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ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΕΕΙΙ  22ηησσ//22001111  ΤΤΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΤΤΜΜΒΒΟΟΤΤΛΛΙΙΟΟΤΤ  ΣΣΟΟΤΤ  

ΦΦΟΟΡΡΕΕΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΗΗ  ΟΟΡΡΟΟΤΤ  ΠΠΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝΑΑ  --  ΤΤΓΓΡΡΟΟΣΣΟΟΠΠΟΟΤΤ  ΜΜΟΟΤΤΣΣΟΟΤΤ  

 

Τθν Τετάρτθ 16 Μαρτίου 2011 και ϊρα 12:00 μ.μ., πραγματοποιικθκε ςτα γραφεία του Φορζα 

Διαχείριςθσ, ςτο Ρεριβαλλοντικό Κζντρο Ενθμζρωςθσ Άςτρουσ Αρκαδίασ, θ 2θ/2011 ςυνεδρίαςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Φορζα. Ραρόντεσ ιταν οι παρακάτω: 

 Αναγνωςτοποφλου Μαρία 

 Μαχαίρασ Ραναγιϊτθσ 

 Σκαντηόσ Εμμανουιλ 

 Τςουκάτοσ Στυλιανόσ 

 Χρυςομάλλθσ Χριςτοσ 

 Μποφςμπουρασ Δθμιτριοσ 

 Μαντάσ Ραναγιϊτθσ 

 Σθμάδθ Ραναγιϊτα 

 Ακαναςόπουλοσ Δθμιτρθσ 

 Ραπαδόπουλοσ Αναςτάςιοσ 

 

Θζμα: Ζγκριςη πινάκων κατάταξησ επιλογήσ προςωπικοφ ςτα πλαίςια υλοποίηςησ του 
ενταγμζνου ζργου ςτον Άξονα 9 του ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. με τίτλο: «Λειτουργία Φορζα Διαχείριςησ 
Όρουσ Πάρνωνα και Τγροτόπου Μουςτοφ». 

 

Απόφαςη: 

 Εγκρίνουν το πρακτικό αξιολόγθςθσ για τθν κατάταξθ & βακμολογία όλων των υποψθφίων τθσ 

υπ’ αρικ. πρωτ. ΣΟΧ 1/2010 ανακοίνωςθσ πρόςλθψθσ δϊδεκα (12) εργαηομζνων με ςφμβαςθ 

εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου του Φορζα Διαχείριςθσ Προυσ Ράρνωνα και 

Υγροτόπου Μουςτοφ. Εγκρίνουν επίςθσ τουσ πίνακεσ: 1)  ονομαςτικι κατάςταςθ όλων των 

υποψθφίων, 2) πίνακασ κατάταξθσ ανά ειδικότθτα, 3) πίνακασ επιλογισ & 4) πίνακασ 

αποκλειςκζντων, που είναι μζροσ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ (το πρακτικό αξιολόγθςθσ και οι 

ςχετικοί πίνακεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ παροφςασ απόφαςθσ και 

επιςυνάπτονται ςτο Ραράρτθμα του Ρρακτικοφ). 

 Εγκρίνουν τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ Εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου οριςμζνου χρόνου πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ με τον κ. Μπόγλθ Αργφριο του Τρφφωνα για τθ κζςθ ΡΕ Δαςολόγων, τθ ςφναψθ 

Σφμβαςθσ Εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου οριςμζνου χρόνου με τον κ. Τρυφωνόπουλο Γεϊργιο του 

Αλεξάνδρου για τθ κζςθ ΡΕ Βιολόγων, τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ Εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου 

οριςμζνου χρόνου πλιρουσ απαςχόλθςθσ με τθν κα. Διμα Αγγελικι του Ιωάννθ για τθ κζςθ ΡΕ 

Οικονομικϊν, τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ Εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου οριςμζνου χρόνου πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ με τον κ. Αναςτόπουλο Διμο του Νικολάου για τθ κζςθ ΡΕ Μθχανικϊν 

