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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, 

πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου  των 

υπαλλήλων»  

  

Σε συνέχεια της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013 (ΑΔΑ ΒΕΧ4Χ-
5ΞΕ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, η οποία αναφέρεται στο αντικείμενο του 
θέματος, και κατόπιν διάφορων ερωτημάτων που ανέκυψαν κατά την 
εφαρμογή της, διευκρινίζονται τα εξής: 

 
1. Πεδίο εφαρμογής: Η υποχρέωση για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας 
όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού 
μητρώου αφορά το σύνολο των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως της εργασιακής 
σχέσης, με την οποία υπηρετούν, στις δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 
βαθμού, ν.π.δ.δ., κρατικά ν.π.ι.δ. και δημόσιες επιχειρήσεις, λόγος για τον οποίο 
ζητήθηκε από τα Υπουργεία να αποστείλουν την εγκύκλιο σε όλα τα νομικά 
πρόσωπα που εποπτεύουν ή υπάγονται σε αυτά. Ωστόσο επισημαίνεται ότι 
μεγαλύτερη βαρύτητα και προτεραιότητα κατά τον έλεγχο θα δοθεί στο μόνιμο 
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό και 
ακολούθως στο εποχικούς/ορισμένου χρόνου υπαλλήλους.   
 
2. Ανάκληση διορισμού πέραν της διετίας: Σύμφωνα με νομολογία του 
Συμβουλίου της Επικρατείας «διορισμός γενόμενος βάσει ψευδούς δηλώσεως 
προσόντων ή πλαστών τίτλων σπουδών ….είναι ελευθέρως ανακλητός ασχέτως 
της παρελεύσεως μακρού χρόνου» (ΣΕ2321/1968, 2290/1967), όπως άλλωστε 
προβλέπεται και στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπου ορίζεται ότι μετά την παρέλευση της 
διετούς προθεσμίας, η πράξη διορισμού ανακαλείται, εάν αυτός που διορίστηκε 
προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία ή εάν ο διορισμός του έγινε 
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κατά παράβαση των άρθρων 4 και 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. Σε κάθε 
περίπτωση επισημαίνεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας πραγματοποιείται 
σύμφωνα με την πραγματική και νομική κατάσταση που ίσχυε κατά την κρίσιμη 
ημερομηνία διορισμού/πρόσληψης/μετάταξης ή μετατροπής συμβάσεων, 
λαμβανομένων υπόψη και των οριζομένων στις οικείες οργανικές διατάξεις ή 
προκειμένου για ν.π.ι.δ. στον οικείο Υπηρεσιακό Οργανισμό και Κανονισμό 
Λειτουργίας.  
 
3. Πειθαρχική διαδικασία: Όταν διαπιστωθεί προσηκόντως ότι ο 
υπάλληλος, που διορίστηκε, προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία 
για τον διορισμό του, δεν κινείται πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του, αλλά 
τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3528/2007 
ή  οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3584/2007, περί ανάκλησης διορισμού ή του 
Π.Δ. 410/1988, περί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.  
Πειθαρχική διαδικασία δύναται να κινηθεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
περί παραγραφής: 
α)  για τα μονομελή όργανα ή μέλη συλλογικών οργάνων, για τα οποία 
προκύπτει ότι προέβησαν σε διορισμό/πρόσληψη ή σε οποιαδήποτε άλλη 
υπηρεσιακή μεταβολή κατά παράβαση της νομικής και πραγματικής 
κατάστασης που ίσχυε κατά το κρίσιμο χρονικό σημείο του διορισμού ή της 
υπηρεσιακής μεταβολής, β) για όσους υπαλλήλους προκύπτει ότι δολίως ή 
υποβοηθώντας την παρανομία, π.χ. καταθέτοντας πλαστό τίτλο σπουδών, 
μετετάγησαν είτε σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας ή από κλάδο σε κλάδο ίδιας 
κατηγορίας ίδιου ή άλλου φορέα και υπό την προϋπόθεση ότι ο διορισμός ή η 
αρχική πρόσληψη είναι νόμιμοι, γ)  για όσους προκύπτει ότι παραποίησαν 
έγγραφα στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά το διορισμό ή τη μετάταξή τους, όπως 
παραποίηση βαθμολογίας τίτλου σπουδών, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η 
βαθμολογία δεν αποτελούσε κριτήριο για το διορισμό τους.  
 
4. Σε περίπτωση εντοπισμού πλαστού τίτλου σπουδών υπαλλήλου που 

υπηρετεί στο φορέα κατόπιν μετάταξης, εκτός από την ανάκληση της 
απόφασης μετάταξης, αρμόδια υπηρεσία για την ανάκληση του διορισμού είναι 
ο φορέας προέλευσης ή ο καθολικός διάδοχός του σε περίπτωση κατάργησης ή 
συγχώνευσής του.  
 

5. Ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών: Στις διατάξεις του άρθρου 29 του Π.Δ. 
50/2001 (Α' 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων 
του δημοσίου τομέα» ορίζεται «Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της 
αλλοδαπής, που απαιτούνται για το διορισμό, πρέπει να είναι επικυρωμένοι και 
επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις». Επίσης, όπου στο Π.Δ. 50/2001 αναφέρεται ως τυπικό προσόν 
διορισμού τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, αναφέρεται ότι θα πρέπει να είναι 
ισότιμος ή/και αντίστοιχος τίτλου σπουδών της ημεδαπής. Με βάση τα 
ανωτέρω, οι ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι και 
νομίμως μεταφρασμένοι και να συνοδεύονται από πράξη ισοτιμίας ή και 
αντιστοιχίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Κατόπιν τούτου, οι υπηρεσίες θα πρέπει να 
προβούν α) στον έλεγχο της γνησιότητας του τίτλου σπουδών της αλλοδαπής 
σε συνεργασία με την αρμόδια Πρεσβεία, β) σε έλεγχο γνησιότητας της πράξης 
ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας. Τέλος, και στο πλαίσιο της προγενέστερης 
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εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας σχετικά με την επικαιροποίηση των 
προσωπικών μητρώων της υπαλλήλων (ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ. 
14888/24.5.2013, ΑΔΑ: ΒΕΙΒΧ-ΖΕ3) όσοι υπάλληλοι δεν διαθέτουν ισοτιμία ή 
αντιστοιχία για τους τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά της 
αλλοδαπής που κατέχουν, υποχρεούνται να προβούν σε κάθε περαιτέρω 
νόμιμη ενέργεια, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες κείμενες διατάξεις.  
 

6. Θέσεις κατά κατηγορία -Τυπικά προσόντα: Ο υπάλληλος πρέπει να 
κατέχει τα προσόντα του κλάδου στον οποίο υπηρετεί κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 77 και 78 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) σε συνδυασμό με τα 
ειδικώς οριζόμενα στις οικείες οργανικές ή άλλες ειδικές διατάξεις. Ωστόσο, η 
υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στον εκάστοτε εφαρμοστέο κανόνα 
αποτελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διοικητικού/ Προσωπικού, όπου ανήκει ο 
υπάλληλος οργανικά, καθώς εκείνη είναι σε θέση να γνωρίζει με πληρότητα όλα 
τα στοιχεία εκείνα που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων 
που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, έστω και αν ορισμένοι  υπάλληλοι 
υπηρετούν σε φορείς κατόπιν μετάταξης ή μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση η 
υπηρεσιακή κατάσταση ενός υπαλλήλου είναι συνεχής και επομένως ο έλεγχος 
θα ανατρέχει στο χρόνο του αρχικού διορισμού ή πρόσληψης του υπαλλήλου και 
όχι, για παράδειγμα, από την ημερομηνία μετάταξης του υπαλλήλου στο φορέα. 
 
7. Παραίτηση: Στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 148 του 

Υπαλληλικού Κώδικα ορίζονται τα εξής:  
« 1. Η παραίτηση αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου και υποβάλλεται εγγράφως.  
Αίρεση, όρος ή προθεσμία στην αίτηση παραίτησης θεωρούνται ότι δεν έχουν 
γραφεί. 
 2. Η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί αν κατά την υποβολή της 
εκκρεμεί ποινική δίωξη για πλημμέλημα από τα αναφερόμενα στην περ. α` της 
παρ. 1 του άρθρου 8 ή για κακούργημα ή πειθαρχική δίωξη ενώπιον του 
υπηρεσιακού συμβουλίου για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της 
οριστικής παύσης ή αν η ποινική ή πειθαρχική δίωξη ασκηθεί μέσα σε δύο (2) 
μήνες από την υποβολή της αίτησης παραίτησης και πριν την αποδοχή της.  
 Στην περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης μετά την υποβολή αίτησης 
παραίτησης, εφόσον η πειθαρχική υπόθεση δεν εκδικασθεί σε πρώτο βαθμό εντός 
έξι (6) μηνών, ο υπάλληλος δικαιούται να υποβάλει νέα αίτηση παραίτησης κατά 
τους όρους του παρόντος άρθρου».  

 Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, το δικαίωμα υποβολής 
αίτησης παραίτησης υπαλλήλου, για τον οποίο έχει αποδειχθεί ότι δολίως ή 
υποβοηθώντας την παρανομία διορίστηκε/μετατάχθηκε, δεν αναστέλλεται, με 
την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού 
Κώδικα. Επίσης, η υποβολή της αίτησης παραίτησης και η αποδοχή της 
από την Υπηρεσία δεν αναστέλλει την ανάκληση του διορισμού (σχετ. ΣτΕ 
3424/1988). Σε κάθε περίπτωση, όλα τα ανωτέρω πραγματικά 
περιστατικά και στοιχεία θα υποβληθούν στην υπηρεσία, η οποία είναι 
αρμόδια για τα συνταξιοδοτικά θέματα του υπαλλήλου. Παράλληλα στο 
Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου ακόμα και αν έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί διαγραφή του υπαλλήλου με αιτιολογία «Παραίτηση», 
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θα πρέπει να γίνεται υπαγωγή και εκ νέου διαγραφή με αιτιολογία 
«Απόλυση λόγω ανάκλησης διορισμού».  

 
8. Ανάκληση πράξης διορισμού - Καταγγελία σύμβασης προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου: Ειδικότερα και όσον αφορά σε 
υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για τους οποίους προκύπτει 
ότι προσλήφθηκαν καταθέτοντας πλαστό ή παραποιημένο τίτλο σπουδών ή 
οποιοδήποτε άλλο πλαστό ή παραποιημένο σχετικό έγγραφο, απαραίτητο για 
την πρόσληψή τους, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα 
προβούν σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη σχετική εγκύκλιο 
της Υπηρεσίας μας, σε προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου και εφόσον 
στοιχειοθετηθεί βάσει πραγματικών περιστατικών η υποβοήθηση της 
παρανομίας ή ο δόλος, θα προβούν σε ανάκληση της παράνομης διοικητικής 
πράξης πρόσληψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) και βάσει των γενικών αρχών 
διοικητικού δικαίου περί ανάκλησης παράνομης διοικητικής πράξης ή εφόσον 
πρόκειται για υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε καταγγελία 
της σύμβασης εργασίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του Π.Δ. 410/1988 (Α’  
191).  
 

Τέλος, καλούνται όλες οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να 
ενημερώσουν το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), 
για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί μέχρι σήμερα, αλλά και εφεξής για 
κάθε περίπτωση που εντοπίζεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με τη συμπλήρωση 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στο 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να 
μεριμνήσουν για την εξασφάλιση πιστοποίησης για την πρόσβασή τους στην ως 
άνω εφαρμογή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
titloi@seedd.gr με τα στοιχεία του φορέα, τα στοιχεία του Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού που είναι υπεύθυνος για την παροχή των 
στοιχείων και του χρήστη που θα πιστοποιηθεί (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, 
τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)  

Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών, ο έλεγχος θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση της 
παρούσας.     

Οι αποδέκτες του παρόντος παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα την 
παρούσα εγκύκλιο στους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους ή 
εποπτεύονται από αυτούς. 

 
Ο Υπουργός  

 

                    Κυριάκος Μητσοτάκης 

 

Συνημμένα: Υπόδειγμα συμπλήρωσης πινάκων  
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γ. Γραμματέα 
4. Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων 
5. Προϊσταμένους Διευθύνσεων 
6. Δ/νση Διοικητικού 
7. Δ/νση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων 
(Αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση webupload@ydmed.gov.gr για την 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ydmed.gov.gr) στη διαδρομή 
Υπηρεσιακές Ανακοινώσεις- Εγκύκλιοι). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ: 
 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ονοματεπώνυμο: 
Ιδιότητα: 
Τηλ.: 
Email: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΧΡΗΣΤΗ: 

Ονοματεπώνυμο: 
Ιδιότητα: 
Τηλ.: 
Email: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΕ ΤΕ 
 

ΔΕ ΥΕ 

ΜΟΝΙΜΟΙ     
ΙΔΑΧ     

ΙΔΟΧ     

ΑΛΛΗ     
ΣΥΝΟΛΟ     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΤΙΤΛΟΙ/ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Αριθμός τίτλων/ 
δικαιολογητικών  
προς έλεγχο 
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ΑΛΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

(ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΚΛΠ) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» 
 
 

Αριθμός συνεδρίασης: 4/2014 
 

Ημερομηνία, ώρα: Τρίτη 20 Απριλίου, ώρα 17:00μ.μ. 
 

Τόπος: Άστρος, Αρκαδίας, 22001 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

1.   Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για το μήνα Απρίλιο 
2014 

 
 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής και Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου ελέγχει τις παρουσίες 
των  μελών  της   Επιτροπής  Αξιολόγησης  Προσωπικού     που  έχουν  ορισθεί  σύμφωνα  την  αριθ. 
108/2013 απόφαση της 4ης συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 19-12-2013 και τους καλεί να υπογράψουν το 
έγγραφο παρουσίας τους.     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει την εκπροσώπηση και σύνθεση 
της Επιτροπής ως εξής: 

 
 

Μέλη Επιτροπής Πιστοποίησης & Παρακολούθησης για το Υποέργο 1, οι: 
 

1.    κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής. 
2.    κ. Χρήστος Χρυσομάλλης, ως μέλος της Επιτροπής. 
3.    κ. Σωτηρίου Γεώργιος, ως μέλος της Επιτροπής. 

 
 
 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει υπόψη την απόφαση 109/2012 του 
Δ.Σ. με την οποία είχε αποφασισθεί η σύσταση της εν λόγω Επιτροπής και κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης σύμφωνα με την πρόσκληση. 

