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ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΑΞΗ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» 

ΜΑΪΟΣ 2012 

 

Κατά τη διάρκεια του μηνός Μαΐου 2012, υλοποιήθηκαν περιληπτικά οι εξής δράσεις από το 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα, στα πλαίσια του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Πρόγραμμα για 
την Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας»: 

 

Βαξεβανίδου Ζαφείρω, συντονίστρια έργου 

ΠΕ Δασολόγος 

Διεύθυνση: Οργάνωση και σύνταξη κειμένων σχετικών με την συνάντηση στο ΕΠΠΕΡΑΑ για την 
ένταξη νέων υποέργων στην εγκεκριμένη πράξη του ΕΠΠΕΡΑΑ. Σύνταξη σχεδίου νέου Τεχνικού 
Δελτίου με τις ανάλογες τροποποιήσεις δαπανών και υποέργων. Έλεγχος δαπανών και μηνιαίων 
δελτίων αναφορών έως Απρίλιος 2012. Συνάντηση στα γραφεία του ΕΠΠΕΡΑΑ σχετικά με την ένταξη 
νέων υποέργων στην εγκεκριμένη πράξη του ΕΠΠΕΡΑΑ. 

Σε αναρρωτική άδεια μέχρι 22 Μαΐου 2012. 

 

Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Υπεύθυνος Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης 

ΠΕ Βιολόγος 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης: Σύνταξη επιστολών (προς δήμο Β. Κυνουρίας για έργο 
μονοπατιών του ΦΔ, προς γερμανίδα ερευνήτρια για άδεια διεξαγωγής ερευνητικής εργασίας πεδίου 
στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ, προς εταιρεία  ΜΑΡΜΥΚ για συναινετικές εργασίες σε λατομείο στο 
Πετροβούνι, προς δασαρχείο Σπάρτης για φάκελο εγγράφων εταιρείας ΜΑΡΜΥΚ Ηλιόπουλος, 
σχετικά με τη μεταφορά της έδρας του ΦΔ σε δήμο Β. Κυνουρίας). 

Σύνταξη εγγράφου για τεκμηρίωση συμμετοχής Τρυφωνόπουλου Γιώργου στο 12ο ICZEGAR με 
αναρτημένη ανακοίνωση, σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Τμήματος Προστασίας και 
Διαχείρισης. 

Μελέτη ιστορικού καταπατήσεων-παραβιάσεων περιοχής έλους Κ. Βερβένων για νομική υποστήριξη. 
Επεξεργασία δειγμάτων ερπετών συλλογής αμφιβίων-ερπετών ΦΔΟΠΥΜ. Αποδελτίωση καταγραφών 
πανίδας στην προστατευόμενη περιοχή. Πανιδική αποδελτίωση αυτοψιών φυλάκων. Ηλεκτρονική 
αναζήτηση βιβλίων πανίδας-χλωρίδας και παραγγελία βιβλίων. Ενημέρωση ηλεκτρονικού καταλόγου 
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επιστημονικών βιβλίων - οδηγών πεδίου-κατάστασης παραγγελιών. Επεξεργασία φωτογραφιών για 
αναρτημένη ανακοίνωση στο 12ο ICZEGAR 

Ενημέρωση θεμάτων ΔΣ ΦΔ, προγραμματικής σύμβασης έργου ΦΔ για μονοπάτια. 

Τροποποίηση διεθνούς διαγωνισμού παρακολούθησης. Σύνταξη κειμένων δράσεων/προτάσεων για 
ένταξη στο πράσινο ταμείο, οικονομικός προϋπολογισμός προτάσεων. Συμπλήρωση τεχνικού 
δελτίου Πράσινου ταμείου. Τροποποίηση τεχνικού δελτίου ΦΔ. 

Συναντήσεις: προετοιμασία θεμάτων συνάντησης προσωπικού ΦΔ, συνάντηση γραφείου με 
προσωπικό, ανάθεση εργασιών προσωπικού, συνάντηση προσωπικού για Τεχνικό Δελτίο Πράσινου 
Ταμείου. Ενημέρωση για σχέδιο δράσης τμήματος επόπτευσης/φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης, 
συνάντηση στη Τρίπολη για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών με το συντονιστικό όργανο 
πολιτικής προστασίας, συνάντηση στο Λεωνίδιο με διοικητή πυροσβεστικής υπηρεσίας Τρίπολης και 
περιφερειάρχη πυροσβεστικής για φύλαξη/αντιμετώπιση πυρκαγιών. Συνάντηση με κ. Λάτση για 
πρόταση δημιουργίας λαογραφικού μουσείου στο Κέντρο Ενημέρωσης Καστάνιτσας. Συνάντηση στα 
γραφεία του ΕΠΠΕΡΑΑ για θέματα σχετικά με ένταξη έργων και τροποποίηση τεχνικού δελτίου ΦΔ. 