Ρεριβάλλοντοσ, τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ Εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου οριςμζνου χρόνου πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ με τθν κα. Ρανταηι Αικατερίνθ του Ραναγιϊτθ για τθ κζςθ ΤΕ Διοίκθςθσ & 

Οικονομίασ /Ξενοδοχειακϊν-Τουριςτικϊν Επιχειριςεων, τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ Εργαςίασ 

Ιδιωτικοφ Δικαίου οριςμζνου χρόνου πλιρουσ απαςχόλθςθσ με τον κ. Δθμθτρακόπουλο Ιωάννθ 
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του Φωτίου για τθ κζςθ ΔΕ Φυλάκων – Ειδικϊν Δαςικισ Ρροςταςίασ, τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ 

Εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου οριςμζνου χρόνου πλιρουσ απαςχόλθςθσ με τον κ. 

Αναγνωςτόπουλο Κωνςταντίνο του Ραναγιϊτθ για τθ κζςθ ΔΕ Φυλάκων – Ειδικϊν Δαςικισ 

Ρροςταςίασ, τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ Εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου οριςμζνου χρόνου πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ με τθν κα. Δθμάκου Φωτεινι του Ακαναςίου για τθ κζςθ ΔΕ Φυλάκων – Ειδικϊν 

Δαςικισ Ρροςταςίασ, τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ Εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου οριςμζνου χρόνου 

πλιρουσ απαςχόλθςθσ με τον κ. Λυτρίβθ Γεϊργιο του Νικολάου για τθ κζςθ ΔΕ Φυλάκων – 

Ειδικϊν Δαςικισ Ρροςταςίασ, τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ Εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου οριςμζνου 

χρόνου πλιρουσ απαςχόλθςθσ με τον κ. Ρλακοκζφαλο Ηλία του Δθμθτρίου για τθ κζςθ ΔΕ 

Φυλάκων – Ειδικϊν Δαςικισ Ρροςταςίασ, τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ Εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου 

οριςμζνου χρόνου πλιρουσ απαςχόλθςθσ με τθν κα. Αναςταςιάδθ Αγνι του Γεωργίου για τθ 

κζςθ ΔΕ Ξεναγϊν & τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ Εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου οριςμζνου χρόνου 

πλιρουσ απαςχόλθςθσ με τον κ. Αρβανίτθ Αδαμάντιο του Κωνςταντίνου για τθ κζςθ ΔΕ 

Ξεναγϊν. Η διάρκεια των παραπάνω ςυμβάςεων κα αρχίςει τθν 01/04/2011 και κα λιγει τθν 

01/04/2012, με δυνατότθτα παράταςθσ μζχρι το τζλοσ του προγράμματοσ.  

 Οι μθνιαίεσ ακακάριςτεσ αποδοχζσ του κου. Μπόγλθ Αργφριου κα κακοριςτοφν ςφμφωνα με 

τθν εκάςτοτε ιςχφουςα ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ για το «Λοιπό επιςτθμονικό προςωπικό» 

με τουσ όρουσ αμοιβισ και εργαςίασ του προςωπικοφ που εμπίπτει ςτθν Υ.Α. 49524/2362/2008 

«Κακοριςμόσ των όρων αμοιβισ και εργαςίασ για το Ρροςωπικό που απαςχολείται ςτα πάςθσ 

φφςεωσ Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα (Κοινωφελι 

Ιδρφματα, Οργανιςμοί, Σωματεία, Σφλλογοι, Κλθροδοτιματα κ.λπ.)» (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008) και 

όπωσ αυτι αναπροςαρμόηεται κάκε φορά από τισ υπουργικζσ και διαιτθτικζσ αποφάςεισ. 

Επίςθσ κα λαμβάνει τα προβλεπόμενα επιδόματα που χορθγοφνται κατά τρόπο τακτικό και 

νόμιμο. 

