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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Καθαρισμός μονοπατιού στην περιοχή της Μονής Ελώνης
Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Ομάδας Διάσωσης &
Πυροπροστασίας Νότιας Κυνουρίας «Αγιελήδι» με στόχο τη συντήρηση, τον εξωραϊσμό και την
εξυγίανση των υφιστάμενων πεζοπορικών διαδρομών στην προστατευόμενη περιοχή Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού.
Για την περιοχή όπου θα πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός του μονοπατιού ισχύουν οι διατάξεις
όπως αυτές περιγράφονται:
1. στην Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010), καθώς βρίσκεται: "Στις Περιοχές
προστασίας της Φύσης, Περιοχή Χαράδρας Δαφνώνα και Μονών Ελώνης και Σίντζας
(3.VII)’’,
2. στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, περί της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων καθώς και της
άγριας πανίδας και χλωρίδας, σύμφωνα με την οποία έχει καταρτιστεί το Ευρωπαϊκό
δίκτυο Natura 2000. Η περιοχή βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής με
κωδικό GR2520005 (Μονή Ελώνης και Χαράδρα Λεωνιδίου).
3. στο Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ/60Α/31-3-2011), περί της διατήρησης της βιοποικιλότητας.
Η περιοχή Χαράδρας Δαφνώνα και Μονών Ελώνης και Σίντζας είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο
για τη γεωμορφολογική της αξία, όσο και για τη χλωρίδα και πανίδα της. Σημειώνεται ότι σχεδόν
όλη η περιοχή αποτελεί ζώνη γεωλογικού ενδιαφέροντος, ενώ, εδώ ευδοκιμούν μερικά σπάνια
είδη φυτών με επίσης σημαντική παρουσία ορισμένων βραχόφιλων ειδών πουλιών και
αρπακτικών.
Σκοπός, του καθαρισμού και της διαμόρφωσης των μονοπατιών, είναι η βελτίωση της
βατότητας και ίσως η διαπλάτυνση ή η διάνοιξη του μονοπατιού σε σημεία που κριθεί
απαραίτητη, ώστε να δημιουργηθεί ελεύθερη επιφάνεια ικανή να επιτρέπει την διάβαση των
επισκεπτών.
Με στόχο την κοινή προσπάθεια για ανάδειξη των μονοπατιών του Πάρνωνα, σας καλούμε
όλους την Κυριακή 27/11/2011 στις 10.00 π.μ., να συναντηθούμε στην βρύση πριν τη Μονή
Ελώνης για να καθαρίσουμε το μονοπάτι του Ντουσκιά.
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