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Διαβούλευση με θέμα 

«Κατευθύνσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας του Όρους Ταΰγετου» 
 
Την Παρασκευή 29 Απριλίου, στα γραφεία της ΤΕΔΚ Ν. Λακωνίας στη Σπάρτη παρουσιάστηκαν από 
το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και 
τους ειδικούς συνεργάτες του (ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία), τα αποτελέσματα 
της οικολογικής αποτύπωσης του Όρους Ταΰγετου, καθώς και οι προτάσεις για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητάς του, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του έργου ΕΟΧ «Αποκατάσταση δασών Όρους 
Πάρνωνα και κατευθύνσεις διατήρησης Όρους Ταΰγετου στη Λακωνία». 
 
Η οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετου αφορά στην επιτόπια καταγραφή πρωτογενών 
δεδομένων για τη χλωρίδα, τη βλάστηση και την πανίδα της περιοχής από ομάδα ειδικών 
επιστημόνων. Ο Ταΰγετος αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά ως ένα ενιαίο ορεινό οικοσύστημα πέρα 
από τα όρια των προστατευόμενων περιοχών. Η διαβούλευση επί των προτάσεων για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητάς του θα διασφαλίσει την υλοποίηση συντονισμένων ενεργειών από το σύνολο των 
εμπλεκομένων. 
 
Το συντονισμό της συνάντησης ανέλαβε ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Ν. Λακωνίας κος Φ. Πήλιουρας, ενώ 
στο προεδρείο συμμετείχαν, επίσης, ο Γενικός Διευθυντής Δασών κος Παρασκευάς Κουτσόγιωργας 
και η Δασάρχης Σπάρτης κα Παναγιώτα Σημάδη, ως εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, (φορέας υλοποίησης του συνολικού έργου), καθώς και οι 
κ.κ. Έλενα Χατζηχαραλάμπους και Ελένη Φυτώκα, ως εκπρόσωποι του ΕΚΒΥ. Επίσης, στη 
συνάντηση συμμετείχαν ο Διευθυντής Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, κος Νικόλαος Μπακουλόπουλος, και ο κος Πουλοκέφαλος Γεώργιος από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Πελοποννήσου ο οποίος σημείωσε κατά τον χαιρετισμό του ότι η αναγνώριση του 
Ταϋγέτου ως σημαντικό ορεινό οικοσύστημα αποτελεί προτεραιότητα. Συνολικά, εκπροσωπήθηκαν 23 
φορείς, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Φορέας Διαχείρισης 
Πάρνωνα-Μουστού, Δήμοι, το ΓΕΩΤΕΕ, το ΤΕΕ, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Λακωνίας, ο 
Κυνηγετικός Σύλλογος Σπάρτης, το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο ΕΟΣ Σπάρτης 
και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. 
 
Στο πλαίσιο της συνάντησης, η κα Έλενα Χατζηχαραλάμπους από το ΕΚΒΥ (υπεύθυνη της 
διαβούλευσης) τόνισε την αξία, τόσο της οικολογικής αποτύπωσης του Ταΰγετου, όσο και της 
διαβούλευσης, η οποία θα παράσχει στις αρμόδιες τοπικές αρχές την απαιτούμενη τεκμηρίωση για τον 
σχεδιασμό της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής, αλλά και για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων 
διατήρησης, ανάδειξης και προβολής της. Στη διαδικασία της διαβούλευσης κλήθηκαν να 
συμμετάσχουν ενεργά όλοι οι εμπλεκόμενοι, με την αποστολή σχολίων, προτάσεων και παρατηρήσεων 
μέσω διαδικτύου, ταχυδρομείου ή και απευθείας στα γραφεία της ΤΕΔΚ Ν. Λακωνίας.  
 
Το έργο ΕΟΧ «Αποκατάσταση δασών Όρους Πάρνωνα και κατευθύνσεις διατήρησης Όρους Ταϋγέτου 
στη Λακωνία» υλοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, την ΤΕΔΚ Ν. Λακωνίας και το ΕΚΒΥ,  και συγχρηματοδοτείται κατά 
50% από τον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και κατά 50% από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων.  
 