 Οι μθνιαίεσ ακακάριςτεσ αποδοχζσ του κου. Τρυφωνόπουλου Γεϊργιου κα κακοριςτοφν 

ςφμφωνα με τθν Υ.Α. 49537/2368/2008 «Κακοριςμόσ των όρων αμοιβισ και εργαςίασ των 

Βιολόγων Ρτυχιοφχων Ανωτάτων Σχολϊν που απαςχολοφνται ςτα πάςθσ φφςεωσ Νομικά 

Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου όλθσ τθσ χϊρασ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα» (ΦΕΚ Β 

1414/17.7.2008) και όπωσ αυτι αναπροςαρμόηεται κάκε φορά από τισ υπουργικζσ και 

διαιτθτικζσ αποφάςεισ. Επίςθσ κα λαμβάνει τα προβλεπόμενα επιδόματα που χορθγοφνται 

κατά τρόπο τακτικό και νόμιμο.  

 Οι μθνιαίεσ ακακάριςτεσ αποδοχζσ τθσ κασ. Διμα Αγγελικισ κα κακοριςτοφν ςφμφωνα με τθν 

εκάςτοτε ιςχφουςα ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ για το «Οικονομικό - λογιςτικό 

προςωπικό/Λογιςτϊν» με τουσ όρουσ αμοιβισ και εργαςίασ του προςωπικοφ που εμπίπτει ςτθν 

Υ.Α. 49524/2362/2008 «Κακοριςμόσ των όρων αμοιβισ και εργαςίασ για το Ρροςωπικό που 

απαςχολείται ςτα πάςθσ φφςεωσ Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα (Κοινωφελι Ιδρφματα, Οργανιςμοί, Σωματεία, Σφλλογοι, Κλθροδοτιματα κ.λπ.)» 

(ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008) και όπωσ αυτι αναπροςαρμόηεται κάκε φορά από τισ υπουργικζσ και 

διαιτθτικζσ αποφάςεισ. Επίςθσ κα λαμβάνει τα προβλεπόμενα επιδόματα που χορθγοφνται 

κατά τρόπο τακτικό και νόμιμο.  

 Οι μθνιαίεσ ακακάριςτεσ αποδοχζσ του κου. Αναςτόπουλου Διμου κα κακοριςτοφν ςφμφωνα 

με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ για το «Λοιπό επιςτθμονικό 

προςωπικό» με τουσ όρουσ αμοιβισ και εργαςίασ του προςωπικοφ που εμπίπτει ςτθν Υ.Α. 
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49524/2362/2008 «Κακοριςμόσ των όρων αμοιβισ και εργαςίασ για το Ρροςωπικό που 

απαςχολείται ςτα πάςθσ φφςεωσ Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα (Κοινωφελι Ιδρφματα, Οργανιςμοί, Σωματεία, Σφλλογοι, Κλθροδοτιματα κ.λπ.)» 

(ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008) και όπωσ αυτι αναπροςαρμόηεται κάκε φορά από τισ υπουργικζσ και 

διαιτθτικζσ αποφάςεισ. Επίςθσ κα λαμβάνει τα προβλεπόμενα επιδόματα που χορθγοφνται 

κατά τρόπο τακτικό και νόμιμο.  

 Οι μθνιαίεσ ακακάριςτεσ αποδοχζσ τθσ κασ. Ρανταηι Αικατερίνθσ κα κακοριςτοφν ςφμφωνα με 

τθν εκάςτοτε ιςχφουςα ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ για το «Λοιπό επιςτθμονικό προςωπικό» 

με τουσ όρουσ αμοιβισ και εργαςίασ του προςωπικοφ που εμπίπτει ςτθν Υ.Α. 49524/2362/2008 

«Κακοριςμόσ των όρων αμοιβισ και εργαςίασ για το Ρροςωπικό που απαςχολείται ςτα πάςθσ 

φφςεωσ Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα (Κοινωφελι 

Ιδρφματα, Οργανιςμοί, Σωματεία, Σφλλογοι, Κλθροδοτιματα κ.λπ.)» (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008) και 

όπωσ αυτι αναπροςαρμόηεται κάκε φορά από τισ υπουργικζσ και διαιτθτικζσ αποφάςεισ. 

