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ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Νο 3/2012 

 

Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 3 Απριλίου 2012, και ώρα 12.00 μ.μ., στο Κέντρο Ενημέρωσης 
Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου κας. Μαρίας 
Αναγνωστοπούλου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Θέμα 1ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση εκτελεσθέντος έργου προσωπικού Μάρτιος 2012 

Θέμα 2ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Ανανέωση Συμβάσεων Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου 

Θέμα 3ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση «Φωτοβολταϊκού Σταθμού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 99,9KWp στη θέση “Κοκκινόβραχος”, του Τ.Κ. 
Δολιανών, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας» 

Θέμα 4ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση σχεδίου προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών «Παραγωγή υλικού πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης» 

Θέμα 5ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Διαδικασία κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου αρμοδιότητάς του, 
κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) 

Θέμα 6ο Έγκριση Μετακινήσεων Μελών ΔΣ 

Θέμα 7ο Λοιπά θέματα 

7.1 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Απόφασης Αυτεπιστασίας  

7.2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ: 
Διαδικασία άντλησης δεδομένων ΕΣΠΑ από ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα και ανάγκη παροχής 
εξουσιοδοτήσεων 

7.3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας»  

7.4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Τροποποίηση σύμβασης του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες νομικής 
υποστήριξης» 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Α) Τοποθέτηση του βιολόγου Γεώργιου Τρυφωνόπουλου σε θέση α/α Διευθυντή του Φορέα Διαχείρισης. 

B) ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης για την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου 2012 
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Στη συνεδρίαση επί συνόλου 11 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών βρέθηκαν 
παρόντες εννέα: 

Παρόντες  Απόντες 

Τακτικοί  
1. Αναγνωστοπούλου Μαρία 
2. Γκαύρος Δημήτριος 
3. Μένεγας Σωτήριος  
4. Μπούσμπουρας Δημήτριος 
5. Σιμάδη Παναγιώτα 
6. Τσουκάτος Στυλιανός  
7. Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος 
8. Χρυσομάλλης Χρήστος 

1. Καραχάλιος Ναπολέων 
2. Μαχαίρας Παναγιώτης 
3. Ρουμελιώτης Γεώργιος 

Αναπληρωματικοί  

1. Μητσάκης Σταύρος 1. Αθανασόπουλος Δημήτριος 
2. Ανεζύρης Νικόλαος 
3. Ατσάλας Ιωάννης 
4. Βουκίδης Βασίλειος 
5. Γιακουμή Ελένη 
6. Δολιανίτης Εμμανουήλ 
7. Κουτσόγεωργας Παρασκευάς 
8. Λαλουδάκης Δημήτριος 
9. Μαντάς Παναγιώτης 
10. Σφήκας Γεώργιος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού: η κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, ο κ. Μπόγλης Αργύριος, η κα. Αναστασιάδη 
Αγνή, και ο κ. Αναστόπουλος Δήμος. Επιπλέον παραβρέθηκαν σε τμήματα της συνεδρίασης, ο 
μελετητής κ. Βλαμάκης και οι κκ. Οικονόμου και Κώστας, κάτοικοι Κάτω Δολιανών. 

Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού κα. Μαρία 
Αναγνωστοπούλου, αφού διαπίστωσε απαρτία των μελών του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

 

Θέμα 1ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση εκτελεσθέντος έργου προσωπικού Μάρτιος 2012 

Αρ. Απόφασης 41/2012: Την έγκριση των Εκθέσεων Εκτελεσθέντος έργου του Προσωπικού για 
το μήνα Μάρτιο 2012 (βλέπε Παράρτημα)1. 

