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ΑΠΟΦΑΕΙ 1ησ/2011 ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΟΡΟΤ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ ΜΟΤΣΟΤ
Σθν Παραςκευι 14 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιικθκε ςτα γραφεία του Φορζα
Διαχείριςθσ, ςτο Περιβαλλοντικό Κζντρο Ενθμζρωςθσ Άςτρουσ Αρκαδίασ, θ 1θ/2011 ςυνεδρίαςθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου του Φορζα. Παρόντεσ ιταν οι παρακάτω:











Αναγνωςτοποφλου Μαρία
Μπαηίγοσ Παναγιώτθσ
Μαχαίρασ Παναγιώτθσ
Καραχάλιοσ Ναπολζων
καντηόσ Εμμανουιλ
Σςουκάτοσ τυλιανόσ
Χρυςομάλλθσ Χριςτοσ
Μποφςμπουρασ Δθμιτριοσ
Μαντάσ Παναγιώτθσ
θμάδθ Παναγιώτα

Θζμα: Καταμεριςμόσ αρμοδιοτήτων ςτισ υπηρεςιακζσ μονάδεσ του Φορζα Διαχείριςησ
Όρουσ Πάρνωνα και Τγροτόπου Μουςτοφ.
Απόφαςη:
Ορίηουν τθν κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Τπεφκυνθ του Σμιματοσ Προςταςίασ και Διαχείριςθσ
και του Σμιματοσ Επόπτευςθσ, Φφλαξθσ και Εφαρμογών Διαχείριςθσ.
Ορίηουν τθν κα. Δθμθτρακοποφλου Αγγελικι, Τπεφκυνθ του Γραφείου Διοικθτικών και
Οικονομικών Τπθρεςιών και του Σμιματοσ Πλθροφόρθςθσ, Εκπαίδευςθσ & Δθμοςιότθτασ.
Εγκρίνεται το επίδομα προϊςταμζνθσ ςτθν κα. Δθμθτρακοποφλου Αγγελικι (15% επί του
βαςικοφ ακακάριςτου μιςκοφ) το οποίο ανζρχεται ςτα 198,12 € μθνιαίωσ και 2.377,44 €
ετθςίωσ (μεικτζσ αποδοχζσ) και προκφπτει από τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ Σεχνικών, Μελετθτικών
& Εργολθπτικών Επιχειριςεων.

Αριθμόσ Απόφαςησ: 1/2011

Θζμα: Κάλυψη των δαπανϊν μετακίνηςησ μελϊν Δ ςτον Φορζα Διαχείριςησ Όρουσ
Πάρνωνα και Τγροτόπου Μουςτοφ.
Απόφαςη:

ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
14 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011

Εγκρίνουν τθν θμεριςια μετακίνθςθ τθσ Προζδρου Δ ςτα γραφεία του Άςτρουσ, του Αγίου
Πζτρου και τθσ Καςτάνιτςασ (τα οποία κα λειτουργιςουν άμεςα) κακώσ και ςτο Λεωνίδιο, όποτε
κρίνεται (από τθν ίδια) αναγκαία θ παρουςία τθσ και αποδεδειγμζνα ςυνδζεται με τουσ ςτόχουσ
και ςκοποφσ τθσ ίδρυςθσ και των δράςεων του Φορζα. Οι μετακινιςεισ αυτζσ κα παρουςιάηονται
ωσ κζμα ςε επόμενα Δ, όπου τα μζλθ του Δ κα λαμβάνουν ενθμζρωςθ ςχετικά και κα
καλοφνται να τισ επικυρώςουν. Για μετακίνθςθ ςε οποιοδιποτε άλλο προοριςμό, κα ηθτείται θ
ςφμφωνθ γνώμθ των μελών του Δ πριν του χρονικοφ τθσ μετακίνθςισ τθσ, και μόνο ςε ζκτακτεσ
περιπτώςεισ κα παρζχεται θ δυνατότθτα επικυρώςεωσ τθσ μετακίνθςισ τθσ μετά του ςχετικοφ
χρονικοφ.
Οι μετακινιςεισ των υπολοίπων μελών Δ, κα γίνονται μετά από ζγκριςθ Δ, και μόνο ςε
ζκτακτεσ περιπτώςεισ, με τθν άδεια τθσ Προζδρου Δ. Οι ζκτακτεσ μετακινιςεισ των ςυμβοφλων
κα ςυηθτοφνται ςτθν αμζςωσ ακόλουκθ ςυνεδρίαςθ του Δ, με ςτόχο τθν επικφρωςι τουσ.