Τμήμα Επόπτευσης/Φύλαξης & Εφαρμογών Διαχείρισης: αποθήκευση καταγράφων GPS 
φυλάκων 

Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης: ξενάγηση ομάδας βρετανικού 
ταξιδιωτικού πρακτορείου honeyguide, ξενάγηση μεταπτυχιακών φοιτητών βιολογίας Πάτρας σε 
Μουστό και Κέντρο Ενημέρωσης Άστρους. Δελτίο τύπου για πυροπροστασία στην περιοχή ΦΔ. 
Συμμετοχή στον καθαρισμό Πλάτανου και παραλίας Τυρού στα πλαίσια εκδηλώσεων MEDSOS, 
συμμετοχή στη γιορτή φαραγγιών Σίταινας. Συμμετοχή σε υπαίθρια αγορά Άστρους για γιορτή 
Αναλήψεως με περίπτερο του ΦΔ. Αναζήτηση προγραμμάτων επεξεργασίας αρχείων πολυμέσων 
ξεναγών ΦΔ. 

Μηχανοργάνωση: Χωροθέτηση βιβλίων ΦΔ, συλλογής αμφιβίων-ερπετών ΦΔΟΠΥΜ, μεταφορά 
προμήθειας σκάφους σε ΦΔ από προμηθευτή στον Πειραιά. Κατασκευή συστήματος φωτισμού για 
περίπτερο ΦΔ για τη Γιορτή της Αναλήψεως στην υπαίθρια αγορά στο Άστρος Κυνουρίας. 

Γραφείο νομικής υποστήριξης: συνεργασία με τη δικηγόρο του ΦΔ για θέματα διαγωνισμών, 
ενημέρωση νομικής συμβούλου ΦΔ για θέματα προσωπικού.  

 

Μπόγλης Αργύριος, Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης/Τμήμα Επόπτευσης 
Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης 

ΠΕ Δασολόγος 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης: Σύνταξη χαρτών όλων των γνωμοδοτήσεων και των 
αυτοψιών.  

Διόρθωση εισήγησης για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου «Εκμετάλλευση λατομείου Μαρμάρου της Εταιρείας “Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.”, σε έκταση 30,264 στρεμμάτων». 
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Διόρθωση επιστολής για «Συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρων ή 
βιομηχανικών ορυκτών σε δημόσιο λατομικό χώρο στη θέση “Πετροβούνι“ του Δήμου Σπάρτης Δ.Ε. 
Βαρβίτσας Π.Ε Λακωνίας», συνολικής εκτάσεως 95.145,71 τ.μ.. 

Μετάβαση στην θέση “Πετροβούνι” στην περιοχή Βαρβίτσα για αυτοψία του λατομικού χώρου. 

Μετάβαση στην περιοχή του Αγίου Πέτρου για αυτοψία στη θέση «Μεγάλο Γεφύρι» του Δ.Δ. Αγίου 
Πέτρου. 

Σύνταξη αυτοψιών για τον λατομικό χώρο στην περιοχή Βαρβίτσα και τη θέση «Μεγάλο Γεφύρι» στην 
περιοχή του Αγίου Πέτρου. 

Διήμερο εργασίας πεδίου με τον Ανάδοχο του έργου "Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των 
επιμέρους μονάδων της λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού 
Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας ζώνης του", στο πλαίσιο προκαταρκτικής αναγνώρισης και 
αποτύπωσης ορίων υγροτόπων και επιμέρους μονάδων. 

Αποστολή ψηφιακών ορίων χωρικής αρμοδιότητας Φορέα Διαχείρισης στην Ένωση Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Κυνουρίας. 

Επικοινωνία με το «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF Ελλάς» σχετικά με σύνταξη συμφωνητικού 
παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης συγκεκριμένων φωτογραφιών και βίντεο του Φορέα 
Διαχείρισης. 

Ανάρτηση προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού σχετικά με ανάθεση υπηρεσιών εμπειρογνώμονα. 

Τμήμα Επόπτευσης/Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης: οργάνωση τιμολογίων βενζινών και 
των εκτελεσθέντων διαταγών πορείας των κινήσεων των τεσσάρων οχημάτων του ΦΔ. Σύνταξη 
μηνιαίου προγράμματος φύλαξης και εβδομαδιαίου προγράμματος διαδρομών και αποστολή τους 
στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της περιοχής. Εβδομαδιαία έκδοση διαταγών πορείας οχημάτων. 
Οργάνωση φακέλου φύλαξης: Τοποθέτηση των Δελτίων Κίνησης στους αντίστοιχους μήνες της κάθε 
κίνησης με σκοπό να τοποθετηθούν στα Μηνιαία Δελτία Δαπανών (σε αντιστοιχία με τα τιμολόγια 
βενζίνης).  

Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης: Σύνταξη Δελτίου Τύπου σχετικά με την 
επερχόμενη αντιπυρική περίοδο 2012 και τις προγραμματιζόμενες δράσεις του ΦΔ επί αυτής. 
Αποστολή του σχεδίου διακήρυξης του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού αναφορικά στα υλικά 
προώθησης στην μονάδα Γ’ (κα Γκουρβέλου) του ΕΠΠΕΡΑΑ για προέγκριση πριν την προκήρυξή του. 

Μηχανογράφηση: Αναρτήσεις συγκεκριμένων αποφάσεων και λοιπών υποχρεώσεων στην 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

Συναντήσεις-συμμετοχές: Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με τους εργαζομένους του Φορέα 
Διαχείρισης, συνάντηση στη Τρίπολη για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών με το συντονιστικό 
όργανο πολιτικής προστασίας. Συμμετοχή σε υπαίθρια αγορά Άστρους για γιορτή Αναλήψεως με 
περίπτερο του ΦΔ 
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Γραφείο διοικητικών υπηρεσιών: Καθημερινή παρακολούθηση της ημερήσιας χρονοαπασχόλησης 
του προσωπικού, των αδειών. Σύνταξη εντύπων μηνιαίας χρονοαπασχόλησης προσωπικού. Σύνταξη 
εντύπων ημερήσιας χρονοαπασχόλησης. 

