
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
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Αριθμός συνεδρίασης: 2/2014 
 

Ημερομηνία, ώρα: Παρασκευή 21 Μαρτίου, ώρα 13:00μ.μ. 

Τόπος: Λεωνίδιο, Αρκαδίας, 22300 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 

1.   Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για τους μήνες 
Ιανουάριο & Φεβρουάριο 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 
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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 τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο 
2014 και οι οποίες αποτελούν 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 
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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 Ιανουάριος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Τετάρτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ # Αργία 

2 Πέμπτη  
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
& Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. 
# Προετοιμασία του Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα 
συνημμένα αρχεία που απαιτούνται  
# Έλεγχος σχετ. δικαιολ. & ετοιμασία παραστατικών (Ημερ. 
Μετακ..,Αποδ. Δαπ.) 

3 Παρασκευή   
4 Σάββατο   
5 Κυριακή   

6 Δευτέρα  
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ # Αργία 

7 Τρίτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ # Κανονική άδεια 

8 Τετάρτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ # Κανονική άδεια 

9 Πέμπτη  
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Σύνταξη μισθοδ. κατάστασης των εργαζομένων στο ΦΔ για το 
μήνα Δεκέμβριο  
# Συνάντηση εργασίας με όλο το προσωπικό 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Επικοινωνία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 
# Ενημέρωση αρχείου μισθοδοτικού περιεχομένου 
# Επικοινωνία με Υπόλογο και αποστολή ζητηθέντα Πίνακα 

10 Παρασκευή 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Συνεργασία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 
# Υποβολή στο ΟΠΣ - ΔΕΚΟ τα μην. Στοιχ. προσλήψεων – 
αποχωρήσεων προσωπικού του 12/2013 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Ενημέρωση αρχείων λογιστικού περιεχομένου 
# Έλεγχος σχετ. δικαιολ. & ετοιμασία παραστατικών (Ημερ. 
Μετακ..,Αποδ. Δαπ.) & επιταγών για διενέργεια πληρωμών 
# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου 

11 Σάββατο   
12 Κυριακή   

13 Δευτέρα  
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Eνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και 
Microsoft Outlook 
# Έλεγχος σχετ. δικαιολ. & ετοιμασία παραστατικών (Ημερ. 
Μετακ..,Αποδ. Δαπ.) 
# Παραλαβή επιταγής αποζημίωσης ζημιάς του ΤΡΖ8358 από 
ΑΤΕ Ασφαλιστική ΑΕ (Κατάστ. Πειραιώς Άστρους) 
# Παραλαβή μπλοκ επιταγών από ΕΤΕ και κατάθεση 
χρεωστικών τόκων σε λογαριασμό του ΦΔ 
# Αποστολή φακέλου σε Υπόλογο 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Προετοιμασία προβλέψεων για την πίστωση του 2014 και  
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 
 
αιτήματος κατανομής για το 1ο τρίμηνο του 2014 
# Ενημέρωση μισθοδοτικού προγράμματος, με νέα έκδοση 
# Επικ. με Πανεπ. Ιωαννίνων για διευκρίνιση επί των 
κρατήσεων του τιμολογίου για την Παρακολούθηση των 
Ψαριών 
# Επικοινωνία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 
# Επικοινωνία με την Υπόλογο 

14 Τρίτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Προετοιμασία προβλέψεων για την πίστωση του 2014 και 
αιτήματος κατανομής για το 1ο τρίμηνο του 2014 
# Σύνταξη δήλωσης Φόρου Προμηθειών 12/2013 
# Ετοιμασία επιταγών για υπογραφή από Πρόεδρο 
# Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
& Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. 
# Συνεργασία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 

15 Τετάρτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Υποβολή Φόρου Προμηθειών 12/2013 στη ΔΟΥ και πληρωμή 
στην ΕΤΕ 
# Προετοιμασία προβλέψεων για την πίστωση του 2014 και 
αιτήματος κατανομής για το 1ο τρίμηνο του 2014 σε 
συνεργασία με το Συντονιστή Μπόγλη Αργύριο 
# Κατάθεση επιταγής εκταμίευσης στην ΕΤΕ 
# Σύνταξη κατάστασης συμφωνητικών και υποβολή στη ΔΟΥ 
# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου 
# Απάντηση ερωτήματος της ΕΥΣΠΕΔ σε συνεργασία με το 
Συντονιστή Μπόγλη Αργύριο 

16 Πέμπτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Προετοιμασία προβλέψεων για την πίστωση του 2014 και 
αιτήματος κατανομής για το 1ο τρίμηνο του 2014 & αποστολή 
τους στο ΕΠΠΕΡΑΑ, σε κα Ανδρονικίδου 
# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου 

17 Παρασκευή 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Έλεγχος για νέες εκδόσεις στο Λογιστ. & Μισθοδ. πρόγραμμα 
# Δημιουργ. & αποστ. αρχείου, ηλεκτρονικά, σε ΤΣΜΕΔΕ για τη 
δημιουργία κωδ. πληρ. για τον 12/2013 
# Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
& Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. 
# Συνεργασία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 
# Σε ΔΟΥ & ΕΤΕ για πληρωμή προμηθευτή 
# Διαχείριση χρημάτων λογαριασμού ΕΠΠΕΡΑΑ

18 Σάββατο  
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Συνεργασία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 
# Ετοιμασία αρχείου και αποστ. στο ΟΠΣ-ΔΕΚΟ του 
Απολογισμού του Έτους 2013 σε Υπ. Οικονομ. (Δ/νση ΔΕΚΟ)  
# Σύντ. δήλωσης ΦΜΥ 12/2012, ΦΕΕ & Λοιπών (ΠΤ & ΕΠΠΕΡΑΑ) 
ΣΤ΄ Διμήν. και υποβολή 
# Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
& Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. 

19 Κυριακή   

20 Δευτέρα  
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
& Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. 
# Έλεγχος σχετ. δικαιολ. & ετοιμασία παραστατικών (Απόδ. 
Εισπρ. Τραπ. & Δήλωση Χαρτοσήμου επί του 0,10%) 
# Προετοιμασία του Μην. Δελτίου 3 για το ΥΠΕΚΑ (Δ/νση 
Οικον., Τμ. Διοίκ. Οικον.) για την Δ39 για τον μήνα Δεκέμβριο  

21 Τρίτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Ετοιμασία αρχείου  στο ΟΠΣ-ΔΕΚΟ των Αποτελεσμ. Χρήσης 
του Έτους 2013 σε Υπ. Οικονομ. (Δ/νση ΔΕΚΟ)  
# Σύνταξη και αποστ., ηλεκτρονικά, του Μην. Δελτίου 3 στο 
ΥΠΕΚΑ (Δ/νση Οικον., Τμ. Διοίκ. Οικον.) για την Δ39 για τον 
μήνα Δεκέμβριο 
# Σύνταξη και ηλεκτρ. αποστολή τελικών στοιχείων Μητρώου 
Δεσμεύσεων για τον 12/2013 
# Σύνταξη & ηλεκτρ. αποστολή Πίνακα Μισθοδ. 3 για  
Δεκέμβριο 2013 για το ΥΠΕΚΑ & το Υπ. Οικον., Γ.Λ.Κ., Δ/νση 22 
# Έλεγχος παραστατικών 12/2013 
# Προετοιμασία του Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα 
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# Δημιουργ. & αποστ. αρχείου, ηλεκτρονικά, σε ΤΣΜΕΔΕ για τη Τ# Δημιουργ. & αποστ. αρχείου, ηλεκτρονικά, σε ΤΣΜΕΔΕ για τη Τ  # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου  # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου

Η
# Απάντηση ερωτήματος της ΕΥΣΠΕΔ σε συνεργασία με το 

Η
# Απάντηση ερωτήματος της ΕΥΣΠΕΔ σε συνεργασία με το 
Συντονιστή Μπόγ ΗΣυντονιστή Μπόγλη ΑργύριοΗλη Αργύριο
# Προετοιμασία προβλέψεων για την πίστωση του 2014 και Η# Προετοιμασία προβλέψεων για την πίστωση του 2014 και 
αιτήματος κατανομής για το 1Ηαιτήματος κατανομής για το 1Η  λη Αργύριο  λη Αργύριο  Μ
συνεργασία με το Συντονιστή Μπόγλη Αργύριο

Μ
συνεργασία με το Συντονιστή Μπόγλη Αργύριο
# Κατάθεση επιταγής εκταμίευσης στην ΕΤΕ

Μ
# Κατάθεση επιταγής εκταμίευσης στην ΕΤΕ
# Σύνταξη κατάστασης συμφωνητικών και υποβολή στη ΔΟΥΜ# Σύνταξη κατάστασης συμφωνητικών και υποβολή στη ΔΟΥ
# Διεκπεραίωση εργασιών ΠρωτοκόλλουΜ# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου
# Απάντηση ερωτήματος της ΕΥΣΠΕΔ σε συνεργασία με το Μ# Απάντηση ερωτήματος της ΕΥΣΠΕΔ σε συνεργασία με το 

  # Κατάθεση επιταγής εκταμίευσης στην ΕΤΕ  # Κατάθεση επιταγής εκταμίευσης στην ΕΤΕ
# Σύνταξη κατάστασης συμφωνητικών και υποβολή στη ΔΟΥ  # Σύνταξη κατάστασης συμφωνητικών και υποβολή στη ΔΟΥ

Α# Προετοιμασία προβλέψεων για την πίστωση του 2014 και Α# Προετοιμασία προβλέψεων για την πίστωση του 2014 και 
τρίμηνο του 2014 σε Ατρίμηνο του 2014 σε 

συνεργασία με το Συντονιστή Μπόγλη ΑργύριοΑσυνεργασία με το Συντονιστή Μπόγλη Αργύριο
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 
συνημμένα αρχεία που απαιτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ 
# Συμπλ. Στοιχείων στον Πίνακα εκτέλεσης του ΠΥ του 4ου 
Τριμήνου 2013 για τη Δ/νση ΔΕΚΟ του Υπ. Οικονομικών & 
Κοινοπ. 

22 Τετάρτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

#Προετοιμασία του ΠΥ 2014 σε Υπ. Οικ., Δ/νση ΔΕΚΟ, σε 
ΥΠΕΚΑ, Τμήμα Διοίκησης Οικονομικού & στο ΕΠΠΕΡΑΑ 
# Ετοιμασία αρχείου και αποστ. στο ΟΠΣ-ΔΕΚΟ των Αποτελεσμ. 
Χρήσης του Έτους 2013 σε Υπ. Οικονομ. (Δ/νση ΔΕΚΟ)  
# Προετοιμασία, τελική σύνταξη του Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. 
(ΔΔΔ) με όλα τα συνημμένα αρχεία που απαιτούνται και 
ηλεκτρονική αποστολή στο ΕΠΠΕΡΑΑ & στο ΟΠΣ 
# Συνεργασία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 

23 Πέμπτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Σύνταξη & αποστολή (ηλεκτρονική) του ΠΥ 2014 σε Υπ. Οικ., 
Δ/νση ΔΕΚΟ & σε ΥΠΕΚΑ, Τμήμα Διοίκησης Οικονομικού 
# Πληρ. παρόχου υπηρεσίας  
# Μετάβαση στην Τράπεζα Πειραιώς για κατάθεση των 
παραστατικών από την είσπραξη της επιταγής για την 
αποζημίωση της ζημιάς του ΤΡΖ8358 αυτοκ. Του Φορέα 
# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου 

24 Παρασκευή 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Έλεγχος για νέες εκδόσεις στο Λογιστ. & Μισθοδ. πρόγραμμα 
# Πληρωμή προμηθευτών & επικοινωνία με άλλους 
# Προετοιμ. εγκεκριμένου Στρατηγικού – Επιχειρησιακού 
σχεδίου στη Δ/νση ΔΕΚΟ του Υπ. Οικονομικών 2014-2017, 
σύμφωνα με τις αλλαγές που ζητήθηκαν από το ΔΣ 
# Επικουρία σε Διαμαντή Αρβανίτη για την ανάρτηση των 
δαπανών στη Διαύγεια 
# Προετοιμασία εισηγήσεων 
# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου 
# Σύνταξη ΔΕΔ 

25 Σάββατο   
26 Κυριακή   

27 Δευτέρα 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Πληρ. ΤΣΜΕΔΕ, ΦΜΥ, ΦΕΕ & Λοιπών 11-12/2013, ΙΚΑ έναντι 
12/2013 και Cosmote AE 
# Προετοιμασία εισηγήσεων των θεμάτων για το ΔΣ 
# Εξωτερικές εργασίες (ΕΛΤΑ)  
# Ετοιμασία παραστατικών (Εντ.Πλ. & επιταγών) για διενέργεια 
πληρωμών  

28 Τρίτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Συμπλ. Στοιχείων στον  Πίνακα εκτέλεσης του ΠΥ του 4ου 
Τριμήνου 2013 &  αποστολή του στη Νομικό του ΦΔ για έλεγχο.  
# Πληρ. αναδόχων και προμηθευτών 
# Επικαιροποίηση Ετήσιας Έκθεσης Αναφοράς Προσωπικού για 
το 2013. 
# Ετοιμασία παραστατικών (Εντ.Πλ. & επιταγών) για διενέργεια 
πληρωμών 
# Διενέργεια εργασιών για την ένταξη του ΦΔ στην Ενιαία Αρχή 
Πληρωμής σε συνεργασία με τον Αναστόπουλο Δήμο 
# Επικοινωνία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 

29 Τετάρτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Αναβάθμιση, με τη νέα Έκδοση, του Λογιστ. Προγραμμ. 
# Διενέργεια εργασιών για την ένταξη του ΦΔ στην Ενιαία Αρχή 
Πληρωμής σε συνεργασία με τον Αναστόπουλο Δήμο 
# Ταχυδρ. αποστολή, στη Δ/νση Οικ. του ΥΠΕΚΑ, του μηνιαίου 
Δελτίου 3 για τη Δ39, του Μητρώου Δεσμεύσεων, του Πίνακα 3 
Μισθοδ. για τον 12/2013  & του σχεδίου Προϋπολ. του 2014 
# Ταχυδρ. αποστολή, στο Υπ. Οικονομικών (Δ/νση 22 & Δ/νση 
Μεθοδολογίας και Προγραμματισμού) του Πίνακα 3 Μισθοδ. 
για τον 12/2013 
# Ταχυδρ. αποστολή, στο Υπ. Οικονομικών (Δ/νση ΔΕΚΟ) του 
σχεδίου Προϋπολογισμού του 2014 
# Τελική σύνταξη εγγράφου με τα στοιχεία για Έγκριση 
Υπερωριακής Απασχόλησης κατά τις Κυριακές και Αργίες και 

ΠΠ  ΑΤρίτηΑΤρίτηΑ 
   Α 
 

Α
ΡΡΡΡ 

 ΑΥ1 και σύνολο ΑΥ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠΑΤΔΠΠ

      Α 
 

Α
Ρ

# Σύ

Ρ
# Σύ

ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ# Πληρ. ΤΣΜΕΔΕ, ΦΜΥ, ΦΕΕ & Λοιπών 11Ρ# Πληρ. ΤΣΜΕΔΕ, ΦΜΥ, ΦΕΕ & Λοιπών 11Ρ 
   Τ

δαπανών στη Διαύγεια

Τ
δαπανών στη Διαύγεια

Προετοιμασία εισηγήσεωνΤΠροετοιμασία εισηγήσεων
# Διεκπεραίωση εργασιών ΠρωτοκόλλουΤ# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου

νταξη ΔΕΔΤνταξη ΔΕΔ

  Προετοιμασία εισηγήσεων  Προετοιμασία εισηγήσεων

Η
# Προετοιμ. εγκεκριμένου Στρατηγικού 

Η
# Προετοιμ. εγκεκριμένου Στρατηγικού 
σχεδίου στη Δ/νση ΔΕΚΟ του Υπ. Οικονομικών 2014Ησχεδίου στη Δ/νση ΔΕΚΟ του Υπ. Οικονομικών 2014
σύμφωνα με τις αλλαγές που ζητήθηκαν από το ΔΣΗσύμφωνα με τις αλλαγές που ζητήθηκαν από το ΔΣ

Διαμαντή Αρβανίτη για την ανάρτηση των ΗΔιαμαντή Αρβανίτη για την ανάρτηση των 

  σχεδίου στη Δ/νση ΔΕΚΟ του Υπ. Οικονομικών 2014  σχεδίου στη Δ/νση ΔΕΚΟ του Υπ. Οικονομικών 2014
σύμφωνα με τις αλλαγές που ζητήθηκαν από το ΔΣ  σύμφωνα με τις αλλαγές που ζητήθηκαν από το ΔΣ

Μ
της ζημιάς του ΤΡΖ8358 αυτοκ. Του Φορέα

Μ
της ζημιάς του ΤΡΖ8358 αυτοκ. Του Φορέα

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου

Μ
# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου
# Έλεγχος για νέες εκδόσεις στο Λογιστ. & Μισθοδ. πρόγραμμαΜ# Έλεγχος για νέες εκδόσεις στο Λογιστ. & Μισθοδ. πρόγραμμα

& επικοινωνία με άλλουςΜ& επικοινωνία με άλλους
# Προετοιμ. εγκεκριμένου Στρατηγικού Μ# Προετοιμ. εγκεκριμένου Στρατηγικού Μ  # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου  # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου
# Έλεγχος για νέες εκδόσεις στο Λογιστ. & Μισθοδ. πρόγραμμα  # Έλεγχος για νέες εκδόσεις στο Λογιστ. & Μισθοδ. πρόγραμμα  Α
# Μετάβαση στην Τράπεζα Πειραιώς για κατάθεση των Α# Μετάβαση στην Τράπεζα Πειραιώς για κατάθεση των 
παραστατικών από την είσπραξη της επιταγής για την Απαραστατικών από την είσπραξη της επιταγής για την 

της ζημιάς του ΤΡΖ8358 αυτοκ. Του ΦορέαΑτης ζημιάς του ΤΡΖ8358 αυτοκ. Του Φορέα
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 
ηλεκτρονική αποστολή του στο ΥΠΕΚΑ, Τμ. Νομοθετικού 
# Επικ. με ΕΤΕ Άστρους για το θέμα της εξουσιοδότησης στη 
ΔΙΑΣ ΑΕ 
# Επικ. με το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το θέμα της 
Απογραφή του Προσωπικού 

30 Πέμπτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διενέργεια εργασιών για την ένταξη του ΦΔ στην Ενιαία Αρχή 
Πληρωμής σε συνεργασία με τον Αναστόπουλο Δήμο, έλεγχος 
στοιχείων Απογραφής Προσ., επικοιν. με το Τμ. Απογραφής 
# Σύνταξη εισήγησης 
# Έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
# Επικαιροπ. Πινάκων Διαπιστωτικής Πράξης με την συνολική 
αναγνωρισμένη Υπηρεσία έως την 31/12/2013 
# Έλεγχος για νέες εκδόσεις στο Λογιστ. & Μισθοδ. πρόγραμμα 
# Έλεγχος στοιχείων στον Απολογισμό του 2013 στο ΟΠΣ-ΔΕΚΟ 
# Έλεγχος δικαιολογητικών για διενέργεια πληρωμών 
# Τελική Κατάρτιση Στρατηγικού – Επιχειρησιακού σχεδίου 
2014-2017 για τη Δ/νση ΔΕΚΟ του Υπ. Οικονομικών, σύμφωνα 
με τις αλλαγές  που ζητήθηκαν από το ΔΣ 
# Ηλεκτρ. αποστολή του Προγρ. Φυλάκων & Ξεναγών στο 
πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΠΕ 

31 Παρασκευή 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Συμπλ. Στοιχείων στον  Πίνακα εκτέλεσης του ΠΥ του 4ου 
Τριμήνου 2013 & ηλεκτρονική αποστολή του στη Δ/νση ΔΕΚΟ 
του Υπ. Οικονομικών & Κοινοπ.  
# Επικ. με τη Νομικό του ΦΔ 
# Ετοιμασία παραστατικών (Εντ.Πλ. & επιταγών) για διενέργεια 
πληρωμών 
# Υποβολή του εγκεκριμένου Στρατηγικού – Επιχειρησιακού 
σχεδίου 2014-2017 στη Δ/νση ΔΕΚΟ του Υπ. Οικονομικών & 
ηλεκτρονική αποστολή του σε Υπ. Οικ., Δ/νση ΔΕΚΟ & στο 
ΥΠΕΚΑ, Τμήμα Διοίκησης Οικονομικού, αφού διενεργήθηκαν οι 
αλλαγές που ζητήθηκαν από το ΔΣ 
# Πληρ. αναδόχων και προμηθευτών 
# Eνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και 
Microsoft Outlook 
# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου 
# Άνοιγμα νέας χρήσης στο λογιστικό & στο μισθοδοτικό 
πρόγραμμα 
# Συνεργασία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 

 

Μαρία Αναγνωστοπούλου 

 

Γεώργιος Σωτηρίου 

 

Χρήστος Χρυσομάλλης 

 
 
 
 
 

Π  Α
  Α 
 

Α
ΡΡ 

 Α
      Α 
 

Α
Ρ

αλλαγές που ζητήθηκαν από το ΔΣ

Ρ
αλλαγές που ζητήθηκαν από το ΔΣ
# Πληρ. αναδόχων και προμηθευτώνΡ# Πληρ. αναδόχων και προμηθευτών
# Ρ# EΡEνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και Ρνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και 
Microsoft Outlook ΡMicrosoft Outlook ΡΡ 

 
# Πληρ. αναδόχων και προμηθευτών  # Πληρ. αναδόχων και προμηθευτών
Τ

# Υποβολή του εγκεκριμένου Στρατηγικού 

Τ
# Υποβολή του εγκεκριμένου Στρατηγικού 
σχεδίου 2014

Τ
σχεδίου 2014
ηλεκτρονική Τηλεκτρονική αποστολή του σε Υπ. Οικ., Δ/νση ΔΕΚΟ & στο Ταποστολή του σε Υπ. Οικ., Δ/νση ΔΕΚΟ & στο 
ΥΠΕΚΑ, Τμήμα Διοίκησης Οικονομικού, αφού διενεργήθηκαν οι ΤΥΠΕΚΑ, Τμήμα Διοίκησης Οικονομικού, αφού διενεργήθηκαν οι 
αλλαγές που ζητήθηκαν από το ΔΣΤαλλαγές που ζητήθηκαν από το ΔΣ

  αποστολή του σε Υπ. Οικ., Δ/νση ΔΕΚΟ & στο   αποστολή του σε Υπ. Οικ., Δ/νση ΔΕΚΟ & στο 

Η
# Επικ. με τη Νομικό του ΦΔ

Η
# Επικ. με τη Νομικό του ΦΔ
# Ετοιμασία παραστατικών (Εντ.Πλ. & επιταγών) για διενέργεια Η# Ετοιμασία παραστατικών (Εντ.Πλ. & επιταγών) για διενέργεια 

# Υποβολή του εγκεκριμένου Στρατηγικού Η# Υποβολή του εγκεκριμένου Στρατηγικού 

  # Ετοιμασία παραστατικών (Εντ.Πλ. & επιταγών) για διενέργεια   # Ετοιμασία παραστατικών (Εντ.Πλ. & επιταγών) για διενέργεια 
Μ

πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΠΕ

Μ
πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΠΕ

Μ
# Συμπλ. Στοιχείων στον  Πίνακα εκτέλεσης του ΠΥ του 4

Μ
# Συμπλ. Στοιχείων στον  Πίνακα εκτέλεσης του ΠΥ του 4
Τριμήνου 2013 & ηλεκτρονική αποστολή τουΜΤριμήνου 2013 & ηλεκτρονική αποστολή του
του Υπ. Οικονομικών & Κοινοπ. Μτου Υπ. Οικονομικών & Κοινοπ. Μ  # Συμπλ. Στοιχείων στον  Πίνακα εκτέλεσης του ΠΥ του 4  # Συμπλ. Στοιχείων στον  Πίνακα εκτέλεσης του ΠΥ του 4
Τριμήνου 2013 & ηλεκτρονική αποστολή του  Τριμήνου 2013 & ηλεκτρονική αποστολή του

Α
2017 για τη Δ/νση ΔΕΚΟ του Υπ. Οικονομικών, σύμφ

Α
2017 για τη Δ/νση ΔΕΚΟ του Υπ. Οικονομικών, σύμφ

με τις αλλαγές  που ζητήθηκαν από το ΔΣ Αμε τις αλλαγές  που ζητήθηκαν από το ΔΣ
# Ηλεκτρ. αποστολή του Προγρ. Φυλάκων & Ξεναγών στο Α# Ηλεκτρ. αποστολή του Προγρ. Φυλάκων & Ξεναγών στο 
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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: Ιανουάριος 

Ημ/νία Ημέρα 
Άξονας/ 
Υποέργο 

Ημερήσια εργασία 

1 Τετάρτη 
 

ΑΡΓΙΑ 

2 Πέμπτη 
Υ1 και 
σύνολο 
ΤΔΠΠ 

ΑΔΕΙΑ 

3 Παρασκευή 
Υ1 και 
σύνολο 
ΤΔΠΠ 

ΑΔΕΙΑ 

4 Σάββατο 
 

 

5 Κυριακή   

6 Δευτέρα  ΑΡΓΙΑ 

7 Τρίτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Έλεγχος παραδοτέων Α φάσης υποέργου 5 (ασπόνδυλα). 

8 Τετάρτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Έλεγχος παραδοτέων Α φάσης υποέργου 2 (χλωρίδα), σύνταξη 
ενημερωτικού δελτίου δράσεων Τμήματος Προστασίας και 
Διαχείρισης 3ου τετραμήνου 2013 για το ενημερωτικό δελτίο του Φ.Δ. 

9 Πέμπτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Συνάντηση εργασίας προσωπικού Φ.Δ. στο Κ.Π.Ε. Άστρους, έλεγχος 
παραδοτέων Α φάσης υποέργου 10 (χειρόπτερα). 

10 Παρασκευή 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Σύνταξη  ενημερωτικoύ δελτίου της  ενότητας πληροφόρησης του 
Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης: "Το ζώο της εβδομάδας", 
έλεγχος παραδοτέων Α φάσης υποέργου 4 (θηλαστικά), σύνταξη 
πίνακα πανίδας για πινακίδα ενημέρωσης περιοχής Π.Α.Π. Μονής 
Μαλεβής, μετάβαση σε Π.Α.Π. υγροτόπου Μουστού για επόπτευση 
περιοχής.  

11 Σάββατο 
 

 

ΠΤετάρτηΠΤετάρτηΠ  Τετάρτη  Τετάρτη
ΑΑΑΑΑΑ 

 ΤΔΠΠ  ΤΔΠΠΑ 
 

Α
ΡΡΡΥ1 ΡΥ1 και Ρκαι 

σύνολο Ρσύνολο ΡΡΡ 
   Έλεγχος παραδοτέων Α φάσης υποέργου 5 (ασπόνδυλα)  Έλεγχος παραδοτέων Α φάσης υποέργου 5 (ασπόνδυλα)  ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΡΓΙΑΑΑΡΓΙΑΑ 

 
Α 

 
Α
ΡΡΡ 

 ΤΤ 
 Η

  ΜΜΜΜΜΜ
      ΑΑΑΑ
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Ημ/νία Ημέρα 
Άξονας/ 
Υποέργο 

Ημερήσια εργασία 

12 Κυριακή   

13 Δευτέρα 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Σύνταξη προσωπικού μηνιαίου δελτίου απασχόλησης προσωπικού 
Δεκεμβρίου, συνάντηση προσωπικού σε Κ.Π.Ε. Άστρους για κατάλογο 
προτεινόμενων έργων για το αναθεωρημένο σχέδιο διαχείρισης, 
σύνταξη καταλόγου με τα προτεινόμενα έργα για το αναθεωρημένο 
Σ.Δ., σύνταξη τμήματος Β' εξαμηνιαίας αναφοράς προόδου 2013 για 
το Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης.   

14 Τρίτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Σύνταξη τμήματος Β' εξαμηνιαίας αναφοράς προόδου 2013 για το 
Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης,  υπολογισμός ωρομέτρησης 
Δεκεμβρίου προσωπικού Φ.Δ., σύνταξη τμήματος τρίτης έκθεσης 
αναφοράς  2013 για το Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης. 

15 Τετάρτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Σύνταξη τμήματος τρίτης έκθεσης αναφοράς  2013 για το Τμήμα 
Προστασίας και Διαχείρισης, αποστολή ηλεκτρονικών εγγράφων προς 
αναδόχους υπηρεσιών παρακολούθησης σχετικά με 
παρατηρήσεις/διορθώσεις επί των παραδοτέων Α φάσης (χλωρίδα, 
οικότοποι, ψάρια, πουλιά, χειρόπτερα, θηλαστικά, ασπόνδυλα). 

16 Πέμπτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Σύνταξη τμήματος τρίτης έκθεσης αναφοράς  2013 για το Τμήμα 
Προστασίας και Διαχείρισης, σύνταξη  ενημερωτικoύ δελτίου της  
ενότητας πληροφόρησης του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης: 
"Το ζώο της εβδομάδας".  

17 Παρασκευή 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Σύνταξη τμήματος τρίτης έκθεσης αναφοράς  2013 για το Τμήμα 
Προστασίας και Διαχείρισης, συγκέντρωση εγγράφων ελέγχου 
Πρόχειρου Διαγωνισμού Παρακολούθησης Ψαριών για Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 

18 Σάββατο 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Εκδήλωση παρατήρησης μεταναστευτικών πουλιών στον υγρότοπο 
Μουστού, μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις πουλιών υγροτόπου 
Μουστού. 

19 Κυριακή   

20 Δευτέρα 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Συνάντηση με ανάδοχο υπηρεσίας Εμπειρογνώμονα στην έδρα του 
στην Αθήνα για οριστικοποίηση καταλόγου προτεινόμενων έργων στο 
αναθεωρημένο σχέδιο διαχείρισης του Φ.Δ. 

21 Τρίτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Συμμετοχή στο σεμινάριο Χρηματοδότηση Natura 2000:Περισσότερες 
και καλύτερες ευκαιρίες κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 
στην Αθήνα. 

22 Τετάρτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Σύνταξη επιστολής προς αναδόχους/επιστημονικούς υπευθύνους 
υπηρεσιών παρακολούθησης για Β φάση προγραμμάτων, σύνταξη 
σχεδίου δράσης Τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης 2014, 
συνάντηση εργασίας προσωπικού Φ.Δ. για έργου "πληροφοριακές 
πινακίδες και πίνακες της προστατευόμενης περιοχής", σύνταξη 
καταλόγου ειδών πανίδας για πινακίδες επεξήγησης θέας  έργου 
"πληροφοριακές πινακίδες και πίνακες της προστατευόμενης 

ΠΔευτέραΠΔευτέραΠΠ  Δευτέρα  Δευτέρα
ΑΑΑΑΚυριακήΑΚυριακήΑΑΑΑΑΑΑΑΑ 

 
Α 

 
Α
Ρ

και 

Ρ
και 

σύνολο Ρσύνολο 
ΤΔΠΠΡΤΔΠΠΡ 

 Μουστού, μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις πουλιών  Μουστού, μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις πουλιών
Α

Προστασίας και Διαχείρισης, συγκέντρωση εγγράφων ελέγχου 

Α
Προστασίας και Διαχείρισης, συγκέντρωση εγγράφων ελέγχου 
Πρόχειρου Διαγωνισμού Παρακολούθησης Ψαριών για ΕΑΠρόχειρου Διαγωνισμού Παρακολούθησης Ψαριών για ΕΑΕκδήλωση παρατήρησης μεταναστευτικών πουΑΕκδήλωση παρατήρησης μεταναστευτικών πουΑ 

 Πρόχειρου Διαγωνισμού Παρακολούθησης Ψαριών για Ε  Πρόχειρου Διαγωνισμού Παρακολούθησης Ψαριών για Ε  Α 
 

Α
Ρ

"Το ζώο της εβδομάδας"

Ρ
"Το ζώο της εβδομάδας"

Σύνταξη τμήματος τρίτης έκθεσης αναφοράς  2013 για το Τμήμα ΡΣύνταξη τμήματος τρίτης έκθεσης αναφοράς  2013 για το Τμήμα 
Προστασίας και Διαχείρισης, συγκέντρωση εγγράφων ελέγχου ΡΠροστασίας και Διαχείρισης, συγκέντρωση εγγράφων ελέγχου Ρ 

 
Σύνταξη τμήματος τρίτης έκθεσης αναφοράς  2013 για το Τμήμα   Σύνταξη τμήματος τρίτης έκθεσης αναφοράς  2013 για το Τμήμα   Τ
Προστασίας και Διαχείρισης, σύνταξη  ενημερωτικΤΠροστασίας και Διαχείρισης, σύνταξη  ενημερωτικ
ενότητας πληροφόρησης του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης: Τενότητας πληροφόρησης του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης: 
"Το ζώο της εβδομάδας"Τ"Το ζώο της εβδομάδας"

  Προστασίας και Διαχείρισης, σύνταξη  ενημερωτικ  Προστασίας και Διαχείρισης, σύνταξη  ενημερωτικ
ενότητας πληροφόρησης του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης:   ενότητας πληροφόρησης του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης: 

Η
οικότοποι, ψάρια, πουλιά, χειρόπτερα, θηλαστικά, ασπόνδυλα)

Η
οικότοποι, ψάρια, πουλιά, χειρόπτερα, θηλαστικά, ασπόνδυλα)

Σύνταξη τμήματος τρίτης έκθεσης αναφοράς  2013 για το Τμήμα ΗΣύνταξη τμήματος τρίτης έκθεσης αναφοράς  2013 για το Τμήμα Η  οικότοποι, ψάρια, πουλιά, χειρόπτερα, θηλαστικά, ασπόνδυλα)  οικότοποι, ψάρια, πουλιά, χειρόπτερα, θηλαστικά, ασπόνδυλα)
Μ

Σύνταξη τμήματος τρίτης έκθεσης αναφοράς  2013 

Μ
Σύνταξη τμήματος τρίτης έκθεσης αναφοράς  2013 
Προστασίας και Διαχείρισης, αποστολή ηλεκτρονικών εγγράφων προς 

Μ
Προστασίας και Διαχείρισης, αποστολή ηλεκτρονικών εγγράφων προς 
αναδόχους υπηρεσιών παρακολούθησης σχετικά με Μαναδόχους υπηρεσιών παρακολούθησης σχετικά με 
παρατηρήσεις/διορθώσεις επί των παραδοτέων Α φάσης (χλωρίδα, Μπαρατηρήσεις/διορθώσεις επί των παραδοτέων Α φάσης (χλωρίδα, 

  Προστασίας και Διαχείρισης, αποστολή ηλεκτρονικών εγγράφων προς   Προστασίας και Διαχείρισης, αποστολή ηλεκτρονικών εγγράφων προς 
αναδόχους υπηρεσιών παρακολούθησης σχετικά με 

  
αναδόχους υπηρεσιών παρακολούθησης σχετικά με 

Α
Δεκεμβρίου προσωπικού Φ.Δ., σύνταξη τμήματος τρίτης έκθεσης 

Α
Δεκεμβρίου προσωπικού Φ.Δ., σύνταξη τμήματος τρίτης έκθεσης 
αναφοράς  2013 για το Τμήμα Προστασίας και ΔιαχείρισηςΑαναφοράς  2013 για το Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης

Σύνταξη τμήματος τρίτης έκθεσης αναφοράς  2013 ΑΣύνταξη τμήματος τρίτης έκθεσης αναφοράς  2013 για το Τμήμα Αγια το Τμήμα Α
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Ημ/νία Ημέρα 
Άξονας/ 
Υποέργο 

Ημερήσια εργασία 

περιοχής". 

23 Πέμπτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Σύνταξη  ενημερωτικoύ δελτίου της  ενότητας πληροφόρησης του 
τμήματος προστασίας και διαχείρισης: "Το ζώο της εβδομάδας", 
σύνταξη καταλόγου ειδών πανίδας για πινακίδες επεξήγησης θέας  
έργου "πληροφοριακές πινακίδες και πίνακες της προστατευόμενης 
περιοχής", καθαρισμός σημείου θέας υγροτόπου Μουστού.  

24 Παρασκευή 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Σύνταξη καταλόγου ειδών πανίδας για πινακίδες επεξήγησης θέας  
έργου "πληροφοριακές πινακίδες και πίνακες της προστατευόμενης 
περιοχής". 

25 Σάββατο   

26 Κυριακή   

27 Δευτέρα 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Σύνταξη σχεδίου δράσης Τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης 2014, 
σύνταξη καταλόγου ειδών πανίδας για πινακίδες επεξήγησης θέας  
έργου "πληροφοριακές πινακίδες και πίνακες της προστατευόμενης 
περιοχής", σύνταξη ΠΟΠ υποέργου 5.  

28 Τρίτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Εργασία πεδίου με ανάδοχο υποέργου παρακολούθησης πουλιών. 

29 Τετάρτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Εργασία πεδίου με ανάδοχο υποέργου παρακολούθησης πουλιών. 

30 Πέμπτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Εργασία πεδίου με ανάδοχο υποέργου παρακολούθησης πουλιών. 

31 Παρασκευή 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Σύνταξη  ενημερωτικoύ δελτίου της  ενότητας πληροφόρησης του 
τμήματος προστασίας και διαχείρισης: "Το ζώο της εβδομάδας", 
σύνταξη ΠΟΠ υποέργων 4/10,  μετάβαση στο Άργος για συνάντηση με 
εκπρόσωπο της εταιρίας METRICA για παρουσίαση προϊόντων της 
εταιρίας σχετικά με περιβαλλοντική διαχείριση και εκτίμηση 
περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Σωτηρίου Γεώργιος

Χρήστος Χρυσομάλλης

ΠΠαρασκευήΠΠαρασκευήΠΠ  Παρασκευή  Παρασκευή

ΑΑΑΑΑΑΑ 
   Α 
 

Α
ΡΥ1 ΡΥ1 και Ρκαι 

σύνολο Ρσύνολο 
ΤΔΠΠΡΤΔΠΠΡΡΡ 

 Α
Εργασία πεδίου με ανάδοχο υποέργου παρακολούθησης πουλιώνΑΕργασία πεδίου με ανάδοχο υποέργου παρακολούθησης πουλιώνΑΑ 

 Εργασία πεδίου με ανάδοχο υποέργου παρακολούθησης πουλιών  Εργασία πεδίου με ανάδοχο υποέργου παρακολούθησης πουλιών  Α 
 

Α
Ρ

Εργασία πεδίου με ανάδοχο υποέργου παρακολούθησης πουλιών

Ρ
Εργασία πεδίου με ανάδοχο υποέργου παρακολούθησης πουλιών

Ρ 
 Τ

περιοχής", σύνταξη ΠΟΠ υποέργου 5

Τ
περιοχής", σύνταξη ΠΟΠ υποέργου 5

Εργασία πεδίου με ανάδοχο υποέργου παρακολούθησης πουλιώνΤΕργασία πεδίου με ανάδοχο υποέργου παρακολούθησης πουλιώνΤ    
Η

σύνταξη καταλόγου ειδών πανίδας για πινακίδες επεξήγησης θέας  

Η
σύνταξη καταλόγου ειδών πανίδας για πινακίδες επεξήγησης θέας  
έργου "πληροφοριακές πινακίδες και πίνακες της προστατευόμενης Ηέργου "πληροφοριακές πινακίδες και πίνακες της προστατευόμενης 
περιοχής", σύνταξη ΠΟΠ υποέργου 5Ηπεριοχής", σύνταξη ΠΟΠ υποέργου 5

  έργου "πληροφοριακές πινακίδες και πίνακες της προστατευόμενης   έργου "πληροφοριακές πινακίδες και πίνακες της προστατευόμενης 

ΜΜΜΜΣύνταξη σχεδίου δράσης Τμήματος Προστασίας & ΔιαχείρισηΜΣύνταξη σχεδίου δράσης Τμήματος Προστασίας & ΔιαχείρισηΜ  ΑΑΑΑ
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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 Δημητρακοπούλου> 

Ειδικότητα στο ΦΔ: < ΠΕ Περιβαλλοντολόγος> 

Έτος: 2014                                            Μήνας: Ιανουάριος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Τετάρτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info@fdparnonas.gr, καταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο, 
ανασκόπηση των εργασιών μου και επικαιροποίησή τους, 
διορθώσεις στο διαγωνισμό των ημερίδων βάσει του νέου 
προϋπολογισμού του έργου, έλεγχος του διαγωνισμού των 
μηνυμάτων και νέες τροποποιήσεις βάσει του νέου 
προϋπολογισμού του έργου. 

2 Πέμπτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info@fdparnonas.gr, καταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο, 
έλεγχος του διαγωνισμού των φυλλαδίων και νέες τροποποιήσεις 
βάσει του νέου προϋπολογισμού του έργου 

3 Παρασκευή 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 

4 Σάββατο   

5 Κυριακή   

6 Δευτέρα 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
ΑΡΓΙΑ 

7 Τρίτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info@fdparnonas.gr, καταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο, 
διορθώσεις σε ανακοίνωση του ΦΔ για τη χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση του Άστρους, διορθώσεις σε επιστολή του ΦΔ για τις 
μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις, επικοινωνία με τον κο. 
Κωνσταντινίδη για την παραλαβή του υλικού των πινακίδων για τη 
χλωρίδα, επικοινωνία με τον κο. Δημόπουλο για την παραλαβή του 
υλικού των πινακίδων για τους τύπους οικοτόπων. 

8 Τετάρτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info@fdparnonas.gr, καταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο, 
έλεγχος σε ευχαριστήρια επιστολή του ΦΔ για την παραλαβή ενός 
ημερολογίου,  διορθώσεις σε ανακοίνωση του ΦΔ για την έγκριση 
της αίτησης για την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, 
απομαγνητοφώνηση της 10ης Συνεδρίασης του ΔΣ και συγγραφή 
των πρακτικών, συγγραφή κειμένου για το newsletter του ΦΔ 

ΠΠΠΠ  ΑΑΑΑΑΑ
Δευτέρα ΑΔευτέρα ΑΑΑΑ 

 
Υ1 και σύνολο   Υ1 και σύνολο Α 
 

Α
ΡΡΡΡΡ 

 Α
Υ1 και σύνολο ΑΥ1 και σύνολο 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑΑΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑΑΑ 
 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ  ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑΑΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ  ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑΑΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Ρ
info

Ρ
info@fdparnonas

Ρ
@fdparnonas

Ρέλεγχος του διαγωνισμού των φυλλαδίων και νέες τροποποιήσεις Ρέλεγχος του διαγωνισμού των φυλλαδίων και νέες τροποποιήσεις 
βάσει του νέου προϋπολογισμού του έργουΡβάσει του νέου προϋπολογισμού του έργου

  έλεγχος του διαγωνισμού των φυλλαδίων και νέες τροποποιήσεις   έλεγχος του διαγωνισμού των φυλλαδίων και νέες τροποποιήσεις 

Τ
προϋπολογισμού του έργου.

Τ
προϋπολογισμού του έργου.

Έλεγχος και διανΤΈλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού Τομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
@fdparnonasΤ@fdparnonasΤ 

   Η
διορθώσεις στο διαγωνισμό των ημερίδων βάσει του νέου 

Η
διορθώσεις στο διαγωνισμό των ημερίδων βάσει του νέου 
προϋπολογισμού του έργου, έλεγχος του διαγωνισμού των Ηπροϋπολογισμού του έργου, έλεγχος του διαγωνισμού των 
μηνυμάτων και νέες τροποποιήσεις βάσει του νέου Ημηνυμάτων και νέες τροποποιήσεις βάσει του νέου 
προϋπολογισμού του έργου.Ηπροϋπολογισμού του έργου.

  προϋπολογισμού του έργου, έλεγχος του διαγωνισμού των   προϋπολογισμού του έργου, έλεγχος του διαγωνισμού των 

ΜΜ
Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 

Μ
Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 

καταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο,Μκαταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο,
μου και επικαιροποίησή τους, Μμου και επικαιροποίησή τους, 

διορθώσεις στο διαγωνισμό των ημερίδων βάσει του νέου Μδιορθώσεις στο διαγωνισμό των ημερίδων βάσει του νέου Μ  Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού   Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
καταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο,  καταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο,

ΑΑΗμερήσια εργασία ΑΗμερήσια εργασία ΑΑ
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

σχετικά με την ολοκλήρωση του Α΄ Σταδίου του έργου των 
πινακίδων   

9 Πέμπτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info@fdparnonas.gr, καταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο, 
συνάντηση εργασίας με τους υπαλλήλους του ΦΔ, σύνταξη της 
αναφοράς Β’ Εξαμήνου για το τμήμα πληροφόρησης, εκπαίδευσης 
και δημοσιότητας, επικοινωνία μέσω e-mail με τον κ. Κωνσταντινίδη 
για την παραλαβή των δεδομένων της χλωρίδας, συνάντηση 
εργασίας με συνεργάτη της Αναδόχου του έργου των πινακίδων για 
την ολοκλήρωση των πινάκων ανακοινώσεων. 

10 Παρασκευή 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info@fdparnonas.gr, καταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο, 
αλλαγές στο μηνιαίο πρόγραμμα ξεναγών κατά το μήνα Ιανουάριο 
2014, σύνταξη της αναφοράς Β’ Εξαμήνου για το τμήμα 
πληροφόρησης, εκπαίδευσης και δημοσιότητας, επικοινωνία μέσω 
e-mail με τον κ. Κωνσταντινίδη για την παραλαβή των δεδομένων 
της χλωρίδας, έλεγχος δελτίου τύπου για το ζώο της εβδομάδας και 
χρέωσή του σε ξεναγό για τη δημοσίευσή του, έλεγχος των 
μηνιαίων προγραμμάτων χρονοαπασχόλησης για την υπηρεσία 
καθαριότητας στα ΚΠΕ για τον 12ο/2013 και σύνταξη του 
αντίστοιχου ΠΟΠ.  

11 Σάββατο   

12 Κυριακή   

13 Δευτέρα 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info@fdparnonas.gr, καταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο, 
συνάντηση εργασίας με το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης για 
την κατάθεση προτάσεων περί ένταξης – απένταξης έργων στο 
Διαχειριστικό Σχέδιο του ΦΔ, διορθώσεις και έλεγχος στην ετήσια 
έκθεση αναφοράς 2013 του τμήματος πληροφόρησης, έλεγχος των 
παραδοτέων υπηρεσιών Καθαριότητας για τον Δεκέμβριο 2013, 
σύνταξη του αντίστοιχου ΠΟΠ και παράδοσή του στην Επιτροπή 
Παραλαβής για υπογραφές.    

14 Τρίτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info@fdparnonas.gr, καταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο, 
διορθώσεις και έλεγχος στην ετήσια έκθεση αναφοράς 2013 του 
τμήματος πληροφόρησης, διορθώσεις και έλεγχος σε αφίσα και 
δελτίο τύπου για την εκδήλωση παρατήρησης των μεταναστευτικών 
πουλιών στον υγρότοπο Μουστού, διορθώσεις και έλεγχος σε 
επιστολή για την υλοποίηση παρουσιάσεων περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης σε νηπιαγωγεία εντός της ΠΠ ΟΠΥΜ. 