 

Θέμα 2ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Ανανέωση Συμβάσεων Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

Αρ. Απόφασης 42/2012: Εγκρίνουν τη ανανέωση Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με τους κ.κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο του Αλεξάνδρου 
για τη θέση ΠΕ Βιολόγων, Μπόγλη Αργύριο του Τρύφωνα για τη θέση ΠΕ Δασολόγων, Δήμα 
Αγγελική του Ιωάννη για τη θέση ΠΕ Οικονομικών, Αναστόπουλο Δήμο του Νικολάου για τη 

                                                             
1 Το Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Πρακτικού 
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θέση ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανταζή Αικατερίνη του Παναγιώτη για τη θέση ΤΕ 
Διοίκησης & Οικονομίας /Ξενοδοχειακών-Τουριστικών Επιχειρήσεων, Δημητρακόπουλο Ιωάννη 
του Φωτίου για τη θέση ΔΕ Φυλάκων – Ειδικών Δασικής Προστασίας, Κωλέττη Γεώργιο του 
Νικολάου για τη θέση ΔΕ Φυλάκων – Ειδικών Δασικής Προστασίας, Δημάκου Φωτεινή του 
Αθανασίου για τη θέση ΔΕ Φυλάκων – Ειδικών Δασικής Προστασίας, Λυτρίβη Γεώργιο του 
Νικολάου για τη θέση ΔΕ Φυλάκων – Ειδικών Δασικής Προστασίας, Πλακοκέφαλο Ηλία του 
Δημητρίου για τη θέση ΔΕ Φυλάκων – Ειδικών Δασικής Προστασίας, Αναστασιάδη Αγνή του 
Γεωργίου για τη θέση ΔΕ Ξεναγών και Αρβανίτη Αδαμάντιο του Κωνσταντίνου για τη θέση ΔΕ 
Ξεναγών. Η διάρκεια των παραπάνω συμβάσεων θα αρχίσει από την 07/04/2012 και θα λήγει με 
τη λήξη του προγράμματος (βλέπε Παράρτημα)2.  

 

Θέμα 3ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση 
«Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής 
ισχύος 99,9KWp στη θέση “Κοκκινόβραχος”, του Τ.Κ. Δολιανών, του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας» 

Αρ. Απόφασης 43/2012: Επειδή: α. στην υφιστάμενη ΚΥΑ υπάρχει μια σχετική ασάφεια για το τι 
ακριβώς ισχύει μέσα στις περιοχές προστασίας ρεμάτων, παρά τη δεδηλωμένη πρόθεση στην 
ΕΠΜ για εξίσωση αυτών με τις λοιπές Περιοχές Προστασίας της Φύσης, (ασάφεια για την 
κάλυψη της οποίας πρόκειται ο φορέας διαχείρισης να επιδιώξει άμεσα την έκδοση 
διευκρινιστικής εγκυκλίου)  β. η εγκεκριμένη ΕΠΜ την οποία επικαλούμαστε ορίζει τη ζώνη 
προστασίας στα 50 μέτρα από την κοίτη (και όχι την όχθη), γ. δεν υπάρχει επίσημη οριοθέτηση 
του ρέματος και δ. ο εν λόγω φωτοβολταϊκός σταθμός βρίσκεται σε μεγάλη υψομετρική 
διαφορά από το επίπεδο της κοίτης και των όχθεων, γνωμοδοτούν θετικά για την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου για την ίδρυση: «Φωτοβολταϊκού Σταθμού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 99,9 ΚWp στη θέση “Κοκκινόβραχος”, του 
Δ.Δ. Δολιανών, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας» με τους 
παρακάτω όρους: 
 Κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, να περιοριστούν στο ελάχιστο 

δυνατόν οι όποιες παρεμβάσεις στο οικοσύστημα, και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση πιθανής εκδήλωσης πυρκαγιάς (π.χ. 
περιμετρική ζώνη πυροπροστασίας περίπου 10 μ. εντός του ιδιόκτητου γηπέδου, μικρή 
επίγεια δεξαμενή και κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα). 

 Να τηρηθεί κατ’ ελάχιστον απόσταση 50 μέτρων από την κοίτη (τη γραμμή που ορίζει το 
κέντρο της κοίτης) του ρέματος Τάνου και να μην πραγματοποιηθεί καμία μόνιμη 
κατασκευή στην εν λόγω περιοχή προστασίας. 

 Η πάκτωση των συστημάτων στήριξης να γίνει είτε με την μέθοδο της πασσαλόμπηξης 
είτε με κατάλληλες βίδες, σε τέτοιο βάθος ώστε να διασφαλίζεται η στατική επάρκεια. 
Στην περίπτωση που το έδαφος δεν είναι κατάλληλο για την έμπηξη πασσάλων, η 

                                                             
2 Το Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Πρακτικού 
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αγκύρωση να γίνει με τη βοήθεια αντίβαρων οπλισμένου σκυροδέματος (όσο το δυνατόν 
λιγότερη ποσότητα σκυροδέματος) και ειδικών χημικών βυσμάτων αφού προηγηθεί 
σχετική εδαφομηχανική μελέτη. 

