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 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 

Επόπτευση - Φύλαξη  

Παράνομες δραστηριότητες (σελ. 2) 

Πυρκαγιές (σελ. 2) 

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

Ρύπανση ποταμού Ευρώτα (σελ. 3) 

Διασώσεις ζώων (σελ. 4) 

Εργασίες πεδίου (σελ. 4)  

Προστασία & Διαχείριση 

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

Παραγωγή ενημερωτικών εντύπων για 
δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών, ειδών & οικοτόπων, στο πλαίσιο 
του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 
(σελ.6)  

Δημιουργία νέας ιστοσελίδας για την 
εκτίμηση της δομής και της δυναμικής του 
δενδρόκεδρου και της αναπαραγωγικής 
βιολογίας του είδους (σελ. 7)  

Επιστημονική τεκμηρίωση της 
συνδεσιμότητας των περιοχών NATURA με 
τα φυσικά και ημιφυσικά οικοσυστήματα 
της περιοχής ευθύνης του ΦΔ (σελ. 8)  
 
Προκαταρκτική εκτίμηση για επεμβάσεις 
βελτίωσης της κατάστασης διατήρησης του 
Τύπου Οικοτόπου 92Α 0 και εξάπλωσης 
εμφάνισής του (σελ. 9-10) 
 

Δράσεις Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας  

Επισκέψεις και ξεναγήσεις (σελ. 12)  
Περιβαλλοντικές δράσεις – εκδηλώσεις 
(σελ. 12) 
 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος (σελ. 13) 
 

Λοιπές Δράσεις 

Ημερίδες (σελ. 14) 

Συναντήσεις εργασίας (σελ. 14-15)  

Επιμορφωτικά Προγράμματα (σελ. 16)  

Πρακτική Άσκηση νέων (σελ. 16)  

Συνεντεύξεις (σελ. 17) 

 

Διαβάστε σε αυτό το τεύχος για το 
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 
(σελ.11) μέσω διαδραστικών χαρτών (WEB 
based GIS) της προτεινόμενης περιοχής του 
Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – 
Κάβου Μαλέα. 
 

 
Στόχος αυτού του έργου είναι να δημιουργηθεί για 
λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης ένα νέο 
εποπτικό εργαλείο συνολικής απεικόνισης και 
παρακολούθησης της προτεινόμενης περιοχής του 
Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου 
Μαλέα. 

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε 
περίπατο ερμηνείας της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή της 
Δημητσάνας (σελ. 17)   

   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Άστρος Κυνουρίας 
Αρκαδία 220 01 

Τηλ: 27550-22021 
Fax: 27550-22806 

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

http://www.fdparnonas.gr/
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Το προσωπικό επόπτευσης/φύλαξης του 
Φορέα Διαχείρισης, βάσει των αρμοδιοτήτων 
του, έχει κυρίως εποπτικό, προληπτικό και 
αποτρεπτικό χαρακτήρα και σε δεύτερο 
βαθμό κατασταλτικό με στόχο να 
αποτρέπονται οι παράνομες δραστηριότητες 
στις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας του 
Φορέα Διαχείρισης.

 
07.06.2021 Από περιπολία οχήματος του ΦΔ στην 
περιοχή KAZ Φαράγγι Μαζιάς  

Παράνομες δραστηριότητες 

Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου 2021 
καταγράφηκαν επτά περιπτώσεις παράνομων 
δραστηριοτήτων όπως, απόρριψη μπαζών και 
στέρεων απορριμμάτων, από αυτές, οι πέντε 
περιπτώσεις, αφορούν σε τοποθεσίες της 
προστατευόμενης περιοχής Πάρνωνα-Μουστού 
και οι δύο στην ευρύτερη περιοχή του Ευρώτα. 
 

 
04.04.2021 Απόβλητα οικοδομικής δραστηριότητας 
στους Αγριάνους Λακωνίας  

Σε συνέχεια του εντοπισμού και της 
καταγραφής των θέσεων ανεξέλεγκτης 
απόθεσης απορριμμάτων/ λυμάτων, 
ενημερώθηκαν γραπτώς οι αρμόδιες 
υπηρεσίες (ΟΤΑ, Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
ΥΠΕΝ και Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων 
Νήσων).  

04.06.2021 Μπάζα και απόβλητα οικοδομικής 
δραστηριότητας στα Βρέσθενα Λακωνίας.  

29.04.2021 Ογκώδη απορρίμματα στην περιοχή από 
Άγιο Πέτρο προς τη θέση Στραβόραχη.  

 
11.01.2021 Ενδείξεις ρύπανσης από απόβλητα 
(ελαιολύματα, πούλπα εσπεριδοειδών) στη γέφυρα 
του Βρονταμά (αριστερά) και της Χιλιομοδούς (δεξιά) 
αντίστοιχα, στην περιοχή του Ευρώτα   

Πυρκαγιές 

Το απόγευμα της 26ης Φεβρουαρίου, 
εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο έλος Κάτω 
Βερβένων καίγοντας περίπου 100 στρέμματα 
καλαμιώνα, σύμφωνα με το Πυροσβεστικό 
Κλιμάκιο Άστρους. Η αδυναμία προσέγγισης 
του σημείου από τα οχήματα της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (δύο συνολικά με 
έξι πυροσβέστες), δυσκόλεψε το έργο της 
κατάσβεσης με αποτέλεσμα την εξάπλωσή 
της και τη συνέχιση καύσης της έως και το 
επόμενο πρωί. 

Το έλος Κάτω Βερβένων, βρίσκεται 
εντός της προστατευόμενης 

περιοχής και συγκεκριμένα «Στις 
εκτάσεις εκτός των περιοχών 
Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, 
των Περιοχών Προστασίας της 
Φύσης, της ζώνης Προστασίας 
Μουστού και των περιοχών με 
εγκεκριμένο σχέδιο πόλης» (ΚΥΑ 
33999/2010 και τροποποιήσεις 
αυτής, όπως ισχύει), και έχει άμεση 
αλληλεπίδραση με τον υγρότοπο του 
Μουστού, συναποτελώντας 
σημαντικό σταθμό για μεγάλο 
αριθμό σπάνιων και 
προστατευόμενων ειδών πτηνών 
που ακολουθούν τις ακτές της 
Ανατολικής Πελοποννήσου κατά τις 
μεταναστεύσεις. 

Σύμφωνα με την μελέτη «Επιστημονική 
αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους 
μονάδων της λιμνοθάλασσας Μουστού και των 
λοιπών υγροτόπων του οικολογικού πάρκου και 
της ευρύτερης ζώνης του» που υλοποίησε για 
λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης το 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ), η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 
2013, η έκταση του έλους Κάτω Βερβένων 
που κάηκε αποτελούνταν κατά κύριο λόγο 
από καλαμιώνες (Τύπος Οικοτόπου 72Α0). 

Το έλος συνιστά αναπόσπαστο τμήμα του 
παράκτιου υγροτοπικού συμπλέγματος της 
προστατευόμενης περιοχής, έχει φυσική 
υγροτοπική (Juncus spp, Phragmites australis, 
Salicornia spp) και άλλη υδροχαρή βλάστηση, 
και φιλοξενεί την ανάλογη βιοποικιλότητα, 
όπως για παράδειγμα τσακάλια (παρ. V της 
Οδηγίας 92/43), αμφίβια, διάφορα είδη 
ερπετών, μεταξύ των οποίων η 
πελοποννησιακή γουστέρα (παρ. IV της 
Οδηγίας 92/43) και το σπιτόφιδο (παρ. II και IV 
της Οδηγίας 92/43).  

Μεταξύ των υδρόβιων πουλιών που 
καταγράφονται στο έλος, συγκαταλέγονται 
διάφορα είδη ερωδιών, φαλαρίδες, 
κορμοράνοι κ.α. ενώ αποτελεί σημαντικό 
τόπο θήρευσης για αρπακτικά, τόσο 
ημερόβια (π.χ. φιδαετός, παρ. I της Οδηγίας 

Επόπτευση 
Φύλαξη 
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79/409, γερακίνα), όσο και νυκτόβια (π.χ. 
κουκουβάγια).  

26.02.2021  Καμένη έκταση στην περιοχή των Κάτω 
Βερβένων  

Επιπλέον, πρόκειται για μια περιοχή η οποία 
έχει μακρύ ιστορικό καταπατήσεων και 
καταστροφής της φυσικής βλάστησης, λόγω 
έντονων ανθρωπογενών παρεμβάσεων.  

Σχετικά με την επίδραση μιας πυρκαγιάς σε 
καλαμιώνα, αυτή μπορεί να επιφέρει 

διάφορα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία, έχει παρατηρηθεί ότι οι 
πυρκαγιές δεν έχουν καμιά ουσιαστική 

επίδραση στη δομή του καλαμιώνα. 
Θεωρείται ότι έχει παρόμοιο αποτέλεσμα με 
εκείνο της βόσκησης ή της κοπής. Μόνο και 

εφόσον συνοδευτεί και από άλλα μέτρα, όπως 
μεταβολή του υδρολογικού καθεστώτος, κοπή 
ή εκρίζωση μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της 

έκτασης και της πυκνότητας του καλαμώνα.  

Κατά τη χειμερινή περίοδο η πυρκαγιά όχι 
μόνο δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
πίεσης ή απειλής, αλλά αντιθέτως μπορεί να 
συντελέσει στην αύξηση της πυκνότητας των 
καλαμιώνων, εκτός και αν επιδράσει 
αρνητικά πιθανός όψιμος παγετός, αφού η 
πυρκαγιά μπορεί να διακόψει το λήθαργο των 
οφθαλμών των καλαμιών.  

 26.02.2021 Εποπτικά η καμένη έκταση του 
καλαμιώνα στην περιοχή Έλος Κάτω Βερβένων, 
στην Αρκαδία  

Βιβλιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι μετά 
από πυρκαγιά, αναμένεται η παραγωγή 
πυκνότερων, πιο κοντών και λεπτότερων 
βλαστών καλαμιών κατά την επόμενη 
περίοδο ανάπτυξης.   

 
16.04.2021 Αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
του ΦΔ η Πυροσβεστική Διάταξη και οι πληροφορίες για 
τα βασικά μέτρα προστασίας αποφυγής εκδήλωσης 
δασικών πυρκαγιών. 

Συνεδριάσεις Τοπικών Σ.Ο.Π.Π.  

Συμμετοχή του ΦΔ στην Τακτική 
Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού 
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας  

Στις 02.06.2021 πραγματοποιήθηκε, μέσω 
τηλεδιάσκεψης η Τακτική Συνεδρίαση του 
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, με 
θέμα την πυροπροστασία και την πρόληψη 
πιθανών πυρκαγιών εντός ορίων του Δήμου.  

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν 
εκπρόσωποι της Περιφέρειας, 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Αρκαδίας, 
Άστρους), Αστυνομικού Τμήματος Π. 
Άστρους, Δασαρχείου Κυνουρίας, Πρόεδροι 
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας και ΔΕΥΑΒΚ. Από τον Φορέα 
Διαχείρισης ΠΜΜΜ συμμετείχε η Αν. 
Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας & 
Διαχείρισης κα Κανελίδου.  

Η συζήτηση ξεκίνησε με τους συντονιστές της 
σύσκεψης από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 
(κ.κ. Καμπύλης και Κατσής) να παραθέτουν  

τα δεδομένα σχετικά με τις πυρκαγιές των 
δύο προηγουμένων ετών και τους 
προβληματισμούς τους σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή, ενώ προέτρεψαν για 
συλλογική καταγραφή των προβλημάτων 
των Τ.Κ. για τη σωστή διαχείρισή τους.  