15 Τετάρτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info@fdparnonas.gr, καταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο, 
διορθώσεις και έλεγχος στην ετήσια έκθεση αναφοράς 2013 του 
τμήματος πληροφόρησης. 

16 Πέμπτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info@fdparnonas.gr, καταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο, 

ΠΠΠΠ  ΑΑ
  Α 
 

Α
ΡΥ1 και σύνολο ΡΥ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠΡΤΔΠΠ  Υ1 και σύνολο   Υ1 και σύνολο 
ΑinfoΑinfoΑΑ 

 
info  info    Α 
 

Α
ΡΡΡΡΈλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού ΡΈλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού Ρ 

     Τ
καθαριότητας στα ΚΠΕ για τον 12

Τ
καθαριότητας στα ΚΠΕ για τον 12
αντίστοιχου ΠΟΠ. Ταντίστοιχου ΠΟΠ. ΤΤ  

Η
της χλωρίδας, έλεγχος δελτίου τύπου για το ζώο της εβδομάδας και 

Η
της χλωρίδας, έλεγχος δελτίου τύπου για το ζώο της εβδομάδας και 
χρέωσή του σε ξεναγό για τη δημοσίευσή του, έλεγχος των 

Η
χρέωσή του σε ξεναγό για τη δημοσίευσή του, έλεγχος των 
μηνιαίων προγραμμάτων χρονοαπασχόλησης για την υπηρεσία Ημηνιαίων προγραμμάτων χρονοαπασχόλησης για την υπηρεσία 
καθαριότητας στα ΚΠΕ για τον 12Ηκαθαριότητας στα ΚΠΕ για τον 12

  χρέωσή του σε ξεναγό για τη δημοσίευσή του, έλεγχος των   χρέωσή του σε ξεναγό για τη δημοσίευσή του, έλεγχος των 
μηνιαίων προγραμμάτων χρονοαπασχόλησης για την υπηρεσία 

  
μηνιαίων προγραμμάτων χρονοαπασχόλησης για την υπηρεσία 

Μ
2014, σύνταξη της αναφοράς Β’ Εξαμήνου για το τμήμα 

Μ
2014, σύνταξη της αναφοράς Β’ Εξαμήνου για το τμήμα 
πληροφόρησης, εκπαίδευσης και Μπληροφόρησης, εκπαίδευσης και δημοσιότητας, επικοινωνία μέσω Μδημοσιότητας, επικοινωνία μέσω 

με τον κ. Κωνσταντινίδη για την παραλαβή των δεδομένων Μμε τον κ. Κωνσταντινίδη για την παραλαβή των δεδομένων 
της χλωρίδας, έλεγχος δελτίου τύπου για το ζώο της εβδομάδας και Μτης χλωρίδας, έλεγχος δελτίου τύπου για το ζώο της εβδομάδας και 

  δημοσιότητας, επικοινωνία μέσω   δημοσιότητας, επικοινωνία μέσω 

Α
Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του

Α
Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του

καταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο, Ακαταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο, 
αλλαγές στο μηνιαίο πρόγραμμα ξεναγών κατά το μήνα Ιανουάριο Ααλλαγές στο μηνιαίο πρόγραμμα ξεναγών κατά το μήνα Ιανουάριο 
2014, σύνταξη της αναφοράς Β’ Εξαμήνου για το τμήμα Α2014, σύνταξη της αναφοράς Β’ Εξαμήνου για το τμήμα 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

διορθώσεις και έλεγχος στην ετήσια έκθεση αναφοράς 2013 του 
τμήματος πληροφόρησης. 

17 Παρασκευή 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info@fdparnonas.gr, καταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο, 
διορθώσεις και έλεγχος στο τετραμηνιαίο newsletter του Φορέα 
Διαχείρισης (3ο τετράμηνο 2013). 

18 Σάββατο   

19 Κυριακή   

20 Δευτέρα 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info@fdparnonas.gr, καταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο, 
διορθώσεις και έλεγχος στο τετραμηνιαίο newsletter του Φορέα 
Διαχείρισης (3ο τετράμηνο 2013), προετοιμασία για συνάντηση 
εργασίας με τους βοτανικούς για τις πινακίδες ενημέρωσης και τον 
οδηγό χλωρίδας, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ανάδοχο του 
έργου των πινακίδων για την πορεία υλοποίησης του έργου, 
τακτοποίηση του ηλεκτρονικού αρχείου των πινακίδων του Β’ 
Σταδίου.    

21 Τρίτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info@fdparnonas.gr, καταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο, 
διορθώσεις και έλεγχος στο τετραμηνιαίο newsletter του Φορέα 
Διαχείρισης (3ο τετράμηνο 2013), προετοιμασία για συνάντηση 
εργασίας με τους βοτανικούς για τις πινακίδες ενημέρωσης και τον 
οδηγό χλωρίδας. 

22 Τετάρτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info@fdparnonas.gr, καταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο, 
συνάντηση εργασίας με το προσωπικό του ΦΔ για την πορεία 
υλοποίησης του έργου των πινακίδων, προετοιμασία για συνάντηση 
εργασίας με τους βοτανικούς για τις πινακίδες ενημέρωσης και τον 
οδηγό χλωρίδας. 

23 Πέμπτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
Προγεννητική άδεια 

24 Παρασκευή 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

Συνάντηση εργασίας με τους κ.κ. Κωνσταντινίδη, Καλπουτζάκη και 
την Πρόεδρο του ΔΣ στην Αθήνα για τη δημιουργία του οδηγού 
χλωρίδας του ΦΔ ΟΠΥΜ  

25 Σάββατο   

26 Κυριακή   

27 Δευτέρα 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info@fdparnonas.gr, καταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο, 
προετοιμασία πρόσκλησης για ΔΣ και αποστολή ενημερωτικού e-
mail στο προσωπικό του ΦΔ για εισαγωγή θεμάτων, δημιουργία 
εισήγησης για την έγκριση του ΠΟΠ υπηρεσιών καθαριότητας 
Δεκεμβρίου 2013, αποστολή μηνύματος σε κο Κωνσταντινίδη για 
τον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του οδηγού 
χλωρίδας του Πάρνωνα, διορθώσεις και έλεγχος στην ετήσια 
έκθεση αναφοράς 2013 του τμήματος πληροφόρησης, σύνταξη του 
εντύπου διαχείρισης αλλαγών του έργου των πινακίδων και 

ΠΠαρασκευήΠΠαρασκευήΠΠ  Παρασκευή  Παρασκευή
Α

Πέμπτη

Α
Πέμπτη

ΑΑΑΑΑ 
 

Α 
 

Α
ΡΥ1 και σύνολο ΡΥ1 και σύνολο Ρ 

 Α
Υ1 και σύνολο ΑΥ1 και σύνολο συνάντηση εργασίας με το προσωπικό του ΦΔ για την πορεία Ασυνάντηση εργασίας με το προσωπικό του ΦΔ για την πορεία Α 

 
συνάντηση εργασίας με το προσωπικό του ΦΔ για την πορεία   συνάντηση εργασίας με το προσωπικό του ΦΔ για την πορεία συνάντηση εργασίας με το προσωπικό του ΦΔ για την πορεία Ασυνάντηση εργασίας με το προσωπικό του ΦΔ για την πορεία   συνάντηση εργασίας με το προσωπικό του ΦΔ για την πορεία Ασυνάντηση εργασίας με το προσωπικό του ΦΔ για την πορεία 

Ρ
οδηγό χλωρίδας.

Ρ
οδηγό χλωρίδας.

ΈλεγΡΈλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού Ρχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού Ρ 
 Τ

διορθώσεις και έλεγχος στο τετραμηνιαίο 

Τ
διορθώσεις και έλεγχος στο τετραμηνιαίο 
Διαχείρισης (3ΤΔιαχείρισης (3οΤο τετράμηνο 2013)Ττετράμηνο 2013)
εργασίας με τους βοτανικούς για τις πινακίδες ενημέρωσης και τον Τεργασίας με τους βοτανικούς για τις πινακίδες ενημέρωσης και τον 

  τετράμηνο 2013)  τετράμηνο 2013)

ΗΈλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού ΗΈλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
καταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο, Ηκαταγραφή εισερχομένων στο πρωτόκολλο, Η  Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού   Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού   Μ

οδηγό χλωρίδας, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ανάδοχο του 

Μ
οδηγό χλωρίδας, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ανάδοχο του 
έργου των πινακίδων για την πορεία υλοποί

Μ
έργου των πινακίδων για την πορεία υλοποί
τακτοποίηση του ηλεκτρονικού αρχείου των πινακίδων του Β’ Μτακτοποίηση του ηλεκτρονικού αρχείου των πινακίδων του Β’ 

  έργου των πινακίδων για την πορεία υλοποί  έργου των πινακίδων για την πορεία υλοποίησης του έργου,   ησης του έργου, 
Α

newsletter

Α
newsletter

προετοιμασία για συνάντηση Απροετοιμασία για συνάντηση 
εργασίας με τους βοτανικούς για τις πινακίδες ενημέρωσης και τον Αεργασίας με τους βοτανικούς για τις πινακίδες ενημέρωσης και τον 
οδηγό χλωρίδας, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ανάδοχο του Αοδηγό χλωρίδας, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ανάδοχο του 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

αποστολή του στη νομική μας σύμβουλο για διορθώσεις, 
συγκέντρωση των θεμάτων για ΔΣ και αποστολή της πρόσκλησης 
στα μέλη ΔΣ. 

28 Τρίτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info@fdparnonas.gr, καταγραφή εισερχομένων  εγγράφων στο 
πρωτόκολλο, αρχειοθέτηση υπογεγραμμένων εγγράφων από την 
Πρόεδρο που με αφορούν, συνάντηση εργασίας με την Ανάδοχο 
του έργου των πινακίδων, σύνταξη του προγράμματος ξεναγών για 
το μήνα Φεβρουάριο 2013, σύνταξη κειμένου για την 3η έκθεση 
αναφοράς του ΦΔ υλοποίησης  του ΕΠΠΕΡΑΑ (για το γραφείο 
διοικητικών υπηρεσιών), διορθώσεις στα κείμενα του τμήματος 
πληροφόρησης για την 3η έκθεση αναφοράς του ΦΔ υλοποίησης  
του ΕΠΠΕΡΑΑ, διόρθωση επιστολής για τη δωρεάν παραχώρηση 
αντιτύπων λευκώματος της ΕΕΠΦ. 

29 Τετάρτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info@fdparnonas.gr, καταγραφή εισερχομένων  εγγράφων στο 
πρωτόκολλο, διορθώσεις στα κείμενα του τμήματος πληροφόρησης 
για την 3η έκθεση αναφοράς του ΦΔ υλοποίησης  του ΕΠΠΕΡΑΑ, 
διαμόρφωση του παραρτήματος της 10ης/2013 συνεδρίασης του ΔΣ, 
ολοκλήρωση του πρακτικού της 10ης/2013 συνεδρίασης του ΔΣ και 
υποβολή του για υπογραφές. 

30 Πέμπτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info@fdparnonas.gr, καταγραφή εισερχομένων  εγγράφων στο 
πρωτόκολλο, διαμόρφωση του πρακτικού της 10ης/2013 
συνεδρίασης του ΔΣ γα δημοσίευση και ανάρτησή του στο site του 
ΦΔ, σύνταξη εισήγησης για μετάθεση του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης του έργου των πινακίδων. 

31 Παρασκευή 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info@fdparnonas.gr, καταγραφή εισερχομένων  εγγράφων στο 
πρωτόκολλο, έλεγχος και διορθώσεις στα κείμενα του Σχεδίου 
Δράσης του τμήματος πληροφόρησης έτους 2014. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Σωτηρίου Γεώργιος

Χρήστος Χρυσομάλλης

Π  ΑΑΑΑΑ
  Α 
 

Α
ΡΥ1 και σύνολο ΡΥ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠΡΤΔΠΠΡ 

 
Υ1 και σύνολο   Υ1 και σύνολο 

Αυλοποίησης του έργου των πινακίδων.Αυλοποίησης του έργου των πινακίδων.ΑΑ 
 ΦΔ  ΦΔ

υλοποίησης του έργου των πινακίδων.  υλοποίησης του έργου των πινακίδων.υλοποίησης του έργου των πινακίδων.Αυλοποίησης του έργου των πινακίδων.  υλοποίησης του έργου των πινακίδων.Αυλοποίησης του έργου των πινακίδων.

Ρ
Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 

Ρ
Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
info

Ρ
info@fdparnonas

Ρ
@fdparnonas

Ρπρωτόκολλο, διαμόρφωση του πρακτικού της 10Ρπρωτόκολλο, διαμόρφωση του πρακτικού της 10
συνεδρίασης του ΔΣ γα δημοσίευση και ανάρΡσυνεδρίασης του ΔΣ γα δημοσίευση και ανάρ

  @fdparnonas  @fdparnonas  πρωτόκολλο, διαμόρφωση του πρακτικού της 10  πρωτόκολλο, διαμόρφωση του πρακτικού της 10

Τ
ολοκλήρωση του πρακτικού της 10

Τ
ολοκλήρωση του πρακτικού της 10
υποβολή του για υπογραφές.Τυποβολή του για υπογραφές.

Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού ΤΈλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού Τ  υποβολή του για υπογραφές.  υποβολή του για υπογραφές.
Η

πρωτόκολλο, διορθώσεις στα κείμενα του 

Η
πρωτόκολλο, διορθώσεις στα κείμενα του 

έκθεση αναφοράς του ΦΔ υλοποίησης  του ΕΠΠΕΡΑΑ,

Η
έκθεση αναφοράς του ΦΔ υλοποίησης  του ΕΠΠΕΡΑΑ,

διαμόρφωση του παραρτήματος της 10Ηδιαμόρφωση του παραρτήματος της 10
ολοκλήρωση του πρακτικού της 10Ηολοκλήρωση του πρακτικού της 10

  έκθεση αναφοράς του ΦΔ υλοποίησης  του ΕΠΠΕΡΑΑ,  έκθεση αναφοράς του ΦΔ υλοποίησης  του ΕΠΠΕΡΑΑ,
διαμόρφωση του παραρτήματος της 10

  
διαμόρφωση του παραρτήματος της 10

ΜΈλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού ΜΈλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
καταγραφή εισερχομένων  εγγράφων στο Μκαταγραφή εισερχομένων  εγγράφων στο 

πρωτόκολλο, διορθώσεις στα κείμενα του Μπρωτόκολλο, διορθώσεις στα κείμενα του Μ  Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού   Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 

Α
έκθεση αναφοράς του ΦΔ υλοποίησης  

Α
έκθεση αναφοράς του ΦΔ υλοποίησης  

του ΕΠΠΕΡΑΑ, διόρθωση επιστολής για τη δωρεάν παραχώρηση Ατου ΕΠΠΕΡΑΑ, διόρθωση επιστολής για τη δωρεάν παραχώρηση 
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mailto:info@fdparnonas.gr
mailto:info@fdparnonas.gr
mailto:info@fdparnonas.gr
mailto:info@fdparnonas.gr
mailto:info@fdparnonas.gr


Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025 info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 5 
1

 

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: Ιανουάριος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Τετάρτη Υ1 # ΑΡΓΙΑ 

2 Πέμπτη 

Υ1 # Συμπλήρωση μηνιαίων εντύπων για τους φύλακες 

# Καταχώρηση φύλλων καταγραφής συμβάντων φύλαξης 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 
# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

3 Παρασκευή 

 

Υ1 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

#Συμπλήρωση εβδομαδιαίων προγραμμάτων χρονοαπασχόλησης 
προσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικού. 

# Ετοίμασα καινούργιο πίνακα για το έτος 2014 παρουσιών, αδειών κλπ 

#Σύνταξη μηνιαίων δελτίων απασχόλησης προσωπικού,  προετοιμασία 
εισηγήσεων για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φ.Δ. 

# Σύνταξη προσωπικού μηνιαίου δελτίου απασχόλησης προσωπικού 
Δεκεμβρίου, σύνταξη μηνιαίων δελτίων απασχόλησης προσωπικού,  
προετοιμασία εισηγήσεων για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φ.Δ. 

4 Σάββατο   

5 Κυριακή   

6 Δευτέρα 

 

Υ1 

 

ΑΡΓΙΑ 

7 Τρίτη 

Υ1 # Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

#Συμπλήρωση εβδομαδιαίων προγραμμάτων χρονοαπασχόλησης 
προσωπικού 

# Σύνταξη Έκθεσης Φύλαξης για το έτος 2013 

8 Τετάρτη Υ1 # Απολογισμός 3ου τετραμήνου 2013 
# Σύνταξη Έκθεσης Φύλαξης για το έτος 2013

9 Πέμπτη 

Υ1 #  Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

#Συμπλήρωση εβδομαδιαίων προγραμμάτων χρονοαπασχόλησης 
προσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικού. 

Π
Δευτέρα

Π
Δευτέρα  ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

      Α 
 

Α
ΡΡΡΡΡ 

 Α
# 

Α
# Σύνταξη προσωπικού μηνιαίου δελτ

Α
Σύνταξη προσωπικού μηνιαίου δελτ

ΔεκεμβρίουΑΔεκεμβρίου
προετοιμασία εισηγήσεων για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φ.Δ.Απροετοιμασία εισηγήσεων για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φ.Δ.Α 

 
Δεκεμβρίου  ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίουΑΔεκεμβρίου  ΔεκεμβρίουΑΔεκεμβρίου

Ρ
ύνταξη μηνιαίων δελτίων απασχόλησης προσωπικού,  προετοιμασία 

Ρ
ύνταξη μηνιαίων δελτίων απασχόλησης προσωπικού,  προετοιμασία 

εισηγήσεων για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φ.Δ.Ρεισηγήσεων για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φ.Δ.  ύνταξη μηνιαίων δελτίων απασχόλησης προσωπικού,  προετοιμασία   ύνταξη μηνιαίων δελτίων απασχόλησης προσωπικού,  προετοιμασία 
εισηγήσεων για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φ.Δ.  εισηγήσεων για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φ.Δ.

Τ
προσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικού

Τ
προσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικού

# Ετοίμασα καινούργιο πίνακα για το έτος 2014 παρουσιών, αδειών κλπΤ# Ετοίμασα καινούργιο πίνακα για το έτος 2014 παρουσιών, αδειών κλπ  # Ετοίμασα καινούργιο πίνακα για το έτος 2014 παρουσιών, αδειών κλπ  # Ετοίμασα καινούργιο πίνακα για το έτος 2014 παρουσιών, αδειών κλπ

Η
# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών

Η
# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών

Συμπλήρωση εβδομαδιαίωνΗΣυμπλήρωση εβδομαδιαίων προγρΗπρογρ
προσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικούΗπροσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικού

  Μ
# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών

Μ
# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών

Μ  Α
# Καταχώρηση φύλλων καταγραφής συμβάντων φύλαξης

Α
# Καταχώρηση φύλλων καταγραφής συμβάντων φύλαξης
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

# Meeting προσωπικού 

10 Παρασκευή 

Υ1 #  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

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

# 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 

11 Σάββατο   

12 Κυριακή   

13 Δευτέρα 

 

Υ1 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

#Συμπλήρωση εβδομαδιαίου προγράμματος χρονοαπασχόλησης 
προσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικού. 

# Meeting του προσωπικού του Φορέα για συζήτησης σχετικά με 
προτάσεις για τον εμπειρογνώμονα. 

14 Τρίτη 

 

 

Υ1 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης 

# Τοποθέτηση καλωδίου για την δεύτερη γραμμή του ΟΤΕ  

15 Τετάρτη 

Υ1 # Τακτοποίηση και καταγραφή των πραγμάτων της αποθήκης όπου 
υπάρχουν τα πράγματα του Φορέα. 

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

16 Πέμπτη 
Υ1 #  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

ΠΤρίτηΠΤρίτη
  ΑΑΑΑΑΑΑ

  Α 
 

Α
Ρ 

 Α
# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινώνΑ# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξηςΑ# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξηςΑ 
 # Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών  # Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών  Α 
 

Α
Ρ

Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης

Ρ
Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανώνΡ# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών
  ΤΤΤΤΤΤΤΑρχειοθέτηση φακέλου φύλαξηςΤΑρχειοθέτηση φακέλου φύλαξηςΤ  

Η
#Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις Πυροσβεστικές 

Η
#Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις Πυροσβεστικές 

ΗΗΗ  Μ
# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδαΜ# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα

#Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις Πυροσβεστικές Μ#Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις Πυροσβεστικές 

  # Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα  # Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα

Α
# Καταχώρηση φύλλων καταγραφής συμβάντων φύλαξης

Α
# Καταχώρηση φύλλων καταγραφής συμβάντων φύλαξης

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυτοψιών φύλαξης με τΑ# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυτοψιών φύλαξης με τ
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

17 Παρασκευή 

Υ1 #  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

#Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις Πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες της ΠΠ 

18 Σάββατο   

19 Κυριακή   

20 Δευτέρα 

 

 

 

Υ1 

#Συμπλήρωση εβδομαδιαίου προγράμματος χρονοαπασχόλησης 
προσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικού. 

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

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

21 Τρίτη 

 

 

 

Υ1 

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

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

# Ετοίμασα καινούργιο πίνακα για το μήνα Φεβρουάριο 2014 παρουσιών, 
αδειών κλπ 

# Περιπολία μαζί με τους Φύλακες στη προστατευόμενη περιοχή 

22 Τετάρτη 

 

 

 

 

Υ1 

# Meeting του προσωπικού του Φορέα για συζήτησης σχετικά με την 
τοποθέτηση των πινακίδων. 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

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

# Σύνταξη τρίτης έκθεσης αναφοράς για το έτος 2013 όσο αφορά το τμήμα 
Φύλαξης 

23 Πέμπτη  # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 

Π  ΑΑΑΑΑΑΑ
  Α 
 

Α
ΡΥ1ΡΥ1   Α

info

Α
info

ΑΑ# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυτοψιών φύλαξης με τα αντίστοιχα Α# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυτοψιών φύλαξης με τα αντίστοιχα 
στίγματα (Αστίγματα (Α 

 
# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυτοψιών φύλαξης με τα αντίστοιχα 
  

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυτοψιών φύλαξης με τα αντίστοιχα # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυτοψιών φύλαξης με τα αντίστοιχα Α# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυτοψιών φύλαξης με τα αντίστοιχα 
  

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυτοψιών φύλαξης με τα αντίστοιχα Α# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυτοψιών φύλαξης με τα αντίστοιχα 

Ρ
Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης

Ρ
Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης

Ρ# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού Ρ# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
@fdparnonasΡ@fdparnonasΡ 

   Τ
# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών

Τ
# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανώνΤ# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών

Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξηςΤΑρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης

  # Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών  # Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών

Η
# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 

Η
# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινώνΗ# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών

  ΜΜ
Συμπλήρωση εβδομαδιαίου προγράμματος χρονοαπασχόλη

Μ
Συμπλήρωση εβδομαδιαίου προγράμματος χρονοαπασχόλη

προσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικούΜπροσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικού

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού Μ# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού Μ  Συμπλήρωση εβδομαδιαίου προγράμματος χρονοαπασχόλη  Συμπλήρωση εβδομαδιαίου προγράμματος χρονοαπασχόλη
προσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικού  προσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικού

ΑΑΑΑ
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

 

Υ1 

info@fdparnonas.gr 

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

# Ετοίμασα καινούργιο πίνακα για το μήνα Φεβρουάριο 2014 παρουσιών, 
αδειών κλπ 

# Περιπολία μαζί με τους Φύλακες στη προστατευόμενη περιοχή 

24 Παρασκευή 

 

 

Υ1 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

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

# 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 

25 Σάββατο   

26 Κυριακή   

27 Δευτέρα 

 

 

 

Υ1 

#Συμπλήρωση εβδομαδιαίου προγράμματος χρονοαπασχόλησης 
προσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικού. 

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

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

28 Τρίτη 

Υ1 # Σύνταξη τρίτης έκθεσης αναφοράς για το έτος 2013 όσο αφορά το τμήμα 
Φύλαξης 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

#Σύνταξη μηνιαίων δελτίων απασχόλησης προσωπικού,  προετοιμασία 
εισηγήσεων για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φ.Δ. 

# Καταχώρηση φύλλων καταγραφής συμβάντων φύλαξης 

# Μελέτη Γνωμοδότησης για ΑΣΠΗΕ στη θέση «Μαυραγάνη-Λυκοτόπι» για 

Π
Δευτέρα

Π
Δευτέρα  ΑΑ

  Α 
 

Α
ΡΡΡ 

     ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ#Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξηΡ#Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξη

Υπηρεσίες της ΠΠΡΥπηρεσίες της ΠΠ
  #Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξη  #Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξη
Τ

) και φωτογραφίες

Τ
) και φωτογραφίες

# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδαΤ# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα
  Η

# Καταχώρηση φύλλων καταγραφής συμβάντων φύλαξης

Η
# Καταχώρηση φύλλων καταγραφής συμβάντων φύλαξης

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυτοψιών φύλαξης με τα αντίστοιχα Η# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυτοψιών φύλαξης με τα αντίστοιχα 

  # Καταχώρηση φύλλων καταγραφής συμβάντων φύλαξης  # Καταχώρηση φύλλων καταγραφής συμβάντων φύλαξης
Μ

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης

Μ
# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού Μ# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού   # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού   # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 

Α# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξηςΑ# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

εκπροσώπησή μας στο ΥΠΕΚΑ-ΚΕΣΠΑ. 

29 Τετάρτη 

Υ1 # Μελέτη Γνωμοδότησης για ΑΣΠΗΕ στη θέση «Μαυραγάνη-Λυκοτόπι» για 
εκπροσώπησή μας στο ΥΠΕΚΑ-ΚΕΣΠΑ. 

# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα 

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

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

30 Πέμπτη 

Υ1 # Μελέτη των εγγράφων για την σωστή εκπροσώπηση του Φορέα μέσω 
εμού στο ΥΠΕΚΑ για την γνωμοδότηση μας για το ΑΣΠΗΕ στη θέση 
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ. 

# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα 

#Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις Πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες της ΠΠ 

# Ορισμός ως Διευθυντή προσωπικού στο ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ του Υπουργείου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

31 Παρασκευή 

Υ1 # Απογραφή προσωπικού ως Διευθυντής στο ΜΗΤΡΩΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ του Υπουργείου 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 

# Περιπολία μαζί με τη Πανταζή  στη προστατευόμενη περιοχή του 
Μουστού και του Χερονησίου 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Βασίλειος Γαλάνης

Χρήστος Χρυσομάλλης
Π  Α

  Α 
 

Α
Ρ 

 Α
# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξηςΑ# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξηςΑΑΑΑ 

 # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  Α 
 

Α
Ρ# Περιπολία μαζί με τη Πανταζή  στη προστατευόμενη περιοχή του Ρ# Περιπολία μαζί με τη Πανταζή  στη προστατευόμενη περιοχή του 

Μουστού και τοΡΜουστού και το
  # Περιπολία μαζί με τη Πανταζή  στη προστατευόμενη περιοχή του   # Περιπολία μαζί με τη Πανταζή  στη προστατευόμενη περιοχή του 
Τ

# Απογραφή προσωπικού ως Διευθυντής στο 

Τ
# Απογραφή προσωπικού ως Διευθυντής στο 
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΤΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η
# Ορισμός ως Διευθυντή προσωπικού στο 

Η
# Ορισμός ως Διευθυντή προσωπικού στο 

του Υπουργείου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΗτου Υπουργείου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

# Απογραφή προσωπικού ως Διευθυντής στο Η# Απογραφή προσωπικού ως Διευθυντής στο Η  του Υπουργείου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  του Υπουργείου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μ#Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις Πυροσβεστικές Μ#Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις Πυροσβεστικές   #Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις Πυροσβεστικές   #Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις Πυροσβεστικές 
Α

εμού στο ΥΠΕΚΑ για την γνωμοδότηση μας για το ΑΣΠΗΕ στη θέση 

Α
εμού στο ΥΠΕΚΑ για την γνωμοδότηση μας για το ΑΣΠΗΕ στη θέση 

# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδαΑ# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα
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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: Ιανουάριος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# ΑΡΓΙΑ 

2 Πέμπτη 

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 

# ΑΔΕΙΑ 

3 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 

# ΑΔΕΙΑ 

4 Σάββατο   

5 Κυριακή 
 

 

6 Δευτέρα 
 

ΑΡΓΙΑ 

7 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 

# ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΟ 

ΠΠΠΠΠΠΠ  ΑΑΑΠαρασκευήΑΠαρασκευήΑΑ 
   βιοποικιλότητας, Υπο  βιοποικιλότητας, Υπο  Α 
 

Α
ΡΡΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για Ρτην προστασία και Ρτην προστασία και ΡΡ 

 Υποέργο 1: Πρόγραμμα για   Υποέργο 1: Πρόγραμμα για   Α
παρακολούθησης

Α
παρακολούθησης

αξιολόγησης της προστασίας Ααξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησηςΑκ διατήρησης

  αξιολόγησης της προστασίας   αξιολόγησης της προστασίας   Α 
 

Α
Ρ

εργασίας 1.2: Φύλαξη 

Ρ
εργασίας 1.2: Φύλαξη 

προστατευόμενης περιοχής Ρπροστατευόμενης περιοχής 
&1.3: Σύστημα Ρ&1.3: Σύστημα 

    ΤΤ
  ΗΗ

    Μ
  ΑΑ

Ημερήσια εργασία

Α
Ημερήσια εργασία

Α
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

προστατευόμενης περιοχής 

8 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 

# ΑΔΕΙΑ 

9 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. 

# Meeting στο γραφείο 

# Κανένα συμβάν 

10 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 

11 Σάββατο   

12 Κυριακή 
 

 

13 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. 

# Συλλογή καρπών και μοσχευμάτων από 
Δενδρόκεδρο για αποστολή τους σε πανεπιστήμιο 
της Καβάλας για ερευνητικούς σκοπούς 

# Κανένα συμβάν 

14 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 

15 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. 

# Αφισοκόλληση για εκδήλωση παρατήρησης και 

ΠΠ  Α
ΔευτέραΑΔευτέραΑΑ 

 
βιοποικιλότητας, Υπο  βιοποικιλότητας, ΥποΑ 
 

Α
ΡΥποέργο 1: ΠρόγρΡΥποέργο 1: Πρόγρ
την προστασία και Ρτην προστασία και 

  Υποέργο 1: Πρόγρ  Υποέργο 1: Πρόγρ

ΑΑΑΑΑΑΑ 
   Α 
 

Α
ΡΡΡΡ

προστατευόμενης περιοχής

Ρ
προστατευόμενης περιοχής

ΡΡΡ 
         ΤΤΤ

πακέτο Τπακέτο ΤΤΤ
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

Τ
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

Ττην ΠΠ.Ττην ΠΠ.Τ# Κανένα συμβάνΤ# Κανένα συμβάνΤ    
ΗΗΗ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Η# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Ησκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Ησκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής ΗΗ      # Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με   # Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με   Μ

στο γραφείοΜστο γραφείο   Α
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

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

Α
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Ακαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

&1.3: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

αναγνώρισης υδρόβιων πουλιών στο Μουστό. 

16 Πέμπτη 

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. 

# Αφισοκόλληση για εκδήλωση παρατήρησης και 
αναγνώρισης υδρόβιων πουλιών στο Μουστό. 

17 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 

18 Σάββατο 
 

 

19 Κυριακή 
 

 

20 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 

21 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 

22 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 

23 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 

ΠΠ  ΑΤρίτηΑΤρίτηΑΑ 
 

Α 
 

Α
Ρ

εργασίας 1.2: Φύλαξη 

Ρ
εργασίας 1.2: Φύλαξη 

προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχήςΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για Ρ 
 

προστατευόμενης περιοχής  προστατευόμενης περιοχής

Α
την προστασία και 

Α
την προστασία και 

διατήρηση της Αδιατήρηση της 
βιοποικιλότητας, ΥποΑβιοποικιλότητας, Υπο

εργασίας 1.2: Φύλαξη Αεργασίας 1.2: Φύλαξη 

  διατήρηση της   διατήρηση της   Α 
 

Α
ΡΡΡΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για Ρ 

         Τ
# Κανένα συμβάν

Τ
# Κανένα συμβάν

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ      
Η

και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

Η
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

# Κανένα συμβάνΗ# Κανένα συμβάν

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

Α
όλληση για εκδήλωση παρατήρησης και 

Α
όλληση για εκδήλωση παρατήρησης και 

αναγνώρισης υδρόβιων πουλιών στο Μουστό.Ααναγνώρισης υδρόβιων πουλιών στο Μουστό.
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

24 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 

25 Σάββατο   

26 Κυριακή   

27 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 

28 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. 

# Monitoring Ορνιθοπανίδας με τον ανάδοχο του 
έργου στο Μουστό 

# Κανένα συμβάν 

29 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

& 2.4. Προώθηση της 
συμμετοχικής διαδικασίας & 

1.3: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

# Εργασία πεδίου υπηρεσίας καταγραφής και 
παρακολούθησης των ειδών πουλιών σε περιοχές 
της Νότιας Κυνουρίας 

30 Πέμπτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

& 2.4. Προώθηση της 
συμμετοχικής διαδικασίας & 

1.3: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

# Εργασία πεδίου υπηρεσίας καταγραφής και 
παρακολούθησης των ειδών πουλιών σε περιοχές 
της Νότιας Κυνουρίας 

31 Παρασκευή Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και 

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

ΠΠΠΠΠΠΠ    ΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ

προστατευόμενης περιοχής

Ρ
προστατευόμενης περιοχής

& 2.4. Προώθηση της Ρ& 2.4. Προώθηση της 
συμμετοχικής διαδικασίαςΡσυμμετοχικής διαδικασίας

  & 2.4. Προώθηση της   & 2.4. Προώθηση της 
Α

διατήρηση της 

Α
διατήρηση της 

βιοποικιλότητας, ΥποΑβιοποικιλότητας, Υπο
εργασίας 1.2: Φύλαξη Αεργασίας 1.2: Φύλαξη 

προστατευόμενης περιοχήςΑπροστατευόμενης περιοχής

  βιοποικιλότητας, Υπο  βιοποικιλότητας, Υπο-  -πακέτο   πακέτο   Α 
 

Α
ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και Ρτην προστασία και Ρ 
   Τ
έργου στο Μουστό

Τ
έργου στο Μουστό

# Κανένα συμβάνΤ# Κανένα συμβάνΤ  
Η

ν έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

Η
ν έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

Monitoring ΗMonitoring Ορνιθοπανίδας με τον ανάδοχο του ΗΟρνιθοπανίδας με τον ανάδοχο του 
  Μ

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

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

ν έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Μν έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Μ  # Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με   # Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
Α
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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. 

Επισκευή παραθύρου στη Μπεντενίτη 

# Κανένα συμβάν 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Σωτηρίου Γεώργιος

Χρήστος Χρυσομάλλης

 

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: Ιανουάριος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, Υπο-
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# ΑΡΓΙΑ 

2 Πέμπτη 

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 

# ΑΔΕΙΑ 

3 Παρασκευή 
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, Υπο-

# ΑΔΕΙΑ 

Π
Τετάρτη

Π
Τετάρτη

ΠΠ  Τετάρτη  Τετάρτη
ΑΑ

Ημέρα

Α
Ημέρα

ΑΑΑΑΑΑΑΑ 
   Υποέργο 1: Πρόγραμμα για   Υποέργο 1: Πρόγραμμα για   Α 
 

Α
Ρ

Ειδικός δασικής προστασίας

Ρ
Ειδικός δασικής προστασίας

Έτος: ΡΈτος: 201Ρ201ΡΆξονας/ΥποέργοΡΆξονας/ΥποέργοΡ 
 

201  2014  4 Α
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Α
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Ιωάννης ΔημητρακόπουλοςΑΙωάννης Δημητρακόπουλος

Ειδικός δασικής προστασίαςΑΕιδικός δασικής προστασίας

  Ιωάννης Δημητρακόπουλος  Ιωάννης ΔημητρακόπουλοςΙωάννης ΔημητρακόπουλοςΑΙωάννης Δημητρακόπουλος  Ιωάννης ΔημητρακόπουλοςΑΙωάννης Δημητρακόπουλος

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

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότηταςΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας

  ΤΤ
    Η

  Μ
  Α

ΣωτηρίουΑΣωτηρίου

mailto:info@fdparnonas.gr
mailto:info@fdparnonas.gr


Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025 info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 5 
2

 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

&1.3: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

4 Σάββατο   

5 Κυριακή 
 

 

6 Δευτέρα 
 

ΑΡΓΙΑ 

7 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, Υπο-
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής

# ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΟ 

8 Τετάρτη 
 

 

9 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. 

# Meeting στο γραφείο 

# Κανένα συμβάν 

10 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 

11 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 

12 Κυριακή 
 

 

13 Δευτέρα 
 

 

14 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 

15 Τετάρτη 
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, Υπο-

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

ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ  ΑΑΑΣάββατοΑΣάββατοΑΑτην προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση Α 
   την προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση την προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση 

ΡΡ
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

Ρ
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

Ρπροστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχήςΡΡΡ 
 προστατευόμενης περιοχής  προστατευόμενης περιοχής
Α

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

Α
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

Ατην προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση Ατης βιοποικιλότητας, ΥποΑτης βιοποικιλότητας, ΥποΑπακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Απακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

  την προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση   Α 
 

Α
ΡΡΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για Ρ 

 # Κανένα συμβάν  # Κανένα συμβάν  Τ
την ΠΠ.

Τ
την ΠΠ.

# MeetingΤ# MeetingΤ  
Η

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

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

  σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής   σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 

ΜΜΜ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Μ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Μ      ΑΑΑ
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

&1.3: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

την ΠΠ. 

# Αφισοκόλληση για εκδήλωση παρατήρησης και 
αναγνώρισης υδρόβιων πουλιών στο Μουστό. 

16 Πέμπτη 

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. 

# Αφισοκόλληση για εκδήλωση παρατήρησης και 
αναγνώρισης υδρόβιων πουλιών στο Μουστό. 

17 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 

18 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. 

# Συμμετοχή στην εκδήλωση παρατήρησης και 
καταγραφής υδρόβιων πουλιών στο Μουστό. 

19 Κυριακή
 

20 Δευτέρα   

21 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 

22 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 

23 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. 

ΠΠ  Τρίτη  Τρίτη
Α

Δευτέρα

Α
Δευτέρα

ΑΑΑΑΑ 
   Α 
 

Α
ΡΡΡΡΡΡ 

   ΑΑ
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

Α
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

Απροστατευόμενης περιοχήςΑπροστατευόμενης περιοχής  προστατευόμενης περιοχής  προστατευόμενης περιοχήςπροστατευόμενης περιοχήςΑπροστατευόμενης περιοχής  προστατευόμενης περιοχήςΑπροστατευόμενης περιοχής

ΡΡ
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

Ρ
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

Ρτην προστασία και διατήρηση Ρτην προστασία και διατήρηση Ρτας, ΥποΡτας, Υπο-Ρ-Ρπακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Ρπακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

          Τ
# Κανένα συμβάν

Τ
# Κανένα συμβάν

ΤΤΤΤ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Τ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Τσκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Τσκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής ΤΤ  
Η

σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 

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

Η
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με   και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με   και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

Μ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Μ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Μσκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Μ  Α
# Αφισοκόλληση για εκδήλωση παρατήρησης και Α# Αφισοκόλληση για εκδήλωση παρατήρησης και 
αναγνώρισης υδρόβιων πουλιών στο Μουστό.Ααναγνώρισης υδρόβιων πουλιών στο Μουστό.
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

# Κανένα συμβάν 

24 Παρασκευή  # ΑΔΕΙΑ 

25 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 

26 Κυριακή   

27 Δευτέρα 
 

 

28 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. 

# Monitoring Ορνιθοπανίδας με τον ανάδοχο του 
έργου στο Μουστό 

# Κανένα συμβάν 

29 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, Υπο-
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής & 

2.4. Προώθηση της 
συμμετοχικής διαδικασίας & 

1.3: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

# Εργασία πεδίου υπηρεσίας καταγραφής και 
παρακολούθησης των ειδών πουλιών σε περιοχές 
της Νότιας Κυνουρίας 

30 Πέμπτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, Υπο-
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής & 

2.4. Προώθηση της 
συμμετοχικής διαδικασίας & 

1.3: Σύστημα 
παρακολούθησης-

αξιολόγησης της προστασίας 
κ διατήρησης 

# Εργασία πεδίου υπηρεσίας καταγραφής και 
παρακολούθησης των ειδών πουλιών σε περιοχές 
της Νότιας Κυνουρίας 

31 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. 

Επισκευή παραθύρου στη Μπεντενίτη 

# Κανένα συμβάν 

ΠΠέμπτηΠΠέμπτηΠΠ  ΑΑΑ
την προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση Α 
 

την προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση την προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση 

Ρ
αξιολόγησης της προστασίας 

Ρ
αξιολόγησης της προστασίας 

κ διατήρησηςΡκ διατήρησηςΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για Ρ 
 

κ διατήρησης  κ διατήρησης

Α
συμμετοχικής διαδικασίας

Α
συμμετοχικής διαδικασίας

1.3: Σύστημα Α1.3: Σύστημα 
παρακολούθησηςΑπαρακολούθησης

  1.3: Σύστημα   1.3: Σύστημα 1.3: Σύστημα Α1.3: Σύστημα   1.3: Σύστημα Α1.3: Σύστημα 

Ρ
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

Ρ
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχής & Ρ& 

2.4. Προώθηση της Ρ2.4. Προώθηση της 
    ΤΤ

  Η
έργου στο Μουστό

Η
έργου στο Μουστό

# Κανένα συμβάνΗ# Κανένα συμβάνΗΗ  Μ
Ορνιθοπανίδας με τον ανάδοχο του ΜΟρνιθοπανίδας με τον ανάδοχο του 

  Α
# Περιπολία με το όχημα του Φο

Α
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

Α
ρέα Διαχείρισης με 

σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Ασκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Ακαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Α
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Σωτηρίου Γεώργιος

Χρήστος Χρυσομάλλης

 

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: Ιανουάριος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 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. 

# Παρακολούθηση, καταγραφή και φωτογράφηση 
πανίδας 

2 Πέμπτη 

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 
πανίδας 

3 Παρασκευή  # ΑΔΕΙΑ 

4 Σάββατο   

5 Κυριακή 
 

 

6 Δευτέρα 
 

ΑΡΓΙΑ 

ΠΠ  ΑΑΑ
  αξιολόγησης της προστασίας   αξιολόγησης της προστασίας 

Α 
 

Α
Ρ

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

Ρ
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

Ρ
προστατευόμενης περιοχής 

&1.3: Σύστημα Ρ&1.3: Σύστημα 
παρακολούθησηςΡπαρακολούθησης

  προστατευόμενης περιοχής   προστατευόμενης περιοχής 
&1.3: Σύστημα   &1.3: Σύστημα 

Α
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

Α
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και διατήρηση 

Α
την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, ΥποΑτης βιοποικιλότητας, Υπο
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Απακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

  την προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, Υπο  της βιοποικιλότητας, Υποτης βιοποικιλότητας, ΥποΑτης βιοποικιλότητας, Υπο  της βιοποικιλότητας, ΥποΑτης βιοποικιλότητας, Υπο

ΡΡΡΆξονας/Υποέργο ΡΆξονας/Υποέργο ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για Ρ 
       Τ                                        Τ                                           Τ   Μήνας: ΤΜήνας: 

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

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

προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότηταςΗπροστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας  προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας  προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Μ
ΜΗΝΙΑΙΟ

Μ
ΜΗΝΙΑΙΟ

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

  ΑΦΥΛΛΟΑΦΥΛΛΟΑ
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

7 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 

8 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 

9 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 

# Meeting στο Γραφείο 

10 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 

11 Σάββατο   

12 Κυριακή 
 

 

13 Δευτέρα 
 

 

14 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 

15 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 

16 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 

17 Παρασκευή Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση 

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

ΠΠΠΠΠΠΠ  Α
ΤρίτηΑΤρίτηΑ 

 της βιοποικιλότητας, Υπο  της βιοποικιλότητας, ΥποΑ 
 

Α
ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και διατήρηση Ρτην προστασία και διατήρηση Ρ 
   ΑΑΑΑΑΑ

    Α 
 

Α
Ρ

προστατευόμενης περιοχής

Ρ
προστατευόμενης περιοχής

ΡΡ 
 # Κανένα συμβάν  # Κανένα συμβάν  Τ

σκοπό την φ

Τ
σκοπό την φ
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Τκαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ.Ττην ΠΠ.Τ  και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με   και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
Η

στο Γραφείο

Η
στο Γραφείο

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

  
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

  Μστο ΓραφείοΜστο Γραφείο

  Α
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

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

της βιοποικιλότητας, Υπο-
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

18 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 

19 Κυριακή 
 

 

20 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

21 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 

22 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. 

# Εντοπίστηκε καμένη έκταση στη περιοχή Ταρμίρι 
και ενημερώθηκε και Π.Υ. Άστρους. 

23 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 

24 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 

25 Σάββατο   

26 Κυριακή   

27 Δευτέρα 
 

 

ΠΠ  ΑΠέμπτηΑΠέμπτη
την προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση ΑΑ 
 Υποέργο 1: Πρόγραμμα για   Υποέργο 1: Πρόγραμμα για Α 
 

Α
Ρ

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

Ρ
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχής  προστατευόμενης περιοχής  προστατευόμενης περιοχής

Α
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

Α
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, ΥποΑτης βιοποικιλότητας, Υπο

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Απακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

  την προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση   Α 
 

Α
Ρ

προστατευόμενης περιοχής

Ρ
προστατευόμενης περιοχής

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για Ρ 
     Τ

και τον έλεγχο της τήρησης νομοθ

Τ
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθ
την ΠΠ.Ττην ΠΠ.

# Κανένα συμβάνΤ# Κανένα συμβάνΤ  
Η

# Κανένα συμβάν

Η
# Κανένα συμβάν

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

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

28 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 

29 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 

30 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 

31 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. 

# Παρουσίαση στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου 
Πέτρου 

# Κανένα συμβάν 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Σωτηρίου Γεώργιος

Χρήστος ΧρυσομάλληςΠ  Α
  Α 
 

Α
Ρ 

 ΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ

προστατευόμενης περιοχής

Ρ
προστατευόμενης περιοχής

ΡΡ 
   Τ

την ΠΠ.

Τ
την ΠΠ.

