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Β΄ τετράμηνο 2013 – Τεύχος 2ο 

Δράσεις Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης 
 

Διαγωνισμοί Παρακολούθησης 

Ο Φορέας Διαχείρισης προκήρυξε στις 26 Μαρτίου 2013 Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή 
αναδόχου για τις υπηρεσίες «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ερπετών και αμφιβίων, ψαριών, 
χειροπτέρων, θηλαστικών, ασπόνδυλων, πτηνών, χλωρίδας και τύπων οικοτόπων και καταγραφή και 
αξιολόγηση των ειδών μανιταριών».  

Στις 13 Μαΐου 2013 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – 
Υγροτόπου Μουστού, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους από την αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού.  

Μέχρι και τις 27 Ιουλίου 2013, οπότε και στάλθηκαν στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. τα απαραίτητα έγγραφα και 
αποδεικτικά των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για το διαγωνισμό για να λάβει ο Φορέας την έγκριση 
για την υπογραφή των συμβάσεων με τους αναδόχους των υπηρεσιών, έγιναν: η αποσφράγιση και ο 
έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων παρουσία της νομικής συμβούλου του 
Φορέα, η αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, η αποσφράγιση 
και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και η τελική αξιολόγηση των προσφερόντων και ο έλεγχος 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδόχων. Οι αξιολογήσεις της Επιτροπής εγκρίθηκαν από το 
Δ.Σ. του Φορέα.  

Η απουσία προσφορών για την υπηρεσία «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ψαριών» είχε σαν 
αποτέλεσμα την προκήρυξη στις 5 Ιουνίου 2013, Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για 
την υπηρεσία «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ψαριών».  

Στις 26 Ιουνίου 2013 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης από την αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Συνοπτικά, έγιναν: η αποσφράγιση και ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων, η αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, η αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και η 
τελική αξιολόγηση των προσφερόντων και ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδόχων. 
Οι αξιολογήσεις της Επιτροπής εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Φορέα και στις 19 Ιουλίου 2013 ο ανάδοχος 
πληροφορήθηκε την οριστική επιλογή του. Αναμένεται στη συνέχεια η υπογραφή της σύμβασης και η 
έναρξη παροχής της υπηρεσίας.  
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Διασώσεις ζώων 

Σε συνέχεια των «διασώσεων» ειδών της άγριας πανίδας 
της Προστατευόμενης Περιοχής που έχουν 
πραγματοποιηθεί από το Φορέα Διαχείρισης, το Τμήμα 
κατέγραψε πρόσθεσε τις ακόλουθες διασώσεις στο 
ενεργητικό του σε συνεργασία με το προσωπικό των 
άλλων δύο Τμημάτων. Συγκεκριμένα, ένα 
τραυματισμένο ξεφτέρι (Accipiter nisus) από την 
περιοχή του Άστρους, μια τραυματισμένη κίσσα 
(Garrulus glandarius) από τον Άγιο Ανδρέα και ένας 
τραυματισμένος λαγός (Lepus europaeus) από την Ωριά 
προωθήθηκαν στην ΑΝΙΜΑ για περίθαλψη. 

Συλλογή υλικού  

Συνεχίζεται η συλλογή ιστών από νεκρά άτομα 
τσακαλιού και άλλων μεγάλων (και σπάνιων) 
θηλαστικών (π.χ. βίδρας, ζαρκαδιού, κ.ά.) που 
βρίσκονται σκοτωμένα στην Προστατευόμενη 
Περιοχή. Από νεκρό άτομο τσακαλιού στο δρόμο 
κοντά στο σημείο θέας της λιμνοθάλασσας 
Μουστού περιοχή λήφθηκε δείγμα ιστού για 
μεταγενέστερη ανάλυση και μελέτη. Η συλλογή 
και διατήρηση των ιστών ζώων σε καθαρή 
αιθανόλη μπορεί να βοηθήσει σε γενετικές 
μελέτες της δημογραφικής δομής του πληθυσμού 
τους στην προστατευόμενη περιοχή του όρους 
Πάρνωνα-υγροτόπου Μουστού, ώστε να 
προταθούν μέτρα για τη διατήρησή τους.  

Το προσωπικό του τμήματος, με τη συνεργασία 
προσωπικού των άλλων τμημάτων, συνέλεξε στις 
αρχές του έτους έναν μεγάλο αριθμό εμεσμάτων 
αρπακτικών πτηνών, κυρίως από την ευρύτερη 
Περιοχή Απόλυτης Προστασίας: υγρότοπος 
Μουστού. Η επεξεργασία τους προχωρά και - μαζί 
με επεξεργασμένο υλικό που συλλέχθηκε από την 

ίδια περιοχή τον προηγούμενο χρόνο - με τη 
βοήθεια συνεργαζόμενου επιστημονικού 
προσωπικού στα πλαίσια της υπηρεσίας 
«Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
θηλαστικών» θα δώσουν μια εικόνα της 
ζωογεωγραφίας των μικρών θηλαστικών της 
ευρύτερης περιοχής του Μουστού. 

Η συλλογή από το προσωπικό του Τμήματος και 
το προσωπικό φύλαξης νεκρών ατόμων αμφιβίων 
και κυρίως ερπετών έχουν δημιουργήσει τη 
Συλλογή Δειγμάτων Αμφιβίων και Ερπετών του 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου 
Μουστού. Μέσα στο 2ο τετράμηνο του 2013, 
πλήθος νεκρών φιδιών έφτασαν στα γραφεία του 
Φορέα. Καταγράφηκαν τα στοιχεία τους και αφού 
επεξεργάστηκαν κατάλληλα ενσωματώθηκαν στη 
Συλλογή Δειγμάτων, που αποτελεί χρήσιμο 
εργαλείο σε δράσεις ενημέρωσης -
ευαισθητοποίησης του Φορέα σχετικά με την 
βιοποικιλότητα της περιοχής και τη χρησιμότητά 
της και αξία της.  

Καταγραφές πανίδας με αυτόματες φωτογραφικές μηχανές 

Οι αυτόματες φωτογραφικές μηχανές καταγραφής πανίδας τοποθετήθηκαν σε τοποθεσίες της Περιοχή 
Απόλυτης Προστασίας: υγρότοπος Μουστού. Τα σημεία κάθε τοποθεσίας επιλέχθηκαν με βάση 
προηγούμενες καταγραφές στην περιοχή και με βάση την εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού σε 
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θέματα πανίδας. Τα αποτελέσματα των καταγραφών χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της 
συνεχούς παρουσίας ειδών της πανίδας στην περιοχή κατά τη διάρκεια όλου του έτους. Φυσικά, το 
φωτογραφικό υλικό και βίντεο χρησιμοποιούνται σε δράσεις ενημέρωσης τόσο του Τμήματος 
Προστασίας και Διαχείρισης όσο και του Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας. 

