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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού ιδρύθηκε με τους Νόμους 2742/1999 (ΦΕΚ
207Α/7-10-1999) και 3044/2002 (ΦΕΚ 197Α/27-08-2002), με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση της
προστατευόμενης περιοχής του όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού. Με το Ν. 4519/2018 «Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α΄/20-2-2018) ο Φορέας Διαχείρισης
όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού, πλέον μετονομάζεται σε Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού,
Μαινάλου & Μονεμβασίας (ΦΔ) και η χωρική αρμοδιότητά του αυξάνεται σημαντικά, περιλαμβάνοντας πλέον
εκτός από την υφιστάμενη, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, περιοχή ευθύνης [Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 33999
(ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010) όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει των ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16-6-2011 και ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/154-2013), όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5γ του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)], και
δεκατέσσερις (14) περιοχές του Δικτύου Natura 2000.
Ο Φορέας διοικείται από 11μελές Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ. και αποτελείται από
εκπροσώπους υπουργείων, της αυτοδιοίκησης, τοπικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Η
συγκρότηση του παρόντος Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης προκύπτει από τις υπ’ αριθμ. Υ.Α. 26432/2013 (ΦΕΚ
185/ΥΟΔΔ/25.4.2013) & 44469/24.9.2014 (ΦΕΚ 621/ΥΟΔΔ/9.10.2014), όπως ισχύει. Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι ο Δημήτριος Μήλιος του Αθανασίου, του κλάδου TE Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής,
Διευθυντής Υδάτων Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ
Η προστατευόμενη περιοχή του όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού θεσμοθετήθηκε το φθινόπωρο του
έτους 2010 με την έκδοση της Κ.Υ.Α. 33999/6.09.2010 (Φ.Ε.Κ. 353 Α.Α.Π.Π./6.09.2010) «Καθορισμός χρήσεων όρων
και περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας,
Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων Θεραπνών, Οινούντος και Γερονθρών του Ν.
Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωναυγροτόπου Μουστού» και τροποποίηση αυτής (δυνάμει των ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16-6-2011 και ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/15-42013) και ισχύει βάσει της υπ’ αρ. οικ. 81516/968/25.2.2000 απόφασης έγκρισης του Γενικού Διευθυντή
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης όρους Πάρνωνα-υγροτόπου Μουστού και το
Νόμο 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011) περί «Διατήρησης της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», με σκοπό
την προστασία της περιοχής ως εθνική φυσική κληρονομιά.
Στην περιοχή του Πάρνωνα υπάρχουν περί τους 23 τύποι οικοτόπων. Μερικοί από αυτούς είναι μοναδικοί ή
ιδιαίτερα αξιόλογοι για τον ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο, όπως είναι οι εκτεταμένες δασικές εκτάσεις με
μαύρη πεύκη, τα δάση με δενδρόκεδρο στη Μονή Μαλεβής, οι καστανεώνες στην Καστάνιτσα, η λιμνοθάλασσα
Μουστού νότια του Άστρους, η χαράδρα του Δαφνώνα κ.ά.
Οι σημαντικότερες περιοχές στον Πάρνωνα είναι οι α) υγροτοπικές ζώνες και οι εκτάσεις με δενδρόκεδρους
(πυκνές συστάδες και θαμνολιβαδικές εκτάσεις) β) εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως σημαντικές για την
χλωρίδα, οι οποίες είναι αποκλειστικά θαμνολιβαδικές εκτάσεις και γ) οι κορυφές του όρους Πάρνωνα οι οποίες
εκτός από θαμνολιβαδικές εκτάσεις περιλαμβάνουν και χορτολιβαδικές εκτάσεις σε ένα μικρό οροπέδιο.
Ο Υγρότοπος Μουστού περιλαμβάνει τους επιμέρους υγροτόπους που παλαιότερα συνδέονταν μεταξύ τους:

Λιμνοθάλασσα Μουστού

Χερονήσι (παλιά κοίτη του Βρασιάτη κοντά στον ομώνυμο λόφο)

Έλος των Κάτω Βερβένων, βόρεια του Παραλίου Άστρους
Και οι τρεις υγρότοποι έχουν σχηματιστεί από την δράση των ποταμών Τάνου και Βρασιάτη και από υπόγεια νερά
(καρστικές πηγές). Οι ποταμοί φέρνουν πολλά φερτά, λόγω των μεγάλων κλίσεων των ανατολικών πλαγιών του
Πάρνωνα. Τα φερτά δημιούργησαν δέλτα με τις αποθέσεις τους από τα οποία απέμειναν οι σημερινοί υγρότοποι.

Η λιμνοθάλασσα του Μουστού δέχεται γλυκά νερά από πηγή και θαλασσινό νερό από το κανάλι. Στην περιοχή
φωλιάζουν ορισμένα προστατευόμενα είδη υδρόβιων και στρουθιόμορφων πουλιών αλλά η περιοχή είναι
σημαντική κυρίως για την διαχείμαση και τη μετανάστευση. Η περιοχή είναι επίσης σημαντική για την βίδρα, ένα
είδος προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση που φαίνεται να αποτελεί έναν (πιθανόν απομονωμένο) βιώσιμο
πληθυσμό. Επίσης στην περιοχή του Μουστού και στις γύρω ρεματιές εντοπίζεται το τσακάλι, το οποίο απειλείται
με εξαφάνιση στην Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό χώρο γενικότερα.
Ο δρυπώδης άρκευθος (Juniperus drupacea) είναι ένα ασιατικό είδος με μοναδική περιοχή εξάπλωσης στην
Ευρώπη τις βόρειες πλαγιές του Πάρνωνα. Λόγω της μοναδικότητάς του προστατεύεται σε όλες τις περιοχές
εξάπλωσής του.
Στις σημαντικές ζώνες περιλαμβάνονται επίσης και εκτάσεις με ορθοπλαγιές και πλαγιές με πολύ μικρή δενδρώδη
ή θαμνώδη κάλυψη, όπως είναι αυτές στην χαράδρα της Έλωνας. Οι εκτάσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές καθώς
περιλαμβάνουν τέσσερα στενά ενδημικά είδη της χλωρίδας, που απαντούν μόνο σ’ αυτήν την περιοχή, και πολλά
είδη σπάνιων χασμόφυτων.
Σημαντικό στοιχείο της προστατευόμενης περιοχής είναι η σπάνια και στενά ενδημική χλωρίδα της, η οποία σε
συνδυασμό με την ποικιλία των ιδιαίτερων τύπων οικοτόπων και την μεγάλη ζωική ποικιλότητα της περιοχής
αποτελούν βιοτικές παραμέτρους σε ένα μοναδικής ομορφιάς αβιοτικό περιβάλλον που πρέπει να διατηρηθεί και
να προστατευτεί από τον Φορέα Διαχείρισης.
Η προστατευόμενη περιοχή καταλαμβάνει έκταση 1.140.892 στρεμμάτων, εντός της οποίας χωροθετούνται
μέρος πέντε περιοχών που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «NATURA 2000». (ΕΖΔ: Ειδικές
Ζώνες Διατήρησης, ΖΕΠ: Ζώνες Ειδικής Προστασίας Ορνιθοπανίδας):








ΕΖΔ – Λιμνοθάλασσα Μουστού (κωδικός: GR 2520003)
ΕΖΔ –Όρος Πάρνωνα (και περιοχή Μονής Μαλεβής) (κωδικός: GR 2520006)
ΕΖΔ-πΤΚΣ – Μονή Έλωνας και Χαράδρα Λεωνιδίου – Σπήλαιο Μάνα και Γαλάζια Λίμνη (κωδικός: GR
2520005)
ΕΖΔ-πΤΚΣ – Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και
Περιοχή Μονεμβασιάς, Σπήλαιο Σολωμού, Τρύπα και Πύργος Αγ. Στεφάνου και θαλάσσια ζώνη έως
Ακρωτήριο Καμήλι (κωδικός: GR 2540001)
ΖΕΠ – Όρη Ανατολικής Λακωνίας (κωδικός: GR 2540007)

Επιπλέον, εντός της προστατευόμενης περιοχής περιλαμβάνεται και μία Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠΕ).


ΣΠΠΕ - Όρη Ανατολικής Λακωνίας (κωδικός: GR 123)

Οι περιοχές Natura 2000 που συμπεριλαμβάνονται στα όρια της Προστατευόμενης Περιοχής καταλαμβάνουν
έκταση 596.034 στρέμματα.

Ζωνοποίηση Προστατευόμενης Περιοχής Πάρνωνα-Μουστού
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33999/6.09.2010 (Φ.Ε.Κ. 353 Α.Α.Π.Π./6.09.2010) «Καθορισμός
χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων
Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων Θεραπνών, Οινούντος και
Γερονθρών του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής
όρους Πάρνωνα-υγροτόπου Μουστού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η προστατευόμενη περιοχή
περιλαμβάνει τις εξής ζώνες προστασίας του Ν. 1650/1986:
Α. Περιοχές Απόλυτης προστασίας της Φύσης: εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήματα, βιότοποι ή οικότοποι
σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή της άγριας πανίδας, εκτάσεις που έχουν
αποφασιστική θέση στον κύκλο ζωής σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας.

