρας Κυνουρίας. 

 
Το πουλί δεν έφερε εξωτερικά τραύματα ή 
πληγές και παρουσίαζε αδυναμία να πετάξει. O 
φιδαετός μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες 
στα γραφεία του Φορέα και στην συνέχεια 
στάλθηκε στον Σύλλογο Προστασίας και 
Περίθαλψης Άγριας Ζωής (ΑΝΙΜΑ) για 
περίθαλψη.  
 

(17.09.2014) Περίθαλψη τραυματισμένου 
πορφυροτσικνιά 

17.9.2014 Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea) στο 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους  

 

Στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης 
μεταφέρθηκε ένας τραυματισμένος 
πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea) που βρέθηκε 
στο χωριό Σκοπή Τρίπολης και παραδόθηκε από 
κάτοικο της Τρίπολης στο προσωπικό του 
Φορέα Διαχείρισης. Το πουλί αν και δεν έφερε 
εξωτερικά τραύματα, παρουσίαζε αδυναμία να 
πετάξει. Ο πορφυροτσικνιάς στάλθηκε άμεσα 
στον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης 
Άγριας Ζωής (ΑΝΙΜΑ) για περίθαλψη.  

Έργα - Δράσεις 
Προστασίας  



ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ & ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 
NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 6  

6 

 

 

Επισκέψεις και ξεναγήσεις  

Στις 18.09.2014 ο Yφυπουργός Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, κ. Οδ. 
Κωσταντινόπουλος, καθώς και ο 
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΠΠΕΡΑΑ του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής κ. Νίκος Μαμαλούγκας, 
βρέθηκαν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους, όπου και ξεναγήθηκαν 
στο περιθώριο της επίσκεψής τους στην 
περιοχή. 

 
Επίσης, στις 25.09.2014 ομάδα ντόπιων 
ελλήνων και ιρλανδών μουσικών που 
επισκέφθηκαν την περιοχή ξενάγησε 
στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους. Η 
ξενάγηση πραγματοποιήθηκε στην αγγλική 
γλώσσα μετά από συνάντηση των Ιρλανδών 
και Ελλήνων καλλιτεχνών με το Δήμαρχο και 
στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

 
Σύνολο επισκεπτών: 25 άτομα. 
 

Στις 01.10.2014 στελέχη του Φορέα 
Διαχείρισης με τη βοήθεια δύο εθελοντών της 
Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας 
παρουσίασαν χρήσιμες πληροφορίες για την 
προστατευόμενη περιοχή αλλά και 
υλοποίησαν δραστηριότητες περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης μαζί με ομάδα μαθητών στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος Comenius στον Κοσμά 

Αρκαδίας. Πρόκειται για μαθητές και 
συνοδούς γονείς και εκπαιδευτικούς, από έξι 
διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, την Ιταλία, 
τη Λιθουανία, τη Ρουμανία, την Τουρκία, την 
Πολωνία και τη Φιλανδία, που φιλοξενήθηκαν 
από το Γυμνάσιο Παρ. Τυρού. 

 
Σύνολο επισκεπτών: 50 άτομα περίπου.  
 

Στις 21.10.2014 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους, προβλήθηκε στις Α΄, 
Β΄ και Γ΄ τάξεις του ΕΠΑΛ Άστρους, ανά τάξη, 

παρουσίαση περιβαλλοντικής ενημέρωσης, 
με θέμα «Ζώα που απαντούν στη 
προστατευόμενη περιοχή όρους Πάρωνα και 
υγροτόπου Μουστού», ύστερα από μια 
σύντομη επίσκεψη στην αίθουσα ερμηνείας 
περιβάλλοντος του Κέντρου. 
Σύνολο επισκεπτών: 96 άτομα περίπου. 

 
 

Στις 2.11.2014, ομάδα επισκεπτών από την 
Αθήνα πραγματοποίησαν ημερήσια εκδρομή 
στον παραδοσιακό οικισμό και το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, Καστάνιτσας. 
Στους χώρους του κέντρου το προσωπικό του 
Φορέα Διαχείρισης υποδέχθηκε τους 
εκδρομείς και τους ενημέρωσε για την 
ιστορία και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του 
χωριού, για τις περιοχές απόλυτης 
προστασίας της φύσης, για τα φυσικά 
μνημεία του Πάρνωνα καθώς επίσης και για 
την Τσακώνικη διάλεκτο.  
Σύνολο επισκεπτών: 130 άτομα περίπου. 
 