 Οι ορθοστάτες (πάσσαλοι) της περίφραξης που θα τοποθετηθούν σε ορισμένο βάθος και 
θα πακτωθούν μέσα σε υποδοχές εντός του εδάφους, να πληρωθούν με όσο το δυνατόν 
λιγότερης  ποσότητας σκυρόδεματος και να μην καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση του 
εδάφους. 

 Μετά το πέρας της επενδυτικής δραστηριότητας να απομακρυνθούν από το γήπεδο όλες 
οι υπόγειες και υπέργειες προσθήκες όπως τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, καλώδια, κανάλια 
όδευσης, βάσεις στήριξης, λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, οι βάσεις τους με 
τις κατάλληλες επιχωματώσεις και να επανέλθει ο χώρος στην αρχική φυσική του 
κατάσταση. 

 Οι μετασχηματιστές για την αποφυγή διαρροής λαδιών στο περιβάλλον, να 
εγκατασταθούν μέσα σε αδιαβροχοποιημένο χώρο. 

 Συστήνεται να γίνει δενδροφύτευση βόρεια του γηπέδου με αυτόχθονα είδη χλωρίδας 
της περιοχής. 

 Τα υλικά των εκσκαφών που θα προκύψουν να μην εναποτεθούν εντός δασικής έκτασης 
και εντός της κοίτης του ρέματος Τάνου. 

 

 

Θέμα 4ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση σχεδίου προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού 
Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης 

Αρ. Απόφασης 44/2011: Την έγκριση του σχεδίου Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού 
Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης, την υλοποίηση του με την διαδικασία του Ανοικτού 
Διαγωνισμού και την δημοσίευση του κατόπιν αποστολής και προέγκρισης από την Μονάδα Γ’ 
του ΕΠΠΕΡΑΑ (βλέπε Παράρτημα)3. 

 

Θέμα 5ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Διαδικασία κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικού 
οργάνου αρμοδιότητάς του, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) 

Αρ. Απόφασης 45/2012: Την έγκριση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης: 

Για το Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό «Παροχή Υπηρεσιών Συστήματος Παρακολούθησης»: 
 Επιτροπή Αξιολόγησης 

Τακτικά μέλη: Αναγνωστοπούλου Μαρία, Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Μπόγλης Αργύριος 

                                                             
3 Το Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Πρακτικού 
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Αναπληρωματικά μέλη: Χρυσομάλλης Χρήστος, Λυτρίβης Γεώργιος, Δημητρακοπούλου 
Αγγελική 

 Επιτροπή Προσφυγών 
Τακτικά μέλη: Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Πανταζή Αικατερίνη, Αναστόπουλος Δήμος 
Αναπληρωματικά μέλη: Μπούσμπουρας Δημήτριος, Αναστασιάδη Αγνή, Πλακοκέφαλος 
Ηλίας 

 Επιτροπή Παραλαβής 
Τακτικά μέλη: Αναγνωστοπούλου Μαρία, Μπόγλης Αργύριος, Τρυφωνόπουλος Γεώργιος 
Αναπληρωματικά μέλη: Μαχαίρας Παναγιώτης, Λυτρίβης Γεώργιος, Κωλέττης Γεώργιος 

Για τον Ανοιχτό Διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Παραγωγή Υλικών Ενημέρωσης – 
Ευαισθητοποίησης»: 
 Επιτροπή Αξιολόγησης 

Τακτικά μέλη: Μπούσμπουρας Δημήτριος, Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Κωλέττης 
Γεώργιος 
Αναπληρωματικά μέλη: Τσουκάτος Στυλιανός, Πανταζή Αικατερίνη, 
Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος 

 Επιτροπή Προσφυγών 
Τακτικά μέλη: Αναγνωστοπούλου Μαρία, Πλακοκέφαλος Ηλίας, Μένεγας Σωτήριος 
Αναπληρωματικά μέλη: Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Αναστασιάδη Αγνή, Ρουμελιώτης 
Γεώργιος 