Καταγραφή ερπετοπανίδας/εκπαίδευση φοιτητών 

Στα πλαίσια της πρόθεσης του Φορέα Διαχείρισης 
να υποστηρίξει και να βοηθήσει προπτυχιακούς 
φοιτητές σε πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες 
και πρακτικές ασκήσεις αλλά και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες σε 
ερευνητικές εργασίες, που είχε γίνει γνωστή σε 
τμήματα Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας με έγγραφο 
από τις 6 Απριλίου 2012, ο Φορέας συμμετέχει 
στο «Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της 
Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Α.Ε.Ι.» ως «Φορέας 
Υποδοχής» του κόμβου πρακτικής άσκησης 
ΑΤΛΑΣ του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και 
Τεχνολογίας. Βάση αυτού, το Τμήμα 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
ανταποκρίθηκε με την αποστολή ενός 

προπτυχιακού φοιτητή με σκοπό την πρακτική 
του άσκηση με θέμα «Καταγραφή ζωογεωγραφίας 
αμφιβίων / ερπετών της Προστατευόμενης 
Περιοχής του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού». Ο φοιτητής ήρθε στις αρχές Ιουλίου 
και έκανε την πρακτική του άσκηση μέχρι τα τέλη 
Ιουλίου.  

Στο διάστημα αυτό, το προσωπικό του Τμήματος 
πραγματοποίησε τρεις ημέρες πεδίου για την 
εκπαίδευση του φοιτητή και καταγραφή αμφιβίων 
/ερπετών, ενώ με το προσωπικό φύλαξης 
πραγματοποιήθηκαν 11 ημέρες πεδίου για 
καταγραφή, καλύπτοντας σχεδόν όλη την 
προστατευόμενη περιοχή. 

Καταγραφή πανίδας σε καμένη περιοχή υγροτόπου Μουστού 

Η δυσκολότερη - από πλευράς ευρημάτων και περιοχής 

εργασίας - καταγραφή πραγματοποιήθηκε από το 

προσωπικό του Τμήματος μετά την πυρκαγιά στον 

υγρότοπο Μουστού. Μια περιήγηση σε μικρό μόνο 

τμήμα της καμένης περιοχής είχε σαν αποτέλεσμα την 

καταγραφή 20 τουλάχιστον καμένων ατόμων 

νεροχελωνών (Emys orbicularis και Mauremys rivulata), 

αποδεικνύοντας τις μεγάλες απώλειες που υπέστησαν 

ορισμένοι πληθυσμοί άγριας πανίδας στην περιοχή. Οι 

μαρτυρίες των πυροσβεστών μιλούν και για αριθμό 

καμένων φιδιών και πιθανόν και άλλων ζώων αλλά η 

κατάσταση της καμένης περιοχής δεν επέτρεψε την 

καταγραφή όλων των διαφορετικών ειδών που 

παγιδεύτηκαν και πέθαναν από την πυρκαγιά. 
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Καθαρισμός υδάτινων περιοχών της Περιοχής Απολύτου Προστασίας: υγρότοπος Μουστού 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα 
των σκουπιδιών στην Περιοχή Απολύτου Προστασίας: 
υγρότοπος Μουστού και ειδικά στα υδάτινα κομμάτια 
όπου η πρόσβαση δεν είναι εφικτή, μέλη του 
προσωπικού και των τριών Τμημάτων του Φορέα 
Διαχείρισης καθάρισαν στις 16 Ιουνίου, στις 5 Ιουλίου και 
την 1η Αυγούστου: τις όχθες περιμετρικά της 
λιμνοθάλασσας, το Βαυαρικό κανάλι, και το κανάλι στην 
περιοχή Καζάρμπα και τον υγρότοπο Χερονησίου, 
αντίστοιχα. Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε με το 
σκάφος του Φορέα Διαχείρισης. Στους καθαρισμούς 

συλλέχθηκε και απομακρύνθηκε μεγάλος όγκος σκουπιδιών που αφορούσε κυρίως σε μπουκάλια 
(πλαστικά και γυάλινα), σακούλες, πλαστικά πλέγματα, σωλήνες και πλαστικά δίχτυα, τμήματα 
υφασμάτων και υποδημάτων. Έκπληξη αποτέλεσε το πλήθος των ελαστικών αυτοκινήτων και κυρίως το 
πλαίσιο μηχανής χαμηλού κυβισμού που ανασύρθηκαν από τον πυθμένα του υγροτόπου στο Χερονήσι. 
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Δράσεις Τμήματος Επόπτευσης / Παρακολούθησης και  
Εφαρμογών Διαχείρισης 

 

Λόγω της ανεπάρκειας του θεσμικού πλαισίου του Φορέα, παρόλο που έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α. 
χαρακτηρισμού της προστατευόμενης περιοχής, το προσωπικό φύλαξης δεν έχει τη δυνατότητα να 
διενεργεί ελέγχους, και η φύλαξη ουσιαστικά περιορίζεται στην παρατήρηση, στη σύσταση και στην 
άμεση ενημέρωση των αρμόδιων, για έλεγχο, υπηρεσιών, όπως: 

• Πυροσβεστική Υπηρεσία 
• Δασική Υπηρεσία 
• Θηροφυλακή  
• Αστυνομία  

Έκτακτη σύσκεψη με το συντονιστικό τοπικό όργανο πολιτικής προστασίας Δήμου Κυνουρίας  

Ο Φορέας Διαχείρισης, ανταποκρίθηκε στο 
κάλεσμα για έκτακτη σύσκεψη του Συντονιστικού 
Τοπικού Οργάνου πολιτικής προστασίας του 
δήμου Βόρειας Κυνουρίας την 22α Αυγούστου 
2013, με πρωτοβουλία του δημάρχου, για το 
συντονισμό των δράσεων των εμπλεκόμενων 
φορέων κατόπιν των ασυνήθιστα πολλών 
πυρκαγιών στα πεδινά της προστατευόμενης 
περιοχής, με πιο ανησυχητική την μεγάλη 
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Περιοχή 
Απολύτου Προστασίας του υγροτόπου Μουστού 
την 16η Αυγούστου 2013. 

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος οι διοικητές του 
Πυροσβεστικού Κλιμάκιου Άστρους και του 
Αστυνομικού Τμήματος Άστρους, ο αρμόδιος 
αντιδήμαρχος για θέματα πολιτικής προστασίας, 
εκπρόσωποι του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα-
Μουστού, του Λιμενικού Σώματος Άστρους, του 
Κυνηγετικού Συλλόγου Άστρους και του Σώματος 
Εθελοντών Σαμαρειτών. Αποφασίστηκε να 
εντατικοποιηθούν οι περιπολίες από τα οχήματα 
όλων των ανωτέρω υπηρεσιών, τόσο στα πεδινά, 
όσο και στα ορεινά. 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σύσκεψης, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση την 23η 

Αυγούστου 2013 στα γραφεία του Φορέα 
Διαχείρισης με συμμετοχή των προαναφερθέντων 
υπηρεσιών και του Δασαρχείου Κυνουρίας. 
Σκοπός ήταν να οργανωθούν οι περιπολίες με τα 
οχήματα τόσο στα πεδινά, όσο και στα ορεινά, 
έτσι ώστε όλη αυτή η κινητοποίηση να 
λειτουργήσει αποτρεπτικά, αλλά και προληπτικά. 