Ξενάγηση ομάδας επισκεπτών από τη 
Μεσσηνία πραγματοποιήθηκε στις 2.11.2014 
στη λιμνοθάλασσα Μουστού. 

 
Η ομάδα των επισκεπτών ενημερώθηκε για 
την ιδιαίτερα σημαντική βιοποικιλότητα του 
υγροτόπου καθώς φιλοξενεί κατά την 
περίοδο του φθινοπώρου αρκετά και 
διαφορετικά είδη υδρόβιων πτηνών.  
 

Σύνολο επισκεπτών: 50 άτομα περίπου. 

 

Στις 4.11.2014 δύο ομάδες μαθητών από το 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου επισκέφθηκαν, 
τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους και Καστάνιτσας καθώς και τον 
παραδοσιακό οικισμό της Καστάνιτσας και 
τον υγρότοπο Μουστού αντίστοιχα. Μαθητές 
και εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν από το 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης για την 
προστατευόμενη περιοχή. 
Σύνολο επισκεπτών: 105 άτομα περίπου. 

 

Το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Πέτρου Αρκαδίας 
πραγματοποίησε επίσκεψη στις 6.11.2014. 
στην περιοχή Απόλυτης Προστασίας της 
Φύσης της «Συστάδας δενδρόκεδρου 
(Juniperus drupacea) Μονής Μαλεβής» και στο 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου 
Πέτρου.   
Σύνολο επισκεπτών: 6 άτομα.  

Δράσεις 
Πληροφόρησης 
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Μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου για 
όλες τις τέχνες Ash in Art, από την Αθήνα 
επισκέφθηκαν στις 9.11.2014 τη 
λιμνοθάλασσα Μουστού και το ΚΠΕ Άστρους.

 
Σύνολο επισκεπτών: 50 άτομα περίπου. 
 

Στις 11.11.2014 το Δημοτικό Σχολείο και το 
Νηπιαγωγείο Δολιανών επισκέφτηκαν το  
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και τον 
παραδοσιακό οικισμό της Καστάνιτσας καθώς 
και τον Ι.Ν. της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

 
Σύνολο επισκεπτών: 45 άτομα περίπου. 
 

Στις 14.11.2014 το Δημοτικό Σχολείο 
Βλαχοκερασιάς Αρκαδίας επισκέφτηκε το 
πανοραμικό σημείο της λιμνοθάλασσας 
Μουστού και το ΚΠΕ Άστρους όπου τους 
περίμενε μια έκπληξη! Κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης οι μαθητές είχαν την μοναδική 
ευκαιρία να δουν από κοντά ένα ενήλικο 
τσακάλι που όδευε προς επανένταξη στη 
φύση μετά από παραμονή και περίθαλψη στο 
Αττικό Ζωολογικό Πάρκο για 1,5 περίπου 
μήνα.

 
Σύνολο επισκεπτών: 38 άτομα περίπου. 
 

Στις 23.11.2014 πραγματοποιήθηκε ξενάγηση 
της ομάδας Αγιοπελαγιτών Νομού 
Μεσσηνίας στη λιμνοθάλασσα Μουστού. 
Σύνολο επισκεπτών: 30 άτομα περίπου. 
 

Στις 29.11.2014, ομάδα επισκεπτών από τον 
Φυσιολατρικό Όμιλο Νίκαιας 
πραγματοποίησαν ημερήσια εκδρομή στον 
παραδοσιακό οικισμό της Καστάνιτσας και 

επισκέφθηκαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Καστάνιτσας. 

 
Σύνολο επισκεπτών: 15 άτομα. 
 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού, 
στις 15.12.2014, το Δημοτικό Σχολείο 
Βερβένων Αρκαδίας, πραγματοποίησε 
επίσκεψη αρχικά στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου 
και στη συνέχεια στο Δάσος της Μονής 
Μαλεβής. 