 Επιτροπή Παραλαβής 
Τακτικά μέλη: Δημητρακόπουλος Ιωάννης, Πλακοκέφαλος Ηλίας, Αναστασιάδη Αγνή 
Αναπληρωματικά μέλη: Αναγνωστοπούλου Μαρία, Καραχάλιος Ναπολέων, Τσουκάτος 
Στυλιανός 

 

 

Θέμα 6ο Έγκριση Μετακινήσεων Μελών ΔΣ 

Αρ. Απόφασης 46/2012: Εγκρίνουν τις μετακινήσεις των μελών του ΔΣ (βλέπε Παράρτημα)4. 

 

 

Θέμα 7ο Λοιπά θέματα 

7.1 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Απόφασης Αυτεπιστασίας 

Αρ. Απόφασης 47/2012: Την έγκριση της απόφασης αυτεπιστασίας του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 
«Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» (βλέπε Παράρτημα). 

 

                                                             
4 Το Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Πρακτικού 
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7.2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ: Διαδικασία άντλησης δεδομένων ΕΣΠΑ από ιδιωτικά πιστωτικά 
ιδρύματα και ανάγκη παροχής εξουσιοδοτήσεων. 

Αρ. Απόφασης 48/2012: Την έγκριση της εξουσιοδότησης προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
(βλέπε Παράρτημα)5. 

 

7.3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» 

Αρ. Απόφασης 49/2012: Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής των παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου, Παπαδόπουλος 
Αναστάσιος & ΣΙΑ (βλέπε Παράρτημα). 

 

7.4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Τροποποίηση σύμβασης του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες νομικής 
υποστήριξης» 

Αρ. Απόφασης 50/2012: Την έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
νομικής υποστήριξης του Αναδόχου Βαρώτσου Αλεξία (βλέπε Παράρτημα).  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. Τοποθέτηση του βιολόγου Γεώργιου Τρυφωνόπουλου σε θέση α/α Διευθυντή του Φορέα 
Διαχείρισης. 

Αρ. Απόφασης 51/2012: Την αποδοχή της εισήγησης και την τοποθέτηση του βιολόγου 
Γεώργιου Τρυφωνόπουλου σε θέση α/α Διευθυντή του Φορέα Διαχείρισης και την χορήγηση 
επιδόματος θέσης 15% με τα παρακάτω καθήκοντα: 

1. Να ασκεί, σε συνεργασία με τη συντονίστρια έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, μέριμνα για την 
αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Να ασκεί συνεχή ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία λειτουργίας 
του Φορέα. 

3. Να συντάξει και να προτείνει προς το ΔΣ, κατόπιν συνεργασίας με τη συντονίστρια έργου 
ΕΠΠΕΡΑΑ, τους επικεφαλής των Τμημάτων και την πρόεδρο ΔΣ, χρονικά 
οριοθετημένους στόχους της λειτουργίας του ΦΔ, αρχικά για τα επόμενα 1-2 έτη και 
κατόπιν ως το τέλος της προγραμματικής περιόδου, με τον παράλληλο προσδιορισμό 
ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας της λειτουργίας του φορέα συνολικά, του κάθε Τμήματος και του κάθε 
εργαζόμενου6 (βλ. ορισμό). Συμμόρφωση με τον άρθρο 3 του Ν. 3230/2004, για τη 
Διοίκηση βάσει στόχων.  

                                                             
5 Το Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Πρακτικού 
6 Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3230/04, αποσαφηνίζονται οι έννοιες αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα και ορίζονται ως εξής:  
Αποτελεσματικότητα είναι η ικανότητα της Δημόσιας Διοίκησης να εκπληρώνει τους προγραμματισθέντες στόχους και  
Αποδοτικότητα είναι η ικανότητα να επιτυγχάνει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τους στόχους αυτούς με το μικρότερο δυνατό κόστος. 
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4. Να συντάξει και να προτείνει προς το ΔΣ σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού του ΦΔ, 
η οποία μπορεί να γίνεται σε ετήσια ή εξάμηνη βάση.  

