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ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

 

Στο Άστρος Αρκαδίας σήμερα, Τρίτη 20 Μαΐου 2014, και ώρα 17:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
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. 
 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  
  

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ    

ΘΕΜΑ 1: Πρόσληψη μέλους του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού με παραποιημένο τίτλο σπουδών. 

ΘΕΜΑ 2 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για τον μήνα Απρίλιο 2014 

ΘΕΜΑ 3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση εκτελεσθέντος έργου του προσωπικού του ΦΔ μηνός Απριλίου 2014. 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 4 Αίτημα χορήγησης άδειας θηλασμού και φροντίδας παιδιών 

 

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 11 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών βρέθηκαν 
παρόντες έξι (6) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος: 

Παρόντες  Απόντες 

Τακτικοί  
1. Αναγνωστοπούλου Μαρία (Πρόεδρος ΔΣ) 
2. Χρυσομάλλης Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΔΣ) 
3. Μαχαίρας Παναγιώτης (Γραμματέας ΔΣ) 
4. Σιμάδη Παναγιώτα 
5. Γαλάνης Βασίλειος  
6. Τσουκάτος Στυλιανός 

1. Ατσάλας Ιωάννης 
2. Ρουμελιώτης Γεώργιος 
3. Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος 
4. Σωτηρίου Γεώργιος 
5. Μπούσμπουρας Δημήτριος 

Αναπληρωματικοί  

1. Λεοντίδης Παναγιώτης  
 

1. Ανεζύρης Νικόλαος 
2. Βουλουμάνος Παναγιώτης 
3. Γιακουμή Ελένη 
4. Δασκαλάκου Ευαγγελία  
5. Καχριμάνης Σταύρος 
6. Λαλουδάκης Δημήτριος 
7. Μητσάκης Σταύρος   
8. Σούρσος Παναγιώτης   
9. Σοφού – Παπαστάθη Ευγενία 
10. Τραϊφόρος Κωνσταντίνος 
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Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού: ο κ. Μπόγλης Αργύριος, ο κ. Αναστόπουλος Δήμος, ο κ. Αρβανίτης Διαμαντής, 
ο κ. Κωλέτης Γεώργιος, ο κ. Λυτρίβης Γεώργιος, η κα Δήμα Αγγελική και η κα Αναστασιάδη Αγνή.  

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. 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΘΕΜΑ 1: Πρόσληψη μέλους του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού με παραποιημένο τίτλο σπουδών. 

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον 
Υπεύθυνο Θεμάτων Προσωπικού κο Αναστόπουλο Δήμο, ο οποίος αναφέρει τα εξής:  

«Σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα: "Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών 
στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων" ο Φορέας Διαχείρισης έχει προχωρήσει στην 
αποστολή σχετικών εγγράφων σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Υπουργεία, Υπηρεσίες Δημοσίου και 
πιστοποιημένους ιδιωτικούς Φορείς Εκπαίδευσης (πτυχία γλωσσομάθειας και γνώσης χειρισμού Η/Υ) 
προκειμένου να χορηγηθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη γνησιότητα των 
πτυχίων, διπλωμάτων ή βεβαιώσεων όλων των μελών του προσωπικού του. Στο πλαίσιο της έρευνας 
που διεξάγεται σχετικά με τους τίτλους σπουδών, παραλάβαμε το υπ’ αριθμ. 646/7-5-2014 έγγραφο 
από το ΚΕΤΕΚ Αργολίδας, ΕΠΑΣ Μαθητείας σχετικά με την γνησιότητα του τίτλου σπουδών του κ. 
Πλακοκέφαλου Ηλία ΔΕ φύλακα του ΦΔ, το οποίο αναφέρει ότι το πτυχίο περιέχει ανακριβή στοιχεία. 
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για παραποίηση του γενικού βαθμού του πτυχίου1». 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο η νομικός σύμβουλος του Φορέα Διαχείρισης κα. Βαρότσου, η οποία 
ανέφερε ότι «κατόπιν έκδοσης και κοινοποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16.12.2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και 
λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων και της υπ’ αρ. πρωτ. 
διδαδ/φ.34/45/2843, ο Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ) προέβη στον σχετικό έλεγχο όσον αφορά τους 
εργαζομένους σε αυτόν. Από τον μέχρι σήμερα έλεγχο προέκυψε ότι το πτυχίο ενός από τους 
εργαζομένους του ΦΔ ήταν παραπαποιημένο όσον αφορά τον βαθμό που αναγραφόταν σε αυτό, 
βάσει του οποίου και προσλήφθηκε σύμφωνα με την κατάταξή του στον σχετικό πίνακα κατόπιν 
ανακοίνωσης που είχε δημοσιευθεί για την πλήρωση θέσεων εργασίας (σύμφωνα με τον Ν. 
2190/1994).  