# Παρουσίαση στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Τ# Παρουσίαση στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου 
ΠέτρουΤΠέτρουΤΤ  # Παρουσίαση στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου   # Παρουσίαση στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου 

Η
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

Η
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Ησκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικΗκαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικ

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

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

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

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, Υπο-
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# ΑΡΓΙΑ 

2 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 

3 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 

4 Σάββατο   

5 Κυριακή 
 

 

6 Δευτέρα 
 

ΑΡΓΙΑ 

7 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 

8 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 

9 Πέμπτη Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση 

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

ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ  ΑΑΑ
Σάββατο

Α
Σάββατο

ΑΑΑΑΑΚυριακήΑΚυριακήΑΑΑΑΑΑ
Δευτέρα
Α

Δευτέρα
Α 

       Α 
 

Α
ΡΡΡ

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

Ρ
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

Ρπροστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχήςΡΡ 
 προστατευόμενης περιοχής  προστατευόμενης περιοχής
Α

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

Α
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

Ατην προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση Ατης βιοποικιλότητας, ΥποΑτης βιοποικιλότητας, ΥποΑπακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Απακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

  την προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση   της βιοποικιλότητας, Υπο  της βιοποικιλότητας, Υποτης βιοποικιλότητας, ΥποΑτης βιοποικιλότητας, Υπο  της βιοποικιλότητας, ΥποΑτης βιοποικιλότητας, Υπο

Ρ
προστατευόμενης περιοχής

Ρ
προστατευόμενης περιοχής

ΡΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για Ρ 
 # Κανένα συμβάν  # Κανένα συμβάν  Τ

σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 

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

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

  
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

  Μ
  ΑΑ

Ημερήσια εργασία

Α
Ημερήσια εργασία

ΑΑ
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

της βιοποικιλότητας, Υπο-
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Meeting στο γραφείο  

# Αλλαγή ελαστικών 

# Κανένα συμβάν 

10 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 

11 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 

12 Κυριακή 
 

 

13 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 

14 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, Υπο-
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# ΑΔΕΙΑ 

15 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 

# ΑΔΕΙΑ 

16 Πέμπτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, Υπο-
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# ΑΔΕΙΑ 

 

17 Παρασκευή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, Υπο-
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

# ΑΔΕΙΑ 

 

ΠΤετάρτηΠΤετάρτηΠΠ  Τετάρτη  Τετάρτη

Ατην προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση ΑΑ 
 Υποέργο 1: Πρόγραμμα για   Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση την προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση 

Ρ
της βιοποικιλότητας, Υπο

Ρ
της βιοποικιλότητας, Υπο

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Ρπακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχής

  πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη   πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
ΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για Ατην προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, ΥποΑτης βιοποικιλότητας, ΥποΑ 
 Υποέργο 1: Πρόγραμμα για   Υποέργο 1: Πρόγραμμα για   Α 
 

Α
Ρ

της βιοποικιλότητας, Υπο

Ρ
της βιοποικιλότητας, Υπο

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Ρπακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχής     Τ

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

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

 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής   σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 

ΗΗ
# Κανένα συμβάν

Η
# Κανένα συμβάν

ΗΗ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Η# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Η        Μ
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

Μ
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

ΜΜ    ΑΑ
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Α# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Ασκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Ασκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Ακαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Ακαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Α
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

προστατευόμενης περιοχής 
&1.3: Σύστημα 

παρακολούθησης-
αξιολόγησης της προστασίας 

κ διατήρησης 

18 Σάββατο 
 

 

19 Κυριακή 
 

 

20 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 

21 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. 

# Καμένη δασική έκταση πριν το χωριό Πελετά (1,5μ 
στρέμμα περίπου θάμνοι & αφανές) 

22 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 

23 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 

24 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 

25 Σάββατο   

26 Κυριακή   

27 Δευτέρα 
 

 

28 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. 

ΠΠΠΠαρασκευήΠΠαρασκευήΠΠΠΠ  ΑΑΑΑ
  προστατευόμενης περιοχής  προστατευόμενης περιοχήςΑ 
 

Α
Ρ

Υποέργο 1

Ρ
Υποέργο 1

την προστασία και διατήρηση Ρτην προστασία και διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, ΥποΡτης βιοποικιλότητας, Υπο

  την προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση 

Α
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

Α
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχήςΑπροστατευόμενης περιοχής

: Πρόγραμμα για 
Α

: Πρόγραμμα για 
Α 

 προστατευόμενης περιοχής  προστατευόμενης περιοχής  Α 
 

Α
Ρ

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

Ρ
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και διατήρηση Ρτην προστασία και διατήρηση 
ιλότητας, ΥποΡιλότητας, Υπο-Ρ-πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Ρπακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

  σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής   σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής   Τ
# Καμένη δασική έκταση πριν το χωριό Πελετά (1,5μ 

Τ
# Καμένη δασική έκταση πριν το χωριό Πελετά (1,5μ 
στρέμμα περίπου θάμνοι & αφανές)Τστρέμμα περίπου θάμνοι & αφανές)Τ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Τ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Τ  στρέμμα περίπου θάμνοι & αφανές)  στρέμμα περίπου θάμνοι & αφανές)
Η

και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

Η
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. Ητην ΠΠ.

# Καμένη δασική έκταση πριν το χωριό Πελετά (1,5μ Η# Καμένη δασική έκταση πριν το χωριό Πελετά (1,5μ 

  Μ
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Μ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

ην φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Μην φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Μκαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Μ  # Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με   # Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με   Α

της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

Α
της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

προστατευόμενης περιοχής # Κανένα συμβάν 

29 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 

30 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 

31 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 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Σωτηρίου Γεώργιος

Χρήστος Χρυσομάλλης

 

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: Ιανουάριος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Τετάρτη   

2 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # ΑΔΕΙΑ 

3 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # ΑΔΕΙΑ 

Π  ΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ 

 Α
  Α 
 

Α
Ρ 

 Τ
Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1ΤΗ Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1  Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1  Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1
Η

# Κανένα συμβάν

Η
# Κανένα συμβάν

Η    Μ
ης προστατευόμενης περιοχής 

Μ
ης προστατευόμενης περιοχής 

και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

Μ
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με   και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με   και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

Α# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Α# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
ης προστατευόμενης περιοχής Αης προστατευόμενης περιοχής Α
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

4 Σάββατο   

5 Κυριακή   

6 Δευτέρα   

7 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Συγκέντρωση στοιχείων για την προετοιμασία των έργων 
που πρόκειται να προκηρυχθούν κατόπιν της 
τροποποίησης του ΤΔΠΠ 

# Σύνταξη κα αποστολή εσωτερικού σημειώματος προς τα 
στελέχη του ΦΔ σχετικά με τις υποχρεώσεις του 
προσωπικού και τον ορισμό υπευθύνων σύνταξης των 
εκθέσεων και σχεδίων δράσεων που πρέπει να 
υλοποιηθούν εντός του μήνα Ιανουαρίου. 

8 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Σύνταξη Εξαμηνιαίας Αναφοράς Προόδου Β' Εξαμήνου 
2013 της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» 

# Συμπλήρωση εντύπου Παρακολούθησης συνόλου έργου 
ΕΠΠΕΡΑΑ για τα συμβασιοποιημένα έργα 

9 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

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

# Σύνταξη Εξαμηνιαίας Αναφοράς Προόδου Β' Εξαμήνου 
2013 της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» 

10 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Σύνταξη Εξαμηνιαίας Αναφοράς Προόδου Β' Εξαμήνου 
2013 της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» 

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

# Συμπλήρωση δαπανών μηνός Δεκεμβρίου 2013 σε 
συγκεντρωτικό υπολογιστικό φύλλο για έλεγχο των 
δαπανών του ΤΔΠΠ 

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

11 Σάββατο 
 

 

12 Κυριακή 
 

 

13 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 
# Συνάντηση εργασίας με τα στελέχη του ΦΔ για 
οριστικοποίηση έργων που θα προστεθούν στο 
αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης  για υλοποίηση τους 

Π
Παρασκευή

Π
Παρασκευή

ΠΠ  Παρασκευή  Παρασκευή
ΑΑ 

 
Α 

 
Α
Ρ 

 ΑΑ
  Α 
 

Α
ΡΥ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ ΡΥ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ Ρ# Σύνταξη Εξαμηνιαίας Αναφοράς Προόδου Β' Εξαμήνου Ρ# Σύνταξη Εξαμηνιαίας Αναφοράς Προόδου Β' Εξαμήνου 

2013 της Πράξης Ρ2013 της Πράξης Ρ 
 

# Σύνταξη Εξαμηνιαίας Αναφοράς Προόδου Β' Εξαμήνου   # Σύνταξη Εξαμηνιαίας Αναφοράς Προόδου Β' Εξαμήνου 

Τ
ΕΠΠΕΡΑΑ για τα συμβασιοποιημένα έργα

Τ
ΕΠΠΕΡΑΑ για τα συμβασιοποιημένα έργα

Τ# Συνάντηση εργασίας με τα στελέχη του ΦΔ για τα Τ# Συνάντηση εργασίας με τα στελέχη του ΦΔ για τα 
τρέχοντα θέματαΤτρέχοντα θέματαΤ  # Συνάντηση εργασίας με τα στελέχη του ΦΔ για τα   # Συνάντηση εργασίας με τα στελέχη του ΦΔ για τα   Η

ρωση εντύπου Παρακολούθησης συνόλου έργου Ηρωση εντύπου Παρακολούθησης συνόλου έργου 
ΕΠΠΕΡΑΑ για τα συμβασιοποιημένα έργαΗΕΠΠΕΡΑΑ για τα συμβασιοποιημένα έργα

  ρωση εντύπου Παρακολούθησης συνόλου έργου   ρωση εντύπου Παρακολούθησης συνόλου έργου 

Μ
# Σύνταξη Εξαμηνιαίας Αναφοράς Προόδου Β' Εξαμήνου 

Μ
# Σύνταξη Εξαμηνιαίας Αναφοράς Προόδου Β' Εξαμήνου 
2013 της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Μ2013 της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου ΜΒιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 

  2013 της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της   2013 της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Α
προσωπικού και τον ορισμό υπευθύνων σύνταξης των 

Α
προσωπικού και τον ορισμό υπευθύνων σύνταξης των 

εδίων δράσεων που πρέπει να 

Α
εδίων δράσεων που πρέπει να 

υλοποιηθούν εντός του μήνα Ιανουαρίου.Αυλοποιηθούν εντός του μήνα Ιανουαρίου.

# Σύνταξη Εξαμηνιαίας Αναφοράς Προόδου Β' Εξαμήνου Α# Σύνταξη Εξαμηνιαίας Αναφοράς Προόδου Β' Εξαμήνου Α
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

στην επόμενη διαχειριστική περίοδο 

# Σκανάρισμα όλων των σχετικών εγγράφων με το σχέδιο 
του Προεδρικού Διατάγματος και δημιουργία εννέα 
ψηφιακών δίσκων και αποστολή τους στο ΤΔΦΠ του 
ΥΠΕΚΑ 

# Αποστολή πακέτου με δείγματα μοσχευμάτων και 
καρπών του Juniperus drupacea προς το Τμήμα 
Δασοπονίας / ΤΕΙ Καβάλας (Παράρτημα Δράμας) κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, για επιστημονικούς σκοπούς 

14 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Μετάφραση κειμένων στην αγγλική για χρήση τους στις 
πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος στα πλαίσια 
υλοποίησης του έργου "Προμήθεια και εγκατάσταση 
ενημερωτικών πινακίδων και πινάκων" 

# Σύνταξη Εξαμηνιαίας Αναφοράς Προόδου Β' Εξαμήνου 
2013 της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» 

# Σύνταξη κειμένων για χρήση τους στις πινακίδες 
ερμηνείας περιβάλλοντος στα πλαίσια υλοποίησης του 
έργου "Προμήθεια και εγκατάσταση ενημερωτικών 
πινακίδων και πινάκων". Κείμενα σχετικά με την Μαύρη 
Πεύκη, Κεφαλληνιακή Ελάτη, Καστανοδάση, Δρυοδάση 
και δάση με Πλάτανο. 

15 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Εξέταση της ορθότητας των παραδοτέων της πρώτης 
φάσης των έργων παρακολούθησης θηλαστικών/ 
χειροπτέρων/ ασπόνδυλων/ πτηνών/ οικοτόπων/ 
χλωρίδας/ ψαριών, ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής 

# Σύνταξη πρόβλεψης δαπανών έτους 2014 κατόπιν 
αιτήματος της ΕΥΣΠΕΔ / ΥΠΕΚΑ 

# Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης αναφοράς υλοποίησης του 
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και αξιολόγηση εφαρμογής των όρων 
προστασίας της προστατευόμενης περιοχής ΟΠΥΜ. 
Περίοδος αναφοράς 2013 

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

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

16 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Σύνταξη προβλέψεων πιστώσεων και κατανομών για το 
2014 για έργα ΕΠΠΕΡΑΑ και αιτήματος κατανομής του Α' 
Τριμήνου 2014 σε συνεργασία με την Υπεύθυνη του 
γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δήμα 

# Συμπλήρωση τυποποιημένου καταλόγου σχετικά με 
τους υπόχρεους του ΦΔ, το οποίο απορρέει από την 
ιδιότητα του ΦΔ ως ελεγχόμενο πρόσωπο. Το ανωτέρω 
είναι απάντηση εγγράφου της Αρχής Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 

ΠΠ  Α
ΤετάρτηΑΤετάρτηΑΑ 

 
Α 

 
Α
Ρ 

 Α
  Α 
 

Α
ΡΡΡ# ΕΡ# ΕΡΡΡΡ 

 Τ
έργου "Προμήθεια και εγκατάσταση ενημερωτικών 

Τ
έργου "Προμήθεια και εγκατάσταση ενημερωτικών 
πινακίδων και πινάκων". Κείμενα σχετικά με την Μαύρη Τπινακίδων και πινάκων". Κείμενα σχετικά με την Μαύρη 
Πεύκη, Κεφαλληνιακή Ελάτη, Καστανοδάση, Δρυοδάση ΤΠεύκη, Κεφαλληνιακή Ελάτη, Καστανοδάση, Δρυοδάση 
και δάση με Πλάτανο.Τκαι δάση με Πλάτανο.

  πινακίδων και πινάκων". Κείμενα σχετικά με την Μαύρη   πινακίδων και πινάκων". Κείμενα σχετικά με την Μαύρη 

ΗΣύνταξη κειμένων για χρήση τους στις πινακίδεΗΣύνταξη κειμένων για χρήση τους στις πινακίδε
ερμηνείας περιβάλλοντος στα πλαίσια υλοποίησης του Ηερμηνείας περιβάλλοντος στα πλαίσια υλοποίησης του 
έργου "Προμήθεια και εγκατάσταση ενημερωτικών Ηέργου "Προμήθεια και εγκατάσταση ενημερωτικών 

  Σύνταξη κειμένων για χρήση τους στις πινακίδε  Σύνταξη κειμένων για χρήση τους στις πινακίδε

Μ
# Σύνταξη Εξαμηνιαίας Αναφοράς Προόδου Β' Εξαμήνου 

Μ
# Σύνταξη Εξαμηνιαίας Αναφοράς Προόδου Β' Εξαμήνου 
2013 της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Μ
2013 της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου ΜΒιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 

  2013 της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της   2013 της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 
Α

εια και εγκατάσταση 

Α
εια και εγκατάσταση 

ενημερωτικών πινακίδων και πινάκων"Αενημερωτικών πινακίδων και πινάκων"

# Σύνταξη Εξαμηνιαίας Αναφοράς Προόδου Β' Εξαμήνου Α# Σύνταξη Εξαμηνιαίας Αναφοράς Προόδου Β' Εξαμήνου 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της 
Τρομοκρατίας αι Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής 
Κατάστασης 

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

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

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

17 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Συγκέντρωση εγγράφων σχετικών με την διαδικασία του 
Πρόχειρου Διαγωνισμού Παρακολούθησης Ψαριών, 
σκαναρισμένα με τις υπογραφές, και αποστολή τους στην 
Διαχειριστική Αρχή για έλεγχο 

18 Σάββατο Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 
# Συμμετοχή σε εκδήλωση παρατήρησης μεταναστευτικών 
πουλιών στον υγρότοπο Μουστού – μεσοχειμωνιάτικες 
καταμετρήσεις 2014. 

19 Κυριακή 
 

 

20 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Μετάβαση στην Αθήνα για συνάντηση εργασίας στην 
έδρα του Αναδόχου του έργου "Υπηρεσίες 
εμπειρογνώμονα", σχετικά με το Σχέδιο Διαχείρισης του 
ΦΔ 

21 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Μετάβαση στην Αθήνα για συμμετοχή στο σεμινάριο 
"Χρηματοδότηση NATURA 2000: Περισσότερες και 
καλύτερες ευκαιρίες κατά την προγραμματική περίοδο 
2014-2020". Διοργάνωση WWF Ελλάς, σε συνεργασία με 
το ΥΠΕΚΑ 

22 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Συνάντηση εργασίας με τα στελέχη του ΦΔ σχετικά με 
την υλοποίηση του έργου "Προμήθεια πινακίδων και 
πινάκων ερμηνείας περιβάλλοντος της ΠΠ" 

# Συμπλήρωση δαπανών μηνός Δεκεμβρίου 2013 σε 
συγκεντρωτικό υπολογιστικό φύλλο για έλεγχο των 
δαπανών του ΤΔΠΠ 

#Σύνταξη προϋπολογισμού 2014 για αποστολή του στην 
ΔΕΚΟ-ΥΠΟΙΟ, σε συνεργασία με την κα Δήμα Αγγελική, 
υπεύθυνη του γραφείου οικονομικών υπηρεσιών 

23 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

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

# Υποβολή Εξαμηνιαίας Αναφοράς Προόδου Β' Εξαμήνου 
2013 της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» 

ΠΤετάρτηΠΤετάρτηΠ  Τετάρτη  Τετάρτη
ΑΑ 

 
Α 

 
Α
ΡΡ 

 Α
Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠΑΥ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ  Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ  Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ  Α 

 
Α
Ρ

ΦΔ

Ρ
ΦΔ

Ρ# Μετάβαση στην Αθήνα για συμμετοχή στο Ρ# Μετάβαση στην Αθήνα για συμμετοχή στο ΡΡΡΡ 
 Τ

# Μετάβαση στην Αθήνα για συνάντηση εργασίας στην 

Τ
# Μετάβαση στην Αθήνα για συνάντηση εργασίας στην 
έδρα του Αναδόχου του έργου "Υπηρεσίες Τέδρα του Αναδόχου του έργου "Υπηρεσίες 
εμπειρογνώμονα", σχετικά με το Σχέδιο Διαχείρισης του Τεμπειρογνώμονα", σχετικά με το Σχέδιο Διαχείρισης του Τ  έδρα του Αναδόχου του έργου "Υπηρεσίες   έδρα του Αναδόχου του έργου "Υπηρεσίες 

ΗΗ
καταμετρήσεις 2014.

Η
καταμετρήσεις 2014.

ΗΗΗ      ΜΜ
Συμμετοχή σε εκδήλωση παρατήρησης μεταναστευτικών ΜΣυμμετοχή σε εκδήλωση παρατήρησης μεταναστευτικών Μπουλιών στον υγρότοπο Μουστού Μπουλιών στον υγρότοπο Μουστού ΜΜ  Συμμετοχή σε εκδήλωση παρατήρησης μεταναστευτικών   Συμμετοχή σε εκδήλωση παρατήρησης μεταναστευτικών 

Α
με την διαδικασία του 

Α
με την διαδικασία του 

Πρόχειρου Διαγωνισμού Παρακολούθησης Ψαριών, 

Α
Πρόχειρου Διαγωνισμού Παρακολούθησης Ψαριών, 

, και αποστολή τους στην Α, και αποστολή τους στην 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

# Συμπλήρωση/ επικαιροποίηση υπολογιστικού φύλλου 
σχετικό με την Παρακολούθηση της Πράξης του έργου 
ΕΠΠΕΡΑΑ για τον έλεγχο των δαπανών 

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

24 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

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

# Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης αναφοράς υλοποίησης του 
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και αξιολόγηση εφαρμογής των όρων 
προστασίας της προστατευόμενης περιοχής ΟΠΥΜ. 
Περίοδος αναφοράς 2013 

# Ταξινόμηση φακέλων σχετικούς με την υλοποίηση του 
ΤΔΠΠ 

25 Σάββατο
 

26 Κυριακή 
 

 

27 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Σύνταξη εισηγήσεων ΔΣ θεμάτων αρμοδιότητας μου 

# Επιμέλεια και διόρθωση Έκθεσης Πεπραγμένων 
Φύλαξης έτους 2013 

28 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 
# Εργασία πεδίου με την ομάδα έργου του αναδόχου του 
έργου "Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
πουλιών" (Υποέργο 6) 

29 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης αναφοράς υλοποίησης του 
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και αξιολόγηση εφαρμογής των όρων 
προστασίας της προστατευόμενης περιοχής ΟΠΥΜ. 
Περίοδος αναφοράς 2013 

# Διαμόρφωση κειμένου (γραφιστική επιμέλεια) Ετήσιας 
Έκθεσης αναφοράς υλοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και 
αξιολόγηση εφαρμογής των όρων προστασίας της 
προστατευόμενης περιοχής ΟΠΥΜ. Περίοδος αναφοράς 
2013 

30 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Επικοινωνία με το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. σχετικά με το στάδιο 
έγκρισης της τροποποίησης του ΤΔΠΠ 

# Προετοιμασία ανακοίνωσης πλήρωσης προσωπικού για 
την θέση του Δασολόγου (αναπλήρωση της κας 
Βαξεβανίδου) 

31 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Μετάβαση στο Άργος για συνάντηση με εκπρόσωπο της 
εταιρίας METRICA για παρουσίαση προϊόντων της 
εταιρίας σχετικά με περιβαλλοντική διαχείριση και 
εκτίμηση περιβαλλοντικών παραμέτρων 

ΠΠΠΠ  Α
Τετάρτη

Α
Τετάρτη

Α 
 

Α 
 

Α
Ρ 

 ΑΑ
      Α 
 

Α
ΡΡΡΡ# Εργασία πεδίου με την ομάδα έργου του αναδόχου του Ρ# Εργασία πεδίου με την ομάδα έργου του αναδόχου του 

έργου "Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών Ρέργου "Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ΡΡΡ 
 # Εργασία πεδίου με την ομάδα έργου του αναδόχου του   # Εργασία πεδίου με την ομάδα έργου του αναδόχου του 
ΤΕπιμέλειΤΕπιμέλεια και διόρθωση Έκθεσης Πεπραγμένων Τα και διόρθωση Έκθεσης Πεπραγμένων 

Φύλαξης έτους 2013ΤΦύλαξης έτους 2013
  α και διόρθωση Έκθεσης Πεπραγμένων   α και διόρθωση Έκθεσης Πεπραγμένων 

ΗΗΗΗΣύνταξη εισηγήσεων ΔΣ θεμάτων αρμοδιότητας μουΗΣύνταξη εισηγήσεων ΔΣ θεμάτων αρμοδιότητας μουΗ  ΜΜΜ
  Α

προστασίας της προστατευόμενης περιοχής 

Α
προστασίας της προστατευόμενης περιοχής 

# Ταξινόμηση φακέλων σχετικούς με την υλοποίηση του Α# Ταξινόμηση φακέλων σχετικούς με την υλοποίηση του 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Χρήστος Χρυσομάλλης 

Γεώργιος Σωτηρίου

 

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: Ιανουάριος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Τετάρτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, Υπο-
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# ΑΡΓΙΑ 

2 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 

3 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 

4 Σάββατο   

5 Κυριακή 
 

 

6 Δευτέρα 
 

# ΑΡΓΙΑ 

 

7 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 

ΠΠΠΠΠΠαρασκευήΠΠαρασκευήΠΠΠΠΠ      Παρασκευή  Παρασκευή

ΑΑΑΑΑΑΑΑ 
 

Α 
 

Α
Ρ

την προστασία και διατήρηση 

Ρ
την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, ΥποΡτης βιοποικιλότητας, Υπο
πακέτο εργΡπακέτο εργ
προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχής

  της βιοποικιλότητας, Υπο  της βιοποικιλότητας, Υπο

Α
προστατευόμενης περιοχής

Α
προστατευόμενης περιοχής

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για ΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση Α 

     Α 
 

Α
Ρ

την προστασία και διατήρηση 

Ρ
την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, ΥποΡτης βιοποικιλότητας, Υπο-Ρ-πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Ρπακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχής

  #   #   ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ
      Η

Μήνας: ΗΜήνας: ΙανουάριοςΗΙανουάριοςΗΗ  Ιανουάριος  Ιανουάριος

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

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

μα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Μ
μα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας   Α

ΦΥΛΛΟ

Α
ΦΥΛΛΟ

Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού»ΑΤίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού»
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

προστατευόμενης περιοχής την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

8 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 

9 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 

# Meeting στο Γραφείο 

10 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 

11 Σάββατο   

12 Κυριακή 
 

 

13 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. 

# Συλλογή καρπών και μοσχευμάτων από 
Δενδρόκεδρο για αποστολή τους σε πανεπιστήμιο 
της Καβάλας για ερευνητικούς σκοπούς 

# Κανένα συμβάν 

14 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 

15 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 

16 Πέμπτη 
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, Υπο-

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

ΠΠΠΠΠΠ  ΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ

την προστασία και διατήρηση 

Ρ
την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, ΥποΡτης βιοποικιλότητας, Υπο
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Ρπακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχής

  της βιοποικιλότητας, Υπο  της βιοποικιλότητας, Υπο

ΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση 

  Α 
 

Α
ΡΡΡΡΡΡ 

       Τ
# Κανένα συμβάν

Τ
# Κανένα συμβάν

ΤΤΤΤΤ  
Η

σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 

Η
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης ν

Η
και τον έλεγχο της τήρησης ν  και τον έλεγχο της τήρησης ν  και τον έλεγχο της τήρησης ν

Μ
στο Γραφείο

Μ
στο Γραφείο

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

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

17 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 

18 Σάββατο 
 

 

19 Κυριακή 
 

 

20 Δευτέρα   

21 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 

22 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. 

# Εντοπίστηκε καμένη έκταση στη περιοχή Ταρμίρι 
και ενημερώθηκε και Π.Υ. Άστρους. 

23 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 

24 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 

25 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. 

# Αλλαγή προγράμματος λόγω έντονης κακοκαιρίας 

# Κανένα συμβάν 

26 Κυριακή   

ΠΠαρασκευήΠΠαρασκευήΠΠ  ΑΑΑΑ
  προστατευόμενης περιοχής  προστατευόμενης περιοχήςΑ 
 

Α
Ρ

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

Ρ
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και διατήρηση Ρτην προστασία και διατήρηση 
της βιοποικιλΡτης βιοποικιλ

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Ρπακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

  την προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση 
Α

προστατευόμενης περιοχής

Α
προστατευόμενης περιοχής

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για ΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για Α 
 

Α 
 

Α
Ρ

την προστασία και διατήρηση 

Ρ
την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, ΥποΡτης βιοποικιλότητας, Υπο-Ρ-πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Ρπακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχής

  την ΠΠ.  την ΠΠ.  Τ
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Τ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό τΤσκοπό τ
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Τκαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με ΤΤ  # Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με   # Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
Η# Κανένα συμβάνΗ# Κανένα συμβάν
  Μ

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

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

ς τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Μς τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Μ  # Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με   # Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 

  
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 

ΑΑΑΑ
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

27 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 

28 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 

29 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 

30 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 

31 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. 

# Παρουσίαση στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου 
Πέτρου 

# Κανένα συμβάν 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Σωτηρίου Γεώργιος

Χρήστος Χρυσομάλλης

Π  ΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ

προστατευόμενης περιοχής

Ρ
προστατευόμενης περιοχής  Α

την προστασία και διατήρηση 

Α
την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, ΥποΑτης βιοποικιλότητας, Υπο
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Απακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχήςΑπροστατευόμενης περιοχής

  της βιοποικιλότητας, Υπο  της βιοποικιλότητας, Υποτης βιοποικιλότητας, ΥποΑτης βιοποικιλότητας, Υπο  της βιοποικιλότητας, ΥποΑτης βιοποικιλότητας, Υπο

ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για Ρ 
 # Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με   # Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με     Τ

την ΠΠ.

Τ
την ΠΠ.

# Κανένα συμβάνΤ# Κανένα συμβάνΤΤ  # Κανένα συμβάν  # Κανένα συμβάν

Η
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

Η
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

οπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Ηοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Ηκαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

  οπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής   οπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
Μ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Μ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Μ  Α

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

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

γχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Αγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
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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: Ιανουάριος  

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Τετάρτη Υ1 Αργία 

2 Πέμπτη 
 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr 

# Τηλεφωνική επικοινωνία με κ. Λεοντίδη Παν. Για 
συνεργασία με ΕΟΕ για τις μεσοχειμωνιάτικες 
καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών 2014. Δήλωση 
συμμετοχής ΦΔ σε ηλεκτρονική φόρμα της ΕΟΕ. Σύνταξη 
της υπ’ αριθμ. 3/2014 επιστολής για δήλωση συμμετοχής 
του ΦΔ στις μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις της ΕΟΕ 
έτους 2014.  

# Τηλεφωνική επικοινωνία με συντονιστή ΦΔ σχετικά με 
την 1582/2013 Αίτηση Επιστημονικής Έρευνας.  

# Συνάντηση εργασίας με κ. Παναγιώτη Κουτίβα για 
διάθεση φωτογραφιών για ημερολόγιο Συλλόγου Φίλων 
Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους. 

# Φωτοτυπίες και εργασίες αρχειοθέτησης εγγράφων.  

3 Παρασκευή Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr – προώθηση μηνυμάτων.  

# Τηλεφωνική επικοινωνία με την Εθνική Υπηρεσία 
σχετικά με την έγκριση του προγράμματος ευρωπαϊκής 
εθελοντικής υπηρεσίας. 

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενη εθελόντρια για το 
πρόγραμμα EVS. 

# Διοικητικές εργασίες, εργασίες αρχειοθέτησης 
εγγράφων. 

# Επεξεργασία newsletter 3ου τετραμήνου ΦΔ. 

# Παραλαβή προσφοράς διαγωνισμού εντύπων ΦΔ.  

# Αποστολή δελτίου τύπου το ζώο της εβδομάδος, ο 
ασβός, ενημέρωση ιστοσελίδας ΦΔ, αποδελτίωσή του.  

ΠΠ  ΑΑΑΑΑΑΑ
    Α 
 

Α
Ρ 

 Α
  Α 
 

Α
Ρ

έτους 2014. 

Ρ
έτους 2014. 

# Τηλεφωνική επικοινωνία με συντονιστή ΦΔ σχετικά με Ρ# Τηλεφωνική επικοινωνία με συντονιστή ΦΔ σχετικά με Ρ 
 έτους 2014.   έτους 2014. 
Τ

συμμετοχής ΦΔ σε ηλεκτρονικ

Τ
συμμετοχής ΦΔ σε ηλεκτρονικ
της υπ’ αριθμ. 3/2014 επιστολής για δήλωση συμμετοχής Ττης υπ’ αριθμ. 3/2014 επιστολής για δήλωση συμμετοχής 
του ΦΔ στις μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις της ΕΟΕ Ττου ΦΔ στις μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις της ΕΟΕ 

  της υπ’ αριθμ. 3/2014 επιστολής για δήλωση συμμετοχής   της υπ’ αριθμ. 3/2014 επιστολής για δήλωση συμμετοχής 

Η
# Τηλεφωνική επικοινωνία με κ. Λεοντίδη Παν. Για 

Η
# Τηλεφωνική επικοινωνία με κ. Λεοντίδη Παν. Για 
συνεργασία με ΕΟΕ για τις μεσοχειμωνιάτικες Ησυνεργασία με ΕΟΕ για τις μεσοχειμωνιάτικες 
καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών 2014. Δήλωση Ηκαταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών 2014. Δήλωση 

  συνεργασία με ΕΟΕ για τις μεσοχειμωνιάτικες   συνεργασία με ΕΟΕ για τις μεσοχειμωνιάτικες 

Μικών μηνυμάτων του λογαριασμού Μικών μηνυμάτων του λογαριασμού Μ  ικών μηνυμάτων του λογαριασμού   ικών μηνυμάτων του λογαριασμού 

ΑΑ
Ημερήσια εργασία

Α
Ημερήσια εργασία

ΑΑ
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

4 Σάββατο Υ1  

5 Κυριακή Υ1  

6 Δευτέρα Υ1 Αργία  

7 Τρίτη Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr – προώθηση μηνυμάτων.  

# Αποδελτίωση δελτίου τύπου το ζώο της εβδομάδος, ο 
ασβός. 

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενη εθελόντρια για το 
πρόγραμμα EVS. 

# Προώθηση μηνύματος περί εγκρίσεως της Αίτησης του 
ΦΔ για τη Δράση 2: Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία σε 
Φορείς Αποστολής και συμμετέχοντες εθελοντές – 
ενημέρωση ιστοσελίδας ΦΔ στις ανακοινώσεις. 

# Επεξεργασία κειμένων newsletter 3ου τετραμήνου ΦΔ. 

# Ενημέρωση Βιογραφικού ΦΔ. 

8 Τετάρτη Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr – προώθηση μηνυμάτων.  

# Αποδελτίωση δελτίου τύπου το ζώο της εβδομάδος, ο 
ασβός.  

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 
πρόγραμμα EVS. 

# Επιμέλεια κειμένων newsletter 3ου τετραμήνου ΦΔ. 

# Ενημέρωση Βιογραφικού ΦΔ. 

9 Πέμπτη Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr – προώθηση μηνυμάτων.  

# Έλεγχος προδιαγραφών διαγωνισμού εντύπων ΦΔ. 

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 
πρόγραμμα EVS. 

# Αποδελτίωση ανακοίνωσης ιστοσελίδας ΦΔ. 

# Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας προσωπικού. 

# Μετάβαση στον υγρότοπο Μουστού για λήψη 
φωτογραφιών για το newsletter 3ου τετραμήνου. 

10 Παρασκευή Υ1 Άδεια  

11 Σάββατο Υ1  

12 Κυριακή Υ1  

13 Δευτέρα Υ1 # Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr. Ενημέρωση/ καταχώρηση νέων 

ΠΠέμπτηΠΠέμπτηΠ  ΑΑ
  Α 
 

Α
ΡΡ 

   Α
  Α 
 

Α
Ρ# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το Ρ# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 

πρόγραμμα Ρπρόγραμμα Ρ 
 

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το   # Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 

Τ
press

Τ
press@fdparnonas

Τ
@fdparnonas

Τ# Αποδελτίωση δελτίου τύπου το ζώο της εβδομάδος, Τ# Αποδελτίωση δελτίου τύπου το ζώο της εβδομάδος, 
  Η

# Ενημέρωση Βιογραφικού ΦΔ.

Η
# Ενημέρωση Βιογραφικού ΦΔ.

Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού ΗΈλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
@fdparnonasΗ@fdparnonasΗ  Μ

ενημέρωση ιστοσελίδας ΦΔ στις ανακοινώσεις.

Μ
ενημέρωση ιστοσελίδας ΦΔ στις ανακοινώσεις.

# Επεξεργασία κειμένων Μ# Επεξεργασία κειμένων newsletterΜnewsletter
  Α

# Προώθηση μηνύματος περί εγκρίσεως της Αίτησης του 

Α
# Προώθηση μηνύματος περί εγκρίσεως της Αίτησης του 
ΦΔ για τη Δράση 2: Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία σε ΑΦΔ για τη Δράση 2: Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία σε 
Φορείς Αποστολής και συμμετέχοντες εθελοντές ΑΦορείς Αποστολής και συμμετέχοντες εθελοντές 
ενημέρωση ιστοσελίδας ΦΔ στις ανακοινώσεις.Αενημέρωση ιστοσελίδας ΦΔ στις ανακοινώσεις.
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

επαφών outlook express, στις ενότητες Εθελοντές και 
Φορείς Διαχείρισης. 

# Αποστολή του υπ’ αριθ. 3/3-1-2014 εγγράφου του ΦΔ 
αναφορικά με τις μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις 
πουλιών. 

# Μετάφραση κειμένων που αφορούν στις τρεις πινακίδες 
στο μονοπάτι της Μαλεβής και προώθησή τους στο 
Συντονιστή ΦΔ για διορθώσεις.  

# Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία: Προώθηση εισιτηρίων 
σε εθελοντές - διορθώσεις. Τηλεφωνική επικοινωνία με 
εθνική υπηρεσία. Απάντηση σε μια ενδιαφερόμενη 
εθελόντρια για το πρόγραμμα EVS. Τηλεφωνική 
επικοινωνία με άλλους Φορείς Υποδοχής Εθελοντών για 
επίλυση προβλημάτων προγράμματος.  

14 Τρίτη Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr. Προώθηση μηνυμάτων. 

# Σύνταξη ανακοίνωσης/ αφίσας για μεσοχειμωνιάτικες 
καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών στο υγροτοπικό 
σύμπλεγμα Μουστού το Σάββατο 18/01/2014.  

# Τηλεφωνική επικοινωνία με μέλος του ΔΣ κ. Λεοντίδη 
για αποστολή φωτογραφιών που αφορούν στην πινακίδα 
πτηνά και τη διοργάνωση των μεσοχειμωνιάτικων 
καταμετρήσεων.  

# Προώθηση μεταφρασμένων κειμένων που αφορούν στις 
τρεις πινακίδες στο μονοπάτι της Μαλεβής στην κ. Sue 
Davy για διορθώσεις. 

# Επιμέλεια newsletter 3ου τετραμήνου ΦΔ – συγκέντρωση 
κειμένων και φωτογραφιών. 

15 Τετάρτη Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr.  

# Επιμέλεια newsletter 3ου τετραμήνου ΦΔ – αποστολή 
του με mail σε προσωπικό ΦΔ για διορθώσεις και 
παρατηρήσεις.  

# Αποστολή Δελτίου Τύπου με τίτλο «Ο Φορέας 
Διαχείρισης σας προσκαλεί σε εκδήλωση παρατήρησης 
μεταναστευτικών πουλιών στον υγρότοπο Μουστού» σε 
Πίνακα Αποδεκτών – ενημέρωση ιστοσελίδας – αρχείου 
ΔΤ – Αποδελτίωσή του. 

# Διοικητικές εργασίες – αρχειοθέτηση εγγράφων. 

# Εγκατάσταση νέου σταθερού υπολογιστή, εγκατάσταση 
λογισμικού. 

ΠΠ  ΑΑΑΑΑΑΑ
    Α 
 

Α
Ρ 

 Α
  Α 
 

Α
Ργια αποστολή φωτογραφιών που αφορούν στην πινακίδα Ργια αποστολή φωτογραφιών που αφορούν στην πινακίδα 

πτηνά και τη διΡπτηνά και τη δι
καταμετρήσεων. Ρκαταμετρήσεων. Ρ 
 για αποστολή φωτογραφιών που αφορούν στην πινακίδα   για αποστολή φωτογραφιών που αφορούν στην πινακίδα 

πτηνά και τη δι  πτηνά και τη δι

Τ
καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών στο υγροτοπικό 

Τ
καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών στο υγροτοπικό 

Τσύμπλεγμα Μουστού το Σάββατο 18/01/2014. Τσύμπλεγμα Μουστού το Σάββατο 18/01/2014. 

# Τηλεφωνική επικοινωνία με μέλος του ΔΣ κ. Λεοντίδη Τ# Τηλεφωνική επικοινωνία με μέλος του ΔΣ κ. Λεοντίδη 

  σύμπλεγμα Μουστού το Σάββατο 18/01/2014.   σύμπλεγμα Μουστού το Σάββατο 18/01/2014. 
Η

@fdparnonas

Η
@fdparnonas

Ηύνταξη ανακοίνωσης/ αφίσας για μεσοχειμωνιάτικες Ηύνταξη ανακοίνωσης/ αφίσας για μεσοχειμωνιάτικες 
καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών στο υγροτοπικό Ηκαταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών στο υγροτοπικό 

  Μ
επικοινωνία με άλλους Φορείς Υποδοχής Εθελοντών για 

Μ
επικοινωνία με άλλους Φορείς Υποδοχής Εθελοντών για 
επίλυση προβλημάτων προγράμματος. 

Μ
επίλυση προβλημάτων προγράμματος. 

ΜΈλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού ΜΈλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
Προώθηση μηνυμάτων.ΜΠροώθηση μηνυμάτων.Μ  επίλυση προβλημάτων προγράμματος.   επίλυση προβλημάτων προγράμματος. 

Α
διορθώσεις. Τηλεφωνική επικοινωνία με 

Α
διορθώσεις. Τηλεφωνική επικοινωνία με 

εθνική υπηρεσία. Απάντηση σε μια ενδιαφερόμενη Αεθνική υπηρεσία. Απάντηση σε μια ενδιαφερόμενη 
. Τηλεφωνική Α. Τηλεφωνική 

επικοινωνία με άλλους Φορείς Υποδοχής Εθελοντών για Αεπικοινωνία με άλλους Φορείς Υποδοχής Εθελοντών για 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

# Έλεγχος προδιαγραφών διαγωνισμού εντύπων ΦΔ. 

# Τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή μηνύματος στο 
5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου σχετικά με προγραμματισμό 
επίσκεψής του στον υγρότοπο Μουστού.  

16 Πέμπτη Υ1 Ρεπό 

17 Παρασκευή Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr.  

# Αποδελτίωση Δελτίου Τύπου με τίτλο «Ο Φορέας 
Διαχείρισης σας προσκαλεί σε εκδήλωση παρατήρησης 
μεταναστευτικών πουλιών στον υγρότοπο Μουστού». 

# Προετοιμασία εκδήλωσης παρατήρησης 
μεταναστευτικών πουλιών στον υγρότοπο Μουστού – 
μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις 2014 τηλεφωνική 
επικοινωνία με επικεφαλής ΕΟΕ. 

# Διοικητικές εργασίες.  

# Επιμέλεια και διορθώσεις σύνταξης newsletter 3ου 
τετραμήνου ΦΔ. 

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και Φορέα 
Αποστολής Εθελοντών για το πρόγραμμα EVS. 

# Έλεγχος προδιαγραφών διαγωνισμού εντύπων ΦΔ. 

# Τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή μηνύματος στο 
13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης σχετικά με 
προγραμματισμό επίσκεψής του στον υγρότοπο 
Μουστού. 

18 Σάββατο Υ1 
# Συμμετοχή σε εκδήλωση παρατήρησης μεταναστευτικών 
πουλιών στον υγρότοπο Μουστού – μεσοχειμωνιάτικες 
καταμετρήσεις 2014. 

19 Κυριακή Υ1  

20 Δευτέρα Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr.  

# Οργάνωση αρχείου και φακέλων τμήματος. Φωτοτυπίες.  

# Πρωτοκόλληση & αρχειοθέτηση Αίτησης Ξενάγησης 13ου 
Γυμνασίου Ηρακλείου Κρήτης σχετικά με προγραμματισμό 
επίσκεψής του στον υγρότοπο Μουστού – ενημέρωση 
ημερολογίου δράσεων τμήματος. 

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και Φορέα 
Αποστολής Εθελοντών για το πρόγραμμα EVS. 

# Επιμέλεια και τελικές διορθώσεις κειμένων newsletter 
3ου τετραμήνου ΦΔ. 

# Αρχειοθέτηση φωτογραφιών από εκδήλωση 
παρατήρησης μεταναστευτικών πουλιών στον υγρότοπο 

ΠΠ  ΑΑΑΑΑΑ
ΚυριακήΑΚυριακήΑΑΑΑΑΑΑΑ 

     Α 
 

Α
ΡΡΡΡ 

   Α
  Α 
 

Α
Ρ# Τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή μηνύματος στο Ρ# Τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή μηνύματος στο Ρ 

 Τ
# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και Φορέα 

Τ
# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και Φορέα 
Αποστολής Εθελοντών για το πρόγραμμα ΤΑποστολής Εθελοντών για το πρόγραμμα 

# Έλεγχος προδιαγραφών διαγωνισμού εντύπων ΦΔ.Τ# Έλεγχος προδιαγραφών διαγωνισμού εντύπων ΦΔ.

  Αποστολής Εθελοντών για το πρόγραμμα   Αποστολής Εθελοντών για το πρόγραμμα 

Η
# Επιμέλεια και διορθώσεις σύνταξης 

Η
# Επιμέλεια και διορθώσεις σύνταξης 
τετραμήνου ΦΔ.Ητετραμήνου ΦΔ.   # Επιμέλεια και διορθώσεις σύνταξης   # Επιμέλεια και διορθώσεις σύνταξης 

Μ
μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις 2014 τηλεφωνική 

Μ
μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις 2014 τηλεφωνική 
επικοινωνία με επικεφαλής ΕΟΕ.

Μ
επικοινωνία με επικεφαλής ΕΟΕ.   Α
# Προετοιμασία εκδήλωσης παρατήρησης 

Α
# Προετοιμασία εκδήλωσης παρατήρησης 
μεταναστευτικών πουλιών στον υγρότοπο ΜουστούΑμεταναστευτικών πουλιών στον υγρότοπο Μουστού
μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις 2014 τηλεφωνική Αμεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις 2014 τηλεφωνική 
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Μουστού – μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις 2014 – 
Ενημέρωση Βιογραφικού ΦΔ – σύνταξη Δελτίου Τύπου.  

21 Τρίτη Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr. Ενημέρωση επαφών outlook 
express. Προώθηση μηνυμάτων. 

# Οργάνωση αρχείου – φακέλων τμήματος.  

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και Φορέα 
Αποστολής Εθελοντών για το πρόγραμμα EVS. 

# Αποστολή newsletter 3ου τετραμήνου ΦΔ σε Πίνακα 
Αποδεκτών – ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ΦΔ θέση 
Ανακοινώσεις – Εκδόσεις (όπου αναρτήθηκαν και τα δύο 
προηγούμενα) & Newsletter – Ενημέρωση αρχείου 
καταγραφής ΔΤ. Αποδελτίωσή του.  

# Συνάντηση εργασίας με υπεύθυνες περιβαλλοντικής 
ομάδας Γυμνασίου Άστρους – επιμέλεια άρθρου ΦΔ για 
δημοσίευση στην εφημερίδα του Γυμνασίου. Αποστολή 
δείγματος για έλεγχο.  

# Αποστολή της εγκεκριμένης Αίτησης Ξενάγησης στο 13ο 
Γυμνάσιο Ηρακλείου για προγραμματισμό επίσκεψης στον 
υγρότοπο Μουστού και ΚΠΕ Άστρους. 

# Ολοκλήρωση σύνταξης Δελτίου Τύπου για την εκδήλωση 
παρατήρησης μεταναστευτικών πουλιών στον υγρότοπο 
Μουστού & τις μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις 2014. 

22 Τετάρτη Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr. Ενημέρωση επαφών outlook 
express. Προώθηση μηνυμάτων. 

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και Φορέα 
Αποστολής Εθελοντών για το πρόγραμμα EVS. 

# Έλεγχος προδιαγραφών διαγωνισμού εντύπων ΦΔ. 

# Αρχειοθέτηση εγγράφων.  

#  Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας προσωπικού. 

# Αποστολή ΔΤ με θέμα «Εκδήλωση παρατήρησης 
υδρόβιων πουλιών μαζί με μεσοχειμωνιάτικες 
καταμετρήσεις στον υγρότοπο Μουστού» σε Πίνακα 
Αποδεκτών – ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ΦΔ θέση 
Ανακοινώσεις – Ενημέρωση αρχείου καταγραφής ΔΤ. 
Αποδελτίωσή του. Ενημέρωση Βιογραφικού ΦΔ. 

23 Πέμπτη Υ1

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr. Ενημέρωση επαφών outlook 
express. Προώθηση μηνυμάτων. 