Αριθμόσ Απόφαςησ: 2/2011

Θζμα: Σροποποίηςη τησ Κοινήσ Τπουργικήσ Απόφαςησ υπ’ αριθμ. 33999/6.9.2010 για την
προςταςία τησ περιοχήσ Όρουσ Πάρνωνα - Τγροτόπου Μουςτοφ (ΦΕΚ 353
Α.Α.Π.Θ./6.9.2010).
Απόφαςη:
Να αποςταλεί απαντθτικό ζγγραφο προσ το ΤΠΕΚΑ με τθν ςιμανςθ του επείγοντοσ, τθ Δευτζρα
17/1/2011 ςτο Σμιμα Διαχείριςθσ Περιβάλλοντοσ του Τπουργείου ΠΕΚΑ, το οποίο να
περιλαμβάνει το εξισ κείμενο:
“Τα υπάρχοντα δεδομζνα ςχετικά με τα αξιόλογα βιοτικά ςτοιχεία τθσ περιοχισ μασ βάςει
των οποίων εκδόκθκε θ πρόςφατθ ΚΥΑ, απαιτοφν επικαιροποίθςθ και ςυμπλιρωςθ. Η
λεπτομερζςτερθ μελζτθ και χωρικι αποτφπωςι τουσ, είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν
ουςιαςτικι και πλιρθ γνϊςθ των ςτοιχείων αυτϊν και τθσ οικολογικισ τουσ
ςπουδαιότθτασ. Στο ιδθ εγκεκριμζνο ΤΔΠΠ περιλαμβάνεται αντίςτοιχα υποζργα, θ
υλοποίθςθ των οποίων αναμζνεται να προςφζρει τα δεδομζνα που είναι απαραίτθτα για
τθ ςφνταξθ και τεκμθρίωςθ του ςχεδίου ΠΔ χαρακτθριςμοφ τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ
αρμοδιότθτασ ου φορζα διαχείριςθσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Επί
παραδείγματι, θ καταγεγραμμζνθ ςτθν ΕΠΜ χλωρίδα τθσ περιοχισ αρικμεί περί τα 600
είδθ, αρκετά από τα οποία είναι ενδθμικά, ςπάνια ι απειλοφμενα, ενϊ ερευνθτζσ του
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν που ερευνοφν ςυςτθματικά τθν περιοχι, εκτιμοφν ότι θ πλιρθσ
καταγραφι τουσ κα αποδϊςει ζναν αρικμό ειδϊν που πικανότατα κα φτάςει ι και κα
ξεπεράςει τα 1000 ωσ 1200 είδθ, δθλαδι περίπου το 20% των ειδϊν χλωρίδασ
πανελλαδικά. Επιπλζον, κάποιεσ ταξινομικζσ ομάδεσ τθσ πανίδασ (π.χ. νυχτερίδεσ,
αςπόνδυλα κ.α.) είναι πολφ ελλιπϊσ μελετθμζνα. Τζλοσ, θ χαρτογράφθςθ των τφπων
οικοτόπων είναι αδρι και πικανϊσ εςφαλμζνθ κατά τόπουσ. Η περιοχι παρουςιάηει υψθλό
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βακμό φυςικότθτασ του τοπίου, και ο Φορζασ Διαχείριςθσ πρόκειται ςφντομα να υποβάλει
προσ ζγκριςθ ςθμαντικό υποζργο για τθ δθμιουργία ολοκλθρωμζνου δικτφου ορειβατικϊν
και πεηοπορικϊν διαδρομϊν που κα διατρζχει τθν προςτατευόμενθ περιοχι και κα
αναδεικνφει τθ φφςθ, το τοπίο και τθν ιςτορικότθτά τθσ.
Επομζνωσ, είναι προφανζσ, ότι ςτο ςχζδιο ΠΔ κα προκφψει νζα ακριβισ οριοκζτθςθ των
ηωνϊν προςταςίασ, επζκταςθ αυτϊν ι και οριςμόσ νζων ηωνϊν προςταςίασ κακϊσ και
επανεκτίμθςθ του προςτατευτζου αντικειμζνου ςυνολικά. Αλλαγζσ ςτα επιτρεπόμενα ζργα
ι δραςτθριότθτεσ, κα περιλθφκοφν ςτο πλαίςιο κεςμοκζτθςθσ του ςχεδίου ΠΔ.
Η προτεινόμενθ τροποποίθςθ τθσ ΚΥΑ γίνεται από τον ΦΔ αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ
ότι ςτο άρκρο 3 παράγραφο Δ, κα απαιτείται για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ των
ΑΠΕ θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Φορζα Διαχείριςθσ Όρουσ Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουςτοφ.
Συμπλθρωματικά, επίςθσ με απόλυτθ ομοφωνία των μελϊν του ΔΣ, προτείνονται οι
παρακάτω τροποποιιςεισ ςτθν Κ.Υ.Α.:

 Στο Άρκρο 3 παρ. «Β. Για τισ περιοχζσ απόλυτθσ προςταςίασ τθσ φφςθσ (ηϊνεσ 2.Ι και
2.ΙΙ)» ςθμείο (α):
«Κατ’ εξαίρεςθ επιτρζπονται:
α. Ερευνθτικζσ εργαςίεσ <Ζναρξθ αλλαγϊν> ςχετικζσ με το προςτατευτζο αντικείμενο
<Τζλοσ αλλαγϊν> μετά από ειδικι άδεια που χορθγείται ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ
παροφςασ απόφαςθσ.

 Στο Άρκρο 3 παρ. «Γ. Για τισ περιοχζσ Προςταςίασ τθσ φφςθσ (ηϊνεσ 3.Ι, 3.ΙΙ, 3.ΙΙΙ, 3.ΙV,
3.V, 3.V.Ι, 3.VΙΙ, 4.Ι)»:
«Επιτρζπονται οι ερευνθτικζσ εργαςίεσ <Ζναρξθ αλλαγϊν> ςχετικζσ με το προςτατευτζο
αντικείμενο, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. <Τζλοσ αλλαγϊν>»

 Αντικατάςταςθ του Άρκρου 5 ωσ εξισ: «Άδειεσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και άδειεσ
ξενάγθςθσ χορθγοφνται και από τον Φορζα Διαχείριςθσ Όρουσ Πάρνωνα και Υγροτόπου
Μουςτοφ για τισ Περιοχζσ Απόλυτθσ Προςταςίασ και τισ Περιοχζσ Προςταςίασ τθσ Φφςθσ.
Οι άδειεσ επιςτθμονικισ ζρευνασ που χορθγοφνται από τισ κακ’ φλθ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ
και φορείσ ιςχφουν και εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που τισ διζπουν, εφόςον δεν
αντίκεινται ςτισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ και ςτουσ ειδικότερουσ όρουσ του
αντίςτοιχου Κανονιςμοφ Διοίκθςθσ και Λειτουργίασ του Φορζα Διαχείριςθσ.»
Τζλοσ, ηθτείται από το ΥΠΕΚΑ να διερευνθκεί θ δθμιουργία αντιςτακμιςτικοφ οφζλουσ από
τθν εγκατάςταςθ των ΑΠΕ με ςχετικι ειςφορά των εταιριϊν που τισ εγκακιςτοφν και τισ
εκμεταλλεφονται, ςτο Πράςινο Ταμείο.”

Αριθμόσ Απόφαςησ: 3/2011