                                                           
1 Η υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το υπ’ 
αριθμ. 646/7-5-2014 έγγραφο ΚΕΤΕΚ Αργολίδας, ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, η υπ’ αρ. πρωτ. 702/12-5-2014 Υπεύθυνη Δήλωση του 
κ. Πλακοκέφαλου Ηλία με την οποία δηλώνεται γραπτώς η παραίτησή του, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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Κατόπιν κοινοποίησης στον ΦΔ των αποτελεσμάτων του ελέγχου περί παραποίησης του πτυχίου, 
έχουν λάβει χώρα τα ακόλουθα: 

Ι. Ο εργαζόμενος υπέβαλε προφορικά την παραίτησή του άμεσα και συγκεκριμένα κατά την 
ημερομηνία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων του ελέγχου στις 7.5.2014, την οποία επιβεβαίωσε 
εγγράφως στις 12.5.2014. 

ΙΙ. Συγκλήθηκε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔ για την παρούσα συνεδρίαση, παρουσία 
της Νομικού Συμβούλου του Φορέα Διαχείρισης κας. Αλεξίας Βαρότσου, και κλήθηκε ο εν λόγω 
εργαζόμενος σε ακρόαση.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔ καλείται να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα: 

α. Ο ΦΔ συστάθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το Ν. 3044/2002 και 
υπάγεται στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρ. 1Β του Ν. 2362/1995. 
β. Ο ΦΔ δεν διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (ν.3528/2007). 
γ. Ο εργαζόμενος απασχολείτο στον ΦΔ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνους 
ως έκτακτο προσωπικό (επόπτης – φύλακας) για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα 
Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» του Ε.Π. «Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». 
δ. Όπως αναφέρεται ανωτέρω υπό Ι, ο εργαζόμενος υπέβαλε άμεσα την παραίτησή του. Επίσης, ο 
εργαζόμενος εξ αρχής και μέχρι την παραίτησή του παρείχε την εργασία του σύμφωνα με την 
Σύμβαση εργασίας και με συνείδηση και προθυμία. Η άριστη εκτέλεση εργασιών από πλευράς του 
εργαζομένου ήταν γνωστή σε όλο το προσωπικό και το ΔΣ του ΦΔ από την αρχή της παρουσίας του 
σε αυτόν και επιβεβαιώθηκε σε διάφορες χρονικές στιγμές κατά την περίοδο που εργάστηκε στον 
ΦΔ, αλλά και από τον υπεύθυνο του Τμήματος Εποπτείας από τον οποίο επιβλεπόταν. Επιπλέον, 
σημειώνεται ότι αν δεν είχε συντελεσθεί η παραποίηση του εγγράφου, ο ίδιος εργαζόμενος θα είχε 
προσληφθεί στον ΦΔ σε μεταγενέστερο στάδιο (κατόπιν παραίτησης άλλου εργαζόμενου)». 

Κατόπιν, η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ. Πλακοκέφαλο Ηλία, ο οποίος δήλωσε:  

«ότι αναγνωρίζει και απολογείται για το λάθος του, του οποίου την σοβαρότητα δεν είχε τότε 
εκτιμήσει επαρκώς, και ότι το μόνο κίνητρό του ήταν η ανάγκη του να εργαστεί. Ακόμη, ότι όλο 
αυτό το διάστημα επιτέλεσε την εργασία του με ζήλο και επιμέλεια». 

Στο παρόν ΔΣ καλείστε να αποφασίσετε για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο Φορέας Διαχείρισης 
σχετικά με το θέμα αυτό. 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 
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Αρ. Απόφασης 55/2014:  

να αποσταλεί σχετικό έγγραφο προς το εποπτεύον Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και προς το αρμόδιο για θέματα προσωπικού Υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο να κοινοποιηθεί, στο Γραφείο Υπουργού 
ΠΕΚΑ, και στο Γραφείο Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος, προκειμένου να υποδειχθεί αν πρέπει να 
προβεί το ΔΣ σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σχετικά με τον εν λόγω εργαζόμενο. 