Η κα. Αναγνωστοπούλου παρουσιάζει στο σώμα τα παραδοτέα κάθε υπαλλήλου και συγκεκριμένα 
των: 

1.    Αγνή Αναστασιάδη 
 

2.    Δήμο Αναστόπουλο 
 

3.    Διαμαντή Αρβανίτη 
 

4.    Αγγελική Δήμα 
 

5.    Φωτεινή Δημάκου 
 

6.    Ιωάννη Δημητρακόπουλο 
 

7.    Αγγελική Δημητρακοπούλου 
 

8.    Γεώργιο Κωλέττη 
 
 
 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 



 

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

9.    Γεώργιο Λυτρίβη 
 

10.  Αργύριο Μπόγλη 
 

11.  Πανταζή Κατερίνα 
 

12.  Ηλία Πλακοκέφαλο 
 

13.  Γεώργιο Τρυφωνόπουλο 
 

για   τις ενέργειες που πραγματοποίησε ο κάθε υπάλληλος στα πλαίσια της πράξης 
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» του ΕΠΠΕΡΑΑ με κωδικό 296761.: 
 

  ΑΠΟΦΑΣΗ: 
 

Η Επιτροπή  έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την  θετική 
εισήγηση της στο Δ.Σ. του Φ.Δ. και μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου των 
παραδοτέων, την έγκριση των εκθέσεων αυτεπιστασίας-φύλλων εργασιών του κάθε 
υπαλλήλου για το μήνα Απρίλιο 2014 και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
του παρόντος. 

 
 

Συντάσσεται δε προς τούτο Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής η οποία και θα 
εισηγηθεί σχετικά στο Δ.Σ. για τις δικές του ενέργειες. 
 
 
Τα μέλη της Επιτροπής: 
 

 
 
 

1.    κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής. 
 
 
 
 
 
 
 

2.    κ. Χρήστος Χρυσομάλλης, μέλος της Επιτροπής. 
 
 
 
 
 
 
 

3.    κ. Σωτηρίου Γεώργιο, μέλος της Επιτροπής 
 

 



 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» 
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 
Ονομ/μο Απασχολούμενου: Αγγελική Ι. Δήμα 
Ειδικότητα στο ΦΔ: ΠΕ Οικονομολόγος/Λογίστρια 

Έτος: 2014                                            Μήνας: Απρίλιος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Τρίτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Έλεγχος σχετ. δικαιολ. & ετοιμασία παραστατικών (Ημερ. 
Μετακ..,Αποδ. Δαπ.)  
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Διαχείριση Ταμείου 

2 Τετάρτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Έλεγχος σχετ. δικαιολ. & ετοιμασία παραστατικών (Ημερ. 
Μετακ..,Αποδ. Δαπ.)  
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Αναζήτηση ΦΕΚ για την Έγκριση Εργασ. τις Κυριακές & Αργίες 
# Απάντηση σε παρατήρηση Αναδόχου 

3 Πέμπτη  
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Έλεγχος σχετ. δικαιολ. & ετοιμασία παραστατικών (Ημερ. 
Μετακ..,Αποδ. Δαπ.)  
# Αναζήτηση ΦΕΚ για την Έγκριση Εργασ. τις Κυριακές & Αργίες 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Ενημέρωση αρχείων λογιστικού περιεχομένου 

4 Παρασκευή 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Προσπ. επικοιν. με την τεχνική υποστήριξη του Μισθοδ. 
Προγραμμ. για αντιμετώπιση προβλημάτων 
# Συνεργασία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Σύνταξη αναφοράς για τα τρέχοντα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο ΦΔ,  σε συνεργ. με το Συντονιστή κ. Μπόγλη 
Αργ., μετά από αίτημα του κ. Δημόπουλου, Προέδρου της ΟΔΕ 

5 Σάββατο   
6 Κυριακή   

7 Δευτέρα  
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Επικοιν. με την τεχνική υποστήριξη του Μισθοδ. Προγραμμ. 
για αντιμετώπιση προβλημάτων 
# Αναβάθμιση Μισθοδ. Προγρ. με νέα έκδοση, αφού ρώτησα 
πρώτα την τεχνική υποστήριξη 
# Eνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και 
Microsoft Outlook 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Επικοινωνία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 
# Συνάντηση εργασίας με μέρος του προσωπικού για 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 
συζήτηση επί θέματος 
# Έλεγχος σχετ. δικαιολ. & ετοιμασία παραστατικών (Ημερ. 
Μετακ..,Αποδ. Δαπ.)  
# Διαχείριση Ταμείου 
# Σύνταξη μισθοδ. κατάστασης των εργαζομένων στο ΦΔ για 
το μήνα Μάρτιο 
# Διαχείριση χρημάτων λογαριασμού ΕΠΠΕΡΑΑ 
# Σύνταξη & ηλεκτρ. αποστολή Πίνακα Μισθοδ. 3 για  τον 
03/2014 για το ΥΠΕΚΑ & το Υπ. Οικον., Γ.Λ.Κ., Δ/νση 22 
# Υποβολή στο ΟΠΣ - ΔΕΚΟ τα μην. Στοιχ. προσλήψεων – 
αποχωρήσεων προσωπικού του 03/2014 

8 Τρίτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Επικ. με το Παν. Αθηνών για διευκρίνιση επί των κρατήσεων 
του τιμολογίου του έργου της Παρακ. των Μανιταριών 
# Συγκέντρ. οικονομ.  στοιχείων, που ζητήθηκαν από την ΕΤΕ 
# Ηλεκτρονική αποστολή ερωτήματος σε Ορκωτό Λογιστή 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Ετοιμασία παραστατικών (Καταθετηρίων) για διενέργεια 
πληρωμών (ΜΙΣΘΟΔ. 03/2014) 
# Επικ. με Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Τρίπολης για 
διευκρίνιση επί του θέματος των εθελοντών 
# Επικοινωνία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 
# Επικ. με την Πρόεδρο του ΦΔ 
# Σύνταξη Δήλωσης Λοιπών Παρακρατούμενων Φόρων 

9 Τετάρτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Ετοιμασία επιταγής και  διενέργεια πληρωμής Μισθ. 03/2014. 
# Σύνταξη επιστολής με οικονομικά στοιχεία, που ζητήθηκαν 
από την ΕΤΕ, σε συνεργασία με το Συντονιστή κ. Μπόγλη Αργ. 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. 
# Αποστολή, ηλεκτρονικά, Βεβ. σε Αναδόχους ή Προμηθευτές 

10 Πέμπτη  
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Συνεργασία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ, κυρίως για 
το κλείσιμο της χρήσης 2013 & την υποβολή  της δήλωσης 
Φορολογίας στη Γ.Γ.Π.Σ. 
# Αποστολή ΑΠΔ 03/2014 
# Επικ. με ΙΚΑ Τρίπολης για το πρόστιμο του 12/2013 
# Δημιουργ. & αποστ. αρχείου, ηλεκτρονικά, σε ΤΣΜΕΔΕ για τη 
δημιουργία κωδ. πληρ. για τον 03/2014 
# Σύνταξη δήλωσης Φόρου Προμηθειών 03/2014, προσπάθεια 
υποβολής της δήλωσης Φόρου Προμηθειών 03/2014, 
ηλεκτρονικά στο gsis.gr. 
# Σύνταξη Κατάστασης Συμφωνητικών Α΄ Τριμήνου 2014 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ.  
# Συγκεντρ. ζητηθέντων στοιχείων από Ορκωτό για το έλεγχο 
του 2013 και ηλεκτρονική αποστολή τους. 
# Σύντ. δήλωσης ΦΜΥ 03/2014 και υποβολή στο gsis.gr 

11 Παρασκευή 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Υποβολή της δήλωσης Φόρου Προμηθειών 03/2014 στη ΔΟΥ 
Τρίπολης. Υποβολή ερωτημάτων για διευκρινιστικές 
απαντήσεις επί θεμάτων παρακράτησης φόρων 
# Υποβολή Κατάστασης Συμφωνητικών Α΄ Τριμήνου 2014 στη 

http://www.fdparnonas.g/
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 
ΔΟΥ Τρίπολης 
# Στο ΣΕΠΕ για διευκρίνιση επί θεμάτων 
# Στο ΙΚΑ Τρίπολης για παραλαβή ΠΕΕ, πληρωμή του 
προστίμου και υποβολή ένστασης  
# Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 

12 Σάββατο   
13 Κυριακή   

14 Δευτέρα  
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Σύνταξη του Μην. Δελτίου 3 στο ΥΠΕΚΑ (Δ/νση Δημοσ. 
Αναφορών & ΠΥ, Τμ. Παρακ. Εποπτ. Φορέων) για την Δ39 για 
τον μήνα Μάρτιο 2014 και συμφωνία των στοιχείων του με τα 
στοιχεία του Μητρώου 

15 Τρίτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού info@fdparnonas.gr 
# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Ετοιμασία παραστατικών (Καταθετηρίων) & επιταγών και 
διενέργεια πληρωμών (ΤΣΜΕΔΕ, ΦΜΥ, ΙΚΑ, ΦΟΡ. ΠΡΟΜΗΘ. 
03/2014) 
# Προετοιμασία φακέλων για τον έλεγχο του 2013 από τον 
Ορκωτό Λογιστή & φωτοτυπίες 
# Eνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και 
Microsoft Outlook 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Τελική σύνταξη και αποστ., ηλεκτρονικά, του Μην. Δελτίου 3 
στο ΥΠΕΚΑ (Δ/νση Δημοσ. Αναφορών & ΠΥ, Τμ. Παρακ. Εποπτ. 
Φορέων) για την Δ39 για τον μήνα Μάρτιο 2014 
# Σύνταξη και ηλεκτρ. αποστολή τελικών στοιχείων Μητρώου 
Δεσμεύσεων για τον 03/2014 
# Προετοιμασία, τελική σύνταξη των  Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. 
(ΔΔΔ) με όλα τα συνημμένα αρχεία που απαιτούνται και 
ηλεκτρονική αποστολή στο ΕΠΠΕΡΑΑ & στο ΟΠΣ 

16 Τετάρτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού info@fdparnonas.gr 
# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Προσπάθεια επικοιν. με την τεχνική υποστήριξη του Μισθοδ. 
Προγραμμ. για αντιμετώπιση προβλημάτων 
# Επικ. με ΟΑΕΔ Τρίπολης για τους Εθελοντές 
# Προετοιμασία φακέλων για τον έλεγχο του 2013 από τον 
Ορκωτό Λογιστή & φωτοτυπίες 
# Επικ. με την ΕΑΠ για τον τρόπο υποβολής αρχείου Μισθοδ. 
# Έλεγχος παραστατικών 03/2014 
# Ενημέρωση αρχείου μισθοδοτικού περιεχομένου 
# Αποστολή μηνύματος στους ΦΔ για διευκρίνιση επί του 
θέματος της Απογραφής του Προσωπικού και ΕΑΠ 
# Διαχείριση Ταμείου 

17 Πέμπτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 
λογαριασμού info@fdparnonas.gr 
# Διενέργεια του ετήσιου ελέγχου για τη χρήση 2013 από τον 
Ορκωτό Λογιστή 
# Συνεργασία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 
# Ετοιμασία αρχείου και αποστολή του Απολογισμού Α’ Τριμήν. 
2014 σε Υπ. Οικονομικών (Δ/νση ΔΕΚΟ) στο ΟΠΣ-ΔΕΚΟ  
# Ολοκλήρωση προετοιμασίας φακέλων για τον έλεγχο του 
2013 από τον Ορκωτό Λογιστή & φωτοτυπίες 
# Απάντηση σε ερώτημα για τους λογ/σμούς ΔΕΗ σε ΥΠΕΚΑ, 
Τμ. Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 

18 Παρασκευή 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
# Αργία 

19 Σάββατο   
20 Κυριακή   

21 Δευτέρα 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ # Αργία  

22 Τρίτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ #Κανονική άδεια 

23 Τετάρτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού info@fdparnonas.gr 
# ΔΣ(προετοιμασία) 
# Ετοιμασία αρχείου και προσπάθεια αποστ. στο ΟΠΣ-ΔΕΚΟ 
των Αποτελεσμ. Χρήσης του Α΄ Τριμήνου 2014 σε Υπ. Οικονομ. 
(Δ/νση ΔΕΚΟ), δεν είχε εγκριθεί ο Απολογισμός του Α΄τριμ. 
# Εκτύπωση επιστολών Ορκωτού προς αναδόχ., προμηθ., ΕΤΕ 
και Δικηγόρο, για υπογραφή του ς από την Πρόεδρο  
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Επικ. με ΥΠΕΚΑ, Τμ. Παρακολούθησης Εποπτ. Φορέων για 
ερώτηση επί του θέματος έγκρισης του ΠΥ 2014 
# Επικ. με την Πρόεδρο 
# Προετοιμασία της Έκθεσης του 2013 για τον Ορκωτό  

24 Πέμπτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
#Κανονική άδεια 

25 Παρασκευή 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ # Αργία (Τοπική) 

26 Σάββατο   
27 Κυριακή   

28 Δευτέρα 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού info@fdparnonas.gr 
# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Προσπάθεια αποστ. στο ΟΠΣ-ΔΕΚΟ των Αποτελεσμ. Χρήσης 
του Α΄ Τριμήνου 2014 σε Υπ. Οικονομ. (Δ/νση ΔΕΚΟ) 
# «Φακέλωμα» επιστολών Ορκωτού & μερική αποστολή 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Ταχυδρ. αποστολή  στη Δ/νση ΠΥ & Δημοσιονομικών 
Αναφορών του ΥΠΕΚΑ: του Πίν. 3 Μισθοδ., του μηνιαίου 
Δελτίου 3 για τη Δ39 και του Μητρώου Δεσμεύσεων  για τον 
03/2014, καθώς και την απάντηση για οφειλές προς τη ΔΕΗ 
# Ταχυδρ. αποστολή του  Μην. ΔΔΔ με όλα τα συνημμένα 
αρχεία, που απαιτούνται, στο ΕΠΠΕΡΑΑ, για τον 03/2014  
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 
# Ηλεκτρ. αποστολή Βεβ. Αμοιβών σε Αναδ. & Προμηθ. 