Σύνταξη μηνιαίας Έκθεσης εκτελεσθέντος έργου για τον Απρίλιο 2012 του προσωπικού του Φορέα.  

Επικοινωνία με την Πρόεδρο του ΔΣ σχετικά με την διεξαγωγή και οργάνωση του Δ.Σ. Σύνταξη 
εισηγήσεων 4ης συνεδρίασης Δ.Σ.. Συμμετοχή στην 4η συνεδρίαση του Δ.Σ. Αποστολή εισηγήσεων 
στα μέλη του Δ.Σ. Διόρθωση πρακτικού 4ης συνεδρίασης. Σύνταξη αποσπασμάτων πρακτικού 4ης 
συνεδρίασης. Υλοποίηση των αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης του Δ.Σ. για το έτος 2012.  

Συμπλήρωση και αποστολή αρχείου excel με τα στοιχεία των στελεχών του Φορέα Διαχείρισης, 
αναφορικά με εκδήλωση ενδιαφέροντος στα προγραμματιζόμενα σεμινάρια κατάρτισης της ΜΟΔ 
του ΥΠ.ΑΝ.. 

Άλλα έργα: Συμπλήρωση εντύπων για το πρόγραμμα LIFE+ (Communication checklist, Financial 
checklist) στα πλαίσια του Οικονομοτεχνικού ελέγχου από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Συμμετοχή σε τριήμερο οικονομοτεχνικό έλεγχο του προγράμματος LIFE+ από εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στην Σπάρτη και στην περιοχή μελέτης (Τσίντζινα) 
του προγράμματος. Επικοινωνία με τον Ανάδοχο της Δράσης «Παραγωγή Κινηματογραφικού Υλικού 
(DVD)» του προγράμματος LIFE+, και αποστολή του αιτούμενου φωτογραφικού υλικού στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Δράσης. Σύνταξη κειμένων δράσεων/προτάσεων για ένταξη στο πράσινο ταμείο, 
οικονομικός προϋπολογισμός προτάσεων. Συμπλήρωση τεχνικού δελτίου Πράσινου ταμείου. 

 

Αναστόπουλος Δήμος, Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης 

ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης: Σύνταξη εισήγησης για γνωμοδότηση επί της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Εκμετάλλευση λατομείου Μαρμάρου της Εταιρείας 
“Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, σε έκταση 30,264 στρεμμάτων». 

Σύνταξη επιστολής για «Συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρων ή 
βιομηχανικών ορυκτών σε δημόσιο λατομικό χώρο στη θέση “Πετροβούνι“ του Δήμου Σπάρτης Δ.Ε. 
Βαρβίτσας Π.Ε Λακωνίας», συνολικής εκτάσεως 95.145,71 τ.μ.. 

Μετάβαση στην θέση “Πετροβούνι” στην περιοχή Βαρβίτσα για αυτοψία του λατομικού χώρου. 

Μετάβαση στην περιοχή του Αγίου Πέτρου για αυτοψία στη θέση «Μεγάλο Γεφύρι» του Δ.Δ. Αγίου 
Πέτρου. 

Σύνταξη αυτοψιών για τον λατομικό χώρο στην περιοχή Βαρβίτσα και τη θέση «Μεγάλο Γεφύρι» στην 
περιοχή του Αγίου Πέτρου. 

Σύνταξη επιστολής προς το Δασαρχείο Σπάρτης για χορήγηση εγγράφων και ενημερώσεων σχετικά 
με το ιστορικό της εταιρείας ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. και τα διαχειριζόμενα Λατομεία της. 
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Μετάβαση στην Αθήνα για να συμμετάσχω στην «ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ» “Τα 20 χρόνια της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ και το Δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα: Αποτίμηση, Αξιολόγηση και Προοπτικές”. 

Μετάβαση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ώστε να συμμετάσχουμε σε συζήτηση με τους κατοίκους 
των Δολιανών και τον κ. Αντιπεριφερειάχη για τη νομοθεσία των γεωτρήσεων. 

Μηχανογράφηση: Αναρτήσεις των δαπανών του ΦΔ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ σε συνεργασία με την Δήμα 
Αγγελική. 

Γραφείο διοικητικών υπηρεσιών: Απομαγνητοφώνηση και σύνταξη πρακτικού 4ης συνεδρίασης 
Δ.Σ..  

 

Δήμα Αγγελική, Υπεύθυνη Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΠΕ Οικονομολόγος/Λογίστρια 

Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών: Προετοιμασία και σύνταξη Μηνιαίου Δελτίου Δήλωσης 
Δαπανών (ΔΔΔ) με όλα τα συνημμένα αρχεία που απαιτούνται (Αναλυτική Κατάσταση Δαπανών, 
Αρχείο για τις Ταμειακές Δαπάνες), αποστολή του σε ΕΠΠΕΡΑΑ (ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά), 
αποστολή του ηλεκτρονικά σε ΟΠΣ.  