α. Συστάδα Δενδρόκεδρου Μονής Μαλεβής (2.Ι): πρόκειται για την περιοχή γύρω από τη Μονή Μαλεβής
και κυρίως νότια αυτής. Εδώ απαντά ένα από τα πιο αξιόλογα δάση με δενδρόκεδρο, όπου έκταση 740 στρ.
σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 121Δ/1980 έχει κηρυχθεί "Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης".
β. Υγρότοπος Μουστού (2.ΙΙ): φιλοξενεί πολλά σπάνια, απειλούμενα και προστατευόμενα είδη παρυδάτιων
και υδρόβιων πουλιών. Επιπλέον, είναι ο σημαντικότερος και ο μόνος αξιόλογου μεγέθους υγρότοπος στην
ανατολική Πελοπόννησο και ο πρώτος που συναντούν προς το βορρά τα μεταναστευτικά πουλιά που
ακολουθούν τις ανατολικές ακτές της Ελλάδας.
Σε αυτές τις περιοχές επιτρέπεται μόνο η επιστημονική έρευνα και καμία ανθρώπινη δραστηριότητα που έχει
χαρακτήρα περιστασιακής ή μόνιμης παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον.
Α. Περιοχές προστασίας της Φύσης: πρόκειται για εκτάσεις οικολογικής ή βιολογικής σημασίας, στις οποίες
προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από δραστηριότητες και επεμβάσεις που είναι δυνατό να μεταβάλλουν ή
να αλλοιώσουν τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξη του. Στην προστατευόμενη περιοχή Όρους Πάρνωνα
και Υγροτόπου Μουστού περιλαμβάνονται οι παρακάτω:
α. Δάση Δενδρόκεδρου Πραστού (3.Ι): Χαρακτηριστική η παρουσία του σπάνιου και μοναδικού για την
Ευρώπη δρυπώδους άρκευθου, δασικό είδος το οποίο σχηματίζει γύρω από τον Πραστό πανέμορφα δάση
μεγάλης οικολογικής αξίας.
β. Δάση Δενδρόκεδρου Αγίου Βασιλείου-Πλατανακίου (3.ΙΙ): Το κύριο χαρακτηριστικό και των δύο αυτών
περιοχών είναι η παρουσία του σπάνιου και μοναδικού για την Ευρώπη δρυπώδους άρκευθου, το οποίο
σχηματίζει γύρω από τα χωριά πανέμορφα δάση μεγάλης οικολογικής αξίας.
γ. Δάση Δενδρόκεδρου Παλαιοχωρίου (3.ΙΙΙ): Χαρακτηριστική η παρουσία του σπάνιου και μοναδικού για
την Ευρώπη δρυπώδους άρκευθου, δασικό είδος το οποίο σχηματίζει γύρω από τα χωριά πανέμορφα δάση
μεγάλης οικολογικής αξίας.
δ. Σημαντική περιοχή χλωρίδας Κορυφών Πάρνωνα (3.ΙV): Πρόκειται για μια μεγάλη, επιμήκη περιοχή με
υψόμετρο άνω των 1.500μ., που περιλαμβάνει την κύρια κορυφογραμμή του Πάρνωνα, από τις κορυφές
Μαλαβάζο (1.503 μ.) και Μεγάλη Τούρλα (1.935 μ.) στα βόρεια μέχρι την κορυφή Μαδαρή (1.685 μ.) στα νότια.
Περιλαμβάνει σπάνια ενδημική χλωρίδα.
ε. Σημαντική περιοχή χλωρίδας Μαζιάς-Κοντολινάς (3.V): Πρόκειται για μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής με
σημαντική πανίδα και χλωρίδα, και ένα φαράγγι ιδιαίτερου κάλλους.
στ. Σημαντική περιοχή χλωρίδας Αγίου Ιωάννη-Ορεινής Μελιγούς (3.VI): Περιοχή ιδιαίτερα σημαντική για
την χλωρίδα.
ζ. Περιοχή Χαράδρας Δαφνώνα και Μονών Ελώνης και Σίντζας (3.VII): Περιοχή με μεγάλη
γεωμορφολογική αξία και ιδιαίτερα σημαντική για τη χλωρίδα της. Εδώ φυτρώνουν μερικά πολύ σπάνια είδη
φυτών και είναι έντονη η παρουσία ορισμένων βραχόφιλων ειδών πουλιών και αρπακτικών.
η. Υγρότοπος Μουστού (4.1): Περιμετρικά της Περιοχής Απολύτου Προστασίας εκτίνεται η ζώνη Προστασίας
του Υγροτόπου Μουστού, περιοχή ύψιστης σημασίας για την διατήρηση του υγροτόπου.
Επιτρέπονται αρκετές υφιστάμενες δραστηριότητες, οι οποίες δεν έχουν αρνητικές επιδράσεις στην
προστατευόμενη περιοχή.
Γ. Περιοχές Προστασίας Ρεμάτων: Επιμήκεις περιοχές προστασίας κατά μήκος των ρεμάτων Δαφνώνα,
Βρασιάτη και Τάνου και εκατέρωθεν των όχθεών τους πλάτους 50 μέτρων.
Δ. Οι υπόλοιπες εκτάσεις εκτός των περιοχών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, των Περιοχών
Προστασίας της Φύσης, της ζώνης Προστασίας Μουστού και των περιοχών με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης:
Πρόκειται για το σύνολο της προστατευόμενης περιοχής, το οποίο δεν εμπίπτει στην παραπάνω ζωνοποίηση.
Περιλαμβάνει οικισμούς ή χωριά με ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον, λόγω της ποιότητας των φυσικών και
πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών και παράλληλα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη
δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου.
Επιτρέπονται σχεδόν όλες οι δραστηριότητες με ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/20.02.2018)
Σύμφωνα με το νέο Ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
25/Α/20.2.2018), ιδρύονται οχτώ (8) επιπλέον ΦΔΠΠ (συνολικά πλέον 36 ΦΔΠΠ), ενώ διευρύνονται τα όρια των
περιοχών αρμοδιότητας των ήδη υφιστάμενων ΦΔΠΠ, έτσι ώστε όλες οι περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της
χώρας να ενταχθούν στην εποπτεία των ΦΔΠΠ.
Βάσει του άρθρου 1, οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) είναι τα νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που έχουν ως σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων
της φύσης και του τοπίου των άρθρων 18, 19 και 21 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως έχουν αντικατασταθεί με τα
άρθρα 4, 5 και 6 του Ν. 3937/2011 (Α’ 60), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4519/2018. Οι ΦΔΠΠ είναι κοινωφελή
Ν.Π.Ι.Δ. και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Οι ΦΔΠΠ εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Μεταξύ των περιοχών των άρθρων 18, 19 και 21 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως έχουν αντικατασταθεί με τα
άρθρα 4, 5 και 6 του Ν. 3937/2011 (Α’ 60), περιλαμβάνονται οι Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, οι
Περιοχές Προστασίας της Φύσης και οι Περιοχές Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών (Ειδικές Ζώνες ΔιατήρησηςΕΖΔ, Ζώνες Ειδικής Προστασίας-ΖΕΠ και Καταφύγια Άγριας Ζωής-ΚΑΖ).
Σε ότι αφορά τον Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού, ο οποίος πλέον μετονομάζεται σε
Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας (ΦΔ), η χωρική αρμοδιότητά του
αυξάνεται σημαντικά, περιλαμβάνοντας πλέον εκτός από την υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του περιοχή
ευθύνης [Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010) όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει των ΦΕΚ
160/ΑΑΠΘ/16-6-2011 και ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/15-4-2013), όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5γ του Ν.
3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)], και δεκατέσσερις (14) περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 αρμοδιότητας ΦΔ
Συγκεκριμένα, η χωρική αρμοδιότητα του ΦΔ περιλαμβάνει συνολικά τις εξής περιοχές του Δικτύου Natura 2000
(ΕΖΔ: Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, ΖΕΠ: Ζώνες Ειδικής Προστασίας Ορνιθοπανίδας, πΤΚΣ*: προτεινόμενος Τόπος
Κοινοτικής Σημασίας):














ΕΖΔ-ΖΕΠ – Λίμνη Στυμφαλία (κωδικός: GR 2530002) (1.308,91 ha).
ΕΖΔ – Όρος Ολίγυρτος (κωδικός: GR 2530004) (8.630,65 ha).
ΕΖΔ - Όρος Μαίναλο (κωδικός: GR 2520001 ) (22.673,07 ha).
ΖΕΠ - Όρη Αρτεμίσιο και Λύρκειο (κωδικός: GR 2510004) (11.477,38 ha).
ΕΖΔ - Λίμνη Τάκα (κωδικός: GR 2520002) (1.033,15 ha).
ΕΖΔ - Ακροναυπλία και Παλαμήδι (κωδικός: GR 2510003) (366,16 ha).
ΕΖΔ – Λιμνοθάλασσα Μουστού (κωδικός: GR 2520003) (368,24 ha).
ΕΖΔ –Όρος Πάρνωνα (και περιοχή Μονής Μαλεβής) (κωδικός: GR 2520006) (55.767,52 ha).
ΕΖΔ-πΤΚΣ – Μονή Έλωνας και Χαράδρα Λεωνιδίου – Σπήλαιο Μάνα και Γαλάζια Λίμνη (κωδικός: GR
2520005) (8.293,47 ha).
ΕΖΔ-πΤΚΣ – Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και
Περιοχή Μονεμβασιάς, Σπήλαιο Σολωμού, Τρύπα και Πύργος Αγ. Στεφάνου και θαλάσσια ζώνη έως
Ακρωτήριο Καμήλι (κωδικός: GR 2540001) (38.869,97 ha).
ΖΕΠ – Όρη Ανατολικής Λακωνίας (κωδικός: GR 2540007) (37.566,61 ha).

Αφορά τις νέες περιοχές Natura (πΤΚΣ) και τις επεκτάσεις υφιστάμενων περιοχών Natura (ΕΖΔ-πΤΚΣ) βάσει της υπ’ αρ.
50743 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ B 4432/15.12.2017) «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου
Natura 2000»
*






ΕΖΔ-πΤΚΣ – Εκβολές Ευρώτα, Περιοχή Βρονταμά και θαλάσσια Περιοχή Λακωνικού Κόλπου (κωδικός: GR
2540003) (10.632,61 ha).
ΖΕΠ – Υγρότοποι Εκβολών Ευρώτα (κωδικός: GR 2540006) (2.172,76 ha).
ΕΖΔ – Περιοχή Νεάπολης και Νήσος Ελαφόνησος (κωδικός: GR 2540002) (5.493,74 ha).

Επιπλέον, εντός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας του φορέα διαχείρισης περιλαμβάνονται και τέσσερις
Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠΕ).