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και Φορέα 

Π22 Π22 ΤετάρτηΠΤετάρτηΠ  Τετάρτη  Τετάρτη

ΑΑ 
 

Α 
 

Α
Ρ 

 ΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ# Ολοκλήρωση σύνταξης Δελτίου Τύπου για την εκδήλωση Ρ# Ολοκλήρωση σύνταξης Δελτίου Τύπου για την εκδήλωση 

παρατήρησης μεταναστευτικών πουλιών στον υγρότοπο Ρπαρατήρησης μεταναστευτικών πουλιών στον υγρότοπο Ρ 
 

# Ολοκλήρωση σύνταξης Δελτίου Τύπου για την εκδήλωση   # Ολοκλήρωση σύνταξης Δελτίου Τύπου για την εκδήλωση 

Τ
# Αποστολή της εγκεκριμένης Αίτησης Ξενάγησης στο 13

Τ
# Αποστολή της εγκεκριμένης Αίτησης Ξενάγησης στο 13
Γυμνάσιο Ηρακλείου για προγραμματισμό επίσκεψης στον ΤΓυμνάσιο Ηρακλείου για προγραμματισμό επίσκεψης στον Τυγρότοπο Μουστού και ΚΠΕ Άστρους.Τυγρότοπο Μουστού και ΚΠΕ Άστρους.

  Γυμνάσιο Ηρακλείου για προγραμματισμό επίσκεψης στον   Γυμνάσιο Ηρακλείου για προγραμματισμό επίσκεψης στον 

Η
ομάδας Γυμνασίου Ά

Η
ομάδας Γυμνασίου Ά
δημοσίευση στην εφημερίδα του Γυμνασίου. Αποστολή Ηδημοσίευση στην εφημερίδα του Γυμνασίου. Αποστολή 
δείγματος για έλεγχο. Ηδείγματος για έλεγχο. 

  δημοσίευση στην εφημερίδα του Γυμνασίου. Αποστολή   δημοσίευση στην εφημερίδα του Γυμνασίου. Αποστολή 
Μ

καταγραφής ΔΤ. Αποδελτίωσή του. 

Μ
καταγραφής ΔΤ. Αποδελτίωσή του. 

# Συνάντηση εργασίας με υπεύθυνες περιβαλλοντικής Μ# Συνάντηση εργασίας με υπεύθυνες περιβαλλοντικής 
– Μ– 

  Α
τετραμήνου ΦΔ σε Πίνα

Α
τετραμήνου ΦΔ σε Πίνα

ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ΦΔ θέση 

Α
ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ΦΔ θέση 

Εκδόσεις (όπου αναρτήθηκαν και τα δύο ΑΕκδόσεις (όπου αναρτήθηκαν και τα δύο 
Ενημέρωση αρχείου ΑΕνημέρωση αρχείου 
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Αποστολής Εθελοντών για το πρόγραμμα EVS. 

# Έλεγχος προδιαγραφών διαγωνισμού εντύπων ΦΔ. 

# Ξενάγηση Β’ & Γ’ ΕΠΑΛ Άστρους στο ΚΠΕ Άστρους – 
Ενημέρωση Βιβλίου Επισκεπτών & Αρχείου Ξεναγήσεων. 
Ενημέρωση ιστοσελίδας, Αρχείου καταγραφής ΔΤ site. 
Αποστολή ευχαριστηρίου και αναμνηστικών 
φωτογραφιών στο Σχολείο.  

# Αποστολή μηνύματος στον κ. Παν. Δημόπουλο 
αναφορικά με την πινακίδα Μουστού που αφορά στους 
οικοτόπους. 

# Αποστολή μηνύματος στην Πρόεδρο ΦΔ αναφορικά με 
το διαγωνισμό τον εντύπων (περιγραφή αντικειμένου 
οικοτουριστικού οδηγού προστ. περιοχής). 

# Αποδελτίωση ΔΤ με θέμα «Εκδήλωση παρατήρησης 
υδρόβιων πουλιών μαζί με μεσοχειμωνιάτικες 
καταμετρήσεις στον υγρότοπο Μουστού». 

# Αποστολή αντιγράφου γραμματίου είσπραξης σε Hellas 
Servers αναφορικά με πληρωμή ανανέωσης dοmain name 
fdparnonas.gr  

24 Παρασκευή Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr. Προώθηση μηνυμάτων. 

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και Φορέα 
Αποστολής Εθελοντών για το πρόγραμμα EVS. 

# Έλεγχος προδιαγραφών διαγωνισμού εντύπων ΦΔ. 

# Αποστολή μηνύματος στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας 
της Φύσης για αποστολή του λευκώματος «Ελλάδα. Η 
Χώρα της Ποικιλότητας» για χρήση του στα ΚΠΕ του ΦΔ. 

# Αποστολή ΔΤ με θέμα «Το ζώο της εβδομάδας: 
Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)» σε Πίνακα Αποδεκτών – 
ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ΦΔ θέση 
Ανακοινώσεις – Ενημέρωση αρχείου καταγραφής ΔΤ. 
Αποδελτίωσή του.  

25 Σάββατο Υ1  

26 Κυριακή Υ1  

27 Δευτέρα Υ1 Άδεια  

28 Τρίτη  Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr. Προώθηση μηνυμάτων.  

# Σύνταξη του υπ’ αριθμ. 100/2014 και αποστολή του στην 
ΕΕΠΦ. 

# Συμμετοχή στο πρόγραμμα παρακολούθησης 
ορνιθοπανίδας υπό την καθοδήγηση του Αναδόχου του 
έργου. Εργασία πεδίου στον υγρότοπο Μουστού έως την 

ΠΠΠ  ΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ 

 Α
  Α 
 

Α
Ρ# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και Φορέα Ρ# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και Φορέα 

ΑποσΡΑποσΡ 
 

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και Φορέα   # Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και Φορέα 

Τ
fdparnonas

Τ
fdparnonas

Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού ΤΈλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
@fdparnonasΤ@fdparnonasΤΤ  Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού   Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού   Η

# Αποστολή αντιγράφου γραμματίου είσπραξης σε Η# Αποστολή αντιγράφου γραμματίου είσπραξης σε 
ορικά με πληρωμή ανανέωσης Ηορικά με πληρωμή ανανέωσης 

  # Αποστολή αντιγράφου γραμματίου είσπραξης σε   # Αποστολή αντιγράφου γραμματίου είσπραξης σε 
Μ

# Αποδελτίωση ΔΤ με θέμα «Εκδήλωση παρατήρησης 

Μ
# Αποδελτίωση ΔΤ με θέμα «Εκδήλωση παρατήρησης 
υδρόβιων πουλιών μαζί με μεσοχειμωνιάτικες Μυδρόβιων πουλιών μαζί με μεσοχειμωνιάτικες 
καταμετρήσεις στον υγρότοπο ΜουστούΜκαταμετρήσεις στον υγρότοπο Μουστού

  # Αποδελτίωση ΔΤ με θέμα «Εκδήλωση παρατήρησης   # Αποδελτίωση ΔΤ με θέμα «Εκδήλωση παρατήρησης 
υδρόβιων πουλιών μαζί με μεσοχειμωνιάτικες   υδρόβιων πουλιών μαζί με μεσοχειμωνιάτικες 

Α
# Αποστολή μηνύματος στην Πρόεδρο ΦΔ αναφορικά με 

Α
# Αποστολή μηνύματος στην Πρόεδρο ΦΔ αναφορικά με 
το διαγωνισμό τον εντύπων (περιγραφή αντικειμένου Ατο διαγωνισμό τον εντύπων (περιγραφή αντικειμένου 
οικοτουριστικού οδηγού προστ. περιοχής).Αοικοτουριστικού οδηγού προστ. περιοχής).
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περιοχή του Λεωνιδίου.  

29 Τετάρτη Υ1

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr. Προώθηση μηνυμάτων.  

# Σύνταξη εισήγησης για το επόμενο ΔΣ με θέμα «Έγκριση 
πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες 
νομικής υποστήριξης» για το Β’ εξάμηνο 2013». 

# Αποστολή μηνύματος στην υπεύθυνη δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης Νομού Αρκαδίας σχετικά με αξιοποίηση του 
μύθου της Αλκυόνης.  

# Τηλεφωνική επικοινωνία με Πρόεδρο ΔΣ σχετικά με το 
παράρτημα του διαγωνισμού για τα έντυπα. 

# Αποδελτίωση ΔΤ με θέμα «Το ζώο της εβδομάδας: 
Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)». 

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 
πρόγραμμα EVS. 

# Έλεγχος προδιαγραφών διαγωνισμού εντύπων ΦΔ. 

# Τηλεφωνική επικοινωνία με Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 
για καθαρισμό στην περιοχή Χερονησίου με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2/2/2014. Σύνταξη 
ανακοίνωσης. 

# Τηλεφωνική επικοινωνία με σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομών Αρκαδίας – 
Λακωνίας για επισκέψεις σε αυτά.  

# Τηλεφωνική επικοινωνία με εκπροσώπους mme web και 
επαναπροώθηση μηνύματος 3ου newsletter 2013. 

30 Πέμπτη Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr. Προώθηση μηνυμάτων.  

# Σύνταξη και αρχειοθέτηση ΠΟΠ νομικής συμβούλου για 
το επόμενο ΔΣ. 

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 
πρόγραμμα EVS. 

# Έλεγχος προδιαγραφών διαγωνισμού εντύπων ΦΔ. 

# Τηλεφωνική επικοινωνία με Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 
για καθαρισμό στην περιοχή Χερονησίου με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2/2/2014. Αποστολή για 
διόρθωση ανακοίνωσης σε υπεύθυνη τμήματος. 

# Τηλεφωνική επικοινωνία με σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομών Αρκαδίας – 
Λακωνίας για επισκέψεις σε αυτά.  

ΠΠ  ΑΑΑΑΑΑ
    Α 
 

Α
Ρ 

 Α
  Α 
 

Α
ΡΠαγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2/2/2014. Σύνταξη ΡΠαγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2/2/2014. Σύνταξη 

ανακοίνωσης.Ρανακοίνωσης.Ρ 
 

Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2/2/2014. Σύνταξη   Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2/2/2014. Σύνταξη 

Τ
# Έλεγχος προδιαγραφών διαγωνισμού εντύπων ΦΔ.

Τ
# Έλεγχος προδιαγραφών διαγωνισμού εντύπων ΦΔ.

# Τηλεφωνική επικοινωνία με Δήμο Βόρειας Κυνουρίας Τ# Τηλεφωνική επικοινωνία με Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 
για καθαρισμό στην περιοχή Χερονησίου με αφορμή την Τγια καθαρισμό στην περιοχή Χερονησίου με αφορμή την 

  Η
# Απάντηση σε ενδ

Η
# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 

Η
ιαφερόμενους εθελοντές για το 

EVS ΗEVS.Η.# Έλεγχος προδιαγραφών διαγωνισμού εντύπων ΦΔ.Η# Έλεγχος προδιαγραφών διαγωνισμού εντύπων ΦΔ.

  ιαφερόμενους εθελοντές για το   ιαφερόμενους εθελοντές για το 
ΜΑποδελτίωση ΔΤ με θέμα «Το ζώο της εβδομάδας: ΜΑποδελτίωση ΔΤ με θέμα «Το ζώο της εβδομάδας: 

Ardea cinereaΜArdea cinerea)Μ)».Μ».
  Αποδελτίωση ΔΤ με θέμα «Το ζώο της εβδομάδας:   Αποδελτίωση ΔΤ με θέμα «Το ζώο της εβδομάδας: 

Α# Τηλεφωνική επικοινωνία με Πρόεδρο ΔΣ σχετικά με το Α# Τηλεφωνική επικοινωνία με Πρόεδρο ΔΣ σχετικά με το 
παράρτημα του διαγωνισμού για τα έντυπα.Απαράρτημα του διαγωνισμού για τα έντυπα.
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31 Παρασκευή Υ1 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr. Προώθηση μηνυμάτων. 

# Έλεγχος προδιαγραφών διαγωνισμού εντύπων ΦΔ – 
αποστολή για διορθώσεις στη νομική σύμβουλο του ΦΔ. 

# Μετάβαση στον υγρότοπο Μουστού για λήψη 
φωτογραφιών από ακτή Βαυαρικό – Χερονήσι 
(απορρίμματα) για προετοιμασία δράσης καθαρισμού στο 
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων.  

# Προώθηση δελτίου τύπου το ζώο της εβδομάδας σε 
πίνακα αποδεκτών.  

# Συμπλήρωση του μηνιαίου φύλλου εργασίας 
Ιανουαρίου 2014. 

# Εκτύπωση δελτίου καταγραφής χρονοαπασχόλησης 
υπηρεσιών καθαριότητας ΚΠΕ Άστρους μηνός 
Φεβρουαρίου 2014. 

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 
πρόγραμμα EVS. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Χρήστος Χρυσομάλλης

Σωτηρίου Γεώργιος 
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 ΤΗ Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1ΤΗ Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1  Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1  Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

Η
άντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 

Η
άντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 

EVS ΗEVS.Η.Η  Μ
υπηρεσιών καθαριότητας ΚΠΕ Άστρους μηνός 

Μ
υπηρεσιών καθαριότητας ΚΠΕ Άστρους μηνός 

άντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το Μάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 

  υπηρεσιών καθαριότητας ΚΠΕ Άστρους μηνός   υπηρεσιών καθαριότητας ΚΠΕ Άστρους μηνός 
Α

υμπλήρωση του μηνιαίου φύλλου εργασίας 

Α
υμπλήρωση του μηνιαίου φύλλου εργασίας 

# Εκτύπωση δελτίου καταγραφής χρονοαπασχόλησης Α# Εκτύπωση δελτίου καταγραφής χρονοαπασχόλησης 
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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: Ιανουάριος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1  Τετάρτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ   

2  Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  ΑΔΕΙΑ 

3  Παρασκευή Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  ΑΔΕΙΑ 

4  Σάββατο   
5 Κυριακή  
6  Δευτέρα Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ   

7  Τρίτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr και διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτων. 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με Πρόεδρο ΔΣ και αποστολή αρχείων προς 
έλεγχο. 

 Αρχειοθέτηση εισερχόμενου εγγράφου. 
 Εξωτερικές εργασίες ΦΔ. 
 Σύνταξη Ετήσιας Αναφοράς Προόδου για το 2013. 

8  Τετάρτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Σύνταξη Ετήσιας Αναφοράς Προόδου για το 2013. 

9  Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr και διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτων. 

 Συνάντηση εργασίας και ενημέρωση προσωπικού. 
 Αρχειοθέτηση εγγράφων και προσωπικών αρχείων σε φακέλους. 
 Επεξεργασία και αποθήκευση φωτογραφιών από τη συνάντηση 

εργασίας. 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με Πρόεδρο ΔΣ και προγραμματισμός 

συνάντησης εργασίας. 
10  Παρασκευή   Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 

press@fdparnonas.gr και διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτων. 
 Ηλεκτρονική επικοινωνία με Πρόεδρο ΔΣ και αποστολή αρχείων προς 

έλεγχο.  
 Συμπλήρωση στοιχείων στον Πρόχειρο Διαγωνισμό Μηνυμάτων. 
 Αποστολή ΔΤ «Το ζώο της εβδομάδας: Καλαμόκιρκος (Circus 

aeruginosus)» σε αποδέκτες του ΦΔ. 
 Ανάρτηση στο site το ανωτέρω δελτίο τύπου και φωτογραφίας. 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με υπεύθυνη Δημοτικού Σχολείου Αγ. Πέτρου 

για τον προγραμματισμό Παρουσίασης στο σχολείο.  
 Συμπλήρωση στοιχείων στην Έκθεση Αναφοράς Προόδου για το 

Τμήμα. 
 Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων σε ηλεκτρονικούς φακέλους 

του Τμήματος.  
11  Σάββατο   

12  Κυριακή   

ΠΠΠαρασκευή ΠΠαρασκευή ΠΠΠΠΠ    Α
  Α 
 

Α
ΡΥ1 και σύνολο ΤΔΠΠΡΥ1 και σύνολο ΤΔΠΠΡ 

 Α


Α
 Εξωτερικές εργασίες ΦΔ.

Α
Εξωτερικές εργασίες ΦΔ.

Α Σύνταξη ΕτήσιΑΣύνταξη ΕτήσιΑΑΑ Σύνταξη Ετήσιας Αναφοράς Προόδου για το 2013.ΑΣύνταξη Ετήσιας Αναφοράς Προόδου για το 2013.ΑΑΑΑ 
 

Σύνταξη Ετήσι  Σύνταξη Ετήσι  Α 
 

Α
Ρ

@

Ρ
@fdparnonas

Ρ
fdparnonas

Ηλεκτρονική επικοινωνία με Πρόεδρο ΔΣ και αποστολή αρχείων προς ΡΗλεκτρονική επικοινωνία με Πρόεδρο ΔΣ και αποστολή αρχείων προς 
έλεγχο.Ρέλεγχο.
Αρχειοθέτηση εισερχόμενου εγγράφου.ΡΑρχειοθέτηση εισερχόμενου εγγράφου.

  Ηλεκτρονική επικοινωνία με Πρόεδρο ΔΣ και αποστολή αρχείων προς   Ηλεκτρονική επικοινωνία με Πρόεδρο ΔΣ και αποστολή αρχείων προς 
ΤΤΤΈλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του ΤΈλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 

fdparnonasΤfdparnonas.Τ.grΤgrΤ    Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
  

Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
  ΗΗΗΗΗΗΗΗ

    ΜΜΜΜ
  ΑΑΑΑΑΑ
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

13  Δευτέρα Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Αποδελτίωση ΔΤ «Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)». 
 Συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας με προσωπικό γραφείου. 
 Αρχειοθέτηση εγγράφων σε ηλεκτρονικούς φακέλους και αποστολή 

ηλεκτρονικού μηνύματος προς συναδέλφους για ενημέρωση.  
 Σύνταξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τα Μηνύματα και τις Ταινίες. 
 Ενημέρωση από υπεύθυνη τμήματος την ανάθεση νέου έργου που 

αφορά σε εργασίες. 
 Μελέτη φακέλου που αφορά στο Κέντρο Ενημέρωσης Αγ. Πέτρου. 
 Παράδοση αρχείων σε γραφίστα για το έργο των πινακίδων. 

Σκανάρισμα εγγράφων για την αποστολή τους στη Νομικό Σύμβουλο 
του ΦΔ. 

14  Τρίτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Σκανάρισμα εγγράφων για την αποστολή τους στη Νομικό Σύμβουλο 
του ΦΔ. 

 Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σε Νομικό για την ενημέρωσή της 
σχετικά με σύνταξη εγγράφου, και αποστολή επισυναπτόμενων 
σκαναρισμένων εγγράφων. 

 Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για το έργο των πινακίδων σε 
γραφίστα. 

 Εξωτερικές εργασίες ΦΔ (ταχυδρομείο). 
 Αποδελτίωση ΔΤ «Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)». 
 Συμπλήρωση στοιχείων στο Σχέδιο πρόχειρου διαγωνισμού μηνυμάτων  

15  Τετάρτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος και επισύναψη του Πρόχειρου 
Διαγωνισμού Μηνυμάτων και Ταινιών στη Νομικό για έλεγχο. 

 Αποδελτίωση ΔΤ «Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)». 
 Διόρθωση κειμένων που αφορούν στο έργο των πινακίδων. 

16  Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Αναρρωτική άδεια 

17  Παρασκευή Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Αναρρωτική άδεια 

18  Σάββατο    
19  Κυριακή    
20  Δευτέρα Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Αναρρωτική άδεια 

21  Τρίτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Διορθώσεις επί του σχεδίου Πρόχειρου Διαγωνισμού Μηνυμάτων και 
Ταινιών. 

 Μελέτη  
22  Τετάρτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Συνάντηση εργασίας με την υπεύθυνη του Τμήματος για ενημέρωση 

σχετικά με το έργο των πινακίδων. 
 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς μέλος ΔΣ κ. 

Μπούσμπουρα για τον έλεγχο δύο πινακίδων. 
 Συνάντηση εργασίας προσωπικού για την πορεία του έργου των 

πινακίδων. 
 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς μέλος ΔΣ κα 

Δασκαλάκου για την παροχή λεζαντών σε φωτογραφίες. 
 Επιμέλεια κειμένων για τρεις πινακίδες με δενδρόκεδρο σε περιοχές 

προστασίας της φύσης. 
23  Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 

press@fdparnonas.gr και διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτων. 
 Επιμέλεια υλικού που αφορά σε δύο πινακίδες με χλωρίδα του 

μονοπατιού στο δάσος δενδρόκεδρου. 
 Επιμέλεια υλικού τριών πινακίδων σε περιοχές προστασίας της φύσης 

με δενδρόκεδρο. 
24  Παρασκευή Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς μέλος ΔΣ κ. 

Μπούσμπουρα με επισυναπτόμενα αρχεία για τον  έλεγχό τους. 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με κ. Μπούσμπουρα για διευκρίνιση 

λεπτομερειών αναφορικά με τις διορθώσεις αρχείων.  
 Σύνταξη ενημερωτικού μηνύματος εργασιών προς την Πρόεδρο και 

αποστολή του.  
 Τηλεφωνική επικοινωνία με γραφίστα για προγραμματισμό συνάντησης 

παράδοσης αρχείων προς επεξεργασία. 
 Δημιουργία φακέλου με υλικό εργασίας για τα έργο των πινακίδων για 

την παράδοσή του στον γραφίστα. 

ΠΠΠΠΠΠΠ  Α
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Ρ
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Η
Καλαμόκιρκος 

Η
Καλαμόκιρκος 

Διόρθωση κειμένων που αφορούν στο έργο των πινακίδων.ΗΔιόρθωση κειμένων που αφορούν στο έργο των πινακίδων.Η  Διόρθωση κειμένων που αφορούν στο έργο των πινακίδων.  Διόρθωση κειμένων που αφορούν στο έργο των πινακίδων.

Μ
(Circus aeruginosus)».

Μ
(Circus aeruginosus)».

Συμπλήρωση στοιχείων στο Σχέδιο πρόχειρου διαγωνισμού μηνυμάτων ΜΣυμπλήρωση στοιχείων στο Σχέδιο πρόχειρου διαγωνισμού μηνυμάτων 
Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος και επισύναψη του Πρόχειρου ΜΑποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος και επισύναψη του Πρόχειρου 
Διαγωνισμού Μηνυμάτων και Ταινιών στη Νομικό για έλεγχο.ΜΔιαγωνισμού Μηνυμάτων και Ταινιών στη Νομικό για έλεγχο.Μ  Συμπλήρωση στοιχείων στο Σχέδιο πρόχειρου διαγωνισμού μηνυμάτων   Συμπλήρωση στοιχείων στο Σχέδιο πρόχειρου διαγωνισμού μηνυμάτων 

ΑΑποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για το έργο των πινακίδων σε ΑΑποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για το έργο των πινακίδων σε 

(Circus aeruginosus)».Α(Circus aeruginosus)».
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς την υπεύθυνη 
του τμήματος για ενημέρωση εργασιών. 

25  Σάββατο    

26  Κυριακή  Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ   

27  Δευτέρα  Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Ονομασία ειδών σε κοινή αγγλική και ελληνικά από βιβλιογραφία για το 
έργο των πινακίδων. 

 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σε Πρόεδρο και 
κοινοποίηση σε αποδέκτες για πληροφορία σχετική με το κτήριο του 
Αγ. Πέτρου. 

 Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
press@fdparnonas.gr και διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτων. 

 Επιμέλεια κειμένων για δύο πινακίδες με χλωρίδα στο δάσος Μαλεβής.  
 Σύνταξη ενημερωτικού μηνύματος σχετικά με το έργο των πινακίδων 

που αφορά σε δύο πινακίδες με χλωρίδα στο δάσος Μαλεβής και 
αποστολή του στην Πρόεδρο με 4 επισυναπτόμενα αρχεία.  

 Συνάντηση εργασίας με υπεύθυνη τμήματος για την ανάθεση εργασίας 
σύνταξης Σχεδίου Δράσης 2014. 

28  Τρίτη  Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Σύνταξη-επεξεργασία κειμένων και επιμέλεια έκδοσης Σχεδίου Δράσης 
2014 για το Τμήμα. 

 Έλεγχος και συμπλήρωση κειμένων σε σχέδιο ΔΤ του τμήματος. 
 Συγκέντρωση υλικού για πινακίδα με πανίδα στο δάσος της Μαλεβής. 
 Επικοινωνία με γραφίστα για την παραλαβή υλικού για τον σχεδιασμό 

πινακίδας με πανίδα στο δάσος της Μαλεβής. 
 Σχεδιασμός εργασιών με υπεύθυνη τμήματος και ανάθεση εργασιών. 
 Συμπλήρωση κειμένων στην Ετήσια Απολογιστική Έκθεση του 

τμήματος. 
 Απάντηση σε ηλεκτρονικό μήνυμα της Νομικού του ΦΔ αναφορικά με 

το κτήριο του Αγ. Πέτρου, κοινοποιημένο σε Πρόεδρο, μέλος ΔΣ και 
υπεύθυνη τμήματος. 

29  Τετάρτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Σύνταξη-επεξεργασία κειμένων και επιμέλεια έκδοσης Σχεδίου Δράσης 
2014 για το Τμήμα. 

 Επεξεργασία και συμπλήρωση κειμένων για την Ετήσια Απολογιστική 
Έκθεση του τμήματος. 

 Σύνταξη και αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος προς τη 
Νομικό του ΦΔ αναφορικά με το κτήριο του Αγ. Πέτρου, κοινοποιημένο 
σε Πρόεδρο, μέλος ΔΣ και υπεύθυνη τμήματος. 

 Συνεργασία με υπεύθυνη τμήματος σχετικά με κείμενα της χλωρίδας 
για το έργο των πινακίδων. 

 Επιλογή κειμένων για δύο πινακίδες για το μονοπάτι στο δάσος της 
Μαλεβής.  

 Εύρεση και καταγραφή κοινής ελληνικής ονομασίας σε είδη χλωρίδας. 
 Εύρεση και τοποθέτηση φωτογραφιών από σκληρούς για τα κείμενα 

στην Απολογιστική Έκθεση του Τμήματος. 
 Ταξινόμηση ειδών φυτών χλωρίδας με βάση την ενδημικότητά τους για 

το έργο των πινακίδων. 
30  Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Σύνταξη κειμένων και επιμέλεια έκδοσης Σχεδίου Δράσης 2014 για το 

Τμήμα και παράδοσή του στην υπεύθυνη του τμήματος για έλεγχο. 
 Εκ νέου έλεγχος τυχουσών παραλήψεων του πρόχειρου διαγωνισμού 

των ημερίδων. 
31  Παρασκευή  Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Εκ νέου έλεγχος τυχουσών παραλήψεων του πρόχειρου διαγωνισμού 

των ημερίδων. 
 Επικοινωνία με Νομικό για διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό των 

ημερίδων. 
 Αποστολή ΔΤ «Το ζώο της εβδομάδας: Αλεπού (Vulpes vulpes. 
 Ανάρτηση στο site του ΦΔ το ανωτέρω ΔΤ με την φωτογραφία. 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με Πρόεδρο ΔΣ και προγραμματισμός 

συνάντησης εργασίας. 
 

ΠΠ  Α
  Α 
 

Α
Ρ 

 Α


Α


2014 για το ΤΑ2014 για το Τ
Α Επεξεργασία και συμπλήρωση κειμένων για την Ετήσια ΑπολογιστικήΑΕπεξεργασία και συμπλήρωση κειμένων για την Ετήσια Απολογιστική

Έκθεση του τμήματος.ΑΈκθεση του τμήματος.ΑΑ 
 2014 για το Τ  2014 για το Τ  Α 
 

Α
Ρ

τμήματος. 

Ρ
τμήματος. 
Απάντηση σε ηλεκτρονικό μήνυμα της Νομικού του ΦΔ αναφορικά με 

Ρ
Απάντηση σε ηλεκτρονικό μήνυμα της Νομικού του ΦΔ αναφορικά με 
το κτήΡτο κτήριο του Αγ. Πέτρου, κοινοποιημένο σε Πρόεδρο, μέλος ΔΣ και Ρριο του Αγ. Πέτρου, κοινοποιημένο σε Πρόεδρο, μέλος ΔΣ και 
υπεύθυνη τμήματος. Ρυπεύθυνη τμήματος. 
ΣύνταξηΡΣύνταξηΡ 

 
ριο του Αγ. Πέτρου, κοινοποιημένο σε Πρόεδρο, μέλος ΔΣ και   ριο του Αγ. Πέτρου, κοινοποιημένο σε Πρόεδρο, μέλος ΔΣ και 

Τ
πινακίδας με πανίδα στο δάσος της Μαλεβής.

Τ
πινακίδας με πανίδα στο δάσος της Μαλεβής.
Σχεδιασμός εργασιών με υπεύθυνη τμήματος και ανάθεση εργασιών.ΤΣχεδιασμός εργασιών με υπεύθυνη τμήματος και ανάθεση εργασιών.
Συμπλήρωση κειμένων στην Ετήσια Απολογιστική Έκθεση του ΤΣυμπλήρωση κειμένων στην Ετήσια Απολογιστική Έκθεση του   Σχεδιασμός εργασιών με υπεύθυνη τμήματος και ανάθεση εργασιών.  Σχεδιασμός εργασιών με υπεύθυνη τμήματος και ανάθεση εργασιών.
Συμπλήρωση κειμένων στην Ετήσια Απολογιστική Έκθεση του   Συμπλήρωση κειμένων στην Ετήσια Απολογιστική Έκθεση του 

Η
Έλεγχος και συμπλήρωση κειμένων σε σχέδιο ΔΤ του τμήματος.

Η
Έλεγχος και συμπλήρωση κειμένων σε σχέδιο ΔΤ του τμήματος.
Συγκέντρωση υλικού για πινακίδα με πανίδα στο δάσος της Μαλεβής.ΗΣυγκέντρωση υλικού για πινακίδα με πανίδα στο δάσος της Μαλεβής.
Επικοινωνία με γραφίστα για την παραλαβή υλικού γιαΗΕπικοινωνία με γραφίστα για την παραλαβή υλικού για
πινακίδας με πανίδα στο δάσος της Μαλεβής.Ηπινακίδας με πανίδα στο δάσος της Μαλεβής.

  Συγκέντρωση υλικού για πινακίδα με πανίδα στο δάσος της Μαλεβής.  Συγκέντρωση υλικού για πινακίδα με πανίδα στο δάσος της Μαλεβής.

Μ
Συνάντηση εργασίας με υπεύθυνη τμήματος για την ανάθεση εργασίας 

Μ
Συνάντηση εργασίας με υπεύθυνη τμήματος για την ανάθεση εργασίας 

κειμένων και επιμέλεια έκδοσης ΣΜκειμένων και επιμέλεια έκδοσης ΣΜ  Α
Επιμέλεια κειμένων για δύο πινακίδες με χλωρίδα στο δάσος Μαλεβής. 

Α
Επιμέλεια κειμένων για δύο πινακίδες με χλωρίδα στο δάσος Μαλεβής. 
Σύνταξη ενημερωτικού μηνύματος σχετικά με το έργο των πινακίδων ΑΣύνταξη ενημερωτικού μηνύματος σχετικά με το έργο των πινακίδων 
που αφορά σε δύο πινακίδες με χλωρίδα στο δάσος Μαλεβής και Απου αφορά σε δύο πινακίδες με χλωρίδα στο δάσος Μαλεβής και 
αποστολή του στην Πρόεδρο με 4 επισυναπτόμενα αρχεία. Ααποστολή του στην Πρόεδρο με 4 επισυναπτόμενα αρχεία. 
Συνάντηση εργασίας με υπεύθυνη τμήματος για την ανάθεση εργασίας ΑΣυνάντηση εργασίας με υπεύθυνη τμήματος για την ανάθεση εργασίας 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

 

Μαρία Αναγνωστοπούλου (Πρόεδρος)  

 

Χρήστος Χρυσομάλλης 

 

Σωτηρίου Γεώργιος 
 
 
 
 

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: «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ» 

Ειδικότητα στο ΦΔ: «ΔΕ ΞΕΝΑΓΟΣ» 

Έτος: 2014                                            Μήνας: Ιανουάριος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

32  Τετάρτη   

33  Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  ΑΔΕΙΑ 

34  Παρασκευή Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  ΑΔΕΙΑ 

35  Σάββατο   
36  Κυριακή   
37  Δευτέρα   

38  Τρίτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Ενημέρωση βιογραφικού 
 Ενημέρωση σκληρών δίσκων 
 Σύνταξη δελτίου τύπου για την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην 

Πλατεία του Άστρους 
 Ενημέρωση βιβλίου επισκεπτών 
 Ενημέρωση site Φορέα 
 Έλεγχος σχετικών δικαιολογητικών και ετοιμασία παραστατικών 

(ΑΔΑ) 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Ενημέρωση αρχείου δελτίου τύπου 
 Εξωτερικές εργασίες Φορέα 

39  Τετάρτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Ευχαριστήρια επιστολή προς την εταιρεία ‘’Μελέτη --- Διαχείριση ---

Αποκατάσταση Οικοσυστημάτων ΄΄ 
 Σύνταξη μηνιαίου φύλλου εργασίας Δεκεμβρίου
 Δήλωση συμμετοχής στον εθελοντικό καθαρισμό Lets do it 
 Πρωτοκόλληση εξερχόμενων εγγράφων 
 Αποστολή φωτογραφικού υλικού στο Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ για την εβδομαδιαία ενημέρωση του 

ΠΠ  Α
Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ

Α
Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Α 

 
Α
ΡΡΡΡΡΡΡΥ1 και σύνολο ΤΔΠΠΡΥ1 και σύνολο ΤΔΠΠΡ 

       Α
ΑΑΑΑΑΑΑΑ 

 ΑΔΕΙΑ  ΑΔΕΙΑ  Α 
 

Α
ΡΡΡΑΔΕΙΑΡΑΔΕΙΑΡ 

     Τ
                                        

Τ
                                        

ΤΤΤΤ  Ημερήσια εργασία  Ημερήσια εργασία

ΗΜήνας: ΗΜήνας: ΙανουάριοςΗΙανουάριος

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

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

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας ΜΥποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας
  Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού»  Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού»
ΑΜΗΝΙΑΙΟ ΑΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟΑΦΥΛΛΟΑ
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

Συμβουλίου στο πλαίσιο της Προεδρίας 
 Εξωτερικές εργασίες Φορέα 
 Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων 

40  Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων 
 Πρωτοκόλληση εισερχόμενων εγγράφων 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Συνάντηση προσωπικού για προγραμματισμό έργων στην νέα 

προγραμματική περίοδο 
 Ενημέρωση αρχείου εθελοντών 
 Ενημέρωση σκληρών δίσκων 
 Ενημέρωση site Φορέα 

41  Παρασκευή    Τηλεφωνική επικοινωνία με τον συντονιστή του Lets do it για τον 
εθελοντικό καθαρισμό. 

 Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων 
 Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Ενημέρωση σκληρών δίσκων 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Σύνταξη ευχαριστήριας επιστολής προς την Διεύθυνση Δασών 

Χανίων 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με Λακωνικό Τύπο (Εφημερίδα) 
 Σύνταξη κειμένων για πινακίδες 

42  Σάββατο   

43  Κυριακή   

44  Δευτέρα Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Εξωτερικές εργασίες Φορέα 
 Σύνταξη κειμένων για πινακίδες 
 Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 Ενημέρωση σκληρών δίσκων 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Σύνταξη ευχαριστήριας επιστολής προς τον ΦΔ Εθνικού Δρυμού 

Παρνασσού 
 Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων 
 Πρωτοκόλληση εισερχόμενων εγγράφων 
 Συνάντηση προσωπικού για προγραμματισμό έργων στην νέα 

προγραμματική περίοδο 
45  Τρίτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 

  Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 Σύνταξη επιστολής για επισκέψεις του Φορέα σε νηπιαγωγεία των 

Νομών Αρκαδίας και Λακωνίας 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων 

Νομών Αρκαδίας και Λακωνίας 
  Πρωτοκόλληση εξερχόμενων εγγράφων 
 Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων 
 Σύνταξη κειμένων για πινακίδες 

46  Τετάρτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Σύνταξη επιστολής για επισκέψεις του Φορέα σε νηπιαγωγεία των 

Νομών Αρκαδίας και Λακωνίας 
 Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων 
 Αρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων 

Νομών Αρκαδίας και Λακωνίας 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 Εξωτερικές εργασίες Φορέα 

ΠΠ  Α
Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠΑΥ1 και σύνολο ΤΔΠΠΑ 

 Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠΑ 
 

Α
Ρ 

 Α
ΑΑ Σύνταξη ευχαριστήριας επιστολής προς τον ΦΔ Εθνικού Δρυμού ΑΣύνταξη ευχαριστήριας επιστολής προς τον ΦΔ Εθνικού Δρυμού ΑΑ 

 Έλεγχος μηνυμά  Έλεγχος μηνυμά
Σύνταξη ευχαριστήριας επιστολής προς τον ΦΔ Εθνικού Δρυμού   Σύνταξη ευχαριστήριας επιστολής προς τον ΦΔ Εθνικού Δρυμού Σύνταξη ευχαριστήριας επιστολής προς τον ΦΔ Εθνικού Δρυμού ΑΣύνταξη ευχαριστήριας επιστολής προς τον ΦΔ Εθνικού Δρυμού   Σύνταξη ευχαριστήριας επιστολής προς τον ΦΔ Εθνικού Δρυμού ΑΣύνταξη ευχαριστήριας επιστολής προς τον ΦΔ Εθνικού Δρυμού 

Ρ
Σύνταξη κειμένων για πινακίδες

Ρ
Σύνταξη κειμένων για πινακίδες

ΡΑνάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑΡΑνάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ενημέρωση σκληρών δίσκωνΡΕνημέρωση σκληρών δίσκων
Αποδελτίωση εφημερίδωνΡΑποδελτίωση εφημερίδων

  Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ  Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΤΤΤΤΤΤΕξωτερικές εργασίες ΦορέαΤΕξωτερικές εργασίες Φορέα
Σύνταξη κειμένων για πινακίδεςΤΣύνταξη κειμένων για πινακίδεςΤ  

ΗΤηλεφωνική επικοινωνία με Λακωνικό Τύπο (ΕφηΗΤηλεφωνική επικοινωνία με Λακωνικό Τύπο (Εφη
Σύνταξη κειμένων για πινακίδεςΗΣύνταξη κειμένων για πινακίδεςΗΗ  Τηλεφωνική επικοινωνία με Λακωνικό Τύπο (Εφη  Τηλεφωνική επικοινωνία με Λακωνικό Τύπο (Εφη

ΜΣύνταξη ευχαριστήριας επιστολής προς την Διεύθυνση Δασών ΜΣύνταξη ευχαριστήριας επιστολής προς την Διεύθυνση Δασών 

  Α
Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑΑΑνάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

fdparnonaΑfdparnona
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

47  Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Διορθώσεις και παρατηρήσεις στο 3 Newsletter του Φορέα 
 Ετοιμασία πακέτου περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με ΑΝΙΜΑ 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά μέλη του Δ.Σ. για κείμενα των 

πινακίδων 
 Έλεγχος σχετικών δικαιολογητικών και ετοιμασία παραστατικού 

(ΑΔΑ) 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με Φορείς Διαχείρισης για αποστολή 

υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
 Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

48  Παρασκευή Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Εξωτερικές εργασίες Φορέα 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με πρόεδρο Συλλόγου Καστάνιτσας 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με Φορείς Διαχείρισης για αποστολή 

υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Ενημέρωση site Φορέα 
 Αποστολή δελτίου τύπου: Το ζώο της εβδομάδας ‘’Αλκυόνη’’ 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Αρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Ενημέρωση αρχείου δελτίου τύπου 

49  Σάββατο    
50  Κυριακή    
51  Δευτέρα Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Τηλεφωνική επικοινωνία με Δημοτικό Αγίου Πέτρου για παρουσίαση 

 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων 
 Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Σύνταξη δελτίου τύπου για τον απολογισμό δράσεων του 2013 
 Ενημέρωση σκληρών δίσκων 
 Ενημέρωση ημερολογίου δράσεων 
 Αρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες 
 Έλεγχος σχετικών δικαιολογητικών και ετοιμασία παραστατικού 

(ΑΔΑ) 
52  Τρίτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ   Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων 

 Αποστολή έγκρισης άδειας ξενάγησης στο ΚΠΕ Καστρίου 
 Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Έλεγχος σχετικών δικαιολογητικών και ετοιμασία παραστατικού 

(ΑΔΑ) 
 Ενημέρωση σκληρών δίσκων 
 Σύνταξη δελτίου τύπου για τον απολογισμό δράσεων του 2013 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με Δημοτικό Σχολείο Τυρού 
 Ενημέρωση ημερολογίου δράσεων 

53  Τετάρτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Ενημέρωση σκληρών δίσκων 
 Έλεγχος σχετικών δικαιολογητικών και ετοιμασία παραστατικού 

(ΑΔΑ) 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με Φορείς Διαχείρισης για αποστολή 

υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Αρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες 
 Συνάντηση προσωπικού για τις πινακίδες 
 Εξωτερικές εργασίες Φορέα 
 Συνάντηση τμήματος πληροφόρησης 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά μέλη του Δ.Σ. για συνεδρίαση 

ΠΠ  Α
  Α 
 

Α
ΡΥ1 και σύνολο ΤΔΠΠΡΥ1 και σύνολο ΤΔΠΠΡ 

 Α
ΑΑΑ 

 
Αρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες  Αρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες  Α 
 

Α
Ρ

Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων

Ρ
Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων
Έλεγχος μηνυμάτων στο 

Ρ
Έλεγχος μηνυμάτων στο 
Σύνταξη δελτίου τύπου για τον απολογισμό δράσεων του 2013ΡΣύνταξη δελτίου τύπου για τον απολογισμό δράσεων του 2013
Ενημέρωση σκληρών δίσκωνΡΕνημέρωση σκληρών δίσκων
Ενημέρωση ημερολογίου δράσεωνΡΕνημέρωση ημερολογίου δράσεων

  Έλεγχος μηνυμάτων στο   Έλεγχος μηνυμάτων στο 
Σύνταξη δελτίου τύπου για τον απολογισμό δράσεων του 2013  Σύνταξη δελτίου τύπου για τον απολογισμό δράσεων του 2013

Τ
Τηλεφωνική επικοινωνία με Δημοτικό Αγίου Πέτρου για παρουσίαση

Τ
Τηλεφωνική επικοινωνία με Δημοτικό Αγίου Πέτρου για παρουσίαση
Αποδελτίωση εφημερίδωνΤΑποδελτίωση εφημερίδων
Αποδελτίωση δελτίου ΤΑποδελτίωση δελτίου 
Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφωνΤΑρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων

  Αποδελτίωση εφημερίδων  Αποδελτίωση εφημερίδων
Αποδελτίωση δελτίου   Αποδελτίωση δελτίου 

Η
Ενημέρωση αρχείου δελτίου τύπου

Η
Ενημέρωση αρχείου δελτίου τύπου

ΗΗΗΗΗΗΤηλεφωνική επικοινωνία με Δημοτικό Αγίου Πέτρου για παρουσίασηΗΤηλεφωνική επικοινωνία με Δημοτικό Αγίου Πέτρου για παρουσίασηΗ  Μ
Αποστολή δελτίου τύπου: Το ζώο της εβδομάδας ‘’Αλκυόνη’’

Μ
Αποστολή δελτίου τύπου: Το ζώο της εβδομάδας ‘’Αλκυόνη’’

ρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδεςΜρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες
  Α

Τηλεφωνική επικοινωνία με Φορείς Διαχείρισης για αποστολή 

Α
Τηλεφωνική επικοινωνία με Φορείς Διαχείρισης για αποστολή 

Αποστολή δελτίου τύπου: Το ζώο της εβδομάδας ‘’Αλκυόνη’’ΑΑποστολή δελτίου τύπου: Το ζώο της εβδομάδας ‘’Αλκυόνη’’
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

στις 4 Φεβρουαρίου 
 Σύνταξη κειμένων για πινακίδες 

54  Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά μέλη του Δ.Σ. για συνεδρίαση 

στις 4 Φεβρουαρίου 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Σύνταξη κειμένων για πινακίδες 
 Ενημέρωση σκληρών δίσκων 
 Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

55  Παρασκευή Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 Επιμέλεια παρουσίασης για τα θηλαστικά του Πάρνωνα 
 Αρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά μέλη του Δ.Σ. για συνεδρίαση 

στις 4 Φεβρουαρίου 
 Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με ΑΝΙΜΑ 

56  Σάββατο    

57  Κυριακή     

58  Δευτέρα  Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ   Σύνταξη ευχαριστήριας επιστολής προς τον ΦΔ Εθνικού Δρυμού 
Οίτης 

 Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Εξωτερικές εργασίες Φορέα 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά μέλη του Δ.Σ. για τα κείμενα 

οικοτόπων 
 Σύνταξη κειμένων για πινακίδες 
 Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 

59  Τρίτη  Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ   Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Σύνταξη δελτίου τύπου για τις δράσεις του 2013 
 Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων 
 Αρχειοθέτηση βίντεο του 2013 
 Ενημέρωση site Φορέα 
 Αποστολή δελτίου τύπου για τον απολογισμό δράσεων του 2013 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Ενημέρωση σκληρών δίσκων 
 Ενημέρωση αρχείου δελτίου τύπου 

60  Τετάρτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων 
 Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 Σύνταξη κειμένων για πινακίδες 
 Εξωτερικές εργασίες Φορέα 

61  Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Επιμέλεια παρουσίασης για τα θηλαστικά του Πάρνωνα 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά μέλη του Δ.Σ. για συνεδρίαση 

στις 4 Φεβρουαρίου 
 Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

62  Παρασκευή  Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Περιβαλλοντική ενημέρωση στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Πέτρου 

ΠΠΠΠΠΠΠ  Α
  Α 
 

Α
Ρ

Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ

Ρ
Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ   Α

ΑΑΑΑΑ 
 

Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ  Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ  Α 
 

Α
Ρ

Αποδελτίωση δελτίου τύπου

Ρ
Αποδελτίωση δελτίου τύπου
Εξωτε

Ρ
Εξωτερικές εργασίες Φορέα

Ρ
ρικές εργασίες Φορέα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά μέλη του Δ.Σ. για τα κείμενα ΡΤηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά μέλη του Δ.Σ. για τα κείμενα 
οικοτόπωνΡοικοτόπων
Σύνταξη κειμένων για πινακίδεςΡΣύνταξη κειμένων για πινακίδες

  ρικές εργασίες Φορέα  ρικές εργασίες Φορέα
Τηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά μέλη του Δ.Σ. για τα κείμενα   Τηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά μέλη του Δ.Σ. για τα κείμενα 

Τ
Σύνταξη ευχαριστήριας επιστολής προς τον ΦΔ Εθνικού Δρυμού 

Τ
Σύνταξη ευχαριστήριας επιστολής προς τον ΦΔ Εθνικού Δρυμού 

Έλεγχος μηνυμάτων στο ΤΈλεγχος μηνυμάτων στο 
Αποδελτίωση δελτίου τύπουΤΑποδελτίωση δελτίου τύπου

  Έλεγχος μηνυμάτων στο   Έλεγχος μηνυμάτων στο 

ΗΗΗΗΗΣύνταξη ευχαριστήριας επιστολής προς τον ΦΔ Εθνικού Δρυμού ΗΣύνταξη ευχαριστήριας επιστολής προς τον ΦΔ Εθνικού Δρυμού Η  Μ
ηση εισερχόμενων εγγράφωνΜηση εισερχόμενων εγγράφων