5. Να συντάξει και να υποβάλλει προς το ΔΣ σύστημα κινήτρων και ανταμοιβών των 
εργαζομένων για βέλτιστη απόδοση σε μετρήσιμους στόχους στο πλαίσιο των 
καθηκόντων του καθενός.  

6. Να μεριμνά για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού του 
Φορέα καθώς και για την διαμόρφωση καλών εργασιακών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό 
μπορεί να προτείνει, ή να εγκρίνει αιτήματα του προσωπικού, για συμμετοχή σε 
προγράμματα κατάρτισης.  

7. Να είναι υπεύθυνος για την καθημερινή εφαρμογή των κανόνων διοίκησης του 
προσωπικού, όπως ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας, με σκοπό τη δίκαιη 
μεταχείριση όλων των εργαζομένων, χωρίς ωστόσο να χάνεται η ευελιξία στη λειτουργία 
του ΦΔ και η ευκαιρία να αναδείξει ο ΦΔ την αξία που θα έχει η διατήρησή του σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο.  

8. Να προγραμματίζει και να μεριμνά για την εφαρμογή ενεργειών και μέτρων που 
προβάλλουν και βελτιώνουν την εικόνα του Φορέα και προωθούν την ανάπτυξη των 
εργασιών του. 

9. Να ασκεί παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της δράσης των επιμέρους 
διοικητικών ενοτήτων του Φορέα για την πραγματοποίηση των έργων που 
αναλαμβάνουν. 

10. Να ορίζει υπεύθυνους έργου ή ομάδες εργασίας και τους επικεφαλής αυτών, σε 
περίπτωση που η φύση των έργων επιβάλλει την διατμηματική τους αντιμετώπιση. 

11. Να έχει τον τελικό έλεγχο και ευθύνη υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνει ο Φορέας 
μέσα στα προγραμματισθέντα χρονικά όρια και πραγματοποίησης μέσα στα 
προγραμματισθέντα οικονομικά μεγέθη. 

12. Να παρακολουθεί, σε συνεργασία με την Υπεύθυνη του Τμήματος Οικονομικής 
Διαχείρισης και τη συντονίστρια έργου ΕΠΠΕΡΑΑ την οικονομική διαχείριση του ΦΔ και 
να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση των εσόδων του.  

13. Να αναζητά, σε συνεργασία με την Υπεύθυνη του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης, 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης ή χορηγιών για τον ΦΔ. 

14. Να μεριμνά για την άμεση συνάφεια της λειτουργίας του ΦΔ με τις εθνικές, ευρωπαϊκές 
και διεθνείς περιβαλλοντικές πολιτικές, όπως αυτές διαρκώς προάγονται και 
εξελίσσονται και να προτείνει τις τυχόν τροποποιήσεις και προσαρμογές στη λειτουργία 
του ΦΔ που η διατήρηση αυτής της συνάφειας συνεπάγεται.  

15. Να μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας δράσης των συνεργαζόμενων και 
συναρμόδιων υπηρεσιών, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της 
προστατευόμενης περιοχής στο βαθμό που οφείλει και δύναται και με τρόπους που 
προωθούν τη διϋπηρεσιακή επικοινωνία, αλληλοενημέρωση και συνεργασία. 
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16. Να εκπροσωπεί τον ΦΔ σε υψηλό επίπεδο, εναλλακτικά με τη συντονίστρια του έργου, 
την πρόεδρο ή άλλο μέλος του ΔΣ κατά περίπτωση, σε συναντήσεις, ημερίδες, συσκέψεις 
κ.λπ. τις οποίες συγκαλεί ο ίδιος ο ΦΔ ή στις οποίες καλείται να συμμετάσχει.  

17. Να συνεργάζεται με τους τοπικούς ή κεντρικούς φορείς που σχετίζονται με τις 
λειτουργίες του Φορέα.  

18. Να αναζητά και να συντάσσει προτάσεις στο πλαίσιο εθνικών και υπερεθνικών 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων με σκοπό την προβολή της περιοχής ευθύνης μας, την 
καλύτερη διαχείρισή της, την προώθηση της ήπιας οικοτουριστικής ανάπτυξης και τη 
διασφάλιση επιπρόσθετων οικονομικών πόρων για τον φορέα. 