Στην πορεία τον λόγο πήραν οι Πρόεδροι των 
Τ.Κ. τονίζοντας τις ελλείψεις και τις 
υποχρεώσεις του Δήμου, ως προς την 
απομάκρυνση της φυτικής ύλης και τη 
συντήρηση των κρουνών, ο εκπρόσωπος της 
Περιφέρειας επισημαίνοντας το διαθέσιμο 
εξοπλισμό και την υπάρχουσα διάθεση, 
καθώς και οι εκπρόσωποι των σωμάτων 
ασφαλείας αναφέροντας τη σημασία της 
επαγρύπνησης των πολιτών, της συντήρησης 
των κρουνών και των καθαρισμών των 
δρόμων.  

Από τον Φορέα Διαχείρισης έγινε αναφορά 
στην προμήθεια εννέα προκατασκευασμένων 
μεταλλικών κυλινδρικών δεξαμενών βαρέως 
ανοιχτού τύπου χωρητικότητας 37,00 m3, για 
την προστασία του όρους Πάρνωνα (5 στη 
Βόρεια Κυνουρία, 4 στη Νότια Κυνουρία), 
καθώς και τριών (3) πυροσβεστικών 
κατασκευών (με βυτίο πυρόσβεσης) για τα 
οχήματα φύλαξης του ΦΔ. Επίσης, 
επισημάνθηκε η συμμετοχή στελεχών του ΦΔ 
σε πυρκαγιές, με τελευταία αυτή πλησίον του 
Άγιου Πέτρου τον Νοέμβριο του 2020. Τέλος, 
προέτρεψε να γίνει οποιαδήποτε 
επικοινωνία-αίτημα για εργασίες καθαρισμού 
εντός προστατευόμενων περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένου και του δάσους 
δενδρόκεδρου στη Μονή Μαλεβή. 

Ρύπανση του ποταμού Ευρώτα  

Ο Φορέας Διαχείρισης, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του παρακολουθεί τις 
περιοχές αρμοδιότητάς του για τυχόν 
υποβάθμιση του προστατευόμενου 
αντικείμενου και ενημερώνει τις αρμόδιες 
Αρχές. Μετά από επιτόπιο έλεγχο στην 
περιοχή του ποταμού Ευρώτα, 
παρατηρήθηκε έντονη ρύπανση κυρίως από 

http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%A0%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%92%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97-2021.pdf?fbclid=IwAR1BknBB_LjWaRmyK9WAs7WyQBn_eJRiarvB2QZwX_q11WsvopzHYiomsLc
https://www.facebook.com/fdparnonas/photos/a.568797006554420/1795439183890190/?type=3&theater
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λύματα βιομηχανικών μονάδων. Στη 
συνέχεια με σχετικό έγγραφο του ΦΔ 
ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές για δικές 
τους ενέργειες.  

Η ρύπανση του ποταμού Ευρώτα αφορά 
κυρίως σε απορρίμματα οικιστικής χρήσης 
αλλά και λύματα βιομηχανικών μονάδων. 
Αναφορικά με την κατάσταση των υδάτων 
του ποταμού, σε σημεία όπου η ροή ήταν 
επιφανειακή, αυτά έφεραν καφέ-μαύρη 
απόχρωση, με εμφανή υπολείμματα υγρών 
αποβλήτων (ελαιολύματα ή λύματα 
εσπεριδοειδών) (βλ. εικόνες σελ.2).  

 
15.01.2021 Απορρίμματα εντός της βαλτώδους 
έκτασης στη περιοχή του Αστερίου, που λειτουργεί 
σαν άτυπη χωματερή.  

Η ελεγχθείσα περιοχή βρίσκεται 
εντός ορίων χωρικής αρμοδιότητας 
του Φορέα Διαχείρισης και 
εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό 
Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 ως  
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) 
«Εκβολές Ευρώτα , περιοχή 
Βρονταμά και θαλάσσια περιοχή 
Λακωνικού κόλπου» (GR 2540003).  

15.01.2021 Χώρος ανεξέλεγκτης απόρριψης στέρεων 
αποβλήτων - Κυανή Ακτή Έλους  

Όπως επισήμανε και εγγράφως ο ΦΔ προς τις 
αρμόδιες υπηρεσίες «η επαναλαμβανόμενη 
ρύπανση του ποταμού με την απόρριψη 
υγρών αποβλήτων αλλοιώνει την ποιότητα 
των νερών του, υποβαθμίζοντας τις 
δυνατότητες χρήσης του και καθιστώντας 

τον επικίνδυνο τόσο για τον άνθρωπο, όσο 
και για τα είδη χλωρίδας και πανίδας που 
φιλοξενεί».

 

Διασώσεις ζώων  
Ο Φορέας Διαχείρισης ανταποκρίθηκε στην 
αντιμετώπιση πέντε περιστατικών που 
αφορούσαν σε τραυματισμένα ή ασθενικά 
πτηνά. Όλα ανεξαιρέτως τα ζώα κατόπιν 
συνεννόησης με το Σύλλογο Προστασίας και 
Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ μεταφέρθηκαν 
μέσω του ΚΤΕΛ Αρκαδίας στην Αθήνα για 
περίθαλψη. Τα περιστατικά της περιόδου είναι: 
 

04.01.2021 Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo), 
από το Ξηροπήγαδο - Αρκαδία, 
13.02.2021 Γερακίνα (Buteo buteo) από την 

περιοχή του χειμάρου Βρασιάτη - Αρκαδία, 
12.04.2021 Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo), 
από το Παράλιο Άστρος - Αρκαδία, 
10.05.2021 Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus) 
από την περιοχή του Μουστού – Αρκαδία, 
28.06.2021 Τρυγόνι (Streptopelia turtur) από την 

περιοχή του Άστρους – Αρκαδία.  
 

   
Εξαντλημένος μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus) 
(αριστερά) και τραυματισμένο τρυγόνι (Streptopelia 
turtur) (δεξιά), προετοιμάζονται για αποστολή προς τον 
Σύλλογο ΑΝΙΜΑ για περίθαλψη.  

 

Ευχαριστούμε όλους τους ευαισθητοποιημένους 
πολίτες που φρόντισαν να επικοινωνήσουν 
άμεσα με τον Φορέα Διαχείρισης, 
λειτουργώντας έτσι ως πολύτιμοι κρίκοι στην 
αλυσίδα διάσωσης των τραυματισμένων 
πουλιών.   
 

Εργασίες πεδίου 
Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης στο 
πλαίσιο απόκτησης τεχνογνωσίας, προσωπικού 
ενδιαφέροντος και τήρησης των συμβατικών 
υποχρεώσεων, συμμετείχε στις εργασίες πεδίου 
των ανατιθέμενων υπηρεσιών, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της πράξης «Επιχορήγηση του 

Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου και Μονεμβασίας για Δράσεις 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 
Ειδών και Οικοτόπων», μαζί με την ομάδα 
έργου των αναδόχων αντίστοιχα, ως ακολούθως 
 
ΜΑΡΤΙΟΣ  
- Τοποθέτηση υπερύθρων καμερών σε 

ποιμνιοστάσια της περιοχής του Μουστού – 
ποταμοχείμαρρου Βρασιάτη για τη Β’ φάση 
της υλοποίησης του έργου «Διαχείριση 
συγκρούσεων από το Τσακάλι στα 
κτηνοτροφικά ζώα για αποφυγή χρήσης 
δηλητηριασμένων δολωμάτων» και 
έλεγχος των τοποθετημένων υπερύθρων 
καμερών. 

- Εργασίες στην ευρύτερη περιοχή του 
Δήμου Ευρώτα (εκβολές-υγρότοποι 
Ευρώτα-Λακωνικός Κόλπος, περιοχή 
Natura 2000 - GR 2540003), στο πλαίσιο 
υλοποίησης της υπηρεσίας «Δράσεις 
βελτίωσης καθεστώτος διατήρησης των 
προστατευόμενων ειδών ιχθυοπανίδας 
Squalius keadicus (Κινδυνεύον) και Pelasgus 
laconicus (Κρισίμως Κινδυνεύον)». 

 
Τοποθέτηση διχτύων στο πλαίσιο εργασιών για την 
πιλοτική μείωση/εξάλειψη του ξενικού G. holbrooki 
(κουνουπόψαρο) στα υδάτινα σώματα του ποταμού 
Ευρώτα. 

 
ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 
- Εργασίες πεδίου, στην περιοχή της λίμνης 

Τάκας & Στυμφαλίας, για συλλογή - αλλαγή 
καρτών SIM, των καμερών αυτόματης 
παρακολούθησης πανίδας, στο πλαίσιο της 
υπηρεσίας «Διαχείριση συγκρούσεων από 
το Τσακάλι (Canis aureus) στα κτηνοτροφικά 
ζώα για αποφυγή χρήσης 
δηλητηριασμένων δολωμάτων». 

  

http://www.fdparnonas.gr/apostolh-travmatismenou-kormoranou-sthn-anima-gia-perithalpsi/
http://www.fdparnonas.gr/apostoli-travmatismenis-gerakinas-gia-perithalpsi-sthn-anima/
http://www.fdparnonas.gr/apostoli-kormoranou-stin-anima/
http://www.fdparnonas.gr/apostolh-exantlhmenou-mikrotsiknia-sthn-anima/
http://www.fdparnonas.gr/apostoli-traumatismenou-trigoniou-stin-anima-gia-perithalpsi/
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Δράσεις 
Προστασίας & 
Διαχείρισης 

Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις 
Υδρόβιων Πουλιών σε συνεργασία 
με την Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία  

Κάθε χρόνο, στα μέσα του Γενάρη, διεξάγονται 
οι Μεσοχειμωνιατικές Καταμετρήσεις Υδρόβιων 
Πτηνών (ΜΕΚΥΠ), οι οποίες αποτελούν μέρος 
ενός παγκόσμιου προγράμματος (International 
Waterbird Census) της Διεθνούς Οργάνωσης 
Υγροτόπων (Wetlands International). Πρόκειται 
για ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της 
βιοποικιλότητας και πιο συγκεκριμένα  
καταγραφής υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών 
πουλιών που διαχειμάζουν στους υγροτόπους, 
καθώς και ειδών που δραστηριοποιούνται κοντά 
σε υγροτόπους (αρπακτικά, θαλασσοπούλια). 
Για την Ελλάδα το πρόγραμμα διεξάγεται από 
την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία με τη 
συνδρομή εθελοντών και φορέων. 

17.01.2021 Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις από τα 
μέλη του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης στον 
Μουστό. 
 

Για το 2021 ως βασικό διήμερο υλοποίησης της 
δράσης είχε οριστεί το Σαββατοκύριακο 16-17 
Ιανουαρίου. Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19, ομάδα τεσσάρων 
στελεχών του Φορέα Διαχείρισης έδωσε το 
παρών και στις έξι υγροτοπικές περιοχές 
αρμοδιότητας του, προκειμένου να 
καταγράψουν τους χειμερινούς και όχι μόνο 
ιπτάμενους επισκέπτες. Ο εξοπλισμός που 
χρησιμοποιήθηκε για την παρατήρηση της 
ορνιθοπανίδας περιλάμβανε 1 τηλεσκόπιο, 3 
κιάλια, 2 φωτογραφικές μηχανές και 2 οδηγούς 
αναγνώρισης. 
 

Οι περιοχές για τις οποίες συμμετείχε ο 
Φορέας Διαχείρισης είναι: 

 Λίμνη Στρογγύλη, Δ. Ελαφονήσου, 
Λακωνία.  

 Λιμνοθάλασσα Γέρακα, Δ. Μονεμβασίας, 
Λακωνία.  