`  
Σύνολο επισκεπτών: 110 άτομα. 

 

Στις 18.12.2014 το Δημοτικό Σχολείο 
Παραλίου Άστρους Αρκαδίας επισκέφτηκε 
το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους όπου και παρακολούθησε την 
παρουσίαση με τίτλο «Υγρότοποι αξίες, 
λειτουργίες και απειλές». 
Σύνολο επισκεπτών: 50 άτομα. 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης υποδέχτηκε στο πεδίο της 
προστατευόμενης περιοχής και στα τρία Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, συνολικά, περίπου 
800 επισκέπτες. 

Επισκέψεις περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης σε σχολεία  

Στο πλαίσιο της «Εβδομάδας 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» η οποία 
καθιερώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας & 
Θρησκευμάτων κατά την 2η Εβδομάδα του 
Οκτωβρίου και της Παγκόσμιας Ημέρα των 
Ζώων (4.10.2014) ο Φορέας Διαχείρισης 
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού 
υλοποίησε δράσεις περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος στο Δημοτικό Σχολείο 
Άστρους.  

 10&17.10.2014 Δράση φύτευσης 
αρωματικών και καλλωπιστικών 
φυτών στον κήπο του Δημοτικού 
Σχολείου.  

 
 17.10.14 Προβολή παρουσίασης, με 

θέμα «Ζώα που απαντούν στη 
προστατευόμενη περιοχή όρους 
Πάρωνα και υγροτόπου Μουστού». 

Στη δράση φύτευσης συμμετείχαν τέσσερα 
στελέχη του Φορέα Διαχείρισης με τη 
συμμετοχή δύο εθελοντών της Ευρωπαϊκής 
Εθελοντικής Υπηρεσίας, όλοι οι εκπαιδευτικοί 
του Σχολείου αλλά και 150 περίπου μαθητές. 
 

Στις 18.11.2014 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο 2ο 
Νηπιαγωγείο Άστρους Αρκαδίας.  
 

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου 
παρακολούθησαν την παρουσίαση με θέμα 
«Τα σπάνια φυτά του Πάρνωνα και η χρήση 
τους στην κηποτεχνία». 

Στη συνέχεια, με τη συμμετοχή των μικρών 
μαθητών και της εκπαιδευτικού, ακολούθησε 
φύτευση αρωματικών φυτών, με στόχο να 
μετατραπεί ο κήπος του Νηπιαγωγείου σε ένα 
υπαίθριο εργαστήριο κηποτεχνίας! 
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Περιβαλλοντικές δράσεις και 
εκδηλώσεις  

(21.9.2014) Εθελοντική δράση καθαρισμού 
ακτής στην Παραλία Κάτω Βερβένων Δήμου 
Β. Κυνουρίας  
Ο καθαρισμός συνδιοργανώθηκε από τον 
Φορέα Διαχείρισης και την Ελληνική Ένωση 
Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – 
HELMEPA, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
Ημέρας Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών 
2014 (15.9.2014) και του Μήνα Εθελοντικής 
Δράσης για το Θαλάσσιο Περιβάλλον 
(20.9.2014 -20.10.2014). 
21.9.2014 Εθελοντική δράση καθαρισμού ακτής στην 
Παραλία Κάτω Βερβένων Δήμου Β. Κυνουρίας. 

 

Ο καθαρισμός κάλυψε όλο το παραλιακό 
τμήμα που βρίσκεται στα όρια της Τοπ. Κοιν. 
Βερβένων και συγκεντρώθηκε μεγάλος όγκος 
απορριμμάτων κατά κύριο λόγο πλαστικά και 
γυάλινα μπουκάλια, αποτσίγαρα, χαρτιά, 
σακούλες αλλά και αλουμινένιες συσκευασίες 
αναψυκτικών, καλαμάκια, κ.α. Ο Φορέας 
Διαχείρισης συμμετείχε με 7 άτομα του 
προσωπικού και δύο 2 εθελοντές της ΕΕΥ.  