Η συνάντηση αποτέλεσε και έναυσμα για κάλεσμα 
των κατοίκων της περιοχής να βρίσκονται σε 
εγρήγορση, αναφέροντας στις αρμόδιες Αρχές 
κάθε ύποπτη και ασυνήθιστη ενέργεια που 
αντιλαμβάνονται, ακόμα κι αν αυτή φαίνεται 
ασήμαντη. 
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Αποτελέσματα φύλαξης της 
προστατευόμενης περιοχής 

Με στόχο την αποτελεσματική φύλαξη στην 
προστατευόμενη περιοχή του όρους 
Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού, το 
προσωπικό του Τμήματος Επόπτευσης / 
Παρακολούθησης & Εφαρμογών 
Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης, εκτελεί 
καθημερινώς περιπολίες τόσο στον ορεινό 
όγκο της προστατευόμενης περιοχής, όσο 
και στην παραλιακή ζώνη (βλ. χάρτη για την 
διασπορά των οχημάτων). Με δεδομένες τις 
αρμοδιότητες του προσωπικού, η φύλαξη 

έχει κυρίως εποπτικό, προληπτικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα και σε δεύτερο βαθμό κατασταλτικό με 
στόχο να αποτρέπονται οι παράνομες δραστηριότητες στην προστατευόμενη περιοχή.  

Πυρκαγιές 

Η πρόληψη των πυρκαγιών αποτελεί βασική 
αρμοδιότητα των φυλάκων του Φορέα Διαχείρισης 
τόσο στις ορεινές περιοχές του Πάρνωνα όσο και στις 
πεδινές κατά την αντιπυρική περίοδο. Η περίοδος 
επικινδυνότητας για τις πυρκαγιές ξεκινάει από αρχές 
Μαΐου και λήγει τέλος Οκτωβρίου. Κατά τους μήνες 
αυτούς διαμορφώνεται κατάλληλα ο εξοπλισμός των 
οχημάτων φύλαξης με βυτία πυρόσβεσης, 
χωρητικότητας 500 λίτρων νερού και μάνικες 
κατάσβεσης.  

Οι φύλακες έχουν καθημερινή και συνεχή 
επαφή με την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
(Αρκαδίας και Λακωνίας) μέσω ασυρμάτων, 
και έτσι καταφέρνουν να ειδοποιούν έγκαιρα 
σε περίπτωση φωτιάς καθώς και να 
επικουρούν την Πυροσβεστική Αρκαδίας ή 
Λακωνίας στο έργο της, περιπολώντας σε 
περιοχές που δεν υπάρχουν περιπολίες της 
υπηρεσίας. Στα περισσότερα περιστατικά η 
κατάσβεση γίνεται από κοινού, και σε κάποια 
γίνεται αποκλειστικά από τους φύλακες του 
Φ.Δ. Οι εργαζόμενοι του Τμήματος 
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Επόπτευσης, όποτε χρειαστεί, εργάζονται υπερωριακά ώστε να βοηθούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
στις κατασβέσεις των πυρκαγιών. 

Το 2ο Τετράμηνο του 2013, εκδηλώθηκαν 12 πυρκαγιές εντός της προστατευόμενης περιοχής σε 
δασικά και υγροτοπικά οικοσυστήματα, με το προσωπικό του τμήματος να συμμετέχει σε 8 
κατασβέσεις. Το κύριο αίτιο των παραπάνω πυρκαγιών ήταν η αμέλεια κτηνοτρόφων και ιδιωτών, ενώ 
αρκετές θεωρήθηκαν ως εμπρησμοί. Τα πιο σημαντικά συμβάντα των ανωτέρω πυρκαγιών, στην 
κατάσβεση των οποίων συμμετείχε το προσωπικό του Τμήματος, ήταν: 

 

 Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην θέση 
Ελληνικό πλησίον του Άστρους την 30η Ιουλίου 
2013, κατακαίοντας περί τα 200 στρέμματα 
χορτολιβαδικής έκτασης.  
 
 
 
 
 

 
 
 Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Άνω 

Δολιανά την 13η Αυγούστου 2013, 
κατακαίοντας περί τα 250 στρέμματα 
πευκοδάσους και χορτολιβαδικής έκτασης.  

 
 

 

 Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην 
Περιοχή Απολύτου Προστασίας του υγροτόπου 
Μουστού την 16η Αυγούστου 2013, 
κατακαίοντας περί τα 200 στρέμματα 
υγροτοπικής βλάστησης και ελαιόδεντρων.  
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Δράσεις Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και 
Δημοσιότητας 

Περιβαλλοντική ενημέρωση νηπίων και 
μαθητών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Χελώνας 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χελώνας που 
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Μαΐου, οι ξεναγοί 
του Φορέα Διαχείρισης επισκέφτηκαν πέντε 
Νηπιαγωγεία και δύο Δημοτικά Σχολεία που 
βρίσκονται σε περιοχές εντός και πλησίον της 
προστατευόμενης περιοχής όρους Πάρνωνα – 
υγροτόπου Μουστού. Ειδικότερα, οι ξεναγοί του 
Φορέα Διαχείρισης επισκέφτηκαν οργανωμένα περίπου 210 παιδιά, προερχόμενα από διάφορες 
προσχολικές και σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγείο Δολιανών, Νηπιαγωγείο Αγ. Πέτρου, Νηπιαγωγείο Αγ. 
Αντρέα, 3ο και 8ο Νηπιαγωγείο Άργους, Δημοτικό Σχολείο Αγ. Πέτρου και 3ο Δημοτικό Σχολείο Άργους), 
προσφέροντάς τους ένα ειδικό πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ανάλογο της ηλικίας 
τους.  

Οι επισκέψεις περιελάμβαναν την παρακολούθηση πλούσιου και διασκεδαστικού οπτικοακουστικού 
υλικού, το οποίο διαμορφώθηκε με στόχο να γιορτάσουμε την Ημέρα αυτή και ταυτόχρονα να 
γνωρίσουμε περισσότερα για την ύπαρξη και την ιστορία της χελώνας. Η παρουσίαση της χελώνας 
έγινε με απλό και εύληπτο τρόπο, επισημαίνοντας τη διαρκή απειλή και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει 
από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.  

Η παρουσίαση κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον των 
μικρών «απαιτητικών» θεατών, καθώς ενθουσιάστηκαν 
παρακολουθώντας βίντεο, εικόνες αλλά και τραγούδια 
για τη χελώνα. Μέσα από τις ειδικά διαμορφωμένες 
διαφάνειες τα παιδιά έμαθαν για την ύπαρξή της από τα 
προϊστορικά χρόνια, την προστασία της από την 
ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις συνήθειές της, 
τα είδη που υπάρχουν και τις διαφορές τους, τα είδη 
που απαντώνται στην προστατευόμενη περιοχή και 
πολλά άλλα.  

Αξιοσημείωτο και πολύ ενθαρρυντικό είναι το γεγονός 
ότι ενδιαφέρουσες και χρήσιμες πληροφορίες προέκυψαν από ερωτήσεις – απορίες των μικρών μας 
οικολόγων (π.χ. το πώς ξεχωρίζουμε τα δύο φύλα χελώνας, γιατί πέφτει σε χειμερία νάρκη, τους 
κινδύνους που την απειλούν, τι μπορούμε να κάνουμε για να την προστατέψουμε).  
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Στο τέλος τους περίμενε μία ευχάριστη έκπληξη, καθώς είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να 
αγγίξουν ένα μικρό ζωντανό χελωνάκι στεριάς, το οποίο κράτησαν στα χέρια τους με πολύ μεγάλη 
προσοχή και αγάπη. Η εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών είναι ο καλύτερος τρόπος προστασίας των 
χελωνών, του περιβάλλοντος, και γενικότερα του ευαίσθητου πλανήτη μας. Ας συνδράμουμε όλοι στην 
προσπάθεια να δημιουργήσουμε τους αυριανούς προστάτες του περιβάλλοντος.  