Τηλεφωνική επικοινωνία με ΑΝΙΜΑΜΤηλεφωνική επικοινωνία με ΑΝΙΜΑΜΜΜ  Α
Επιμέλεια παρουσίασης για τα θηλαστικά του Πάρνωνα

Α
Επιμέλεια παρουσίασης για τα θηλαστικά του Πάρνωνα
Αρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδεςΑΑρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες

Τηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά μέλη του Δ.Σ. για συνεδρίαση ΑΤηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά μέλη του Δ.Σ. για συνεδρίαση 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 

 

Μαρία Αναγνωστοπούλου (Πρόεδρος)  

 

Χρήστος Χρυσομάλλης 

 

Σωτηρίου Γεώργιος  

 

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 Φεβρουάριος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 
1 Σάββατο   
2 Κυριακή   

3 Δευτέρα  
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου 
# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού info@fdparnonas.gr 
# Σύνταξη ΔΕΔ 
# Σύνταξη αποσπασμάτων ΔΣ για τα μηνιαία ΔΔΔ 

4 Τρίτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# ΔΣ 
# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου 
# Ενημέρωση αρχείων λογιστικού περιεχομένου 
# Διάφορες εξωτερικές εργασίες 
# Ετοιμασία παραστατικών (Καταθετηρίων) & επιταγών και 
διενέργεια πληρωμών 
# Προετοιμασία αλληλογραφίας για αποστολή  
# Φωτοτυπίες για την ολοκλήρωση του φακέλου των μηνιαίων 
ΔΔΔ για το ΕΠΠΕΡΑΑ 
# Αναβάθμιση, με τη νέα Έκδοση, του Μισθοδ. Προγραμμ. 
# Eνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και 
Microsoft Outlook 
# Προετοιμασία του Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα 
συνημμένα αρχεία που απαιτούνται  
# Οργάνωση φακέλου 

5 Τετάρτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Ολοκλήρωση φακέλου με τα δικαιολογητικά και αποστολή 
του στην Υπόλογο  
# Αποστολή αλληλογραφίας ( στο Υπ. Οικονομικών (Δ/νση 
ΔΕΚΟ) του σχεδίου ΠΥ 2014 & του Πίνακα εκτέλεσης του ΠΥ του 
4ου Τριμήνου 2013  & Κοινοπ., του εγκεκρ. Στρατηγικού – 
Επιχειρησιακού σχεδίου 2014-2017  στο Υπ. Οικ., Δ/νση ΔΕΚΟ & 
στο ΥΠΕΚΑ, Τμήμα Διοίκησης Οικονομικού) 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Προετοιμασία του Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα 
συνημμένα αρχεία που απαιτούνται 

6 Πέμπτη  Υ1 και σύνολο # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 

ΠΠ  Α
ΤρίτηΑΤρίτηΑ 

   Α 
 

Α
ΡΡ 

 ΑΑ
      Α 
 

Α
Ρ

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου

Ρ
# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου
# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του Ρ# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού Ρλογαριασμού 
# Σύνταξη ΔΕΔΡ# Σύνταξη ΔΕΔΡ 

 # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του   # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού   λογαριασμού 

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ# Διεκπεραίωση εργασιών ΠρωτοκόλλουΤ# Διεκπεραίωση εργασιών ΠρωτοκόλλουΤ          
ΗΜήνας ΗΜήνας ΦεβρουάριοςΗΦεβρουάριοςΗΗΗμερήσια εργασίαΗΗμερήσια εργασίαΗ  Φεβρουάριος  Φεβρουάριος

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

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

τας Μτας   Α
ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟΑΦΥΛΛΟΑ

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

Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού»
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 
ΤΔΠΠ λογαριασμού info@fdparnonas.gr 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Υποβολή στο ΟΠΣ - ΔΕΚΟ τα μην. Στοιχ. προσλήψεων – 
αποχωρήσεων προσωπικού του 01/2014 
# Επικοιν. με την τεχνική υποστήριξη του Μισθοδ. Προγραμμ. 
για αντιμετώπιση προβλημάτων 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Επικοινωνία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 

7 Παρασκευή 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Συνεργασία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 
# Επικ. με ΕΤΕ Άστρους για το θέμα της εξουσιοδότησης στη 
ΔΙΑΣ ΑΕ για πληρ. Μισθοδ. μέσω ΕΑΠ – απένταξη 
# Σύνταξη μισθοδ. κατάστασης των εργαζομένων στο ΦΔ για το 
μήνα Ιανουάριο 
# Ετοιμασία παραστατικών (Καταθετηρίων) & επιταγών και 
διενέργεια πληρωμών 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Διάφορες εξωτερικές εργασίες 
# Αποστολή ΑΠΔ 12/2013 
# Ηλεκτρ. & Ταχυδρ. αποστολή του αποσπ. Πρακτ. Του ΔΣ, που 
αφορά στην έγκριση του ΠΥ 2014, στο ΥΠΕΚΑ, κα Μπινιάρη 
# Eνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και 
Microsoft Outlook 

8 Σάββατο   
9 Κυριακή   

10 Δευτέρα  
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Δημιουργ. & αποστ. αρχείου, ηλεκτρονικά, σε ΤΣΜΕΔΕ για τη 
δημιουργία κωδ. πληρ. για τον 01/2014 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Προσπάθεια επικοινωνίας με την Υπόλογο & αποστολή 
μηνύματος για την πορεία της επιτ. της δόσης εκταμίευσ. 
# Καταχώρηση Απογραφής στη χρήση του 2014 
# Ενημέρωση αρχείου μισθοδοτικού περιεχομένου 
# Διαχείριση Ταμείου 

11 Τρίτη
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Αποστολή ΑΠΔ 01/2014 
# Επικοινωνία με την Υπόλογο 
# Σύνταξη δήλωσης Φόρου Προμηθειών 01/2014 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Δημιουργία βοηθητικού αρχείου 
# Επικοινωνία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 
# Επικοινωνία με τον Ορκωτό Λογιστή του ΦΔ 
# Διαχείριση χρημάτων ΕΠΠΕΡΑΑ 
# Σύνταξη Κατάστασης Συμφωνητικών Α΄ Τριμήνου 2014  

12 Τετάρτη 
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 
# Σύνταξη & ηλεκτρονική αποστολή των τριμηνιαίων 
Στατιστικών Πινάκων για την Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛΛΣΤΑΤ) για το Δ΄ Τριμ. 2013  
# Επικοινωνία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 
# Ετοιμασία επιταγών για υπογραφές από Πρόεδρο 
# Προσπάθεια υποβολής της δήλωσης Φόρου Προμηθειών 

ΠΠ  Τρίτη  Τρίτη
ΑΑ 

   Α 
 

Α
ΡΡΡΡ 

 Α
Υ1 και σύνολο 

Α
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠΑΤΔΠΠ       Α 
 

Α
Ρ

αλληλογραφίας

Ρ
αλληλογραφίας
# Δημιουργ. & αποστ. αρχείου, ηλεκτρονικά, σε ΤΣΜΕΔΕ για τη Ρ# Δημιουργ. & αποστ. αρχείου, ηλεκτρονικά, σε ΤΣΜΕΔΕ για τη 
δημιουργία κωδ. πληρ. για τον 01/2014Ρδημιουργία κωδ. πληρ. για τον 01/2014
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφώνΡ# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφώνΡΡ 

 
# Δημιουργ. & αποστ. αρχείου, ηλεκτρονικά, σε ΤΣΜΕΔΕ για τη   # Δημιουργ. & αποστ. αρχείου, ηλεκτρονικά, σε ΤΣΜΕΔΕ για τη 

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤ# Διεκπεραίωση εργασιών ΠρωτοκόλλουΤ# Διεκπεραίωση εργασιών ΠρωτοκόλλουΤ        
Η

Ηλεκτρ. & Ταχυδρ. αποστολή του αποσπ. Πρακτ. Του ΔΣ, που 

Η
Ηλεκτρ. & Ταχυδρ. αποστολή του αποσπ. Πρακτ. Του ΔΣ, που 

αφορά στην έγκριση του ΠΥ 2014, στο ΥΠΕΚΑ, κα Μπινιάρη

Η
αφορά στην έγκριση του ΠΥ 2014, στο ΥΠΕΚΑ, κα Μπινιάρη

νέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. Ηνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. ΗΗΗ  αφορά στην έγκριση του ΠΥ 2014, στο ΥΠΕΚΑ, κα Μπινιάρη  αφορά στην έγκριση του ΠΥ 2014, στο ΥΠΕΚΑ, κα Μπινιάρη
νέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ.   νέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. 

Μ
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο

Μ
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο
# Διάφορες εξωτερικές εργασίεςΜ# Διάφορες εξωτερικές εργασίες

Ηλεκτρ. & Ταχυδρ. αποστολή του αποσπ. Πρακτ. Του ΔΣ, που ΜΗλεκτρ. & Ταχυδρ. αποστολή του αποσπ. Πρακτ. Του ΔΣ, που 

  # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο  # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο
Α

# Σύνταξη μισθοδ. κατάστασης των εργαζομένων στο ΦΔ για το 

Α
# Σύνταξη μισθοδ. κατάστασης των εργαζομένων στο ΦΔ για το 

# Ετοιμασία παραστατικών (Καταθετηρίων) & επιταγών και Α# Ετοιμασία παραστατικών (Καταθετηρίων) & επιταγών και 

mailto:info@fdparnonas.gr
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 
01/2014, ηλεκτρονικά στο gsis.gr 
# Επικοιν, με ΥΠΕΚΑ κα. Μπινιάρη για τον ΠΥ 2014 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 

13 Πέμπτη  
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Επικοιν. με ΔΟΥ για το Φόρο Προμηθειών 
# Επικ. με την ΕΑΠ για τον τρόπο υποβολής αρχείου Μισθοδ. 
# Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
& Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. 
# Προετοιμασία του Μην. Δελτίου 3 για το ΥΠΕΚΑ (Δ/νση 
Οικον., Τμ. Διοίκ. Οικον.) για την Δ39 για τον μήνα Δεκέμβριο 
# Προετοιμασία των ετήσιων Στατιστικών Πινάκων για την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΛΣΤΑΤ) για το 2013 (τελικό) 
# Κατάθεση επιταγ. εκταμ. σε ΕΤΕ 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 

14 Παρασκευή 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Υποβολή της δήλωσης Φόρου Προμηθειών 01/2014 στη ΔΟΥ 
και πληρωμή στην ΕΤΕ  
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Επικοιν. με την τεχνική υποστήριξη του Μισθοδ. Προγραμμ. 
για αντιμετώπιση προβλημάτων 
# Συνεργασία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 
# Επικοινωνία με Λογίστρια ΦΔ για επίλυση  θέματος 
# Εξέταση διαφόρων Εγκυκλίων 
# Eνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και 
Microsoft Outlook 

15 Σάββατο   
16 Κυριακή   
17 Δευτέρα   

18 Τρίτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Τελική σύνταξη & ηλεκτρονική αποστολή των ετήσιων 
Στατιστικών Πινάκων για την Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛΛΣΤΑΤ) για το 2013 (τελικό) 
# Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
& Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Ετοιμασία παραστατικών (Καταθετηρίων) & επιταγών και 
διενέργεια πληρωμών (μισθοδοσία 12/2013 & 01/2014) 

19 Τετάρτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
& Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. 
# Προσπάθεια επικοιν. με την τεχνική υποστήριξη του Μισθοδ. 
Προγραμμ. για αντιμετώπιση προβλημάτων 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Οργάνωση των φακέλων του έργου 

20 Πέμπτη 
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 
# Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
& Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. 
# Επικοινωνία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 

21 Παρασκευή 
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. 

ΠΠ  Τετάρτη  Τετάρτη
ΑΑΑ 

   Α 
 

Α
ΡΡ 

 Α
Υ1 και σύνολο ΑΥ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠΑΤΔΠΠ
      Α 
 

Α
ΡΡΡΡ# Διεκπεραίωση εργασιών ΠρωτοκόλλουΡ# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου

αλληλογραφίαςΡαλληλογραφίας
# Τελική σύνταξη & ηλεκτρονική αποστολή των ετήσιων Ρ# Τελική σύνταξη & ηλεκτρονική αποστολή των ετήσιων ΡΡΡ 

 # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου  # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου
αλληλογραφίας  αλληλογραφίας

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ            
Η

Λογίστρια 

Η
Λογίστρια 

# Εξέταση διαφόρων ΕγκυκλίωνΗ# Εξέταση διαφόρων Εγκυκλίων
νέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και Ηνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και Η  # Εξέταση διαφόρων Εγκυκλίων  # Εξέταση διαφόρων Εγκυκλίων
νέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και 

  
νέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και 

Μ
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ.

Μ
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ.
# Επικοιν. με την τεχνική υποστήριξη του Μισθοδ. Προγραμμ. 

Μ
# Επικοιν. με την τεχνική υποστήριξη του Μισθοδ. Προγραμμ. 
για αντιμετώπιση προβλημάτωνΜγια αντιμετώπιση προβλημάτων

– Μ– Φοροτεχνικό του ΦΔΜΦοροτεχνικό του ΦΔ
ΦΔ για ΜΦΔ για 

  # Επικοιν. με την τεχνική υποστήριξη του Μισθοδ. Προγραμμ.   # Επικοιν. με την τεχνική υποστήριξη του Μισθοδ. Προγραμμ. 
Α# Υποβολή της δήλωσης Φόρου Προμηθειών 01/2014 στη ΔΟΥ Α# Υποβολή της δήλωσης Φόρου Προμηθειών 01/2014 στη ΔΟΥ 

# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ.Α# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ.
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 
Προγραμμ. για αντιμετώπιση προβλημάτων 
# Συνεργασία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 
# Σύντ. δήλωσης ΦΜΥ 01/2014 και υποβολή 
# Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
& Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. 
# Επικ. με τη Νομικό του ΦΔ 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Eνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και 
Microsoft Outlook 

22 Σάββατο   
23 Κυριακή   

24 Δευτέρα 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Προσπάθεια επικοιν. με την τεχνική υποστήριξη του Μισθοδ. 
Προγραμμ. για αντιμετώπιση προβλημάτων 
# Προετοιμασία του Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα 
συνημμένα αρχεία που απαιτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ 
# Σύνταξη και ηλεκτρ. αποστολή τελικών στοιχείων Μητρώου 
Δεσμεύσεων για τον 01/2014 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Επικοιν. με το ΙΚΑ Τρίπολης για την πληρ. του υπολ. 12/2013 
# Σύνταξη και αποστ., ηλεκτρονικά, του Μην. Δελτίου 3 στο 
ΥΠΕΚΑ (Δ/νση Οικον., Τμ. Διοίκ. Οικον.) για την Δ39 για τον 
μήνα Ιανουάριο 2014 
# Σύνταξη & ηλεκτρ. αποστολή Πίνακα Μισθοδ. 3 για  
Ιανουάριο 2014 για το ΥΠΕΚΑ & το Υπ. Οικον., Γ.Λ.Κ., Δ/νση 22 
# Επικοινωνία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 

25 Τρίτη
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Προσπάθεια επικοιν. με την τεχνική υποστήριξη του Μισθοδ. 
Προγραμμ. για αντιμετώπιση προβλημάτων 
# Προετοιμασία του Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα 
συνημμένα αρχεία που απαιτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 

26 Τετάρτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Επικοιν. με την τεχνική υποστήριξη του Μισθοδ. Προγραμμ. 
για αντιμετώπιση προβλημάτων 
# Προετοιμασία του Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα 
συνημμένα αρχεία που απαιτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ 
# Ετοιμασία παραστατικών (Καταθετηρίων) & επιταγών και 
διενέργεια πληρωμών (ΤΣΜΕΔΕ, ΦΜΥ, ΙΚΑ - 01/2014, ΙΚΑ 
υπόλοιπο 12/2013,  Cosmote AE, ΟΤΕ ΑΕ – 2 λογ., ΔΕΗ, 
Αναδόχ., Προμηθ., Μετακ. μελών ΔΣ 2013) 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Διαχείριση Ταμείου 

27 Πέμπτη 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Ηλεκτρ. αποστολή του Προγρ. Φυλάκων & Ξεναγών στο 
πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΠΕ 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Προετοιμασία του Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα 
συνημμένα αρχεία που απαιτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ  
# Έλεγχος παραστατικών 01/2014 

28 Παρασκευή 
Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 

# Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή 
αλληλογραφίας 
# Ετοιμασία παραστατικών (Καταθετηρίων) & επιταγών και 
διενέργεια πληρωμών (προμηθευτών) 
# Σύνταξη Ειδικού Απολογισμού της Επιχορήγησης του Φορέα 
& αποστολή στο Τμήμα Διαχ. ΠΥ και Μεθοδολογίας (Μπινιάρη) 

ΠΠ  Α
ΤετάρτηΑΤετάρτηΑ 

   Α 
 

Α
ΡΡ 

 ΑΑ
      Α 
 

Α
Ρ

αλληλογραφίας

Ρ
αλληλογραφίας
# Προσπάθεια επικοιν. με την τεχνική υποστήριξη του Μισθοδ. Ρ# Προσπάθεια επικοιν. με την τεχνική υποστήριξη του Μισθοδ. 
Προγραμμ. για αντιμετώπιση προβλημάτωνΡΠρογραμμ. για αντιμετώπιση προβλημάτων
# Προετοιμασία του Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα Ρ# Προετοιμασία του Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα Ρ 

 
# Προσπάθεια επικοιν. με την τεχνική υποστήριξη του Μισθοδ.   # Προσπάθεια επικοιν. με την τεχνική υποστήριξη του Μισθοδ. 

Τ
# Σύνταξη & ηλεκτρ. αποστολή Πίνακα Μισθοδ. 3 για  

Τ
# Σύνταξη & ηλεκτρ. αποστολή Πίνακα Μισθοδ. 3 για  
Ιανουάριο 201ΤΙανουάριο 201
# Επικ Τ# ΕπικοινωνίαΤοινωνία με το Λογιστή Τμε το Λογιστή 
# Διεκπεραίωση εργασιών ΠρωτοκόλλουΤ# Διεκπεραίωση εργασιών ΠρωτοκόλλουΤ  για το ΥΠΕΚΑ & το Υπ. Οικον., Γ.Λ.Κ., Δ/νση 22  για το ΥΠΕΚΑ & το Υπ. Οικον., Γ.Λ.Κ., Δ/νση 22

με το Λογιστή   με το Λογιστή 

Η
# Σύνταξη και αποστ., ηλεκτρονικά, του Μην. Δελτίου 3 στο 

Η
# Σύνταξη και αποστ., ηλεκτρονικά, του Μην. Δελτίου 3 στο 

Α (Δ/νση Οικον., Τμ. Διοίκ. Οικον.) για την Δ39 για τον ΗΑ (Δ/νση Οικον., Τμ. Διοίκ. Οικον.) για την Δ39 για τον 
Ιανουάριο 2014ΗΙανουάριο 2014

# Σύνταξη & ηλεκτρ. αποστολή Πίνακα Μισθοδ. 3 για  Η# Σύνταξη & ηλεκτρ. αποστολή Πίνακα Μισθοδ. 3 για  

  Α (Δ/νση Οικον., Τμ. Διοίκ. Οικον.) για την Δ39 για τον   Α (Δ/νση Οικον., Τμ. Διοίκ. Οικον.) για την Δ39 για τον 
Μ

νταξη και ηλεκτρ. αποστολή τελικών στοιχείων Μητρώου 

Μ
νταξη και ηλεκτρ. αποστολή τελικών στοιχείων Μητρώου 

/201

Μ
/2014

Μ
4

# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ.Μ# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ.
# Επικοιν. με το ΙΚΑ Τρίπολης για την πληρ. του υπολ. 12/2013Μ# Επικοιν. με το ΙΚΑ Τρίπολης για την πληρ. του υπολ. 12/2013
# Σύνταξη και αποστ., ηλεκτρονικά, του Μην. Δελτίου 3 στο Μ# Σύνταξη και αποστ., ηλεκτρονικά, του Μην. Δελτίου 3 στο 

  Α
# Προσπάθεια επικοιν. με την τεχνική υποστήριξη του Μισθοδ. 

Α
# Προσπάθεια επικοιν. με την τεχνική υποστήριξη του Μισθοδ. 
Προγραμμ. για αντιμετώπιση προβλημάτων

Α
Προγραμμ. για αντιμετώπιση προβλημάτων
# Προετοιμασία του Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα Α# Προετοιμασία του Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα 
συνημμένα αρχεία που απαιτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑΑσυνημμένα αρχεία που απαιτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ

νταξη και ηλεκτρ. αποστολή τελικών στοιχείων Μητρώου Ανταξη και ηλεκτρ. αποστολή τελικών στοιχείων Μητρώου 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 
# Προετοιμασία, τελική σύνταξη των  Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. 
(ΔΔΔ) με όλα τα συνημμένα αρχεία που απαιτούνται και 
ηλεκτρονική αποστολή στο ΕΠΠΕΡΑΑ & στο ΟΠΣ 
# Συνεργασία με το Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 
# Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 
# Eνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και 
Microsoft Outlook 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 

 

Μαρία Αναγνωστοπούλου 

 

Γεώργιος Σωτηρίου 

 

Χρήστος Χρυσομάλλης 

 

 

 

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: Φεβρουάριος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Σαββάτο  
 

2 Κυριακή  

3 Δευτέρα Υ1 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

#Συμπλήρωση εβδομαδιαίου προγράμματος χρονοαπασχόλησης 
προσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικού. 

# Συλλογή προσφορών από φαναρτζίδικα για την επισκευή του 
αγροτικού οχήματος έπειτα από τρακάρισμά του από τον φύλακα. 

4 Τρίτη Υ1 # Συμπλήρωση εβδομαδιαίου προγράμματος χρονοαπασχόλησης 
προσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικού. 

ΠΠΠΠΠΠΚυριακήΠΚυριακήΠΠΠΠ  Κυριακή  Κυριακή
ΑΑΑ

Ημέρα

Α
Ημέρα

ΑΑ
Άξονας/Υποέργο

Α
Άξονας/Υποέργο

ΑΑΑΑΣαββάτο ΑΣαββάτο ΑΑΑΑΑΑ 
 

Α 
 

Α
Ρ

Μηχανικός Περιβάλλοντος

Ρ
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Έτος: ΡΈτος: 201Ρ201ΡΡ 
 Α

Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της

Α
Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότηταςΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας

ΑναστόπουλοςΑΑναστόπουλος

Μηχανικός ΠεριβάλλοντοςΑΜηχανικός Περιβάλλοντος

  Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας  Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας  Α 
 

Α
ΡΒιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού»ΡΒιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού»

  ΤΤ
    Η

  Μ
  Α

Γεώργιος ΣωτηρίουΑΓεώργιος Σωτηρίου
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Συμμετοχή στο ΔΣ. 
# Σύνταξη επιστολής-απάντησης και αποστολή της προς τον Συνήγορο 
του Πολίτη.  
7:40-19:47 

5 Τετάρτη Υ1 

# Συμμετοχή στον Εθελοντικό καθαρισμό στον υγρότοπο Μουστού για 
την ''Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων'' 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

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

6 Πέμπτη Υ1 

# Μελέτη των εγγράφων για την σωστή εκπροσώπηση του Φορέα 
μέσω εμού στο ΥΠΕΚΑ για την γνωμοδότηση μας για το ΑΣΠΗΕ στη 
θέση ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ. 

# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα 

#Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της ΠΠ 

7 Παρασκευή Υ1 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

#Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της ΠΠ 

8 Σάββατο   

9 Κυριακή 
 

 

10 Δευτέρα Υ1 

#Συμπλήρωση εβδομαδιαίου προγράμματος χρονοαπασχόλησης 
προσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικού. 

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

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

ΠΠΠΠΣάββατοΠΣάββατοΠ  Α
Παρασκευή

Α
Παρασκευή

ΑΑ 
 

Α 
 

Α
ΡΥ1ΡΥ1

  ΑΑΑ
# Α# 

# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδαΑ# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδαΑΑΑΑ 
 Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης  Α 
 

Α
Ρ#Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις Ρ#Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της ΠΠΡΠυροσβεστικές Υπηρεσίες της ΠΠ
  #Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις   #Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις 
Τ

θέση ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ.

Τ
θέση ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ.

# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδαΤ# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα
  Η

Μελέτη των εγγράφων για την σωστή εκπροσώπηση τουΗΜελέτη των εγγράφων για την σωστή εκπροσώπηση του
μέσω εμού στο ΥΠΕΚΑ για την γνωμοδότηση μας για το ΑΣΠΗΕ στη Ημέσω εμού στο ΥΠΕΚΑ για την γνωμοδότηση μας για το ΑΣΠΗΕ στη Η  Μελέτη των εγγράφων για την σωστή εκπροσώπηση του  Μελέτη των εγγράφων για την σωστή εκπροσώπηση του  Μ
# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης

Μ
# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού Μ# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
  Α

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών Α# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης
Α

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

11 Τρίτη Υ1 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

# Meeting του προσωπικού του Φορέα για συζήτησης σχετικά με 
προτάσεις για τον εμπειρογνώμονα. 

12 Τετάρτη Υ1 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

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

# Αυτοψία στο Πλάτανο για το γεφύρι του χωριού 

# Μελέτη των εγγράφων για την σωστή εκπροσώπηση του Φορέα 
μέσω εμού στο ΥΠΕΚΑ για την γνωμοδότηση μας για το ΑΣΠΗΕ στη 
θέση ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ. 

13 Πέμπτη Υ1 
# Μετάβαση στην Αθήνα στο ΥΠΕΚΑ-ΚΕΣΠΑ για την εκπροσώπηση του 
Φορέα σχετικά με την αδειοδότηση του ΑΣΠΗΕ στη θέση 
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ-ΛΥΚΟΤΟΠΙ. 

14 Παρασκευή Υ1 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

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

# Ανάρτηση των δαπανών του ΦΔ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

15 Σάββατο

16 Κυριακή   

17 Δευτέρα Υ1 

#Συμπλήρωση εβδομαδιαίου προγράμματος χρονοαπασχόλησης 
προσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικού. 

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

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

ΠΠ  Α
ΠαρασκευήΑΠαρασκευήΑΑ 

 
Α 

 
Α
Ρ 

 ΑΑΑΑ# Α# ΑΑΑ 
     Α 
 

Α
Ρ# Μετάβαση στην Αθήνα στο ΥΠΕΚΑΡ# Μετάβαση στην Αθήνα στο ΥΠΕΚΑ

Φορέα σχετικά με την αδειοδότηση του ΑΣΠΗΕ στη θέση ΡΦορέα σχετικά με την αδειοδότηση του ΑΣΠΗΕ στη θέση 
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΡΜΑΥΡΑΓΑΝΗΡ 

 
# Μετάβαση στην Αθήνα στο ΥΠΕΚΑ  # Μετάβαση στην Αθήνα στο ΥΠΕΚΑ

Τ
Μελέτη των εγγράφων για την σ

Τ
Μελέτη των εγγράφων για την σ

μέσω εμού στο ΥΠΕΚΑ για την γνωμοδότηση μας για το ΑΣΠΗΕ στη Τμέσω εμού στο ΥΠΕΚΑ για την γνωμοδότηση μας για το ΑΣΠΗΕ στη 
θέση ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ.Τθέση ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ.

  μέσω εμού στο ΥΠΕΚΑ για την γνωμοδότηση μας για το ΑΣΠΗΕ στη   μέσω εμού στο ΥΠΕΚΑ για την γνωμοδότηση μας για το ΑΣΠΗΕ στη 

Η# Αυτοψία στο Πλάτανο για το γεφύρι του χωριούΗ# Αυτοψία στο Πλάτανο για το γεφύρι του χωριού

Μελέτη των εγγράφων για την σΗΜελέτη των εγγράφων για την σ

  # Αυτοψία στο Πλάτανο για το γεφύρι του χωριού  # Αυτοψία στο Πλάτανο για το γεφύρι του χωριού

Μ
# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης

Μ
# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού Μ# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
  # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης
Αών Αών
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Αυτοψία για παράνομες δραστηριότητες σε ρέματα και στα 
ευρύτερα όρια του Φορέα έπειτα από εντολή του ΥΠΕΚΑ. 

18 Τρίτη Υ1 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

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

19 Τετάρτη Υ1 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

# Ανάρτηση των δαπανών του ΦΔ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

20 Πέμπτη Υ1 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

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

# Ανάρτηση των δαπανών του ΦΔ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

21 Παρασκευή Υ1 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

#Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της ΠΠ 

22 Σάββατο   

23 Κυριακή 
 

 

24 Δευτέρα Υ1 

#Συμπλήρωση εβδομαδιαίου προγράμματος χρονοαπασχόλησης 
προσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικού. 

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

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

Π
Παρασκευή

Π
Παρασκευή

ΠΠ  ΑΠαρασκευήΑΠαρασκευήΑΑ 
 

Α 
 

Α
ΡΡ 

 ΑΑ# Α# Α 
 

Α 
 

Α
Ρ# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξηςΡ# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού Ρ# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 

  # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης
Τ

Ανάρτηση των δαπανών του ΦΔ σ

Τ
Ανάρτηση των δαπανών του ΦΔ σ

Τ# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινώνΤ# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινώνΤ    
Η

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών

Η
# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρΗ# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξηςΗχείου συμβάντων φύλαξης

Ανάρτηση των δαπανών του ΦΔ σΗΑνάρτηση των δαπανών του ΦΔ σ

  χείου συμβάντων φύλαξης  χείου συμβάντων φύλαξης

Μ# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανώνΜ# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών  # Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών  # Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών

Α
νομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 

Α
νομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 

Α

mailto:info@fdparnonas.gr
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Αυτοψία για παράνομες δραστηριότητες σε ρέματα και στα 
ευρύτερα όρια του Φορέα έπειτα από εντολή του ΥΠΕΚΑ. 

25 Τρίτη Υ1 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

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

26 Τετάρτη Υ1 

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

# Ανάρτηση των δαπανών του ΦΔ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

27 Πέμπτη Υ1 

# 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 

28 Παρασκευή  

#  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 

# Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα 

# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών 

# Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  

#Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της ΠΠ 

# Σύνταξη προσωπικού μηνιαίου δελτίου απασχόλησης προσωπικού 
Φεβρουαρίου 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 

Μαρία Αναγνωστοπούλου 

 

Γεώργιος Σωτηρίου 

 

Χρήστος Χρυσομάλλης 

ΠΠ  Α
ΠαρασκευήΑΠαρασκευήΑΑ 

 
Α 

 
Α
Ρ 

 ΑΑΑ# Α# Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξηςΑΑρχειοθέτηση φακέλου φύλαξηςΑΑΑΑ 
 

Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξηςΑρχειοθέτηση φακέλου φύλαξηςΑΑρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης  Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξηςΑΑρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης

Ρ
της προστατευόμενης περιοχής και τον έλεγχο της τήρησης 

Ρ
της προστατευόμενης περιοχής και τον έλεγχο της τήρησης 
νομοθεσίαΡνομοθεσίας σχετικής με την ΠΠ.Ρς σχετικής με την ΠΠ.

# Κανένα συμβάνΡ# Κανένα συμβάν

  ς σχετικής με την ΠΠ.  ς σχετικής με την ΠΠ.

Τ
Ανάρτηση των δαπανών του ΦΔ σ

Τ
Ανάρτηση των δαπανών του ΦΔ σ

Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με σκοπό την φύλαξη ΤΠεριπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με σκοπό την φύλαξη 
της προστατευόμενης περιοχής και τον έλεγχο της τήρησης Ττης προστατευόμενης περιοχής και τον έλεγχο της τήρησης Τ    

Η
γίων βενζινών

Η
γίων βενζινών

# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξηςΗ# Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης

Ανάρτηση των δαπανών του ΦΔ σΗΑνάρτηση των δαπανών του ΦΔ σ

  # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης  # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης

Μ# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανώνΜ# Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών  # Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών  # Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών

Α
# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 

Α
# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 

Α
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mailto:info@fdparnonas.gr
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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: Ιανουάριος 

Ημ/νία Ημέρα 
Άξονας/ 
Υποέργο 

Ημερήσια εργασία 

1 Σάββατο 
 

 

2 Κυριακή 
 

 

3 Δευτέρα 
Υ1 και 
σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Τακτοποίηση χώρου Κ.Π.Ε. 'Αστρους μετά από εργασίες βαψίματος, 
επικαιροποίηση στο σύστημα AΤΛΑΣ των θέσεων πρακτικής άσκησης 
στο Φ.Δ. για τις υπηρεσίες παρακολούθησης, σύνταξη  ενημερωτικoύ 
δελτίου της  ενότητας πληροφόρησης του τμήματος προστασίας και 
διαχείρισης: "Το ζώο της εβδομάδας", επίσκεψη περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης σε γυμνάσιο 'Αστρους.  

4 Τρίτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

 Σύνταξη Π.Ο.Π. υποέργου παρακολούθησης χλωρίδας, Π.Ο.Π. 
υπηρεσίας εμπειρογνώμονα, προετοιμασία εισηγήσεων θεμάτων Δ.Σ., 
συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φ.Δ. στο Κ.Π.Ε. Άστρους, σύνταξη  
ενημερωτικoύ δελτίου επόμενης εβδομάδας της  ενότητας 
πληροφόρησης του τμήματος προστασίας και διαχείρισης: "Το ζώο 
της εβδομάδας".  

5 Τετάρτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Εργασία πεδίου σε περιοχές της Ν. Κυνουρίας στο πλαίσιο του 
υποέργου παρακολούθησης πουλιών. 

6 Πέμπτη 
Υ1 και 
σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Συμμετοχή σε εκδήλωση εθελοντικού καθαρισμού του Φ.Δ. σε Π.Α.Π. 
υγροτόπου Μουστού για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, σύνταξη 
εγγράφου προς δήμο Ν. Κυνουρίας για επιδιόρθωση δρόμου σε 
Π.Α.Π. υγροτόπου Μουστού. 

7 Παρασκευή 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Σύνταξη προσωπικού μηνιαίου δελτίου απασχόλησης προσωπικού 
Δεκεμβρίου, σύνταξη αποσπασμάτων Δ.Σ. αποφάσεων: έγκρισης 
Σχεδίου Δράσης Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης/έγκρισης 
Π.Ο.Π. Α φάσης υπηρεσιών υποέργων παρακολούθησης 
χλωρίδας/θηλαστικών/χειροπτέρων/ασπονδύλων/έγκρισης αλλαγής 
σύνθεσης ερευνητικής ομάδας υποέργου παρακολούθησης  
χλωρίδας/έγκρισης Π.Ο.Π. υπηρεσίας εμπειρογνώμονα, συμπλήρωση 
πίνακα προτάσεων έργων/δράσεων για περιοχές NATURA περιόδου 

Π
Τετάρτη

Π
Τετάρτη

ΠΠΠΠ  ΑΑΑΑΑΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ

σύνολο 

Ρ
σύνολο 
ΤΔΠΠΡΤΔΠΠΡ 

 ενημερωτικ  ενημερωτικ
ΑΣύνταξη ΠΑΣύνταξη Π

υπηρεσίας εμπειρογνώμονα, προετοιμασία εισηγήσεων θεμάτων ΔΑυπηρεσίας εμπειρογνώμονα, προετοιμασία εισηγήσεων θεμάτων Δ
συνεδρίαση του ΔΑσυνεδρίαση του ΔΑΑ 

 .  .υπηρεσίας εμπειρογνώμονα, προετοιμασία εισηγήσεων θεμάτων Δ  υπηρεσίας εμπειρογνώμονα, προετοιμασία εισηγήσεων θεμάτων Δυπηρεσίας εμπειρογνώμονα, προετοιμασία εισηγήσεων θεμάτων ΔΑυπηρεσίας εμπειρογνώμονα, προετοιμασία εισηγήσεων θεμάτων Δ  υπηρεσίας εμπειρογνώμονα, προετοιμασία εισηγήσεων θεμάτων ΔΑυπηρεσίας εμπειρογνώμονα, προετοιμασία εισηγήσεων θεμάτων Δ

Ρ
δελτίου της  ενότητας πληροφόρησης του τμήματος προστασίας και 

Ρ
δελτίου της  ενότητας πληροφόρησης του τμήματος προστασίας και 
διαχείρισης: "Το ζώο της εβδομάδας", επίσκεψη περιβαλλοντικής Ρδιαχείρισης: "Το ζώο της εβδομάδας", επίσκεψη περιβαλλοντικής 

νημέρωσης σε γυμνάσιο 'ΑστρουςΡνημέρωσης σε γυμνάσιο 'Αστρους  διαχείρισης: "Το ζώο της εβδομάδας", επίσκεψη περιβαλλοντικής   διαχείρισης: "Το ζώο της εβδομάδας", επίσκεψη περιβαλλοντικής 
νημέρωσης σε γυμνάσιο 'Αστρους  νημέρωσης σε γυμνάσιο 'Αστρους

Τ
ηση στο σύστημα 

Τ
ηση στο σύστημα 

για τις υπηρεσίες παρακολούθησης, σύνταξη  ενημερωτικΤγια τις υπηρεσίες παρακολούθησης, σύνταξη  ενημερωτικ
δελτίου της  ενότητας πληροφόρησης του τμήματος προστασίας και Τδελτίου της  ενότητας πληροφόρησης του τμήματος προστασίας και 

  για τις υπηρεσίες παρακολούθησης, σύνταξη  ενημερωτικ  για τις υπηρεσίες παρακολούθησης, σύνταξη  ενημερωτικ

ΗΗ'Αστρους μετά από εργασίες βαψίματοΗ'Αστρους μετά από εργασίες βαψίματο
ΤΛΑΣ των θέσεων πρακτικής άσκησης ΗΤΛΑΣ των θέσεων πρακτικής άσκησης Η  ΜΜΜΜΜΜΜ

        ΑΑΑΑ
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Ημ/νία Ημέρα 
Άξονας/ 
Υποέργο 

Ημερήσια εργασία 

2016-2020.  

8 Σάββατο  

9 Κυριακή 
 

 

10 Δευτέρα 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

ΡΕΠΟ 

11 Τρίτη 
Υ1 και 
σύνολο 
ΤΔΠΠ 

ΡΕΠΟ 

12 Τετάρτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

ΑΔΕΙΑ 

13 Πέμπτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

ΑΔΕΙΑ 

14 Παρασκευή 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

ΑΔΕΙΑ 

15 Σάββατο  

16 Κυριακή 
 

 

17 Δευτέρα 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Σύνταξη απαντητικού εγγράφου προς Ε.Κ.Β.Υ. για αποστολή στοιχείων 
παρακολούθησης/ετοιμασία και αποστολή δεδομένων, έλεγχος 
παραδοτέων Α φάσης υποέργου παρακολούθησης αμφίβιων/ 
ερπετών. 

18 Τρίτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Έλεγχος παραδοτέων Α φάσης υποέργου παρακολούθησης αμφίβιων/ 
ερπετών, σύνταξη  ενημερωτικoύ δελτίου της  ενότητας 
πληροφόρησης του τμήματος προστασίας και διαχείρισης: "Το ζώο 
της εβδομάδας". 

19 Τετάρτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από το Φ.Δ. σχετικά με τη 
βιβλιογραφική βάση δεδομένων για τις Μελέτες εποπτείας τύπων 
οικοτόπων και ειδών για την ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε., σύνταξη εγγράφου για 
την αποστολή του ερωτηματολογίου. 

20 Πέμπτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Συμμετοχή σε ημερίδα "Μελέτες εποπτείας και αξιολόγησης της 
κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα". 

21 Παρασκευή 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Εργασία πεδίου με ανάδοχο υποέργου παρακολούθησης πουλιών. 

Π
Τρίτη

Π
Τρίτη

ΠΠ  ΑΑΑΑΑΑΑ
    Α 
 

Α
Ρ

και 

Ρ
και 

σύνολο Ρσύνολο 
ΤΔΠΠΡΤΔΠΠΡΡ 

 παρακολούθησης/ετοιμασία  παρακολούθησης/ετοιμασία
ΑΑΑΑΑΑΑΣύνταξη απαντητικού εγγράφου πΑΣύνταξη απαντητικού εγγράφου πΑ 

 
Α 

 
Α
ΡΡΡ 

     ΤΤ
  Η

  ΜΜ
  ΑΑ
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Ημ/νία Ημέρα 
Άξονας/ 
Υποέργο 

Ημερήσια εργασία 

22 Σάββατο 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Εργασία πεδίου με ανάδοχο υποέργου παρακολούθησης πουλιών. 

23 Κυριακή 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Εργασία πεδίου με ανάδοχο υποέργου παρακολούθησης πουλιών. 

24 Δευτέρα 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Αυτοψία σε περιοχές προστασίας ρεμάτων Τάνου και 
Βρασιάτη/περιοχή απόλυτης προστασίας υγροτόπου 
Μουστού/υγροτοπική περιοχή Κάτω Βερβένων για την καταγραφή 
παράνομων δραστηριοτήτων για τη σύνταξη εγγράφου προς το 
Υ.Π.Ε.Κ.Α.  

25 Τρίτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Σύνταξη  ενημερωτικoύ δελτίου της  ενότητας πληροφόρησης του 
τμήματος προστασίας και διαχείρισης: "Το ζώο της εβδομάδας", 
σύνταξη εγγράφου προς Υ.Π.Ε.Κ.Α. για παράνομες δραστηριότητες σε 
περιοχές προστασίας ρεμάτων Τάνου και Βρασιάτη/περιοχή 
απόλυτης προστασίας υγροτόπου Μουστού/υγροτοπική περιοχή 
Κάτω Βερβένων. 

26 Τετάρτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Σύνταξη εγγράφου για γνώμη σχετικά με κατασκευή αποθήκης σε 
περιοχή οικοαναπτυξης του Φ.Δ., παρουσίαση ερπετών σε δημοτικό 
σχολείο Άστρους. 

27 Πέμπτη 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Διορθώσεις/αλλαγές σε διαγωνισμό ανάθεσης υπηρεσιών 
"Σχεδιασμού, οργάνωσης, παραγωγής και εγκατάστασης Έκθεσης 
Ερμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη 
Χλωρίδα του Πάρνωνα",  συνάντηση εργασίας με εκπρόσωπο 
ταξιδιωτικού γραφείου σε Παράλιο Άστρος για προγραμματισμό 
επισκέψεων στην προστατευόμενη περιοχή εν όψει θερινής περιόδου 
και έρευνα αγοράς για κοστολόγηση δαπανών διαμονής και 
διατροφής εθελοντών στην περιοχή Άστρους και Παραλίου Άστρους. 

28 Παρασκευή 
Υ1 και 

σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Αποδελτίωση πανιδικών δεδομένων Τμήματος Επόπτευσης Φύλαξης 
και Εφαρμογών Διαχείρισης.  

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Σωτηρίου Γεώργιος

Χρήστος Χρυσομάλλης

ΠΠαρασκευήΠΠαρασκευήΠΠΠΠ  ΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ

Υ1

Ρ
Υ1 και 

Ρ
και 

σύνολο Ρσύνολο 
ΤΔΠΠΡΤΔΠΠΡ 

 Χλωρίδα του Πάρνωνα",  συνάντηση  Χλωρίδα του Πάρνωνα",  συνάντηση
Α

Διορθώσεις/αλλαγές σε διαγωνισμό ανάθεσης υπηρεσιών 

Α
Διορθώσεις/αλλαγές σε διαγωνισμό ανάθεσης υπηρεσιών 
"Σχεδιασμού, οργάνωσης, παραγωγής και εγκατάστασης Έκθεσης Α"Σχεδιασμού, οργάνωσης, παραγωγής και εγκατάστασης Έκθεσης 
Ερμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη ΑΕρμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη ΑΑ 

 
"Σχεδιασμού, οργάνωσης, παραγωγής και εγκατάστασης Έκθεσης   "Σχεδιασμού, οργάνωσης, παραγωγής και εγκατάστασης Έκθεσης "Σχεδιασμού, οργάνωσης, παραγωγής και εγκατάστασης Έκθεσης Α"Σχεδιασμού, οργάνωσης, παραγωγής και εγκατάστασης Έκθεσης   "Σχεδιασμού, οργάνωσης, παραγωγής και εγκατάστασης Έκθεσης Α"Σχεδιασμού, οργάνωσης, παραγωγής και εγκατάστασης Έκθεσης 

Ρ
περιοχή οικοαναπτυξης του Φ

Ρ
περιοχή οικοαναπτυξης του Φ
σχολείο ΆστρουςΡσχολείο Άστρους.Ρ.Ρ 

 ΤΣύνταξη εγγράφου για γνώμη σχετικά με κατασκευή αποθήκης σε ΤΣύνταξη εγγράφου για γνώμη σχετικά με κατασκευή αποθήκης σε 
περιοχή οικοαναπτυξης του ΦΤπεριοχή οικοαναπτυξης του ΦΤ 

 Η
.Π.Ε.Κ.Α.

Η
.Π.Ε.Κ.Α.

περιοχές προστασίας ρεμάτων Τάνου και Βρασιάτη/περιοχή Ηπεριοχές προστασίας ρεμάτων Τάνου και Βρασιάτη/περιοχή 
απόλυτης προστασίας υγροτόπου Μουστού/υγροτοπική περιοχή Ηαπόλυτης προστασίας υγροτόπου Μουστού/υγροτοπική περιοχή 

  περιοχές προστασίας ρεμάτων Τάνου και Βρασιάτη/περιοχή   περιοχές προστασίας ρεμάτων Τάνου και Βρασιάτη/περιοχή 
ΜΜύ δελτίου της  ενότητας πληροφόρησης του Μύ δελτίου της  ενότητας πληροφόρησης του 

τμήματος προστασίας και διαχείρισης: "Το ζώο της εβδομάδας", Μτμήματος προστασίας και διαχείρισης: "Το ζώο της εβδομάδας", 
για παράνομες δραστηριότητες σε Μγια παράνομες δραστηριότητες σε Μ  ύ δελτίου της  ενότητας πληροφόρησης του   ύ δελτίου της  ενότητας πληροφόρησης του 

Α
Μουστού/υγροτοπική περιοχή Κάτω Βερβένων για την καταγραφή 

Α
Μουστού/υγροτοπική περιοχή Κάτω Βερβένων για την καταγραφή 

Απαράνομων δραστηριοτήτων για τη σύνταξη εγγράφου πΑπαράνομων δραστηριοτήτων για τη σύνταξη εγγράφου πΑ

mailto:info@fdparnonas.gr
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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: Φεβρουάριος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 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 

2 Κυριακή 
 

 

3 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 

4 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 

5 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. 

# Εργασία στο πεδίο για το Υποέργο 6 

# Κανένα συμβάν 

6 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. 

# Καθαρισμός της παραλίας του Μουστού-Χερονήσι 

# Κανένα συμβάν 

7 Παρασκευή 
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, Υπο-

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

ΠΤετάρτηΠΤετάρτηΠ  Τετάρτη  Τετάρτη
ΑΑΑ 

 
Α 

 
Α
Ρ

της βιοποικιλότητας, Υπο

Ρ
της βιοποικιλότητας, Υπο

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

Ρ
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχής  πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη   πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής  προστατευόμενης περιοχής

Α
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

Α
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, ΥποΑτης βιοποικιλότητας, Υπο

  Υποέργο 1: Πρόγραμμα για   Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση την προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση 

Ρ
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

Ρ
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχήςΡ 

   Τ
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 

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

ΗΗΗΗ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Η# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Η  Μ
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

Μ
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

ΜΜ  ΑΑ
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Α# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Ασκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Ασκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Ακαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Ακαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Α

mailto:info@fdparnonas.gr
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

8 Σάββατο   

9 Κυριακή 
 

 

10 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 

11 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 

12 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. 