 

ΘΕΜΑ 2 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για τον μήνα 

Απρίλιο 2014 

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο 
στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Σύμφωνα με την 
33/2011 απόφαση της 4ης συνεδρίασης (19-10-2011) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας, στην εταιρεία Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ. Στις 14-11-2011 υπογράφηκε η 
σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Αναδόχου για την εκτέλεση της παραπάνω 
υπηρεσίας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση και τις εντολές του Φορέα Διαχείρισης, ο 
Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα τις, την υπ’ αριθμ. 647/7.5.2014 έκθεση εκτελεσθέντος έργου για το 
μήνα Απρίλιο 2014, η οποία αποτελεί παραδοτέο της σύμβασης που ανέλαβε. Εν συνεχεία, η έκθεση 
που παραδόθηκε από τον ανάδοχο, εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης 
και παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης με το υπ’ αριθ. 717/13-5-2014 πρωτόκολλο οριστικής 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Σημειώνουμε ότι η πληρωμή διενεργείται μηνιαίως βασιζόμενοι 
στην απόφαση του Δ.Σ. της 5ης συνεδρίασης του 2008 (5/16-7-2008) με θέμα «Σύναψη ρύθμισης 
σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης των δαπανών του ΦΔ». Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για: 

• Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και του 
αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
του Αναδόχου, 

• Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, 
για τον μήνα Απρίλιο 2014, η οποία ανέρχεται στο ποσό 647,45 με Φ.Π.Α».  

Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων2. 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

                                                           
2 Το υπ’ αριθ. 717/13-5-2014 πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στις 
εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα) 
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Αρ. Απόφασης 52/2014: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών του Αναδόχου, σύμφωνα με το Παράρτημα και β) την έγκριση της δαπάνης για την 
πληρωμή του Αναδόχου, Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, για τον μήνα Απρίλιο 2014, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό 647,45 με Φ.Π.Α.», σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση εκτελεσθέντος έργου του προσωπικού του ΦΔ μηνός 
Απριλίου. 

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει τον λόγο στον 
κ. Αναστόπουλο Δήμο, Υπεύθυνου Τμήματος Επόπτευσης & Φύλαξης, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 
«Σύμφωνα με την απόφαση αυτεπιστασίας του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας» της ενταγμένης Πράξης ««Προστασία και διατήρηση της 
προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. 
2007-2013, απαιτείται η παρακολούθηση και πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου. Για τον έλεγχο, την πιστοποίηση και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου 
και των σχετικών διαδικασιών έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης 
(Διοικητικό Συμβούλιο) (α.α. 108/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα) σχετική Επιτροπή Αξιολόγησης 
Προσωπικού, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας του Φορέα 
Διαχείρισης, η οποία αποτελείται από τους: 

Μαρία Αναγνωστοπούλου, πρόεδρος του Δ.Σ. 

Γεώργιο Σωτηρίου, μέλος Δ.Σ. 

Χρήστο Χρυσομάλλη, μέλος Δ.Σ. 

Σας επισυνάπτουμε το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής για τον μήνα Απρίλιο 20143 με τη θετική 
εισήγηση για το εκτελεσθέν έργο του προσωπικού και καλείστε να αποφασίσετε για την έγκρισή 
του». 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

 

Αρ. Απόφασης 53/2014: την έγκριση του το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής για τον μήνα 
Απρίλιο 2014 με τη θετική εισήγηση για το εκτελεσθέν έργο του προσωπικού, σύμφωνα με το 
Παράρτημα.  

                                                           
3 Το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής για τον μήνα Απρίλιο 2014, περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα) 

http://www.fdparnonas.g/
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ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 4 Αίτημα χορήγησης άδειας θηλασμού και φροντίδας παιδιών 

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στο 
κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

«Σας επισυνάπτουμε αίτημα της υπαλλήλου του Φορέα Διαχείρισης, κας Δημητρακοπούλου 
Αγγελικής, σχετικά με την χορήγηση ισόχρονης άδειας θηλασμού και φροντίδας παιδιών και 
καλείστε να εγκρίνετε το εν λόγω αίτημα4». 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 
 

Αρ. Απόφασης 54/2014: την έγκριση του αιτήματος της υπαλλήλου του Φορέα Διαχείρισης, κας 
Δημητρακοπούλου Αγγελικής, σχετικά με την χορήγηση ισόχρονης άδειας θηλασμού και φροντίδας 
παιδιών, σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ. 

Αναγνωστοπούλου Μαρία Τακτικά μέλη 

Χρυσομάλλης Χρήστος 

 

Μαχαίρας Παναγιώτης  

 

Σιμάδη Παναγιώτα 

 

Γαλάνης Βασίλειος 

 

Τσουκάτος Στυλιανός  

 

Αναπληρωματικά μέλη 

 

Λεοντίδης Παναγιώτη 

 

                                                           
4 Το Το υπ’ αριθμ. 742/19-5-2014 Αίτημα χορήγησης άδειας θηλασμού και φροντίδας παιδιών, περιλαμβάνεται στις 
εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα) 

http://www.fdparnonas.g/
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