Επίςθσ κα λαμβάνει τα προβλεπόμενα επιδόματα που χορθγοφνται κατά τρόπο τακτικό και 

νόμιμο.  

 Οι μθνιαίεσ ακακάριςτεσ αποδοχζσ των κ.κ. Δθμθτρακόπουλου Ιωάννθ, Αναγνωςτόπουλου 

Κωνςταντίνου, Δθμάκου Φωτεινισ, Λυτρίβθ Γεϊργιου &  Ρλακοκζφαλου Ηλία κα κακοριςτοφν 

ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ για το «Εργατοτεχνικό και 

βοθκθτικό προςωπικό/Β’ ομάδα» με τουσ όρουσ αμοιβισ και εργαςίασ του προςωπικοφ που 

εμπίπτει ςτθν Υ.Α. 49524/2362/2008 «Κακοριςμόσ των όρων αμοιβισ και εργαςίασ για το 

Ρροςωπικό που απαςχολείται ςτα πάςθσ φφςεωσ Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα (Κοινωφελι Ιδρφματα, Οργανιςμοί, Σωματεία, Σφλλογοι, 

Κλθροδοτιματα κ.λπ.)» (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008) και όπωσ αυτι αναπροςαρμόηεται κάκε φορά 

από τισ υπουργικζσ και διαιτθτικζσ αποφάςεισ. Επίςθσ κα λαμβάνουν τα προβλεπόμενα 

επιδόματα που χορθγοφνται κατά τρόπο τακτικό και νόμιμο.  

 Οι μθνιαίεσ ακακάριςτεσ αποδοχζσ των κ.κ. Αναςταςιάδθ Αγνισ και Αρβανίτθ Αδαμάντιου, κα 

κακοριςτοφν ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ για το 

«Διοικθτικό προςωπικό» με τουσ όρουσ αμοιβισ και εργαςίασ του προςωπικοφ που εμπίπτει 

ςτθν Υ.Α. 49524/2362/2008 «Κακοριςμόσ των όρων αμοιβισ και εργαςίασ για το Ρροςωπικό 

που απαςχολείται ςτα πάςθσ φφςεωσ Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα (Κοινωφελι Ιδρφματα, Οργανιςμοί, Σωματεία, Σφλλογοι, Κλθροδοτιματα κ.λπ.)» 

(ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008) και όπωσ αυτι αναπροςαρμόηεται κάκε φορά από τισ υπουργικζσ και 

διαιτθτικζσ αποφάςεισ. Επίςθσ κα λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επιδόματα που χορθγοφνται 

κατά τρόπο τακτικό και νόμιμο 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 4/2011 

 

 

Θζμα: Ζγκριςη ςχεδίων ςυμβάςεων προςωπικοφ ςτα πλαίςια υλοποίηςησ του ενταγμζνου 
ζργου ςτον Άξονα 9 του ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. με τίτλο: «Λειτουργία Φορζα Διαχείριςησ Όρουσ 
Πάρνωνα και Τγροτόπου Μουςτοφ». 



 

 

            ΣΥΝΕΔΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                          
                                                                                                                                                               16 ΜΑΤΙΟΥ 2011 

 

Απόφαςη: 

 Να αφαιρεκεί το επίδομα οκόνθσ (15%) από όςουσ εργαηομζνουσ ζχει προτακεί ωσ επιπλζον 

επίδομα και να δοκεί μόνο ςε όςουσ πρζπει να το λάβουν υποχρεωτικά από το Νόμο λόγω τθσ ΣΣΕ 

που υπάγονται. Οι εργαηόμενοι που δε κα λάβουν το παραπάνω επίδομα δικαιοφνται ζξι (6) 

θμεριςιεσ άδειεσ το χρόνο και κα τουσ παρζχεται μία (1) θμεριςια άδεια το δίμθνο.  

 Να αυξθκεί το επίδομα του μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν από 10% ςε 15% και το επίδομα του 

διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν από 15% ςε 30% για κάκε εργαηόμενο που διακζτει τουσ 

αντίςτοιχουσ τίτλουσ ςπουδϊν, ανεξαρτιτωσ ΣΣΕ. 