Αυτοψία στο μονότοξο γεφύρι του πλατάνου για τη 
στατικότητά του 

# Κανένα συμβάν 

13 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 

14 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 

15 Σάββατο 
 

 

16 Κυριακή 
 

 

17 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 

ΠΠαρασκευήΠΠαρασκευήΠ  ΑΑΑ
  προστατευόμενης περιοχής  προστατευόμενης περιοχήςΑ 
 

Α
Ρ

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

Ρ
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και διατήρηση Ρτην προστασία και διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, ΥποΡτης βιοποικιλότητας, Υπο

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Ρπακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

  την προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση 
ΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για Α 

 
Α 

 
Α
Ρ

κιλότητας, Υπο

Ρ
κιλότητας, Υπο

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Ρπακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχής

  Αυτοψία στο μονότοξο γεφύρι του πλατάνου για τη   Αυτοψία στο μονότοξο γεφύρι του πλατάνου για τη     Τ
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 

Τ
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Τκαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ.Ττην ΠΠ.ΤΤ  και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με   και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
Η

# Κανένα συμβάν

Η
# Κανένα συμβάν

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

Μ
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Μκαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με   και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με   και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

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

18 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 

19 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 

20 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 

21 Παρασκευή   

22 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 
πανίδας 

23 Κυριακή   

24 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 

25 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 

26 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 

# 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  

# Καθαρισμός στη περιοχή της Απολύτου 

ΠΠΠΠΠΠΠΠ  ΑΑΑΑ
ΔευτέραΑΔευτέραΑΑΑπακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Απακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Α 

 της βιοποικιλότητας, Υπο  της βιοποικιλότητας, Υπο  Α 
 

Α
ΡΡΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για Ρτην προστασία και διατήρηση Ρτην προστασία και διατήρηση Ρ 

       Α
αξιολόγησης της προστασίας 

Α
αξιολόγησης της προστασίας 

Ακ διατήρησηςΑκ διατήρησηςΑΑ 
 

Α 
 

Α
ΡΡ

προστατευόμενης περιοχής 

Ρ
προστατευόμενης περιοχής 

Ρ&1.3: Σύστημα Ρ&1.3: Σύστημα Ρπαρακολούθησης Ρπαρακολούθησης-Ρ-Ραξιολόγησης της προστασίας Ραξιολόγησης της προστασίας 

        ΤΤ
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

Τ
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

Τσκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Τσκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Τκαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας Τκαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας Ττην ΠΠ.Ττην ΠΠ.ΤΤΤΤ  σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής   σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής   ΗΗΗ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Η# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Η      ΜΜ
  Α

όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

Α
όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Ασκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Ακαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

κ διατήρησης Προστασίας στη περιοχή Πόρτες 

27 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 

28 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. 

# Μεταφορά του οχήματος στη βάση του στο 
Λεωνίδιο 

# Κανένα συμβάν 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Σωτηρίου Γεώργιος

Χρήστος Χρυσομάλλης 

 

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: Φεβρουάριος  

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 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 

2 Κυριακή 
 

 

ΠΥποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότηταςΠΥποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότηταςΠΟνομ/μο Απασχολούμενου: ΠΟνομ/μο Απασχολούμενου: 

Ειδικότητα στο ΦΔΠΕιδικότητα στο ΦΔ

  Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας  Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας
ΑΤίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και ΥγροτόποΑΤίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπο

  Α 
 

Α
ΡΡ 

 Α
  Α 
 

Α
Ρ 

 Τ 
 ΗΗ Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1ΗΗ Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1  Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1  Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

ΜΜ  Α
# Μεταφορά του οχήματος στη βάση του στο Α# Μεταφορά του οχήματος στη βάση του στο 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

3 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 

4 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 

5 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 

6 Πέμπτη 

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. 

# Καθαρισμός της παραλίας του Μουστού-Χερονήσι 

# Κανένα συμβάν 

7 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 

8 Σάββατο   

9 Κυριακή 
 

 

10 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 

11 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 

12 Τετάρτη Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση 

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

ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ  ΑΑΑΑ
ΣάββατοΑΣάββατοΑΑΑΑΑΑΑΑΚυριακήΑΚυριακήΑ 

     Α 
 

Α
Ρ

της βιο

Ρ
της βιο

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Ρπακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχής

  πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη   πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

ΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση 

ποικιλότητας, ΥποΑποικιλότητας, ΥποΑ 
 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για   Υποέργο 1: Πρόγραμμα για Υποέργο 1: Πρόγραμμα για ΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για   Υποέργο 1: Πρόγραμμα για ΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για 

Ρ
παρακολούθησης

Ρ
παρακολούθησης-

Ρ
-

αξιολόγησης της προστασίας Ραξιολόγησης της προστασίας     Τ
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

Τ
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ.Ττην ΠΠ.

# Καθαρισμός της παραλίας του ΜουστούΤ# Καθαρισμός της παραλίας του ΜουστούΤ  
Η# Περιπολία με το όχημα του ΦορέαΗ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα

σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Ησκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Ηκαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

  # Περιπολία με το όχημα του Φορέα  # Περιπολία με το όχημα του Φορέα
ΜΜ  Α

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

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

της βιοποικιλότητας, Υπο-
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

13 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 

14 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 

# Service στο αυτοκίνητο στο συνεργειο-Ναύπλιο 

15 Σάββατο 
 

 

16 Κυριακή 
 

 

17 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 

18 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. 

# Εύρεση απορριμμάτων στη περιοχή από Άνω 
Κούτρουφα προς Βούρβουρα 

19 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 

20 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 

21 Παρασκευή
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, Υπο-

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

ΠΠΠΠΠΠΠ  ΑΑ
  προστατευόμενης περιοχής  προστατευόμενης περιοχήςΑ 
 

Α
Ρ

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

Ρ
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και διατήρηση Ρτην προστασία και διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, ΥποΡτης βιοποικιλότητας, Υπο

  την προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση 

Α
προστατευόμενης περιοχής

Α
προστατευόμενης περιοχής

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για ΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για Α 
 

Α 
 

Α
Ρ

την προστασία και διατήρηση 

Ρ
την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, ΥποΡτης βιοποικιλότητας, Υπο-Ρ-πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Ρπακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
  και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με   και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με   ΤΤΤΤΤΤ

# ΠερΤ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Τιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Τσκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής ΤΤΤΤ    ιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

  
ιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
  ΗΗΗΗΗ

      Μστο αυτοκίνητο στο συνεργειοΜστο αυτοκίνητο στο συνεργειο

  Α
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

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

Α
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχεΑκαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχε
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

22 Σάββατο   

23 Κυριακή   

24 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 

25 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

26 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 

27 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 

28 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 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Σωτηρίου Γεώργιος

Χρήστος Χρυσομάλλης

ΠΠΠΠΠ  Α
ΠαρασκευήΑΠαρασκευήΑΑ 

 της βιοποικιλό  της βιοποικιλόΑ 
 

Α
ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και διατήρηση Ρτην προστασία και διατήρηση Ρ 
   Α

την προστασία και διατήρηση 

Α
την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, Υπο

Α
της βιοποικιλότητας, Υπο

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Απακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περΑπροστατευόμενης περ

  πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη   πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Απακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη   πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Απακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση Ρτην προστασία και διατήρηση Ρ 

 
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με   # Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με   Τ
την ΠΠ.

Τ
την ΠΠ.

# Κανένα συμβάνΤ# Κανένα συμβάνΤ  
Η

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

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

Μ  ΑΑ
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

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

εγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Αεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Α
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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: Φεβρουάριος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 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 

2 Κυριακή 
 

 

3 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 

4 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 

5 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 

6 Πέμπτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την 
προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής & 

2.4. Προώθηση της 
συμμετοχικής διαδικασίας  

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

# Καθαρισμός της παραλίας του Μουστού-Χερονήσι 

# Κανένα συμβάν 

7 Παρασκευή 
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 

ΠΤετάρτηΠΤετάρτηΠΠ  Τετάρτη  Τετάρτη

ΑΑΑΑΑΑΑ 
 

Α 
 

Α
Ρ

προστασία και διατήρηση της 

Ρ
προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, ΥποΡβιοποικιλότητας, Υπο

εργασίας 1.2: Φύλαξη Ρεργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχής

  βιοποικιλότητας, Υπο  βιοποικιλότητας, Υπο

Α
προστατευόμενης περιοχής

Α
προστατευόμενης περιοχής

ΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για την ΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για την 
προστασία και διατήρηση της Απροστασία και διατήρηση της Α 

     Α 
 

Α
Ρ

προστασία και διατήρηση της 

Ρ
προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο

Ρ
βιοποικιλότητας, Υπο-

Ρ
-πακέτο 

Ρ
πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη Ρεργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχής

    ΤΤΤΤΤ
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την ΤΥποέργο 1: Πρόγραμμα για την ΤΤΤ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Τ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

σκοπό την φύλαξη της προΤσκοπό την φύλαξη της προ
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Τκαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με ΤΤ  # Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με   # Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

ΗΗΗ
# Κανένα συμβάν

Η
# Κανένα συμβάν

ΗΗ  Μ
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 

Μ
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 

Μκαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικήςΜκαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικήςΜ    και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής  και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής

ΑΑ
Ημερήσια εργασία

Α
Ημερήσια εργασία

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

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

8 Σάββατο   

9 Κυριακή 
 

 

10 Δευτέρα
 

 

11 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 

12 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 

13 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 

14 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 

15 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. 

# Διάνοιξη μονοπατιού στον καταρράκτη Πλατάνου 

# Κανένα συμβάν 

16 Κυριακή 
 

 

17 Δευτέρα 

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. 

# Βρέθηκε καμένη έκταση από Έλατα-Κέδρους και 
αφανές. Η καμένη έκταση είναι περίπου 1,5 
στρέμμα. 

ΠΠΠΠ
Σάββατο

Π
Σάββατο

ΠΠΠΠ  Σάββατο  Σάββατο
ΑΑΑΑΑΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για την ΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για την Α 

   Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την   Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την ΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για την   Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την ΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για την 

Ρ
εργασίας 1.2: Φύλαξη 

Ρ
εργασίας 1.2: Φύλαξη 

προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχήςΡΡΡ 
 

προστατευόμενης περιοχής  προστατευόμενης περιοχής

Α
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την 

Α
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την 
προστασία και διατήρηση της Απροστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, ΥποΑβιοποικιλότητας, Υπο

εργασίας 1.2: Φύλαξη Αεργασίας 1.2: Φύλαξη 

  προστασία και διατήρηση της   προστασία και διατήρηση της προστασία και διατήρηση της Απροστασία και διατήρηση της   προστασία και διατήρηση της Απροστασία και διατήρηση της 

Ρ
εργασίας 1.2: Φύλαξη 

Ρ
εργασίας 1.2: Φύλαξη 

προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχής

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για την Ρ 
   Τ
σκοπό την φύλαξη τη

Τ
σκοπό την φύλαξη τη
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Τκαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ.Ττην ΠΠ.Τ  και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με   και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

Η
# Κανένα συμβάν

Η
# Κανένα συμβάν

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Η# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη τηΗσκοπό την φύλαξη τηΗ  Μ
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 

Μ
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νΜκαι τον έλεγχο της τήρησης ν  ομοθεσίας σχετικής με   ομοθεσίας σχετικής με 

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

 

18 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 

19 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 

20 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 

21 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 

22 Σάββατο   

23 Κυριακή   

24 Δευτέρα
 

 

25 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την 
προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, Υπο-πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# ΑΔΕΙΑ 

26 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 

27 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 

ΠΠΠΠ  ΑΑΤρίτη ΑΤρίτη ΑΑπροστασία και διατήρηση της Απροστασία και διατήρηση της Α 
 

προστασία και διατήρηση της   προστασία και διατήρηση της προστασία και διατήρηση της Απροστασία και διατήρηση της   προστασία και διατήρηση της Απροστασία και διατήρηση της 

ΡΡΡΡΡΡ 
       ΑΑΑΑΑ

  Α 
 

Α
Ρ

πακέτο 

Ρ
πακέτο 

εργασίας 1.2: Φύλαξη Ρεργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχής

    Τ
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

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

Η# Κανένα συμβάνΗ# Κανένα συμβάνΗ  Μ
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα

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

  σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής   σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 

Α# Περιπολία με το όχημα του ΦορέαΑ# Περιπολία με το όχημα του ΦορέαΑ
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

28 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. 

# Μεταφορά του οχήματος στη βάση του στο 
Λεωνίδιο 

# Κανένα συμβάν 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Βασίλειος Γαλάνης

Χρήστος Χρυσομάλλης

 

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: Φεβρουάριος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Σάββατο   

2 Κυριακή 
 

 

3 Δευτέρα 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, Υπο-
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# ΑΔΕΙΑ 

 

4 Τρίτη 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, Υπο-
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# ΑΔΕΙΑ 

 

5 Τετάρτη Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση 

# ΑΔΕΙΑ 

ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΚυριακήΠΚυριακήΠΠΠΠΠΠ    Κυριακή  Κυριακή  ΑΑΑ
ΗμέραΑΗμέραΑΑΑΑΑΑΣάββατοΑΣάββατοΑ 

 
Α 

 
Α
Ρ

Ηλίας Πλακοκέφαλος

Ρ
Ηλίας Πλακοκέφαλος

Ειδικός δασικής προστασίαςΡΕιδικός δασικής προστασίας

Έτος: ΡΈτος: 201Ρ201

  Ειδικός δασικής προστασίας  Ειδικός δασικής προστασίας

Α
Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση

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

Α
της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού»

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότηταςΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Ηλίας ΠλακοκέφαλοςΑΗλίας Πλακοκέφαλος

  Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας  Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότηταςΥποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότηταςΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας  Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότηταςΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Ρ 
 ΤΤ 

 Η
  Μ

  Α
Μαρία Αναγνωστοπούλου

Α
Μαρία Αναγνωστοπούλου

Βασίλειος ΓαλάνηςΑΒασίλειος Γαλάνης
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

της βιοποικιλότητας, Υπο-
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

 

6 Πέμπτη 

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 

# ΑΔΕΙΑ 

 

7 Παρασκευή 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, Υπο-
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

# ΑΔΕΙΑ 

 

8 Σάββατο   

9 Κυριακή 
 

 

10 Δευτέρα 
 

 

 

11 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 

12 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 

13 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 

14 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 

ΠΠ  ΑΤετάρτηΑΤετάρτηΑτην προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση Α 
 Υποέργο 1: Πρόγραμμα για   Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση την προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση 

Ρ
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

Ρ
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχήςΡΡ 

 προστατευόμενης περιοχής  προστατευόμενης περιοχής
Α

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

Α
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

Ατην προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, ΥποΑτης βιοποικιλότητας, Υπο

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Απακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

  την προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση   Α 
 

Α
ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για Ρ 

   ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ
      ΗΗΗΗΗ

      Μ
  ΑΑ
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

# Service στο αυτοκίνητο στο συνεργειο-Ναύπλιο 

15 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. 

# Διάνοιξη μονοπατιού στον καταρράκτη Πλατάνου 

# Κανένα συμβάν 

16 Κυριακή 
 

 

17 Δευτέρα   

18 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. 

# Εύρεση απορριμμάτων στη περιοχή από Άνω 
Κούτρουφα προς Βούρβουρα 

19 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 

20 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 

21 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 

22 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 
πανίδας 

23 Κυριακή   

24 Δευτέρα 
 

 

ΠΠΠΠ  ΑΠαρασκευήΑΠαρασκευήΑτην προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση Α 
 την προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση Α 
 

Α
Ρ

προστατευόμενης περιοχής

Ρ
προστατευόμενης περιοχής

ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για Ρ 
 προστατευόμενης περιοχής  προστατευόμενης περιοχής
Α

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

Α
Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και διατήρηση 

Α
την προστασία και διατήρηση 

Ατης βιοποικιλότητας, ΥποΑτης βιοποικιλότητας, Υπο
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Απακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

  της βιοποικιλότητας, Υπο  της βιοποικιλότητας, Υποτης βιοποικιλότητας, ΥποΑτης βιοποικιλότητας, Υπο  της βιοποικιλότητας, ΥποΑτης βιοποικιλότητας, Υπο

Ρ
προστατευόμενης περιοχής

Ρ
προστατευόμενης περιοχής

ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για Ρ 
   Τ

και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

Τ
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ.Ττην ΠΠ.

# Κανένα συΤ# Κανένα συΤ 
 Η

Κούτρουφα προς Βούρβουρα

Η
Κούτρουφα προς Βούρβουρα

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Η# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Ησκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Η  # Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με   # Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με   Μ
# Εύρεση απορριμμάτων στη περιοχή από Άνω Μ# Εύρεση απορριμμάτων στη περιοχή από Άνω 
Κούτρουφα προς ΒούρβουραΜΚούτρουφα προς Βούρβουρα

  Α
το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

Α
το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Ασκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Ακαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Α
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

25 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 

26 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 

27 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 

28 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 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Σωτηρίου Γεώργιος

Χρήστος ΧρυσομάλληςΠ  Α
  Α 
 

Α
Ρ 

 Α
  Α 
 

Α
Ρ

προστατευόμενης περιοχής

Ρ
προστατευόμενης περιοχής

Ρ 
   Τ

σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 

Τ
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Τκαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ.Ττην ΠΠ.Τ  και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με   και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
Η

# Κανένα συμβάν

Η
# Κανένα συμβάν

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

Μ
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με   και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με   και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

Α# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Α# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Ασκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Α
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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: Φεβρουάριος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Σαββάτο  Υ1  

2 Κυριακή Υ1  

3 Δευτέρα Υ1 

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

# Τηλεφωνική επικοινωνία για προδιαγραφές 
διαγωνισμού εντύπων ΦΔ με τη νομική σύμβουλο του ΦΔ. 

# Αποστολή Δελτίου Τύπου με θέμα «Εθελοντικός 
καθαρισμός στον υγρότοπο Μουστού για τον εορτασμό 
της ''Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων''. Ενημέρωση 
αρχείου καταγραφής ΔΤ, ιστοσελίδας, βιογραφικού ΦΔ 
και αποδελτίωσή του.  

# Επίσκεψη περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο Γυμνάσιο 
Άστρους – συνέντευξη από τους μαθητές στο πλαίσιο του 
εκπ. προγράμματος Νέοι Δημοσιογράφοι για το 
Περιβάλλον. Ενημέρωση αρχείου καταγραφής ΔΤ, αρχείου 
παρουσιάσεις σε σχολεία, βιογραφικού ΦΔ.  

# Συμπλήρωση του μηνιαίου φύλλου εργασίας 
Ιανουαρίου 2014. 

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 
πρόγραμμα EVS. Τηλεφωνική επικοινωνία με Ίδρυμα 
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το πρόγραμμα της 
ΕΕΥ.  

4 Τρίτη Υ1 

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

# Ενημέρωση ιστοσελίδας ΦΔ σχετικά με επίσκεψη 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο Γυμνάσιο Άστρους και 
αποδελτίωσή της. Αποθήκευση φωτογραφιών επίσκεψης.  

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 
πρόγραμμα EVS. Τηλεφωνική επικοινωνία με ΙΚΥ σχετικά 
με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος.  

ΠΠ  ΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ 

 Α
Υ1 ΑΥ1   Α 

 
Α
Ρ

της ''Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων''

Ρ
της ''Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων''
αρχείου καταγραφής ΔΤ, ιστοσελίδας, Ραρχείου καταγραφής ΔΤ, ιστοσελίδας, 
και αποδελτίωσή του. Ρκαι αποδελτίωσή του. Ρ 
 

αρχείου καταγραφής ΔΤ, ιστοσελίδας,   αρχείου καταγραφής ΔΤ, ιστοσελίδας, 

Τ# Αποστολή Δελτίου Τύπου με θέμα «Τ# Αποστολή Δελτίου Τύπου με θέμα «
καθαρισμός στον υγρότοπο Μουστού για τον εορτασμό Τκαθαρισμός στον υγρότοπο Μουστού για τον εορτασμό 
της ''Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων''Ττης ''Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων''

  # Αποστολή Δελτίου Τύπου με θέμα «  # Αποστολή Δελτίου Τύπου με θέμα «

Η
Προώθηση μηνυμάτων.

Η
Προώθηση μηνυμάτων.

# Τηλεφωνική επικοΗ# Τηλεφωνική επικοινωνία για προδιαγραφές Ηινωνία για προδιαγραφές 
διαγωνισμού εντύπων ΦΔ με τη νομική σύμβουλο του ΦΔ.Ηδιαγωνισμού εντύπων ΦΔ με τη νομική σύμβουλο του ΦΔ.

  ινωνία για προδιαγραφές   ινωνία για προδιαγραφές 

ΜΜΈλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμΜΈλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμ
και Μκαι fdparnona@gmail.comΜfdparnona@gmail.comΜ  Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμ  Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμ

ΑΑΑΑΑΑ
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

# Αποστολή ευχαριστηρίου και αναμνηστικών 
φωτογραφιών σε Δημοτικό Σχολείο Αγίου Πέτρου και 
Γυμνάσιο Άστρους. 

# Διοικητικές εργασίες, εργασίες αρχειοθέτησης 
εγγράφων. Προετοιμασία παρουσίασης θεμάτων 
ημερήσιας και εκτός ημερησίας διάταξης ΔΣ. Συμμετοχή 
στο ΔΣ.  

# Επιμέλεια παρουσίασης .ppt με θέμα το μύθο της 
Αλυόνης για μελλοντικές παρουσιάσεις σε μικρούς 
μαθητές.  

# Αποδελτίωση δελτίου τύπου με θέμα «Εθελοντικός 
καθαρισμός στον υγρότοπο Μουστού για τον εορτασμό 
της ''Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων''. 

5 Τετάρτη Υ1 

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

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 
πρόγραμμα EVS. 

# Προετοιμασία πρακτικού συνεδρίασης ΔΣ 4/2/2014.  

# Αποστολή μηνύματος σε μέλη ΔΣ με επισυναπτόμενη 
την παρουσίαση του κ. Παππά Ευάγ. με θέμα την 
Επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης του ΦΔ.  

# Συνάντηση εργασία Τμήματος για το υποέργο των 
Πινακίδων ΦΔ. Κατανομή καθηκόντων ομάδας έργου.  

6 Πέμπτη Υ1 

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

# Αποστολή μηνύματος σε μέλος ΔΣ του ΦΔ με παραδοτέα 
Υποέργου «Υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα για την 
Επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης» του ΦΔ.  

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 
πρόγραμμα EVS. 

# Συμμετοχή σε δράση καθαρισμού στην ακτή Χερονησίου 
- αποθήκευση φωτογραφιών. 

7 Παρασκευή Υ1 

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

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και φορείς 
αποστολής, για το πρόγραμμα EVS. Πρόσκληση σε 
συνάντηση μέσω skype για επίλυση τρεχόντων θεμάτων. 
Τηλεφωνική επικοινωνία με Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 

ΠΠ  Πέμπτη  Πέμπτη
ΑΑ 

 
Α 

 
Α
ΡΡ 

 Α
  Α 
 

Α
Ρ

# Αποστολή μηνύματος σε μέλη ΔΣ με επισυναπτόμενη 

Ρ
# Αποστολή μηνύματος σε μέλη ΔΣ με επισυναπτόμενη 
την παρουσίαση του κ. Παππά Ευάγ. με θέμα την Ρτην παρουσίαση του κ. Παππά Ευάγ. με θέμα την 
Επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης του ΦΔ. ΡΕπικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης του ΦΔ. Ρ 
 

την παρουσίαση του κ. Παππά Ευάγ. με θέμα την   την παρουσίαση του κ. Παππά Ευάγ. με θέμα την 

Τ
πρόγραμμα 

Τ
πρόγραμμα 

# Προετοιμασία πρακτικού Τ# Προετοιμασία πρακτικού 

# Αποστολή μηνύματος σε μέλη ΔΣ με επισυναπτόμενη Τ# Αποστολή μηνύματος σε μέλη ΔΣ με επισυναπτόμενη 

  # Προετοιμασία πρακτικού   # Προετοιμασία πρακτικού 

Η
Προώθηση μηνυμάτων.

Η
Προώθηση μηνυμάτων.

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το Η# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 
  Μ

της ''Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων''

Μ
της ''Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων''

ΜΈλεγχος ηλεκτρονικών μηΜΈλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμΜνυμάτων λογαριασμ
fdparnona@gmail.comΜfdparnona@gmail.comΜ  νυμάτων λογαριασμ  νυμάτων λογαριασμ  Α

# Αποδελτίωση δελτίου τύπου με θέμα «Α# Αποδελτίωση δελτίου τύπου με θέμα «Εθελοντικός ΑΕθελοντικός 
καθαρισμός στον υγρότοπο Μουστού για τον εορτασμό Ακαθαρισμός στον υγρότοπο Μουστού για τον εορτασμό 
της ''Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων'' Ατης ''Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων''
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος.  

# Σύνταξη δελτίου τύπου για δράση καθαρισμού στην 
ακτή Χερονησίου – ενημέρωση Βιογραφικού ΦΔ – 
ενημέρωση ιστοσελίδας. 

# Μετάφραση κειμένων για Πινακίδες ΦΔ.  

# Τηλεφωνική επικοινωνία και προώθηση μηνύματος με 
υπεύθυνη περιβαλλοντικής ομάδας μαθητών Γυμνασίου 
Άστρους αναφορικά με επίσκεψη στην ππ και στο ΚΠΕ 
Αγίου Πέτρου. Ενημέρωση ημερολογίου δράσεων 
τμήματος. 

# Επιμέλεια πρακτικού συνεδρίασης ΔΣ 4/2/2014. Σύνταξη 
αποσπασμάτων αναφορικά με έργο Νομικής υποστήριξης 
και υπηρεσιών καθαριότητας μηνός Ιανουαρίου 2014. 

# Αποστολή μηνύματος σε υπεύθυνο ανανέωσης του 
domain name www.fdpanronas.gr (Hellas Servers) σχετικά 
με την καταχώρηση πληρωμής.  

8 Σάββατο Υ1  

9 Κυριακή Υ1  

10 Δευτέρα Υ1 

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

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και φορείς 
αποστολής, για το πρόγραμμα EVS. Πρόσκληση σε 
συνάντηση μέσω skype για επίλυση τρεχόντων θεμάτων. 
Τηλεφωνική επικοινωνία με Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
και Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για την 
πορεία υλοποίησης του προγράμματος. Αποστολή της υπ’ 
αριθμ. 186/10-2-2014 επιστολής με θέμα «Αίτημα 
τροποποίησης χρονοδιαγράμματος έναρξης 
δραστηριοτήτων εθελοντών» στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

# Αποστολή δελτίου τύπου με θέμα Απολογισμός του 1ου 
για φέτος καθαρισμού ακτής στον υγρότοπο Μουστού. 
Ενημέρωση Βιογραφικού ΦΔ – ενημέρωση ιστοσελίδας & 
αρχείου καταγραφής ΔΤ. Επιμέλεια video με 
φωτογραφικό υλικό της δράσης καθαρισμού και 
ανάρτησή του σε κανάλια YouTube & Vimeo του ΦΔ. 
Αποδελτίωση. Αποθήκευση φωτογραφιών.  

# Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους 
Πατριωτικού Συλλόγου Πλατάνου για κοινές δράσεις στην 
προστατευόμενη περιοχή.  

# Συνάντηση εργασίας Τμήματος αναφορικά με πορεία 
υλοποίησης Πινακίδων.  

# Προώθηση μηνύματος για παραχώρηση φωτογραφιών 
για πινακίδες Μουστού στον κ. Λεοντίδη Παν. και για 

Π
Δευτέρα

Π
Δευτέρα

ΠΠ  Δευτέρα  Δευτέρα
ΑΑ 

 
Α 

 
Α
Ρ 

 Α
  Α 
 

Α
Ρ

Προώθηση μηνυμάτων.

Ρ
Προώθηση μηνυμάτων.

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και φορείς Ρ# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και φορείς Ρ 
 Προώθηση μηνυμάτων.  Προώθηση μηνυμάτων.
ΤΤΈλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμΤΈλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμ

press@fdparnonas.grΤpress@fdparnonas.grΤ    Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμ  Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμ  ΗΗΗΗΗ
  Μ

# Αποστολή μηνύματος σε υπεύθυνο ανανέωσης 

Μ
# Αποστολή μηνύματος σε υπεύθυνο ανανέωσης 

me www.fdpanronas.grΜme www.fdpanronas.gr
με την καταχώρηση πληρωμής. Μμε την καταχώρηση πληρωμής. 

  # Αποστολή μηνύματος σε υπεύθυνο ανανέωσης   # Αποστολή μηνύματος σε υπεύθυνο ανανέωσης 
Hellas  Hellas

Α
# Επιμέλεια πρακτικού συνεδρίασης ΔΣ 4/2/2014. Σύνταξη 

Α
# Επιμέλεια πρακτικού συνεδρίασης ΔΣ 4/2/2014. Σύνταξη 
αποσπασμάτων αναφορικά με έργο Νομικής υποστήριξης Ααποσπασμάτων αναφορικά με έργο Νομικής υποστήριξης 
και υπηρεσιών καθαριότητας μηνός Ιανουαρίου 2014.Ακαι υπηρεσιών καθαριότητας μηνός Ιανουαρίου 2014.
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

μετάφραση κειμένων πινακίδων Μαλεβής στην κ. Davy 
Sue. 

11 Τρίτη Υ1 

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

# Συνάντηση εργασίας για συζήτηση τρεχόντων θεμάτων 
Τμήματος. 

# Σύνταξη και αποστολή στο ΤΣΜΕΔΕ του υπ’ αριθμ. 
188/2014 εγγράφου με θέμα «Παράταση εγγυητικής 
επιστολής» για το έργο των Πινακίδων. 

# Αποστολή ευχαριστηρίου μηνύματος στον κ. Τσιόπελα 
Ν. για την παροχή φωτογραφιών χρυσαετού για το ζώο 
της εβδομάδας.  

# Αποδελτίωση δελτίου τύπου με θέμα Απολογισμός του 
1ου για φέτος καθαρισμού ακτής στον υγρότοπο Μουστού.  

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και φορείς 
αποστολής, για το πρόγραμμα EVS. Συνάντηση μέσω 
skype για επίλυση τρεχόντων θεμάτων. 

# Αποστολή μηνύματος σε προσωπικό τμήματος 
αναφορικά με τη σύνταξη και την αποστολή 
συμφωνητικού παραχώρησης σχεδίων στην Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία.  

# Τηλεφωνική επικοινωνία και προώθηση μηνύματος σε κ. 
Ζαχαρή Λάμπρο, δημοσιογράφο εφημερίδας Δημοκρατία 
αναφορικά με δημοσίευση δράσης καθαρισμού ακτής 
Χερονησίου σε αυτή. 

12 Τετάρτη Υ1 

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

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 
πρόγραμμα EVS και τον εθελοντισμό στο ΦΔ. 

# Αποδελτίωση Δελτίου Τύπου με τίτλο Απολογισμός του 
1ου για φέτος καθαρισμού ακτής στον υγρότοπο Μουστού. 

# Διοικητικές εργασίες – αρχειοθέτηση εγγράφων. 

# Εγκατάσταση νέου σταθερού υπολογιστή, εγκατάσταση 
λογισμικού, αποθήκευση και μεταφορά μηνυμάτων και 
επαφών outlook express σε αυτόν.  

# Έλεγχος προδιαγραφών διαγωνισμού εντύπων ΦΔ. 

# Τηλεφωνική επικοινωνία με Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 
για προγραμματισμό επίσκεψης γ’ & δ’ τάξεων Δημοτικού 
Σχολείου Άστρους στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 

ΠΠ  ΑΑ
  Α 
 

Α
ΡΡ 

 Α
  Α 
 

Α
Ρσυμφωνητικού παραχώρησης σχεδΡσυμφωνητικού παραχώρησης σχεδ

Ορνιθολογική Εταιρεία. ΡΟρνιθολογική Εταιρεία. Ρ 
 

συμφωνητικού παραχώρησης σχεδ  συμφωνητικού παραχώρησης σχεδ

Τ
αποστολής, για το πρόγραμμα 

Τ
αποστολής, για το πρόγραμμα 
skype

Τ
skype για επίλυση τρεχόντων θεμάτων.

Τ
για επίλυση τρεχόντων θεμάτων.

# Αποστολή μηνύματος σε προσωπικό τμήματος Τ# Αποστολή μηνύματος σε προσωπικό τμήματος 
αναφορικά με τη σύνταξη και την αποστολή Ταναφορικά με τη σύνταξη και την αποστολή 

  Η
για φέτος καθαρισμού ακτής στον υγρότοπο Μου

Η
για φέτος καθαρισμού ακτής στον υγρότοπο Μου

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και φορείς Η# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και φορείς 
αποστολής, για το πρόγραμμα Ηαποστολής, για το πρόγραμμα 

  # Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και φορείς   # Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές και φορείς 

Μ# Αποδελτίωση δελτίου τύπου με θέμα Μ# Αποδελτίωση δελτίου τύπου με θέμα 
για φέτος καθαρισμού ακτής στον υγρότοπο ΜουΜγια φέτος καθαρισμού ακτής στον υγρότοπο Μου

  Α
πιστολής» για το έργο των Πινακίδων.

Α
πιστολής» για το έργο των Πινακίδων.

# Αποστολή ευχαριστηρίου μηνύματος στον κ. Τσιόπελα Α# Αποστολή ευχαριστηρίου μηνύματος στον κ. Τσιόπελα 
Ν. για την παροχή φωτογραφιών χρυσαετού για το ζώο ΑΝ. για την παροχή φωτογραφιών χρυσαετού για το ζώο 

mailto:info@fdparnonas.gr
mailto:info@fdparnonas.gr
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

Ενημέρωσης Άστρους. 

13 Πέμπτη Υ1 

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

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 
πρόγραμμα EVS και τον εθελοντισμό στο ΦΔ. 

# Ενημέρωση κειμένων ιστοσελίδας ΦΔ.  

# Ενημέρωση κειμένων στην ενότητα στελέχωση της 
ιστοσελίδας του ΦΔ 

# Επίσκεψη περιβαλλοντικής ενημέρωσης των τάξεων Γ’ & 
Δ’ του Δημοτικού Σχολείου Άστρους στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους. Παρουσίαση 
θέματος ανακύκλωσης σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας κ. Μαντά. Ενημέρωση βιβλίου 
επισκεπτών και αρχείου ξεναγήσεων, βιογραφικού και 
ιστοσελίδας ΦΔ.  

14 Παρασκευή Υ1 

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

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 
πρόγραμμα EVS και τον εθελοντισμό στο ΦΔ. Συνέντευξη 
μέσω Skype με δύο πιθανούς εθελοντές του ΦΔ από την 
Ολλανδία. 

# Αποστολή δελτίου τύπου με θέμα Το ζώο της 
εβδομάδας: Χρυσαετός (Aquila chrysaetos). Ενημέρωση 
ιστοσελίδας & αρχείου καταγραφής ΔΤ. Αποδελτίωση.  

# Ενημέρωση κειμένων στην ενότητα στελέχωση της 
ιστοσελίδας του ΦΔ και εθελοντισμός. 

# Αποδελτίωση ανακοίνωσης από την επίσκεψη 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης των τάξεων Γ’ & Δ’ του 
Δημοτικού Σχολείου Άστρους στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους. Αποθήκευση φωτογραφιών από 
την επίσκεψη του Σχολείου σε εξωτερικές μονάδες 
αποθήκευσης του ΦΔ. 

# Αποστολή ευχαριστηρίου και αναμνηστικών 
φωτογραφιών σε Δημοτικό Σχολείο Άστρους. 

# Αποστολή μηνύματος στην Πρόεδρο ΔΣ αναφορικά με το 
έργο των πινακίδων.  

15 Σάββατο Υ1  

16 Κυριακή Υ1  

17 Δευτέρα Υ1 # Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 
press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. 

ΠΠ  ΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ 

 Α
  Α 
 

Α
Ρμέσω Ρμέσω 

Ολλανδία.ΡΟλλανδία.Ρ 
 μέσω   μέσω 
Τ

Προώθηση μηνυμάτων.

Τ
Προώθηση μηνυμάτων.

# ΑπάντησΤ# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το Τη σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 
πρόγραμμα EVS και τον εθελοντισμό στο ΦΔ. Συνέντευξη Τπρόγραμμα EVS και τον εθελοντισμό στο ΦΔ. Συνέντευξη 

  η σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το   η σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 

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

Μ
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας κ. Μαντά. Ενημέρωση βιβλίου 

Μ
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας κ. Μαντά. Ενημέρωση βιβλίου 
επισκεπτών και αρχείου ξεναγήσεων, βιογραφικού και Μεπισκεπτών και αρχείου ξεναγήσεων, βιογραφικού και   Δήμου Βόρειας Κυνουρίας κ. Μαντά. Ενημέρωση βιβλίου   Δήμου Βόρειας Κυνουρίας κ. Μαντά. Ενημέρωση βιβλίου 
επισκεπτών και αρχείου ξεναγήσεων, βιογραφικού και   επισκεπτών και αρχείου ξεναγήσεων, βιογραφικού και 

Α
Επίσκεψη περιβαλλοντικής ενημέρωσης των τάξεων Γ’ & 

Α
Επίσκεψη περιβαλλοντικής ενημέρωσης των τάξεων Γ’ & 

Δ’ του Δημοτικού Σχολείου Άστρους στο Κέντρο 

Α
Δ’ του Δημοτικού Σχολείου Άστρους στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους. Παρουσίαση ΑΠεριβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους. Παρουσίαση 
θέματος ανακύκλωσης σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Αθέματος ανακύκλωσης σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο 

mailto:info@fdparnonas.gr
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

Προώθηση μηνυμάτων. 

# Αποστολή αιτήματος οικονομικής προσφοράς για τον 
Οδηγό Χλωρίδας, στην Εταιρεία Καταγράμμα ΑΤΕΛΙΕ 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.  

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 
πρόγραμμα EVS και μελλοντικούς συνεργάτες (Sending 
Partners) για τον εθελοντισμό στο ΦΔ.  

# Παραλαβή τεύχους διαγωνισμού εντύπων από τη νομική 
σύμβουλο του ΦΔ. Συνεργασία με νομικό σύμβουλο για 
τον έλεγχο των προδιαγραφών του διαγωνισμού. 

# Επιμέλεια παρουσίασης (.ppt) με θέμα την Αλκυόνη. 

# Αποστολή μηνύματος στην Πρόεδρο ΔΣ αναφορικά με το 
έργο των πινακίδων. 

# Αποστολή ευχαριστηρίου μηνύματος και αναμνηστικών 
φωτογραφιών για την επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο 
Τυρού. 

18 Τρίτη Υ1 

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

# Αποστολή μηνύματος στον κ. Niels Sloth υπεύθυνο 
Biopix Δανίας αναφορικά με δωρεάν παραχώρηση χρήσης 
φωτογραφιών θηλαστικών για πινακίδες ΦΔ.  

# Έλεγχος των προδιαγραφών του διαγωνισμού εντύπων 
σε συνεργασία με τη νομική σύμβουλο του ΦΔ. 

# Αποδελτίωση δελτίου τύπου με θέμα Το ζώο της 
εβδομάδας: Χρυσαετός (Aquila chrysaetos).  

# Μετάφραση κειμένων για Πινακίδες ΦΔ. 

19 Τετάρτη Υ1 

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

# Αποστολή 2ου μηνύματος στον κ. Niels Sloth υπεύθυνο 
Biopix Δανίας αναφορικά με τη διαδικασία παραχώρησης 
χρήσης φωτογραφιών θηλαστικών για πινακίδες ΦΔ. 
Παραλαβή και αρχειοθέτηση φωτογραφιών. Αποστολή 
ευχαριστηρίου μηνύματος.  

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 
πρόγραμμα EVS και μελλοντικούς συνεργάτες (Sending 
Partners) για τον εθελοντισμό στο ΦΔ. Τηλεφωνική 
επικοινωνία με πρακτορείο τουρισμού για κράτηση 
εισιτηρίων εθελοντών.  

# Έλεγχος των προδιαγραφών του διαγωνισμού εντύπων 

ΠΠ  ΑΑΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ 

 Α
Υ1 ΑΥ1   Α 

 
Α
Ρ# Αποστολή μηνύματος στον κ. Ρ# Αποστολή μηνύματος στον κ. 

BiopixΡBiopixΡ 
 

# Αποστολή μηνύματος στον κ.   # Αποστολή μηνύματος στον κ. 

Τ
# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 

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

  press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com.   press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. 

Η
φωτογραφιών για την επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο 

Η
φωτογραφιών για την επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο 

# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών Η# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών Η  φωτογραφιών για την επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο   φωτογραφιών για την επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο 
Μ

# Αποστολή μηνύματος στην Πρόεδρο ΔΣ αναφορικά με το 

Μ
# Αποστολή μηνύματος στην Πρόεδρο ΔΣ αναφορικά με το 

Αποστολή ευχαριστηρίου μηνύματος και αναμνηστΜΑποστολή ευχαριστηρίου μηνύματος και αναμνηστ

  Α
του διαγωνισμού

Α
του διαγωνισμού

# Επιμέλεια παρουσίασης (.ppt) με θέμα την Αλκυόνη.Α# Επιμέλεια παρουσίασης (.ppt) με θέμα την Αλκυόνη.

# Αποστολή μηνύματος στην Πρόεδρο ΔΣ αναφορικά με το Α# Αποστολή μηνύματος στην Πρόεδρο ΔΣ αναφορικά με το 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

σε συνεργασία με τη νομική σύμβουλο του ΦΔ. Αποστολή 
διαγωνισμού στην Πρόεδρο ΦΔ για περεταίρω 
διορθώσεις και παρατηρήσεις. 

# Τηλεφωνική επικοινωνία με Διευθύντρια Δημοτικού 
Σχολείου Άστρους σχετικά με προγραμματισμό 
ενημερωτικής επίσκεψης του ΦΔ στο Σχολείο. Αποστολή 
σχετικού μηνύματος για επιβεβαίωση προγραμματισμού 
ενημερωτικής επίσκεψης και δράσης φύτευσης στον κήπο 
του Δημοτικού. Ενημέρωση αρχείου δράσεων τμήματος.  

# Αποστολή μηνύματος με θέμα την ορθή χρήση του 
χώρου συνεδριάσεων σε εκπροσώπους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.  

20 Πέμπτη Υ1 

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

# Τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο ΦΔ για 
περεταίρω διορθώσεις και παρατηρήσεις και τελικό 
έλεγχο των προδιαγραφών του διαγωνισμού εντύπων. 

# Σύνταξη επιστολής προς όλα τα Σχολεία της 
προστατευόμενης περιοχής αναφορικά με τις 
προγραμματιζόμενες δράσεις του ΦΔ για συμμετοχή τους 
σε αυτές. 

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 
πρόγραμμα EVS και μελλοντικούς συνεργάτες (Sending 
Partners) για τον εθελοντισμό στο ΦΔ. Παραλαβή από το 
πρακτορείο τουρισμού και προώθηση των νέων 
κρατήσεων των εισιτηρίων στους εθελοντές. 

# Τηλεφωνική επικοινωνία με υπεύθυνο Destino Tours 
Τρίπολης για προγραμματισμό συνάντησης εργασίας, για 
επισκέψεις στην ππ. Ενημέρωση ημερολογίου δράσεων 
τμήματος.  

21 Παρασκευή Υ1 

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

# Αποστολή για παροχή οικονομικής προσφοράς για τον 
Οδηγό Εναλλακτικού Τουρισμού, στην Εταιρεία 
Καταγράμμα ΑΤΕΛΙΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. 

# Συνάντηση εργασία Τμήματος για προγραμματισμό 
εργασιών. 

# Σύνταξη επιστολής προς όλα τα Σχολεία της 
προστατευόμενης περιοχής αναφορικά με τις 
προγραμματιζόμενες δράσεις του ΦΔ για συμμετοχή τους 
σε αυτές. 

# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 
πρόγραμμα EVS και μελλοντικούς συνεργάτες (Sending 

ΠΠ  ΑΑΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ 

 Α
  Α 
 

Α
Ρ# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το Ρ# Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 

πρόγραμμα EVS και μελλοντικούς συνεργάτες (Sending Ρπρόγραμμα EVS και μελλοντικούς συνεργάτες (Sending Ρ 
 # Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το   # Απάντηση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές για το 
Τ

προστατευόμενης περιοχής

Τ
προστατευόμενης περιοχής
προγραμματιζόμενες δράσεις του ΦΔ για συμμετοχή τους Τπρογραμματιζόμενες δράσεις του ΦΔ για συμμετοχή τους 
σε αυτές.Τσε αυτές.

  προγραμματιζόμενες δράσεις του ΦΔ για συμμετοχή τους   προγραμματιζόμενες δράσεις του ΦΔ για συμμετοχή τους 

Η
λεγχο των προδιαγραφών του διαγωνισ

Η
λεγχο των προδιαγραφών του διαγωνισ

# Σύνταξη επιστολής προς όλα τα Σχολεία της Η# Σύνταξη επιστολής προς όλα τα Σχολεία της 
προστατευόμενης περιοχήςΗπροστατευόμενης περιοχής

  λεγχο των προδιαγραφών του διαγωνισ  λεγχο των προδιαγραφών του διαγωνισ
ΜΤηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο ΦΔ για ΜΤηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο ΦΔ για 

περεταίρω διορθώσεις και παρατηρήσεις Μπερεταίρω διορθώσεις και παρατηρήσεις 

  Α
# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών Α# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 

fdparnona@ Αfdparnona@gmailΑgmailΑ
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

Partners) για τον εθελοντισμό στο ΦΔ. Παραλαβή από το 
πρακτορείο τουρισμού και προώθηση των νέων 
κρατήσεων των εισιτηρίων στους εθελοντές. 

# Έρευνα αγοράς για κοστολόγηση δαπανών διαμονής και 
διατροφής εθελοντών στην περιοχή Άστρους και 
Παραλίου Άστρους.  

22 Σάββατο Υ1  

23 Κυριακή Υ1  

24 Δευτέρα Υ1 

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

# Τηλεφωνική επικοινωνία με την Εταιρεία Καταγράμμα 
ΑΤΕΛΙΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ σχετικά με την αποστολή 
οικονομικής προσφοράς για τον Οδηγό Εναλλακτικού 
Τουρισμού. 

# Ενημέρωση συνοπτικού καταλόγου αποφάσεων Δ.Σ., 
ημερολογίου δράσεων.  

# Τηλεφωνική με επικοινωνία με υπεύθυνη εκδήλωσης 
«Αρκαδικό πανηγύρι» υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 
Πολιτισμού για αποστολή Poster για την προστατευόμενη 
περιοχή. Αποστολή μηνύματος για επιβεβαίωση 
συνεργασίας.  

# Διαβίβαση υπ’ αριθμ. 255/2014 διαβιβαστικού προς 
τους υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων της 
προστατευόμενης περιοχής αναφορικά με τις 
προγραμματιζόμενες δράσεις του ΦΔ για συμμετοχή των 
σχολείων αρμοδιότητάς τους σε αυτές. 