 Δέλτα ποταμού Ευρώτα, Δ. Σκάλας, 
Λακωνία.  

 Υγροτοπικό σύμπλεγμα Μουστού, Δ. 
Βόρειας Κυνουρίας, Αρκαδία.  

 Λίμνη Στυμφαλία, Δ. Σικυωνίων, Κορινθία  
 Λίμνη Τάκα, Δ. Τρίπολης, Αρκαδία. 
 
Τα αποτελέσματα από τις καταμετρήσεις 
αποστέλλονται, μέσω ηλεκτρονικών 
πρωτοκόλλων στην Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία, και χρησιμοποιούνται για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις 
τάσεις των πληθυσμών και τις μεταβολές που 
παρουσιάζουν οι υγρότοποι.  

14.01.2021 Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις από 
τον Φορέα Διαχείρισης στη Λιμνοθάλασσα του Γέρακα 
(GR254001) στην Λακωνία 
 
Οι αναφερόμενες περιοχές βρίσκονται εντός 
ορίων χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & 
Μονεμβασίας, σύμφωνα με το Ν. 4519/2018 
(ΦΕΚ Α΄ 25/20.02.2018) «Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες 
διατάξεις». 
Στη λίστα που ακολουθεί αναφέρονται 
πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή των 
ΜΕΚΥΠ: ημερομηνία επίσκεψης και περιοχή, 
συνολικός αριθμός παρατηρηθέντων ειδών σε 
κάθε περιοχή, ενώ αναφέρονται στο τέλος 
κάποια από τα είδη που καταγράφηκαν.  
 
 
14.01.2021 Λίμνη Στρογγύλη (GR254002) 188 άτομα 
από 6 είδη (Λασποσκαλίδρα, Κορμοράνος, 
Μαυροβουτηχτάρι, Αμμοσφυριχτής κ.α.) 
 
14.01.2021 Λιμνοθάλασσα Γέρακα (GR254001) 31 
άτομα από 8 είδη (Νανοβουτηχτάρι, 
Θαλασσοκόρακας, Χειμωνόκιρκος, Αλκυόνη κ.α.) 
 
15.01.2021 Δέλτα ποταμού Ευρώτα (GR2540003/GR 
2540006) 85 άτομα από 13 είδη (Γελαδάρης, 
Νερόκοτα Σταχτοτσικνιάς, Λεύκοτσικνιάς, 
Δασότρυγγας κ.α.) 
 
17.01.2021 Υγροτοπικό Σύμπλεγμα Μουστού 
(Λιμνοθάλασσα Μουστού, Εκβολές Τάνου, Εκβολές 
Βρασιάτη) (GR2520003) 407 άτομα από 20 είδη 
(Καπακλής, Σφυριχτάρι, Χουλιαρόπαπια, 
Φοινικόπτερο, Κιρκίρι Βαλτόπαπια, Αλκυόνη, 
Φαλαρίδα κ.α.) 
 
21.01.2021 Λίμνη Στυμφαλία (GR 2530002) 483 
άτομα από 10 είδη (Πρασινοκέφαλη πάπια, 
Βαλτόπαπια, Καλαμόκιρκος, Χειμωνόκιρκος, 
Αλκυόνη κ.α.) 
 
21.01.2021 Λίμνη Τάκα (GR2520002) 89 άτομα από 
10 είδη (Ήταυρος, Κορμοράνος, Σταχτοτσικνιάς, 
Σκουφοβουτηχτάρι, Βραχοκιρκίνεζο κ.α.) 

  

15.01.2021 Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις στα υγρολίβαδα του ποταμού Ευρώτα 



ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ & 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΝEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 20 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1.2021-6.2021  

6 

 

 

Παραγωγή ενημερωτικών 
εντύπων για δράσεις 
διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών, ειδών & οικοτόπων, 
στο πλαίσιο του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
– ΕΣΠΑ 2014-2020 
 
Στο πλαίσιο προβολής των διαχειριστικών 
δράσεων που υλοποιούνται την τρέχουσα 
περίοδο από τον Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και 
Μονεμβασίας, εκδόθηκαν δύο ενημερωτικά 
φυλλάδια, στα οποία παρουσιάζονται 
συνοπτικά οι διαχειριστικές δράσεις, η 
μεθοδολογία της εφαρμογής τους και η 
περιοχή επέμβασης. Με το πέρας του έργου 
θα εκδοθεί τρίτο ενημερωτικό φυλλάδιο με 
τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών στις 
περιοχές που εφαρμόστηκαν. Οι 
διαχειριστικές δράσεις που υλοποιούνται και 
παρουσιάζονται στα έντυπα είναι οι 
ακόλουθες: 

 Διαχείριση συγκρούσεων από το Τσακάλι 
(Canis aureus) στα κτηνοτροφικά ζώα για 
αποφυγή χρήσης δηλητηριασμένων 
δολωμάτων. 

 Διαχειριστικές δράσεις αμμοθινικών 
οικοσυστημάτων Ελαφονήσου και 
Λακωνικού κόλπου. 

 Δράσεις βελτίωσης καθεστώτος 
διατήρησης των προστατευόμενων ειδών 
ιχθυοπανίδας Squalius keadicus 
(Κινδυνεύον) και Pelasgus laconicus 
(Κρισίμως Κινδυνεύον), στην λεκάνη του 
Ευρώτα.  

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

 Επεμβάσεις βελτίωσης της κατάστασης 
διατήρησης του Τύπου Οικοτόπου 92A0 
«Δάση-στοές με Salix alba (Ιτιά) και Populus 
alba (Λεύκη)». 

 Επιστημονική τεκμηρίωση της 
συνδεσιμότητας των περιοχών NATURA με 
τα φυσικά και ημιφυσικά οικοσυστήματα 
της περιοχής ευθύνης του Φορέα 
Διαχείρισης. 

 Μείωση κινδύνου πυρκαγιών. Αντιπυρική 
προστασία όρους Πάρνωνα.   

 Ρύθμιση περιβαλλοντικών συνθηκών, σε 
επιλεγμένους τύπους οικοτόπων και είδη 
χλωρίδας.  
 

Η έκδοση και η διανομή των φυλλαδίων 
έχει σκοπό να ενημερωθούν οι κάτοικοι 
και οι συναρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και οι 
επισκέπτες, αναφορικά με την 
αναγκαιότητα εφαρμογής δράσεων 
διαχείρισης για τη βελτίωση της 
κατάστασης διατήρησης κρίσιμων 
ενδιαιτημάτων. 

Τα φυλλάδια έχουν παραχθεί σε δύο 
γλώσσες (ελληνικά/ αγγλικά), και εκτός από 
την έντυπη μορφή, είναι διαθέσιμα και σε 
ψηφιακή, στην ιστοσελίδα του ΦΔ ΠΜΜΜ - 
ενότητα ΕΚΔΟΣΕΙΣ:  

http://www.fdparnonas.gr/downloads/public
ations/    

Η έκδοση των εντύπων υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του έργου «Διοργάνωση 
ενημερωτικών ημερίδων, παραγωγή 
έντυπου υλικού και ενημερωτικών 
πινακίδων» για την υλοποίηση 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 & 
Οικοτόπων», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5033190, 
που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς 
πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων. 

 

 

 

  

http://www.fdparnonas.gr/downloads/publications/
http://www.fdparnonas.gr/downloads/publications/
http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%A6%CE%9F%CE%A1_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%91_%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F_A.pdf
http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%A6%CE%9F%CE%A1_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%91_%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F_A.pdf
http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%A6%CE%9F%CE%A1_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%91_%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F_%CE%92.pdf
http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%A6%CE%9F%CE%A1_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%91_%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F_%CE%92.pdf
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Δημιουργία νέας ιστοσελίδας - 
Δράσεις για την εκτίμηση της 
δομής και της δυναμικής των 
πληθυσμών δενδρόκεδρου 
(Juniperus drupacea) και της 
αναπαραγωγικής βιολογίας του 
είδους 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις 
για την εκτίμηση της δομής και της 
δυναμικής των πληθυσμών δενδρόκεδρου 
(Juniperus drupacea) και της 
αναπαραγωγικής βιολογίας του είδους» η 
Ανάδοχος εταιρεία, για λογαριασμό του 
Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου και Μονεμβασίας, «ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ-
Μελέτες Περιβάλλοντος» προέβη, πέραν των 
συμβατικών της υποχρεώσεων, στην 
δημιουργία ιστοσελίδας όπου παρουσιάζεται 
ο σκοπός και το αντικείμενο του έργου, 
καθώς και η πορεία υλοποίησής του. 

 

Το εν λόγω έργο αναμένεται να συμβάλλει: 

 στη λήψη αποφάσεων για την προστασία 
και διατήρηση της βιοποικιλότητας του 
δενδρόκεδρου,  

 στην απόκτηση ενός τεκμηριωμένου 
εργαλείου λήψης διαχειριστικών μέτρων 
για την προστασία και διατήρηση του 
δενδρόκεδρου, 

 στην εκτίμηση της φυσικής αναγέννησης σε 
συστάδες δενδρόκεδρου, 

 στη χαρτογραφική αποτύπωση εξάπλωσης 
και μελέτη της δομής των πληθυσμών 
δενδρόκεδρου.  

Ο Πάρνωνας, αποτελεί το μοναδικό 
σημείο φυσικής εξάπλωσης του 
υποενδημικού είδους Juniperus 
drupacea (δρυπώδης άρκευθος ή 
δενδρόκεδρος) τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στην Ευρώπη, όπου 
σχηματίζει δάση αμιγή ή σε μίξη με 

μαύρη πεύκη (Pinus nigra) και 
κεφαλληνιακή ελάτη (Abies 
cephalonica). Πρόκειται για σπάνιο 
είδος κωνοφόρου με διακεκομμένη 
εξάπλωση μεταξύ Ασίας και 
Ευρώπης το οποίο στην Ασία 
εμφανίζεται σε ορεινές κυρίως 
περιοχές της Τουρκίας, της Συρίας, 
του Λιβάνου και του Ισραήλ, ενώ 
στην Ευρώπη φύεται αποκλειστικά 
στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου, 
με τον Πάρνωνα να φιλοξενεί τον 
σημαντικότερο πληθυσμό.  

Για την νέα ιστοσελίδα μπρείτε να 
ακολουθείσετε την παρακάτω διαδρομή: 
https://dendrokedros-project.gr   

Για την επίτευξη του σκοπού του έργου θα 
διενεργούνται εργασίες όπως: 
 
 βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τη 

βιολογία και την οικολογία του 
δενδρόκεδρου. 
 χαρτογράφηση των πληθυσμών 

δενδρόκεδρου στο όρος Πάρνωνας 
(γεωχωρικά δεδομένα εξάπλωσης του 
είδους).  
 εκτίμηση της δομής και της δυναμικής 

των πληθυσμών δενδρόκεδρου με 

ανάλυση των δεδομένων εργασιών 
πεδίου και διατύπωση συμπερασμάτων 
για τη δομή και τη δυναμική των 
συστάδων δενδρόκεδρου. 
 μελέτη της αναπαραγωγικής βιολογίας 

του δενδρόκεδρου, η οποία περιλαμβάνει 
εργασίες πεδίου, πειραματικές δοκιμές 
στο εργαστήριο και αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν.  

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Υποέργου (1) της πράξης «Επιχορήγηση του 
Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου και Μονεμβασίας για Δράσεις 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 
Ειδών και Οικοτόπων». 
Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Ε.Π. 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 από 
τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 
2019ΣΕ27510010. 
 

Το έργο αναμένεται να συμβάλλει στη 
διαχείριση και άλλων οικοσυστημάτων 
δενδρόκεδρου σε περιοχές εντός (π.χ. 