ΣΠΠΕ – Λίμνη Στυμφαλία (κωδικός: GR 117)
ΣΠΠΕ - Όρη Αρτεμήσιο και Λύρκειο (κωδικός: GR 118)
ΣΠΠΕ – Δέλτα Ευρώτα (κωδικός: GR 122)
ΣΠΠΕ - Όρη Ανατολικής Λακωνίας (κωδικός: GR 123)

H χωρική αρμοδιότητα του ΦΔ αυξάνεται αισθητά καλύπτοντας σχεδόν όλη την Ανατολική Πελοπόννησο. Η νέα
περιοχή ευθύνης του ΦΔ εκτείνεται εντός των ορίων 9 Δήμων και εντός 4 Περιφερειακών Ενοτήτων (Λακωνία,
Αρκαδίας, Αργολίδα και Κορινθία), με το μεγαλύτερο τμήμα να ανήκει στον Νομό Λακωνίας. Επιπλέον, ο ΦΔ έχει
στην αρμοδιότητά του εκτός από ορεινά οικοσυστήματα (Πάρνωνας, Μαίναλο, Ολίγυρτος, Αρτεμίσιο και
Λύρκειο, Ανατολικής Λακωνίας), υγροτοπικά (Μουστός, Στυμφαλία, εκβολές Ευρώτα), ποτάμια (Ευρώτας),
νησιωτικά (Ελαφόνησος) και θαλάσσια (Λακωνικός κόλπος και θαλάσσια ζώνη Μονεμβασίας).
Με το Ν. 4519/2018, μεταξύ άλλων, επικαιροποιούνται οι αρμοδιότητες των ΦΔΠΠ, µε έμφαση στα ζητήματα
τοπικής ανάπτυξης και διαβούλευσης, παράλληλα µε την περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 4, στις αρμοδιότητες των ΦΔΠΠ περιλαμβάνεται η υλοποίηση και
παρακολούθηση των Σχεδίων Διαχείρισης για την αειφορική διαχείριση και προστασία των περιοχών του
Δικτύου Natura 2000, καθώς και η ανάληψη δράσεων και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για την ήπια
τοπική ανάπτυξη στις προστατευόμενες περιοχές. Επίσης, οι ΦΔΠΠ μεριμνούν για τη συλλογή και επεξεργασία
δεδομένων και περιβαλλοντικών στοιχείων, την κατάρτιση μελετών και τη διεξαγωγή ερευνών, καθώς και για την
εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία Σχέδια Διαχείρισης. Σύμφωνα με την ίδια
διάταξη οι ΦΔΠΠ παρέχουν αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
των έργων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς επίσης είναι υπεύθυνοι
για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων με δυνατότητα ίδρυσης
και λειτουργίας κέντρων πληροφόρησης, έκδοσης ενημερωτικού υλικού και διοργάνωσης/συμμετοχής σε
προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, σε συνέδρια, ημερίδες κτλ. Τέλος, οι ΦΔΠΠ οφείλουν να
συνεργάζονται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Επιτροπή «Φύση 2000», τις αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο
πεδίο δράσης τους για την εκπλήρωση του έργου τους.
Τέλος, με το νέο νόμο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τα Διοικητικά Συμβούλια των ΦΔΠΠ και
θεσμοθετούνται επταμελή Δ.Σ., τα οποία πρόκειται να αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα μέσα στο πρώτο εξάμηνο
του 2019.

Καταφύγια Άγριας Ζωής αρμοδιότητας ΦΔ
Εντός της προστατευόμενης περιοχής εντοπίζονται συνολικά έντεκα (11) Καταφύγια Άγριας Ζωής.






Κουφοβούνι - Τσικούλιο (Βαμβακούς - Καστάνιτσας) (~8.000στρ) με την απόφαση του Υπ. Γεωργίας υπ'
αριθ. 32027/1630 ΦΕΚ 599/Β/19-4-76,
Άγ. Γεώργιος ή Κάστρο (Γερακίου) (~5.000 στρ) με την απόφαση του Υπ. Γεωργίας υπ' αριθ. 32027/1630
ΦΕΚ 599/Β/19-4-76,
Μονή Παλαιοπαναγιάς (Μελιγούς-Κορακοβουνίου-Άστρους) (~7.000 στρ.) με την απόφαση του Υπ.
Γεωργίας υπ' αριθ. 162614/1852 ΦΕΚ520/Β/8-5-1979,

















Υγροβιότοπος Μουστού (Μελιγούς και Κορακοβουνίου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας) (~5.900στρ.) με την
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου υπ' αριθ. 563 ΦΕΚ329/Β/12-3-2001
(τροποποίηση και ισχύει),
Φονεμένοι-Κούτσουρα (Αγ. Πέτρου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας) (~6.500στρ.) με την απόφαση του Υπ.
Γεωργίας υπ' αριθ. 175778/2799 ΦΕΚ566/Β/13-9-1985,
Κορομηλιάς - Βασκίνας (Δήμου Νότιας Κυνουρίας) (~12.100στρ.) με την απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου υπ' αριθ. 630 ΦΕΚ329/Β/13-3-2001 (τροποποίηση και ισχύει),
Φαράγγι Μαζιάς (Καστάνιτσας και Πραστού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας) (~16.050στρ.) με την απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου υπ' αριθ. 629 ΦΕΚ329/Β/14-3-2001,
Γαϊδουροβουνίου (Δημοτικών Διαμερισμάτων Κρεμαστής - Λαμπόκαμπου Δήμων Νιάτων – Ζάρακα,
Νομού Λακωνίας) (~24.500στρ.) με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου υπ’
αριθ. 1504 ΦΕΚ911/Β/16-07-2001 (τροποποίηση και ισχύει),
Λίμνη Στυμφαλία - Απέλευρο όρος (Δήμου Στυμφαλίας Κορινθίας και Κοινότητας Αλέας Αργολίδας)
(~31.000στρ.) με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου υπ’ αριθ. 1610
ΦΕΚ170/Β/18-02-2003,
Δασώδης περιοχή Αγ. Θεοδώρων (Τριπόλεως και κοινότητας Περθωρίου Νομού Αρκαδίας)
(~31.000στρ.) με την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας υπ’ αριθ. 33635/1789 ΦΕΚ604/Β/30-04-1976.
Περιοχή Δασαρχείου Βυτίνας (Κοινοτήτων Πιάνας, Αλωνίσταινας, Χρισοβιτσίου, Ελάτης, Πυργακίου)
(~16.588στρ.) με εντολή Υπουργού Γεωργίας απόφαση του Γενικού Γραμματέα υπ’ αριθ.
170836/2258/27.6.85 (ΦΕΚ 435 τ. Β’/15.7.85), βάσει της οποίας τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ.
33624/1741/6.5.76 (ΦΕΚ 660/Β/17.5.76) απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας.

Η διαχείριση των Καταφυγίων Άγριας Ζωής πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις Διατάξεις του
Δασικού Κώδικα όπως ισχύει.
Σύμφωνα με την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν.Δ. 86/1969 του Δασικού Κώδικα οι
δραστηριότητες και οι απαγορεύσεις στα καταφύγια άγριας ζωής είναι οι εξής:








Απαγορεύεται το κυνήγι κάθε ζώου και η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση, των
φυτοφρακτών, ή αμμοληψία, η αποστράγγιση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των
υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό
σχεδιασμό.
Επιτρέπεται η εκτέλεση έργων ή εργασιών και ιδίως αλιευτικά έργα, έργα αναδασμού, τουριστικές και
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, λατομεία μεταλλεία και δρόμοι, αφού προηγουμένως έχει
υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α’ και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών
όρων.
Επιτρέπεται η σύλληψη ζώων και η συλλογή φυτών για επιστημονικούς σκοπούς. Η μεταφορά άγριας
πανίδας για τον εμπλουτισμό άλλων περιοχών επιτρέπεται και εκτελείται μόνο από τη Δασική Υπηρεσία.
Καθορίζονται από τη Δασική Υπηρεσία, ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου των καταφυγίων άγριας
ζωής και έργα ικανοποίησης των οικολογικών τους αναγκών. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μπάρας ελέγχου
της πρόσβασης σε δασικούς δρόμους που οδηγούν εντός του καταφυγίου, κατά την κρίση του αρμοδίου
δασαρχείου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ












«Συμφωvία επί τωv Διεθvoύς εvδιαφέρovτoς Υγρoτόπωv, ιδία ως Υγρoβιότoπωv» γvωστή ως Σύμβαση
Ramsar.
Σύμβαση για τη διατήρηση τωv απoδημητικώv ειδώv πoυ αvήκoυv στηv άγρια παvίδα (Bonn
Convention).
Σύμβαση για τηv πρoστασία της Άγριας Ζωής και τoυ φυσικoύ περιβάλλovτoς της Ευρώπης (Bern
convention).
Οδηγία τoυ Συμβoυλίoυ τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv για τη διατήρηση τωv άγριωv πτηvώv
(79/409/ΕΟΚ).
Οδηγία τoυ Συμβoυλίoυ τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv για τηv πρoστασία τωv φυσικώv oικoτόπωv και της
άγριας παvίδας και χλωρίδας (92/43/ΕΟΚ).
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο.

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ





























Ν.4519/2018 (ΦΕΚ Α’25/22.02.2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες
διατάξεις»
Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7.10.1999) «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις»
Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27.08.2002) «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξία και Δημοσίων Έργων»
Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου,
ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
ΦΕΚ 1289/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
(ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για «την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί από τις
διατάξεις του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 και
96/61.».
ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/1981) «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος, και Άγριας Πανίδος και
καθορισμού της διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ’ αυτών».
Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της
Χώρας».
Νομοθετ. Διάταγμα 868/18.1.1969 (ΦΕΚ 7/Α/1969) «Δασικός Κώδιξ».
ΠΔ 27/2009 (ΦΕΚ 46/Α/2009) «Καθορισμός κανόνων διενέργειας επισκοπήσεων για την αναγνώριση
προστατευόμενων ζωνών στη Χώρα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/70/ΕΟΚ της Επιτροπής».
85783/2158/05.10.2011 Δασική Αστυνομική Ρύθμιση. Διάταξη Υλοτομίας Πλατάνου. Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
Εγκύκλιος με Α.Π οικ. 150977/04.10.2011 Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αρ. οικ.
150559/10.6.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440/Β/2011) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών
για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» καθώς και της αρ. 43504/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784/Β/2005).
Εγκύκλιος με Α.Π οικ.150895/13.09.2011 Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αρ. οικ.
150559/10.6.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440/Β/2011) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών
για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» καθώς και της αρ. 43504/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784/Β/2005).
ΚΥΑ με Α.Π. οικ. 150559/10.06.2011 «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για
υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.»
ΚΥΑ με Α.Π. οικ. 111084/17.12.2012 (ΦΕΚ 3368/Β/2012) «Τροποποίηση της αριθ. οικ. 150559/10.6.2011
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών,
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
























Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού
«Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού»
(ΦΕΚ 1440/Β/2011), όπως ισχύει.»
Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος.»
Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις.»
Κ.Υ.Α. 50743 (ΦΕΚ B 4432/15.12.2017) «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού
Οικολογικού Δικτύου Natura 2000»
Κ.Υ.Α. 110/1205322 (ΦΕΚ 1419/Β/30,04,2012) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση
μελετών οριοθέτησης των χερσαίων περιοχών του δικτύου «NATURA 2000» − επικαιροποίηση,
περιγραφή και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας».
Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) - Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία
2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ,
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέμματα και άλλες διατάξεις.»
ΥΑ 8668 (ΦΕΚ 287/Β/2007) Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ),
σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και
περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ’ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί
για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων … κ.λπ.» (Β΄383) και της υπ’ αριθμ. 24944/1159/206 κοινή
υπουργικής απόφασης «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων … κ.λπ.» (Β 791).
ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και
διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ “για τη θέσπιση
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 126880 (ΦΕΚ 435/Β/2007) Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Η.Π.
15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/2002) κοινής υπουργικής απόφασης, κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.1650/1986 (Α’160) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002.
Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
ΥΑ Αριθ. 2/14306/0022 (ΦΕΚ 405/Β/2002) Συμπλήρωση της 19661/1982/1999 κοινής υπουργικής
απόφασης «Τροποποίηση της 5673/400/1997 κοινής υπουργικής απόφασης… κ.λπ.» Κατάλογος
ευαίσθητων περιοχών για την διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. 1) της απόφασης
αυτής (Β 1811) και ειδικότερα του άρθρου 2 (παρ. Β) αυτής.
ΚΥΑ 18186/271 (ΦΕΚ 126/Β/1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου
περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα».

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ
Η διάρκεια της κυνηγητικής περιόδου διαρκεί από 20 Αυγούστου του εκάστοτε έτους μέχρι 28 Φεβρουαρίου του
αμέσως επόμενου έτους, με εξαίρεση τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) που λήγει στις 10
Μαρτίου. Η διάρκεια αυτή και οι ρυθμίσεις της κάθε κυνηγητικής περιόδου καθορίζονται με απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όπου κρίνεται απαραίτητο καθορίζονται τοπικές ρυθμιστικές

διατάξεις θήρας από τις κατά τόπους δασικές αρχές. Η απαγόρευση θήρας που ισχύει για την προστατευόμενη
περιοχή περιλαμβάνει:
Α. Τα Καταφύγια Άγριας Ζωής.
Β. Τις περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 33999/6.09.2010 (ΦΕΚ353
Α.Α.Π.Π./6.09.2010), όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει των Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 26524, ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16.6.2011 και
Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. 20215, ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/15.4.2013) και ισχύει.
Γ. Τις περιοχές προστασίας της φύσης όπου το κυνήγι διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας, μέχρι την έκδοση του κανονισμού λειτουργίας και του σχεδίου διαχείρισης της περιοχής.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Στο πλαίσιο της προστασίας της περιοχής, της διατήρησης των φυσικών πόρων και του ελέγχου των αλόγιστων
δραστηριοτήτων, συστάθηκε με τον Ν. 3044/ΦΕΚ/Α/197/27.8.2002 ο Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ) όρους Πάρνωνα
και υγροτόπου Μουστού (σύμφωνα με τους Ν. 1650/1986 για «την προστασία του περιβάλλοντος» και
2742/ΦΕΚ/207/Α/7.10.1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»).
Η νομοθεσία που αφορά στον Φορέα Διαχείρισης αναφέρεται παρακάτω:


















Ν. 3044/02 (ΦΕΚ/Α/197/27.8.2002): Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Ο Ν. 3044/2002
περιλαμβάνει και χάρτες με τα εξωτερικά όρια κάθε μίας από τις 25 ΠΠ.
Υ.Α. 1251186/359 (ΦΕΚ/Β/126/7.2.2003): Καθορισμός αριθμού μελών του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού.
Υ.Α. 51923 (ΦΕΚ/1924/Β/27.12.2004): Έγκριση Κανονισμού για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση,
παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή
αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα
διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού.
Υ.Α. 51920 (ΦΕΚ/1925/Β/27.12.2004): Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Φορέα Διαχείρισης όρους
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού.
Υ.Α. 51922 (ΦΕΚ/1926/Β/27.12.2004): Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού και η τροποποίηση αυτού: Υ.Α. 48290
(ΦΕΚ/1780/Β/12.11.2010)
ΦΕΚ/Β/747/21.6.2006: Κανονισμός Λειτουργίας υπηρεσιών και προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού.
Υ.Α. 3946 (ΦΕΚ/303/ΥΟΔΔ/14.7.2009): Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού και των τροποποιήσεων αυτού [Υ.Α. (ΦΕΚ/47/ΥΟΔΔ/11.2.2010),
ΦΕΚ 325/22-9-2011, ΦΕΚ 375/3-11-2011, ΦΕΚ 185/ΥΟΔΔ/23.4.2013, ΦΕΚ 621/ΥΟΔΔ/9.10.2014]
Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010): Καθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης
για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου,
Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων Θεραπνών, Οινούντος και Γερονθρών του Ν.
Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού και των τροποποιήσεων αυτής [ΦΕΚ/160/16-6-2011] [ΦΕΚ 126/15-42013]. Παράταση ΚΥΑ [ΦΕΚ/156/10-5-2013].
Ν.4519/2018 (ΦΕΚ Α’25/22.02.2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες
διατάξεις». Με το νόμο αυτό, ιδρύονται οχτώ (8) επιπλέον ΦΔΠΠ (συνολικά πλέον 36 ΦΔΠΠ), ενώ
διευρύνονται τα όρια των περιοχών αρμοδιότητας των ήδη υφιστάμενων ΦΔΠΠ. Με τον ίδιο νόμο
μετονομάζεται ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού σε Φορέας Διαχείρισης
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων φυσικών χαρακτηριστικών, αποτελεί ένα βασικό
στοιχείο για τη διατήρηση του φυσικού πλούτου της προστατευόμενης περιοχής. Η επόπτευση/φύλαξη της
προστατευόμενης περιοχής οδηγεί από την αναγνώριση της περιοχής και τις ενδεχόμενες απειλές και πιέσεις του
οικοσυστήματός αυτής στη λήψη πρακτικών μέτρων προστασίας μέσα από μια σειρά ενεργειών:






Αναγνώριση της περιοχής ως περιοχή φυσικού κάλλους.
Αναγνώριση των βιοτικών και αβιοτικών χαρακτηριστικών της περιοχής.
Αναγνώριση των πιέσεων και απειλών που δέχεται η περιοχή που μπορεί να είναι είτε ανθρωπογενείς είτε
φυσικές καταστροφές.
Ενέργειες για τη διαφύλαξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής και την εποπτεία της.

Λόγω αύξησης της χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
απαιτείται περεταίρω στελέχωση από προσωπικό, Κέντρα Πληροφόρησης στις νέες περιοχές, νέο εξοπλισμό και
οχήματα για να είναι δυνατή:











η αποτελεσματική επόπτευση/φύλαξη των νέων περιοχών του Δικτύου Natura 2000,
η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν για
έργα ή δραστηριότητες στην περιοχή ευθύνης,
η συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομία, Πυροσβεστική, δασικές αρχές κ.λπ.),
η συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και περιβαλλοντικών στοιχείων,
η διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και σε συνέδρια,
ημερίδες κ.λπ.,
η διοργάνωση δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ξενάγησης εντός της περιοχής
ευθύνης του Φ.Δ.,
η λειτουργία των τεσσάρων (4) Κέντρων Πληροφόρησης του ΦΔ (Άστρος, Καστάνιτσα, Άγιος Πέτρος και
Λεωνίδιο Αρκαδίας) και των καινούργιων Κέντρων Πληροφόρησης για υλοποίηση του προγράμματος
ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του ΦΔ σύμφωνα με το εγκεκριμένο ετήσιο σχέδιο δράσης ενημέρωσης
ευαισθητοποίησης του ΦΔ.