Σύνταξη δήλωσης Φόρου Προμηθειών και πληρωμή σε ΔΟΥ Παρ. Άστρους, προετοιμασία και 
αποστολή των Στατιστικών Πινάκων της ΥΔΕ, συμπλήρωση των τριμηνιαίων Στατιστικών Πινάκων 
και αποστολή τους ηλεκτρονικά στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΛΣΤΑΤ), σύνταξη και αποστολή 
του Μηνιαίου Δελτίου 3 στο ΥΠΕΚΑ για την Δ39 για τον μήνα Απρίλιο, επικοινωνία με το ΥΠΕΚΑ.  

Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού του ΦΔ - εκκαθάριση μισθοδοσίας 
(παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών και ΦΜΥ), πληρωμή μισθοδοσίας των εργαζομένων μέσω 
ΕΤΕ,  καταχώρηση στα βιβλία του Φορέα Διαχείρισης όλων των παραστατικών που αφορούν στις 
οικονομικές πράξεις του (τιμολόγια, αποδείξεις δαπανών, αποδ. Εισπράξεων προμηθευτών ή αποδ. 
Πληρωμών σε προμηθευτές κλπ), ετοιμασία των παραστατικών για τη διενέργεια πληρωμών μετά 
από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών (πληρωμή προμηθευτών, μετακινήσεων μελών του ΔΣ και 
εργαζομένων του ΦΔ, λογαριασμών), διαχείριση Ταμείου, πραγματοποίηση διαφόρων εξωτερικών 
εργασιών (σε τράπεζες, πληρωμή λογαριασμών κλπ.), ανάρτηση των δαπανών του ΦΔ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
σε συνεργασία με τον Αναστόπουλο Δήμο, τήρηση του Παρουσιολογίου του Προσωπικού σε 
συνεργασία με τον Μπόγλη Αργύριο. 

Αποστολή φακέλου για τον Απολογισμό του προγράμματος LIFE+ για το 2ο Εξάμηνο του 2011, 
αποστολή του φακέλου του αιτήματος καταβολής της 4ης δόσης εκταμίευσης από το ΕΠΠΕΡΑΑ 
(Σύνταξη Προϋπολογισμού, Σύνταξη Πινάκων μισθοδοσίας, Σύνταξη Αναλυτικής Κατάστασης 
Δαπανών ΕΠΠΕΡΑΑ), προετοιμασία φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα και αντίγραφα 
παραστατικών για τον Υπόλογο του ΦΔ για την εκταμίευση και επικοινωνία με αυτόν για τον ίδιο 
σκοπό, ετοιμασία εισηγήσεων για το ΔΣ, θεώρηση Δελτίου Αποστολής σε ΔΟΥ Παρ. Άστρους σε 
συνεργασία με τον Αρβανίτη Αδαμάντιο, μετάβαση στο ΙΚΑ Τριπόλεως για τη ρύθμιση οφειλών από 
εκπρόθεσμη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών λόγω καθυστερημένης εκταμίευσης.  
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Δημιουργία και αποστολή αρχείου, ηλεκτρονικά, σε ΤΣΜΕΔΕ, πληρωμή σε ΕΤΕ συνολικών 
Ασφαλιστικών Εισφορών ΙΚΑ & ΤΣΜΕΔΕ, δημιουργία Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και 
Λοιπών, αποστολής της ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) 
του Υπουργείου Οικονομικών (έτσι δημιουργείται κωδικός πληρωμής) και πληρωμή του Φόρου σε 
ΕΤΕ (με τον κωδικό πληρωμής). 

Συνεργασία, επικοινωνία και συναντήσεις με τον κ. Καζάκο Κων/νο, Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ 
για την επίλυση διαφόρων θεμάτων και για εργασίες κλεισίματος της χρήσης 2011 και Ισολογισμού, 
επικοινωνία με άλλους Φορείς, επικοινωνία με την Νομικό του ΦΔ, επικοινωνία με το Ορκωτό 
Λογιστή-Ελεγκτή, επικοινωνία με το ΕΠΠΕΡΑΑ για τα μηνιαία ΔΔΔ, πραγματοποίηση συναντήσεων 
εργασίας με την Πρόεδρο και το υπόλοιπο προσωπικό του ΦΔ.. 

 

Πανταζή Κατερίνα, Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης 

ΤΕ Ξεναγός 

Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης: Αποδελτίωση Δελτίων Τύπου – τήρηση 
αρχείου - ενημέρωση κειμένων Βιογραφικού 2012 - αλληλογραφία με Πρόεδρο ΔΣ – ενημέρωση 
βιβλίου επισκεπτών και αρχείου ξεναγήσεων, επιμέλεια παρουσιάσεων ΦΔ. 

ΕΠΠΕΡΑΑ: παρακολούθηση: σύμβασης Καθαριότητας του υποέργου αυτεπιστασίας ως υπεύθυνη 
έργου - φακέλου Υ1-Υπηρεσίες-Καθαριότητα και συμπλήρωση εντύπων Διαχειριστικής Επάρκειας. 
Επιμέλεια Ανοιχτού Διαγωνισμού Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης για την Παραγωγή εντύπων και 
υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και αποστολή της στο ΕΠΠΕΡΑΑ για έγκριση.  