Ταΰγετος) και εκτός Ευρώπης (Ν. Ανατολία, Δ. 
Συρία και Λίβανος) και λοιπών ειδών του 

γένους Juniperus, τα οποία είναι ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος και ευαίσθητα σε ενδεχόμενο 

πυρκαγιάς, αφού στερούνται μηχανισμών 
μεταπυρικής αναγέννησης.   

https://dendrokedros-project.gr/
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Επιστημονική τεκμηρίωση της 
συνδεσιμότητας των περιοχών 
NATURA με τα φυσικά και 
ημιφυσικά οικοσυστήματα της 
περιοχής ευθύνης του Φορέα 
Διαχείρισης  
(Πηγή: Κοινό Δελτίο Τύπου)  
 
Με στόχο τη βελτίωση της γνώσης για την 
ενίσχυση και πιο αποτελεσματική διαχείριση 
της περιοχής ευθύνης του ΦΔ ΠΜΜΜ, με 
αξιοποίηση και σύνθεση υφιστάμενων 
γεωχωρικών δεδομένων που διατίθενται σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και με 
δεδομένα από τις εθνικές αναφορές της 
χώρας για τα είδη και τους οικοτόπους, 
ξεκίνησε εντός του μηνός Ιουνίου 2021 η 
υλοποίηση του έργου «Επιστημονική 
τεκμηρίωση συνδεσιμότητας περιοχών 
NATURA με τα φυσικά και ημιφυσικά 
οικοσυστήματα της περιοχής ευθύνης του 
ΦΔ» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου 
και Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και 
Οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033190 και 
Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510010. 

Το έργο που υλοποιείται για λογαριασμό του 
ΦΔ ΠΜΜΜ από το Μουσείο Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας –Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων Υγροτόπων έχει ως κεντρικό 
ζητούμενο την απόκτηση ενός εργαλείου 
διαχείρισης της περιοχής ευθύνης του ΦΔ 
μέσω της τεκμηρίωσης της συνδεσιμότητας 
των περιοχών Natura με τα φυσικά και 
ημιφυσικά οικοσυστήματα (π.χ. υγρότοποι, 
αγροοικοσυστήματα, δασικές εκτάσεις), με 
χρονική διάρκεια υλοποίησης από την 
15η Ιουνίου 2021 έως την 14η Δεκεμβρίου 
2022. Η βελτίωση της γνώσης αφορά 
στην τεκμηρίωση της συνδεσιμότητας των 
περιοχών Natura 2000 (Ν2Κ) για τις ανάγκες 
της οποίας θα υλοποιηθούν εργασίες, όπως: 

 χαρτογραφική αποτύπωση των 
οικοσυστημάτων με την Ευρωπαϊκή 
τυπολογία MAES, 

 χαρτογραφική αποτύπωση της περιοχής 
με βάση το βαθμό φυσικότητας (φυσικές 
και ημιφυσικές περιοχές, τεχνητές 
περιοχές, υδάτινα σώματα, υγρότοποι), 

 χαρτογραφική αποτύπωση του βαθμού 
υποβάθμισης των οικοσυστημάτων της 
περιοχής από ανθρωπογενείς πιέσεις, 

 αξιολόγηση συνολικής κατάστασης 
βιοποικιλότητας και χαρτογράφηση 
περιοχών υψηλής βιοποικιλότητας 
(biodiversity hotspots), 

 αξιολόγηση και χαρτογράφηση της 
ικανότητας της περιοχής να διατηρεί την 
βιοποικιλότητα (Οικοσυστημική 
Υπηρεσία), 

 χαρτογράφηση διασυνδεδεμένων 
περιοχών ευνοϊκών για τη 
βιοποικιλότητα. 

Ιδιαιτέρως για 42 υγροτόπους που δεν 
εντάσσονται στο Δίκτυο Natura 2000 ή 
παρουσιάζουν μερική επικάλυψη με τις 
περιοχές του Δικτύου, στον σκοπό του έργου 
περιλαμβάνεται η τεκμηρίωση των ορίων 
τους με εργασίες πεδίου, ως νησίδες 
βιοποικιλότητας σε συνάφεια με το Άρθρο 10 
της Οδηγίας 92/43/ΕΕ και σε συνάφεια με τα 
άρθρα 13 και 20 του ν. 3937/2011 περί 
βιοποικιλότητας όπου ορίζονται οι 
διαδικασίες της θεσμικής προστασίας τους. 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Υποέργου (1) «Διαχειριστικές Δράσεις για την 
Προστασία και Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας» της πράξης «Επιχορήγηση 

του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου και Μονεμβασίας για Δράσεις 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 
Ειδών και Οικοτόπων» του Ε.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020. 
Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Ε.Π. 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 από 
τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2019ΣΕ27510010. 

Πληροφορίες:  

Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου & Μονεμβασίας 
Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος 
Αν. Διευθυντής / Συντονιστής Δράσεων ΦΔ 
Άστρος Αρκαδίας, 22001 
Τηλ: 27550 22021 Email: info@fdparnonas.gr 
Web: www.fdparnonas.gr  
 
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας –
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων 
Πληροφορίες: Δρ. Ελένη Φυτώκα 
Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής 
Έργου 
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, 57001, 
Θέρμη 
Τηλ: 2310 473320 
Email: ekby@ekby.gr Web: www.ekby.gr  

Επιστημονική τεκμηρίωση της συνδεσιμότητας των περιοχών NATURA με τα φυσικά και ημιφυσικά 
οικοσυστήματα της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης 

http://www.fdparnonas.gr/episthmonikh-tekmhriwsh-syndesimothtas-perioxon-natura-me-fysika-hmifysika-oikosysthmata/
http://www.fdparnonas.gr/
http://www.ekby.gr/
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Προκαταρκτική εκτίμηση για 
επεμβάσεις βελτίωσης της 
κατάστασης διατήρησης του 
Τύπου Οικοτόπου 92A0 και 
εξάπλωσης εμφάνισης του  

Παραδόθηκε στον Φορέα Διαχείρισης εντός 
του Α΄εξαμήνου του 2021 η προκαταρκτική 
εκτίμηση περιβαλλοντικών συνθηκών για την 
υποστήριξη διαχειριστικών δράσεων ώστε να 
διατηρηθεί - εξασφαλιστεί ο ικανοποιητικός 
βαθμός διατήρησης του τύπου οικοτόπου 
92Α0 «Δάση -Στοές με Salix alba και Populus 
alba». Ο τύπος οικοτόπου 92Α0, θεωρείται 
τύπος παραποτάμιου δάσους, 
αποτελούμενου από δασική – φυσική 
βλάστηση που η παρουσία της εξαρτάται 
άμεσα ή έμμεσα από την επίδραση του νερού. 
Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της 
εκτεταμένης ανθρωπογενούς επίδρασης στα 
παρόχθια δάση, η κατάσταση διατήρησης του 
τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο 
αξιολογήθηκε ως «Μέτρια – Ανεπαρκής» (U1). 
Ειδικότερα στις περιοχές αρμοδιότητας του 
Φορέα Διαχείρισης ο βαθμός διατήρησης 
αξιολογείται από «Υποβαθμισμένος» (C) έως 
«Καλός» (Β). Σκοπός του έργου είναι η 
επικαιροποίηση της εκτίμησης του βαθμού 
διατήρησης του τύπου οικοτόπου 92A0 και 
της εξάπλωσής του (χαρτογραφικά) σε τρείς  
προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού 
Οικολογικού Δικτύου «Natura 2000» (Ειδικές 
Ζώνες Διατήρησης Ευρώτα, λίμνης Τάκα και 
λίμνης Στυμφαλία), ούτως ώστε να ληφθούν 
αποφάσεις για την υλοποίηση μελλοντικών 
διαχειριστικών δράσεων-επεμβάσεων με 
σκοπό τη βελτίωση του βαθμού διατήρησής 
του και την αποκατάσταση του οικοτόπου. 

Η επικαιροποίηση της χαρτογραφικής 
αποτύπωσης οδήγησε στη μεταβολή της 
χαρτογραφημένη έκτασης (Σφάλμα! Το 
αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν 
βρέθηκε.) του τύπου οικοτόπου και στις τρεις 
ΕΖΔ. Ο κύριος λόγος που οδήγησε στις 
μεταβολές είναι οι εκτεταμένες εργασίες 
πεδίου που βελτίωσαν την υφιστάμενη 
θεματική πληροφορία. 

Σε όλες τις ΕΖΔ φαίνεται πως με τη νέα 
χαρτογραφική αποτύπωση μειώθηκε 
σημαντικά η έκταση που καταλαμβάνει ο 
τύπος οικοτόπου 92Α0 στην ΕΖΔ GR2530002 

(Λ. Στυμφαλία). Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
πως α) αφαιρέθηκαν από τη χαρτογράφηση 
τμήματα που αφορούν καλλιέργειες, κυρίως 
λεύκης, και β) αφαιρέθηκαν γραμμικά 
στοιχεία του τύπου οικοτόπου 92Α0 αν δεν 
είχαν πλάτος μεγαλύτερο από δυο κόμες 
δέντρων. Στις άλλες δύο ΕΖΔ η έκταση του 
τύπου οικοτόπου δεν διαφοροποιήθηκε 
σημαντικά (<0,5 ha). 

 
Χαρτογράφηση του Τ.Ο. 92Α0 στην ΕΖΔ GR2520002 
Λίμνη Τάκα 

 
Χαρτογράφηση του Τ.Ο. 92Α0 στην ΕΖΔ GR2530002 
Λίμνη Στυμφαλία 

 

 

 

 
Χαρτογράφηση του Τ.Ο. 92Α0 στην ΕΖΔ GR2540003 
(Κάτω ρους π. Ευρώτα) 

 
Χαρτογράφηση του Τ.Ο. 92Α0 στην ΕΖΔ GR2540003 
(Μέσος ρους π. Ευρώτα, κοντά στον οικισμό 
Βρονταμάς) 

  

Πίνακας: έκταση του τύπου οικοτόπου 92Α0 στις ΕΖΔ ανά εξεταζόμενη περίοδο  
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Τα αποτελέσματα του έργου εδειξαν πως ο 
βαθμός διατήρησης του τύπου οικοτόπου 
92Α0 και στις τρεις ΕΖΔ απέχει από το να 
θεωρείται εξαιρετικός (Α). Κύριος λόγος για 
αυτό είναι η περιορισμένη έκταση που 
καταλαμβάνει. Εμφανίζεται σε διάσπαρτες 
κηλίδες μικρής έκτασης στις οποίες δύσκολα 
παρατηρείται πληρότητα τυπικών ειδών και 
δομών και λειτουργιών.  

Η κάθε μια από τις ΕΖΔ που εξετάζονται έχει 
τις δικές της ιδιαιτερότητες. Σε γενικά 
πλαίσια, ο τύπος οικοτόπου είναι ιδιαίτερα 
δυναμικός και μπορεί εύκολα να 
αποκατασταθεί εφόσον οι οικολογικές-
υδρολογικές συνθήκες το επιτρέπουν. Η 
προσπάθεια που απαιτείται περιορίζεται σε 
(α) μελέτη και κατασκευή υδραυλικών έργων 
σχετικά μικρής κλίμακας (κανάλια, αγωγοί για 
μεταφορά νερού για τεχνητή κατάκλυση), 
εφόσον απαιτείται, (β) συλλογή, διατήρηση 
πολλαπλασιασμός και φύτευση φυτευτικού 
υλικού από άτομα των ειδών του γένους Salix 
που απαντούν στις περιοχές και (γ) προστασία 
και δασοκομική διαχείριση των ατόμων που 
θα φυτευτούν για μια περίοδο 5 ετών. Η 
προστασία απαιτεί και τον μετριασμό 
πιέσεων & απειλών που επιδρούν αρνητικά 
όπως άρωση, βόσκηση αρτίφυτρων κ.ο.κ. 
Όλα τα παραπάνω πρέπει να υλοποιηθούν σε 
εκτάσεις που θα απαλλοτριωθούν για αυτό το 
σκοπό ώστε να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια 
επιτυχία.  