Η προστασία και διαφύλαξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μιας περιοχής, από απειλές και πιέσεις προϋποθέτει
εκτός από ένα υπάρχον νομικό πλαίσιο που θα στηρίζει την εκάστοτε πολιτική προστασίας, ένα μηχανισμό
ελέγχου αρμόδιο για την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου. Αυτός ο μηχανισμός, αποτελείται από φορείς που
έχουν ως στόχο την εποπτεία των περιοχών που υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας, καθώς επίσης και την
επίβλεψη των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εντός των ορίων τους. Ενώ, παράλληλα, πραγματοποιείται
έλεγχος για το εάν αυτές οι δραστηριότητες είναι συμβατές με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Στην ελληνική νομοθεσία, με βάση τον κώδικα ποινικής δικονομίας καθορίζονται οι ανακριτικές ιδιότητες των
οργάνων των φορέων που είναι αρμόδιοι για την εποπτεία των περιοχών και τους παρέχεται η δυνατότητα να
επιβάλλουν κυρώσεις σε όσους ασκούν δραστηριότητες που είναι ενάντια στις ισχύουσες νομικές διατάξεις.
Στους Ειδικούς Ανακριτικούς Υπαλλήλους, περιλαμβάνονται τα όργανα από όλα τα Σώματα Ασφαλείας (με
συγκεκριμένο βαθμό), καθώς επίσης και οποιοδήποτε Σώμα ή Όργανο που αποκτά την ιδιότητα και τις
αρμοδιότητες Ειδικού Ανακριτικού Υπαλλήλου, σύμφωνα με εκάστοτε νομοθετικό διάταγμα. Στα Σώματα
Ασφαλείας ανήκει η ελληνική αστυνομία, η πυροσβεστική, το λιμενικό σώμα ενώ καθήκοντα ανακριτικού
υπαλλήλου έχουν η δασική υπηρεσία και η ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Ο φορέας διαχείρισης Πάρνωνα,
Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας είναι ένας από τους αρμόδιους φορείς για τον έλεγχο και εποπτεία τέτοιων
δραστηριοτήτων, αλλά λόγω της ανεπάρκειας του θεσμικού πλαισίου, το προσωπικό φύλαξης δεν έχει τη
δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους, και η φύλαξη ουσιαστικά περιορίζεται στην παρατήρηση, στην σύσταση και
στην άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων, για έλεγχο, υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Η περίοδος φύλαξης για τον Φορέα Διαχείρισης είναι ετήσια δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα παρακάτω
ζητήματα:
Κυνήγι: η περίοδος κατά την οποία υπάρχει ανάγκη για συνεχή παρουσία στο ύπαιθρο για φύλαξη σε σχέση με
την λαθροθηρία είναι από τις αρχές Αυγούστου έως το τέλος Μαΐου.
Συλλογή τσαγιού: απαραίτητη περίοδος για συνεχή παρουσία στους ορεινούς όγκους της ΠΠ είναι από τις αρχές
Μαΐου μέχρι και τέλος Αυγούστου, περίοδος που καλύπτει την ανθοφορία του ενδημικού είδους Sideridis
cladestina που φύεται στον Πάρνωνα και στο Μαίναλο, οπότε και παρατηρείτε παράνομη συγκομιδή του, πέραν
των επιτρεπόμενων κατ’ άτομο όριο κάρπωσης του είδους.
Συλλογή ειδών χλωρίδας: απαραίτητη περίοδος για συνεχή παρουσία στους ορεινούς όγκους της ΠΠ είναι από
τις αρχές Μαΐου μέχρι και τέλος Αυγούστου.
Αυθαίρετα κτίσματα και επιχωματώσεις (μπαζώματα): είναι απαραίτητη η καθ’ όλο το έτος παρουσία στο
πεδίο για τον έλεγχο τέτοιων παράνομων δραστηριοτήτων.
Πυρκαγιές: η περίοδος κατά την οποία υπάρχει ανάγκη για συνεχή παρουσία στο ύπαιθρο σε σχέση με τις
πυρκαγιές είναι κατά την αντιπυρική περίοδο, ήτοι από αρχές Μαΐου μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
Ψάρεμα: απαραίτητη παρουσία κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο και αποκλειστικά στην περιοχή της Απόλυτης
Προστασίας της λιμνοθάλασσας Μουστού. Αυστηρότερη επόπτευση σε σχέση με την λαθραλιεία θα πρέπει να
γίνεται ιδιαίτερα στην περιοχή του Χερονησίου στην παλιά κοίτη του Βρασιάτη.
Βόσκηση: είναι απαραίτητη η καθ’ όλο το έτος παρουσία στο πεδίο για τον έλεγχο παράνομων δραστηριοτήτων
σχετικών με την βόσκηση, ιδιαίτερα στην περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης Συστάδας Δενδρόκεδρου
(Juniperus drupacea) Μονής Μαλεβής και σε ολόκληρο τον ορεινό όγκο του Πάρνωνα.
Παράνομη απόθεση απορριμμάτων: απαραίτητη η παρουσία για όλο το έτος, κυρίως στις κοίτες των ποταμών
Τάνου, Βρασιάτη και Δαφνώνα, καθώς και σε όλες τις κοίτες των ρεμάτων της προστατευόμενης περιοχής.
Λαθροϋλοτομία και παράνομη μεταφορά ξυλείας: απαραίτητη η παρουσία για όλο το έτος, κυρίως στους
ορεινούς όγκους της ΠΠ.
Λατόμευση: απαραίτητη η παρουσία για όλο το έτος, κυρίως στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις λατομείων της
προστατευόμενης περιοχής.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τα μέσα τα οποία διαθέτει ο Φορέας Διαχείρισης για τη φύλαξη είναι τρία οχήματα αγροτικού τύπου τα οποία
φέρουν πυροσβεστικό βυτίο χωρητικότητας 500 λίτρων νερού. Επίσης διαθέτει και ένα όχημα τύπου τζιπ καθώς
και ένα επιβατικό όχημα τύπου 4Χ4, τα οποία χρησιμοποιούνται από το επιστημονικό προσωπικό, τα μέλη του
Δ.Σ. του Φορέα και σε έκτακτες περιπτώσεις από το προσωπικό φύλαξης. Ο Φορέας Διαχείρισης είναι
στελεχωμένος με τέσσερις Φύλακες/Ειδικοί Δασικής Προστασίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
πλήρους απασχόλησης. Κάθε όχημα εξοπλίζεται με:


Ένα σταθερό και ένα φορητό ασύρματο, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις συχνότητες των δύο
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αρκαδίας και Λακωνίας ανάλογα με την περιοχή επόπτευσης του
προσωπικού (Αρκαδία ή Λακωνία). Οι ασύρματοι παραμένουν ανοικτοί καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιας,
στην ανάλογη συχνότητα της περιοχής που βρίσκονται. Με αυτό τον τρόπο είναι άμεση η επικοινωνία
των φυλάκων του Φορέα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και επιτυγχάνεται γρηγορότερη επέμβαση και
αντιμετώπιση του συμβάντος.



Ένα βυτίο πυρόσβεσης χωρητικότητας 500 λίτρων και μάνικες πυρόσβεσης.



Κιάλια, φακό, εργαλειοθήκη, αλυσοπρίονο, φωτογραφική μηχανή, αυτόματη κάμερα, κάμερα
καταγραφής και ασφάλειας αυτοκινήτου, φορητό GPS, οδηγό αναγνώρισης πουλιών/φυτών/ερπετών,
ένα βίντσι (εργάτης), αντιολισθητικές αλυσίδες κ.α.



Γαλότσες, ολόσωμες αδιάβροχες φόρμες, προστατευτικά γυαλιά, μάσκες εργασίας, σακίδια πλάτης, σάκοι
νερού και προστατευτικά γάντια.



Αναλυτικοί χάρτες της περιοχής.



Υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο.



Φορητό φαρμακείο πρώτων βοηθειών.

Παρέχεται σε κάθε υπάλληλο της φύλαξης ρουχισμός ανάλογος της εργασίας, και ομοιόμορφος για όλους τους
εργαζομένους, καθώς και υπηρεσιακή ταυτότητα του υπαλλήλου ώστε να τεκμηριώνει την εργασία του στο πεδίο
όποτε του ζητηθεί.

Διαθέσιμα μέσα:

Προσωπικό Τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης & Εφαρμογών Διαχείρισης:

Το Τμήμα αποτελείται από το εξής προσωπικό:
Υπεύθυνος τμήματος: Δήμος Αναστόπουλος, Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc.
Φύλακες/Επόπτες: 1. Ιωάννης Δημητρακόπουλος (Ειδικός Δασικής Προστασίας), 2. Φωτεινή Δημάκου, 3.
Γεώργιος Λυτρίβης, 4. Γεώργιος Κωλέττης.
Επικουρούν οι:



Αργύριος Μπόγλης, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, M.Sc.
Άννα Κανελίδου, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, M.Sc.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2018)
Ο Φορέας Διαχείρισης προσέλαβε για πρώτη φορά προσωπικό φύλαξης το καλοκαίρι του 2008, 4 άτομα με
πεντάμηνη σύμβαση και 2 άτομα με δίμηνη σύμβαση. Σκοπός ήταν η μεγαλύτερη δυνατή προστασία της
περιοχής, για τους επικίνδυνους θερινούς μήνες, από τις πυρκαγιές. Η χρηματοδότηση δεν ήταν επαρκής ώστε να
προσληφθεί προσωπικό με μακροχρόνια σύμβαση, και γι’ αυτό το λόγο επιλέχθηκαν οι ολιγόμηνες συμβάσεις. Το
καλοκαίρι του 2009 έγινε εκ νέου πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εξάμηνης διάρκειας. Κατά τις δύο αυτές
καλοκαιρινές περιόδους επιτεύχθηκε ο στόχος της αποτελεσματικής πυροφύλαξης και δεν καταγράφηκαν
σοβαρά κρούσματα πυρκαγιών. Και στις περιπτώσεις μεμονωμένων εστιών, οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης
ήταν πάντοτε οι πρώτοι που τις εντόπιζαν ειδοποιούσαν την πυροσβεστική υπηρεσία και τις αντιμετώπιζαν.
Την συγκεκριμένη περίοδο, δόθηκε μεγαλύτερο βάρος στον Υγρότοπο Μουστού και στον μεγάλο ορεινό όγκο
του Πάρνωνα, λόγω της εκτεταμένης δασικής έκτασης και σημασίας. Επίσης για δύο μέρες την εβδομάδα ένας εκ
του προσωπικού της φύλαξης εργαζόταν κατά την βάρδια του στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου
Πέτρου, κρατώντας ανοικτό το Κέντρο.
Ο Φορέας Διαχείρισης προσέλαβε τον Απρίλιο του 2011, πέντε Φύλακες/Ειδικοί Δασικής Προστασίας με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Σκοπός ήταν η μεγαλύτερη δυνατή προστασία της
περιοχής, για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως για
την πρόληψη και την αποτροπή τους.