29 Τρίτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Αποστολή επιστολών Ορκωτού 
# Ηλεκτρ.  & ταχυδρ. αποστ. Βεβ. Αμοιβών σε Αναδ. & Προμηθ. 
# Συνάντηση εργασίας με μέρος του προσωπικού για 
συζήτηση επί του θέματος των εθελοντών (οργάνωση για τα 
οικονομικά θέματα για το Πρόγραμμα EVS & ΕΠΠΕΡΑΑ) 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Επικ. με ΥΠΕΚΑ, Τμ. Παρακολούθησης Εποπτ. Φορέων για 
ερώτηση επί του θέματος έγκρισης του ΠΥ 2014 

30 Τετάρτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Ηλεκτρ. αποστολή του Προγρ. Φυλάκων & Ξεναγών για τον 
05/2014, στο πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΠΕ 
# Προετοιμασία της Έκθεσης του 2013 για τον Ορκωτό 
# Συνάντηση εργασίας με μέρος του προσωπικού για 
συζήτηση επί του θέματος των εθελοντών (οργάνωση για τα 
οικονομικά θέματα για το Πρόγραμμα EVS & ΕΠΠΕΡΑΑ) 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 

 

Μαρία Αναγνωστοπούλου 

 

Γεώργιος Σωτηρίου 

 

Χρήστος Χρυσομάλλης 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Ονομ/μο Απασχολούμενου: Tρυφωνόπουλος Γιώργος 

Ειδικότητα στο ΦΔ: ΠΕ Βιολόγος 

Έτος: 2014                                            Μήνας: Απρίλιος 

Ημ/νία Ημέρα 
Άξονας/ 
Υποέργο 

Ημερήσια εργασία 

1 Τρίτη 
Υ1 και 
σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Σύνταξη προσωπικού μηνιαίου δελτίου απασχόλησης προσωπικού 
Mαρτίου, σύνταξη  ενημερωτικoύ δελτίου της  ενότητας 
πληροφόρησης του τμήματος προστασίας και διαχείρισης: "Το ζώο 
της εβδομάδας",  προετοιμασία κατασκευής μιας δοκιμαστικής 
φωλιάς για χελιδόνια στο χώρο του γραφείου στο πλαίσιο της 
οργάνωσης της εκδήλωσης «Χελιδονίσματα 2014»του Φ.Δ. σε 
νηπιαγωγεία της προστατευόμενης περιοχής.  

2 Τετάρτη 
Υ1 και 
σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Σύνταξη  ενημερωτικoύ δελτίου επόμενων εβδομάδων της  ενότητας 
πληροφόρησης του τμήματος προστασίας και διαχείρισης: "Το ζώο 
της εβδομάδας", σύνταξη απαντητικής επιστολής προς ανάδοχο 
υποέργου 2 για αποπληρωμή Α φάσης, ραδιοφωνική συνέντευξη με 
δημοσιογράφο της εκπομπής "Ραδιουργίες" του ΣΚΑΙ Αργολίδας για 
τις δράσεις του Φ.Δ.  

3 Πέμπτη 
Υ1 και 
σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Εργασία πεδίου σε περιοχή Ξηροκαμπίου (Λεπίδα, Κάστρο Ωριάς), 
κατασκευή καλουπιών φωλιών χελιδονιών για την εκδήλωση 
«Χελιδονίσματα 2014»του Φ.Δ. σε νηπιαγωγεία της προστατευόμενης 
περιοχής. 

4 Παρασκευή 
Υ1 και 
σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Συμμετοχή σε εκδήλωση «Χελιδονίσματα 2014»του ΦΔ σε 
νηπιαγωγείο Αγίου Ανδρέα της προστατευόμενης περιοχής, σύνταξη 
προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας 
"Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση Έκθεσης 
Ερμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη 
Χλωρίδα του Πάρνωνα" (Υποέργο 14). 

5 Σάββατο 
Υ1 και 
σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Εργασία πεδίου με ανάδοχο υπηρεσίας καταγραφής μανιταριών 
(Υποέργο 9). 

6 Κυριακή Υ1 και 
σύνολο 

Εργασία πεδίου με ανάδοχο υπηρεσίας καταγραφής μανιταριών 
(Υποέργο 9). 
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Ημ/νία Ημέρα 
Άξονας/ 
Υποέργο 

Ημερήσια εργασία 

ΤΔΠΠ 

7 Δευτέρα 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Σύνταξη αποσπασμάτων πρακτικού αποφάσεων του Δ.Σ. του Φ.Δ. της 
21ης Μαρτίου 2014 σχετικών με Π.Ο.Π. αναδόχων υποέργων  3/6/7-
αλλαγή ομάδας έργου αναδόχου υποέργου 9-έγκρισης διαγωνισμού 
προμήθειας αυτόματων φωτογραφικών μηχανών-έγκρισης 
διαγωνισμού έκθεσης Λεωνιδίου, οργάνωση εργασίας πεδίου με 
ανάδοχο υποέργου παρακολούθησης ασπονδύλων (υποέργο 5),   
σύνταξη προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσίας "Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση 
Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου Πληροφόρησης 
Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα" (Υποέργο 14).  

8 Τρίτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Σύνταξη εισηγήσεων θεμάτων για  Δ.Σ. του Φ.Δ., διόρθωση 
αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης του Φ.Δ.Ο.Π.Υ.Μ.  

9 Τετάρτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ Ρεπό 

10 Πέμπτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ Ρεπό 

11 Παρασκευή 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης για την ανάθεση της  προμήθειας 
αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας, σύνταξη 
σχεδίου σύμβαση με ανάδοχο προμήθειας αυτόματων 
φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας, συμμετοχή στην 
επιτροπή αξιολόγησης της επιλογής αναδόχου της προμήθειας 
αυτοκινήτου 4Χ4, σύνταξη εισήγησης για το Δ.Σ. του πρακτικού 
αξιολόγησης της  προμήθειας αυτόματων φωτογραφικών μηχανών 
καταγραφής πανίδας.  

12 Σάββατο 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Εργασία πεδίου με ανάδοχο υπηρεσίας καταγραφής ασπονδύλων 
(Υποέργο 5). 

13 Κυριακή 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Εργασία πεδίου με ανάδοχο υπηρεσίας καταγραφής ασπονδύλων 
(Υποέργο 5). 

14 Δευτέρα 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Εργασία πεδίου με ανάδοχο υπηρεσίας καταγραφής ψαριών 
(Υποέργο 8),  υποδοχή εθελοντών από Ολλανδία/Συμμετοχή στην 
παρουσίαση με τίτλο «Protected Area of mount Parnon & Moustos 
wetland». 

15 Τρίτη 
 

Εργασία πεδίου με ανάδοχο υπηρεσίας καταγραφής ασπονδύλων 
(Υποέργο 5). 
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Ημ/νία Ημέρα 
Άξονας/ 
Υποέργο 

Ημερήσια εργασία 

16 Τετάρτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Εργασία πεδίου με ανάδοχο υπηρεσίας καταγραφής ασπονδύλων 
(Υποέργο 5). 

17 Πέμπτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Αποδελτίωση πανιδικών δεδομένων εργασίας πεδίου, σύνταξη 
εγγράφου επιστροφής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για υποεργο 
καταγραφής και αξιολόγησης ειδών μανιταριών/αποστολή εγγυητικής 
επιστολής.  

18 Παρασκευή 
 

Αργία 

19 Σάββατο   

20 Κυριακή   

21 Δευτέρα 
 

Αργία 

22 Τρίτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Ρεπό 

23 Τετάρτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Επεξεργασία εμεσμάτων αρπακτικών πτηνών από περιοχή απόλυτης 
προστασίας υγροτόπου Μουστού. 

24 Πέμπτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Ρεπό 

25 Παρασκευή  Αργία 

26 Σάββατο   

27 Κυριακή   

28 Δευτέρα 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Μετάβαση σε Π.Α.Π. υγροτόπου Μουστού για εργασία πεδίου 
σχετική με το υποέργο 8 καταγραφής και παρακολούθησης ειδών 
ψαριών και συλλογή φωτογραφικού υλικού για  ενημερωτικό δελτίο 
τμήματος προστασίας και διαχείρισης "Το ζώο της εβδομάδας", 
σύνταξη  ενημερωτικoύ δελτίου επόμενων εβδομάδων της  ενότητας 
πληροφόρησης του τμήματος προστασίας και διαχείρισης: "Το ζώο 
της εβδομάδας". 

29 Τρίτη  
Εργασία πεδίου με ανάδοχο υπηρεσίας καταγραφής θηλαστικών 
(Υποέργο 4). 

30 Τετάρτη  

Σύνταξη  ενημερωτικoύ δελτίου επόμενης εβδομάδας της  ενότητας 
πληροφόρησης του τμήματος προστασίας και διαχείρισης: "Το ζώο 
της εβδομάδας", σύνταξη ενημερωτικού δελτίου δράσεων τμήματος 
προστασίας και διαχείρισης 1ου τετραμήνου 2014 για το ενημερωτικό 
δελτίο του ΦΔ, σύνταξη εγγράφου προς δήμο Β. Κυνουρίας για τη 
δημοπράτηση στην Π.Α.Π. υγροτόπου Μουστού. 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 

 

Μαρία Αναγνωστοπούλου 

 

Σωτηρίου Γεώργιος 

 

Χρήστος Χρυσομάλλης 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Ονομ/μο Απασχολούμενου: Δήμος Αναστόπουλος 

Ειδικότητα στο ΦΔ: M.Sc. Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Έτος: 2014                                            Μήνας: Απρίλιος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Τρίτη Υ1 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

# Συμπλήρωση των ωρών εργασίας των εργαζομένων του έτους 2013 
μέχρι και το Μάρτιο του 2014 και παράδοσή τους στην πρόεδρο του 
Φορέα. 

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info@fdparnonas.gr 

2 Τετάρτη 

Υ1 # Συμμετοχή στη Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας Αρκαδίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και 
σεισμικών φαινομένων έτους 2014 που πραγματοποιήθηκε στη 
Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Τρίπολη. 

3 Πέμπτη 

Υ1 # Μετάβαση στο Κάστρο της Ωργιάς με τους φύλακες του Άστρους και 
τον υπεύθυνο του Τμήματος προστασίας στα πλαίσια ελέγχου της 
περιοχής από τυχόν παράνομες δραστηριότητες. 

# Συμπλήρωση των ωρών εργασίας των εργαζομένων του έτους 2013 
μέχρι και το Μάρτιο του 2014 και παράδοσή τους στην πρόεδρο του 
Φορέα. 

4 Παρασκευή 

 

Υ1 

# Συμπλήρωση των ωρών εργασίας των εργαζομένων του έτους 2013 
μέχρι και το Μάρτιο του 2014 και παράδοσή τους στην πρόεδρο του 
Φορέα. 

#  Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

# Καταχώρηση φύλλων καταγραφής συμβάντων φύλαξης 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυτοψιών φύλαξης με τα 
αντίστοιχα στίγματα (GPS) και φωτογραφίες 

# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα 

#Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις Πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες της ΠΠ 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

5 Σάββατο   

6 Κυριακή   

7 Δευτέρα 

 

 

Υ1 

# Συμπλήρωση των ωρών εργασίας των εργαζομένων του έτους 2013 
μέχρι και το Μάρτιο του 2014 και παράδοσή τους στην πρόεδρο του 
Φορέα. 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

# Συμπλήρωση των ωρών εργασίας των εργαζομένων του έτους 2013 
μέχρι και το Μάρτιο του 2014 και παράδοσή τους στην πρόεδρο του 
Φορέα. 

# Σύνταξη δελτίου αυτοψίας για τις κατολισθήσεις στο δρόμο από Άνω 
Βέρβενα προς Άνω Δολιανά 

# Σύνταξη επιστολής και αποστολή της προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για 
τις κατολισθήσεις στο δρόμο από Άνω Βέρβενα προς Άνω Δολιανά. 

8 Τρίτη 

Υ1 #   Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Σύνταξη εισήγησης για Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης «σχετικά με τη λειτουργία δυο (2) ποιμνιοστασίων σε 
περιοχή Natura 2000-GR 2520006 Κορυφές όρους Πάρνωνα και περιοχή 
Μονής Μαλεβής» του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στη θέση: “ΚΑΖΙΝΕΖΗ” της 
Τ.Κ. Παλαιοχωρίου. 

9 Τετάρτη 

Υ1 #   Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

# Μελέτη ΜΠΕ για ΑΕΠΟ σε ιχθυοκαλλιέργεια στη θέση Φουσκί στο Δήμο 
Νότιας Κυνουρίας  

10 Πέμπτη 

Υ1 # Σύνταξη εισήγησης για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για το Φράγμα 
Κελεφίνας του Νομού Λακωνίας. 

# Μελέτη ΜΠΕ για ΑΕΠΟ σε ιχθυοκαλλιέργεια στη θέση Φουσκί στο Δήμο 
Νότιας Κυνουρίας 

11 Παρασκευή 

Υ1 #  Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

# Καταχώρηση φύλλων καταγραφής συμβάντων φύλαξης 

# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα 

#Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις Πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες της ΠΠ 

# Άνοιγμα φακέλων για το διαγωνισμό προμήθειας του οχήματος 

# Σύνταξη Πρακτικού Αξιολόγησης για την Ανάθεση της προμήθειας του 
οχήματος. 

# Σύνταξη της Σύμβασης για την προμήθεια του οχήματος 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

12 Σάββατο   

13 Κυριακή   

14 Δευτέρα 

 

Υ1 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

# Τηλεφωνικές συνομιλίες για διευκρινήσεις σχετικά με τον Έλεγχο 
νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του 
προσωπικού. 

# Καταχώρηση φύλλων καταγραφής συμβάντων φύλαξης 

# Συμπλήρωση μηνιαίων δελτίων για του φύλακες. 

15 Τρίτη 

 

 

Υ1 

#. Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

# Σύνταξη δελτίου αυτοψίας για τη λειτουργία 2 ποιμνιοστασίων στη θέση 
ΚΑΖΙΝΕΖΗ στη Τ.Κ. Παλαιοχώρι του Δήμου Νότιας Κυνουρίας 

# Σύνταξη δελτίου αυτοψίας για παράνομες επιχωματώσεις-μπαζώματα 
στο δρόμο πριν τον Κοσμά σε κατάστημα εστιατόριο-ταβέρνα  

# Σύνταξη επιστολής και αποστολή της προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για 
παράνομες επιχωματώσεις-μπαζώματα στο δρόμο πριν τον Κοσμά σε 
κατάστημα εστιατόριο-ταβέρνα 

# Τηλεφωνικές συνομιλίες για διευκρινήσεις σχετικά με τον Έλεγχο 
νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του 
προσωπικού. 

# Συγκέντρωση όλων των παραστατικών και δικαιολογητικών πρόσληψης 
των εργαζομένων και αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την 
ταυτοποίηση της γνησιότητάς τους. 

16 Τετάρτη 

Υ1 #  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα 

#Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος για 2 εβδομάδες φύλαξης στις 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της ΠΠ 

# Αποστολή επιστολής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για παράνομες 
επιχωματώσεις-μπαζώματα στο δρόμο πριν τον Κοσμά σε κατάστημα 
εστιατόριο-ταβέρνα 

# Συγκέντρωση όλων των παραστατικών και δικαιολογητικών πρόσληψης 
των εργαζομένων και αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την 
ταυτοποίηση της γνησιότητάς τους. 