Εθελοντικοί καθαρισμοί στο πλαίσιο της 
πανελλαδικής εκστρατείας Καθαρίστε τη Μεσόγειο 
2013 

Για 5η συνεχόμενη χρονιά ο Φορέας Διαχείρισης, 
συμμετείχε στην πανελλαδική εκστρατεία «Καθαρίστε 
τη Μεσόγειο», μία πρωτοβουλία εθελοντικών 
καθαρισμών παράκτιων και άλλων φυσικών περιοχών, η 
οποία τελεί υπό τον συντονισμό του Δικτύου 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. 

Φέτος, υλοποιήθηκε ένα τετραήμερο πρόγραμμα 
εθελοντικών καθαρισμών σε τέσσερις (4) διαφορετικές φυσικές περιοχές της προστατευόμενης 
περιοχής του Πάρνωνα. Από την Πέμπτη 23 Μαΐου έως και την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013, καθαρίστηκαν 
περιοχές στις Καρυές Λακωνίας, στα Κάτω Δολιανά, στη Μελιγού και στο Λεωνίδιο (Θέση Πλάκα) 
Αρκαδίας. Πάνω από τριακόσιοι πενήντα (350) εθελοντές έδωσαν δυναμικό «παρών» στους 
καθαρισμούς της προστατευόμενης περιοχής του Πάρνωνα. Στο σύνολό τους αποτελούνταν από 
μαθητές Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων, εκπαιδευτικούς και φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.  

Σύμφωνα με την εικόνα που αποτυπώθηκε στα 
ειδικά φύλλα καταγραφής απορριμμάτων, τα 
οποία κλήθηκαν να συμπληρώνουν οι εθελοντές 
κατά τη διάρκεια των εθελοντικών καθαρισμών, 
τα σκουπίδια που επιβαρύνουν κυρίως τις 
φυσικές περιοχές και τις θάλασσες είναι από 
πλαστικό. Κατά εκατοντάδες επίσης συλλέχθηκαν 
αλουμινένιες συσκευασίες αναψυκτικών, 
καλαμάκια, γόπες τσιγάρων αλλά και μεταλλικά 
κομμάτια και σπασμένα τζάμια. 

Με την ολοκλήρωση των εθελοντικών 
καθαρισμών, ο Φορέας Διαχείρισης απέστειλε τα 
ειδικά φύλλα καταγραφής απορριμμάτων στο 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. Το επιστημονικό προσωπικό του 
Δικτύου θα μελετήσει τα δεδομένα που 

κατέγραψαν οι εθελοντές και θα προβεί σε 
αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά με την τωρινή 
παρουσία των απορριμμάτων και των πηγών τους 
στον Ελλαδικό χώρο συνολικά. 
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Περιβαλλοντικές δραστηριότητες για παιδιά στα 
Τζίτζινα Λακωνίας  

Την Τρίτη 12/08/13 μέλη του προσωπικού του Φορέα 
Διαχείρισης βρέθηκαν στον προαύλειο χώρο του 
παλιού Δημοτικού Σχολείου στα Τζίτζινα Λακωνίας για 
να συναντήσουν τα παιδιά - κατοίκους του χωριού 
αλλά και όλα όσα το επισκέπτονται κατά τη διάρκεια 
του μηνός Αυγούστου.  

Στο πλαίσιο της επίσκεψης περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 

με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής, μικροί και μεγαλύτεροι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε ότι αφορά στο περιβάλλον και στην 
προστασία του, αλλά και σε δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων. Στόχος της εμπλοκής των παιδιών με 
δραστηριότητες τέτοιου τύπου είναι να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο 
ζουν, αλλά και να ευαισθητοποιηθούν γύρω από περιβαλλοντικά θέματα.  

Πιο συγκεκριμένα περίπου είκοσι πέντε παιδιά ζωγράφισαν ζώα του δάσους, έγραψαν μηνύματα για το 
περιβάλλον και την προστασία του, συμπλήρωσαν κρυπτόλεξα και σταυρόλεξα με θέμα την 
προστατευόμενη περιοχή και συμμετείχαν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Στο τέλος της επίσκεψης 
μικροί και μεγάλοι επιδόθηκαν σε ξεκαρδιστικές τσουβαλοδρομίες!  

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις στην Καστάνιτσα 
Αρκαδίας 

Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε ενεργά και φέτος 
στις εκδηλώσεις για τη «Γιορτή του Δάσους» στην 
Καστάνιτσα, ενημερώνοντας για την οικολογική αξία 
της προστατευόμενης περιοχής όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού, μέσω της προβολής 
παρουσίασης στο πολιτιστικό κέντρο Καστάνιτσας και 
της πραγματοποίησης περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων και ομαδικών παιχνιδιών στην 

πλατεία του χωριού. Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων κληρώθηκαν αρκετά αναμνηστικά δώρα στα 
παιδιά με το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης, όπως καπέλα, μπλούζες, σημειωματάρια κ.ά. 

Επίσης, ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε στην 2η ετήσια εκδήλωση «Συμπολιτεία του Πάρνωνα» της 
συνάντησης των πολιτιστικών συλλόγων Καστάνιτσας, Πλατάνου, Σίταινας, Χαράδρου που 
πραγματοποιήθηκε στις 12/8/2013, στην Καστάνιτσα Αρκαδίας (πλατεία Κουρούνη). Οι 
παρευρισκόμενοι αυτής της εκδήλωσης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσίαση από τον 
ξεναγό του Φορέα, που αφορούσε την τοπική χλωρίδα και πανίδα, καθώς και τα φυσικά μνημεία των 
τεσσάρων χωριών του Πάρνωνα.  
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Επίσκεψη του Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου στο Κέντρο Ενημέρωσης Άστρους 

Πενήντα μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου 
Αρκαδίας, συνοδευόμενοι από πέντε δασκάλους τους, 
πραγματοποίησαν μονοήμερη επίσκεψη στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους. Οι μικροί 
μαθητές της τρίτης και της τετάρτης τάξης του 
Σχολείου παρακολούθησαν το πρωί της Πέμπτης 
23/05/2013 από ξεναγό του φορέα διαχείρισης, 
παρουσίαση με θέμα «Υγρότοπος Μουστού: μια 
περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης», 
περιεργάστηκαν τα ερπετά (φίδια και σαύρες) που 
διατηρούνται στις προθήκες του Φορέα Διαχείρισης 

και ενημερώθηκαν για την ερπετοπανίδα του Πάρνωνα. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με συζήτηση με 
τους μαθητές γύρω από το θέμα της βιοποικιλότητας – με αφορμή την παγκόσμια ημέρα 
βιοποικιλότητας της προηγούμενης μέρας. 

Επίσκεψη ομάδας φοιτητών Βιολογίας 
Πανεπιστημίου Πάτρας  

 
Ομάδα δεκαοκτώ προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών φοιτητών, επισκέφτηκε και 
ξεναγήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην 
προστατευόμενη περιοχή Όρους Πάρνωνα & 
Υγροτόπου Μουστού κατά το διάστημα 25-27 
Μαΐου 2013. Πρόκειται για ομάδα που 
απαρτίζεται από άτομα που φοιτούν στο Τμήμα 
Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας, καθώς 
και στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών 
περιβαλλοντικής κατεύθυνσης του ιδίου 
Τμήματος. Οι φοιτητές συνοδευόμενοι από τους 
καθηγητές, κ. Χονδρόπουλο και κα Φραγγεδάκη, 
επισκέφθηκαν τους καταρράκτες της Λεπίδας, τη 
Συστάδα δενδρόκεδρου (Juniperus drupaceae) 
Μονής Μαλεβής, το Καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης 
στη θέση Αρνόμουσγα, το καστανόδασος της 
Καστάνιτσας, το καταφύγιο της Βαμβακούς, τους 
καταρράκτες των Νυφών Πλατάνου και τον 
υγρότοπο Μουστού. 