# Συνομιλία μέσω Skype με εθελόντρια ΦΔ. Απάντηση σε 
ενδιαφερόμενους εθελοντές για το πρόγραμμα EVS. 

# Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος στο Νηπιαγωγείο 
Βερβένων σχετικά με τον προγραμματισμό και το 
περιεχόμενο ενημερωτικής επίσκεψης και δράσης 
φύτευσης στον κήπο του Σχολείου.  

25 Τρίτη  Υ1 

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

# Τηλεφωνική επικοινωνία με την Εταιρεία Καταγράμμα 
ΑΤΕΛΙΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ σχετικά με την αποστολή 
οικονομικής προσφοράς για τον Οδηγό Εναλλακτικού 
Τουρισμού. 

# Αποστολή μηνυμάτων προς Πρόεδρο ΦΔ αναφορικά με 
πινακίδα με φυτά στον υγρότοπο Μουστού. 

ΠΠ  ΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ 

 Α
  Α 
 

Α
Ρπεριοχή. Αποστολή μηνύματος για επιβεβαίωση Ρπεριοχή. Αποστολή μηνύματος για επιβεβαίωση 

συνεργασίας. Ρσυνεργασίας. Ρ 
 

περιοχή. Αποστολή μηνύματος για επιβεβαίωση   περιοχή. Αποστολή μηνύματος για επιβεβαίωση 

Τ
ημερολογίου δράσεων. 

Τ
ημερολογίου δράσεων. 

Τηλεφωνική με επικοινωνία με υπεύθυνη εκδήλωσης ΤΤηλεφωνική με επικοινωνία με υπεύθυνη εκδήλωσης 
Αρκαδικό πανηγύριΤΑρκαδικό πανηγύρι

  Τηλεφωνική με επικοινωνία με υπεύθυνη εκδήλωσης   Τηλεφωνική με επικοινωνία με υπεύθυνη εκδήλωσης 

ΗΕνημέρωση συνοπτικού καταλόγου αποφάσεων Δ.Σ., ΗΕνημέρωση συνοπτικού καταλόγου αποφάσεων Δ.Σ., 
ημερολογίου δράσεων. Ηημερολογίου δράσεων. 

  Ενημέρωση συνοπτικού καταλόγου αποφάσεων Δ.Σ.,   Ενημέρωση συνοπτικού καταλόγου αποφάσεων Δ.Σ., 

Μ
Τηλεφωνική επικοινωνία με την

Μ
Τηλεφωνική επικοινωνία με την

ΑΤΕΛΙΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΜΑΤΕΛΙΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ σχΜσχετικά με την αποστολή Μετικά με την αποστολή 
οικονομικής προσφοράς για τον Οδηγό Μοικονομικής προσφοράς για τον Οδηγό 

  ετικά με την αποστολή   ετικά με την αποστολή 

Α
# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 

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

Α
press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. 

Εταιρεία Καταγράμμα ΑΕταιρεία Καταγράμμα 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

# Φωτοτυπίες και εργασίες αρχειοθέτησης εγγράφων.  

# Αποστολή μηνύματος στον κ. Ψύχα της ΕΟΕ για πρόθεση 
συνεργασίας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
«Χελιδονίσματα».  

# Τηλεφωνική επικοινωνία με κ. Αναγνωστόπουλο 
αναφορικά με αποστολή φυτών για δράση φύτευσης σε 
Σχολεία της ππ.  

# Τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπεύθυνους σχολικών 
δραστηριοτήτων σχετικά με το υπ’ αριθμ. 255/2014 
διαβιβαστικό αναφορικά με τις προγραμματιζόμενες 
δράσεις του ΦΔ για συμμετοχή των σχολείων 
αρμοδιότητάς τους σε αυτές. 

# Απάντηση σε εθελόντρια ΦΔ. Προώθηση ενημερωτικού 
μηνύματος σε Πρόεδρο ΦΔ αναφορικά με τον 
εθελοντισμό.  

# Αποστολή μηνύματος στον κ. Κωνσταντινίδη αναφορικά 
με αποστολή κειμένων και φωτογραφιών από φυτά του 
υγροτόπου Μουστού, για να συμπεριληφθούν σε 
πινακίδα. 

# Έρευνα αγοράς για κοστολόγηση δαπανών διαμονής και 
διατροφής εθελοντών στην περιοχή Άστρους και 
Παραλίου Άστρους.  

# Συνάντηση εργασίας με συντονιστή ΦΔ για τελικές 
διορθώσεις της διακήρυξης των εντύπων. 

26 Τετάρτη Υ1 

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

# Τηλεφωνική επικοινωνία με την Εταιρεία Καταγράμμα 
ΑΤΕΛΙΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ σχετικά με την αποστολή 
οικονομικής προσφοράς για τον Οδηγό Εναλλακτικού 
Τουρισμού. 

# Επιμέλεια παρουσίασης με θέμα «Τα ενδημικά φυτά του 
Πάρνωνα & η χρήση τους στην κηποτεχνία». προσθήκη 
φωτογραφιών και κειμένων. Παρουσίασή της στο 
Δημοτικό Σχολείο του Άστρους στην Α & Β τάξη και στη 
συνέχεια συμμετοχή σε δράση φύτευσης φυτών στον 
κήπο του σχολείου.  

# Εκτυπώσεις, φωτοτυπίες και εργασίες αρχειοθέτησης 
εγγράφων.  

# Αποστολή μηνύματος στον κ. Ψύχα της ΕΟΕ για πρόθεση 
συνεργασίας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
«Χελιδονίσματα».  

# Τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπεύθυνους σχολικών 
δραστηριοτήτων σχετικά με το υπ’ αριθμ. 255/2014 
διαβιβαστικό αναφορικά με τις προγραμματιζόμενες 

ΠΠ  ΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ 

 ΑΑ
      Α 
 

Α
Ρ# Συνάντηση εργασίας με συντονιστή ΦΔ για τελικές Ρ# Συνάντηση εργασίας με συντονιστή ΦΔ για τελικές 

διορθώσεις της διακήρυξης των εντύπων.Ρδιορθώσεις της διακήρυξης των εντύπων.Ρ 
 

# Συνάντηση εργασίας με συντονιστή ΦΔ για τελικές   # Συνάντηση εργασίας με συντονιστή ΦΔ για τελικές 

Τ# Έρευνα αγοράς για κοστολόγηση δαπανών διαμονήςΤ# Έρευνα αγοράς για κοστολόγηση δαπανών διαμονής
διατροφής εθελοντών στην περιοχή Άστρους και Τδιατροφής εθελοντών στην περιοχή Άστρους και 
Παραλίου Άστρους. ΤΠαραλίου Άστρους. 

  # Έρευνα αγοράς για κοστολόγηση δαπανών διαμονής  # Έρευνα αγοράς για κοστολόγηση δαπανών διαμονής
Η

με αποστολή κειμένων και φωτογραφιών από φυτά του 

Η
με αποστολή κειμένων και φωτογραφιών από φυτά του 
υγροτόπου Μουστού, για να συμπεριληφθούν σε Ηυγροτόπου Μουστού, για να συμπεριληφθούν σε   υγροτόπου Μουστού, για να συμπεριληφθούν σε   υγροτόπου Μουστού, για να συμπεριληφθούν σε 

Μ
μηνύματος σε Πρόεδρο ΦΔ αναφορικά με τον 

Μ
μηνύματος σε Πρόεδρο ΦΔ αναφορικά με τον 

# Αποστολή μηνύματος στοΜ# Αποστολή μηνύματος στονΜν κ. Κωνσταντινίδη αναφορικά Μκ. Κωνσταντινίδη αναφορικά 
με αποστολή κειμένων και φωτογραφιών από φυτά του Μμε αποστολή κειμένων και φωτογραφιών από φυτά του 

  Α
εθελόντρια ΦΔ. Προώθηση ενημερωτικού Αεθελόντρια ΦΔ. Προώθηση ενημερωτικού 

μηνύματος σε Πρόεδρο ΦΔ αναφορικά με τον Αμηνύματος σε Πρόεδρο ΦΔ αναφορικά με τον 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

δράσεις του ΦΔ για συμμετοχή των σχολείων 
αρμοδιότητάς τους σε αυτές. 

# Απάντηση σε εθελόντρια ΦΔ. Προώθηση ενημερωτικού 
μηνύματος σε Πρόεδρο ΦΔ αναφορικά με τον 
εθελοντισμό.  

# Αποστολή μηνύματος στον κ. Κωνσταντινίδη αναφορικά 
με αποστολή κειμένων και φωτογραφιών από φυτά του 
υγροτόπου Μουστού, για να συμπεριληφθούν σε 
πινακίδα.  

27 Πέμπτη Υ1 

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

# Τηλεφωνική επικοινωνία με το Νηπιαγωγείο Βερβένων 
και το Γυμνάσιο Τυρού για τη δράση φύτευσης δέντρων 
και για προγραμματισμό παρουσίασης στα δύο σχολεία.  

# Επιμέλεια παρουσίασης με θέμα «Αλκυόνα: η βασίλισσα 
του ψαρέματος». Η παρουσίαση του μύθου της. 

# Εκτυπώσεις, φωτοτυπίες και εργασίες αρχειοθέτησης 
εγγράφων.  

# Απάντηση σε εθελόντρια ΦΔ. Προώθηση ενημερωτικού 
μηνύματος σε Πρόεδρο ΦΔ αναφορικά με τον 
εθελοντισμό.  

# Έρευνα αγοράς για κοστολόγηση δαπανών διαμονής και 
διατροφής εθελοντών στην περιοχή Άστρους και 
Παραλίου Άστρους.  

# Συνάντηση εργασίας με εκπρόσωπο ταξιδιωτικού 
γραφείου για προγραμματισμό επισκέψεων στην 
προστατευόμενη περιοχή εν όψει θερινής περιόδου 

# Επιμέλεια διαγωνισμού εντύπων ΦΔ. 

28 Παρασκευή Υ1 Ρεπό  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Χρήστος Χρυσομάλλης

Σωτηρίου Γεώργιος 

ΠΠΠ28 Π28 ΠαρασκευήΠΠαρασκευήΠΠΠΠΠΠ  Παρασκευή  Παρασκευή  ΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ 

 Α
  Α 
 

Α
Ρ

# Απάντηση σε εθελόντρια ΦΔ. Προώθηση ενημερωτικού 

Ρ
# Απάντηση σε εθελόντρια ΦΔ. Προώθηση ενημερωτικού 
μηνύματος σε Πρόεδρο ΦΔ αναφορικά με τον Ρμηνύματος σε Πρόεδρο ΦΔ αναφορικά με τον 
εθελοντισμό. Ρεθελοντισμό. Ρ 
 

μηνύματος σε Πρόεδρο ΦΔ αναφορικά με τον   μηνύματος σε Πρόεδρο ΦΔ αναφορικά με τον 

Τ
# Εκτυπώσεις, φωτοτυπίες και εργασίες αρχε

Τ
# Εκτυπώσεις, φωτοτυπίες και εργασίες αρχε
εγγράφων. Τεγγράφων. 

# Απάντηση σε εθελόντρια ΦΔ. Προώθηση ενημερωτικού Τ# Απάντηση σε εθελόντρια ΦΔ. Προώθηση ενημερωτικού 

  Η
Επιμέλεια παρουσίασης με θέμα ΗΕπιμέλεια παρουσίασης με θέμα 

του ψαρέματος Ητου ψαρέματος». Η παρουσίαση του μύθου της.Η». Η παρουσίαση του μύθου της.
  Επιμέλεια παρουσίασης με θέμα   Επιμέλεια παρουσίασης με θέμα 
Μ

# Τηλεφωνική επικοινωνία με το Νηπιαγωγείο Βερβένων 

Μ
# Τηλεφωνική επικοινωνία με το Νηπιαγωγείο Βερβένων 
και το Γυμνάσιο Τυρού για τη δράση φύτευσης δέντρων Μκαι το Γυμνάσιο Τυρού για τη δράση φύτευσης δέντρων 
και για προγραμματισμό παρουσίασης στα δύο σχολεία. Μκαι για προγραμματισμό παρουσίασης στα δύο σχολεία. 

  # Τηλεφωνική επικοινωνία με το Νηπιαγωγείο Βερβένων   # Τηλεφωνική επικοινωνία με το Νηπιαγωγείο Βερβένων 
και το Γυμνάσιο Τυρού για τη δράση φύτευσης δέντρων   και το Γυμνάσιο Τυρού για τη δράση φύτευσης δέντρων 

Α
# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 

Α
# Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών 
press@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. Αpress@fdparnonas.gr και fdparnona@gmail.com. 
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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: Φεβρουάριος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Σάββατο   

2 Κυριακή 
 

 

3 Δευτέρα 
 

 

4 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 

5 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. 

# Εργασία στο πεδίο για το Υποέργο 6 

# Κανένα συμβάν 

6 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. 

# Καθαρισμός της παραλίας του Μουστού-Χερονήσι 

# Κανένα συμβάν 

7 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 

8 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. 

ΠΠ  ΑΠέμπτηΑΠέμπτηΑτην προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση Α 
 Υποέργο 1: Πρόγραμμα για   Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 

την προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση την προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση 

ΡΡ 
 Α

της βιοποικιλότητας, Υπο

Α
της βιοποικιλότητας, Υπο

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Απακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχήςΑπροστατευόμενης περιοχής

  πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη   πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Απακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη   πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Απακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση Ρτην προστασία και διατήρηση 

  σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής   σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής   Τ
την Π

Τ
την Π

# Κανένα συμβάνΤ# Κανένα συμβάνΤ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Τ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Τ  # Κανένα συμβάν  # Κανένα συμβάν

Η
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 

Η
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με Ηκαι τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με   σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής   σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με   και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

ΜΜΜ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Μ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Μ  ΑΑΑΑΑΑ
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

# Κανένα συμβάν 

9 Κυριακή 
 

 

10 Δευτέρα 
 

 

11 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 

12 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. 

Αυτοψία στο μονότοξο γεφύρι του πλατάνου για τη 
στατικότητά του 

# Κανένα συμβάν 

13 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 

14 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 

15 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 

16 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. 

# Κανένα συμβάν 

17 Δευτέρα  
 

 

18 Τρίτη Υποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση 

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

ΠΠΠΠ
Σάββατο

Π
Σάββατο

ΠΠΠΠΠ  Σάββατο  Σάββατο
ΑΑΑΑΑΑΑ 

   Α 
 

Α
Ρ

της βιοποικιλότητας, Υπο

Ρ
της βιοποικιλότητας, Υπο

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Ρπακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχής

  πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη   πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

ΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΑΥποέργο 1: Πρόγραμμα για 
την προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, ΥποΑτης βιοποικιλότητας, ΥποΑ 
 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για   Υποέργο 1: Πρόγραμμα για   Α 
 

Α
Ρ

της βιοποικιλότητας, Υπο

Ρ
της βιοποικιλότητας, Υπο

πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 

Ρ
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχής     Τ

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

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

 σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής   σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 
Η

στατικότητά του

Η
στατικότητά του

ανένα συμβάνΗανένα συμβάν

# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Η# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Η  Μ
Αυτοψία στο μονότοξο γεφύρι του πλατάνου για τη ΜΑυτοψία στο μονότοξο γεφύρι του πλατάνου για τη 

  Α
# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με 

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

της βιοποικιλότητας, Υπο-
πακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη 
προστατευόμενης περιοχής 

και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

19 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 

20 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 

21 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 

22 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 

23 Κυριακή   

24 Δευτέρα 
 

 

25 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 

26 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  

# Καθαρισμός στη περιοχή της Απολύτου 
Προστασίας στη περιοχή Πόρτες 

27 Πέμπτη 

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 

ΠΠΠΠ  ΑΤρίτηΑΤρίτηΑτην προστασία και διατήρηση Ατην προστασία και διατήρηση Α 
 την προστασία και διατήρηση   την προστασία και διατήρηση Α 
 

Α
ΡΡΡΡΡΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για ΡΥποέργο 1: Πρόγραμμα για Ρ 

   ΑΑ
προστατευόμενης περιοχής

Α
προστατευόμενης περιοχής

ΑΑΑ 
     Α 
 

Α
ΡΡ

την προστασία και διατήρηση 

Ρ
την προστασία και διατήρηση 

Ρτης βιοποικιλότητας, ΥποΡτης βιοποικιλότητας, Υπο-Ρ-Ρπακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Ρπακέτο εργασίας 1.2: Φύλαξη Ρπροστατευόμενης περιοχήςΡπροστατευόμενης περιοχής

    και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με   και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με     Τ
# Κανένα συμβάν

Τ
# Κανένα συμβάν

ΤΤΤΤΤΤ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Τ# Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με Τσκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής Τσκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής ΤΤΤ    # Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με   # Περιπολία με το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με   Η
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

Η
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
την ΠΠ. Ητην ΠΠ.

# Κανένα συμβάνΗ# Κανένα συμβάν

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

Α
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

προστατευόμενης περιοχής την ΠΠ. 

# Κανένα συμβάν 

28 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 

29 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 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Σωτηρίου Γεώργιος

Χρήστος Χρυσομάλλης

 

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: Φεβρουάριος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

63  Σάββατο   
64  Κυριακή   
65  Δευτέρα Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού press@fdparnonas.gr και 

διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτων. 
Διορθώσεις κειμένων με βάση παρατηρήσεων της υπευθύνου του τμήματος 

και επιμέλεια έκδοσης Σχεδίου Δράσης 2014. 
Τηλεφωνική επικοινωνία με Νομικό για διευκρινήσεις σχετικά με το 

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

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότηταςΠΥποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας

  ΑΑ
    Α 
 

Α
Ρ 

 Α
  Α 
 

Α
Ρ 

 Τ 
 Η

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

Η
Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1  Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1  Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

ΜΜΜ  Α
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 

Α
σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής 

Α
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

Α
και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με 

ΑΑ
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

διαγωνισμό των μηνυμάτων και ταινιών. 
Συμπλήρωση στοιχείων στον διαγωνισμό μηνύματα και ταινίες κατόπιν 

υποδείξεων της νομικού. 
Αποστολή ηλεκτρονικά εκ νέου του διαγωνισμού των μηνυμάτων και ταινιών 

προς τη νομικό για έλεγχο επί του διαγωνισμού. 
Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού press@fdparnonas.gr και 

διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτων. 
Ηλεκτρονική επικοινωνία με Πρόεδρο σχετικά με έργο του φορέα. 

66  Τρίτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού press@fdparnonas.gr και 
διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτων. 
 Επικοινωνία με γραφίστα σχετικά με την πρόοδο εργασιών προς επεξεργασία 

πινακίδων. 
 Επικοινωνία με Νομικό για διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό των 

μηνυμάτων και ταινιών. 
Συμπλήρωση Πίνακα Ομάδας έργου και Επιτροπών για τον διαγωνισμό 

«Παραγωγή μηνυμάτων και ταινιών» για την παρουσίασή του στο 
προγραμματισμένο ΔΣ της ημέρας. 
Διορθώσεις στοιχείων επί του Σχεδίου Δράσης του τμήματος κατόπιν ελέγχου 

του από τον συντονιστή ΕΠΠΕΡΑΑ. 
 Επεξεργασία Σχεδίου Δράσης και Πίνακα Ομάδας έργου και Επιτροπών για την 

παρουσίασή τους στο προγραμματισμένο ΔΣ της ημέρας. 
Προετοιμασία αίθουσας και εξοπλισμού για το ΔΣ. 
Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για διευκρινήσεις σε 

ερωτήματα στη νομικό σχετικά με τον διαγωνισμό των μηνυμάτων και ταινιών. 
Συμμετοχή στο ΔΣ του ΦΔ. 

67  Τετάρτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού press@fdparnonas.gr και 
διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτων. 
Συμπλήρωση στοιχείων στο Σχέδιο Δράσης του τμήματος μετά από πρόταση 

του συντονιστή ΕΠΠΕΡΑΑ. 
Τηλεφωνική επικοινωνία με στέλεχος ΦΔ Οίτη για την παροχή διευκρινήσεων 

σχετικά με διαγωνισμό τους που αφορούσε σε spot. 
Συνάντηση εργασίας με προσωπικό του τμήματος και συντονιστή για το έργο 

των πινακίδων. 
Μεταφορά ηλεκτρονικών αρχείων στο φάκελο έργου με πινακίδες. 

68  Πέμπτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Συμμετοχή στον εθελοντικό καθαρισμό Μουστού και Χερονησίου με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων. 
 Επεξεργασία και αποθήκευση φωτογραφιών από την παραπάνω δράση. 

69  Παρασκευή  Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού press@fdparnonas.gr και 
διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτων. 
 Επεξεργασία και αποθήκευση φωτογραφιών από την παραπάνω δράση. 
 Εύρεση από διαδίκτυο συνεντεύξεων προσωπικού τμήματος, δημιουργία και 

αποθήκευσή τους σε ηλεκτρονικό φάκελο.  
Συμπλήρωση --- ενημέρωση Πίνακα με δύο ΔΤ. 
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΦΔ ΔΤ: «Το ζώο της εβδομάδας: Κορμοράνος 

(Phalacrocorax  carbo)» και φωτογραφιών. 
Διαμόρφωση κειμένων στο έργο των πινακίδων που αφορούν στις 15 

πινακίδες επεξήγησης θέας.  
70  Σάββατο  

71  Κυριακή  
72  Δευτέρα Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού press@fdparnonas.gr και 

διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτων. 
Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο προσωπικό του 

τμήματος για τον προγραμματισμό συνάντησης εργασίας με θέμα το έργο των 
πινακίδων. 
Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για την παροχή διευκρινιστικών 

στοιχείων για το έργο των μηνυμάτων και ειδικότερα για το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης εργασιών. 
Διαμόρφωση κειμένων σε αρχεία για το έργο των πινακίδων περιοχής δάσους 

Μαλεβής. 
Τηλεφωνική επικοινωνία με κ. Κωνσταντινίδη για πληροφορίες σχετικά με 

φωτογραφίες τύπων οικοτόπων. 
Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς κ. Κωνσταντινίδη για 

ΠΠΠΠΠΠΠΠ  Α
  Α 
 

Α
ΡΡΡ 

 Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού   Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτων  διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτων

Α
Μεταφορά ηλεκτρονικών αρχείων στο φάκελο έργου με πινακίδες.

Α
Μεταφορά ηλεκτρονικών αρχείων στο φάκελο έργου με πινακίδες.
Συμμετοχή στον εθελοντικό καθαρΑΣυμμετοχή στον εθελοντικό καθαρ
την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων.Ατην Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων.
Επεξεργασία και αποθήκευση φωτογραφιών από την παραπάνω δράση.ΑΕπεξεργασία και αποθήκευση φωτογραφιών από την παραπάνω δράση.Α 

 Συμμετοχή στον εθελοντικό καθαρ  Συμμετοχή στον εθελοντικό καθαρ  Α 
 

Α
Ρ

Τηλεφωνική επικοινωνία με στέλεχος ΦΔ Οίτη για την παροχή διευκρινήσεων 

Ρ
Τηλεφωνική επικοινωνία με στέλεχος ΦΔ Οίτη για την παροχή διευκρινήσεων 
σχετικά με διαγωνισμό τους που αφορούσε σε 

Ρ
σχετικά με διαγωνισμό τους που αφορούσε σε 
Συνάντηση εργασίας με προσωπικό του τμήματος και συντονιστή για το έργο ΡΣυνάντηση εργασίας με προσωπικό του τμήματος και συντονιστή για το έργο 
των πινακίδων.Ρτων πινακίδων.
Μεταφορά ηλεκτρονικών αρχείων στο φάκελο έργου με πινακίδες.ΡΜεταφορά ηλεκτρονικών αρχείων στο φάκελο έργου με πινακίδες.

  σχετικά με διαγωνισμό τους που αφορούσε σε   σχετικά με διαγωνισμό τους που αφορούσε σε 
Συνάντηση εργασίας με προσωπικό του τμήματος και συντονιστή για το έργο   Συνάντηση εργασίας με προσωπικό του τμήματος και συντονιστή για το έργο 

Τ
διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτων

Τ
διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτων
Συμπλήρωση στοιχείων στο Σχέδιο Δράσης του τμήματος μετά από πρόταση ΤΣυμπλήρωση στοιχείων στο Σχέδιο Δράσης του τμήματος μετά από πρόταση 
του συντονιστή ΕΠΠΕΡΑΑ.Ττου συντονιστή ΕΠΠΕΡΑΑ.
Τηλεφωνική επικοινωνία με στέλεχος ΦΔ Οίτη για την παροχή διευκρινήσεων ΤΤηλεφωνική επικοινωνία με στέλεχος ΦΔ Οίτη για την παροχή διευκρινήσεων 

  Συμπλήρωση στοιχείων στο Σχέδιο Δράσης του τμήματος μετά από πρόταση   Συμπλήρωση στοιχείων στο Σχέδιο Δράσης του τμήματος μετά από πρόταση 
Η

ερωτήματα στη νομικό σχετικά με τον διαγωνισμό των μηνυμάτων και ταινιών.

Η
ερωτήματα στη νομικό σχετικά με τον διαγωνισμό των μηνυμάτων και ταινιών.

Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού ΗΈλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτωνΗδιαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτωνΗ  Μ
Επεξεργασία Σχεδίου Δράσης και Πίνακα Ομάδας έργου και Επιτροπών για την 

Μ
Επεξεργασία Σχεδίου Δράσης και Πίνακα Ομάδας έργου και Επιτροπών για την 
παρουσίασή τους στο προγραμματισμένο ΔΣ της ημέρας.Μπαρουσίασή τους στο προγραμματισμένο ΔΣ της ημέρας.
Προετοιμασία αίθουσας και εξοπλισμού γιαΜΠροετοιμασία αίθουσας και εξοπλισμού για το ΔΣ.Μτο ΔΣ.
Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για διευκρινήσεις σε ΜΣύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για διευκρινήσεις σε 

  παρουσίασή τους στο προγραμματισμένο ΔΣ της ημέρας.  παρουσίασή τους στο προγραμματισμένο ΔΣ της ημέρας.

Α
«Παραγωγή μηνυμάτων και ταινιών» για την παρουσίασή του στο 

Α
«Παραγωγή μηνυμάτων και ταινιών» για την παρουσίασή του στο 

ιχείων επί του Σχεδίου Δράσης του τμήματος κατόπιν ελέγχου Αιχείων επί του Σχεδίου Δράσης του τμήματος κατόπιν ελέγχου 

Επεξεργασία Σχεδίου Δράσης και Πίνακα Ομάδας έργου και Επιτροπών για την ΑΕπεξεργασία Σχεδίου Δράσης και Πίνακα Ομάδας έργου και Επιτροπών για την 
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αποστολή φωτογραφιών με τύπους οικοτόπων. 
Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικού υπενθυμιστικού μηνύματος στον κ. 

Δημόπουλο σχετικά με την αποστολή φωτογραφιών με τύπους οικοτόπων.  
73  Τρίτη Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
 Επεξεργασία υλικού για παρουσίασή του σε προγραμματισμένη συνάντηση 

εργασίας με Πρόεδρο για το έργο των πινακίδων. 

74  Τετάρτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Συνάντηση εργασίας με Πρόεδρο ΔΣ για το έργο των πινακίδων.

75  Πέμπτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Συνάντηση εργασίας με Πρόεδρο ΔΣ για το έργο των πινακίδων.

76  Παρασκευή Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Ρεπό 

77  Σάββατο  
78 Κυριακή
79  Δευτέρα Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού press@fdparnonas.gr και 

διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτων. 
Έλεγχος και διόρθωση σε κείμενο δτ για ανάρτησή του στο site του ΦΔ. 
Συμπλήρωση τελευταίων εκκρεμοτήτων σε πινακίδες που αφορούν στο 

μονοπάτι με δενδρόκεδρο μονής Μαλεβής για την αποστολή τους στον 
γραφίστα. 
Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένα αρχεία για 

έλεγχο προς την Πρόεδρο. 
 Εύρεση κοινής ελληνικής ονομασίας χλωρίδας για το έργο των πινακίδων. 
Σύνταξη και αποστολή νέου ηλεκτρονικού μηνύματος σε Πρόεδρο με 

συνημμένα αρχεία προς έλεγχο. 
 Επεξεργασία Βιογραφικού Σημειώματος για τη χρησιμοποίησή του ως 

Παράρτημα στον διαγωνισμό μηνυμάτων και ταινιών. 
80  Τρίτη Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
 Επεξεργασία και αποθήκευση αρχείων προς αξιοποίηση πινακίδων στο δάσος 

Μαλεβής. 
Οργάνωση --- ταξινόμηση φακέλου τμήματος και αρχειοθέτηση αρχείων. 
 Επεξεργασία και αποθήκευση αρχείων για παράδοσή τους στον γραφίστα. 
 Εύρεση από σκληρό δίσκο φωτογραφιών με χλωρίδα για το έργο των 

πινακίδων. 
Συμπλήρωση Ημερολογίου δράσεων τμήματος με προγραμματισμένη 

επίσκεψη στον Μουστό.  
Σύνταξη ηλεκτρονικού μηνύματος και αποστολή του προς την Νομικό για 

πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό των μηνυμάτων και ταινιών.  
Σύνταξη αποσπάσματος πρακτικού με τις επιτροπές του έργου των 

μηνυμάτων και ταινιών.  
Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού press@fdparnonas.gr και 

διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτων. 
81  Τετάρτη Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
Συνάντηση εργασίας με Πρόεδρο ΔΣ για τη διακήρυξη πρόχειρου 

διαγωνισμού μηνυμάτων και ταινιών. 

82  Πέμπτη Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Μεταφορά φωτογραφικού υλικού στους σκληρούς δίσκους για αποθήκευση. 
Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού press@fdparnonas.gr και 

διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτων. 
Σύνταξη του Θέματος 15 του Νο 1/2014 Πρακτικού. 
Σύνταξη αποσπάσματος πρακτικού Νο 15/2014  της 1ης/04-02-14 Συνεδρίασης 

ΔΣ του ΦΔ. 
83  Παρασκευή Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
Οργάνωση-προγραμματισμός εργασιών σε συνεργασία με προσωπικό του 

τμήματος. 
Ανάρτηση στο διαδίκτυο ΔΤ: Το ζώο της εβδομάδας: Λαγός (Lepus europaeus) 

και φωτογραφίας 
Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον κ. Δημόπουλο. 
Σύνταξη Αίτησης προς Δήμο Ν. Κυνουρίας για τον προγραμματισμό του ΔΣ 

στην αίθουσα βιβλιοθήκης στο Λεωνίδιο. 

ΠΠΠΠΠΠΠ  Α
  Α 
 

Α
ΡΡΡ 

 πινακίδων.  πινακίδων.
Συμπλήρωση Ημερολογίου δράσεων τμήματος με προγραμματισμένη   Συμπλήρωση Ημερολογίου δράσεων τμήματος με προγραμματισμένη 

Α
Επεξεργασία και αποθήκε

Α
Επεξεργασία και αποθήκε
Μαλεβής.

Α
Μαλεβής.
Οργάνωση ΑΟργάνωση 
Επεξεργασία και αποθήκευση αρχείων για παράδοσή τους στον γραφίστα.ΑΕπεξεργασία και αποθήκευση αρχείων για παράδοσή τους στον γραφίστα.
Εύρεση από σκληρό δίσκο φωτογραφιών με χλωρίδα για το έργο των ΑΕύρεση από σκληρό δίσκο φωτογραφιών με χλωρίδα για το έργο των 

  Οργάνωση   Οργάνωση   Α 
 

Α
Ρ

συνημμένα αρχεία προς έλεγχο.

Ρ
συνημμένα αρχεία προς έλεγχο.
Επεξεργασία Βιογραφικού Σημειώματος για τη χρησιμοποίησή του ως ΡΕπεξεργασία Βιογραφικού Σημειώματος για τη χρησιμοποίησή του ως 
Παράρτημα στον διαγωνισμό μηνυμάτων και ταινιών.ΡΠαράρτημα στον διαγωνισμό μηνυμάτων και ταινιών.ΡΕπεξεργασία και αποθήκεΡΕπεξεργασία και αποθήκεΡ 

 Επεξεργασία Βιογραφικού Σημειώματος για τη χρησιμοποίησή του ως   Επεξεργασία Βιογραφικού Σημειώματος για τη χρησιμοποίησή του ως 
Παράρτημα στον διαγωνισμό μηνυμάτων και ταινιών.  Παράρτημα στον διαγωνισμό μηνυμάτων και ταινιών.

Τ
έλεγχο προς την Πρόεδρο.

Τ
έλεγχο προς την Πρόεδρο.
Εύρεση κοινής ελληνικής ονομασίας χλωρίδας για το έργο των πινακίδων.ΤΕύρεση κοινής ελληνικής ονομασίας χλωρίδας για το έργο των πινακίδων.
Σύνταξη και αποστολή νέου ηλεκτρονικού μηνύματος σε Πρόεδρο με ΤΣύνταξη και αποστολή νέου ηλεκτρονικού μηνύματος σε Πρόεδρο με 
συνημμένα αρχεία προς έλεγχο.Τσυνημμένα αρχεία προς έλεγχο.

  Εύρεση κοινής ελληνικής ονομασίας χλωρίδας για το έργο των πινακίδων.  Εύρεση κοινής ελληνικής ονομασίας χλωρίδας για το έργο των πινακίδων.
Σύνταξη και αποστολή νέου ηλεκτρονικού μηνύματος σε Πρόεδρο με 

  
Σύνταξη και αποστολή νέου ηλεκτρονικού μηνύματος σε Πρόεδρο με 

Η
Συμπλήρωση τελευταίων εκκρεμοτήτων σε πινακίδε

Η
Συμπλήρωση τελευταίων εκκρεμοτήτων σε πινακίδε
μονοπάτι με δενδρόκεδρο μονής Μαλεβής για την αποστολή τους στον 

Η
μονοπάτι με δενδρόκεδρο μονής Μαλεβής για την αποστολή τους στον 

Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένα αρχεία για ΗΣύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένα αρχεία για 
  μονοπάτι με δενδρόκεδρο μονής Μαλεβής για την αποστολή τους στον   μονοπάτι με δενδρόκεδρο μονής Μαλεβής για την αποστολή τους στον 
ΜΜΜ

ος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 

Μ
ος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 

Έλεγχος και διόρθωση σε κείμενο δτ για ανάρτησή του στο ΜΈλεγχος και διόρθωση σε κείμενο δτ για ανάρτησή του στο 
Συμπλήρωση τελευταίων εκκρεμοτήτων σε πινακίδεΜΣυμπλήρωση τελευταίων εκκρεμοτήτων σε πινακίδεΜ  ΑΑΑΑΑΑΑΑ
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84  Σάββατο   

85  Κυριακή    

86  Δευτέρα Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

Διόρθωση επιστολής προς τους υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων Ν. 
Αρκαδίας και Ν. Λακωνίας (δήμοι προστατευόμενης περιοχής).  
Προσαρμογή της παρουσίασης «Παγκόσμια Ημέρα Νερού» σε «Η Αξία του 

Νερού». 
Τηλεφωνική επικοινωνία με γραφίστα του έργου των πινακίδων. 
Συνάντηση με γραφίστα και παράδοση υλικού προς επεξεργασία.  
Συνεννόηση με συντονιστή εππεραα αναφορικά με τον προγραμματισμό 

ημερομηνίας επόμενου ΔΣ. 
Έλεγχος απεσταλμένου ηλεκτρονικού μηνύματος προς τα μέλη του ΔΣ. 
Συμπλήρωση του πίνακα με το πρόγραμμα των εργαζομένων του τμήματος 

πληροφόρησης.  
87  Τρίτη  Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
Συμπλήρωση Πίνακα Ημερολογίου δράσεων. 
Τηλεφωνική επικοινωνία με Δ/ντρια  Δημ. Σχολείου Άστρους για τον 

προγραμματισμό του χρόνου προβολής των 4 προγραμματισμένων 
παρουσιάσεων.  
Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης περί άδειας εγκυμοσύνης συναδέλφου. 
Τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με Πρόεδρο ΔΣ για εργασιακά 

θέματα. 
88  Τετάρτη Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ/ 
Παρουσίαση «Η Αξία του Νερού» στη γ και δ΄ τάξη και παρουσίαση «Η 

οικολογική αξία του ορεινού οικοσυστήματος του Πάρνωνα στην ΠΠ» στην ε΄ 
και στ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου Άστρους. 
 Επεξεργασία και αποθήκευση σε αρχείο των φωτογραφιών από τις 

παρουσιάσεις.  
89  Πέμπτη Υ1 και σύνολο 

ΤΔΠΠ 
Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού press@fdparnonas.gr και 

διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτων. 
 Ενημέρωση Βιογραφικού ΦΔ με την επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Άστρους. 
Ανάρτηση στο διαδίκτυο ΔΤ: «Παρουσιάσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

στο Δημοτικό Σχολείο Άστρους» και φωτογραφίας. 
Αποστολή ευχαριστήριου ηλεκτρονικού μηνύματος με τη συνοδεία 

φωτογραφιών προς τη Δ/ντρια του Δημοτικού σχολείου Άστρους. 
 Ενημέρωση πίνακα με καταγραφή ΔΤ. 
Μορφοποίηση κειμένου πρόχειρου διαγωνισμού μηνυμάτων και ταινιών. 
Διόρθωση επιστολής προς τα σχολεία της Ν. Κυνουρίας για την απελευθέρωση 

άγριας ορνιθοπανίδας. 
Αποδελτίωση ΔΤ: «Παρουσιάσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στο 

Δημοτικό Σχολείο Άστρους». 
Συμπλήρωση Αίτηση Άδειας προς την πρόεδρο ΔΣ. 
Διόρθωση πίνακα εβδομαδιαίου προγράμματος προσωπικού. 

90  Παρασκευή  Υ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠ 

ΑΔΕΙΑ 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 

 

Μαρία Αναγνωστοπούλου (Πρόεδρος)  

 

Χρήστος Χρυσομάλλης 

 

Σωτηρίου Γεώργιος  

 

ΠΠΠΠΠ    ΑΥ1 και σύνολο ΑΥ1 και σύνολο 
ΤΔΠΠΑΤΔΠΠΑ 

 
Α 

 
Α
ΡΡΡ 

 άγριας ορνιθοπανίδας.  άγριας ορνιθοπανίδας.
Αποδελτίωση ΔΤ: «  Αποδελτίωση ΔΤ: «

Α
Αποστολή ευχαριστήριου ηλεκτρονικού μηνύματος με τη συνοδεία 

Α
Αποστολή ευχαριστήριου ηλεκτρονικού μηνύματος με τη συνοδεία 
φωτογραφιών προς τη Δ/ντρια του Δημοτικού σχολείου Άστρους.

Α
φωτογραφιών προς τη Δ/ντρια του Δημοτικού σχολείου Άστρους.
Ενημέρωση πίνακα μΑΕνημέρωση πίνακα μ
Μορφοποίηση κειμένου πρόχειρου διαγωνισμού μηνυμάτων και ταινιών.ΑΜορφοποίηση κειμένου πρόχειρου διαγωνισμού μηνυμάτων και ταινιών.
Διόρθωση επιστολής προς τα σχολεία της Ν. Κυνουρίας για την απελευθέρωση ΑΔιόρθωση επιστολής προς τα σχολεία της Ν. Κυνουρίας για την απελευθέρωση 

  Ενημέρωση πίνακα μ  Ενημέρωση πίνακα μΕνημέρωση πίνακα μΑΕνημέρωση πίνακα μ  Ενημέρωση πίνακα μΑΕνημέρωση πίνακα μ

Ρ
Ενημέρωση Βιογραφικού ΦΔ με την επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Άστρους.

Ρ
Ενημέρωση Βιογραφικού ΦΔ με την επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Άστρους.

νάρτηση στο διαδίκτυο ΔΤ: «Ρνάρτηση στο διαδίκτυο ΔΤ: «
στο Δημοτικό Σχολείο ΆστρουςΡστο Δημοτικό Σχολείο Άστρους
Αποστολή ευχαριστήριου ηλεκτρονικού μηνύματος με τη συνοδεία ΡΑποστολή ευχαριστήριου ηλεκτρονικού μηνύματος με τη συνοδεία 

  νάρτηση στο διαδίκτυο ΔΤ: «  νάρτηση στο διαδίκτυο ΔΤ: «
στο Δημοτικό Σχολείο Άστρους  στο Δημοτικό Σχολείο Άστρους

ΤΈλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού ΤΈλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 
διαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτωνΤδιαγραφή ανεπιθύμητων  μηνυμάτων
Ενημέρωση Βιογραφικού ΦΔ με την επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Άστρους.ΤΕνημέρωση Βιογραφικού ΦΔ με την επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Άστρους.Τ  Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού   Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού 

Η
Παρουσίαση «Η Αξία του Νερού» στη γ και δ΄ τάξη και παρουσίαση «Η 

Η
Παρουσίαση «Η Αξία του Νερού» στη γ και δ΄ τάξη και παρουσίαση «Η 
οικολογική αξία του ορεινού οικοσυστήματος του Πάρνωνα στην ΠΠ» στην ε΄ 

Η
οικολογική αξία του ορεινού οικοσυστήματος του Πάρνωνα στην ΠΠ» στην ε΄ 
και στ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου Άστρους.Ηκαι στ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου Άστρους.
Επεξεργασία και αποθήκευση σε αρχείο των φωτογραφιών από τις ΗΕπεξεργασία και αποθήκευση σε αρχείο των φωτογραφιών από τις 

  οικολογική αξία του ορεινού οικοσυστήματος του Πάρνωνα στην ΠΠ» στην ε΄   οικολογική αξία του ορεινού οικοσυστήματος του Πάρνωνα στην ΠΠ» στην ε΄ 
και στ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου Άστρους.  και στ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου Άστρους.

Μ
Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης περί άδειας εγκυμοσύνης συναδέλφου.