17 Πέμπτη Υ1 # ΡΕΠΟ 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

18 Παρασκευή Υ1 # ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

19 Σάββατο   

20 Κυριακή   

21 Δευτέρα Υ1 # ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

22 Τρίτη 

Υ1 # Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

# Τηλεφωνικές συνομιλίες για διευκρινήσεις σχετικά με τον Έλεγχο 
νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του 
προσωπικού και συμπλήρωση πινάκων σχετικά με τους εργαζομένους 
του Φορέα. 

# Καταχώρηση φύλλων καταγραφής συμβάντων φύλαξης 

# Συμπλήρωση μηνιαίων δελτίων για του φύλακες. 

# Συμπλήρωση εβδομαδιαίου δελτίου καταγραφής χρόνο-απασχόλησης. 

23 Τετάρτη 

Υ1 #  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

Συμμετοχή στο ΔΣ με θέματα περί Γνωμοδοτήσεων 

24 Πέμπτη Υ1 # ΑΔΕΙΑ 

25 Παρασκευή Υ1 # ΑΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ 

26 Σάββατο   

27 Κυριακή   

28 Δευτέρα 

 # Μετάβαση στην Αθήνα μαζί με τη πρόεδρο του ΔΣ και του Φορέα σε 
ημερίδα που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 και ώρα 
9:30-17:00 στο Αμφιθέατρο ΥΠΕΚΑ (Μεσογείων 119), με θέμα την έναρξη 
του Διαλόγου για το Εθνικό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης των 
Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας. 

29 Τρίτη 

Υ1 #  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

# Αυτοψία σε συνεργασία με στελέχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
συγκεκριμένα την προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος και τον 
προϊστάμενο του Τμήματος Υδροοικονομίας σε ιχθυοκαλλιέργεια στον 
όρμο στη θέση “ΦΟΥΣΚΙ” του Δήμου Νότιας Κυνουρίας Ο έλεγχος 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια γνωμάτευσης της ΜΠΕ έργου σχετικά με 
αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό της εν λόγω μονάδας 
ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας «ΣΕΛΟΝΤΑ».   

30 Τετάρτη Υ1 # Δελτίο αυτοψίας στα πλαίσια γνωμάτευσης της ΜΠΕ έργου σχετικά με 
αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό της εν λόγω μονάδας 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας «ΣΕΛΟΝΤΑ».   

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα 

#Αποστολή εβδομαδιαίου  & μηνιαίου προγράμματος φύλαξης στις 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της ΠΠ 

# Σύνταξη 1ου τετραμήνου Newsletter για το τμήμα Επόπτευσης/Φύλαξης 

# Σύνταξη γνωμοδοτήσεων για το φράγμα της Κελεφίνας και για δυο 
ποιμνιοστάσια στο Παλαιοχωρι. 

 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 

 

 

Μαρία Αναγνωστοπούλου 

 

 

Σωτηρίου Γεώργιος 

 

 

Χρήστος Χρυσομάλλης 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Ονομ/μο Απασχολούμενου: «ΑΓΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ» 

Ειδικότητα στο ΦΔ: «ΔΕ ΞΕΝΑΓΟΣ» 

Έτος: 2014                                            Μήνας: Απρίλιος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1  Τρίτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Έλεγχος μηνυμάτων στο press@fdparnonas.gr και στο 
fdparnona@gmail.com 

 Επιμέλεια βίντεο από τον απολογισμό δράσεων του Φορέα 
για τον μήνα Μάρτιο 

 Ανέβασμα βίντεο στο κανάλι του Youtube 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Προετοιμασία διαγωνισμού επιπρόσθετου εξοπλισμού 

παρακολούθησης 
 Ενημέρωση site Φορέα 
 Αποστολή δελτίου τύπου για τον εθελοντικό καθαρισμό 

του Lets do it Greece στις Καρυές Λακωνίας 
 Δημοσίευση διαγωνισμού επιπρόσθετου εξοπλισμού 

παρακολούθησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Φορέα 
 Ενημέρωση αρχείου δελτίων τύπου 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με Σύλλογο Καστάνιτσας 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 

2  Τετάρτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Έλεγχος μηνυμάτων στο press@fdparnonas.gr και στο 
fdparnona@gmail.com 

 Ανέβασμα βίντεο στα κανάλια του Youtube και στο Vimeo 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Προετοιμασίες για τον εθελοντικό καθαρισμό του Lets do it 

Greece 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων 
 Αποστολή ενημερωτικού υλικού στο ΥΠΕΚΑ 

3  Πέμπτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Έλεγχος μηνυμάτων στο press@fdparnonas.gr και στο 
fdparnona@gmail.com 

 Προετοιμασία διαγωνισμού επιπρόσθετου εξοπλισμού 
παρακολούθησης 

 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Επικοινωνία με τον ανάδοχο των πινακίδων 
 Προετοιμασίες για τον εθελοντικό καθαρισμό του Lets do it 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

Greece 
 Ενημέρωση σελίδας Youtube 
 Ενημέρωση βιογραφικού Φορέα 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Σύνταξη μηνιαίου φύλλου εργασίας μηνός Μαρτίου 
 Αποστολή νέου αριθμού Φαξ προς όλες τις επαφές 

4  Παρασκευή   Έλεγχος μηνυμάτων στο press@fdparnonas.gr και στο 
fdparnona@gmail.com 

 Συμμετοχή στον εθελοντικό καθαρισμό «Lets do it» στις 
Καρυές Λακωνίας 

 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Ενημέρωση σκληρών δίσκων 

5  Σάββατο   

6  Κυριακή    
7  Δευτέρα Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
 Έλεγχος μηνυμάτων στο press@fdparnonas.gr και στο 

fdparnona@gmail.com 
 Επικοινωνία με τον Πρόεδρο Μοτοσικλετιστών Σπάρτης για 

την διεξαγωγή χωμάτινου αγώνα στις Καρυές Λακωνίας 
 Συνάντηση με ανάδοχο του έργου των πινακίδων 
 Δημιουργία βίντεο  για τον εθελοντικό καθαρισμό «Lets do 

it» στις Καρυές Λακωνίας 
 Συνάντηση προσωπικού για τρέχοντα θέματα 
 Σύνταξη δελτίου τύπου για τον εθελοντικό καθαρισμό «Lets 

do it» στις Καρυές Λακωνίας 
 Ανέβασμα βίντεο στα κανάλια του Youtube και στο Vimeo 

8  Τρίτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Έλεγχος μηνυμάτων στο press@fdparnonas.gr και στο 
fdparnona@gmail.com 

 Ανέβασμα βίντεο στα κανάλια του Youtube και στο Vimeo 
 Αποστολή δελτίου τύπου για τον εθελοντικό καθαρισμό 

του Lets do it Greece στις Καρυές Λακωνίας 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Ενημέρωση site Φορέα 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Προετοιμασία διαγωνισμών του ΕΠΠΕΡΑΑ 
 Ενημέρωση βιογραφικού Φορέα 
 Ενημέρωση αρχείου δελτίων τύπου 
 Ενημέρωση αρχείου καταγραφής βίντεο 

9  Τετάρτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Έλεγχος μηνυμάτων στο press@fdparnonas.gr και στο 
fdparnona@gmail.com 

 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Προετοιμασία διαγωνισμών του ΕΠΠΕΡΑΑ 
 Ενημέρωση αρχείου ΕΠΠΕΡΑΑ για την παρακολούθηση του 

έργου των πινακίδων 
 Εξωτερικές εργασίες Φορέα 

10  Πέμπτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Έλεγχος μηνυμάτων στο press@fdparnonas.gr και στο 
fdparnona@gmail.com 

 Επικοινωνία με τακτικά μέλη για συνεδρίαση στα γραφεία 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

του Φορέα 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Συνάντηση με την Πρόεδρο του Φορέα στην Τρίπολη για 

τον διαγωνισμό των πινακίδων 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων 

11  Παρασκευή Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Έλεγχος μηνυμάτων στο press@fdparnonas.gr και στο 
fdparnona@gmail.com 

 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Σύνταξη κειμένων για τις πινακίδες 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Ενημέρωση αρχείου δελτίων τύπου 
 Ενημέρωση site Φορέα 
 Αποστολή δελτίου τύπου Το Ζώο της Εβδομάδας 

(Ασπάλακας) 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ανάδοχο των πινακίδων 

12  Σάββατο    
13  Κυριακή    
14  Δευτέρα Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
 Έλεγχος μηνυμάτων στο press@fdparnonas.gr και στο 

fdparnona@gmail.com 
 Σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης για τον διαγωνισμό 

επιπρόσθετου εξοπλισμού παρακολούθησης 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Συνάντηση προσωπικού για τους διαγωνισμούς του 

ΕΠΠΕΡΑΑ 
 Συνάντηση προσωπικού για τους εθελοντές 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Ενημέρωση σκληρών δίσκων 
 Σύνταξη σύμβασης για τον διαγωνισμό επιπρόσθετου 

εξοπλισμού παρακολούθησης 
 Σύνταξη κειμένων για τις πινακίδες 

15  Τρίτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Έλεγχος μηνυμάτων στο press@fdparnonas.gr και στο 
fdparnona@gmail.com 

 Τηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά μέλη του ΔΣ για 
συνεδρίαση στα γραφεία του Φορέα 

 Σύνταξη σύμβασης για τον διαγωνισμό επιπρόσθετου 
εξοπλισμού παρακολούθησης 

 Ενημέρωση σκληρών δίσκων 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Σύνταξη κειμένων για τις πινακίδες 
 Επιμέλεια Πασχαλινής κάρτας 

16  Τετάρτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Έλεγχος μηνυμάτων στο press@fdparnonas.gr και στο 
fdparnona@gmail.com 

 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Σύνταξη κειμένων για τις πινακίδες 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

 Σύνταξη κειμένων για το ΚΠΕ Καστάνιτσας 
 Πώληση προϊόντων του Πράσινου Ταμείου και ενημέρωση 

αρχείου δωρεών προϊόντων 
 Αποστολή Πασχαλινής Κάρτας 
  Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Συμπλήρωση φόρμας αποτίμησης δράσης για την 

εθελοντική καμπάνια «Lets do it Greece». 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 

17  Πέμπτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 ΡΕΠΟ 

18  Παρασκευή Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 ΑΡΓΙΑ 

19  Σάββατο   Ξενάγηση επισκεπτών στο ΚΠΕ Καστάνιτσας 
20  Κυριακή    ΡΕΠΟ 

21  Δευτέρα  Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 ΑΡΓΙΑ 

22  Τρίτη  Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Έλεγχος μηνυμάτων στο press@fdparnonas.gr και στο 
fdparnona@gmail.com 

 Τηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά μέλη του ΔΣ για 
συνεδρίαση στα γραφεία του Φορέα 

 Ενημέρωση βιβλίου επισκεπτών 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Αποστολή φωτογραφικού υλικού στον Σύλλογο της 

Καστάνιτσας 
 Εξωτερικές εργασίες του Φορέα 

23  Τετάρτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ/ 

 Έλεγχος μηνυμάτων στο press@fdparnonas.gr και στο 
fdparnona@gmail.com 

 Τηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά μέλη του ΔΣ για 
συνεδρίαση στα γραφεία του Φορέα 

 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Ενημέρωση σκληρών δίσκων 
 Σύνταξη μηνιαίου φύλλου εργασίας μηνός Απριλίου 
 Επικοινωνία με τον ανάδοχο των πινακίδων 

24  Πέμπτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 ΑΔΕΙΑ 

25  Παρασκευή  Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 ΑΔΕΙΑ 

26  Σάββατο   ΡΕΠΟ 
27  Κυριακή    ΡΕΠΟ 
28  Δευτέρα  Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
 Έλεγχος μηνυμάτων στο press@fdparnonas.gr και στο 

fdparnona@gmail.com 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

 Επικοινωνία με Δημοτικά Σχολεία Π. Άστρους και Λεωνιδίου 
για την εθελοντική καμπάνια Μεσόγειος ΣΟΣ 

 Συνάντηση τμήματος για προγραμματισμό δράσεων 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με κ. Καλπουτζάκη και αποστολή 

πινακίδων από Μαλεβή για τελικό έλεγχο 
 Προετοιμασία υλικού για την Γιορτή Κερασιού στον 

Πλάτανο 
 Επικοινωνία με Πολιτιστικό Σύλλογο Καστάνιτσας για 

ξενάγηση ορειβατικού συλλόγου από Αθήνα στο ΚΠΕ 
Καστάνιτσας 

 Επικοινωνία με ανάδοχο των πινακίδων 
 Επικοινωνία με Δημοτικό Σχολείο Βερβένων για τον 

προγραμματισμό δενδροφύτευσης στα Βέρβενα στο 
πλαίσιο της Παγκόσμιάς Ημέρας Βιοποικιλότητας.  

 Ενημέρωση σελίδας Facebbok 
29  Τρίτη   Έλεγχος μηνυμάτων στο press@fdparnonas.gr και στο 

fdparnona@gmail.com 
 Επικοινωνία με Δημοτικό Σχολείο Βερβένων για τον 

προγραμματισμό δενδροφύτευσης στα Βέρβενα στο 
πλαίσιο της Παγκόσμιάς Ημέρας Βιοποικιλότητας.  

 Ενημέρωση σκληρών δίσκων 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Συνάντηση προσωπικού για τον εθελοντισμό 
 Προετοιμασία υλικού για την Γιορτή Κερασιού στον 

Πλάτανο 
 Σύνταξη κειμένων για τις πινακίδες 

30  Τετάρτη   Έλεγχος μηνυμάτων στο press@fdparnonas.gr και στο 
fdparnona@gmail.com 

 Τηλεφωνική επικοινωνία με κ. Καλπουτζάκη και κ. 
Κωνσταντινίδη και αποστολή πινακίδων από Μαλεβή για 
τελικό έλεγχο 

 Συνάντηση με την Πρόεδρο του Φορέα στην Τρίπολη για 
τον διαγωνισμό των πινακίδων 

 Εξωτερικές εργασίες του Φορέα 
 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 

 

Μαρία Αναγνωστοπούλου (Πρόεδρος)  

 

Χρήστος Χρυσομάλλης 

 

Σωτηρίου Γεώργιος  
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Ονομ/μο Απασχολούμενου: Φωτεινή Δημάκου 

Ειδικότητα στο ΦΔ: ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 

Έτος: 2014                                           Μήνας: Απρίλιος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Ξενάγηση στο 2ο  Δημοτικό Σχολείο Άργους στον 
Μουστό με την Αικατερίνη Πανταζή  

# Κανένα συμβάν 

2 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

3 Πέμπτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

4 Παρασκευή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

&1.3: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Ξενάγηση στο Νηπιαγωγείο του Αγίου Ανδρέα για 
τη δράση Χελιδονίσματα μαζί με την Αικατερίνη 
Πανταζή & τον Τρυφωνόπουλο Γεώργιο 

# Κανένα συμβάν 

5 Σάββατο 
 

 

6 Κυριακή Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 



 
Φορέας Διαχείρισης  Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 2 
 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

&1.3: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Εργασία πεδίου στα πλαίσια της καταγραφής και 
αξιολόγησης των ειδών μανιταριών. 