 

(05.10.2014) «Γιορτή των πουλιών 2014» μια 
ιδανική ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους 
να ζήσουν συναρπαστικές στιγμές κοντά 
στη φύση στον υγρότοπο Μουστού! 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης διοργάνωσε για 3η 
συνεχόμενη χρονιά και σε συνεργασία με την 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, εκδήλωση 
στον υγρότοπο Μουστού, που περιελάμβανε 
εξόρμηση για παρατήρηση πουλιών, 
περιβαλλοντικό εργαστήρι χειροτεχνίας για 

τα παιδιά, ενημέρωση για τη μετανάστευση 
των πουλιών και άλλες συναφείς 
δραστηριότητες.

 

 
(10.10.2014) «Εβδομάδα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 2014»  

 

Στις 10.10.2014 πραγματοποιήθηκε δράση 
φύτευσης αρωματικών και καλλωπιστικών 
φυτών στον κήπο του Δημοτικού Σχολείου 
Άστρους και συνολικά φυτεύτηκαν είκοσι 
πέντε αρωματικά και καλλωπιστικά φυτά 
αλλά και αρκετοί βολβοί λουλουδιών, στους 
κήπους που περιβάλλουν το Σχολείο. Στη 
δράση φύτευσης συμμετείχαν 6 στελέχη του 
Φορέα, όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου 
αλλά και οι 150 μαθητές του. Η δράση 
φύτευσης συνεχίστηκε στο Σχολείο στις 
17.10.2014. 
 

(25.10.2014) Γιορτή Καστάνου στην 
Καστάνιτσα Αρκαδίας. 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης, συμμετείχε ενεργά για 
4η συνεχή χρονιά στη Γιορτή Καστάνου στην 
Καστάνιτσα Αρκαδίας, 25 – 26/10/2014. Μια 
γιορτή που διοργανώθηκε για 31η χρονιά από 
τον Μορφωτικό και Φυσιολατρικό Σύλλογο 
των Απανταχού Καστανιτσιωτών και 
αποτελεί πλέον την μεγαλύτερη εκδήλωση 
προβολής τοπικών προϊόντων και λαϊκής 

παράδοσης στον Πάρνωνα. 

 
Έτσι και φέτος, παρά τον άσχημο καιρό, το 
αρχαιότερο Τσακωνοχώρι του Πάρνωνα 
αποτέλεσε πόλο έλξης για πολλούς 
επισκέπτες από διάφορα μέρη της Ελλάδας. 
 

(30.10.2014) Εγκαίνια της επετειακής 
έκθεσης για τα 50 χρόνια του Μουσείου 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας! 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 
συνοδεία 4 στελεχών και δύο εθελοντών, 
παρέστησαν στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια 
από την ίδρυση του Μουσείου Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας. Στις 30.10.2014 έγιναν τα 
εγκαίνια της επετειακής έκθεσης 
«Ανακαλύψτε την Άγνωστη Ελλάδα – 
Προστατευόμενες Περιοχές NATURA 2000» 
στην οποία ο Φορέας Διαχείρισης συμμετέχει 
με φωτογραφικό υλικό συγκεκριμένων 
προδιαγραφών από την προστατευόμενη 
περιοχή όρους Πάρνωνα και υγροτόπου 
Μουστού.  
 

(14.11.2014) Επανένταξη ενός τσακαλιού 
στην προστατευόμενη περιοχή του 
υγροτόπου Μουστού 
Το τσακάλι είχε βρεθεί το καλοκαίρι σε 
κοντινή περιοχή, χτυπημένο από αυτοκίνητο. 

 
Οι εθελοντές της ΑΝΙΜΑ μετέβησαν επί 
τόπου, μετά από πρόσκληση τοπικού 
κτηνιάτρου που έδωσε στο ζώο τις πρώτες 
βοήθειες. Έμεινε στο Σταθμό της ΑΝΙΜΑ, όσο 
χρειάστηκε για τη νοσηλεία του και για τις 
απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις, και 
κατόπιν μεταφέρθηκε σε ειδικό μη 
επισκέψιμο χώρο στο Αττικό Ζωολογικό 
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Πάρκο. Στον ίδιο χώρο έχουν φιλοξενηθεί 
άλλα δύο τσακάλια, που έχει χειρισθεί η 
ΑΝΙΜΑ και έχουν ήδη επανενταχτεί. Στις 
14.11.2014 πραγματοποιήθηκε η επανένταξή 
του στη φύση στην ευρύτερη περιοχή του 
υγροτόπου Μουστού. 
 