 

Η ομάδα των φοιτητών ξεναγήθηκε επίσης στα 
Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας (26/5) και Άστρους (27/5) όπου και 
παρακολούθησαν ενημερωτική παρουσίαση με 
θέμα «Φορέας Διαχείρισης και Προστατευόμενη 
περιοχή Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου 
Μουστού». Η επίσκεψή τους ολοκληρώθηκε με 
διεξοδική συζήτηση γύρω από θέματα που 
άπτονται των αρμοδιοτήτων του Φορέα 
Διαχείρισης καθώς και για τις δυνατότητες που 
προσφέρει η περιοχή σε επίπεδο επιστημονικής 
έρευνας. 
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Επίσκεψη μαθητών και γονέων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους  

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, πενήντα περίπου 
άτομα - μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου 
Άργους συνοδευόμενοι από τους γονείς τους, 
πραγματοποίησαν Κυριακάτικη πεζοπορία στις 4 
Ιουνίου 2013 στην προστατευόμενη περιοχή του 

όρους Πάρνωνα. Οι μικροί ορειβάτες απόλαυσαν 
μια ευχάριστη διαδρομή μέσα στο δάσος του  
δενδρόκεδρου που βρίσκεται γύρω από τη μονή 
Μαλεβής.  

Με τη συνοδεία μελών του προσωπικού του 
φορέα διαχείρισης οι επισκέπτες οδηγήθηκαν στο 
ειδικά διαμορφωμένο περιβαλλοντικό μονοπάτι 
και διέσχισαν ένα μεγάλο μέρος αυτού.  

Παράλληλα ενημερώθηκαν για τη μεγάλη 
οικολογική και πολιτιστική αξία του μοναδικού 
αυτού δάσους, το οποίο εκτός από περιοχή 
Natura 2000 και περιοχή Απόλυτης Προστασίας 
της Φύσης, είναι κηρυγμένο ως «Διατηρητέο 
Μνημείο της Φύσης» από το 1980. Η ομαλή και 
ιδιαίτερα όμορφη διαδρομή, τους αντάμειψε σε 
μεγάλο βαθμό και εξέφρασαν την επιθυμία να 
συμμετάσχουν ξανά σε νέα πεζοπορία. 

Ξενάγηση και ενημέρωση κατασκηνωτών του 
καταφυγίου Πάρνωνα του Συλλόγου 
Βριλλησσός 

Περίπου 20 άτομα του Φυσιολατρικού Συλλόγου 
«Βριλησσός» επισκέφθηκαν την προστατευόμενη 
περιοχή όρους Πάρνωνα και υγροτόπου 
Μουστού. Ο σύλλογος διοργάνωσε παιδική 
κατασκήνωση στο καταφύγιο του Πάρνωνα, από 
29 Ιουνίου έως 06 Ιουλίου υλοποιώντας διάφορες 
κατασκηνωτικές και περιβαλλοντικές 
δραστηριότητες. 

Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 02 Ιουλίου, ο φορέας 
διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου 
Μουστού συνόδευσε την ομάδα σε περιπατητικό 
μονοπάτι πλησίον του καταφυγίου, δίνοντας 
παράλληλα πληροφορίες σχετικά με την αξία και 
τις ομορφιές της προστατευόμενης περιοχής. Ο 
περίπατος ανάμεσα στο πυκνό δάσος με μαύρη 

πεύκη διήρκεσε περίπου δύο ώρες, συζητώντας 
για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και για τα 
αξιόλογα στοιχεία της προστατευόμενης 
περιοχής, όπως τα σπάνια και απειλούμενα είδη 
πανίδας και χλωρίδας που φιλοξενεί, καθώς 
επίσης τις ζώνες βλάστησης και τους τύπους 
οικοτόπων που απαντούν σε αυτήν. 



Τ ε ύ χ ο ς  2 ο  / Β ΄ τ ε τ ρ ά μ η ν ο  2 0 1 3    Σ ε λ ί δ α  | 14 

 

Την Παρασκευή 05 Ιουλίου, ο σύλλογος επισκέφθηκε την Καστάνιτσα Αρκαδίας. Αρχικά περιηγήθηκαν 
στα αξιοθέατα του χωριού και στη συνέχεια στους χώρους του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας.  

Ο ξεναγός του Κέντρου, με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού τους παρουσίασε τα ιστορικά μνημεία 
του χωριού, αναφέρθηκε στη σπανιότητα της Τσακώνικης διαλέκτου και στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
του χωριού. Επίσης ενημερώθηκαν για τον ρόλο του φορέα διαχείρισης στην ορθή διαχείριση και 
διατήρηση των ιδιαίτερων στοιχείων της προστατευόμενης περιοχής. Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με 
την προβολή βίντεο από απελευθερώσεις διαφόρων ειδών άγριας ορνιθοπανίδας και ξενάγηση στους 
χώρους του κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Εκπαιδευόμενοι επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό  

Την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 ο Φορέας Διαχείρισης 
υποδέχθηκε στην έδρα του στο Άστρος, ομάδα 
Λετονών, Άγγλων και Ελλήνων επισκεπτών, οι 
οποίοι συμμετείχαν στην εκπαιδευτική εβδομάδα 
του διακρατικού σχεδίου «PARKS PROTECTION ΙΙ - 
Διαχείριση, Προστασία και Οικονομική Ανάπτυξη 
Προστατευόμενων Περιοχών», που υλοποίησε η 
Αναπτυξιακή Πάρνωνα στο πλαίσιο του τοπικού 
προγράμματος LEADER. 

Συνολικά δεκαπέντε άτομα, πέντε Λετονοί 
(«Dobele District Rural Partnership»), πέντε Άγγλοι 
(«Northumberland Coast and Lowlands») και 

πέντε Έλληνες (Αναπτυξιακή Πάρνωνα) 
επισκέφτηκαν τον υγρότοπο Μουστού. Εκεί οι 
επισκέπτες ξεναγήθηκαν από μέλη του 
προσωπικού του φορέα και στη συνέχεια 
πεζοπόρησαν όλοι μαζί στο μονοπάτι πλησίον της 
λιμνοθάλασσας έως το 2ο παρατηρητήριο 
ορνιθοπανίδας. 

Η ομάδα επισκέφτηκε και το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους όπου 
ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση με θέμα 
«Προστατευόμενη περιοχή όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού» η οποία περιλάμβανε 
αφενός γενική ενημέρωση για την ίδρυση, το 
ρόλο και τις αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης 
αλλά και πιο συγκεκριμένα θέματα όπως είναι 
αυτά της προστασίας, της ενημέρωσης και της 
διαχείρισης.  

Η συζήτηση που ακολούθησε αφορούσε στα 
προβλήματα και στις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με 
τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, 
σχετικά με την εφαρμογή των περιορισμών και 
των όρων που θέτει η κείμενη νομοθεσία για 
αυτές. 
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Ενημερωτική επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο 
Κοσμά Αρκαδίας 

Την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2013, ένας ξεναγός του 
Φορέα Διαχείρισης επισκέφθηκε το Δημοτικό 
Σχολείο Κοσμά Αρκαδίας.  