Ιστοσελίδα: δημοσίευση επισκέψεων σχολείων στην ΠΠ, δημοσίευση Δελτίων Τύπου, προκηρύξεων, 
«ανέβασμα» φωτογραφιών και video.  

Δελτία Τύπου: Σύνταξη και αποστολή σε τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ, μέλη ΔΣ και λοιπούς 
αποδέκτες, Δελτίου Τύπου με θέμα 1) Επισκέπτες από το εξωτερικό στην Προστατευόμενη Περιοχή 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (με παραγωγή συνοδευτικού video) 2) Συνεχίζονται οι 
εθελοντικοί καθαρισμοί στην Προστατευόμενη Περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 3) 
Επίσκεψη ομάδας μεταπτυχιακών φοιτητών Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 4) Ο 
Φορέας Διαχείρισης συμμετέχει στις Γιορτές Φαραγγιών 2012 5) Ο κίνδυνος από τις δασικές 
πυρκαγιές για την αντιπυρική περίοδο 2012 6) Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η Γιορτή των 
Φαραγγιών στη Σίταινα Αρκαδίας (με παραγωγή συνοδευτικού video) 7) Eθελοντικοί καθαρισμοί & 
περιβαλλοντικές δράσεις στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας Καθαρίστε τη Μεσόγειο (με 
παραγωγή συνοδευτικού video) και 8) Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου 2012.  

Ξεναγήσεις: Πραγματοποίηση ξεναγήσεων στον υγρότοπο Μουστού και στο ΚΠΕ Άστρους 1) 
περίπου 16 ατόμων (Άγγλοι) στο πλαίσιο της επίσκεψης της Honeyguide Holidays στην ΠΠ και 5) 
περίπου 14 ατόμων (μεταπτυχιακοί φοιτητές Τμήματος Βιολογίας) από το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Επισκέψεις γνωριμίας σε σχολεία της ΠΠ: με αφορμή την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους για 
θέματα της ΠΠ και παρουσίαση με θέμα «Φορέας Διαχείρισης και Προστατευόμενη Περιοχή»: 1) στο 
Δημοτικό Σχολείο Γκοριτσάς ( 35 μαθητές).  
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Εκδηλώσεις - παρουσιάσεις: Οργάνωση και συντονισμός του εθελοντικού καθαρισμού στο πλαίσιο 
του ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2012 (σύνταξη και αποστολή έντυπων και ηλεκτρονικών επιστολών, 
ΔΤ, δημιουργία αφίσας, δημιουργία ετικετών για αφίσα καμπάνιας, συνεργασία με Δήμους Β. και Ν. 
Κυνουρίας και Δήμο Ευρώτα, οργάνωση εθελοντών κλπ).  Προετοιμασία 3 παρουσιάσεων ΦΔ σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμήματος Βιολογίας-παρουσίαση. Παρουσίαση στο πλαίσιο της Γιορτής 
Φαραγγιών στη Σίταινα με θέμα: Φαράγγια: οι όμορφες ρυτίδες της γης – η περίπτωση του φαραγγιού 
του Λούλουγγα. Οργάνωση επισκέψεων – επιμέλεια παρουσιάσεων, σε Δημοτικά Σχολεία Σελασσίας 
Λακωνίας και Λεωνιδίου Αρκαδίας για παρουσίαση με θέμα «Φορέας Διαχείρισης και 
Προστατευόμενη Περιοχή» στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Συνεργασία με το 
Δήμο Βόρειας Κυνουρίας για μίσθωση περιπτέρου και συμμετοχή του ΦΔ στην Περιφερειακή Έκθεση 
ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012. Συνεννόηση με Δήμο Β. Κυνουρίας για παραχώρηση χώρου - 
συμμετοχή σε υπαίθρια αγορά Άστρους/ γιορτή Αναλήψεως σε περίπτερο του ΦΔ. Συννενόηση με 
πανελλήνια ένωση ερασιτεχνών αστρονόμων για συμμετοχή του ΦΔ στην εκδήλωση 
Αστροεξόρμηση 2012, στο καταφύγιο ΣΑΟΟ, στον Πάρνωνα.  

Γραφείο διοικητικών υπηρεσιών: Τήρηση και Διεκπεραίωση πρωτοκόλλου. Αποστολή πρόσκλησης 
και εισηγήσεων στα μέλη του Δ.Σ. Αποστολή πρακτικού 4ης συνεδρίασης στα μέλη του ΔΣ για 
διορθώσεις. 

Συμμετοχή: 1) σε συνάντηση εργασίας για τρέχοντα θέματα με προσωπικό ΦΔ και 2) σε συνάντηση 
εργασίας για τρέχοντα θέματα με Πρόεδρο ΦΔ.  

Παράρτημα Δημοσίων Σχέσεων: μετά από την επίσκεψη των σχολείων στην ΠΠ του υγροτόπου 
Μουστού και στο ΚΠΕ Άστρους, αποστολή αντίστοιχα ευχαριστήριου mail με συνημμένες 
φωτογραφίες και την σχετική ανάρτηση στο επίσημο site του ΦΔ, σε όλα τα Σχολεία που μας 
επισκέφτηκαν. Ραδιοφωνική συνέντευξη στο: 1) Ράδιο Πολιτεία Λακωνίας για τη συμμετοχή του ΦΔ 
στους εθελοντικούς καθαρισμού ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΕΓΕΙΟ 2012 και 2) ΕΡΑ Αργολίδας - Ναυπλίου για 
τη συμμετοχή του ΦΔ στην Γιορτή Φαραγγιών.  