Μ
Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης περί άδειας εγκυμοσύνης συναδέλφου.
Τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με Πρόεδρο ΔΣ για εργασιακά ΜΤηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με Πρόεδρο ΔΣ για εργασιακά 

Παρουσίαση «Η Αξία του Νερού» στη γ και δ΄ τάξη και παρουσίαση «Η ΜΠαρουσίαση «Η Αξία του Νερού» στη γ και δ΄ τάξη και παρουσίαση «Η Μ  Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης περί άδειας εγκυμοσύνης συναδέλφου.  Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης περί άδειας εγκυμοσύνης συναδέλφου.
Τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με Πρόεδρο ΔΣ για εργασιακά   Τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με Πρόεδρο ΔΣ για εργασιακά 

ΑΤηλεφωνική επικοινωνία με Δ/ντρια  Δημ. ΣχολείΑΤηλεφωνική επικοινωνία με Δ/ντρια  Δημ. Σχολείου Άστρους για τον Αου Άστρους για τον 
προγραμματισμό του χρόνου προβολής των 4 προγραμματισμένων Απρογραμματισμό του χρόνου προβολής των 4 προγραμματισμένων 
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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: «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ» 

Ειδικότητα στο ΦΔ: «ΔΕ ΞΕΝΑΓΟΣ» 

Έτος: 2014                                            Μήνας: Φεβρουάριος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

91  Σάββατο  

92  Κυριακή   

93  Δευτέρα Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  ΑΔΕΙΑ 

94  Τρίτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Σύνταξη δελτίου τύπου για την επίσκεψη στο Δημοτικό 

Σχολείο Αγίου Πέτρου 
 Ενημέρωση site Φορέα 
 Ενημέρωση σκληρών δίσκων 
 Ενημέρωση βιογραφικού 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά μέλη Δ.Σ. 
 Ενημέρωση αρχείου επισκέψεων σε σχολεία 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Ενημέρωση αρχείου δελτίου τύπου 
 Σύνταξη ευχαριστήριας επιστολής προς τον Φ.Δ. Χελμού --- 

Βουραικού 
 Αποστολή ενημερωτικού υλικού στον Πολιτιστικό Σύλλογο 

Πλατάνου 
95  Τετάρτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 

 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων 
 Σύνταξη μηνιαίου δελτίου καταγραφής καθαριότητας για 

το ΚΠΕ Καστάνιτσας 
 Σύνταξη μηνιαίου φύλλου εργασίας 
 Σύνταξη κειμένων για τον διαγωνισμό των πινακίδων 

96  Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Κωνσταντινίδη για την 
αποστολή υλικού για τις πινακίδες 

 Τηλεφωνική επικοινωνία με τους κ. Λαγό, Μαχαίρα και 
Πολυμενάκο για την αποστολή κειμένων για τις πινακίδες 

 Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Αρχειοθέτηση κειμένων και φωτογραφιών για τις πινακίδες 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 

97  Παρασκευή Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Ενημέρωση σκληρών δίσκων 

ΠΠΠΠ  ΑΑΑΥ1 και σύνολο ΤΔΠΑΥ1 και σύνολο ΤΔΠΑ 
 

Α 
 

Α
Ρ 

     ΑΑΑΑΑΑΑ
    Α 
 

Α
ΡΡΡΡ Ενημέρωση ΡΕνημέρωση ΡΡΡ 

 Σχολείο Αγίου Πέτρου  Σχολείο Αγίου Πέτρου  Ενημέρωση   Ενημέρωση 

Τ
Έλεγχος μηνυμάτων στο 

Τ
Έλεγχος μηνυμάτων στο 

ΤΑποδελτίωση εφημερίδωνΤΑποδελτίωση εφημερίδωνΤΑποδελτίωση δελτίου τύπουΤΑποδελτίωση δελτίου τύπουΤΣύνταξη δελτίου τύπου για την επίσκεψη στο Δημοτικό ΤΣύνταξη δελτίου τύπου για την επίσκεψη στο Δημοτικό 

  Αποδελτίωση εφημερίδων  Αποδελτίωση εφημερίδων  Αποδελτίωση δελτίου τύπου  Αποδελτίωση δελτίου τύπου

ΗΗΗΗΈλεγχος μηνυμάτων στο ΗΈλεγχος μηνυμάτων στο Η    ΜΜΜΜΜΜΜΜ
    ΑΑΑ
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

 Ενημέρωση site Φορέα 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Ενημέρωση αρχείου δελτίου τύπου 
 Αποστολή δελτίου τύπου: Το ζώο της εβδομάδας 

(Κορμοράνος) 
 Σύνταξη κειμένων για τον διαγωνισμό των πινακίδων 
 Επικοινωνία με ΕΟΕ για την αποστολή σχεδίου για την 

πινακίδα της Έλωνας
98  Σάββατο   

99  Κυριακή   

100  Δευτέρα Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων 
 Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Σύνταξη αποσπάσματος πρακτικού για την μετάθεση 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των πινακίδων 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Συνάντηση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατάνου στα 

γραφεία του Φορέα 
101  Τρίτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Εξωτερικές εργασίες Φορέα 

 Σύνταξη κειμένων για πινακίδες
 Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 Ενημέρωση σκληρών δίσκων
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων 
 Πρωτοκόλληση εισερχόμενων εγγράφων 
 Συνάντηση προσωπικού για προγραμματισμό έργων στην 

νέα προγραμματική περίοδο 
102  Τετάρτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 

 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Αρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με την εφημερίδα (Λακωνικός 

Τύπος) 
 Σύνταξη συμφωνητικού άδειας χρήσης φωτογραφιών 

μεταξύ της ΕΟΕ και του Φορέα Διαχείρισης 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Αρχειοθέτηση φωτογραφιών από το site της BIOPIX για το 

έργο των πινακίδων 
 Σύνταξη επιστολής προς τον ανάδοχο του έργου των 

πινακίδων για την μετάθεση του έργου και της εγγυητικής 
επιστολής 

103  Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Εξωτερικές εργασίες Φορέα 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Παφίλη για την αποστολή 

φωτογραφικού υλικού 
 Σύνταξη διαταγής πορείας για την επίσκεψη στο Δημοτικό 

Σχολείο Τυρού 
 Ενημέρωση σκληρών δίσκων 
 Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Επιμέλεια παρουσιάσεων για την επίσκεψη στο Δημοτικό 

Σχολείο Τυρού 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με ΤΣΜΕΔΕ Τρίπολης 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με ΕΟΕ για την αποστολή της 

σύμβασης 
104  Παρασκευή Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 

 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Περιβαλλοντική ενημέρωση στο Δημοτικό Σχολείο Τυρού 
 Ενημέρωση σκληρών δίσκων 
 Αρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες 
 Ενημέρωση αρχείου παρουσιάσεων σε σχολεία 

ΠΠΠΠΠ  Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ
Α 

 
Α 

 
Α
Ρ 

     ΑΑΑΑΑΑΑΑ
    Α 
 

Α
ΡΡΡΡ Έλεγχος μηνυμάτων στο ΡΈλεγχος μηνυμάτων στο ΡΡΡΡ 

 νέα προγραμματική περίοδο  νέα προγραμματική περίοδο  Έλεγχος μηνυμάτων στο   Έλεγχος μηνυμάτων στο   Τ
Έλεγχος μηνυμάτων στο 

Τ
Έλεγχος μηνυμάτων στο 

ΤΑρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφωνΤΑρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφωνΤΠρωτοκόλληση εισερχόμενων εγγράφωνΤΠρωτοκόλληση εισερχόμενων εγγράφωνΤΣυνάντηση προσωπικού για προγραμματισμό έργων στην ΤΣυνάντηση προσωπικού για προγραμματισμό έργων στην 

  Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων  Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων  Πρωτοκόλληση εισερχόμενων εγγράφων  Πρωτοκόλληση εισερχόμενων εγγράφων

Η
Σύνταξη κειμένων για πινακίδες

Η
Σύνταξη κειμένων για πινακίδες

Η
Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η
Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΗΕνημέρωση σκληρών δίσκωνΗΕνημέρωση σκληρών δίσκωνΗΑποδελτίωση εφημερίδωνΗΑποδελτίωση εφημερίδωνΗΈλεγχος μηνυμάτων στο ΗΈλεγχος μηνυμάτων στο 

  Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ  Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ  Ενημέρωση σκληρών δίσκων  Ενημέρωση σκληρών δίσκων

Μ
Συνάντηση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατάνου στα 

Μ
Συνάντηση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατάνου στα 

ΜΕξωτερικές εργασίες ΦορέαΜΕξωτερικές εργασίες ΦορέαΜΣύνταξη κειμένων για πινακίδεςΜΣύνταξη κειμένων για πινακίδεςΜ  Α
Σύνταξη αποσπάσματος πρακτικού για την μετάθεση ΑΣύνταξη αποσπάσματος πρακτικού για την μετάθεση 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των πινακίδωνΑχρονοδιαγράμματος υλοποίησης των πινακίδων

Συνάντηση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατάνου στα 
Α

Συνάντηση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατάνου στα 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

105  Σάββατο   

106  Κυριακή   

107  Δευτέρα Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Ενημέρωση site Φορέα 
 Σύνταξη δελτίου τύπου για την επίσκεψη στο Δημοτικό 

Σχολείο Τυρού 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Ενημέρωση αρχείου δελτίου τύπου 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Ενημέρωση βιογραφικού Φορέα 
 Σύνταξη ευχαριστήριας επιστολής προς τον Φ.Δ. Δέλτα 

Νέστου Βιστωνίδας - Ισμαρίδας 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με τους κ. Καλπουτζάκη και 

Κωνσταντινίδη για την αποστολή φωτογραφικού υλικού για 
το έργο των πινακίδων 

108  Τρίτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Ενημέρωση σκληρών δίσκων 
 Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Αρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες 
 Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων 
 Έλεγχος σχετικών δικαιολογητικών και προετοιμασία 

παραστατικών (Μετακινήσεις) 
109  Τετάρτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 

 Έλεγχος σχετικών δικαιολογητικών και προετοιμασία 
παραστατικών (Μετακινήσεις) 

 Αρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες 
 Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 

110  Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Αρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες 
 Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Σύνταξη δελτίου τύπου για τον καθαρισμό στους 

καταρράκτες στον Πλάτανο Κυνουρίας 
 Εξωτερικές εργασίες ΦΔ 
 Ανάρτηση των δαπανών του ΦΔ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

111  Παρασκευή Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Επικοινωνία με ανάδοχο του έργου των  πινακίδων 
 Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook
 Ενημέρωση site Φορέα
 Αποστολή δελτίου τύπου: Το Ζώο της εβδομάδας (Λαγός)
 Αρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με σχολεία του Δήμου Νότιας 

Κυνουρίας για την εκδήλωση επανένταξης άγριας 
ορνιθοπανίδας 

 Ενημέρωση αρχείου τύπου 
112  Σάββατο   

113  Κυριακή   

114  Δευτέρα Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Αρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες 

ΠΠ  ΑΥ1 και σύνολο ΤΔΠΠΑΥ1 και σύνολο ΤΔΠΠΑ 
 

Α 
 

Α
Ρ 

 ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
        Α 
 

Α
ΡΡ


Ρ


ΡΡ Αρχειοθέτηση εισερΡΑρχειοθέτηση εισερΡΡ Αποδελτίωση εφημερίδωνΡΑποδελτίωση εφημερίδωνΡΡ   Αρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες  Αρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες  Αρχειοθέτηση εισερ  Αρχειοθέτηση εισερ

Τ
παραστατικών (Μετακινήσεις)

Τ
παραστατικών (Μετακινήσεις)

ΤΈλεγχος μηνυμάτων στο ΤΈλεγχος μηνυμάτων στο ΤΈλεγχος σχετικών δικαιολογητικών και προετοιμασία ΤΈλεγχος σχετικών δικαιολογητικών και προετοιμασία Τπαραστατικών (Μετακινήσεις)Τπαραστατικών (Μετακινήσεις)ΤΤ  Έλεγχος μηνυμάτων στο   Έλεγχος μηνυμάτων στο   Έλεγχος σχετικών δικαιολογητικών και προετοιμασία   Έλεγχος σχετικών δικαιολογητικών και προετοιμασία 

Η
Αρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες

Η
Αρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες

ΗΑρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφωνΗΑρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφωνΗΈλεγχος σχετικών δικαιολογητικών καιΗΈλεγχος σχετικών δικαιολογητικών καιΗπαραστατικών (Μετακινήσεις)Ηπαραστατικών (Μετακινήσεις)

  Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων  Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων

Μ
Ενημέρωση σκληρών δίσκων

Μ
Ενημέρωση σκληρών δίσκων

ΜΈλεγχος μηνυμάτων στο ΜΈλεγχος μηνυμάτων στο pressΜpress και στο Μκαι στο ΜFacebookΜFacebookΜΑποδελτίωση εφημερίδωνΜΑποδελτίωση εφημερίδωνΜ  και στο   και στο 

ΑΤηλεφωνική επικοινωνία με τους κ. Καλπουτζάκη και ΑΤηλεφωνική επικοινωνία με τους κ. Καλπουτζάκη και 
Κωνσταντινίδη για την αποστολή φωτογραφικού υλικού για ΑΚωνσταντινίδη για την αποστολή φωτογραφικού υλικού για ΑΑ
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με ΑΝΙΜΑ 
 Διορθώσεις σε επιστολή προς σχολεία της 

προστατευόμενης περιοχής 
 Ενημέρωση site Φορέα 
 Επικοινωνία με τα μέλη του ΔΣ. για προγραμματισμό 

επόμενης συνεδρίασης 
 Ενημέρωση αρχείου δελτίου τύπου 

115  Τρίτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο  του Φορέα και με 

τον ανάδοχο του έργου των πινακίδων 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με ΑΝΙΜΑ 
 Ετοιμασία Πόστερ ορεινού οικοσυστήματος για το 

‘’Αρκαδικό Πανηγύρι’’ 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 

116  Τετάρτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ  Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με Δημοτικό Σχολείο Καρυών 

Λακωνίας για την συμμετοχή στην εθελοντική δράση ‘’Lets 
do it’’ 

 Σύνταξη επιστολής για εκδήλωση απελευθέρωσης άγριας 
ορνιθοπανίδας 

 Σύνταξη μηνιαίου δελτίου καθαριότητας ΚΠΕ Καστάνιτσας 
για τον μήνα Μάρτιο 

 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Ετοιμασία Πόστερ ορεινού οικοσυστήματος για το 

‘’Αρκαδικό Πανηγύρι’’ 
 Προετοιμασία διαγωνισμών του ΕΠΠΕΡΑΑ 

117  Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ   Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Προετοιμασία διαγωνισμών του ΕΠΠΕΡΑΑ 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Εξωτερικές εργασίες Φορέα 
 Αποδελτίωση εφημερίδων 
 Πρωτοκόλληση εξερχόμενων εγγράφων 

118  Παρασκευή Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ   Έλεγχος μηνυμάτων στο press και στο fdparnona 
 Αποδελτίωση δελτίου τύπου 
 Αρχειοθέτηση φωτογραφιών για τις πινακίδες 
 Ενημέρωση site Φορέα 
 Προετοιμασία διαγωνισμών του ΕΠΠΕΡΑΑ 
 Αποστολή δελτίου τύπου: Το Ζώο της εβδομάδας 

(Αγριογούρουνο) 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με σχολεία του Δήμου Νότιας 

Κυνουρίας για την εκδήλωση επανένταξης άγριας 
ορνιθοπανίδας 

 Ενημέρωση σελίδας Facebook 
 Ενημέρωση αρχείου δελτίου τύπου 
 Συνάντηση με τον ανάδοχο των πινακίδων στα γραφεία του 

Φορέα 
 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 

Μαρία Αναγνωστοπούλου (Πρόεδρος)  

Χρήστος Χρυσομάλλης 

Σωτηρίου Γεώργιος 

 

 

ΠΠ  Α
  Α 
 

Α
Ρ 

 ΑΑΑΑΑΑ
      Α 
 

Α
Ρ


Ρ

Ρ Αποδελτίωση δελτίου τύπουΡΑποδελτίωση δελτίου τύπου
Ρ   Προετοιμασία διαγωνισμών του ΕΠΠΕΡΑΑ  Προετοιμασία διαγωνισμών του ΕΠΠΕΡΑΑ

Αποδελτίωση δελτίου τύπου  Αποδελτίωση δελτίου τύπου

Τ
Ετοιμασία Πόστερ ορεινού οικοσυστήματος για το 

Τ
Ετοιμασία Πόστερ ορεινού οικοσυστήματος για το 

Τ‘’Αρκαδικό Πανηγύρι’’Τ‘’Αρκαδικό Πανηγύρι’’ΤΠροετοιμασία διαγωνισμών του ΕΠΠΕΡΑΑΤΠροετοιμασία διαγωνισμών του ΕΠΠΕΡΑΑΤΈλεγχος μηνυμάτων στο ΤΈλεγχος μηνυμάτων στο Τ  ‘’Αρκαδικό Πανηγύρι’’  ‘’Αρκαδικό Πανηγύρι’’  Προετοιμασία διαγωνισμών του ΕΠΠΕΡΑΑ  Προετοιμασία διαγωνισμών του ΕΠΠΕΡΑΑ

Η
Σύνταξη μηνιαίου δελτίου καθαριότητας ΚΠΕ Καστάνιτσας 

Η
Σύνταξη μηνιαίου δελτίου καθαριότητας ΚΠΕ Καστάνιτσας 

Ηγια τον μήνα ΜάρτιοΗγια τον μήνα ΜάρτιοΗΑποδελτίωση δελτίου τύπουΗΑποδελτίωση δελτίου τύπουΗΕτοιμασία Πόστερ ορεινού οικοσυστήματος για το ΗΕτοιμασία Πόστερ ορεινού οικοσυστήματος για το 

  Μ
Λακωνίας για την συμμετοχή στην εθελοντική

Μ
Λακωνίας για την συμμετοχή στην εθελοντική

ΜΜΣύνταξη επιστολής για εκδήλωση απελευθέρωσης άγριας ΜΣύνταξη επιστολής για εκδήλωση απελευθέρωσης άγριας ΜΜ  ΑΑ
και στο Ακαι στο fdparnonaΑfdparnonaΑΑΤηλεφωνική επικοινωνία με Δημοτικό Σχολείο Καρυών ΑΤηλεφωνική επικοινωνία με Δημοτικό Σχολείο Καρυών ΑΛακωνίας για την συμμετοχή στην εθελοντικήΑΛακωνίας για την συμμετοχή στην εθελοντικήΑ
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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: Φεβρουάριος 

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

1 Σάββατο

2 Κυριακή   

3 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # ΑΔΕΙΑ 

4 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Σύνταξη και διόρθωση Σχεδίου Δράσης Προστασίας και 
Διαχείρισης έτους 2014 

# Διόρθωση Σχεδίου Δράσης Ενημέρωσης - 
Ευαισθητοποίησης έτους 2014 

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

# Συμμετοχή στο ΔΣ του Φορέα 

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

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

5 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Σύνταξη κειμένων για χρήση τους στις πινακίδες 
ερμηνείας περιβάλλοντος στα πλαίσια υλοποίησης του 
έργου "Προμήθεια και εγκατάσταση ενημερωτικών 
πινακίδων και πινάκων". Κείμενα σχετικά με την Μαύρη 
Πεύκη, Κεφαλληνιακή Ελάτη, Καστανοδάση, Δρυοδάση 
και δάση με Πλάτανο. 

# Επικοινωνία με την νομικό σύμβουλο του ΦΔ για θέματα 
νομικής φύσεως σχετικά με τα τεύχη διακήρυξης των 
διαγωνισμών (έντυπα και μηνύματα) 

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

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

6 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 
# Μετάβαση στην Τρίπολη για συνάντηση εργασίας με την 
Πρόεδρο του ΔΣ του ΦΔ 

7 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικού με το Πλαίσιο 

ΠΠ  ΑΑΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ 

 Α
  Α 
 

Α
ΡΥ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ ΡΥ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ Ρ# Ρ# 

εβδομάδας"Ρεβδομάδας"Ρ 
 Διόρθωση Δελτίου Τύπου σχετικά με το "ζώο τ  Διόρθωση Δελτίου Τύπου σχετικά με το "ζώο τ

εβδομάδας"
  

εβδομάδας"

Τ# Διόρθωση Σχεδίου Δράσης Ενημέρωσης Τ# Διόρθωση Σχεδίου Δράσης Ενημέρωσης 
Ευαισθητοποίησης έτους 2014ΤΕυαισθητοποίησης έτους 2014

  # Διόρθωση Σχεδίου Δράσης Ενημέρωσης   # Διόρθωση Σχεδίου Δράσης Ενημέρωσης 
ΗΣύνταξη και διόρθωση Σχεδίου Δράσης Προστασίας και ΗΣύνταξη και διόρθωση Σχεδίου Δράσης Προστασίας και 

Διαχείρισης έτους 2014ΗΔιαχείρισης έτους 2014Η  Σύνταξη και διόρθωση Σχεδίου Δράσης Προστασίας και   Σύνταξη και διόρθωση Σχεδίου Δράσης Προστασίας και 

ΜΜΜΜΜ  ΑΑ
Ημερήσια εργασία

Α
Ημερήσια εργασία

ΑΑΑ
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

Δράσεων Προτεραιότητας περιοχών NATURA 2000 για την 
περίοδο 2014-2020 

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

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

# Διόρθωση ΔΤ σχετικού με την εκδήλωση καθαρισμού 
στον υγρότοπο Μουστού. 

8 Σάββατο 
 

 

9 Κυριακή 
 

 

10 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

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

# Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους 
Πατριωτικού Συλλόγου Πλατάνου για κοινές δράσεις στην 
προστατευόμενη περιοχή 

# Συμπλήρωση καταλόγου υπόχρεων του ΦΔ που έχουν 
την ιδιότητα που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 
του Ν.3213/2003 (309/Α'/31.12.2003) και αποστολή του 
στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της 
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των 
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 

# Διόρθωση μεταφράσεων κειμένων για χρήση τους στις 
πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος 

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

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

# Επικοινωνία με ΤΣΜΕΔΕ Τρίπολης σχετικά με παράταση 
ισχύος εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης έργου 

# Επικοινωνία με την κα. Γκόνου (Ανάδοχος έργου 
παρακολούθησης μανιταριών), σχετικά με την υπογραφή 
της σύμβασής της 

11 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Υποέργου 9 και Ηλεκτρονική 
Υποβολή του (ΟΠΣ) 

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

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

12 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Μετάβαση στον Πλάτανο Κυνουρίας για αυτοψία στο 
μονότοξο πέτρινο γεφύρι μετά από προφορικές αναφορές 
των κατοίκων για την στατικότητα του 

# Σύνταξη Δελτίου Αυτοψίας για την στατικότητα του 

ΠΠ  ΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ 

 Α
  Α 
 

Α
ΡΥ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ ΡΥ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ Ρ

Δηλώσεων Περιουσια

Ρ
Δηλώσεων Περιουσια

# Διόρθωση μεταφράσεων κειμένων για χρήση τους στις Ρ# Διόρθωση μεταφράσεων κειμένων για χρήση τους στις Ρ 
 Δηλώσεων Περιουσια  Δηλώσεων Περιουσια
Τ

στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 

Τ
στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Ταπό Εγκληματικές Δραστηριότητες και της 
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των ΤΧρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των 

  από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της   από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της 

Η
Συμπλήρωση καταλόγου υπόχρεων του ΦΔ που έχουν 

Η
Συμπλήρωση καταλόγου υπόχρεων του ΦΔ που έχουν 

την ιδιότητα που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 Ητην ιδιότητα που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 
του Ν.3213/2003 (309/Α'/31.12.2003) και αποστολή του Ητου Ν.3213/2003 (309/Α'/31.12.2003) και αποστολή του 

  την ιδιότητα που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 1   την ιδιότητα που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 

Μ
# Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους 

Μ
# Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους 
Πατριωτικού Συλλόγου Πλατάνου για κοινές δράσεις στην ΜΠατριωτικού Συλλόγου Πλατάνου για κοινές δράσεις στην 
προστατευόμενη περιοχή Μπροστατευόμενη περιοχή

  Πατριωτικού Συλλόγου Πλατάνου για κοινές δράσεις στην   Πατριωτικού Συλλόγου Πλατάνου για κοινές δράσεις στην 

ΑΑ
Διόρθωση Δελτίου Τύπου σχετικά με το "ζώο της 

Α
Διόρθωση Δελτίου Τύπου σχετικά με το "ζώο της 

# Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους Α# Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους Α
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μονότοξου πέτρινου γεφυριού στον Πλάτανο Κυνουρίας 

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

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

13 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Διόρθωση ανακοίνωσης επίσκεψης δημοτικού σχολείου 
Άστρους στο Κέντρο Ενημέρωσης Άστρους 

# Επικοινωνία με την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ 
σχετικά με την τροποποίηση του ΤΔΠΠ για τυχόν αλλαγές 

# Σύνταξη εγγράφου για την στατικότητα του μονότοξου 
πέτρινου γεφυριού στον Πλάτανο Κυνουρίας 

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

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

14 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Επικαιροποίηση της Απόφασης Αυτεπιστασίας και των 
πινάκων εισροών μετά και τις παρατηρήσεις της Μονάδα 
Α' της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ 

# Σύνταξη διαβιβαστικού προς την Μονάδα Γ' της ΕΥΔ 
ΕΠΠΕΡΑΑ σχετικά με αίτημα τροποποίησης της απόφασης 
Αυτεπιστασίας, όπου και αναλύθηκαν όλες οι αλλαγές  

# Σύνταξη απαντητικής επιστολής προς την Μονάδα Α' της 
ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ επί των παρατηρήσεων τους στην 
υποβληθείσα τροποποίηση του ΤΔΠΠ 

# Επικοινωνία με την Πρόεδρο του ΔΣ σχετικά με 
συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικού με το Πλαίσιο 
Δράσεων Προτεραιότητας περιοχών NATURA 2000 για την 
περίοδο 2014-2020 

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

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

15 Σάββατο 
 

 

16 Κυριακή 
 

 

17 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Ηλεκτρονική υποβολή ερωτηματολογίου σχετικού με το 
Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας περιοχών NATURA 
2000 για την περίοδο 2014-2020 

# Συμπλήρωση και υποβολή πίνακα με τις προτάσεις 
δράσεων στις περιοχές Natura 2000 (για την περιοχή 
αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού) για την επόμενη προγραμματική 
περίοδο (2014-2020) 

ΠΠ  ΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ 

 ΑΥ1 & Σύνολο ΤΔΠΠΑΥ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ  Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ  Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠΥ1 & Σύνολο ΤΔΠΠΑΥ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ  Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠΑΥ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ

ΡΑυτεπιστασίας, όπου και αναλύθηκαν όλες οι αλλαγές ΡΑυτεπιστασίας, όπου και αναλύθηκαν όλες οι αλλαγές 

# Σύνταξη απαντητικής επιστολής προς την Μονάδα Α' της Ρ# Σύνταξη απαντητικής επιστολής προς την Μονάδα Α' της Ρ 
 Αυτεπιστασίας, όπου και αναλύθηκαν όλες οι αλλαγές   Αυτεπιστασίας, όπου και αναλύθηκαν όλες οι αλλαγές 
Τ

Α' της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ

Τ
Α' της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ

# Σύνταξη διαβιβαστικού προς την Μονάδα Γ' της ΕΤ# Σύνταξη διαβιβαστικού προς την Μονάδα Γ' της Ε
ΕΠΠΕΡΑΑ σχετικά με αίτημα τροποποίησης της απόφασης ΤΕΠΠΕΡΑΑ σχετικά με αίτημα τροποποίησης της απόφασης 

  # Σύνταξη διαβιβαστικού προς την Μονάδα Γ' της Ε  # Σύνταξη διαβιβαστικού προς την Μονάδα Γ' της Ε

Η# Επικαιροποίηση της Απόφασης Αυτεπιστασίας και των Η# Επικαιροποίηση της Απόφασης Αυτεπιστασίας και των 
πινάκων εισροών μετά και τις παρατηρήσεις της Μονάδα Ηπινάκων εισροών μετά και τις παρατηρήσεις της Μονάδα 
Α' της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑΗΑ' της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑΗ  # Επικαιροποίηση της Απόφασης Αυτεπιστασίας και των   # Επικαιροποίηση της Απόφασης Αυτεπιστασίας και των 

Μ
# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 

Μ
# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 

@fdparnonas

Μ
@fdparnonas.

Μ
.gr

Μ
gr

Μ  Α
# Σύνταξη εγγράφου για την στατικότητα του μονότοξου 

Α
# Σύνταξη εγγράφου για την στατικότητα του μονότοξου 
πέτρινου γεφυριού στον Πλάτανο ΚυνουρίαςΑπέτρινου γεφυριού στον Πλάτανο Κυνουρίας

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του Α# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
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mailto:info@fdparnonas.gr
mailto:info@fdparnonas.gr
mailto:info@fdparnonas.gr
mailto:info@fdparnonas.gr


Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025 info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 5 
1
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# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού info@fdparnonas.gr 

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

18 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Επικοινωνία με την νομικό σύμβουλο του ΦΔ για θέματα 
νομικής φύσεως σχετικά με Προϋπολογισμούς και 
Αναλήψεις χρημάτων πριν την έγκριση του ετήσιου ΠΥ 

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

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

19 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με την δομή   
της βιβλιογραφικής Βάσης Δεδομένων,  της  αντίστοιχης  
των  δεδομένων  εποπτείας  της  κατάστασης διατήρησης 
των ειδών και τύπων οικοτόπων, σε συνεργασία με τον κ 
Τρυφωνόπουλο. 

# Σύνταξη απαντητικής επιστολής προς το Τμήμα Μόνιμου 
Προσωπικού του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την υποβολή 
Υπευθύνων Δηλώσεων του ν. 1256/1982. 

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

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

20 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Συμμετοχή στην ημερίδα εργασίας "Μελέτες Εποπτείας 
και Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και 
Τύπων Οικοτόπων στην Ελλάδα, 3η Εθνική Έκθεση του 
Άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ", Αμφιθέατρο 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, Αθήνα  

21 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Ρεπό 

22 Σάββατο

23 Κυριακή 
 

 

24 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Μετάφραση κειμένων για χρήση τους στις πινακίδες 
ερμηνείας περιβάλλοντος στα πλαίσια υλοποίησης του 
έργου "Προμήθεια και εγκατάσταση ενημερωτικών 
πινακίδων και πινάκων".  

# Διόρθωση διαβιβαστικού εγγράφου, σχετικό με τις 
προγραμματιζόμενες δράσεις περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης περιόδου Μάρτιος-Ιούνιος 2014 

# Σύνταξη αιτήματος σχετικά με την παροχή σύμφωνης 
γνώμης τροποποίησης της υλοποίησης με ιδία μέσα του 
Υποέργου 1 και αποστολή του προς την Γενική Δ/νση 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ. 

# Μελέτη αιτήματος σχετικά με την εγκατάσταση 
προσωρινής κατασκευής επί οικοπέδου (επικοινωνία με 

ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ      ΑΑΑ
ββατοΑββατοΑΑΑΑΑΑΚυριακήΑΚυριακήΑ 

   Α 
 

Α
ΡΥ1 & Σύνολο ΤΔΠΠΡΥ1 & Σύνολο ΤΔΠΠΡ 

 Α
Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠΑΥ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ  Α 

 
Α
ΡΡ# Συμμετοχή Ρ# Συμμετοχή 

κΡκαι Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Ραι Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και ΡΡΡΡ 
 

# Συμμετοχή   # Συμμετοχή 

Τ
# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 

Τ
# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
λογαριασμού Τλογαριασμού 

Εργασίες πρωτοκόλλουΤΕργασίες πρωτοκόλλου
  info  info  Η

Προσωπικού του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την υποβολή 

Η
Προσωπικού του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την υποβολή 

ν Δηλώσεων του ν. Ην Δηλώσεων του ν. 

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του Η# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 

  ν Δηλώσεων του ν.   ν Δηλώσεων του ν. 
Μ# Σύνταξη απαντητικής επιστολής προς το Τμήμα Μόνιμου Μ# Σύνταξη απαντητικής επιστολής προς το Τμήμα Μόνιμου 

Προσωπικού του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την υποβολή ΜΠροσωπικού του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την υποβολή 

  Α
# Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με την δομή 

Α
# Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με την δομή 

δομένων,  

Α
δομένων,  της

Α
της

των  δεδομένων  εποπτείας  της  κατάστασηςΑτων  δεδομένων  εποπτείας  της  κατάστασης
, σε συνεργασία με τον κ Α, σε συνεργασία με τον κ 
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την νομικό σύμβουλο του ΦΔ). 

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

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

25 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Συμπλήρωση και αποστολή πίνακα σχετικά με στοιχεία 
που αφορούν την ύπαρξη ολοκληρωμένου Σχεδίου 
Διαχείρισης του ΦΔ, προς το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ 

# Σύνταξη τεύχους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού 
σχετικά με την Συμπλήρωση της Έκθεσης του Κέντρου 
Ενημέρωσης της Καστάνιτσας 

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

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

26 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Σύνταξη τεύχους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού 
σχετικά με την Συμπλήρωση της Έκθεσης του Κέντρου 
Ενημέρωσης της Καστάνιτσας 

# Επικοινωνία με το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. σχετικά με το στάδιο 
έγκρισης της τροποποίησης του ΤΔΠΠ 

# Επικοινωνία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα σχετικά με το 
στάδιο τροποποίησης του ΤΔΠΠ και τις αντίστοιχες 
αλλαγές που απαιτούνται στα τεύχη δημοπράτησης του 
έργου αποκατάστασης του κτιρίου του δημοτικού της 
Βασκίνας 

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

# Καθοδήγηση του κου Αρβανίτη σχετικά με την 
προετοιμασία των διαγωνισμών προμηθειών που έχει 
αναλάβει 

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

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

27 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Συμπλήρωση και Αποστολή Ερωτηματολογίου σχετικά 
με το Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο, προς την ΕΥΣΠΕΔ του 
ΥΠΕΚΑ 

# Σύνταξη τεύχους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού 
σχετικά με την Συμπλήρωση της Έκθεσης του Κέντρου 
Ενημέρωσης της Καστάνιτσας 

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

ΠΠ  ΑΑ
  Α 
 

Α
Ρ

Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ

Ρ
Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ  ΑΥ1 & Σύνολο ΤΔΠΠΑΥ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ

  Α 
 

Α
Ρ# Επικοινωνία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα σχετικά με το Ρ# Επικοινωνία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα σχετικά με το Ρ 

 Τ
Ενημέρωσης της Καστάνιτσας

Τ
Ενημέρωσης της Καστάνιτσας

Επικοινωνία με το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. σχετικά με το στάδιο ΤΕπικοινωνία με το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. σχετικά με το στάδιο 
έγκρισης της τροποποίησης τοΤέγκρισης της τροποποίησης το

  Η
# Σύνταξη τεύχους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού Η# Σύνταξη τεύχους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού 
σχετικά με την Συμπλήρωση της Έκθεσης του Κέντρου Ησχετικά με την Συμπλήρωση της Έκθεσης του Κέντρου 
Ενημέρωσης της ΚαστάνιτσαςΗΕνημέρωσης της ΚαστάνιτσαςΗ  # Σύνταξη τεύχους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού   # Σύνταξη τεύχους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού   Μ
# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 

Μ
# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 

@fdparnonasΜ@fdparnonas.Μ.grΜgrΜ  Α
# Σύνταξη τεύχους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού 

Α
# Σύνταξη τεύχους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού 
σχετικά με την Συμπλήρωση της Έκθεσης του Κέντρου 

Α
σχετικά με την Συμπλήρωση της Έκθεσης του Κέντρου 

# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του Α# Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 
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Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

28 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 

# Συμπλήρωση και αποστολή ερωτηματολογίου 
αξιολόγησης του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 – 2013. 

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

# Εργασίες πρωτοκόλλου 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Χρήστος Χρυσομάλλης 

Γεώργιος Σωτηρίου 
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Μαρία Αναγνωστοπούλου

Α
Μαρία Αναγνωστοπούλου

Χρήστος Χρυσομάλλης ΑΧρήστος Χρυσομάλλης 
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From: ΦΔ Πάρνωνα-Μουστού
To: Δήμα Αγγελική
Subject: FW: Νέα από το ΓΛΚ
Date: Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 9:06:28 πμ

From: Σ.ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ [mailto:s.zogopoulos@prv.ypeka.gr] 
Sent: Thursday, February 13, 2014 8:02 PM
To: 'Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού '; 'ΕΚΒΑΑ '; 'ΕΚΒΑΑ (2) Μάλλιαρης'; 'ΚΑΠΕ'; 'ΚΑΠΕ (2)';
'ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.'; 'ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 2'; 'Οργανισμός Αθήνας (2)'; 'Οργανισμός
Θεσσαλονίκης '; 'Οργανισμός Θεσσαλονίκης (2)'; 'Πράσινο Ταμείο'; 'Φορέας Δέλτα Αξιού Αλιάκμονα
(2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιακμονα'; 'Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού Λουδία
Αλιάκμονα (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας'; 'Φορέας Διαχείρισης
Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου'; 'Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου'; 'Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (2) '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού';
'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
(2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Σαμαριάς'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων'; 'Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Ζακύνθου (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Αλονήσσου Βορείων Σποράδων'; 'Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Δέλτα Έβρου '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου
και Χαράδρας Αράχθου'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας
Αράχθου (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου
(3)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου'; 'Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου
Σαρίας'; 'Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης'; 'Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (2)'; 'Φορέας
Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας'; 'Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου'; 'Φορέας
Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης '; 'Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης'; 'Φορέας
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού'; 'Φορέας Διαχείρισης Π.Ο. Κάρλας
Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου'; 'Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών
Αχέροντα-Καλαμά'; 'Φορέας Διαχείρισης Υγρότοποι Κοτυχίου-Στροφυλίας'; 'Φορέας Διαχείρισης
Υγρότοπων Αμβρακικού'
Subject: Νέα από το ΓΛΚ

Καλημέρα.Στο Σεμινάριο που είμαι  αυτή την βδομάδα μου μεταφέρθηκε κάτι που δεν το ήξερα. Ότι
μέχρι να εγκριθεί ο Π/Υ σας, δεν μπορείτε να κάνετε ανάληψη, πλην αυτών για την
μισθοδοσία.Παρακαλώ προσαρμοστείτε ανάλογα.
Επίσης παρακαλώ όσους δεν έχουν στείλει μισθοδοσία Νοεμβρίου Δεκεμβρίου να στείλουν

Αυτό το email είναι απαλλαγμένο από ιούς και κακόβουλο λογισμικό, επειδή η
προστασία avast! Antivirus είναι ενεργή.ΠΠΠΑυτό το email είναι απαλλαγμένο από ιούς και κακόβουλο λογισμικό, επειδή ηΠΑυτό το email είναι απαλλαγμένο από ιούς και κακόβουλο λογισμικό, επειδή η
προστασία Ππροστασία 

  Αυτό το email είναι απαλλαγμένο από ιούς και κακόβουλο λογισμικό, επειδή η  Αυτό το email είναι απαλλαγμένο από ιούς και κακόβουλο λογισμικό, επειδή η

Α
μισθοδοσία.Παρακαλώ προσαρμοστείτε ανάλογα.

Α
μισθοδοσία.Παρακαλώ προσαρμοστείτε ανάλογα.

ΑΕπίσης παρακαλώ όσους δεν έχουν στείλει μισθοδοσία Νοεμβρίου Δεκεμβρίου να στείλουνΑΕπίσης παρακαλώ όσους δεν έχουν στείλει μισθοδοσία Νοεμβρίου Δεκεμβρίου να στείλουν  Επίσης παρακαλώ όσους δεν έχουν στείλει μισθοδοσία Νοεμβρίου Δεκεμβρίου να στείλουν  Επίσης παρακαλώ όσους δεν έχουν στείλει μισθοδοσία Νοεμβρίου Δεκεμβρίου να στείλουν
ΡΚαλημέρα.Στο Σεμινάριο που είμαιΡΚαλημέρα.Στο Σεμινάριο που είμαι  αυτήΡ αυτή

μέχρι να εγκριθεί ο Π/Υ σας, δεν μπορείτε να κάνετε ανάληψη, πλην αυτών για τηνΡμέχρι να εγκριθεί ο Π/Υ σας, δεν μπορείτε να κάνετε ανάληψη, πλην αυτών για την
μισθοδοσία.Παρακαλώ προσαρμοστείτε ανάλογα.Ρμισθοδοσία.Παρακαλώ προσαρμοστείτε ανάλογα.

   αυτή   αυτή

Α
Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου'; 'Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών

Α
Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου'; 'Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών
Αχέροντα-Καλαμά'; 'Φορέας Διαχείρισης Υγρότοποι Κοτυχίου-Στροφυλίας'; 'Φορέας ΔιαχείρισηςΑΑχέροντα-Καλαμά'; 'Φορέας Διαχείρισης Υγρότοποι Κοτυχίου-Στροφυλίας'; 'Φορέας Διαχείρισης  Αχέροντα-Καλαμά'; 'Φορέας Διαχείρισης Υγρότοποι Κοτυχίου-Στροφυλίας'; 'Φορέας Διαχείρισης  Αχέροντα-Καλαμά'; 'Φορέας Διαχείρισης Υγρότοποι Κοτυχίου-Στροφυλίας'; 'Φορέας ΔιαχείρισηςΑ 

 
Α
Ρ

Σαρίας'; 'Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης'; 'Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (2)'; 'Φορέας

Ρ
Σαρίας'; 'Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης'; 'Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (2)'; 'Φορέας
Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας'; 'Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου'; 'Φορέας

Ρ
Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας'; 'Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου'; 'Φορέας
Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης '; 'Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης'; 'ΦορέαςΡΔιαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης '; 'Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης'; 'Φορέας
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού'; 'Φορέας Διαχείρισης Π.Ο. ΚάρλαςΡΔιαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού'; 'Φορέας Διαχείρισης Π.Ο. Κάρλας
Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου'; 'Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ΠοταμώνΡΜαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου'; 'Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών

  Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας'; 'Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου'; 'Φορέας  Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας'; 'Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου'; 'Φορέας
Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης '; 'Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης'; 'Φορέας  Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης '; 'Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης'; 'Φορέας

Τ
και Χαράδρας Αράχθου'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας

Τ
και Χαράδρας Αράχθου'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας

ΤΑράχθου (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας ΑράχθουΤΑράχθου (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου
(3)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου'; 'Φορέας Διαχείρισης ΚαρπάθουΤ(3)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου'; 'Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου
Σαρίας'; 'Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης'; 'Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (2)'; 'ΦορέαςΤΣαρίας'; 'Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης'; 'Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (2)'; 'Φορέας

  Αράχθου (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου  Αράχθου (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου
(3)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου'; 'Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου

  
(3)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου'; 'Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου

Η
Ζακύνθου (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Αλονήσσου Βορείων Σποράδων'; 'Φορέας

Η
Ζακύνθου (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Αλονήσσου Βορείων Σποράδων'; 'Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου'; 'Φορέας Διαχείρισης ΕθνικούΗΔιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Δέλτα Έβρου '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (2)'; 'Φορέας ΔιαχείρισηςΗΠάρκου Δέλτα Έβρου '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων ΠεριστερίουΗΕθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου
και Χαράδρας Αράχθου'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και ΧαράδραςΗκαι Χαράδρας Αράχθου'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας

  Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού  Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Δέλτα Έβρου '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης  Πάρκου Δέλτα Έβρου '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης

Μ
'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Μ
'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
(2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού ΔρυμούΜ(2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Σαμαριάς'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων'; 'ΦορέαςΜΣαμαριάς'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων'; 'Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου ΠάρκουΜΔιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Ζακύνθου (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Αλονήσσου Βορείων Σποράδων'; 'ΦορέαςΜΖακύνθου (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Αλονήσσου Βορείων Σποράδων'; 'Φορέας

  (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού  (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Σαμαριάς'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων'; 'Φορέας

  
Σαμαριάς'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων'; 'Φορέας

Α
Αλιάκμονα (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας'; 'Φορέας Διαχείρισης

Α
Αλιάκμονα (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας'; 'Φορέας Διαχείρισης
Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου'; 'ΦορέαςΑΔέλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας (2)'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου'; 'Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου'; 'ΦορέαςΑΔιαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης'; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου'; 'Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (2) '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού';ΑΔιαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (2) '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού';
'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού ΠάρνηθαςΑ'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας '; 'Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

mailto:info@fdparnonas.gr
mailto:agelikidima@fdparnonas.gr
http://www.avast.com/
http://www.avast.com/
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Αγγελική ∆ήμα

Από: Φ∆ Πάρνωνα-Μουστού [info@fdparnonas.gr]
Αποστολή: Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014 9:27 πμ
Προς: Ανδρονικίδη ∆έσποινα
Θέμα: FW: Προϋπολογισμοί και Αναλήψεις

 
 
From: Σ.ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ [mailto:s.zogopoulos@prv.ypeka.gr]  
Sent: Monday, February 17, 2014 8:38 AM 
To: 'Φορέας ∆ιαχείρισης Χελμού Βουραϊκού '; 'ΕΚΒΑΑ '; 'ΕΚΒΑΑ (2) Μάλλιαρης'; 'ΚΑΠΕ'; 'ΚΑΠΕ (2)'; 'ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Α.Ε.'; 'ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 2'; 'Οργανισμός Αθήνας (2)'; 'Οργανισμός Θεσσαλονίκης '; 'Οργανισμός Θεσσαλονίκης 
(2)'; 'Πράσινο Ταμείο'; 'Φορέας ∆έλτα Αξιού Αλιάκμονα (2)'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα Αξιού Λουδία Αλιακμονα'; 
'Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα (2)'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας'; 
'Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας (2)'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου'; 'Φορέας 
∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Οίτης'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Ολύμπου'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού 
∆ρυμού Ολύμπου (2) '; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Παρνασσού'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού 
Πάρνηθας '; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Πάρνηθας (2)'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Πρεσπών '; 
'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Σαμαριάς'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων 
Σποράδων'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου '; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου 
Πάρκου Ζακύνθου (2)'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Αλονήσσου Βορείων Σποράδων'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου ∆άσους ∆αδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου ∆έλτα Έβρου '; 'Φορέας 
∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου ∆έλτα Έβρου (2)'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα '; 'Φορέας 
∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου (2)'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου 
και Χαράδρας Αράχθου (3)'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης 
Καρπάθου Σαρίας'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Λίμνης Κερκίνης'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (2)'; 'Φορέας 
∆ιαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Λιμνών 
Κορώνειας Βόλβης '; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου 
Μουστού'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Π.Ο. Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Στενών 
και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα-Καλαμά'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Υγρότοποι Κοτυχίου-Στροφυλίας'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης 
Υγρότοπων Αμβρακικού' 
Subject: Προϋπολογισμοί και Αναλήψεις 

Σε συνέχεια του μηνύματος της Πέμπτης 13/2/2014 περι μη δυνατότητας πραγματοποίησης αναλήψεων μέχρι 
εγκρίσεως του προϋπολογισμού, και το οποίο δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση οφείλω να ξεκαθαρίσω τα εξής:
Αυτή η διάταξη μου μεταφέρθηκε στα σεμινάρια και θεώρησα σκόπιμο να σας το μεταφέρω, κυρίως για να 
προφυλάξω εσάς μην κάνετε κανένα λάθος. 
Αυτή η δέσμευση αναφέρεται στον Νόμο 4111/2013 ¨Αρθρο 2 παρ. 3, οπότε δεν το έβγαλα από το μυαλό μου.Τωρα 
το πώς θα πληρωθούν υποχρεώσεις οι οποίες δεν μπορούν να περιμένουν, είναι ένα θέμα το οποίο με προβληματίζει 
κι εμένα και καλό είναι να απευθυνθείτε στο ΓΛΚ για το πώς θα ξεπεραστεί αυτό.
Αυτά και συγνώμη για την αναστάτωση αλλά θεώρησα πως έπρεπε να σας το μεταφέρω 

Κάντε δεξιό κλικ εδώ, για να 
κάνετε λήψη των  εικόνων . Για 
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του απορρήτου σας, το 
Outlo ok απέτρεψε την 
αυτόματη λήψη αυτής της 
εικόνας από το Internet.

Αυτό το email είναι απαλλαγμένο από ιούς και κακόβουλο λογισμικό, επειδή η προστασία avast! 
Antivirus είναι ενεργή.  
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1

Αγγελική ∆ήμα

Από: Φ∆ Πάρνωνα-Μουστού [info@fdparnonas.gr]
Αποστολή: Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014 9:27 πμ
Προς: Ανδρονικίδη ∆έσποινα
Θέμα: FW: Αναλήψεις και Προϋπολογισμός 

 
 
From: Σ.ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ [mailto:s.zogopoulos@prv.ypeka.gr]  
Sent: Monday, February 17, 2014 2:54 PM 
To: 'Φορέας ∆ιαχείρισης Χελμού Βουραϊκού '; 'ΕΚΒΑΑ '; 'ΕΚΒΑΑ (2) Μάλλιαρης'; 'ΚΑΠΕ'; 'ΚΑΠΕ (2)'; 'ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Α.Ε.'; 'ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 2'; 'Οργανισμός Αθήνας (2)'; 'Οργανισμός Θεσσαλονίκης '; 'Οργανισμός Θεσσαλονίκης 
(2)'; 'Πράσινο Ταμείο'; 'Φορέας ∆έλτα Αξιού Αλιάκμονα (2)'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα Αξιού Λουδία Αλιακμονα'; 
'Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα (2)'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας'; 
'Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας (2)'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου'; 'Φορέας 
∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Οίτης'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Ολύμπου'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού 
∆ρυμού Ολύμπου (2) '; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Παρνασσού'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού 
Πάρνηθας '; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Πάρνηθας (2)'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Πρεσπών '; 
'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Σαμαριάς'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων 
Σποράδων'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου '; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου 
Πάρκου Ζακύνθου (2)'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Αλονήσσου Βορείων Σποράδων'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου ∆άσους ∆αδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου ∆έλτα Έβρου '; 'Φορέας 
∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου ∆έλτα Έβρου (2)'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα '; 'Φορέας 
∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου (2)'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου 
και Χαράδρας Αράχθου (3)'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης 
Καρπάθου Σαρίας'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Λίμνης Κερκίνης'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (2)'; 'Φορέας 
∆ιαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Λιμνών 
Κορώνειας Βόλβης '; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου 
Μουστού'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Π.Ο. Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Στενών 
και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα-Καλαμά'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης Υγρότοποι Κοτυχίου-Στροφυλίας'; 'Φορέας ∆ιαχείρισης 
Υγρότοπων Αμβρακικού' 
Subject: Αναλήψεις και Προϋπολογισμός  

Συνεχίζοντας την συζήτηση για το κατά πόσον μπορούμε να κάνουμε αναλήψεις, χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός, σας μεταφέρω το αποτέλεσμα των επικοινωνιών με το ΓΛΚ.
Επιμένουν στο γράμμα του νόμου 4111/2013 που αναφέρει ότι μπορούν να γίνουν αναλήψεις μόνο αυτές που 
αφορούν την μισθοδοσία.Ακόμα και όταν ανέφερα την εγκύκλιο για τις αναλήψεις παγίων δαπανών δεν άλλαξε η 
γνώμη του.
Επίσης σε αυτό που ανέφεραν κάποιοι ότι αρκεί να έχουν εγκρίνει τον Π/Υ τους οι ίδιοι για να προχωρήσουν σε 
αναλήψεις, πάλι δεν ισχύει όπως μου μεταφέρθηκε από το ΓΛΚ, διότι τον Π/Υ σας εντέλει τον εγκρίνει η ∆ΕΚΟ.
Και κάτι τελευταίο να αναφέρω για την χρήση των ταμειακών διαθεσίμων σας στις 31/12/2013. Αυτά μπορούν να 
ξοδευτούν μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2013 και δεν εμφανίζονται στον Π/Υ του 2014  τον οποίο 
συντάξατε τώρα.
Όταν με το καλό πληρώσετε τις υποχρεώσεις του 2013 με τα ταμειακά διαθέσιμα του 2013, τότε ζητάτε από μας 
τροποποίηση του προϋπολογισμού σας, ώστε να μπορούμε να τα εμφανίσουμε  τόσο στα μηνιαία δελτία όσο και στο 
μητρώο δεσμεύσεων ..
¨όταν τελειώσουν τα απλήρωτα του 2013 και περισσέψουν ταμειακά υπόλοιπα , τότε θα εξεταστεί σε συνεργασία με 
το ΥΠΕΚΑ και το ΓΛΚ η αξιοποίηση του.
Αυτά, ξέρω ότι σας δυσκολεύω αλλά δεν θέλω να κάνουμε κάτι «παράνομο» και να ψάχνουμε μετά πως θα το 
καλύψουμε     
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Αυτό το email είναι απαλλαγμένο από ιούς και κακόβουλο λογισμικό, επειδή η προστασία avast! 
Antivirus είναι ενεργή.  
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