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
ετήσιου προγράμματος περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης που πραγματοποιεί ο Φορέας 
Διαχείρισης σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 
προστατευόμενη περιοχή του όρους Πάρνωνα. 

Η ενημέρωση των έντεκα  μαθητών και τις μίας εκπαιδευτικού, αφορούσε τη γνωριμία των νέων 
παιδιών με τα σπάνια είδη της πανίδας και της χλωρίδας που απαντώνται στην προστατευόμενη 
περιοχή του Πάρνωνα, η σπανιότητα της τσακώνικης διαλέκτου και η επιβίωσή της στην περιοχή, 
καθώς και ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης στην διατήρηση των ιδιαίτερων στοιχείων της περιοχής 
αρμοδιότητάς του. Στο τέλος της ενημέρωσης προβλήθηκαν βίντεο από απελευθερώσεις διαφόρων 
ειδών άγριας ορνιθοπανίδας και έγινε συζήτηση με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων. 

Εγκατάσταση 20 πινακίδων απαγόρευσης εντός των περιοχών προστασίας των ρεμάτων Τάνου 
και Βρασιάτη 

Στο πλαίσιο υποστήριξης των δράσεων ενημέρωσης του κοινού, το Τμήμα έχει εκπονήσει και προβεί σε 
όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ανάθεση της έργου «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 
πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων εντός της προστατευόμενης περιοχής όρους Πάρνωνα – 
υγροτόπου Μουστού» (συγγραφή και δημοσίευση προκήρυξης, αξιολόγηση προσφορών και 
κατακύρωση τελικού αναδόχου).  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προστασία και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, ο 
Φορέας Διαχείρισης παρέλαβε στα τέλη Αυγούστου 
τμήμα του παραπάνω υποέργου.  

Η παραλαβή αφορούσε την τοποθέτηση είκοσι (20) 
πινακίδων απαγόρευσης ρίψης απορριμμάτων και 
αδρανών υλικών σε επιλεγμένες θέσεις κατά μήκος των 
κοιτών των ποταμών Βρασιάτη και Τάνου. Οι πινακίδες 
αυτές ελπίζουμε να αποτρέψουν τη ρίψη νέων υλικών 
στις προστατευόμενες αυτές περιοχές. 
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Δημιουργία «Ερωτηματολογίου Επισκεπτών» και «Ερωτηματολογίου Κατοίκων» της 
προστατευόμενης περιοχής 

Στο πλαίσιο του έργου «Προστασία και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας του όρους 
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού» (ΕΠΠΕΡΑΑ 
2007-2013) το προσωπικό του Τμήματος σε 
συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα του 
φορέα, δημιούργησαν δύο ερωτηματολόγια, α) 
το «Ερωτηματολόγιο επισκεπτών» και β) το 
«Ερωτηματολόγιο κατοίκων».  

Σκοπός, η καταγραφή της γνώμης των 
επισκεπτών της προστατευόμενης περιοχής 
αλλά και της τοπικής κοινωνίας αναφορικά, με 

την ύπαρξη του φορέα διαχείρισης στην περιοχή, το καθεστώς προστασίας, τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η περιοχή, το ενδιαφέρον των επισκεπτών για την περιοχή και τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες της, κ.α.  
 

Πιστοποίηση του Φορέα Διαχείρισης για την υποδοχή νέων εθελοντών από το εξωτερικό 

Ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού, στο πλαίσιο των 
εθελοντικών δράσεων που αναπτύσσει, κατέθεσε 
τον Απρίλιο του 2013 αίτηση στο Πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (European 
Voluntary Service - EVS).  

Με την πρωτοβουλία αυτή έλαβε στις 18/07/2013 
σχετική πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναφορικά με την υποδοχή και τον 
συντονισμό νέων εθελοντών από το εξωτερικό. Ο 
Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού λαμβάνοντας τον κωδικό 
2013-GR-13 (κωδικός πιστοποίησης YOUTHLINK- 
Βάση Δεδομένων Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 

εντάχθηκε στους 82 πιστοποιημένους φορείς της 
EVS της χώρας μας, ενώ παράλληλα αποτελεί τον 
δεύτερο πιστοποιημένο φορέα διαχείρισης στην 
Ελλάδα. 

Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ) έχει ως 
σκοπό την υποστήριξη και τη συμμετοχή των 
νέων σε διάφορες μορφές εθελοντικών 
δραστηριοτήτων, τόσο εντός όσο και εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος αυτού, νέοι συμμετέχουν σε 
εθελοντική βάση (μεμονωμένα ή ομαδικά), σε µη 
κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Η EVS δίδει τη 
δυνατότητα σε νέους ηλικίας 18-30 ετών να 
προσφέρουν εθελοντική εργασία για περίοδο έως 
και 12 μηνών, σε διαφορετική χώρα από τη χώρα 
διαμονής τους, με στόχο την ανάπτυξη της 
αλληλεγγύης και την προαγωγή της ιδιότητας του 
ενεργού πολίτη και της αμοιβαίας κατανόησης 
μεταξύ των νέων. 
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Η συμμετοχή του φορέα διαχείρισης στην EVS ως Συντονιστής Φορέας πρόκειται να διευρύνει τις 
δράσεις του και να συμβάλει στην επίτευξη των διαχειριστικών του στόχων. Η πιστοποίηση του ως 
Φορέας Υποδοχής θα είναι επίσης πολύ σημαντική στο πλαίσιο των εθελοντικών του δράσεων, καθώς 
δίνεται η δυνατότητα της οργανωμένης συμμετοχής νέων από το εξωτερικό, με σκοπό αυτοί να 
γνωρίσουν την προστατευόμενη περιοχή όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού και να συμβάλλουν 
στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητάς της. Τα στοιχεία της πιστοποίησης είναι διαθέσιμα 
στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm.  

Παράλληλα συνεχίζεται η προσπάθεια για εμπλουτισμό της ομάδας εθελοντών με νέα μέλη, με σκοπό 
την παρακολούθηση, αλλά και την προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης 
περιοχής. Συνολικά, έχουν έως τώρα συγκεντρωθεί σαράντα δύο (42) αιτήσεις εθελοντών και έχει 
δημιουργηθεί ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο ενημερώνεται με νέα δεδομένα, όποτε αυτά προκύπτουν.  

Εγγραφή του Φορέα Διαχείρισης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρακτική άσκηση φοιτητών 

Ο Φορέας Διαχείρισης την 
Παρασκευή 19/7/2013 
ολοκλήρωσε την εγγραφή του 
στον κόμβο πρακτικής άσκησης 
ΑΤΛΑΣ του Εθνικού Δικτύου 
Έρευνας και Τεχνολογίας και 
έλαβε αριθμό βεβαίωσης 
4051/19-7-2013.  

 

Μέσω την εγγραφής αυτής βεβαιώθηκε ότι ο φορέας μπορεί να 
συμμετέχει πλέον στο «Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της 
Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ» ως Φορέας Υποδοχής.  