7 Δευτέρα 
 

 

8 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

9 Τετάρτη  
#  

 

10 Πέμπτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Ξενάγηση στο νηπιαγωγείο του Παρ. Άστρους για 
τη δράση «Χελιδονίσματα» μαζί με την Πανταζή 
Αικατερίνη 

# Κανένα συμβάν 

11 Παρασκευή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

12 Σάββατο 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

&1.3: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Παρακολούθηση, καταγραφή και φωτογράφηση 
ειδών ασπόνδυλων με τον ανάδοχο για το 
Monitoring 

13 Κυριακή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Παρακολούθηση, καταγραφή και φωτογράφηση 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

προστατευόμενης περιοχής 
&1.3: Σύστημα 

παρακολούθησης-
αξιολόγησης της προστασίας 

κ διατήρησης 

ειδών ασπόνδυλων με τον ανάδοχο για το 
Monitoring 

14 Δευτέρα 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής & 

υποέργο 5: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Εργασία πεδίου ομάδας έργου αναδόχου 
καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών 
ασπόνδυλων 

15 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής & 

υποέργο 5: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Εργασία πεδίου ομάδας έργου αναδόχου 
καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών 
ασπόνδυλων 

16 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής & 

υποέργο 5: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Εργασία πεδίου ομάδας έργου αναδόχου 
καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών 
ασπόνδυλων 

17 Πέμπτη 
 

 

 

18 Παρασκευή 
 

# ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

19 Σάββατο 
 

 

20 Κυριακή 
 

 

21 Δευτέρα 
 

# ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

22 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

προστατευόμενης περιοχής # Κανένα συμβάν 

23 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

24 Πέμπτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής & 

υποέργο 5: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Εργασία πεδίου ομάδας έργου αναδόχου 
καταγραφής και παρακολούθησης των τύπων 
οικοτόπων 

25 Παρασκευή 
 

# ΑΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ 

 

26 Σάββατο 
 

 

27 Κυριακή 
 

 

28 Δευτέρα 
 

 

29 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής & 

Υπο-πακέτο εργασίας 2.2: 
Ενημέρωση κοινού 

# ΑΔΕΙΑ 

30 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# ΑΔΕΙΑ 

   
 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 

Μαρία Αναγνωστοπούλου 

 

Σωτηρίου Γεώργιος 

 

Χρήστος Χρυσομάλλης 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Ονομ/μο Απασχολούμενου: Ιωάννης Δημητρακόπουλος 

Ειδικότητα στο ΦΔ: ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 

Έτος: 2014                                            Μήνας: Απρίλιος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Ξενάγηση στο 2ο  Δημοτικό Σχολείο Άργους στον 
Μουστό με την Αικατερίνη Πανταζή  

# Κανένα συμβάν 

2 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

3 Πέμπτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

4 Παρασκευή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

&1.3: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Ξενάγηση στο Νηπιαγωγείο του Αγίου Ανδρέα για 
τη δράση Χελιδονίσματα μαζί με την Αικατερίνη 
Πανταζή & τον Τρυφωνόπουλο Γεώργιο 

# Κανένα συμβάν 

5 Σάββατο 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 



 
Φορέας Διαχείρισης  Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 2 
 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

&1.3: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

την ΠΠ. 

# Εργασία πεδίου στα πλαίσια της καταγραφής και 
αξιολόγησης των ειδών μανιταριών. 

6 Κυριακή 
 

 

7 Δευτέρα 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

8 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

9 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

10 Πέμπτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Ξενάγηση στο νηπιαγωγείο του Παρ. Άστρους για 
τη δράση «Χελιδονίσματα» μαζί με την Πανταζή 
Αικατερίνη 

# Κανένα συμβάν 

11 Παρασκευή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

12 Σάββατο   

13 Κυριακή   

14 Δευτέρα   

15 Τρίτη 
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και 
διατήρηση της 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 
εργασίας 1.2: Φύλαξη 

προστατευόμενης περιοχής 

την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

16 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

17 Πέμπτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

18 Παρασκευή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Λειτουργία κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας 

# Κανένα συμβάν 

19 Σάββατο 
 

 

20 Κυριακή 
 

 

21 Δευτέρα 
 

 

22 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# ΑΔΕΙΑ 

23 Τετάρτη 
 

 

24 Πέμπτη 
 

 

25 Παρασκευή 
 

# ΑΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ 

26 Σάββατο 
 

 

27 Κυριακή 
 

 

28 Δευτέρα 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

29 Τρίτη 
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και 
διατήρηση της 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
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βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 
εργασίας 1.2: Φύλαξη 

προστατευόμενης περιοχής 

την ΠΠ. 

# Εργασία στο πεδίο με ανάδοχο υπηρεσίας 
Καταγραφή & παρακολούθηση των ειδών 
θηλαστικών – Υποέργο 4 

# Κανένα συμβάν 

30 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

   
 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 

Μαρία Αναγνωστοπούλου 

 

Σωτηρίου Γεώργιος 

 

Χρήστος Χρυσομάλλης 

http://www.fdparnonas.g/


 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Ονομ/μο Απασχολούμενου: Γεώργιος Κωλέττης 

Ειδικότητα στο ΦΔ: ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 

Έτος: 2014                                           Μήνας: Απρίλιος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

2 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

3 Πέμπτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

4 Παρασκευή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

5 Σάββατο 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

6 Κυριακή 
 

 

7 Δευτέρα Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

8 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

9 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

10 Πέμπτη   

11 Παρασκευή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# ΑΔΕΙΑ 

12 Σάββατο   

13 Κυριακή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Συμμετοχή στους αγώνες μοτοσυκλετών στις 
Καρυές 

# Κανένα συμβάν 

14 Δευτέρα   

15 Τρίτη   

16 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

17 Πέμπτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

http://www.fdparnonas.g/
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

18 Παρασκευή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

19 Σάββατο 
 

 

20 Κυριακή 
 

 

21 Δευτέρα 
 

 

 

22 Τρίτη 
 

 

23 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

24 Πέμπτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

25 Παρασκευή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

26 Σάββατο 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

27 Κυριακή 
 

 

28 Δευτέρα 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

29 Τρίτη 
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και 
διατήρηση της 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

http://www.fdparnonas.g/
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 
εργασίας 1.2: Φύλαξη 

προστατευόμενης περιοχής 

την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

30 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

   
 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 

Μαρία Αναγνωστοπούλου 

 

Σωτηρίου Γεώργιος 

 

Χρήστος Χρυσομάλλης 

http://www.fdparnonas.g/


 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Ονομ/μο Απασχολούμενου: Γεώργιος Λυτρίβης 

Ειδικότητα στο ΦΔ: ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 

Έτος: 2014                                            Μήνας: Απρίλιος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής  

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

2 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής  

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

3 Πέμπτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

4 Παρασκευή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

5 Σάββατο 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

6 Κυριακή 
 

 

7 Δευτέρα 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

8 Τρίτη 
 

 

9 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

10 Πέμπτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

11 Παρασκευή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Μπαζωμένος χώρος στη θέση Πουρνάρος πλησίον 
του Κοσμά με σκοπό να το κάνει παρκινγκ. 

# Κανένα συμβάν 

12 Σάββατο 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

&1.3: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Παρακολούθηση, καταγραφή και φωτογράφηση 
ειδών ασπόνδυλων με τον ανάδοχο για το 
Monitoring 

13 Κυριακή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

&1.3: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Παρακολούθηση, καταγραφή και φωτογράφηση 
ειδών ασπόνδυλων με τον ανάδοχο για το 
Monitoring 

14 Δευτέρα   

15 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 
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προστατευόμενης περιοχής 

16 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

17 Πέμπτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

18 Παρασκευή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

19 Σάββατο 
 

 

20 Κυριακή 
 

 

21 Δευτέρα 
 

 

22 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# ΑΔΕΙΑ 

23 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

&1.3: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

24 Πέμπτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# ΑΔΕΙΑ 

25 Παρασκευή Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

# ΑΔΕΙΑ 
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διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

 

26 Σάββατο 
 

 

27 Κυριακή 
 

 

28 Δευτέρα 
 

 

29 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

30 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

   
 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 

Μαρία Αναγνωστοπούλου 

 

Σωτηρίου Γεώργιος 

 

Χρήστος Χρυσομάλλης 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Ονομ/μο Απασχολούμενου: Αργύριος Μπόγλης 

Ειδικότητα στο ΦΔ: ΠΕ Δασολόγος 

Έτος: 2014                                            Μήνας: Απρίλιος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Έλεγχος και διόρθωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια συμπληρωματικού 
εξοπλισμού παρακολούθησης 

# Συμπλήρωση αρχείου excel που στάλθηκε από την 
Διαχειριστική Αρχή και αφορά στην καταγραφή των 
κατηγοριών δαπανών με τα απαραίτητα στοιχεία 
(Αναδόχων, πληρωμών, συμβάσεων κλπ) του Υποέργου 1, 
του ποσοστού απορρόφησης κλπ.  

# Αποστολή ηλεκτρονικού ερωτήματος προς την 
Διαχείριση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΔΜΣ) σχετικά με πρόβλημα 
στην καταχώρηση στοιχείων έργου 

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού info@fdparnonas.gr 

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

2 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Διόρθωση/σύνταξη Δελτίου Τύπου σχετικά με τις 
δράσεις του ΦΔ για τον μήνα Μάρτιο με αφορμή τις 
Παγκόσμιες/Διεθνείς Ημέρες περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος του εν λόγω μήνα 

# Σύνταξη αναφοράς για τα τρέχοντα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο ΦΔ μετά από αίτημα του κ. Δημόπουλου, 
Προέδρου της ΟΔΕ 

# Σύνταξη επιστολής υποστήριξης του έργου SWOS: 
“Satellite-based Wetland Observation System” που θα 
υποβληθεί από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - 
Υγροτόπων 

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού info@fdparnonas.gr 

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

3 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Σύνταξη εγγράφου σχετικά με την ανάκληση του 
Πρόχειρου Διαγωνισμού μηνυμάτων και ανάρτηση του 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΦΔ  

# Ακύρωση λογαριασμού χρήστη στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και 
υποβολή εγγραφής νέου χρήστη λόγω προβλήματος του 
λογαριασμού του ΦΔ κατόπιν υποδείξεως της Διαχείρισης 
του συστήματος. 

# Επικοινωνία με δημοσιογράφο της Real news σχετικά με 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΦΔ για χρήση του σε 
ένθετο της Εφημερίδας σχετικό με το Περιβάλλον 

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού info@fdparnonas.gr 

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

4 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Συμπλήρωση υπολογιστικού φύλλου σχετικά με τις 
επιστολές και έγγραφα του Τμήματος Προστασίας & 
Διαχείρισης, ως στέλεχος του  

# Διόρθωση Δελτίου Τύπου σχετικά με το "ζώο της 
εβδομάδας" 

# Επικαιροποίηση υπολογιστικού φύλλου σχετικού με τις 
δαπάνες της Πράξης, ανά κατηγορία, μήνα, εξάμηνο, έτος. 

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού info@fdparnonas.gr 

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

5 Σάββατο Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 
# Εργασία πεδίου με την Ανάδοχο του Υποέργου 9 
"Καταγραφή και Αξιολόγηση των ειδών Μανιταριών" 

6 Κυριακή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 
# Εργασία πεδίου με την Ανάδοχο του Υποέργου 9 
"Καταγραφή και Αξιολόγηση των ειδών Μανιταριών" 

7 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης 
των δράσεων του ΦΔ 

# Διόρθωση Δελτίου Τύπου σχετικά με το "ζώο της 
εβδομάδας" 

# Συμπλήρωση αρχείου excel που στάλθηκε από την 
Διαχειριστική Αρχή και αφορά στην καταγραφή των 
κατηγοριών δαπανών με τα απαραίτητα στοιχεία 
(Αναδόχων, πληρωμών, συμβάσεων κλπ) του Υποέργου 1, 
του ποσοστού απορρόφησης κλπ.  