 Εγκρίνουν τισ μιςκοδοςίεσ των επιτυχόντων υποψθφίων τθσ υπ’ αρικ. ΣΟΧ 1/2010 ανακοίνωςθσ 

πρόςλθψθσ προςωπικοφ του ΦΔΟΡΥΜ, όπωσ τελικϊσ διαμορφϊνονται με τισ ανωτζρω αλλαγζσ 

και περιγράφονται αναλυτικά ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ για κάκε ειδικότθτα χωριςτά.  

 Εγκρίνουν τισ ςυμβάςεισ για κάκε ειδικότθτα, όπωσ τελικϊσ διαμορφϊνονται με τισ ανωτζρω 

αλλαγζσ  

* οι ςυμβάςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τησ παροφςασ απόφαςησ και επιςυνάπτονται 

ςτο Παράρτημα του Πρακτικοφ. 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 5/2011 

 

 

Θζμα: Ζγκριςη ςχεδίου Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ και εντολή δημοςίευςησ 
(Τποζργο 5/  Προμήθεια ςυμπληρωματικοφ ηλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ) 

 

Απόφαςη: 

 Στο Ραράρτθμα: “Τεχνικζσ προδιαγραφζσ προμικειασ” του ςχεδίου πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ για τθν προμικεια ςυμπλθρωματικοφ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ να γίνουν οι 

ακόλουκεσ αλλαγζσ:      

1)  Στθν προμικεια ενόσ plotter και ςυγκεκριμζνα ςτισ προδιαγραφζσ για τα μεγζκθ χαρτιοφ, να 

προςτεκεί το μζγεκοσ Α0. 

2)  Στθν προμικεια δφο τθλεοράςεων και ςυγκεκριμζνα ςτισ προδιαγραφζσ για τθν τεχνολογία, να 

προςτεκεί θ high definition τεχνολογία. 

 Εγκρίνουν τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν προμικεια ςυμπλθρωματικοφ 

θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, όπωσ τελικϊσ διαμορφϊνεται με τισ ανωτζρω αλλαγζσ  

* η Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τησ παροφςασ 

απόφαςησ και επιςυνάπτεται ςτο Παράρτημα του Πρακτικοφ. 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 6/2011 
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Θζμα: Ζγκριςη ςχεδίου Φφλαξησ Προςτατευόμενησ Περιοχήσ 

 

Απόφαςη: 

 Στθ Θεματικι: Περίοδοσ Φφλαξησ του Κεφαλαίου 3: Γενικά για τη φφλαξη, να προςτεκοφν ωσ 

ηθτιματα τα ακόλουκα: 

1) Συλλογι ειδϊν χλωρίδασ 
2) Λακροχλοτομία  
3) Ραράνομθ μεταφορά δαςικϊν προϊόντων 
4) Λατόμευςθ 
5) Εκχερςϊςεισ 

 Εγκρίνουν το ςχζδιο Φφλαξθσ Ρροςτατευόμενθσ Ρεριοχισ, όπωσ τελικϊσ διαμορφϊνεται με τισ 

ανωτζρω αλλαγζσ. 

* το ςχζδιο Φφλαξησ Προςτατευόμενησ Περιοχήσ αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τησ παροφςασ 

απόφαςησ και επιςυνάπτεται ςτο Παράρτημα του Πρακτικοφ. 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 7/2011 

 

 

Θζμα: Ζγκριςη Προχπολογιςμοφ ζτουσ 2011 

 

Απόφαςη: 

 Εγκρίνουν τον Ρροχπολογιςμό του ζτουσ 2011 όπωσ παρουςιάηεται ςτισ ειςθγιςεισ τθσ 

ςυνεδρίαςθσ. 