Επίσης την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε εγγραφή του φορέα 
στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΠΣ. Πρόκειται για 
ένα διαδικτυακό τόπο όπου οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές από το 
Πανεπιστήμιο μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τους 
φορείς υποδοχής και τις θέσεις που αυτοί προσφέρουν για 
Πρακτική Άσκηση.  

Οι πληροφορίες αυτού του ιστοτόπου αφορούν στους φοιτητές 
διαφόρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στους φορείς 
υποδοχής ανά την ελληνική επικράτεια (επιχειρήσεις, φορείς, 
υπηρεσίες, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) και στα Τμήματα του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου που υλοποιούν προγράμματα Πρακτικής 
Άσκησης.  

Ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού ως 
φορέας υποδοχής, θα έχει τη δυνατότητα από την ενότητα αυτή 
να αναρτά τις θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρει, να 
περιγράφει αναλυτικά τις απατήσεις και τις προδιαγραφές κάθε 
θέσης κ.λπ. 

Δελτία Τύπου  

Η δημοσιότητα είναι ο σημαντικότερος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και της ευρείας προβολής της προστατευόμενης περιοχής. Επίσης, 
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λειτουργεί και ως ένα ισχυρό «εργαλείο» για την οικοδόμηση του 
ενδιαφέροντος και την αποδοχή του θεσμού της ορθής διαχείρισης της 
προστατευόμενης περιοχής. Ένα δελτίο τύπου αποτελεί τον κεντρικό και 
βασικότερο εργαλείο μέσω του οποίου ο φορέας διαχείρισης μπορεί να 
«μιλήσει» σε μια μεγάλη ποικιλία κοινού 

Το τμήμα πληροφόρησης εκπαίδευσης και δημοσιότητας κατά το β΄ 
τετράμηνο του 2013 δημοσίευσε τα ακόλουθα δελτία τύπου, τα οποία συνοδεύονται σχεδόν πάντα από 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό και ταινίες μικρής διάρκειας (video), και τα οποία παραθέτουμε σε 
σύντομη μορφή (τίτλοι & ημερομηνία δημοσίευσης): 

1. 21/05/2013: Ο Φορέας Διαχείρισης προσκαλεί όλους τους πολίτες να λάβουν μέρος σε  
εθελοντικούς καθαρισμούς στην προστατευόμενη περιοχή του Πάρνωνα 

2. 22/5/2013: Η αξία της βιοποικιλότητας και η προστατευόμενη περιοχή Όρους Πάρνωνα & 
Υγροτόπου Μουστού  

3. 04/06/2013: Περιβαλλοντική ενημέρωση νηπίων και μαθητών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Χελώνας από τον Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα - υγροτόπου Μουστού 

4. 06/06/2013: Η 5η Ιουνίου αλλά και η κάθε μέρα να είναι Παγκόσμια Ημέρα για την προστασία του 
Περιβάλλοντος… 

5. 11/06/2013: Εθελοντικοί καθαρισμοί από τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» 

6. 15/07/2013: Καθαρισμοί στην προστατευόμενη περιοχή του Πάρνωνα από το προσωπικό του 
φορέα διαχείρισης 

7. 19/07/2013: Πιστοποίηση του Φορέα Διαχείρισης για την υποδοχή νέων εθελοντών από το 
εξωτερικό 

8. 02/08/2013: Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού συμμετέχει στη 
ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ στην Καστάνιτσα Αρκαδίας 

9. 22/08/2013: Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ στην Καστάνιτσα 
Αρκαδίας 

10. 9/9/2013: Τραυματισμένο ζαρκάδι στην περιοχή Αγίου Πέτρου Αρκαδίας 
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Δράσεις εκτός Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 2013 

Στο πλαίσιο της προώθησης της διατήρησης της 
βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης, και 
ενδυνάμωσης της περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης ο Φορέας Διαχείρισης όρους 
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού ανταποκρίθηκε 
στην με Α.Π. 885/1.4.2013 πρόσκληση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. - 
Πράσινο Ταμείο με Κωδικό Πρόσκλησης: 17.1/2013, 

για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του, στον 
Άξονα Προτεραιότητας 1 «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον 2013», με την υπ' αριθ. 2013-02358/23.4.2013 
Αίτηση Χρηματοδότησης συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 36.000,00 €. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση συμπληρωματικών δράσεων και λοιπών δαπανών 
των ΦΔΠΠ, οι οποίες σχετίζονται με την προστασία και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών 
ευθύνης τους και δεν μπορούν να καλυφθούν από το ΕΠΠΕΡΑΑ.  

Πιο συγκεκριμένα, και εν αναμονή των αποτελεσμάτων της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης του 
Πράσινου Ταμείου, τα έργα της υποβληθείσας πρότασης για χρηματοδότηση είναι τα εξής: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Κάλυψη ιδίας συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης σε έργο LIFE+ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια Ηλεκτρονικών Μέσων 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείων 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Προμήθεια Εξοπλισμού υποστήριξης δράσεων 
ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και δράσεων παρακολούθησης 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης δράσεων 
φύλαξης-επόπτευσης 

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Συντηρήσεις εξοπλισμού, οχημάτων και κτιρίων 

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Προμήθεια ρουχισμού προσωπικού φύλαξης 

ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων του ΦΔ 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην επιχορήγηση του 
ΦΔΟΠΥΜ για την υλοποίηση δράσεων, συμπληρωματικά με το ΕΠΠΕΡΑΑ, με στόχο την καλύτερη 
λειτουργία του, τη δημιουργία μίας πηγής χρηματοδότησης και γενικά τη μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα του έργου του, πάντοτε μέσα από διαφανή διαχείριση των πόρων για την αειφόρο 
ανάπτυξη, την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην προστατευόμενη περιοχή του 
όρους Πάρνωνα και του υγροτόπου Μουστού. 
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Πρόγραμμα LIFE PINUS 

Το έργο LIFE+ ΦΥΣΗ LIFE07 NAT/GR/000286 με τίτλο «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον 
Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης» υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων – Υγροτόπων, το Δασαρχείο Σπάρτης/Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου, τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του έτους 2009, 
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2013 και χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΔ Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, τον 
δικαιούχο και τους εταίρους. 
 

 

Οι δράσεις του έργου τις οποίες υλοποίησε ο Φορέας Διαχείρισης κατά Β΄ τετράμηνο του 2013 ήταν οι 
ακόλουθες: 

ΔΡΑΣΗ D1: WEB SITE 

Η ιστοσελίδα του έργου: www.parnonaslife.gr θα εξακολουθήσει να λειτουργεί κανονικά για 
τουλάχιστον τα επόμενα 2 έτη και να ενημερώνεται τακτικά από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης.  

ΔΡΑΣΗ D2: Εκλαϊκευμένος Οδηγός 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE PINUS δημιουργήθηκε ο 
εκλαϊκευμένος οδηγός όπου παρουσιάζεται συνοπτικά και σε απλή γλώσσα 
όλο το έργο LIFE PINUS για την αποκατάσταση δασών Pinus nigra στον 
Πάρνωνα μέσω μιας δομημένης προσέγγισης, με τους σκοπούς, τις δράσεις 
και τα αποτελέσματα του. Απευθύνεται σε δημοσιογράφους, φορείς και 
ιδιώτες που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για το έργο. Ο 
εκλαϊκευμένος οδηγός βρίσκεται αναρτημένη στον δικτυακό τόπο του έργου: 

http://www.parnonaslife.gr/txt/laymans-report_FINAL.pdf 

 

ΔΡΑΣΗ D5A : Συνάντηση για τη Διάδοση των Αποτελεσμάτων του Προγράμματος 

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου LIFE PINUS στον Πάρνωνα Λακωνίας μέσω μιας δομημένης 
προσέγγισης, με στόχο την αποκατάσταση των δασών μαύρης 
πεύκης (Pinus nigra) στις καμένες εκτάσεις της περιοχής που 
υπέστησαν τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών του 2007, 
αλλά και την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων και της τοπικής κοινωνίας για αντίστοιχες 
δράσεις, παρουσιάστηκαν σε επιστημονική συνάντηση που 

http://www.parnonaslife.gr/txt/laymans-report_FINAL.pdf�
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πραγματοποιήθηκε στη Σπάρτη, στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, από το Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του 
Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. 