Ως ανάδοχος του έργου, ο Ελληνικός 
Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα (ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ) στο πλαίσιο του υπ’ αριθμ. 
1161/17.10.2019 συνοπτικού διαγωνισμού, 
ξεκίνησε το έργο τον Ιανουάριο του 2020 και 
το ολοκλήρωσε επιτυχώς τον Φεβρουάριο 
του 2021. Πρότεινε δράσεις αποκατάστασης 
σε εφαρμογή του άρθρου 17 της οδηγίας 
92/43/EE για τις τρεις περιοχές μελέτης και ο 
Φορέας Διαχείρισης θα εκτιμήσει για την 
εφαρμογή τους αφού διασφαλιστούν τα 
κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την 
εφαρμογή τους. 

 
Θέσεις στις οποίες προτείνεται η αποκατάσταση του 
τύπου οικοτόπου στην ΕΖΔ GR2520002-Λίμνη Τάκα 

 
Προτεινόμενες εκτάσεις προς αύξηση της έκτασης του 
τύπου οικοτόπoυ 92Α0 στην ΕΖΔ GR2530002-Λίμνη 
Στυμφαλία 

 
Προτεινόμενη έκταση προς αποκατάσταση της παλιάς 
κοίτης του π. Ευρώτα με συνδυασμένη αποκατάσταση 
υγροτοπικών οικοσυστημάτων 

Οι παραπάνω υπηρεσίες υλοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο του Υποέργου (1) «Διαχειριστικές 

Δράσεις για την Προστασία και Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας» της πράξης «Επιχορήγηση του 

Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου και Μονεμβασίας για Δράσεις 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 
Ειδών και Οικοτόπων» του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 
2014-2020 και συγχρηματοδοτούνται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του 

Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Ε.Π. 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 από τις 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων 

Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2019ΣΕ27510010. 

 

Συστάδα με λεύκες (Τ.Ο 92Α0) με έντονα σημάδια υπερβόσκησης. Διακρίνεται η δραστική μεταβολή στη 
χλωριδική σύνθεση του τύπου οικοτόπου 
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Γεωγραφικό Σύστημα 
Πληροφοριών μέσω 
διαδραστικών χαρτών (WEB 
based-GIS) της προτεινόμενης 
περιοχής του Αποθέματος 
Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – 
Κάβου Μαλέα  

Με στόχο την δημιουργία ενός 
εποπτικού εργαλείου συνολικής 
απεικόνισης και παρακολούθησης της 

προτεινόμενης περιοχής του Αποθέματος 
Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου 
Μαλέα ανατέθηκε από τον Φορέα 
Διαχείρισης υπηρεσία η οποία συνίσταται 
στην δόμηση μιας ολοκληρωμένης 
διαδικτυακής εφαρμογής, καταχώρησης των 
πληροφοριών για την προτεινόμενη περιοχή 
του Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα 
– Κάβου Μαλέα σε γεωβάση (Geodatabase) 
και ψηφιακής απεικόνισης της, για τη 
δημιουργία υποδομής χωρικών 
πληροφοριών που θα ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις της οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE).  

Η βασική δομή της εφαρμογής θα αποτελείται 
από τρία υποσυστήματα, το υποσύστημα 
χαρτογραφικής απεικόνισης, το υποσύστημα 
φύλαξης και το υποσύστημα 
παρακολούθησης. Τα δεδομένα θα 
καταγράφονται στο πεδίο με τη χρήση tablets 
που θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και 
δέκτη συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS). 
Όταν δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο 
θα υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης σε 
μη διαδικτυακό τόπο και εκ των υστέρων 
εισαγωγής τους στην εφαρμογή. 

Το έργο υλοποιείται για λογαριασμό του 
Φορέα Διαχείρισης από την Ένωση Φυσικών 
Προσώπων «Σπυρίδων Σταρίδας-
Αλέξανδρος Κοκκάλας-Γεώργιος 
Παναγιωτόπουλος», στο πλαίσιο του υπ’ 
αριθμ. 672/25-06-2020 συνοπτικού 
διαγωνισμού, με χρονική διάρκεια 
υλοποίησης από την 22α Ιανουαρίου 2021 έως 
την 21η Απριλίου 2022. 

Ο Ανάδοχος του έργου έχει αναλάβει την 
αναβάθμιση και επέκταση του ήδη 
εγκατεστημένου Γεωγραφικού Συστήματος 
Πληροφοριών (ΓΣΠ) του Φορέα Διαχείρισης 

[ArcGIS 10.x ArcView concurrent use, 2 (δύο) 
άδειες χρήσης αορίστου χρόνου για το 
λογισμικό απεικόνισης και από 1 (μία) άδεια 
χρήσης αορίστου χρόνου για τις επεκτάσεις 
του λογισμικού 3D Analyst και Spatial Analyst] 
και την υλοποίηση ενός Γεωγραφικού 
Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) με τη χρήση 
της ArcGIS Πλατφόρμας. Ο Ανάδοχος θα 
μεριμνήσει στην προμήθεια λογισμικών που 
απαιτούνται για την ορθή λειτουργία της GIS 
εφαρμογής. 

 

 

 

 

Παράλληλα, για την υποστήριξη υλοποίησης 
του έργου «Γεωγραφικό Σύστημα 
Πληροφοριών μέσω διαδραστικών χαρτών 
(WEB based-GIS) της προτεινόμενης περιοχής 
του Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα 
– Κάβου Μαλέα» και για την ορθή λειτουργία 
της εφαρμογής καταχώρησης που θα 
σχεδιαστεί με το ανωτέρω έργο, έχει 
υλοποιηθεί από τον Φορέα Διαχείρισης η 
προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
[επιτραπέζιων Η/Υ (desktop), 
σταθεροποιητών τάσης (UPS), 
εξυπηρετητή/διακομιστή (Server) και 
υπολογιστών ταμπλέτα (Tablet)]. 

Το έργο υλοποιείται από τον Φορέα 
Διαχείρισης στο πλαίσιο υλοποίησης της 
πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη δράσεων 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του 
Φορέα Διαχείρισης. Η περίπτωση του 
Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα» 
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων στο πλαίσιο του 
τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του 
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2014-2020» (ΠΑΑ) 2014-2020, από τις 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ 082/1, μέσω της 
Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Πάρνωνας 
Α.Ε. (Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α.) ως 
φορέας υλοποίησης του Τοπικού 
Προγράμματος LEADER/CLLD. 

  

Διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων στο ArcGIS Pro με ταυτόχρονη σύνδεση στο ArcGIS Online. 
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Επισκέψεις και ξεναγήσεις  

 
26.06.2021 Ξενάγηση στο Κέντρο Πληροφόρησης για 
τη χλωρίδα του Πάρνωνα στο Λεωνίδιο της ομάδας 
μοτοσικλετιστών στο Κέντρο Πληροφόρησης 
Λεωνιδίου, με αφορμή εκδήλωση για την επέτειο των 
200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821  

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον 
εορτασμό της 198ης Επετείου της Β’ 
Εθνοσυνέλευσης στο Άστρος του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας, η Πρόεδρος της 
Ελληνικής Δημοκρατίας επισκέφθηκε και 
ξεναγήθηκε στη λιμνοθάλασσα Μουστού.  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Δημήτριος Μήλιος και 
το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης 
υποδέχτηκαν την κυρία Σακελλαροπούλου 
στον Μουστό και την ενημέρωσαν για το 
ανεκτίμητο φυσικό, οικονομικό και κοινωνικό 
κεφάλαιο του υγροτοπικού οικοσυστήματος 
που συμπεριλαμβάνεται στις 
προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου 
NATURA 2000, αλλά και τις προσπάθειες του 
Φορέα Διαχείρισης για τη διατήρηση και 
προστασία της βιοποικιλότητας στην εν γένει 
περιοχή ευθύνης του.  

Κατά τη συνάντηση έγινε ανταλλαγή 
αναμνηστικών, της Προεδρίας της 
Δημοκρατίας και από πλευράς του ο κύριος 
Μήλιος προσέφερε στην κυρία 
Σακελλαροπούλου τις έντυπες εκδόσεις του 
Φορέα Διαχείρισης.  

Η ξενάγηση της Προέδρου έγινε παρουσία 
του Δημάρχου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, 
κ. Γεώργιου Καμπύλη, του Πρόεδρου του 
Δημ. Συμβουλίου κ. Θεμιστοκλή 

Πλακοκέφαλου και του Αντιδημάρχου κ. 
Γεώργιου Γαρδικιώτη. 

10.05.2021 Ανταλλαγή αναμνηστικών από την 
επίσκεψη της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας 
στον υγρότοπο Μουστού με αφορμή τις εκδηλώσεις 
για τον εορτασμό της 198ης Επετείου της Β’ 
Εθνοσυνέλευσης στο Άστρος.  

Περιβαλλοντικές δράσεις και 
εκδηλώσεις  

Παρουσίαση για παιδιά και οικογένειες με 
θέμα τις ΜΕΚΥΠ μέσω τηλεδιάσκεψης σε 
συνεργασία με τον Οργανισμό Vamvakou 
Revival 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φορέα 
Διαχείρισης με τον οργανισμό Vamvakou 
Revival, πραγματοποιήθηκε στις 30/01 εξ’ 
αποστάσεως περιβαλλοντικό πρόγραμμα για 
τα παιδιά, με αφορμή το Πρόγραμμα της 
Διεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands 
International) Μεσοχειμωνιάτικες 
Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) 
που οργανώνεται από την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) και υλοποιείται 
κάθε χρόνο, σε πολλές χώρες κατά τον μήνα 
Ιανουάριο. 

Στόχος του προγράμματος ήταν η γνωριμία 
των παιδιών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των υγροτόπων, με έμφαση τη λιμνοθάλασσα 
του Μουστού, ούτως ώστε να γνωρίσουν 
χαρακτηριστικά είδη υδρόβιων και 
παρυδάτιων πουλιών που απαντούν εκεί.  

Η Αν. Προϊστ. του Τμήματος Πληροφόρησης, 
Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας του Φορέα 
Διαχείρισης συνδέθηκε, μέσω της 
πλατφόρμας Cisco Webex, από το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Άστρους, 
από όπου διαμοιράστηκαν δραστηριότητες 
και οπτικοακουστικό υλικό και στη συνέχεια 
προβλήθηκαν πληροφορίες με θέμα το 

πρόγραμμα παρακολούθησης της 
ορνιθοπανίδας που υλοποιεί ο Φορέας 
Διαχείρισης στις υγροτοπικές περιοχές 
αρμοδιότητάς του. Μέσα από παρουσίαση για 
την φυσική κληρονομιά της λιμνοθάλασσας 
Μουστού, αλλά και εκπαιδευτικά παιχνίδια 
και ζωγραφική, τα παιδιά έμαθαν τα μυστικά 
που επιφυλάσσει η παρακολούθηση των 
πουλιών στη φύση. 