Άλλα έργα: Συμπλήρωση εντύπων για το πρόγραμμα LIFE+ (Communication checklist, Financial 
checklist) στα πλαίσια του Οικονομοτεχνικού ελέγχου από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Συμμετοχή σε οικονομοτεχνικό έλεγχο του προγράμματος LIFE+ από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στo Δασαρχείο Σπάρτης. Συνεργασία με τον Ανάδοχο της 
Δράσης «Παραγωγή Κινηματογραφικού Υλικού (DVD)» του προγράμματος LIFE+ - συνέντευξη για 
ταινία, στο πλαίσιο υλοποίησης των Δράσεων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης που έχει αναλάβει ο 
ΦΔ.  

Σύνταξη κειμένων δράσεων/προτάσεων για ένταξη στο πράσινο ταμείο, οικονομικός 
προϋπολογισμός προτάσεων. Συμπλήρωση τεχνικού δελτίου Πράσινου ταμείου και αποστολή του 
για έγκριση. 

 

Αρβανίτης Διαμαντής, Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης 

ΔΕ Ξεναγός 
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Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης: Τηλεφωνική επικοινωνία με σχολεία, 
συλλόγους και εθελοντικές ομάδες στην πανελλαδική εκστρατεία «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» υπό τον 
συντονισμό του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. Αποστολή επιστολών σε πεζοπορικούς και πολιτιστικούς 
συλλόγους και σε ΟΤΑ της Π.Π. για τον καθαρισμό. Αφισοκόλληση με θέμα τον καθαρισμό στην 
ευρύτερη περιοχή του Άστρους. Συμμετοχή στο καθαρισμό στο Γεράκι Λακωνίας μαζί με το 
Δημοτικό Σχολείο. Αποστολή δελτίων καταγραφής απορριμμάτων από τους καθαρισμούς στο 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.  

Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Σκούρας Λακωνίας και παρουσίαση στους μαθητές με θέμα 
«Ενημέρωση για τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη δράση του Φορέα Διαχείρισης». 

Αριθμολόγηση και σφράγισμα αποδείξεων είσπραξης για τα προϊόντα του Πράσινου Ταμείου. 
ετοιμασία πακέτων με προϊόντα του Π.Τ. για το περίπτερο του ΦΔ για τη Γιορτή της Αναλήψεως στην 
υπαίθρια αγορά στο Άστρος Κυνουρίας. 

Ξενάγηση επισκεπτών στο ΚΠΕ Καστάνιτσας και ξενάγηση ομάδας μεταπτυχιακών φοιτητών 
βιολογίας από το πανεπιστήμιο της Πάτρας. 

Συμμετοχή στην γιορτή των φαραγγιών στην Σίταινα Αρκαδίας. 

Επεξεργασία βίντεο και φωτογραφικού υλικού από τις δραστηριότητες του Φορέα. 

Τακτική ενημέρωση σελίδας κοινωνικής δικτύωσης του Φορέα (FACEBOOK) με φωτογραφικό υλικό 
και δελτία τύπου από τις δραστηριότητες του Φορέα Διαχείρισης και αποδελτίωση εφημερίδων. 

 

Αναστασιάδη Αγνή, Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης 

ΔΕ Ξεναγός 

Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης: Συμμετοχή στην οργάνωση της 
συνεδρίασης του Δ.Σ. με τηλεφωνική επικοινωνία προς τα μέλη και τήρηση των Πρακτικών της 
συνεδρίασης.  

Επικοινωνία με μέλη του ΔΣ και αποστολή πρακτικών προς υπογραφή αυτών.  

Αποδελτίωση των Δελτίων Τύπου του ΦΔ και τήρηση σχετικού αρχείου. 

Ενημέρωση ηλεκτρονικού ημερολογίου με τις δραστηριότητες του Τμήματος Πληροφόρησης, 
Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας.  

Ενημέρωση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.  

Οργάνωση και ενημέρωση φωτογραφικού αρχείου του ΦΔ. 

Καταγραφή βιβλίων και οργάνωση βιβλιοθήκης του ΦΔ. 

Συμμετοχή στην παρουσίαση με θέμα «Φορέας Διαχείρισης και Προστατευόμενη Περιοχή Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο Δημοτικό Σχολείο Σκούρας του Νομού Λακωνίας.   
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Διεξαγωγή ξενάγησης στο πεδίο με δενδρόκεδρο στην περιοχή της Μονής Μαλεβής και ξενάγηση 
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου ομάδας μεταπτυχιακών φοιτητών του 
τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας.  

Συμμετοχή στη διεξαγωγή της πανελλήνιας εκστρατείας εθελοντικών καθαρισμών «MED SOS - 
Καθαρίστε τη Μεσόγειο 2012» που πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένες περιοχές της 
Προστατευόμενης Περιοχής του ΦΔ.  

Συμμετοχή στη σύνταξη πρότασης για τη χρηματοδότηση έργων από το «Πράσινο Ταμείο». 