(29.11.2014) «Γιορτή κυνηγού» στον Άγιο 
Πέτρο Αρκαδίας 
 

Στις 29.11.2014 διοργανώθηκε για πρώτη 
φορά στον Άγιο Πέτρο Αρκαδίας η «Γιορτή του 
Κυνηγού» από τον Σύλλογο Αγιοπετριτών 
Αττικής. Ο Φορέας Διαχείρισης παρείχε στους 
διοργανωτές τον εξοπλισμό προβολής για τις 
ανάγκες των παρουσιάσεων και συμμετείχε 
στην εκδήλωση με προβολή παρουσίασης 
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φορέα κ. 
Μήλιο Δημήτρη με θέμα «Η ορθολογική 
διαχείριση του πληθυσμού του αγριόχοιρου».  
 

(03 – 04.12.2014) Διημερίδα / συνάντηση 
εργασίας στον Άγιο Πέτρο Αρκαδίας με 
θέμα: «Οικοτουρισμός, μοχλός ανάπτυξης 
για την περιοχή μας» 

 
 Τι είναι οικοτουρισμός και τι 
αγροτουρισμός; Ποιες δυνατότητες έχει η 
προστατευόμενη περιοχή όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού να αναπτύξει αυτές τις 
μορφές τουρισμού και να δει τη φύση της να 
προστατεύεται και τα χωριά της να 
αναζωογονούνται;  
 Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της περιοχής, ποιο είναι το σωστό 
"επιχειρείν", πώς δημιουργούμε το τουριστικό 
μας προϊόν και πώς το προβάλουμε ώστε να 
προσελκύσουμε επισκέπτες;  
 Τι είδους τουρισμό θέλουμε;  
 Τι είδους ανάπτυξη για τον τόπο μας;  
 Αυτά και άλλα πολλά καίρια ερωτήματα 
τέθηκαν στη διημερίδα με θέμα 
«Οικοτουρισμός, μοχλός ανάπτυξης για την 
περιοχή μας» που πραγματοποίησε ο Φορέας 

Διαχείρισης στις 03 – 04.12.2014 στον Άγιο 
Πέτρο Αρκαδίας. 

 
 

(15.12.2014) Παγκόσμια ημέρα βουνού 
 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού, τη 
15.12.2014, το Δημοτικό Σχολείο Βερβένων 
με τους περίπου 110 μαθητές και τη συνοδεία 
εκπαιδευτικών, πραγματοποίησαν 
περιβαλλοντική επίσκεψη αρχικά στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου 
και στη συνέχεια στο Δάσος της Μονής 
Μαλεβής. 

 
 

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 
σεμινάρια 
Διημερίδα του Φορέα Διαχείρισης 
Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς με θέμα 
"Καλές Πρακτικές στη διαχείριση και 
Παρακολούθηση Προστατευόμενων 
Περιοχών" στην Πάτρα. 
Έξι στελέχη του Φορέα Διαχείρισης 
παραβρέθηκαν στην Πάτρα και στο Εθνικό 
Πάρκο υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφιλιάς για 
να παρακολουθήσουν:   
 29/09/2014: Παρουσίαση διαλέξεων από 

εκπροσώπους Φορέων Διαχείρισης, που 
παρουσίασαν καλές πρακτικές 
διαχείρισης ποικίλων θεμάτων.  

 30/09/2014: Ξενάγηση στο Κέντρο 
Πληροφόρησης του ΦΔΥΚΣ, παρουσίαση 
της GIS εφαρμογής που αναλύθηκε την 1η 
ημέρα. Ξενάγηση εντός της 
Προστατευόμενης Περιοχής και εργασία 
πεδίου με παρουσίαση in vivo 
καταχώρησης, χρησιμοποιώντας την 
εφαρμογή χωρικής καταχώρισης στις 
συσκευές ArcPAD.  