# Επικοινωνία με την νομικό σύμβουλο του ΦΔ σχετικά με 
το τεύχος προκήρυξης του έργου "Παραγωγή 
ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων και ταινιών" 

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού info@fdparnonas.gr 

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

8 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 
# Συμπλήρωση εισήγησης για Γνωμοδότηση επί της 
Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης «λειτουργία δυο (2) 
ποιμνιοστασίων σε περιοχή Natura 2000-GR 2520006 
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Κορυφές όρους Πάρνωνα και περιοχή Μονής Μαλεβής» 
του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στη θέση: “ΚΑΖΙΝΕΖΗ” της 
Τ.Κ. Παλαιοχωρίου, 

# Δημιουργία χάρτη θέσης για την Γνωμοδότηση επί της 
Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης «λειτουργία δυο (2) 
ποιμνιοστασίων σε περιοχή Natura 2000-GR 2520006 
Κορυφές όρους Πάρνωνα και περιοχή Μονής Μαλεβής» 
του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στη θέση: “ΚΑΖΙΝΕΖΗ” της 
Τ.Κ. Παλαιοχωρίου 

# Διόρθωση Τυποποιημένου Εντύπου Αξιολόγησης / 
Γνωμοδότησης του έργου «λειτουργία δυο (2) 
ποιμνιοστασίων σε περιοχή Natura 2000-GR 2520006 
Κορυφές όρους Πάρνωνα και περιοχή Μονής Μαλεβής» 
του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στη θέση: “ΚΑΖΙΝΕΖΗ” της 
Τ.Κ. Παλαιοχωρίου 

# Συνάντηση εργασίας με τα στελέχη του ΦΔ σχετικά με 
τον προγραμματισμό δράσεων εμπλοκής των ξένων 
εθελοντών (άφιξη 14-4-2014) 

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού info@fdparnonas.gr 

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

9 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Μετάβαση σε θέση αμμοληψίας στο ρέμα Βρασιάτη για 
έλεγχο των εργασιών από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 

# Έλεγχος τεύχους Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού 
«Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης - 
ευαισθητοποίησης» 

# Σύνταξη διαβιβαστικού σχετικά με αρχείο excel που 
στάλθηκε από την Διαχειριστική Αρχή και αφορά στην 
καταγραφή των κατηγοριών δαπανών με τα απαραίτητα 
στοιχεία (Αναδόχων, πληρωμών, συμβάσεων κλπ) του 
Υποέργου 1, του ποσοστού απορρόφησης κλπ., και 
αποστολή προς την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ/Μονάδα Β' 

# Διόρθωση εισηγήσεων της 3ης Συνεδρίασης του ΔΣ του 
ΦΔ 

# Αποστολή βεβαίωσης παρακράτησης ΦΠΑ σε ανάδοχο 
του ΦΔ 

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού info@fdparnonas.gr 

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

10 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Δημιουργία χάρτη θέσης για την Γνωμοδότηση επί της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
«Αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός της 
μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας "ΣΕΛΟΝΤΑ 
ΑΕΓΕ" σε θαλάσσια έκταση 65 στρ στον όρμο Φουσκί του 
Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ΠΕ Αρκαδίας». Ο χάρτης αφορά 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

την χωροθέτηση των χερσαίων εγκαταστάσεων του 
έργου  

# Οργάνωση ηλεκτρονικών φακέλων έργου ΕΠΠΕΡΑΑ 

# Σύνταξη κειμένων για χρήση τους στο τετραμηνιαίο 
Newsletter του Φορέα  

# Επικοινωνία με την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ για την έγκριση 
τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης 
Πράξης 

# Εξυπηρέτηση πολιτών σχετικά με όρους προστασίας για 
τα οικόπεδα που τους ενδιέφεραν. 

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού info@fdparnonas.gr 

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

11 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Έλεγχος και διόρθωση των Πρωτοκόλλων Αξιολόγησης 
των διαγωνισμών "Προμήθεια ΙΧ οχήματος 4χ4" και 
"Προμήθεια αυτόματων φωτογραφικών μηχανών" 

# Έλεγχος προσφορών στα πλαίσια υλοποίησης του 
έργου "Προμήθεια επιπρόσθετου εξοπλισμού 
παρακολούθησης" και σύνταξη Πρωτοκόλλου 
Αξιολόγησης ως μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης 

# Έλεγχος και διόρθωση των Σχεδίων σύμβασης των 
ανωτέρω (3) διαγωνισμών 

# Έλεγχος και διόρθωση των εισηγήσεων για το επόμενο 
ΔΣ του ΦΔ σχετικά με την έγκριση των Πρωτοκόλλων 
Αξιολόγησης και των Σχεδίων Σύμβασης των ανωτέρω (3) 
διαγωνισμών 

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού info@fdparnonas.gr 

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

12 Σάββατο 
 

 

13 Κυριακή 
 

 

14 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Συνάντηση εργασίας με τα στελέχη του ΦΔ σχετικά με 
την υλοποίηση της χρηματοδότησης του Πράσινου 
Ταμείου για το 2014  

# Συμμετοχή στην συνάντηση ενημέρωσης δύο (2) 
εθελοντών καταγόμενοι από την Ολλανδία σχετικά με τις 
δράσεις του ΦΔ που θα εμπλακούν καθώς και το έργο 
που επιτελεί ο ΦΔ γενικά. 

# Έλεγχος κατάστασης μετεωρολογικού σταθμού στην 
θέση Τζίτζινα Λακωνίας. 

15 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Επικαιροποίηση Σχεδίου Διαχείρισης της 
Προστατευόμενης Περιοχής 

# Συμπλήρωση υπολογιστικού φύλλου σχετικά με τις 
επιστολές και έγγραφα του Τμήματος Προστασίας & 

http://www.fdparnonas.g/
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Διαχείρισης, ως στέλεχος του  

# Διόρθωση Δελτίου Αυτοψίας σχετικά με επιχωματώσεις 
στον Κοσμά Αρκαδίας 

# Διόρθωση εγγράφου σχετικού με επιχωματώσεις στον 
Κοσμά Αρκαδίας 

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού info@fdparnonas.gr 

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

16 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # ΑΔΕΙΑ 

17 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # ΑΔΕΙΑ 

18 Παρασκευή 
 

 

19 Σάββατο 
 

 

20 Κυριακή 
 

 

21 Δευτέρα 
 

 

22 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Ρεπό 

23 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Ρεπό 

24 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Ρεπό 

25 Παρασκευή 
 

 

26 Σάββατο 
 

 

27 Κυριακή 
 

 

28 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Συμμετοχή στην Ημερίδα με θέμα: «Διάλογος για την 
οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος 
Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων 
Περιοχών» υπό τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη. Η Ημερίδα 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΥΠΕΚΑ. 

29 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Ενημέρωση Βιογραφικού ΦΔ έτους 2014 σχετικά με 
θέματα αρμοδιότητας μου 

# Διόρθωση νέων κειμένων του βιογραφικού του ΦΔ για 
το 2014 

# Συνάντηση εργασίας με τα στελέχη του ΦΔ σχετικά με 
τρέχοντα θέματα 

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού info@fdparnonas.gr 

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

30 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Σύνταξη ενημερωτικού εγγράφου σχετικά με τις 
εξελίξεις στην υλοποίηση του ΤΔΠΠ του ΦΔ 

# Διόρθωση κειμένων σχετικών με τις δράσεις του 
τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης εντός του 1ου 
Τετραμήνου 2014  

# Διόρθωση Δελτίου Αυτοψίας σχετικά με επέκταση 

http://www.fdparnonas.g/
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εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιέργειας στην θέση "ΦΟΥΣΚΙ" 
Νότιας Κυνουρίας 

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού info@fdparnonas.gr 

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 

Μαρία Αναγνωστοπούλου 

Χρήστος Χρυσομάλλης  

Γεώργιος Σωτηρίου 

http://www.fdparnonas.g/
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Ονομ/μο Απασχολούμενου: Ηλίας Πλακοκέφαλος 

Ειδικότητα στο ΦΔ: ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 

Έτος: 2014                                            Μήνας: Απρίλιος  

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

2 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

3 Πέμπτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

4 Παρασκευή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

5 Σάββατο 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής & 

Υπο-πακέτο εργασίας 2.2: 
Ενημέρωση κοινού 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Συμμετοχή στην εκδήλωση του ΦΔ για την 
πανευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών στον υγρότοπο 
Μουστού 

# Αλλαγή και τοποθέτηση ελαστικών 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

6 Κυριακή 
 

 

7 Δευτέρα 
 

 

8 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

9 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

10 Πέμπτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

11 Παρασκευή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

12 Σάββατο 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

13 Κυριακή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Συμμετοχή στους αγώνες μοτοσυκλετών στις 
Καρυές 

# Κανένα συμβάν 

14 Δευτέρα 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Εργασία στο πεδίο με τον ανάδοχο καταγραφής 
ασπονδύλων. 

http://www.fdparnonas.g/
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

# Κανένα συμβάν 

15 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής & 

υποέργο 5: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Εργασία πεδίου ομάδας έργου αναδόχου 
καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών 
ασπόνδυλων 

16 Τετάρτη 
 

 

17 Πέμπτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

18 Παρασκευή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Άνοιγμα του κέντρου ενημέρωσης στον Άγιο 
Πέτρο 

19 Σάββατο 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Άνοιγμα του κέντρου ενημέρωσης στον Άγιο 
Πέτρο 

20 Κυριακή 
 

 

21 Δευτέρα 
 

 

22 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

23 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

24 Πέμπτη Υποέργο 1: Πρόγραμμα για # Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

http://www.fdparnonas.g/
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

την προστασία και 
διατήρηση της 

βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 
εργασίας 1.2: Φύλαξη 

προστατευόμενης περιοχής & 
υποέργο 5: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Εργασία πεδίου ομάδας έργου αναδόχου 
καταγραφής και παρακολούθησης των τύπων 
οικοτόπων 

25 Παρασκευή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

26 Σάββατο 
 

 

27 Κυριακή 
 

 

28 Δευτέρα 
 

 

29 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

30 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

   
 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 

Μαρία Αναγνωστοπούλου 

 

Σωτηρίου Γεώργιος 

 

Χρήστος Χρυσομάλλης 

http://www.fdparnonas.g/


 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Ονομ/μο Απασχολούμενου: «ΑΓΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ» 

Ειδικότητα στο ΦΔ: «ΔΕ ΞΕΝΑΓΟΣ» 

Έτος: 2014                                            Μήνας: Απρίλιος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1  Τρίτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Συγκέντρωση υλικού για τη συνάντηση εργασίας με την Πρόεδρο ΔΣ στις 
03/04. 

 Εισαγωγή στοιχείων για διορθώσεις στον διαγωνισμό των Ημερίδων. 
 Εξάσκηση στη δημιουργία χελιδονοφωλιάς με πηλό για την υλοποίηση της 

δράσης «χελιδονίσματα» στις 4 και 7/04. 
 Συμπλήρωση αρχείου «Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών» για τον 

διαγωνισμό των Μηνυμάτων και Ταινιών. 
 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς τα Μέλη της 

Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού μηνυμάτων και ταινιών με 
κοινοποίηση σε αποδέκτες, για ενημέρωση περί ημερομηνιών και 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

2  Τετάρτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Ενημέρωση Πίνακα καταγραφής δελτίων τύπου. 
 Ενημέρωση Πίνακα καταγραφής βίντεο. 
 Συμπλήρωση στοιχείων σε πεδίο κειμένου στο YouTube. 
 Ενημέρωση Πίνακα παρουσιάσεων σε σχολεία. 
 Ανάρτηση στο site του ΦΔ ΔΤ «Μηνιαίος απολογισμός δράσεων του Φορέα 

Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού» με συνοδευτικό 
βίντεο. 

 Ανάρτηση βίντεο απολογισμού στο site, στη θέση του δτ και στη θέση των 
βίντεο. 

 Τηλεφωνική επικοινωνία και προγραμματισμός επίσκεψης ελέγχου 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τεχνικό. 

 Σύνταξη σχεδίου Πρακτικού Ι για την Επιτροπή Αξιολόγησης διαγωνισμού 
ταινιών και μηνυμάτων. 

 Σύνταξη σχεδίου Πρακτικού ΙΙ για την Επιτροπή Αξιολόγησης διαγωνισμού 
ταινιών και μηνυμάτων. 

 Σύνταξη σχεδίου Πρακτικού ΙΙΙ για την Επιτροπή Αξιολόγησης διαγωνισμού 
ταινιών και μηνυμάτων. 

 Συμπλήρωση στοιχείων στο αρχείο ΕΠΠΕΡΑΑ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ. 
3  Πέμπτη Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
 Εύρεση από διαδίκτυο και βιβλιογραφία βιβλιοθήκης ΦΔ, ονομασίας κοινής 

ελληνικής και αγγλικής σε είδη χλωρίδας για το έργο των πινακίδων. 
 Προώθηση προς ενημέρωση σε αποδέκτες δύο ηλεκτρονικών μηνυμάτων, 

α) αλλαγής αριθμού φαξ και β) δελτίο τύπου αναφορικά με τις δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του ΦΔ για τον μήνα Μάρτιο. 

 Τηλεφωνική επικοινωνία με Πρόεδρο για την ενημέρωση εργασιών του 
τμήματος. 

4  Παρασκευή   Συνάντηση εργασίας με Πρόεδρο ΔΣ. 

5  Σάββατο   
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

6  Κυριακή   

7  Δευτέρα Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Τηλεφωνική επικοινωνία με συνάδελφο από ΦΔ Νέστου για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τον διαγωνισμό των μηνυμάτων και ταινιών. 

 Τηλεφωνική επικοινωνία με Νομικό ΦΔ για την παροχή πληροφοριών 
σχετικά με τον διαγωνισμό των μηνυμάτων και ταινιών. 

 Τηλεφωνική επικοινωνία με Πρόεδρο ΔΣ για ενημέρωσή της σχετικά με τη 
διαδικασία του διαγωνισμού των μηνυμάτων και ταινιών. 

 Συμπλήρωση νέων στοιχείων στον ανωτέρω διαγωνισμό.  
 Σύνταξη ηλεκτρονικού μηνύματος με επισυναπτόμενο αρχείο τον ανωτέρω 

διαγωνισμό και αποστολή του στη Νομικό για έλεγχο. 
 Αποδελτίωση ΔΤ «Μηνιαίος απολογισμός δράσεων του Φορέα Διαχείρισης 

όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού». 
 Έλεγχος ΔΤ και βίντεο για τον εθελοντικό καθαρισμό στις Καρυές. 
 Συνάντηση με τον ανάδοχο του έργου των πινακίδων για την ενημέρωσή του 

αναφορικά με την εξέλιξη των εργασιών των πινακίδων της μονής Μαλεβής. 
8  Τρίτη Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
 Συνάντηση εργασίας με Πρόεδρο ΔΣ για το έργο των πινακίδων. 

9  Τετάρτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Εύρεση από διαδίκτυο και βιβλιογραφία βιβλιοθήκης ΦΔ, ονομασίας κοινής 
ελληνικής και αγγλικής σε είδη χλωρίδας για το έργο των πινακίδων. 

 Σύνταξη εισηγήσεων για το Θέμα 1 και Θέμα 3.1 για το προγραμματισμένο 
ΔΣ στις 16/04/14. 

10  Πέμπτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Συμμετοχή στην πραγματοποίηση επίσκεψης στο νηπιαγωγείο παρ. Άστρους 
στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Χελιδονίσματα». 

 Αποθήκευση και αρχειοθέτηση στους 2 σκληρούς δίσκους του ΦΔ, τις 
φωτογραφίες της ανωτέρω εκδήλωσης.   

 Εύρεση από διαδίκτυο και βιβλιογραφία βιβλιοθήκης ΦΔ, ονομασίας κοινής 
ελληνικής και αγγλικής σε είδη χλωρίδας για το έργο των πινακίδων. 

 Τηλεφωνική επικοινωνία με μέλος ΔΣ για την αποστολή πληροφοριών 
αναφορικά με το έργο των πινακίδων.  

11  Παρασκευή Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Συμπλήρωση νέων στοιχείων επί του διαγωνισμού Μηνυμάτων και ταινιών 
έπειτα από παρατηρήσεις της νομικού.  

 Σύνταξη ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος με το σχετικό 
επισυναπτόμενο αρχείο προς την Πρόεδρο του ΔΣ σχετικά με τον ανωτέρω 
διαγωνισμό. 