 

Παρουσιάσεις του Φορέα Διαχείρισης στους 
σπουδαστές της Ειδικότητας «Συνοδός 
Βουνού» του ΔΙΕΚ Άργους 

Στο πλαίσιο του υλοποίησης του μαθήματος 
«Φυσικό Περιβάλλον -Οικολογία - Γεωλογία-
Ορεινή Χλωρίδα και Πανίδα» της Ειδικότητας 
«Συνοδός Βουνού», ο Φορέας Διαχείρισης 
προσκλήθηκε από το ΔΙΕΚ Άργους 
προκειμένου πραγματοποιήσει εισηγήσεις για 
τους σπουδαστές με θέμα το φυσικό 
περιβάλλον. Σκοπός του περιβαλλοντικού 
προγράμματος ήταν να προβληθεί η 
σημαντικότητα της διατήρησης της κάθε 
προστατευόμενης περιοχής σε καλή 
οικολογική κατάσταση για τον Άνθρωπο, 
αναδεικνύοντας παράλληλα τα οφέλη που 
προκύπτουν για τον τοπικό πληθυσμό.  

   
Οι τρεις παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν 
μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Cisco 
Webex, εκ μέρους του Φορέα Διαχείρισης από 
την κα. Κατερίνα Πανταζή, Αν. Προϊσταμένη 
Τμήματος Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας (Ξεναγός MSc) και τον κ. 
Αργύριο Μπόγλη, Αν. Διευθυντή (Δασολόγος 
MSc) στις 30/3, 6/4 και 13/4 και η θεματολογία 
του προγράμματος Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης 
περιλάμβανε: 

 εισαγωγική παρουσίαση με θέμα την 
«γνωριμία με τις προστατευόμενες περιοχές 
του Δικτύου NATURA 2000 που 
περιλαμβάνονται στην χωρική αρμοδιότητα 

Δράσεις 
Πληροφόρησης 
Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας 
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του Φορέα Διαχείρισης, τον σκοπό ίδρυσης 
και τις αρμοδιότητες του ΦΔ».  

 παρουσίαση με θέμα «Πάρνωνας: ένας 
βοτανικός παράδεισος», για την οικολογική 
αξία της περιοχής του Πάρνωνα, αλλά και 
στη συνεπαγόμενη ανάγκη προστασίας 
και διατήρησης της βιοποικιλότητας και 
των φυσικών αξιών της.  

 παρουσίαση «Τι υπάρχει στην 
λιμνοθάλασσα»; με σκοπό τη γνωριμία με 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
υγροτόπων, με έμφαση στην πολύτιμη 
φυσική κληρονομιά του υγροτόπου 
Μουστού. 

 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Διευθυντή του 
ΔΙΕΚ Άργους κ. Φίλιππο Δελή για την 
συνεργασία. Θερμές ευχαριστίες στην 
εκπαιδεύτρια κα. Α. Μιχαλοπούλου για την 
ευκαιρία που μας έδωσε μέσα στις ιδιαίτερες 
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της 
πανδημίας του Κορονοϊού (COVID-19) να 
συζητήσουμε με τους σπουδαστές και να 
παρουσιάσουμε περιβαλλοντικά θέματα που 
αφορούν στις προστατευόμενες περιοχές του 
Δικτύου NATURA 2000 που περιλαμβάνονται 
στην χωρική αρμοδιότητα του Φορέα 
Διαχείρισης. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος… 

Εθελοντικός καθαρισμός ακτής στην 
Αρκαδία 

Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή στον 
εθελοντικό καθαρισμό ακτής στην Αρκαδία, 
στις 5 Ιουνίου 2021, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος που για τη 
φετινή χρονιά είχε κεντρικό θέμα 
«Επανασχεδιασμός, Αναδημιουργία, 
Αποκατάσταση (REIMAGINE. RECREATE. 
RESTORE)», καθώς το 2021 αποτελεί την 
απαρχή της διεθνούς δεκαετίας δράσης (2021-
2030) για την αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων. 

Ακολουθώντας τις οδηγίες καθαρισμού και 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα 
υγιεινής και ασφάλειας, οι περίπου 100 
εθελοντές οργανώθηκαν σε μικρότερες 
ομάδες απομακρύνοντας στερεά 
απορρίμματα από την παραλία μήκους 2.300 
μέτρων, ξεκινώντας από την θέση Πόρτες 
Μελιγούς έως την ακτή Καλλιστώ στο ύψος 

του Δημοτικού Σχολείου, εντός του οικισμού 
του Παρ. Άστρους. Επίσης, εκμεταλλεύθηκαν 
τη παρουσία λουομένων, για να τους 
ενημερώσουν σχετικά με την δράση του 
εθελοντικού καθαρισμού με σύνθημα “Άφησε 
το αποτύπωμά σου και εσύ!”. Ο καθαρισμός 

της παραλίας, που 
συνδιοργανώθηκε από 
τον Φορέα Διαχείρισης 
και την εθελοντική ομάδα 
«prasiniΖΩntas», με τη 
συνεργασία του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας, την 

υποστήριξη τοπικών χορηγών και την ενεργό 
συμμετοχή πολλών μαθητών, οικογενειών 
και ευαισθητοποιημένων πολιτών, κατέδειξε 
γενικώς πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της 
ατομικής ευθύνης των πολιτών στη βελτίωση 
της κατάστασης διατήρησης των θαλάσσιων 
και παράκτιων οικοσυστημάτων.  

Η ακτή Πόρτες, που αποτελεί μέρος του 
πλούσιου οικοσυστήματος της 
λιμνοθάλασσας του Μουστού, υφίσταται 
εποχικά διάφορες πιέσεις όπως παράνομα 
μπαζώματα και αμμοληψίες, παράνομοι 
αγώνες motocross, αλλά και πίεση από την 
επίσκεψη εκατοντάδων λουόμενων 
ημερησίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  

05.06.2021 Μέσω του εθελοντικού καθαρισμού, 
συλλέχθηκαν ποσότητες από κάθε λογής πλαστικό, 
που μόνο χειρωνακτικά μπορούν να απομακρυνθούν 
από την ακτή, στη συντριπτική τους πλειονότητα 
συσκευασίες τροφίμων, μπουκάλια και καπάκια 
νερού και αναψυκτικών, σωλήνες, δίχτυα, 
καλαμάκια, αποτσίγαρα, μεταλλικά δοχεία και 
σπασμένα γυάλινα αντικείμενα. 

Ο Φορέας Διαχείρισης και η εθελοντική 
ομάδα «prasiniΖΩntas» συγχαίρουν τους 
εθελοντές που με τη συνέργειά τους στήριξαν 
την προσπάθεια να μειωθεί η ρύπανση των 
ακτών από τα απορρίμματα στην 
προστατευόμενη – και όχι μόνο-παράκτια 
περιοχή της Αρκαδίας.  
 

Ευχαριστούμε και όσους ενδιαφέρθηκαν, 
χορηγοί και μη, να συμβάλουν στο εγχείρημα, 
η βοήθεια και η υποστήριξη των οποίων ήταν 

καθοριστικής σημασίας, γεγονός που μας 
ενθαρρύνει να προσβλέπουμε σε μελλοντική 
στήριξή τους στις επόμενες δράσεις! 

 
05.06.2021 Οι εμπνευστές της εθελοντικής ομάδας 
«prasiniΖΩntas» μετά το τέλος του εθελοντικού 
καθαρισμού στην ακτή Καλλιστώ στην Αρκαδία.  
 

Παρουσιάσεις προς τους μαθητές του 
Γυμνασίου Αγ. Ανδρέα – Πραστού 
 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος ο Φορέας Διαχείρισης 
προσκλήθηκε προκειμένου να παρουσιάσει 
στους μαθητές/ μαθήτριες του Γυμνασίου Αγ. 
Ανδρέα-Πραστού, πληροφορίες για τα έργα 
και τις διαχειριστικές δράσεις που υλοποιεί 
αναφορικά με τις προστατευόμενες περιοχές, 
είδη και οικότοπους που περιλαμβάνονται 
στην αρμοδιότητά του. Οι παρουσιάσεις 
πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεκπαίδευσης 
στις 01/06 | 11:30-13:00 και είχαν ως βασικό 
θέμα τη γνωριμία με τις προστατευόμενες 
περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 
αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης.  

01.06.2021 Στιγμιότυπο από την παρουσίαση για τις 
14 περιοχές του Δικτύου Natura 2000 που 
περιλαμβάνονται στη χωρική αρμοδιότητα του ΦΔ 
ΠΜΜΜ (επιτρεπόμενες και μη επιτρεπόμενες 
χρήσεις και περιορισμοί  σε περιοχές εντός του 
δικτύου) 

1.06.2021 Στιγμιότυπο από την παρουσίαση για ένα 
από τα έργα που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα 
περίοδο από τον ΦΔ ΠΜΜΜ και που αφορά στις 
«Διαχειριστικές δράσεις αμμοθινικών 
οικοσυστημάτων Ελαφονήσου και Λακωνικού 
κόλπου». 
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Επιπλέον, διανεμήθηκαν στο Γυμνάσιο τα δύο 
ενημερωτικά έντυπα για τις δράσεις 
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, 
ειδών & οικοτόπων, στο πλαίσιο του Ε.Π. 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ – ΕΣΠΑ 2014-2020, στα οποία 
παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαχειριστικές 
δράσεις, η μεθοδολογία της εφαρμογής τους 
και η περιοχή επέμβασης. 

Λοιπές Δράσεις 

Ημερίδες 

Συμμετοχή σε διαδικτυακή εκδήλωση του 
Συλλόγου για την Προστασία της 
Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ: 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
δράσης του για την διάσωση και προστασία 
των θαλάσσιων χελωνών το έτος 2020!  

 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας 
& Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης, κα 
Κανελίδου Άννα παρακολούθησε 
διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom 
Webinar, την ετήσια εκδήλωση παρουσίασης 
των αποτελεσμάτων από το πρόγραμμα 
προστασίας και διάσωσης των θαλάσσιων 
χελωνών, του Συλλόγου για την Προστασία 
της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ. Η έναρξη 
της εκδήλωσης έγινε με χαιρετισμό της 
δ/ντριας του Συλλόγου κα. Μαυρογιώργου 
Δάφνη, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν 
παρουσιάσεις τόσο από το Κέντρο Διάσωσης 
Θαλάσσιων Χελωνών, όσο και για κάθε 
περιοχή δραστηριοποίησης κατά την περίοδο 
ωοτοκίας (Ζάκυνθος, Πελοπόννησος, Κρήτη). 
Επίσης, προβλήθηκαν δύο (2) ντοκιμαντέρ 
σύντομης διάρκειας σχετικά με τις δράσεις 
του συλλόγου (απελευθέρωση 
περιθαλπόντων χελωνών, εντοπισμός και 
προστασία φωλεών ωοοτοκίας). 

Από τα αποτελέσματά που ανακοινώθηκαν 
ενδιαφέρον παρουσίασαν τα αίτια 
τραυματισμού των θαλάσσιων χελωνών, με 
επικρατέστερο τον σκόπιμο τραυματισμό 
(42,8%), ενώ ακολουθούσαν τα φυσικά αίτια 
(28,5%) και οι τραυματισμοί από αλιευτικά 
μέσα (20%). Επίσης, άξια αναφοράς κρίνεται η 
παρατήρηση ότι ενώ στην αρχή της περιόδου 
ωοτοκίας, η πανδημία λόγω Covid-19, 
επηρέασε θετικά (σε τουριστικές περιοχές) 
την έκβαση της ωοτοκίας, ωστόσο στα μέσα 
του καλοκαιριού και κυρίως κατά την περίοδο 
εκκόλαψης των αυγών η έντονη 
φωτορύπανση, αποτέλεσε για ακόμα μια 
φορά σοβαρό κίνδυνο για τους νεοσσούς.  