19. Να δρομολογεί εθνικές και διεθνείς συνεργασίες, όπως ανταλλαγές επισκέψεων 
προσωπικού, αδερφοποιήσεις με άλλες ομοειδείς περιοχές, συνδιοργανώσεις συνεδρίων 
ή άλλων εκδηλώσεων, συμμετοχή του ΦΔ σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, οργανώσεις 
κ.α.  

20. Να αναλάβει την επιστημονική επίβλεψη: 

 Των υποέργων της παρακολούθησης της βιοποικιλότητας. 

 Των γνωμοδοτήσεων επί ΜΠΕ, ΠΠΕ ή άλλων ερωτημάτων ιδιωτών ή 
επιχειρήσεων σε σχέση με δυνητικές ή υφιστάμενες αναπτυξιακές 
δραστηριότητες στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔ. 

 Των τμημάτων των λοιπών υποέργων π.χ. εκδόσεις ενημέρωσης 
ευαισθητοποίησης, κ.λπ. όσον αφορά την επιστημονική ακρίβεια των 
περιεχομένων τους, όπου αυτό είναι αναγκαίο.  

21. Να αναλάβει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την εισήγηση στο Δ.Σ. του 
προγραμματισμού και εκπόνησης του φακέλου τεκμηρίωσης του σχεδίου Προεδρικού 
Διατάγματος χαρακτηρισμού της Προστατευόμενης Περιοχής Ο.Π.-Υ.Μ. καθώς και της 
συμπλήρωσης – επικαιροποίησης της μελέτης που έχει παραληφθεί στο πλαίσιο του Γ΄ 
Κ.Π.Σ. για το σχέδιο Διαχείρισης της εν λόγω περιοχής. 

22. Να διερευνήσει την αναγκαιότητα αλλά και τη δυνατότητα ορισμού επιστημονικής 
επιτροπής που θα υποστηρίζει περιστασιακά τον φορέα διαχείρισης, όπως προβλέπει ο 
Ν. 2742/1999 και όπως συμβαίνει σε άλλους φορείς διαχείρισης. 

23. Να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες και δράσεις σε συνεννόηση με την Πρόεδρο του 
Δ.Σ. και τους κατά περίπτωση αρμόδιους Φορείς, για την τήρηση της εφαρμογής των 
εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για τον χαρακτηρισμό και προστασία της 
προστατευόμενης περιοχής αρμοδιότητας του ΦΔ  Ο.Π.-Υ.Μ. 

 

B. ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης για την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου 2012 

Αρ. Απόφασης 52/2012: Την έγκριση του παρακάτω πίνακα του αιτήματος εκταμίευσης για τους 
μήνες Μάιο και Ιούνιο 2012. 
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Τίτλος δαπάνης Εκταμίευση ΜΑΙΟΥ-
ΙΟΥΝΙΟΥ 

Υπηρεσίες καθαριότητας 1.348,90 € 

Επιμόρφωση προσωπικού 700,00 € 

Καύσιμα 2.000,00 € 

Ταξίδια 200,00 € 

Αγορές βιβλίων 500,00 € 

Έξοδα Διοικητικού Συμβουλίου 1.000,00 € 

Τηλεπικοινωνίες (ΟΤΕ, κινητή τηλεφωνία κ.λπ.) 500,00 € 

Ταχυδρομικά έξοδα 150,00 € 

Μισθοδοσίες προσωπικού 52.809,15 € 
Ασφαλιστικές εισφορές (02/2012 & ΦΜΥ Α΄ Διμήνου) 10.210,00 € 
Ασφαλιστικές εισφορές (07/2012 & Επ.Αδ.)  10.100,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 79.518,05 € 
Ταμείο (έως 2/4/2012) -3.145,61 € 

Αιτούμενο ποσό 76.372,44 € 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ. 

Μαρία Αναγνωστοπούλου Τακτικά μέλη 

Γκαύρος Δημήτριος 

 

Μένεγας Σωτήριος 

 

Μπούσμπουρας Δημήτριος 

 

Σιμάδη Παναγιώτα 

 

Τσουκάτος Στυλιανός 

 

Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος 

 

Χρυσομάλλης Χρήστος 

 

 Αναπληρωματικά μέλη 

Μητσάκης Σταύρος 
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