Συμμετοχή σε υπαίθρια αγορά Άστρους για γιορτή Αναλήψεως με περίπτερο του ΦΔ 

 

Δημάκου Φωτεινή, Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης 

ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 

Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης: 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 παράνομων δραστηριοτήτων, καταγραφή τους και 
ενημέρωση του Υπεύθυνου φύλαξης. Διενέργεια επιτόπιων αυτοψιών. Καταγραφή ορνιθοπανίδας 
της υγροτοπικής περιοχής του Μουστού. Συντήρηση εξοπλισμού οχημάτων και εξοπλισμού 
πυρόσβεσης. Αφισοκόλληση στην περιοχή για τη δράση Medsos. Τις ημέρες του μήνα όπου δεν 
υπήρχε κάποια παράνομη δραστηριότητα στο πεδίο οι φύλακες επόπτευαν την περιοχή έδρας τους 
με περιπολίες οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στα δελτία κινήσεως των οχημάτων τους. Οι 
περιπολίες αυτές γίνονταν βάση συγκεκριμένου προγράμματος δρομολογίων και με τις χιλιομετρικές 
αποστάσεις που έκαναν από περιοχή σε περιοχή. 

Σύνταξη αναφοράς προσωπικού φύλαξης για το μήνα Απρίλιο. 

Συμμετοχή: 1) σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ για τα τρέχοντα θέματα 2) σε ξενάγηση 
Ηoneyguide Ηolidays Group στην περιοχή του Μουστού 3) σε διήμερο εργασίας πεδίου με τον 
Μπόγλη Αργύριο και τον Ανάδοχο του έργου "Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των 
επιμέρους μονάδων της λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού 
Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας ζώνης του", στο πλαίσιο προκαταρκτικής αναγνώρισης και 
αποτύπωσης ορίων υγροτόπων και επιμέρους μονάδων 4) σε ξενάγηση σε ομάδα μεταπτυχιακών 
φοιτητών βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.  

 

Δημητρακόπουλος Ιωάννης, Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών 
διαχείρισης 

ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 

Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης: 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 παράνομων δραστηριοτήτων, καταγραφή τους και 
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ενημέρωση του Υπεύθυνου φύλαξης. Διενέργεια επιτόπιων αυτοψιών. Συντήρηση εξοπλισμού 
οχημάτων. Καταγραφή ορνιθοπανίδας της υγροτοπικής περιοχής του Μουστού. Κατάσβεση 
πυρκαγιών σε συνεργασία με την Π.Υ. Άστρους. Συντήρηση εξοπλισμού οχημάτων και εξοπλισμού 
πυρόσβεσης. Αφισοκόλληση στην περιοχή για τη δράση Medsos. Τις ημέρες του μήνα όπου δεν 
υπήρχε κάποια παράνομη δραστηριότητα στο πεδίο οι φύλακες επόπτευαν την περιοχή έδρας τους 
με περιπολίες οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στα δελτία κινήσεως των οχημάτων τους. Οι 
περιπολίες αυτές γίνονταν βάση συγκεκριμένου προγράμματος δρομολογίων και με τις χιλιομετρικές 
αποστάσεις που έκαναν από περιοχή σε περιοχή. 

Συμμετοχή: 1) σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ για τα τρέχοντα θέματα  2) παρουσία στο 
Astroman Triathlon που διεξήχθη στο Παράλιο Άστρος 3) στη δράση Medsos στον καθαρισμό του 
καταρράκτη νυφών στον Πλάτανο . 

 

Πλακοκέφαλος Ηλίας, Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης 

ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 

Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης: 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 παράνομων δραστηριοτήτων, καταγραφή τους και 
ενημέρωση του Υπεύθυνου φύλαξης. Διενέργεια επιτόπιων αυτοψιών. Συντήρηση εξοπλισμού 
οχημάτων και εξοπλισμού πυρόσβεσης. Καθαρισμός μονοπατιού στο Φαράγγι του Λούλουγκα. Τις 
ημέρες του μήνα όπου δεν υπήρχε κάποια παράνομη δραστηριότητα στο πεδίο οι φύλακες 
επόπτευαν την περιοχή έδρας τους με περιπολίες οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στα δελτία 
κινήσεως των οχημάτων τους. Οι περιπολίες αυτές γίνονταν βάση συγκεκριμένου προγράμματος 
δρομολογίων και με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που έκαναν από περιοχή σε περιοχή. 

Συμμετοχή: 1) σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ για τα τρέχοντα θέματα 2) σε ξενάγηση σε 
ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών 3) στη δράση Medsos στον 
καθαρισμό του καταρράκτη Νυφών στον Πλάτανο 4) σε συνάντηση για το πρόγραμμα LIFE+  που 
πραγματοποιήθηκε στην Σπάρτη και στην περιοχή μελέτης (Τσίντζινα) μαζί με τον Μπόγλη Αργύριο 
και την Πανταζή Αικατερίνη. 

 

Κωλέττης Γεώργιος, Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης 

ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 

Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης: 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 παράνομων δραστηριοτήτων, καταγραφή τους και 
ενημέρωση του Υπεύθυνου φύλαξης. Διενέργεια επιτόπιων αυτοψιών. Συντήρηση εξοπλισμού 
οχημάτων και εξοπλισμού πυρόσβεσης. Τις ημέρες του μήνα όπου δεν υπήρχε κάποια παράνομη 
δραστηριότητα στο πεδίο οι φύλακες επόπτευαν την περιοχή έδρας τους με περιπολίες οι οποίες 
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καταγράφονται αναλυτικά στα δελτία κινήσεως των οχημάτων τους. Οι περιπολίες αυτές γίνονταν 
βάση συγκεκριμένου προγράμματος δρομολογίων και με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που έκαναν 
από περιοχή σε περιοχή.  