Οι παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων 
πραγματοποιήθηκαν από τους υπευθύνους 
των προγραμμάτων για κάθε περιοχή, με 
συντονισμό από τον Πρόεδρο του Συλλόγου, 
κ. Αράπη, ενώ την δική του παρουσίαση 
πραγματοποίησε ο κ. Μαργαριτούλης, ως 
πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Θαλασσίων 
Χελωνών. 

Συναντήσεις εργασίας 

Συμμετοχή ΦΔ σε συνάντηση εργασίας με 
εκπρόσωπο του Οργανισμού Vamvakou 
Revival «Η Αναβίωση της Βαμβακούς»  

Επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης είχαν ο Αν. 
Διευθυντής/ Συντονιστής Δράσεων κ. Α. 
Μπόγλης και η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος 
Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας 
του Φορέα Διαχείρισης κα. Κ. Πανταζή με την 
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του 
Οργανισμού Vamvakou Revival «Η Αναβίωση της 
Βαμβακούς» κα. Μ. Βερδήλου στις 04/02/2021, 
με θέμα τη διεύρυνση της συνεργασίας του 
Οργανισμού με τονΦΔ σε επίπεδο 
προγραμματισμού νέων περιβαλλοντικών 
δράσεων - εκδηλώσεων και σχεδιασμού νέων 
περιβαλλοντικών προγραμμάτων για παιδιά και 
ενήλικες. Ο Φορέας Διαχείρισης συνεργάζεται 

με τον Οργανισμό Vamvakou Revival «Η 
Αναβίωση της Βαμβακούς» ήδη από το 
Σεπτέμβριο του 2020, αναφορικά με την 
υλοποίηση περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για παιδιά Δημοτικού και 
Γυμνασίου και έχουν υλοποιηθεί συνολικά πέντε 
(5) προγράμματα, τα τρία (3) εξ αυτών 
διαδικτυακά, λόγω κορωνοϊού. Παράλληλα, 
είχαν προγραμματιστεί και προγράμματα για 
σχολικές εκδρομές, που ματαιώθηκαν λόγω των 
έκτακτων συνθηκών που βιώνουμε λόγω της 
πανδημίας. 

05.03.2021 Από την συνάντηση εργασία του ΦΔ με την 
εκπρόσωπο του Οργανισμού Vamvakou Revival «Η 
Αναβίωση της Βαμβακούς» κα. Μάρθα Βερδήλου. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στα 
προγράμματα ήταν περιορισμένη (με αύξηση 
στην συνάντηση 30/01/2021), η προσπάθεια για 
προσαρμογή των προγραμμάτων στα νέα 
δεδομένα, ήταν εμφανής, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει την ποιότητα των υπηρεσιών του 
ΦΔ, αλλά και την κατάρτιση των στελεχών του. 
Θέλοντας λοιπόν, αυτή η συνεργασία να 
συνεχιστεί, με όσο το δυνατόν αυξανόμενη 
προσέλευση, συζητήθηκαν και άλλα 
προγράμματα που μπορούν να υλοποιηθούν στη 
Βαμβακού και ενδεικτικά αναφέρθηκαν:  

 η υλοποίηση περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων στη φύση εκτός της 
σχολικής αίθουσας,  

 η διοργάνωση ημερίδων, 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
σεμιναρίων που να αφορούν και σε 
ενήλικες.   

Συμμετοχή στην διαδικτυακή συνάντηση επί 
του σχεδίου κειμένου "Οδηγίες εκπόνησης και 
προδιαγραφές προγραμμάτων 
παρακολούθησης της βιοποικιλότητας κατά τη 
λειτουργία έργων που απαιτούν 
περιβαλλοντική αδειοδότηση σε τόπους του 
Δικτύου Natura 2000", που υλοποιείται από το 
ΕΚΒΥ 

Στοχεύοντας σε κατευθύνσεις και προδιαγραφές 
που καλύπτουν στο μέγιστο δυνατό τις ανάγκες 
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του Φορέα Διαχείρισης, ο Αν. Διευθυντής/ 
Συντονιστής Δράσεων κ. Α. Μπόγλης συμμετείχε 
στις 14 Μαΐου 2021 σε τρίωρη (11:00-14:00) 
διαδικτυκή συνάντηση μέσω της πλατφόρμας 
Zoom κατόπιν της πρόσκλησης του ΕΚΒΥ, με 
αντικείμενο την παρακολούθηση της 
βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 
δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές. 

Ειδικότερα, η συνάντηση διεξήχθη στο πλαίσιο 
του έργου «Προδιαγραφές παρακολούθησης 
στοιχείων της βιοποικιλότητας κατά τη 
λειτουργία έργων που απαιτούν περιβαλλοντική 
αδειοδότηση σε περιοχές του Δικτύου Natura 
2000». Η συνάντηση αποσκοπούσε στη 
διαβούλευση επί του παραδοτέου του ανωτέρω 
έργου, με τίτλο «Οδηγίες εκπόνησης και 
προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης 
της βιοποικιλότητας κατά τη λειτουργία έργων 
που απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση σε 
τόπους του Δικτύου Natura 2000».  

Εισηγήσεις έγιναν από τη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, 
τον ΟΦΥΠΕΚΑ, το Πράσινο Ταμείο και το ΕΚΒΥ.  

Δείτε ολόκληρο το σχέδιο του κειμένου εδώ.  

Συμμετοχή στο 2nd Balkan Mediterranean 
Wetland Living Lab, στο πλαίσιο της Green 
Week 2021: ZERO POLLUTION FOR 
HEALTHIER PEOPLE AND PLANET της ΕΕ 

Ο Αν. Διευθυντής/ Συντονιστής Δράσεων κ. Α. 
Μπόγλης συμμετείχε στις 20 Μαΐου 2021 στο 
«2nd Balkan Mediterranean Wetland Living Lab: 
Promoting ecosystem connectivity in and 
between protected areas to securing biodiversity 
and well-being» το οποίο διοργανώθηκε από το 
Πανεπιστήμιο Δασοκομίας, τη Σχολή Οικολογίας 
& Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Βουλγαρία) και το 
Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων - Υγρότοπων (EKBY) 
(Ελλάδα), στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας 
της ΕΕ 2021: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ.  

 

Ο σκοπός της συνάντησης ήταν να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με το ρόλο των 
υγροτόπων στη συνδεσιμότητα των δικτύων 
προστατευόμενων περιοχών των Βαλκανίων. 
Πολλοί υγρότοποι, ειδικά εκείνοι μεσαίου και 
μικρού μεγέθους, βρίσκονται σε μη 
προστατευόμενες περιοχές και συνήθως 
βρίσκονται σε εχθρικά τοπία (δηλαδή ασκείται 
εντατική γεωργία, ή πρόκειται για αστικές 
περιοχές) που αντιπροσωπεύουν τη μόνη πηγή 
ενδιαιτημάτων για την επιβίωση υδρόβιων 
ειδών. Αν και δεν προστατεύονται, αυτοί οι 
υγρότοποι έχουν μεγάλη αξία για τη 
βιοποικιλότητα, καθώς αποτελούν φυσικούς 
διαδρόμους που διατηρούν και διασφαλίζουν τη 
συνδεσιμότητα των προστατευόμενων 
περιοχών του δικτύου Natura 2000 και του 
δικτύου Emerald.  

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια 
του 1st Balkan Mediterranean Wetlands Living 
Lab, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2020, 
στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG 
Balkan Mediterranean "Βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της διατήρησης των 
υγροτόπων - WetMainAreas".  

Οι δύο εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με την 
υποστήριξη των συνεργατών της WetMainAreas 
και των JTS του INTERREG TNCP Balkan 
Mediterranean και σε συνεργασία με τη 
Μεσογειακή Κοινότητα Προστασίας της 
Βιοποικιλότητας του INTERREG TNCP Med και 
την Πρωτοβουλία MedWet.  

Συμμετοχή στην διαδικτυακή συνάντηση 
(μέσω ZOOM) στο πλαίσιο του 4ου 
Οικολογικού Συμποσίου 4-6/06/2021 με 
παρουσίαση  

O Φορέας Διαχείρισης Διαχειριστικές συμμετείχε 
στο 4ο Οικολογικό Συμπόσιο, που 
πραγματοποιήθηκε στην Ελαφόνησο, από τον 
Σύλλογο για την Οικολογική και Βιώσιμη 
Ανάπτυξη της Ελαφονήσου ELAFONISOS ECO, 
4-6 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος 2021.  

 

Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως συμμετοχής του 
ΦΔ μέσω Zoom, ο Α. Μπόγλης, Δασολόγος – 
Περιβαλλοντολόγος MSc και Αναπλ. Διευθυντής 
- Συντονιστής Δράσεων του ΦΔ και η Αναπλ. 
Προϊστ. του Τμήματος Πληροφόρησης, 
Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας του ΦΔ, κα. Κ. 
Πανταζή, παρουσίασαν από κοινού τις 
διαχειριστικές δράσεις του ΦΔ ΠΜΜΜ για την 
προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
Πιο συγκεκριμένα η παρουσίαση αφορούσε σε 
ένα από τα έργα που υλοποιούνται κατά την 
τρέχουσα περίοδο, τις «Διαχειριστικές δράσεις 
αμμοθινικών οικοσυστημάτων Ελαφονήσου 
και Λακωνικού κόλπου».  

Μετά την παρουσίαση του θέματος ακολούθησε 
συζήτηση και απάντηση ερωτήσεων από το 
κοινό του Συμποσίου επί των υλοποιούμενων 
δράσεων που περιλαμβάνουν την διαχείρισης 
επισκεπτών – υποδομών, σταθεροποίηση 
πρόσθιων αμμοθινών και ενίσχυση της 
αναγέννησης φυτικών ειδών.  

Συναντήσεις 

Επίσκεψη εκπροσώπου της διοίκησης του 
Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ)  

Στις 11.06.2021 ο Γενικός Διευθυντής κ. Ιωάννης 
Μητσόπουλος, εκπροσωπώντας τη διοίκηση του 
νεοσύστατου Οργανισμού Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
(ΟΦΥΠΕΚΑ) επισκέφτηκε τον Φορέα 
Διαχείρισης. 

 

11.06.2021 Ο κ. Μητσόπουλος συνομιλεί με τα στελέχη 
του ΦΔ ΠΜΜΜ στην έδρα του στο Άστρος (πάνω) και 
στην λιμνοθάλασσα του Μουστού (κάτω).   

http://repository.biodiversity-info.gr/handle/11340/2044


ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ & 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΝEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 20 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1.2021-6.2021  

16 

 

 

Ο κ. Μητσόπουλος αρχικά μετέβη στο δάσος 
δενδρόκεδρου Μονής Μαλεβής συνοδευόμενος 
από προσωπικό του ΦΔ ΠΜΜΜ και εν συνεχεία 
στην έδρα του ΦΔ ΠΜΜΜ στο Άστρος, όπου 
ενημερώθηκε από τον Αναπλ. Διευθυντή κ. 
Αργύρη Μπόγλη και το προσωπικό, σχετικά με 
τα θέματα λειτουργίας, αρμοδιοτήτων και 
δράσεων του ΦΔ ΠΜΜΜ.  

Επίσης έγινε ξενάγηση από το προσωπικό στο 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του 
Άστρους και επίσκεψη στην περιοχή της 
λιμνοθάλασσας του Μουστού.  