Επίσης, σημαντική ήταν για τα έτη 2011-2018 η συλλογή και καταγραφή δεδομένων σχετικών με όλων των ειδών
παραβάσεων και προβλημάτων που εντοπίζονται στο σύνολο της προστατευόμενης περιοχής, με σκοπό την
χρήση αυτών των δεδομένων στην σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας και Διοίκησης της προστατευόμενης
περιοχής. Είναι αξιοσημείωτο πως η συνεχής φύλαξη και επόπτευση της προστατευόμενης περιοχής φέρει
αποτελέσματα με τις καταγραφές των ανωτέρω περιγραφόμενων παραβάσεων να παρουσιάζουν σημαντική
μείωση σε ετήσια βάση.
Κατά την θερινή περίοδο δόθηκε έμφαση στην πυροπροστασία, καθώς η περιοχή βρίσκεται καθ' όλη την
διάρκεια του καλοκαιριού σε υψηλά επίπεδα επικινδυνότητας για πυρκαγιές και κυρίως για τις Περιοχές
Απόλυτης Προστασίας της Φύσης και τις Περιοχές Προστασίας της Φύσης.
Η επικοινωνία με τον τοπικό πληθυσμό αποτέλεσε κύριο μέλημα της περιόδου αυτής, καθώς με τις δράσεις και
την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού του τμήματος επετεύχθη η επιδιωκόμενη αναγνωρισιμότητα του Φορέα
Διαχείρισης και η συνολική αποδοχή από την κοινωνία.
Στο επίπεδο των συνεργασιών ο Φ.Δ. κατάφερε να εμπλέξει όσο το δυνατόν περισσότερους ενεργούς φορείς και
να συνεργάζεται στενά όχι μόνο με τα θεσμοθετημένα όργανα του Νόμου άλλα και με υγιείς κοινωνικές ομάδες
(κτηνοτρόφους, παραγωγούς, συνεταιρισμούς κ.α.) των οποίων η συνεργασία είναι πολλές φορές ουσιαστική και
ωφέλιμη. Η συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω των αυξημένων πυρκαγιών στην περιοχή, αλλά και
με τα κατά τόπους Δασαρχεία ήταν αργαστή και αποτελεσματική κατά την περίοδο 2013-2018, με αποτέλεσμα
την αναστολή πολλών παράνομων δραστηριοτήτων.
Λόγω της ανεπάρκειας του θεσμικού πλαισίου του Φορέα, το προσωπικό φύλαξης δεν έχει τη δυνατότητα να
διενεργεί ελέγχους, και η φύλαξη ουσιαστικά περιορίζεται στην παρατήρηση, στην σύσταση και στην άμεση
ειδοποίηση των αρμόδιων, για έλεγχο, υπηρεσιών.
Τόσο για τους ορεινούς όγκους όσο και για την υγροτοπική περιοχή, ο Φορέας Διαχείρισης με τα μέσα που
διαθέτει έφτασε γενικά σε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο φύλαξης/προστασίας λόγω και της συνεχούς
εποπτείας, ενημέρωσης, καθοδήγησης και συνεργασίας των φυλάκων με όλα τα θεσμοθετημένα όργανα φύλαξης
της προστατευόμενης περιοχής, όπως:






Πυροσβεστική Υπηρεσία
Δασική Υπηρεσία
Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή
Αστυνομία
Λιμενικό Σώμα

Σημαντικά στοιχεία επίσης συλλέχθηκαν σε σχέση με την ορνιθοπανίδα του υγροτόπου Μουστού. Οι φύλακες
κατέγραφαν το είδος και τον αριθμό ατόμων που παρατηρούσαν στο ειδικό Δελτίο Παρακολούθησης.
Ο Φορέας Διαχείρισης, ανταποκρίθηκε στο ετήσιο κάλεσμα (για τα έτη 2011-2018) για συνεδριάσεις του
Συντονιστικού Οργάνου πολιτικής προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, καθώς και στα Τοπικά
Συντονιστικά Όργανα πολιτικής προστασίας Δήμων Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας, με σκοπό την πρόληψη και
αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης) που μπορεί να
παρατηρηθούν στην περιοχή. Η εμπλοκή του Φορέα στα παραπάνω έχει να κάνει κυρίως με την πρόληψη
εκδήλωσης πυρκαγιών εντός της προστατευόμενης περιοχής.
Με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου για τα έτη 2012 - 2018 συντάχθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο από
το τμήμα φύλαξης σχετικά με τους περιορισμούς που τίθενται σε ισχύ κατά την αντιπυρική περίοδο, καθώς και τα
μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται από τους πολίτες. Το φυλλάδιο αφισοκολλήθηκε σε καίρια σημεία
σε όλη την περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2021

Ο σχεδιασμός του παρόντος Σχεδίου Φύλαξης γίνεται με βάση τη δημιουργία ενός συστήματος φύλαξης της
προστατευόμενης περιοχής, που θα έχει χαρακτήρα περισσότερο εποπτικό, προληπτικό και αποτρεπτικό παρά
κατασταλτικό. Το αντικείμενο του προσωπικού φύλαξης είναι να επιβλέπει την προστατευόμενη περιοχή, και όχι
να κινείται στο χώρο με γνώμονα την ανίχνευση και καταστολή παράνομων δραστηριοτήτων, με την τιμωρία των
παραβατών. Η διαρκής και συνεχής παρουσία του προσωπικού φύλαξης στο χώρο θα αποτελεί αποτρεπτικό
παράγοντα για την εκτέλεση παράνομων δραστηριοτήτων ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει ένα πρακτικό
μηχανισμό ενημέρωσης των χρηστών της περιοχής αλλά και προστασίας (πχ. επιτήρηση για έγκαιρη ανίχνευση
δασικών πυρκαγιών) με πολλαπλά οφέλη για τον τοπικό πληθυσμό. Παράλληλα θα καταγράφει περιστατικά
παράνομων δραστηριοτήτων, θα τα αναφέρει στις αρμόδιες αρχές και θα συνεργάζεται με αυτές όπου αυτό είναι
εφικτό, καθώς επίσης και με συλλόγους, σωματεία που επιδιώκουν τη προστασία και διατήρηση των
ενδιαιτημάτων προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και των ειδών που τα απαρτίζουν.
Πολλές από τις πιέσεις – απειλές που δέχεται η προστατευόμενη περιοχή σχετίζονται με ανθρώπινες
δραστηριότητες που έχουν έμμεσες επιπτώσεις στους πληθυσμούς και τα ενδιαιτήματα των ειδών και τύπων
οικοτόπων. Η έλλειψη βασικής γνώσης σε θέματα οικολογίας των ειδών αλλά και των επιπτώσεων που
προκαλούν οι εκάστοτε δραστηριότητες στους οικοτόπους αποτελεί βασικό παράγοντα πίεσης. Πολλές
δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι τουριστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής
περιόδου μπορεί να παρενοχλούν τα είδη λόγω έλλειψης σωστής ενημέρωσης των επισκεπτών για τις περιοχές
προστασίας όπως, τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα, τις
περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης υγροτόπου Μουστού και δάσους δενδρόκεδρου Μονής Μαλεβής, τα
Καταφύγια Άγριας Ζωής καθώς επίσης και για τα είδη προτεραιότητας. Η έλλειψη πληροφόρησης οδηγεί στην
αδιαφορία των πολιτών οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις δεν αντιλαμβάνονται τη ζημιά που προκαλούν. Στόχος
του προσωπικού φύλαξης είναι κατά τη διάρκεια της επιτήρησης να ενημερώνουν τους πολίτες για το καθεστώς
προστασίας της προστατευόμενης περιοχής και των επιμέρους περιοχών προστασίας, τα είδη προτεραιότητας
και τους οικοτόπους προτεραιότητας.
Το σχέδιο φύλαξης που ακολουθεί είναι απόρροια της εμπειρίας που αποκτήθηκε την περίοδο 2008-2009
(απασχολούμενο προσωπικό με ολιγόμηνες συμβάσεις) και 2011 μέχρι τέλος του 2018 (προσωπικό πλήρους
απασχόλησης).
Με την ψήφιση του Ν. 4519/2018 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με την «Οργάνωση και λειτουργία
των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών» επεκτάθηκαν σημαντικά τα όρια χωρικής αρμοδιότητας
του Φορέα Διαχείρισης καλύπτοντας δεκατέσσερις (14) περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου
«NATURA 2000» και ανέρχονται περίπου στα 164.914 ha. Με τα διευρυμένα όρια ανακύπτουν νέα και πιθανόν
άγνωστα, προς το προσωπικό του ΦΔ, δεδομένα των περιοχών. Για την κάλυψη της νέας διευρυμένης
προστατευόμενης περιοχής απαιτείται πρόσληψη νέου προσωπικού για την προστασία και φύλαξη της
προστατευόμενης περιοχής, καινούργιος εξοπλισμός και μεγαλύτερος στόλος οχημάτων.
Παράλληλα, μέχρι την έκδοση σχετικής ΚΥΑ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την άρση
περιορισμού καυσίμων για τα οχήματα του Φορέα Διαχείρισης, μέχρι την προμήθεια νέου εξοπλισμού φύλαξης
(οχήματα) και μέχρι την στελέχωση του Φορέα Διαχείρισης με επαρκές προσωπικό φύλαξης δεν δύναται η
πραγματοποίηση περιπολιών με σκοπό την φύλαξη των νέων προστατευόμενων περιοχών αρμοδιότητας του
Φορέα Διαχείρισης. Οι αποστάσεις των περιοχών αυτών από την έδρα του ΦΔ στο Άστρος είναι τεράστιες (195
km για Μονεμβασία, 135 km για Στυμφαλία κλπ).
Επομένως, η φύλαξη θα περιοριστεί κυρίως στην Προστατευόμενη Περιοχή όρους Πάρνωνα και υγροτόπου
Μουστού. Ο κύριος σκοπός του Φορέα Διαχείρισης θα είναι η αποτελεσματική φύλαξη της προστατευόμενης
περιοχής, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Την περίοδο αυτή θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον υγρότοπο με την συνεχή παρουσία φύλαξης και καταγραφής
δεδομένων ώστε να λειτουργεί το Τμήμα Φύλαξης επικουρικά με το Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης.

Κατά την θερινή περίοδο θα δοθεί έμφαση στην πυροπροστασία, καθώς η περιοχή βρίσκεται καθ’ όλο το
καλοκαίρι σε υψηλά επίπεδα επικινδυνότητας για πυρκαγιές. Μεγαλύτερη σημασία θα δοθεί στις Περιοχές
Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, στις Περιοχές Προστασίας της Φύσης αλλά και στους ορεινούς όγκους με
δασικά οικοσυστήματα των νέων περιοχών Natura 2000 που εντάχθηκαν (όπου και όταν χρειαστεί).
Επιπλέον, θα συνεχιστεί η άψογη συνεργασία και επικοινωνία του Φορέα Διαχείρισης με τον τοπικό πληθυσμό,
ώστε να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο και η συνολική αποδοχή από την κοινωνία.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Υγρότοπος Μουστού: περιλαμβάνει την περιοχή απόλυτης προστασίας και την περιμετρική περιοχή προστασίας
της φύσης. Σε αυτήν την περιοχή απαγορεύεται κάθε είδους δραστηριότητα, εκτός από τις προβλεπόμενες
ερευνητικές εργασίες στην Κ.Υ.Α.
Περιοχή Μαλεβής: περιλαμβάνει την περιοχή απόλυτης προστασίας γύρω από την μονή Μαλεβής.
Πάρνωνας: περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές προστασίας της φύσης του όρους Πάρνωνα:








Δάση δενδρόκεδρου Πραστού (3Ι)
Δάση Δενδρόκεδρου Αγίου Βασιλείου-Πλατανακίου (3.ΙΙ)
Δάση Δενδρόκεδρου Παλαιοχωρίου (3.ΙΙΙ)
Σημαντική περιοχή χλωρίδας Κορυφών Πάρνωνα (3.ΙV)
Σημαντική περιοχή χλωρίδας Μαζιάς-Κοντολινάς (3V)
Σημαντική περιοχή χλωρίδας Αγίου Ιωάννη-Ορεινής Μελιγούς (3.VI)
Περιοχή Χαράδρας Δαφνώνα και Μονών Ελώνης και Σίντζας (3.VII)

Επισυνάπτεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ο χάρτης των περιοχών προστασίας.
Υπόλοιπα τμήματα της προστατευόμενης περιοχής: περιλαμβάνει όλη την υπόλοιπη περιοχή που διαχειρίζεται ο
Φορέας Διαχείρισης εκτός των ζωνών προστασίας της Κ.Υ.Α.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Κατά τη νέα περίοδο φύλαξης (2019-2021) και μέχρι να επανδρωθεί ο φορέας διαχείρισης για την κάλυψη των
αναγκών της διευρυμένης προστατευόμενης περιοχής, θα κατανεμηθεί ως εξής ο εξοπλισμός και το προσωπικό
της φύλαξης:
α) Ένα αγροτικό όχημα με περιοχή ευθύνης την πεδινή προστατευόμενη περιοχή, θα εποπτεύουν την
περιοχή από τον υγρότοπο Μουστού μέχρι και την περιοχή του Ξηροκαμπίου και τις περιοχές
Καστάνιτσας, Πραστού (δηλ. 2ΙΙ, 3VI),
β) Ένα αγροτικό όχημα με περιοχή ευθύνης τον ορεινό όγκο της προστατευόμενης περιοχής, θα
εποπτεύουν από την περιοχή Μαλεβής μέχρι τα Άνω Δολιανά και από τις Καρυές μέχρι την Βαμβακού σε
δεύτερη προτεραιότητα (δηλ. 2Ι, 3Ι, 3IV, 3VI)
γ) Ένα αγροτικό όχημα για τις νότιες εκτάσεις της προστατευόμενης περιοχής, οι περιπολίες φύλαξης θα
πραγματοποιούνται εκ περιδρομής από προσωπικό φύλαξης, θα εποπτεύουν την περιοχή από την
χαράδρα του Λεωνιδίου, τον Κοσμά, τον Άγιο Βασίλειο, το Φωκιανό μέχρι και το Γεράκι Λακωνίας (δηλ.
3ΙΙ, 3ΙΙΙ, 3VIΙ).
Η διασπορά αυτή θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη φύλαξη, με τα λιγότερα έξοδα
μετακινήσεων.

Κάθε όχημα και κάθε βάρδια περιλαμβάνει έναν φύλακα/ειδικό δασικής προστασίας και σε ειδικές περιπτώσεις
δύο. Θα ακολουθείται το πρόγραμμα διαδρομών που συντάσσει ο Υπεύθυνος του Τμήματος Επόπτευσης,
Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης.
Οι ασύρματοι των οχημάτων χρησιμοποιούν τις συχνότητες των δύο Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αρκαδίας και
Λακωνίας ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται κάθε όχημα (Αρκαδία ή Λακωνία). Οι ασύρματοι
παραμένουν ανοικτοί καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιας, στην ανάλογη συχνότητα της περιοχής εποπτείας. Με
αυτό τον τρόπο είναι πιο άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του προσωπικού του Φορέα
Διαχείρισης. Η συγκεκριμένη χρήση των ασυρμάτων εφαρμόζεται κυρίως κατά την θερινή περίοδο φύλαξης.
Απαγορεύεται ρητά η χρήση των ασυρμάτων για μη υπηρεσιακές συνομιλίες ή για ασήμαντους λόγους.
Αναλυτικά το αντικείμενο εργασίας που αναλαμβάνουν οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης περιλαμβάνεται στα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του παρόντος Σχεδίου Φύλαξης.
Οι εργαζόμενοι θα απασχολούνται πέντε μέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Σαββάτο με κυλιόμενο
εβδομαδιαίο πρόγραμμα που περιλαμβάνει δύο βάρδιες ημερησίως (μία βάρδια για κάθε εργαζόμενο) για την
αντιπυρική περίοδο και μία βάρδια για την υπόλοιπη περίοδο.
Η ομάδα φύλαξης δεν θα βρίσκεται σε διαρκή κίνηση με το όχημα αλλά θα κάνει στάσεις σε σημεία –
παρατηρητήρια με ευρύ οπτικό πεδίο.
Κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας συμπληρώνουν τα εξής έντυπα:






Δελτίο Κίνησης Οχήματος: καταγράφονται οι διαδρομές με τις χιλιομετρικές αποστάσεις, η ημέρα κίνησης
και η αντιστοίχιση του τιμολογίου βενζίνης. Παραδίδεται στον υπεύθυνο φύλαξης και αποστέλλεται μαζί
με τα αντίστοιχα τιμολόγια βενζίνης, για την εκκαθάριση της δαπάνης αυτών.
Φύλλο Καταγραφής Συμβάντων Φύλαξης (Βιβλίο Συμβάντων): καταγράφονται οι διαδρομές με τα
διανυθέντα χιλιόμετρα και τυχόν παρατηρήσεις του υπαλλήλου. Χρησιμοποιείται για την Ετήσια Έκθεση
Πεπραγμένων Φύλαξης και αποτελεί παραδοτέο της φύλαξης.
Δελτίο Παρακολούθησης: καταγράφονται τα βιοτικά δεδομένα που εντοπίζονται και μαρκάρονται με το
GPS, ώστε να υπάρχει επικουρία του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης.

Ο υπεύθυνος του Τμήματος Επόπτευσης / Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης είναι συνοπτικά αρμόδιος για:
















Την κατάρτιση των Μηνιαίων Προγραμμάτων Φύλαξης, τα οποία συμπληρώνονται μέχρι τις 15 του
τρέχοντος μηνός και αποτελούν το πρόγραμμα βαρδιών κάθε υπαλλήλου στη φύλαξη. Τα Μηνιαία
Προγράμματα αποστέλλονται στην Επιθεώρηση Εργασίας μηνιαίως προς έγκριση.
Την κατάρτιση του Εβδομαδιαίου Προγράμματος Φύλαξης, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι
διαδρομές κάθε υπαλλήλου. Υποχρεούται επίσης να το αποστέλλει σε κάθε συνεργαζόμενη υπηρεσία
(πυροσβεστική, δασαρχείο, πολιτική προστασία κ.λπ.), ώστε να γνωρίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες ποια
σημεία εποπτεύονται καθημερινά.
Τη συμπλήρωση της Διαταγής Πορείας/Δελτίο Κίνησης Οχήματος πριν από κάθε κίνηση οχήματος, όπου
αναγράφονται η ημερομηνία κίνησης, η αιτιολογία της κίνησης και οι επιβαίνοντες στο όχημα.
Την σύνταξη του Δελτίου Αυτοψίας, σε περίπτωση εντοπισμού παράβασης, με επισύναψη φωτογραφικής
τεκμηρίωσης.
Την σύνταξη επιστολών και καταγγελιών σχετικών με τα Δελτία Αυτοψίας.
Την τριμηνιαία ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με το αντικείμενο φύλαξης.
Τη μηνιαία συγκέντρωση των Φύλλων Καταγραφής Συμβάντων Φύλαξης, τα οποία αρχειοθετούνται ανά
μήνα ως Μηνιαίο Βιβλίο Συμβάντων και χρησιμοποιούνται στην σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης
Πεπραγμένων Φύλαξης.
Την σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων φύλαξης.
Την συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Την τήρηση του φωτογραφικού αρχείου φύλαξης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Παραδοτέα φύλαξης αποτελούν οι Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων Φύλαξης. Συντάσσονται από τον Υπεύθυνο
του Τμήματος Επόπτευσης / Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης σε συνεργασία με τον Συντονιστή του ΦΔ και
το προσωπικό της φύλαξης. Περιεχόμενο της έκθεσης αποτελούν όλες οι καταγεγραμμένες παραβάσεις και
ενέργειες του τρέχοντος έτους, αλλά και προτάσεις για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της φύλαξης.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΡΝΩΝΑ,
ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Για την αποτελεσματική φύλαξη της υπάρχουσας Προστατευόμενης Περιοχής και με βάσει την εμπειρία που έχει
αποκτηθεί, εκτιμάται ότι οι πραγματικές απαιτήσεις σε προσωπικό και εξοπλισμό φύλαξης είναι οι εξής:
Οχήματα: Πέντε (5) τουλάχιστον οχήματα αγροτικού τύπου σε μόνιμη βάση ώστε να πληρούνται όλες οι
επιθυμητές βάρδιες φύλαξης. Το κάθε όχημα θα πρέπει να έχει τηλεσκόπιο ή κιάλια, κινητό τηλέφωνο και
ενσωματωμένο GPS.
Προσωπικό: Η επάνδρωση των οχημάτων αυτών (λαμβάνοντας υπόψη άδειες, ρεπό, εναλλασσόμενο ωράριο
κ.λπ.) απαιτεί τουλάχιστον 16 άτομα προσωπικό φύλαξης για την Προστατευόμενη Περιοχή της οποίας το
μέγεθος είναι ιδιαίτερα μεγάλο.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
Καιρικές συνθήκες: Οι καιρικές συνθήκες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την εποπτεία του ορεινού
όγκου της προστατευόμενης περιοχής, ενώ οι ακραίες καιρικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εποπτεία του. Η
παρουσία της ομάδας φύλαξης σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν κρίνεται αναγκαία διότι τέτοιες συνθήκες
αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για ανθρωπογενείς δραστηριότητες που ενδέχεται να επηρεάσουν την
προστατευόμενη περιοχή, καθώς επίσης, είναι και επικίνδυνες για την σωματική ακεραιότητα του προσωπικού.