* ο Προχπολογιςμόσ του ζτουσ 2011 αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τησ παροφςασ απόφαςησ 

και επιςυνάπτεται ςτο Παράρτημα του Πρακτικοφ. 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 8/2011 

 

 

Θζμα: Γνωμοδοτήςεισ  

 

Απόφαςη: 

 Η γνωμοδότθςθ επί τθσ ΜΡΕ του ζργου: Γεϊτρθςθ ςτθ κζςθ «Λεπίδα» κα εξεταςτεί εκ νζου από τον 

ΦΔΟΡΥΜ ςε επόμενθ ςυνεδρίαςι του. 

  Η γνωμοδότθςθ επί τθσ ΜΡΕ του ζργου: Γεϊτρθςθ ςτθ κζςθ «Κοκκάνι» εγκρίνεται όπωσ 

παρουςιάηεται ςτθν ειςιγθςθ.  
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 Η γνωμοδότθςθ επί τθσ ΜΡΕ του ζργου: Μίςκωςθ Λατομείου ςτθ κζςθ «Σαμαριά» κα εξεταςτεί εκ 

νζου από τον ΦΔΟΡΥΜ ςε επόμενθ ςυνεδρίαςι του. 

* Η γνωμοδότηςη επί τησ ΜΠΕ του ζργου: Γεώτρηςη ςτη θζςη «Κοκκάνι» αποτελεί αναπόςπαςτο 

κομμάτι τησ παροφςασ απόφαςησ και επιςυνάπτεται ςτο Παράρτημα του Πρακτικοφ. 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 9/2011 

 

 

Θζμα: Χρήςη των οχημάτων του Φορζα Διαχείριςησ 

 

Απόφαςη: 

 Για το όχθμα ΤΖ 3328, ορίηονται υπεφκυνοι ωσ οδθγοί οι: κ.κ. Δθμθτρακόπουλοσ Ιωάννθσ & 

Αναγνωςτόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, επόπτεσ-φφλακεσ του Φορζα Διαχείριςθσ. Το όχθμα κα 

χρθςιμοποιείται πρωτίςτωσ για τθν υλοποίθςθ προγράμματοσ φφλαξθσ και δευτερευόντωσ για τθν 

υλοποίθςθ προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ.  

 Για το όχθμα ΤΖ 3329, ορίηονται υπεφκυνοι ωσ οδθγοί οι: κ.κ. Λυτρίβθσ Γεϊργιοσ & Δθμάκου 

Φωτεινι, επόπτεσ-φφλακεσ του Φορζα Διαχείριςθσ.  Το όχθμα κα χρθςιμοποιείται πρωτίςτωσ για 

τθν υλοποίθςθ προγράμματοσ φφλαξθσ και δευτερευόντωσ για τθν υλοποίθςθ προγράμματοσ 

παρακολοφκθςθσ.   

 Για το όχθμα ΤΖ 3327, ορίηεται υπεφκυνοσ ωσ οδθγόσ ο: κ Ρλακοκζφαλοσ Ηλίασ, επόπτθσ-φφλακασ 

του Φορζα Διαχείριςθσ. Το όχθμα κα χρθςιμοποιείται πρωτίςτωσ για τθν υλοποίθςθ προγράμματοσ 

φφλαξθσ και δευτερευόντωσ για τθν υλοποίθςθ προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ.   

 Οι υπεφκυνοι οδθγοί των οχθμάτων ορίηονται και υπεφκυνοι για τον εξοπλιςμό που διακζτουν τα 

οχιματα και ςυγκεκριμζνα για τουσ ςτακεροφσ και φορθτοφσ αςυρμάτουσ, τα κιάλια και τισ  

φωτογραφικζσ  μθχανζσ και τουσ οδθγοφσ πεδίου. Σε περίπτωςθ απϊλειασ ι ηθμίασ του παραπάνω 

εξοπλιςμοφ υποχρεοφνται ςε αντικατάςταςθ αυτϊν. 