25.06.2021 Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο κ. Μητσόπουλος 
στην έδρα του ΦΔ ΠΜΜΜ στο Άστρος ανέλυσε 
διεξοδικώς στο προσωπικό του ΦΔ τον τρόπο της ομαλής 
μετάβασης του ΦΔ ΠΜΜΜ στον ΟΦΥΠΕΚΑ και τα θέματα 
λειτουργίας του ως Μονάδα Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου  

Συνάντηση της Επιτροπής "Ελλάδα 2021" με 
τους παραγωγικούς φορείς & εκπροσώπους 
συλλόγων και υπηρεσιών  

Στις 25.06.2021 κατόπιν πρόσκλησης του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας, ο Αν. Προϊστάμενος του 
Τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης & Εφαρμογών 
Διαχείρισης Δήμος Αναστόπουλος, 
εκπροσώπησε τον Φορέα Διαχείρισης στη 
συνάντηση της Επιτροπής "Ελλάδα 2021" με τους 
παραγωγικούς φορείς & εκπροσώπους 
συλλόγων της περιοχής του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας. 

 

Η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου συνοδευόμενη 
και από τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής 
"Ελλάδα 2021" συνάντησε τους παραγωγικούς 
φορείς, Εκπροσώπους Συλλόγων, τους 

Δημάρχους Βόρειας Κυνουρίας, Επιδαύρου και 
Τροιζηνίας Μεθάνων, μίλησε για τις δράσεις του 
"Ελλάδα 2021" και τους στόχους της. Εξήρε τις 
πολύ καλές προτάσεις που έχουν καταθέσει στην 
Επιτροπή οι φορείς και οι Δήμοι και τόνισε ότι αν 
λόγω της πανδημίας δεν καταφέρει η επιτροπή 
να πραγματοποιήσει τους εορτασμούς, τότε 
ίσως πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβρη στο 
πλαίσιο των εορτασμών συμπλήρωσης 200 ετών 
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. 

Επιμορφωτικά Προγράμματα  

 

Τρία στελέχη του ΦΔ συμμετείχαν κατά την 
περίοδο του Α’ εξαμήνου του έτους σε 
επιμορφωτικά πρόγραμματα του Ινστιτούτου 
Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).  

Πιο συγκεκριμένα, στο θεματικό κύκλο 
«Βιώσιμη Ανάπτυξη» των προγραμμάτων του 
ΙΝΕΠ, υλοποιήθηκε επιμορφωτικό πρόγραμμα 
με τίτλο: «Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων 
πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο». Το 
πρόγραμμα παρακολούθησε ο Αν. Προϊστάμενος 
του Τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης & 
Εφαρμογών Διαχείρισης του ΦΔ κ. Δήμος 
Αναστόπουλος, διάρκειας 35 ωρών (πενθήμερο), 
υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 12/04/2021 έως 
16/04/2021. Σκοπός του προγράμματος ήταν η 
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε ο 
επιμορφούμενος να επιτελέσει αποτελεσματικά 
το έργο του σχεδιασμού, συντονισμού και 
επίβλεψης της Πολιτικής Προστασίας για την 
πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των 
καταστροφών σε τοπικό επίπεδο. 

Στο θεματικό κύκλο «Πληροφορικής & 
Ψηφιακών Υπηρεσιών» των προγραμμάτων του 
ΙΝΕΠ, διοργανώθηκε επιμορφωτικό πρόγραμμα 
με τίτλο: «Έκδοση Ηλεκτρονικού Εγγράφου με 
τη χρήση Ψηφιακών Υπογραφών». Το 
πρόγραμμα διάρκειας 8 ωρών (μονοήμερο) – 
12/05/2021 παρακολούθησε η Αν. Προϊστάμενη 
του Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας του ΦΔ, κα. Κατερίνα Πανταζή. 
Σκοπός του προγράμματος ήταν η απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε η επιμορφώμενη 
να επιτελέσει αποτελεσματικά διοικητικά 

καθήκοντα που σχετίζονται με τη χρήση της 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, την 
εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών, τη 
ρύθμιση ασφαλούς χρονοσήμανσης εγγράφων, 
κ.λπ. 

Τέλος, στο θεματικό κύκλο «Οικονομία και 
Δημοσιονομική Πολιτική» των προγραμμάτων 
του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης, διοργανώθηκε επιμορφωτικό 
πρόγραμμα με τίτλο: «Διπλογραφικό λογιστικό 
σύστημα – Ανάλυση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων». Το πρόγραμμα διάρκειας 35 
ωρών 23/06/2021 – 29/06/2021 (πενθήμερο) 
παρακολούθησε η υπεύθυνη του Γραφείου 
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΦΔ, κα. Αγγελική 
Δήμα.  

Πρακτική Άσκηση Νέων  

Στο πλαίσιο της υποστήριξης προγραμμάτων 
Πρακτικής Άσκησης φοιτητών – σπουδαστών, ο 
Φορέας Διαχείρισης (ως φορέας απασχόλησης) 
διέθεσε για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 
θέσεις πρακτικής άσκησης σε νέους και νέες από 
ακαδημαϊκά ιδρύματα (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Δημόσια 
ΙΕΚ) της χώρας, ανάλογα με την ειδίκευσή τους 
και ως εκ τούτου δέχτηκε αίτημα εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος από απόφοιτο της ειδικότητας 
επαγγελματικής κατάρτισης «Τεχνικός Δασικής 
Προστασίας» του Ι.Ε.Κ. Τρίπολης. Η Πρακτική 
Άσκηση πραγματοποιήθηκε για το διάστημα 
από Νοέμβριο 2020 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο 
2021, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας 
σύμφωνα με το αντικείμενο που αναφέρεται στο 
Τμήμα Επόπτευσης / Φύλαξης & Εφαρμογών 
Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης σχετικά με 
την ειδικότητά του.  

 
25.11.2020 Συμμετοχή του ασκούμενου του ΦΔ ΠΜΜΜ 
σε περιστατικό πυρκαγιάς στον Πάρνωνα.  
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Συνεντεύξεις   
 
Ο Φορέας Διαχείρισης μέσω της εκπροσώπου 
του Αναπλ. Προϊστ. του Τμήματος 
Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας, 
κα. Κατερίνας Πανταζή παραχώρησε στις 27/01 
συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό IONIAN 
σχετικά με την λιμνοθάλασσα του Μουστού. 

 
Η συζήτηση με τη δημοσιογράφο της εκπομπής 
«Εντός Αρκαδίας» κα. Αγγελική Σπυροπούλου, 
είχε ως βασική δομή το παρακάτω περιεχόμενο:  
 Φυσικό περιβάλλον - βιοποικιλότητα 

(σημεία ενδιαφέροντος για τους 
επισκέπτες). 

 Καθεστώς προστασίας (ενημέρωση για 
τη ζωνοποίηση της προστατευόμενης 
περιοχής του Μουστού). 

 Πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης για τους επισκέπτες 
(ξεναγήσεις επισκεπτών σε συνδυασμό 
με τη λειτουργία των Κέντρων 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του ΦΔ 
ΠΜΜΜ) 

Η συνέντευξη προβλήθηκε στην εκπομπή 
«Εντός Αρκαδίας» από το κανάλι ΙΟΝΙΑΝ στις 
27/01/2021 και είναι διαθέσιμη στον παρακάτω 
σύνδεσμο: 
https://www.youtube.com/watch?v=_SjcuvRfwLg
&feature=youtu.be   

Μια ακόμα συνέντευξη παραχωρήθηκε από 
τους εκπροσώπους του ΦΔ για τις 
διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων 
περιοχών, ειδών & οικοτόπων που 
υλοποιούνται κατά την τρέχουσα 
προγραμματική περίοδο. Τη συνέντευξη 

έδωσαν στον τηλεοπτικό σταθμό IONIAN ο 
Αργύρης Τ. Μπόγλης, Δασολόγος – 
Περιβαλλοντολόγος MSc και Αναπλ. 
Διευθυντής - Συντονιστής Δράσεων του ΦΔ και 
η Αναπλ. Προϊστ. του Τμήματος 
Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας 
του ΦΔ, κα. Κατερίνα Πανταζή. 

Η συνέντευξη στην δημοσιογράφο κα. 
Αγγελική Σπυροπούλου προβλήθηκε την 
Τετάρτη 12/05/2021 στην εκπομπή του 
καναλιού «Εντός Αρκαδίας» και είχε ως βασική 
δομή το περιεχόμενο των δράσεων, τη 
μεθοδολογία τους καθώς και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματά τους.  

Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στον παρακάτω 
σύνδεσμο: 
https://www.youtube.com/watch?v=WfAt4abJQH
U&t=3s  

.

 
Στις 18.06.2021 δύο στελέχη του Φορέα 
Διαχείρισης συμμετείχαν κατόπιν 
πρόσκλησης σε περίπατο ερμηνείας στην 
περιοχή της Δημητσάνας, με θέμα τα ορεινά 
αγροτικά τοπία.  

 
Στόχος της δράσης, που οργανώθηκε 

από το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος 
υπό την αιγίδα και με τη συγχρηματοδότηση 

του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού 

είναι η ανάδειξη της ερμηνείας της 
φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, ως ιδιαίτερου και 
καινοτόμου τρόπου επαφής των 
επισκεπτών με τη φύση και τον 
πολιτισμό ενός τόπου.  

 
Εκτός από τον περίπατο της Δημητσάνας 
πραγματοποιήθηκε κατά το τρέχον έτος και 
άλλος ένας στους Κήπους Ζαγορίου, με θέμα 
την αγροτική παράδοση και την άυλη 
πολιτιστική κληρονομιά των ορεινών 
περιοχών. 
 

.  
 

18.06.2021 Πεζοπορία ομάδας σε ορεινό μονοπάτι 
στην περιοχή της Δημητσάνας, με παράλληλη 
ερμηνεία του φυσικού-πολιτιστικού περιβάλλοντος.  

 

 

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε περίπατο ερμηνείας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
στην περιοχή της Δημητσάνας  

https://www.youtube.com/watch?v=_SjcuvRfwLg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_SjcuvRfwLg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WfAt4abJQHU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=WfAt4abJQHU&t=3s
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Με την έναρξη του έτους, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του Φορέα Διαχείρισης 
συντάχθηκαν από το προσωπικό του τα 
παρακάτω, τα οποία στη συνέχεια 
εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Πιο συγκεκριμένα συντάχθηκαν: 

Ετήσια Έκθεση Αναφοράς υλοποίησης Δράσεων 
του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου & Μονεμβασίας (ΦΔΠΜΜΜ) και 
Αξιολόγησης Εφαρμογής των Όρων Εφαρμογής 
των Όρων Προστασίας των Προστατευόμενων 
Περιοχών Αρμοδιότητας του ΦΔΠΜΜΜ. 
(εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1.19/28.01.2021 
απόφαση του Δ.Σ.).  

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Φορέα Διαχείρισης 
που αφορά σε δράσεις και προγράμματα που 
προγραμματίζεται να υλοποιήσει ο Φορέας 
Διαχείρισης κατά το έτος 2021 (εγκρίθηκε: με την 
υπ’ αριθμ. 1.20/18.01.2021 απόφαση του Δ.Σ.).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, 

Μουστού, Μαινάλου & 
Μονεμβασίας 
Νewsletter τεύχος 20  

περίοδος: 01.2021-06.2021 

 

 

 

 

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αρχείο Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, 
Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας και ιστοσελίδα 
www.arcadiaportal.gr 
 

 
 

                                  

Το σύνολο των Απολογιστικών Εκθέσεων και των Σχεδίων Δράσεων, 
μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης: 

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

Έκθεση αναφοράς & Πρόγραμμα δράσης  

http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2021/02/EKTHESI-ANAFORAS-ETOUS-2020.pdf
http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2021/02/2021_PROGRAMMA-DRASIS-FD-PMMM.pdf
http://www.fdparnonas.gr/activities/deliverables/
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