 

Διεθνής Ημερίδα του Μουσείου Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας με θέμα «Κλιματική 
Αλλαγή: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον». 
Δύο στελέχη του Φορέα Διαχείρισης 
παραβρέθηκαν στις 21/11/2014 στην Αθήνα 
στη διεθνή ημερίδα που διοργανώθηκε από 
το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Η 
ημερίδα αφορούσε στην παρουσίαση 
διαλέξεων από διακεκριμένους επιστήμονες - 
εκπροσώπους πανεπιστημίων και 
ερευνητικών κέντρων  της Ελλάδας και του 
εξωτερικού (Βέλγιο, Γερμανία, Φινλανδία) 
που παρουσίασαν θέματα σχετικά με την 
Κλιματική Αλλαγή, την εξέλιξη και τις 
επιπτώσεις της στα χερσαία και υδάτινα 
οικοσυστήματα. 

 

Νέος Πρόεδρος στο Φορέα 
Διαχείρισης  
Βάσει της υπ’ αριθμ. οικ. 44469/24.9.2014 
(ΦΕΚ 621/9.10.2014/Υ.Ο.Δ.Δ.) με εντολή 
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. Απόφαση Γ.Γ. Π.Ε.Κ.Α., 
ορίστηκε νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου 
Μουστού ο κ. Δημήτριος Μήλιος, ΤΕ 
Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής, 
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υδάτων 
Πελοποννήσου. 
 

Συναντήσεις Εργασίας  
Στο πλαίσιο γνωριμίας του νέου Προέδρου με 
εκπροσώπους των υπηρεσιακών φορέων 
πραγματοποιήθηκαν εντός του 3ου 
τετραμήνου του 2014 συναντήσεις εργασίας: 

 
 22/10/2014 Κλιμάκιο του Φορέα Διαχείρισης 

πραγματοποίησε συναντήσεις εργασίας με 
τοπικούς φορείς του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας Αρκαδίας. 
 23/10/2014 Συνεδρίαση ΔΣ του Φορέα 

Διαχείρισης και διεξαγωγή συσκέψεων 
εργασίας. 
 29/10/2014 Κλιμάκιο του Φορέα Διαχείρισης 

πραγματοποίησε συναντήσεις εργασίας με 
υπηρεσιακούς παράγοντες  
 29/11/2014 Συνάντηση εργασίας για την 

ολοκλήρωση της έκθεσης στο ΚΠΕ 
Καστάνιτσας.   
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2ο σεμινάριο εθελοντών           
16 Οκτωβρίου 2014 

Το 2ο σεμινάριο εθελοντών με θέμα 
«Τρόποι καταγραφής και παρακολούθησης 
των πληθυσμών των ειδών ερπετών και 
αμφιβίων» που υλοποιήθηκε στις 
16.10.2014, εστίασε στα ενδημικά, 
προστατευόμενα και απειλούμενα είδη που 
απαντούν στην προστατευόμενη περιοχή. 

 

16.10.2014 2ο Σεμινάριο εθελοντών στην περιοχή 
Καστράκι Μελιγούς, Αρκαδία 

 

Ο Επίκουρος Καθηγητής Ζωικής 
Ποικιλότητας του Τομέα Ζωολογίας - 
Θαλάσσιας Βιολογίας του Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Παναγιώτης Παφίλης, ως βασικός 
εισηγητής, μαζί με την Δρ Παναγιώτα 
Μαραγκού [PhD Βιολόγο, συντονίστρια 
επιστημονικής τεκμηρίωσης και 
υποστήριξης WWF Ελλάς] μέσω 
παρουσίασης ενημέρωσαν τους εθελοντές 
του Φορέα για τα είδη που απαντούν στην 
περιοχή, την μέχρι σήμερα γνώση για την 
κατανομή τους στον ελλαδικό χώρο, κ.α. 

 

Με επίσκεψη, που πραγματοποιήθηκε την 
ίδια μέρα σε επιλεγμένο σημείο της 
περιοχής, έδειξαν στους συμμετέχοντες 
διάφορες μεθόδους και εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται στις εργασίες πεδίου για 
την καταγραφή και παρακολούθηση των 
ειδών αμφιβίων και ερπετών.  