 Διόρθωση του προγράμματος εργασίας του τμήματος. 
 Τηλεφωνική επικοινωνία και προγραμματισμός συνάντησης εργασίας με τον 

γραφίστα του έργου των πινακίδων.  
 Έλεγχος και διαγραφή μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

press@fdparnonas.gr 
12  Σάββατο   
13  Κυριακή   
14  Δευτέρα Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
 Συμπλήρωση πίνακα με παρουσιάσεις στα σχολεία (από τις παρουσιάσεις σε 

2 νηπιαγωγεία). 
 Συνάντηση εργασίας με τον γραφίστα. 
 Εύρεση από διαδίκτυο και βιβλιογραφία βιβλιοθήκης ΦΔ, ονομασίας κοινής 

ελληνικής και αγγλικής σε είδη χλωρίδας για το έργο των πινακίδων. 
 Συμμετοχή σε συνάντηση παρουσίασης σε δύο εθελοντές από το εξωτερικό. 
 Συνάντηση σε ενημέρωση προσωπικού σχετικά με προγραμματισμό 

εργασιών σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. 
15  Τρίτη Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
 Συμπλήρωση νέων στοιχείων επί του διαγωνισμού Μηνυμάτων και ταινιών 

έπειτα από παρατηρήσεις της νομικού.  
 Τηλεφωνική επικοινωνία με συνάδελφο από ΦΔ Οίτης για ενημέρωση 

σχετικά με λεπτομέρειες διαγωνισμού. 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με Πρόεδρο ΔΣ για την ενημέρωση σε θέματα που 

αφορούν στον διαγωνισμό των μηνυμάτων και ταινιών. 

http://www.fdparnonas.g/
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

 Διόρθωση σε κείμενα του ανωτέρω διαγωνισμού. 
 Σύνταξη ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος στους Υπεύθυνους 

Τμημάτων για την προετοιμασία τους για τις ανάγκες επιμέλειας του 4ου 
Newsletter και αποστολή του. 

 Σύνταξη ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος για τον προγραμματισμό 
συνάντησης εργασίας με θέμα το πρόγραμμα του εθελοντισμού και 
αποστολή του στο άμεσα εμπλεκόμενο προσωπικό του ΦΔ. 

16  Τετάρτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Ενημέρωση βιογραφικού. 
 Εύρεση από το διαδίκτυο πρότυπα Newsletters.    
 Τηλεφωνική επικοινωνία με Πρόεδρο ΔΣ για την ενημέρωση σε θέματα που 

αφορούν στον διαγωνισμό των μηνυμάτων και ταινιών. 
 Συμπλήρωση νέων στοιχείων επί του διαγωνισμού Μηνυμάτων και ταινιών 

έπειτα από παρατηρήσεις της Προέδρου και της νομικού.  
 Έλεγχος και διαγραφή μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

press@fdparnonas.gr 
17  Πέμπτη Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
 Συμπλήρωση νέων στοιχείων και διόρθωση του διαγωνισμού των Ημερίδων. 
 Έλεγχος και διαγραφή μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

press@fdparnonas.gr 
18  Παρασκευή   

19  Σάββατο   Εργασία στο Κέντρο Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου.  

20  Κυριακή    

21  Δευτέρα    

22  Τρίτη  Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

ΑΔΕΙΑ 

23  Τετάρτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ/ 

ΑΔΕΙΑ 

24  Πέμπτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

ΑΔΕΙΑ 

25  Παρασκευή  Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

ΑΔΕΙΑ 

26  Σάββατο   

27  Κυριακή    

28  Δευτέρα  Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Συνάντηση εργασίας με στελέχη του τμήματος για την ανάθεση και τον 
προγραμματισμό των ενεργειών. 

 Αρχειοθέτηση εισερχόμενου αρχείου με δείγματα από το έργο των 
πινακίδων. 

 Διόρθωση προγράμματος ξεναγών μηνός Απριλίου. 
 Προώθηση ηλεκτρονικού μηνύματος με αρχεία δείγματα πινακίδων σε 

Πρόεδρο για επιβεβαίωση εκτύπωσης. 
 Εύρεση φωτογραφιών από αρχείο ΦΔ για την προβολή τους σε πινακίδα. 

Ενημέρωση ηλεκτρονικού φακέλου γα την παράδοσή του στον γραφίστα. 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με τεχνικό Η/Υ για επίλυση προβλήματος σε 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
 Συμπλήρωση μηνιαίου προγράμματος ξεναγών μηνός Μαίου. 

29  Τρίτη  Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με το προσωπικό του γραφείου για τον 
προγραμματισμό εργασιών. 

 Παρουσίαση του προγράμματος εθελοντών στη συνάντηση εργασίας με το 
προσωπικό. 

 Διόρθωση διαγωνισμού Ημερίδων.  
 Συλλογή στοιχείων για την επιμέλεια του Newsletter α΄ τετραμήνου 2014. 

http://www.fdparnonas.g/
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

 Συνάντηση εργασίας με τον γραφίστα του έργου των πινακίδων για τη 
διόρθωση σε πινακίδες της περιοχής μονής Μαλεβής.   

30  Τετάρτη  Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Τηλεφωνική επικοινωνία με τεχνικό Η/Υ για την επίλυση προβλήματος στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Τμήματος.  

 Σύνταξη επιστολής προς τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Τρίπολης στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντισμού.  

 Αποστολή εγγράφου μέσω φαξ προς την ανωτέρω Υπηρεσία και μέσω 
ταχυδρομείου.  

 Συγκέντρωση στοιχείων για αίτημα προσφοράς προμήθειας για α) γραφικής 
ύλης και β) ελαφριού γεύματος. 

 Τηλεφωνική επικοινωνία με γραφίστα για τη διόρθωση στοιχείου σε 
πινακίδα. 

 Τηλεφωνική επικοινωνία με Πρόεδρο για την προώθηση πινακίδας προς 
έλεγχο στην κα Δασκαλάκου μέλος του ΔΣ. 

 Τηλεφωνική επικοινωνία με κα Δασκαλάκου για την επιβεβαίωση και την 
προώθηση πινακίδας για έλεγχο. 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 

 

Μαρία Αναγνωστοπούλου (Πρόεδρος)  

 

Χρήστος Χρυσομάλλης 

 

Σωτηρίου Γεώργιος  
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Ονομ/μο Απασχολούμενου: «Πανταζή Κατερίνα» 

Ειδικότητα στο ΦΔ: ΤΕ Ξεναγός  

Έτος: 2014                                            Μήνας: Απριλίου  

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Τρίτη Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 
press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. 
Προώθηση μηνυμάτων. 

# Προετοιμασία κατασκευής μιας δοκιμαστικής φωλιάς 
για χελιδόνια στο χώρο του γραφείου στο πλαίσιο της 
οργάνωσης της εκδήλωσης «Χελιδονίσματα 2014». 
Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος κ. Ψύχα από την ΕΟΕ 
για κατεύθυνση.  

# Φωτοτυπίες και εργασίες αρχειοθέτησης εγγράφων.  

# Ξενάγηση της ΣΤ΄ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Άργους, στο ΚΠΕ Άστρους και στον υγρότοπο Μουστού. 
Ενημέρωση βιογραφικού ΦΔ, βιβλίου επισκεπτών, 
αρχείου ξεναγήσεων, ιστοσελίδας ΦΔ. Αποστολή 
σχετικού ευχαριστήριου μηνύματος και αναμνηστικών 
φωτογραφιών επίσκεψης στο Σχολείο. Αποθήκευση 
φωτογραφιών. 

2 Τετάρτη  Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 
press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. 
Προώθηση μηνυμάτων. 

# Αποστολή ΔΤ με θέμα «Ο Φορέας Διαχείρισης 
καλωσορίζει την άνοιξη και τα χελιδόνια!». Ενημέρωση 
ιστοσελίδας, αρχείου ΔΤ. Αποδελτίωσή του.  

# Συνάντηση εργασία με Πρόεδρο ΦΔ στην Τρίπολη 
σχετικά με Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής 
Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο 
«Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων». 

3 Πέμπτη  Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 
press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. 
Προώθηση μηνυμάτων.  

# Αποδελτίωση ΔΤ με θέμα «Ο Φορέας Διαχείρισης 
καλωσορίζει την άνοιξη και τα χελιδόνια!».  

# Αποστολή μηνυμάτων σε Φορείς Αποστολής και 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

εθελοντές σχετικά με πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 
Εθελοντικής Υπηρεσίας. Κρατήσεις αεροπορικών 
εισιτηρίων και ταξιδιωτική ασφάλιση εθελοντών. 
Τηλεφωνική επικοινωνία με τουριστικό πρακτορείο και 
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης σχετικά.  

# Αποστολή μηνύματος σε επαφές ΦΔ σχετικά με αλλαγή 
αριθμού Φαξ.  

# Προετοιμασία για δράση «χελιδονίσματα». Εκτυπώσεις – 
φωτοτυπίες και προετοιμασία πηλού και χαρτοκιβωτίων.  

# Τηλεφωνική επικοινωνία με Γυμνάσιο Λουτρακίου 
Κορινθίας σχετικά με προγραμματισμό επίσκεψης στον 
υγρότοπο Μουστού και στο ΚΠΕ Άστρους. Ενημέρωση 
ημερολογίου δράσεων τμήματος ενημέρωσης.  

# Επιμέλεια πρακτικού συνεδρίασης ΔΣ 21/3/2014. 
Σύνταξη αποσπασμάτων αναφορικά με έργο υπηρεσιών 
καθαριότητας μηνός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2014. 
Αποστολή Πρακτικού για έλεγχο από τα μέλη του ΔΣ.  

# Αποθήκευση 2ου Πρακτικού ΔΣ (21-3-2014) σε CD-ROM 
και αρχειοθέτησή του στο φάκελο του ΔΣ. 

4 Παρασκευή Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 
press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. 
Προώθηση μηνυμάτων. 

# Συμμετοχή στη δράση Χελιδονίσματα. Παρουσίαση στο 
Νηπιαγωγείο Αγ. Ανδρέα το θέμα «Υποδεχόμαστε την 
Άνοιξη και τα χελιδόνια» και στη συνέχεια κατασκευή 
χελιδονοφωλιών με τη συμμετοχή των μαθητών. 
Αποθήκευση φωτογραφιών. Ενημέρωση Βιογραφικού 
ΦΔ.  

# Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην Πρόεδρο ΦΔ 
αναφορικά με την Πρόσκληση και τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης του επόμενου ΔΣ. Αποστολή 
ενημερωτικού μηνύματος σε όλα τα μέλη του ΔΣ για τον 
προγραμματισμό ΔΣ στις 23/4 στο ΚΠΕ Άστρους. 
Τηλεφωνική επικοινωνία με μέλος ΔΣ σχετικά με το θέμα 
αυτό. 

# Αποστολή ΔΤ «Το ζώο της εβδομάδας: Σπιτόφιδο 
(Zamenis situlus)» και επιμέλεια video με το ζώο. 
Ανέβασμα video στο youtube και στο vimeo. Ενημέρωση 
ιστοσελίδας ΦΔ, αρχείου καταγραφής ΔΤ. 

# Σύνταξη εισήγησης για επόμενο ΔΣ με θέμα [Έγκριση 
πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες 
καθαριότητας» για τον μήνα Μάρτιο 2014]. 

5 Σαββάτο  Υ1  

6 Κυριακή Υ1 # Επίσκεψη πεδίου με Ανάδοχο και ομάδα εικοσιπέντε 
φοιτητών στο πλαίσιο του υποέργου μανιταριών, στην 
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περιοχή Αγίου Πέτρου - Καστρίου.  

7 Δευτέρα Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 
press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. 
Προώθηση μηνυμάτων. 

# Προσαρμογή κειμένου διακήρυξης Διαγωνισμού για την 
ανάθεση της προμήθειας «Παραγωγή εντύπων και υλικών 
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης» από ανοικτό σε 
πρόχειρο διαγωνισμό.  

# Τηλεφωνική επικοινωνία με εκπρόσωπους εταιριών που 
σχετίζονται με εκτυπώσεις, δημιουργία ιστοσελίδων 
αναφορικά με τη διακήρυξη για την ανάθεση της 
προμήθειας «Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης 
– ευαισθητοποίησης». 

# Επιμέλεια και μετάφραση κειμένων για Πινακίδες 
Μουστού. Τηλεφωνική επικοινωνία με την κ. Sue Davy και 
την Πρόεδρο ΔΣ για διορθώσεις. Προώθηση μηνύματος 
προς Πρόεδρο ΔΣ.  

# Συνάντηση εργασίας με Ανάδοχο έργου προμήθειας 
πινακίδων ΦΔ και ενημέρωσή του για τις εκκρεμότητες 
των πινακίδων υγροτόπου Μουστού.  

# Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος σε μέλη 
προσωπικού για την έλευση των τριών εθελοντών από 
την Ολλανδία για προγραμματισμό δράσεων εβδομάδας.  

# Αποδελτίωση ΔΤ «Το ζώο της εβδομάδας: Σπιτόφιδο 
(Zamenis situlus)».  

# Επιμέλεια εισήγησης και συνημμένων για επόμενο ΔΣ: 
Θέμα 3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του 
υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για το μήνα 
Μάρτιο του 2014. 

8 Τρίτη Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 
press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. 
Προώθηση μηνυμάτων. 

# Αποστολή Πρόσκλησης για επόμενη τακτική 
συνεδρίαση ΔΣ σε όλα τα μέλη ΔΣ.  

# Επιμέλεια κειμένων για Πινακίδες Μουστού. Τηλεφωνική 
επικοινωνία με την Πρόεδρο ΔΣ για διορθώσεις.  

# Φωτοτυπίες και εργασίες αρχειοθέτησης εγγράφων.  

# Αποθήκευση επαφών λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr – δημιουργία αντιγράφου 
ασφαλείας.  

# Τηλεφωνική επικοινωνία με εθελοντές. Τηλεφωνική 
επικοινωνία με Εθνικό Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου 
Μάθησης σχετικά με την αποστολή της Σύμβασης του 
Προγράμματος της ΕΕΥ, την έκδοση VISA για εθελόντρια 
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από Τουρκία και την ιατροφαρμακευτική ασφάλιση των 
εθελοντών (ασφάλεια AXA).  

# Συνάντηση εργασίας προσωπικού για προετοιμασία 
ημερήσιου/ εβδομαδιαίου προγράμματος εθελοντών από 
την Ολλανδία.  

# Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος σε Φορείς 
Αποστολής και εθελοντές περί έκδοσης πιστοποιητικού 
ασφάλισης των εθελοντών.  