Λειτουργικό κόστος: Το κόστος λειτουργίας του εξοπλισμού και των μέσων αποτελεί βασικό παράγοντα κατά
τον σχεδιασμό της φύλαξης. Σημαντικότερο κόστος στην κατηγορία του λειτουργικού κόστους είναι το κόστος
καυσίμων. Συνεπώς θα πρέπει ο σχεδιασμός να είναι αποτελεσματικός σε βαθμό που να καλύπτει την επαρκή
εποπτεία της προστατευόμενης περιοχής με το μικρότερο δυνατό κόστος. Με την έκδοση σχετικής ΚΥΑ για άρση
περιορισμού καυσίμων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τα οχήματα του Φορέα Διαχείρισης θα
λυθεί εν μέρει το πρόβλημα και θα γίνει καλύτερος σχεδιασμός της φύλαξης.
Μηχανολογικές βλάβες: Βλάβες στον μηχανολογικό εξοπλισμό των οχημάτων είναι πιθανόν να παρουσιαστούν
κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει το παρόν σχέδιο φύλαξης. Παρόλα αυτά η διαδικασία για την
επισκευή τυχόν βλαβών έχει προβλεφθεί και προϋπολογιστεί ώστε αυτή να γίνεται άμεσα και όποτε απαιτηθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΧΑΡΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ν. 4519/2018)

ΧΑΡΤΗΣ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ.Υ.Α. 33999/2010

2.Ι.ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΣΥΣΤΑΔΑ Δ ΕΝΔΡΟΚΕΔΡΟΥ ΜΟΝΗΣ ΜΑΛΕΒΗΣ)

2.ΙΙ.ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΜΟΥΣΤΟΥ) ΚΑΙ
4.Ι. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΜΟΥΣΤΟΥ)

3.Ι.ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΔΑΣΗ ΔΕΝΔΡΟΚΕΔΡΟΥ ΠΡΑΣΤΟΥ) ΚΑΙ
3.V.ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (Σ ΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΜΑΖΙΑΣ - ΚΟΝΤΟΛΙΝΑΣ)

3.ΙΙ.ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΔΑΣΗ Δ ΕΝΔΡΟΚΕΔΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ) ΚΑΙ
3.ΙΙΙ.ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΔΑΣΗ Δ ΕΝΔΡΟΚΕΔΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ)

3.IV.ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (Σ ΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΑΡΝΩΝΑ)

3.VI.ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (Σ ΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ-ΟΡΕΙΝΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ)

3.VII.ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΔΑΦΝΩΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΩΝ ΕΛΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΝΤΖΑΣ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ
1. Εποπτεία/φύλαξη της περιοχής ευθύνης του Φορέα με σκοπό τη διαφύλαξη των βιοτικών και αβιοτικών
παραμέτρων και πόρων της. Προσπάθεια και αντικειμενικός στόχος της φύλαξης είναι να εντοπιστούν
έγκαιρα και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τουλάχιστον οι ακόλουθες (ενδεικτικά αναφερόμενες)
κακόβουλες και βλαπτικές ενέργειες για την Προστατευόμενη Περιοχή Πάρνωνα, Μουστού Μαινάλου &
Μονεμβασίας. Ενδεικτικά, η φύλαξη αφορά τις παρακάτω παράνομες ενέργειες:
Α. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ και ΧΡΗΣΕΙΣ

Λαθροθηρία

Αυθαίρετη δόμηση

Βόσκηση

Αλλαγή χρήσης δασικών εκτάσεων

Παράνομη υλοτομία δασικών δένδρων

Παράνομη μεταφορά δασικών δέντρων

Παράνομη ενόχληση ή βλάβη ζώων

Παράνομη κοπή φυτών

Άναμμα φωτιάς – εκδήλωση πυρκαγιάς

Κατασκήνωση
Β. ΡΥΠΑΝΣΗ – ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ

Απόρριψη σκουπιδιών

Απόρριψη μπαζών

Απόρριψη λυμάτων

Ηχορρύπανση
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Παράνομη κυκλοφορία και στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων και παντός είδους μηχανοκίνητων
οχημάτων
Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Φύλαξη έργων υποδομής και σήμανσης

Συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού του Φορέα
2. Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων πρωτοκόλλων της φύλαξης σε ημερήσια και μηνιαία βάση, καθώς
και η συμβολή στην σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Φύλαξης της προστατευόμενης
περιοχής.
3. Συμμετοχή σε κλιμάκια ελέγχου της προστατευόμενης περιοχής που συστήνονται από τις λοιπές
αρμόδιες υπηρεσίες.
4. Συμμετοχή στα κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος που συστήνει ο Φορέας.
5. Ενημέρωση με τον πιο πρόσφορο τρόπο του Φορέα και των αρμόδιων υπηρεσιών σε περίπτωση
διαπίστωσης παραβιάσεων του νομικού καθεστώτος της Προστατευόμενης Περιοχής, φροντίζοντας
παράλληλα για την καταγραφή των στοιχείων που στοιχειοθετούν την παράβαση (φωτογραφικό υλικό
κ.λπ.).
6. Συντήρηση κτιριακών υποδομών του Φορέα, των μονοπατιών στην προστατευόμενη περιοχή, των
παρατηρητηρίων κ.λπ.
7. Η επίβλεψη της κατασκευής τεχνικών έργων υποδομής που υλοποιούνται από τον φορέα (π.χ. μονοπάτια,
κτηριακά έργα, σημάνσεις κ.λπ.) ή άλλων έργων επιστημονικής έρευνας ή παρακολούθησης εφόσον
προκύπτει η ανάλογη ανάγκη και δυνατότητα.
8. Επικουρία του επιστημονικού προσωπικού και αναδόχων των έργων για την υλοποίηση των δράσεων του
Φορέα.

9. Καταγραφή στοιχείων πεδίου στο πλαίσιο προγραμμάτων παρακολούθησης παραμέτρων
περιβάλλοντος.
10. Υποστήριξη/υλοποίηση εργασιών διαχείρισης.
11. Συνεργασία με το Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας για την ξενάγηση ομάδων
επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή.
12. Υποστήριξη, εξυπηρέτηση και έλεγχος της κίνησης των επισκεπτών μέσα στα όρια της
προστατευόμενης περιοχής και η ενημέρωσή τους για τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας της περιοχής
και για τον Κανονισμό λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής. Κατά την άσκηση των καθηκόντων
του ο Φύλακας οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του Συντάγματος, του κώδικα της Ποινικής Δικονομίας και
της σχετικής νομοθεσίας και να ενεργεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό και προγραμματισμό της Υπηρεσίας
του, πάντοτε όμως με ζήλο, προθυμία, ευπρέπεια, σύνεση και σεβασμό στην προσωπικότητα των
επισκεπτών με γνώμονα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της επιείκειας.
13. Λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης στο Άστρος, Άγιο Πέτρο, Καστάνιτσα και
Λεωνίδιο, σε έκτακτες περιπτώσεις.
14. Διευκόλυνση της κίνησης του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου &
Μονεμβασίας ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου.
15. Εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας και ανάληψη κάθε αρμοδιότητας που θα ανατεθεί στον εργαζόμενο
από τον Υπεύθυνο του Τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης ή τον Πρόεδρο του
Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας για την υλοποίηση γενικότερων
δράσεων και έργων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Βασικές οδηγίες
1. Κατά την επιβίβαση στο όχημα θα πρέπει να ελέγχεται ο απαραίτητος εξοπλισμός καθώς και ότι
υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας
2. Πριν ξεκινήσει η περιπολία θα πρέπει η φωτογραφική μηχανή να είναι πλήρως φορτισμένη και η κάρτα
μνήμης να έχει επαρκή χώρο.
3. Θα πρέπει το φωτογραφικό υλικό από προηγούμενες περιπολίες να έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή
και η κάρτα μνήμης να είναι άδεια.
4. Το GPS να είναι πλήρως φορτισμένο
5. Κάθε σημείο (waypoint) που αποθηκεύεται στο GPS θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι υπάρχει αντίστοιχη
καταχώρηση στα πρωτόκολλα καταγραφής.
6. Το προσωπικό θα πρέπει να φοράει διακριτικά του φορέα διαχείρισης
Οδηγίες πεδίου
1. Το προσωπικό φύλαξης θα κινείται οδικώς με όχημα του φορέα διαχείρισης.
2. Το όχημα θα κινείται σε: Κεντρικό Ασφαλτοστρωμένο Δρόμο, Ασφαλτοστρωμένο Δρόμο, Στρωτό
Ασφαλτόδρομο – τσιμεντόδρομο, Χωματόδρομο καλής βατότητας και δύσβατο χωματόδρομο.
3. Στις περιπτώσεις που το σημείο παρατήρησης βρίσκεται εκτός δρόμου το προσωπικό θα αφήνει το
όχημα και θα μεταβαίνει στο επιθυμητό σημείο πεζή.
4. Το προσωπικό θα πρέπει να έχει συνεχώς μαζί του κιάλια, φακό, χάρτη της περιοχής, GPS, ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή και κουτί πρώτων βοηθειών
5. Θα πρέπει να υπάρχουν στο όχημα διαθέσιμα αδιάβροχα ενώ είναι επιθυμητό να εξοπλίζονται με
μποτάκια προστασίας για αποφυγή τυχών τραυματισμών
6. Εάν εντοπιστεί τραυματισμένο πτηνό ή θηλαστικό το προσωπικό επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές για
περαιτέρω οδηγίες
7. Σε περιπτώσεις που εντοπίζεται παράνομη δραστηριότητα, καταγράφεται στα πρωτόκολλα καταγραφής
ενώ εφόσον είναι παρόν αρμόδιο όργανο, αναλαμβάνει να ασκήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες.

K.Y.A. 33999 KΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ Κ ΥΝΟΥΡΙΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΟΥ ΤΟΥ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ , ΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΑΠΝΩΝ, ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΣΜΑ (Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ)
ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΝ (Ν. Λ ΑΚΩΝΙΑΣ ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΟΥΣ Π ΑΡΝΩΝΑ-ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Μ ΟΥΣΤΟΥ (ΦΕΚ 353/ΑΑΠ/6-9-2010)
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ (ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16-6-2011 ΚΑΙ ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/15.4.2013)
Ν. 4519/2018 «ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΩΝ Φ ΟΡΈΩΝ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΌΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ» (ΦΕΚ
25/Α/20.02.2018)
Το πλήρες κείμενο της Κ.Υ.Α. 33999/2010 & του Ν. 4519/2018 μπορούν να αναζητηθούν στην επίσημη
ιστοσελίδα του φορέα διαχείρισης από τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.fdparnonas.gr/management-body/institutional-framework/
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