Η διεξαγωγή του σεμιναρίου έγινε για το 
Πακέτου εργασίας 2.4: Προώθηση της 
συμμετοχικής διαδικασίας και της 
ενίσχυσης του Πακέτου εργασίας 1: 

Προστασία και Διατήρηση των ειδών 
χλωρίδας, πανίδας και των τύπων 
οικοτόπων, του Υποέργου 1 της Πράξης 
«Προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-
2013, που υλοποιείται από το Φορέα 
Διαχείρισης. 

 

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 
εθελοντικής υπηρεσίας EVS  

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Β΄φάση του 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής 
Εθελοντικής Υπηρεσίας (European 
Voluntary Service, EVS) με τίτλο σχεδίου 
«Διατήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση 
στην Προστατευόμενη Περιοχή όρους 
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού». 

 
Στο πλαίσιο της προώθησης της 
συμμετοχικής διαδικασίας και 
συγκεκριμένα των εθελοντικών δράσεων 
που αναπτύσσει ο Φορέας, φιλοξενήθηκαν 
για την περίοδο 1.9.2014-29.11.2014.δύο 
εθελοντές από την Ιταλία και την Πολωνία.  
 

Στους εθελοντές της ΕΕΥ από το εξωτερικό 
προστέθηκε και ένας τρίτος, καλύπτοντας ο 
ίδιος μέρος από τα προσωπικά του έξοδα 
(μετακινήσεις, διαμονή και διατροφή), 
έχοντας ολοκληρώσει τις πτυχιακές του 
σπουδές με αντικείμενο τη Βιολογία. Ο 
εθελοντής είχε σαν κύριο αντικείμενο 
εργασίας το έργο της καταγραφής και 
παρακολούθησης ειδών θηλαστικών και 
συγκεκριμένα εργάστηκε για το διάστημα 
δύο περίπου μηνών για την 
παρακολούθηση του πληθυσμού του 
τσακαλιού στην προστατευόμενη περιοχή.  
 

Ανάμεσα στο αντικείμενο απασχόλησης 
όλων των εθελοντών ήταν η ενεργή 
συμμετοχή τους στο έργο παρακολούθησης 
ειδών και τύπων οικοτόπων της 

προστατευόμενης περιοχής, η εμπλοκή 
τους στον τομέα της φύλαξης για 
παράνομες δραστηριότητες, στον τομέα 
των δράσεων ενημέρωσης - 
ευαισθητοποίησης αλλά και η επικουρία 
τους σε άλλες καθημερινές εργασίες των 
στελεχών του Φορέα Διαχείρισης.  
Όλοι ανεξαιρέτως οι εθελοντές 
επιλέχθηκαν από αρμόδια Επιτροπή του 
Φορέα, ώστε να έχουν το κατάλληλο 
γνωστικό υπόβαθρο (σε άμεση σχέση με το 
αντικείμενο του Φ.Δ.) προκειμένου να 
εμπλακούν στις δράσεις του Φ.Δ. και να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον τομέα 
του περιβάλλοντος. 

 
Το EVS ολοκληρώθηκε στις 29.11.2014 με την 
αποχώρηση των δύο νέων εθελοντών από την 
Ιταλία και την Πολωνία. 
 

(7.11.2014) Παραχώρηση στο Φορέα 
Διαχείρισης της χρήσης δύο ποδηλάτων 
από το Δήμο Τρίπολης 
Ο Δήμος Τρίπολης παραχώρησε τη χρήση 
δύο ποδηλάτων στο Φορέα για την κάλυψη, 
πρωτίστως, των γενικών αναγκών 
μετακίνησης των εθελοντών του στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Πακέτου εργασίας 
2: Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση [2.4: 
Προώθηση της συμμετοχικής διαδικασίας], 
του Υποέργου 1 της Πράξης «Προστασία και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του 
ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013. 

 
Τα ποδήλατα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για 
την κάλυψη των αναγκών του 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής 
Εθελοντικής Υπηρεσίας.  
 

Παράλληλα με τις δράσεις του 
εθελοντισμού, χρησιμοποιήθηκαν και από 
τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης στο 
πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕ 1: Προστασία 
και Διατήρηση των ειδών χλωρίδας, 
πανίδας και των τύπων οικοτόπων, του 
Υποέργου 1 της Πράξης «Προστασία και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του 
ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.    