# Αποδελτίωση ΔΤ «Το ζώο της εβδομάδας: Σπιτόφιδο 
(Zamenis situlus)».  

# Αποστολή στοιχείων καταλυμάτων περιοχής Παρ. 
Άστρους προς ανάδοχο έργου παρακολούθησης.  

9 Τετάρτη Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 
press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. 
Προώθηση μηνυμάτων. 

# Προσαρμογή κειμένου διακήρυξης Διαγωνισμού για την 
ανάθεση της προμήθειας «Παραγωγή εντύπων και υλικών 
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης» από ανοικτό σε 
πρόχειρο διαγωνισμό.  

# Επιμέλεια εισηγήσεων και συνημμένων για επόμενο ΔΣ. 
Θέμα 2.1 Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 26/2014 απόφασης ΔΣ 
σχετικά με την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης Ανοικτού 
Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας 
«Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης - 
ευαισθητοποίησης». Θέμα 3.2 Έγκριση σχεδίου 
διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση της 
προμήθειας «Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης 
- ευαισθητοποίησης». 

# Αποστολή παρουσίασης θεμάτων ημερήσιας διάταξης 
και συνημμένων για επόμενο ΔΣ., σε τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη ΔΣ. 

# Επιμέλεια κειμένων για Πινακίδες Μουστού. Τηλεφωνική 
επικοινωνία με την Πρόεδρο ΔΣ για διορθώσεις. 
Προγραμματισμός συνάντησης εργασίας με γραφίστα 
αναδόχου έργου Πινακίδων. 

# Φωτοτυπίες και εργασίες αρχειοθέτησης εγγράφων.  

10 Πέμπτη Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 
press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. 
Προώθηση μηνυμάτων. 

# Συμμετοχή στη δράση Χελιδονίσματα. Παρουσίαση στο 
Νηπιαγωγείο Παρ. Άστρους το θέμα «Υποδεχόμαστε την 
Άνοιξη και τα χελιδόνια» και στη συνέχεια κατασκευή 
χελιδονοφωλιών με τη συμμετοχή των μαθητών. 
Επεξεργασία και αποθήκευση φωτογραφιών. Ενημέρωση 
Βιογραφικού ΦΔ. Αποστολή ευχαριστήριου μηνύματος 
και φωτογραφιών στα δύο Νηπιαγωγεία που συμμετείχαν 
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στη δράση.  

# Επιμέλεια κειμένων για Πινακίδες Μουστού. Τηλεφωνική 
επικοινωνία με την Πρόεδρο ΔΣ για διορθώσεις. 
Προγραμματισμός συνάντησης εργασίας με γραφίστα 
αναδόχου έργου Πινακίδων. 

# Φωτοτυπίες και εργασίες αρχειοθέτησης εγγράφων.  

# Ενημέρωση αρχείου Παρουσίασης Θεμάτων επόμενου 
ΔΣ.  

# Αποστολή μηνύματος στην Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία, υπόψη κας. Τρίγκου με θέμα «Χορήγηση 
αντιτύπων του Λευκώματος "Birding in Greece"». 

# Τηλεφωνική επικοινωνία Φορέα Αποστολής μέσω 
Skype, για την έκδοση VISA για εθελόντρια από Τουρκία 
και την ιατροφαρμακευτική ασφάλιση των εθελοντών 
(ασφάλεια AXA).  

# Αποδελτίωση ΔΤ «Το ζώο της εβδομάδας: Σπιτόφιδο 
(Zamenis situlus)».  

11 Παρασκευή Υ1 Ρεπό 

12 Σάββατο Υ1  

13 Κυριακή Υ1  

14 Δευτέρα Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 
press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. 
Προώθηση μηνυμάτων. 

# Υποδοχή εθελοντών από Ολλανδία. Παρουσίαση με 
τίτλο «Protected Area of mount Parnon & Moustos 
wetland».  

# Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος σε εθελοντές 
αναφορικά με συμπλήρωση του μηνιαίου φύλλου 
εργασίας και της χρήσης Wi-Fi ασυρμάτου internet στο 
χώρο του γραφείου.  

# Εργασία πεδίου με ανάδοχο υπηρεσίας καταγραφής 
ψαριών (Υποέργο 8). Αποθήκευση φωτογραφιών και 
βίντεο.  

15 Τρίτη Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 
press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. 
Προώθηση μηνυμάτων. 

# Εργασίες αρχειοθέτησης εγγράφων. Φωτοτυπίες. 

# Αποστολή μηνυμάτων σε εθελοντές και Φορείς 
Αποστολής σχετικά με το θέμα της Ευρωπαϊκής 
Εθελοντικής Υπηρεσίας. Συνομιλία μέσω Skype με 
εθελόντρια από Τουρκία για επίλυση ζητήματος 
αναφορικά με την έκδοση της ταξιδιωτικής της VISA. 

# Σύνταξη του υπ’ αριθ. 502/15-4-2014 εγγράφου με τίτλο 
«Invitation Letter» και αποστολή του στην εθελόντρια από 
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την Τουρκία.  

# Σύνταξη ημερολογίου κίνησης εθελοντών για τις 
ημερομηνίες 14-15/4/2014.  

# Τηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ για την παρουσία τους 
στην 3η για το 2014 τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ.  

# Ενημέρωση αρχείου ΕΠΠΕΡΑΑ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΕΡΓΩΝ.xls ως υπεύθυνη έργου 1) Υπηρεσίες 
Καθαριότητας. 

# Επιμέλεια παρουσίασης θεμάτων και συνημμένων, 
εκτός ημερήσιας διάταξης, για την 3η τακτική συνεδρίαση 
του ΔΣ που θα πραγματοποιηθεί στις 23-4-2014. 

# Σύνταξη του υπ’ αριθμ. 505/15-4-2014 εγγράφου με 
θέμα «Διαβίβαση ενημερωτικού σημειώματος για τις 
προγραμματιζόμενες δράσεις του Φορέα Διαχείρισης 
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού για την περίοδο 
Μάρτιος - Ιούνιος 2014». Αποστολή μηνύματος και 
συνημμένων στο Δημοτικό Σχολείο Βλαχοκερασιάς.  

16 Τετάρτη Υ1 Άδεια  

17 Πέμπτη Υ1 Άδεια  

18 Παρασκευή Υ1 Αργία  

19 Σάββατο Υ1  

20 Κυριακή Υ1  

21 Δευτέρα Υ1 Αργία  

22 Τρίτη Υ1  

23 Τετάρτη Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 
press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. 
Προώθηση μηνυμάτων. 

# Τηλεφωνική επικοινωνία με μέλη ΔΣ σχετικά με τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης της 3ης τακτικής 
συνεδρίασης Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης (23/4/2014).  

# Αποστολή μηνύματος στην Γενική Γραμματεία ΥΠΕΚΑ 
για τη συμμετοχή του ΦΔ στην ημερίδα με θέμα 
«Διάλογος Εθνικό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών» που θα πραγματοποιηθεί 
τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 στο Αμφιθέατρο ΥΠΕΚΑ.  

# Τηλεφωνική επικοινωνία με αναδόχους 
Παρακολούθησης της Χλωρίδας και με ομάδα τύπων 
οικοτόπων σχετικά με τον προγραμματισμό των 
επισκέψεών τους στην ππ. Αποστολή μηνύματος στον 
υπεύθυνο έργου και στα μέλη της ομάδας έργου για 
ενημέρωση.  

# Αποστολή μηνύματος στο μέλος του ΔΣ κ. Λεοντίδη 
σχετικά με συμμετοχή του ΦΔ για την παραχώρηση 
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φωτογραφιών για την έκθεση που διοργανώνει το 
Μουσείο Γουλανδρή. Τηλεφωνική επικοινωνία. 

# Αποστολή εξαρτημάτων μετεωρολογικού σταθμού στον 
κ. Κακούρο, στο ΕΚΒΥ για αποθήκευση και περεταίρω 
αξιοποίηση. Τηλεφωνική επικοινωνία.  

# Τηλεφωνική επικοινωνία με Συντονιστή ΦΔ για 
τρέχοντα θέματα.  

# Επίσκεψη για παρακολούθηση υγροτόπου Μουστού 
μαζί με εθελοντές από Ολλανδία.  

# Ξενάγηση ομάδας επισκεπτών στο ΚΠΕ Άστρους. 
Ενημέρωση Βιβλίου Επισκεπτών, Αρχείου Ξεναγήσεων.  

24 Πέμπτη Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 
press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. 
Προώθηση μηνυμάτων. 

# Επίσκεψη πεδίου με Ανάδοχο Υποέργου 
Παρακολούθησης Οικοτόπων.  

# Προώθηση μηνύματος σε μέλη ΔΣ αναφορικά με τη 
Διακήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής 
Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο 
«Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων» 
για διορθώσεις ή/και παρατηρήσεις.  

# Προώθηση μηνύματος σε προσωπικό ΦΔ για 
προγραμματισμό συνάντησης εργασίας αναφορικά με 
τον εθελοντισμό.  

# Οργάνωση ημερήσιου προγράμματος εθελοντών. 

25 Παρασκευή Υ1 Αργία  

26 Σάββατο Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 
press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. 
Προώθηση μηνυμάτων. 

# Επίσκεψη πεδίου με Ανάδοχο Υποέργου 
Παρακολούθησης Οικοτόπων.  

# Οργάνωση ημερήσιου προγράμματος εθελοντών.  

27 Κυριακή Υ1  

28 Δευτέρα Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 
press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. 
Προώθηση μηνυμάτων. Προσθήκη νέων επαφών στην 
ενότητα Εθελοντές και Επαφές ΦΔ.  

# Οργάνωση ημερήσιου προγράμματος εθελοντών. 

# Προώθηση μηνύματος με στοιχεία επικοινωνίας 
καταλυμάτων περιοχής Παρ. Άστρους σε Επιστημονικό 
Υπεύθυνο Υποέργου Παρακολούθησης Ασπονδύλων 

# Επίσκεψη πεδίου για απελευθέρωση δύο φιδιών 
(Zamenis situlus) στον υγρότοπο Μουστού. Λήψη 
δείγματος νερού από λιμνοθάλασσα για το ενυδρείο του 

http://www.fdparnonas.g/
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γραφείου με Aphanius almeriensis 

# Επιμέλεια πρακτικού 3ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ 
23/4/2014.  

# Ενημέρωση Βιογραφικού με θέμα, «(14/4/2014) 
Υποδοχή δύο νέων εθελοντών από το εξωτερικό» και με 
το θέμα, «Το έργο LIFE+ ΦΥΣΗ LIFE07 NAT/GR/000286 με 
τίτλο «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον 
Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης 
προσέγγισης» συμμετέχει στο πρώτο Ευρωπαϊκό Βραβείο 
Natura 2000». 

# Επικοινωνία με γραφίστα αναδόχου υποέργου 
Πινακίδων για προγραμματισμό συνάντησης εργασίας.  

# Τηλεφωνική επικοινωνία με εθνική υπηρεσία και 
αποστολή μηνυμάτων σε εθελοντές του προγράμματος 
EVS.  

29 Τρίτη  Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 
press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. 
Προώθηση μηνυμάτων. Προσθήκη νέων επαφών στην 
ενότητα Φορείς Διαχείρισης.  

# Οργάνωση ημερήσιου προγράμματος εθελοντών. 

# Φωτοτυπίες και αρχειοθέτηση εγγράφων. 

# Ενημέρωση Βιογραφικού με θέμα «Ο Φορέας 
Διαχείρισης συμμετέχει σε έκθεση για τις 
προστατευόμενες περιοχές Νatura με τίτλο «Ανακαλύψτε 
την «Άγνωστη Ελλάδα, Περιοχές Natura». 

# Τηλεφωνική επικοινωνία με εθνική υπηρεσία σχετικά με 
το πρόγραμμα της Ευρωπαικής εθελοντικής Υπηρεσίας. 
Αποστολή μηνυμάτων στους εθελοντές. Προώθηση 
ηλεκτρονικών εισιτηρίων στους 3 εθελοντές.   

# Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας προσωπικού ΦΔ.  

# Διορθώσεις στον Πρόχειρο Διαγωνισμό επιλογής 
Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο 
«Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων» 
και επαναπροώθησή του στην Πρόεδρο του ΦΔ.  

# Συνάντηση εργασίας με γραφίστα Αναδόχου υποέργου 
Πινακίδων. Μετάφραση κειμένων για πινακίδες.  

30 Τετάρτη  Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 
press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. 
Προώθηση μηνυμάτων. 

# Οργάνωση ημερήσιου προγράμματος εθελοντών. 

# Φωτοτυπίες και αρχειοθέτηση εγγράφων. 

# Αποστολή της υπ’ αριθμ. 608/2014 επιστολής στην 

Εθνική Υπηρεσία με θέμα «Διαβίβαση Υπεύθυνης 
Δήλωσης Προέδρου για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 

http://www.fdparnonas.g/
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Εθελοντικής Υπηρεσίας GR-21-63-2013-R3 & 
2/R3/2013/10». 

# Επιμέλεια πρακτικού 3ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ 
23/4/2014.  

# Διόρθωση επιστολής προς Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Τρίπολης σχετικά με διοργάνωση σεμιναρίου στην έδρα 
του ΦΔ. Αποστολή επιστολής και μηνύματος σε 
Προϊστάμενο Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άστρους.  

# Αποστολή δειγμάτων Πινακίδων στην Πρόεδρο ΦΔ για 
παρατηρήσεις και διορθώσεις. 

# Αποστολή ΔΤ με θέμα «Το έργο LIFE+ ΦΥΣΗ LIFE07 
NAT/GR/000286 με τίτλο «Αποκατάσταση των δασών 
Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας 
δομημένης προσέγγισης» συμμετέχει στο πρώτο 
Ευρωπαϊκό Βραβείο Natura 2000» σε πίνακα αποδεκτών. 
Ενημέρωση ιστοσελίδας ΦΔ.  

# Τηλεφωνική επικοινωνία με υπεύθυνο φωτογράφο 
σχετικά με την προετοιμασία του ΦΔ για συμμετοχή του 
στην έκθεση για τις προστατευόμενες περιοχές Νatura με 
τίτλο «Ανακαλύψτε την «Άγνωστη Ελλάδα, Περιοχές 
Natura». 

# Εκτύπωση δελτίου καταγραφής χρονοαπασχόλησης 
υπηρεσιών καθαριότητας ΚΠΕ Άστρους μηνός Μαΐου 
2014. Αρχειοθέτηση δελτίων υποέργου υπηρεσιών 
καθαριότητας. Τηλεφωνική επικοινωνία με υπεύθυνη 
καθαριότητας ΚΠΕ Άστρους για τρέχοντα θέματα.  

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 

 

Μαρία Αναγνωστοπούλου 

 

Χρήστος Χρυσομάλλης 

 

Σωτηρίου Γεώργιος 

 

http://www.fdparnonas.g/
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