 Ραραχωρείται το δικαίωμα χριςθσ των τεςςάρων οχθμάτων και ςτο λοιπό προςωπικό του ΦΔ που 

κα προςλθφκεί άμεςα και ςυγκεκριμζνα ςτουσ κ.κ. Μπόγλθ Αργφριο, Τρυφωνόπουλο Γεϊργιο, 

Διμα Αγγελικι, Αναςτόπουλο Διμο, Ρανταηι Αικατερίνθ, Αναςταςιάδθ Αγνι &  Αρβανίτθ 

Αδαμάντιο. 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 10/2011 

 

 

Θζμα: Παραλαβή προμελζτησ μονοπατιών  

 

Απόφαςη: 
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 Εγκρίνουν το πρωτόκολλο Ραράδοςθσ-Ραραλαβισ τθσ προμελζτθσ για τα μονοπάτια. Επίςθσ 

εγκρίνουν  τθν αποπλθρωμι του Αναδόχου που αναλογεί ςτα 1.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΡΑ. (Το πρωτόκολλο Ραράδοςθσ-Ραραλαβισ τθσ προμελζτθσ, κακϊσ και θ ίδια θ προμελζτθ 

αποτελοφν  αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ παροφςασ απόφαςθσ και επιςυνάπτονται ςτο Ραράρτθμα 

του Ρρακτικοφ). 

* Το πρωτόκολλο παράδοςησ-παραλαβήσ τησ Προμελζτησ καθώσ, και η ίδια η Προμελζτη 

αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τησ παροφςασ απόφαςησ και επιςυνάπτονται ςτο 

Παράρτημα του Πρακτικοφ. 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 11/2011 

 

 

Θζμα: Οριςμόσ εκπροςώπου  

 

Απόφαςη: 

 Ορίηουν ωσ μζλθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Επιτροπισ για τον ζλεγχο Σταυλιςμοφ και Επιχειριςεων 

επεξεργαςίασ ηωικϊν τουσ κ.κ: 

 
ΣΑΚΣΙΚΟ ΜΕΛΟ Ονοματεπώνυμο: Μαχαίρασ Ραναγιϊτθσ 

Πατρώνυμο: Δθμιτρθσ 
ΑΔΣ:  ΑΕ 272206 
Επάγγελμα:  Δαςολόγοσ – Ρεριβαλλοντολόγοσ 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΜΕΛΟ Ονοματεπώνυμο:  Βαξεβανίδου Ζαφείρω 
Πατρώνυμο:  Χριςτοσ 
ΑΔΣ:  ΑΗ  193255 
Επάγγελμα:  Δαςολόγοσ – Ρεριβαλλοντολόγοσ 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 12/2011 

 

 

Θζμα: Ζγκριςη μετακινήςεων   

 

Απόφαςη: 

 Εγκρίνουν τισ μετακινιςεισ των μελϊν ΔΣ που πραγματοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια του χρονικοφ 

διαςτιματοσ από τθν τελευταία ςυνεδρίαςι μασ ζωσ ςιμερα (14/1/2011 ζωσ 16/3/2011) και είχαν 

ωσ ςτόχο τον ςυντονιςμό των δράςεων μεταξφ των Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν τθσ Ελλάδασ.»  

* Οι μετακινήςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τησ παροφςασ απόφαςησ και επιςυνάπτονται 

ςτο Παράρτημα του Πρακτικοφ. 
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Αριθμόσ Απόφαςησ: 13/2011 

 

 

Θζμα: Οριςμόσ εκπροςώπου ςτο δίκτυο των Φορζων Διαχείριςησ Προςτατευόμενων Περιοχών   

 

Απόφαςη: 

 Ορίηουν τθν Ρρόεδρο ΔΣ κ. Μαρία Αναγνωςτοποφλου ωσ εκπρόςωπο του Φορζα Διαχείριςθσ Προυσ 

Ράρνωνα και Υγροτόπου Μουςτοφ  ςτθ Γενικι Συνζλευςθ και τισ άλλεσ διαδικαςίεσ του δικτφου των 

Φορζων Διαχείριςθσ Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν που βρίςκεται υπό ςφςταςθ με ςκοπό τον 

καλφτερο ςυντονιςμό των δράςεων μεταξφ των Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν τθσ Ελλάδασ.  

Αριθμόσ Απόφαςησ: 14/2011 

 

  

 

 