Εθελοντισμός  
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Πράσινο Ταμείο 2014 
Ο Φορέας 
Διαχείρισης 
όρους Πάρνωνα 
& υγροτόπου 
Μουστού 
υπέβαλλε 
πρόταση 
χρηματοδότησης 
για το έτος 2014, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1499.20.5.2014 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα: “Φυσικό 
Περιβάλλον 2014″ του Άξονα 
Προτεραιότητας 1 “Στήριξη Φορέων 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών” 
του Υ.Π.Ε.Κ.Α., Πράσινο Ταμείο με Κωδικό 
Πρόσκλησης: ΦΠ1.1_1.2.2014. 

Η επιχορηγούμενες δράσεις αφορούν:  

• δράσεις προσέλκυσης κοινού και 
ανάπτυξης συστήματος εξασφάλισης 

πόρων, 
• άμεσες δράσεις και μικρής κλίμακας 
παρεμβάσεις προστασίας και διαχείρισης 
οικοσυστημάτων και ειδών, 
• δράσεις προώθησης του έργου του ΦΔ με 
σκοπό την εξασφάλιση πόρων, 

Η προτεινόμενη πράξη του Φορέα 
Διαχείρισης, εγκρίθηκε με την Αρ. 
Απόφασης 78.9.2014 του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και 
αφορούσε συνολικό προϋπολογισμό ύψους 
28.300,00 €. 

 

Η πράξη αποτελείται από 6 επιμέρους 
υποέργα, τα εξής κατωτέρω: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Διαμόρφωση κήπου 
Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αναβάθμιση και 
υποστήριξη του διαδικτυακού τόπου του 
ΦΔΟΠΥΜ. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Συντήρηση ξύλινων 
κατασκευών, κτιρίων και οχημάτων. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Προμήθεια Υλικών 
Προώθησης και Ενημέρωσης – 
Ευαισθητοποίησης. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Ασφάλεια εξοπλισμού και 
χώρου εργασίας. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Τεχνικός Ασφαλείας του 
ΦΔ έτους 2015. 

 

 
 

Στις 28.11.2014 στέλεχος του Φορέα 
Διαχείρισης συμμετείχε στην σύσκεψη στην 
Τρίπολη για την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση των έντονων καιρικών 
φαινομένων κατά τη χειμερινή περίοδο της 
περιόδου 2014-2015 υπό την προεδρία του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου κ. Διδασκάλου Γ.  

Στη σύσκεψη αναλύθηκαν οι ρόλοι και οι 
αρμοδιότητες των εμπλεκομένων με την 
πολιτική προστασία φορέων σε 
περιπτώσεις ακραίων καιρικών 

φαινομένων, καθώς και οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
πολιτών σε ανάλογα περιστατικά.  

Παρόντες στη σύσκεψη ήταν ο πρόεδρος 
του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης ως 
εκπρόσωπος και διευθυντής της 
Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, ο Διευθυντής 
Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας Θεοδώρου Φ., ο 
προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κατσαρός Δ., 
εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων 
Ασφαλείας και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στη διάρκεια της σύσκεψης, που αποτελεί 
την καθιερωμένη συνάντηση που γίνεται 
κάθε χρόνο κατά την έναρξη της χειμερινής 
περιόδου, συζητήθηκαν τυχόν προβλήματα 
που πρόκειται να προκύψουν κατά την 
χειμερινή περίοδο και καθορίστηκαν τρόποι 
αντιμετώπισή τους και λύσεις για την 
σωστή και άμεση επέμβαση. 

  

Υλοποίηση έργων 
χρηματοδοτικού προγράμματος 
"Φυσικό Περιβάλλον 2014" 

Συμμετοχή σε συνάντηση του 
Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας Αρκαδίας 

28.11.2014 Συνάντηση για την αντιμετώπιση των 
έντονων καιρικών φαινομένων 
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Φορέας 
Διαχείρισης όρους 

Πάρνωνα & 
υγροτόπου 

Μουστού 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και 
Δημοσιότητας 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αρχείο Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» 
«Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού» 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΤΠΑ 
 

«Κάνουμε τις πράξεις, ζούμε το αποτέλεσμα» 
 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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