Την δεύτερη μέρα της συνάντησης, την Πέμπτη 16 Μαΐου 2013, 
πραγματοποιήθηκε με το λεωφορείο του Δασαρχείου Σπάρτης η 
μετάβαση στην περιοχή του έργου στον Πάρνωνα όπου περίπου 30 
συμμετέχοντες επισκέφτηκαν επιλεγμένες αναδασωτέες περιοχές, 
επιφάνειες παρακολούθησης της αναδάσωσης (τόσο της τεχνητής 
όσο και της φυσικής αναγέννησης), και υδατοδεξαμενές του 
Δασαρχείου.  

Η επίσκεψη πεδίου ολοκληρώθηκε στο καταφύγιο του Δασαρχείου 
Σπάρτης στη θέση Αρνόμουσγα. Για video με φωτογραφικό υλικό της συνάντησης πατήστε εδώ: 
http://www.youtube.com/watch?v=SW9gUQSKEW0&feature=youtu.be ή εδώ: 
https://vimeo.com/66552516 Για πλάνα από τη συνάντηση πατήστε εδώ: http://vimeo.com/66890296 

ΔΡΑΣΗ D.7: Παρουσίαση Προγράμματος Μέσω Τύπου 

Αυτή η δράση αποσκοπεί στη συνεχή παρουσίαση των ενεργειών και των αποτελεσμάτων του έργου με 
τη δημοσίευση δελτίων τύπου, μέσω του τοπικού και εθνικού Τύπου. Τα δελτία αυτά αποστέλλονται για 
δημοσίευση σε ραδιόφωνα, εφημερίδες, καθώς επίσης τηλεοπτικούς σταθμούς και διαδικτυακούς 
τόπους τοπικού κυρίως τύπου, και οι αποδέκτες τους αριθμούν περίπου στους διακόσιους (200) ανά 
αποστολή.  

Μέχρι στιγμής έχουν δημοσιευθεί είκοσι έξι (26) δελτία τύπου εκ των οποίων τα τρία δημοσιεύθηκαν το 
2ο τετράμηνο του έτους 2013. Αυτές οι δημοσιεύσεις περιέχουν μεταξύ άλλων πληροφορίες για τη 
συμβολή του δικτύου Natura 2000 στην προστασία των δασών και ενημερώσεις για την πρόοδο του 
έργου LIFE PINUS. Εν συνεχεία παρατίθενται οι τίτλοι των δελτίων τύπου και οι ημερομηνίες αποστολής 
τους για δημοσίευση. 

1. (08.05.2013) Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης δομημένης προσέγγισης για την αποκατάσταση δασών 
μαύρης πεύκης. 

2. (17.02.2013) Με επιτυχία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου LIFE PINUS για την 
αποκατάσταση των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα.  

3. (29.8.2013) Συνοπτική παρουσίαση του έργου Life Pinus - Layman's report. 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης δομημένης προσέγγισης για την αποκατάσταση 
δασών μαύρης πεύκης 

Στο πλαίσιο της επίδειξης της εφαρμογής της δομημένης προσέγγισης για την αποκατάσταση των 
δασών μαύρης πεύκης και για τη διάδοση της χρήσης της, δημοσιεύθηκε ένα ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης και έκφρασης γνώμης των ειδικών στη μεταπυρική διαχείριση και του δασικού 
προσωπικού της πράξης για: 

http://www.youtube.com/watch?v=SW9gUQSKEW0&feature=youtu.be�
https://vimeo.com/66552516�
http://vimeo.com/66890296�
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• τη χρησιμότητα της συγκεκριμένης προσέγγισης αλλά και της ανάπτυξης παρόμοιων μεθόδων 

• την ευχρηστία της δομημένης προσέγγισης 

• τη δομή και τα κριτήρια της δομημένης προσέγγισης 

Ωστόσο το ερωτηματολόγιο δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους ειδικούς. Καλούμε όλους όσους 
ενδιαφέρονται για τη διαχείριση των δασών μαύρης πεύκης μετά από πυρκαγιές να λάβουν μέρος στην 
αξιολόγηση.  

Περίληψη της δομημένης προσέγγισης βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του έργου: 
http://www.parnonaslife.gr/txt/Guidelines_Structured_approach_v3finalBriefGR.pdf 
Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHRkSV93Z21LRmpFNk9y
Y0U3VlhtN3c6MA 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αξιοποιηθούν στην τελική έκδοση της δομημένης προσέγγισης 
και θα δημοσιοποιηθούν στον δικτυακό τόπο του έργου: www.parnonaslife.gr 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ –  Κοινωνική Δικτύωση (social media) 

Εντός του πρώτου τετραμήνου του 2013 το έργο LIFE PINUS απέκτησε νέα σελίδα στο facebook. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να την αναζητήσουν, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Έργου 
(www.parnonaslife.gr) είτε απευθείας από το σύνδεσμο: http://www.facebook.com/LIFE_PINUS. Η 
σελίδα δημιουργήθηκε για την ευρύτερη διάχυση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου.  

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – Υλικά προώθησης ίδιας συμμετοχής 

Η προμήθεια αυτών των υλικών, συνολικής αξίας 5.000€, αφορούσε στην 
κάλυψη του ποσού της ίδιας συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης στο έργο. 
Πρόκειται για υλικά προώθησης και ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης που 
περιλαμβάνουν ιμάντες λαιμού, mouse pads υφασμάτινα, καπέλα τύπου 
baseball, T-shirt γυναικεία, T-shirt ανδρικά, τετράδια/σημειωματάρια, credit 
card flash disks (4GB) και flash disks (1GB). Όλα τα παραπάνω υλικά φέρουν 
στην επιφάνειά τους το λογότυπο και την επωνυμία του έργου LIFE PINUS.  

  

http://www.parnonaslife.gr/txt/Guidelines_Structured_approach_v3finalBriefGR.pdf�
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHRkSV93Z21LRmpFNk9yY0U3VlhtN3c6MA�
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHRkSV93Z21LRmpFNk9yY0U3VlhtN3c6MA�
http://www.facebook.com/LIFE_PINUS�
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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ OΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

 
 

Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 22001 
Τηλ. 27550-22021 Φαξ. 27550-22025 

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

Social media:  
https://www.facebook.com/fdparnonas 

http://www.youtube.com/channel & https://vimeo.com/user16983440 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας 

Φωτογραφίες: Αρχείο Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

http://www.fdparnonas.gr/�
https://www.facebook.com/fdparnonas�
http://www.youtube.com/channel/UCRaa_1XiiZql5KmnQehBv8w?feature=guide�
https://vimeo.com/user16983440�
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