Συμμετοχή: 1) σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ για τα τρέχοντα θέματα 2) σε ξενάγηση σε 
ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών 3) παρουσία στο Astroman 
Triathlon που διεξήχθη στο Παράλιο Άστρος 4) στη δράση Medsos στον καθαρισμό του καταρράκτη 
Νυφών στον Πλάτανο. 

 

Λυτρίβης Γεώργιος, Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης 

ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 

Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης: 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 παράνομων δραστηριοτήτων, καταγραφή τους και 
ενημέρωση του Υπεύθυνου φύλαξης. Διενέργεια επιτόπιων αυτοψιών. Συντήρηση εξοπλισμού 
οχημάτων και εξοπλισμού πυρόσβεσης. Καθαρισμός μονοπατιού στο Φαράγγι του Λούλουγκα. 
Αφισοκόλληση στην περιοχή για τη δράση Medsos. Τις ημέρες του μήνα όπου δεν υπήρχε κάποια 
παράνομη δραστηριότητα στο πεδίο οι φύλακες επόπτευαν την περιοχή έδρας τους με περιπολίες οι 
οποίες καταγράφονται αναλυτικά στα δελτία κινήσεως των οχημάτων τους. Οι περιπολίες αυτές 
γίνονταν βάση συγκεκριμένου προγράμματος δρομολογίων και με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που 
έκαναν από περιοχή σε περιοχή. 

Συμμετοχή: 1) σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ για τα τρέχοντα θέματα 2) στη δράση 
Medsos στον καθαρισμό του καταρράκτη νυφών στον Πλάτανο 3) στη δράση Medsos στον 
καθαρισμό στον Τυρό 4) στη δράση Medsos στον καθαρισμό στο Γεράκι . 
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ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

Αναστασιάδη Αγνή 

 

Αναστόπουλος Δήμος 

 

Αρβανίτης Διαμαντής 

 

Βαξεβανίδου Ζαφείρω 

 

Δήμα Αγγελική  

 

Δημάκου Φωτεινή 

 

Δημητρακόπουλος Ιωάννης 

 

 

Κωλέττης Γεώργιος 

 

Λυτρίβης Γεώργιος 

 

Μπόγλης Αργύριος 

 

Πανταζή Αικατερίνη 

 

Πλακοκέφαλος Ηλίας 

 

Τρυφωνόπουλος Γεώργιος 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

5/6/2012 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΑΞΗ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 

 
Κατά τη διάρκεια του μηνός Ιουνίου 2012, υλοποιήθηκαν περιληπτικά οι εξής δράσεις από το 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα, στα πλαίσια του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Πρόγραμμα για 
την Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας»: 

 
Βαξεβανίδου Ζαφείρω, συντονίστρια έργου 
ΠΕ Δασολόγος 
Διεύθυνση: Σύνταξη σχεδίου νέου Τεχνικού Δελτίου με τις ανάλογες τροποποιήσεις δαπανών και 
υποέργων. Έλεγχος δαπανών και μηνιαίων δελτίων δαπανών έως Μάιος 2012. Οργάνωση 
υπολογιστικού φύλλου εκταμιεύσεων. Επικοινωνία με Διαχειριστική Αρχή σχετικά με τις δαπάνες και 
τον τρόπο υλοποίησης του έργου ΕΠΠΕΡΑΑ. Έλεγχος παραδοτέων αναδόχων και προσωπικού. 
Ανανέωση και επικαιροποίηση αρχείου παρακολούθησης Υποέργου 1. Σύνταξη εξαμηνιαίου δελτίου 
πορείας υλοποίησης έργου. 
Σύνταξη εισηγήσεων για το επόμενο Δ.Σ. 
Οργάνωση συνάντησης προσωπικού. Καταγραφή εργασιών προσωπικού και καταμερισμός 
εργασιών. Συμμετοχή στη συνάντηση με πρόεδρο και μέλος Δ.Σ. Συμμετοχή στη συνάντηση 
προσωπικού. 
Σύνταξη και διαμόρφωση Πρώτης Έκθεσης Αναφοράς ΕΠΠΕΡΑΑ. Σύνταξη Εξαμηνιαίας έκθεσης 
πορείας υλοποίησης έργου ΕΠΠΕΡΑΑ. 
Τμήμα Επόπτευσης/Παρακολούθησης και Εφαρμογών διαχείρισης: Οργάνωση φακέλου 
φύλαξης. Καταχώρηση νέων διαταγών πορείας, φωτογραφιών, αυτοψιών κ.λπ. Βιβλιοδεσία 
συμβάντων φύλαξης έτους 2011. Καταχώρηση αυτοψιών. Έλεγχος αυτοψιών 2011 για τυχόν 
παραλείψεις. Οργάνωση συνάντησης με Δασαρχείο, Δήμο Β. Κυνουρίας και Κυνηγετικό Σύλλογο 
Άστρους. Σύνταξη προγράμματος φύλαξης εβδομαδιαίως και έκδοση διαταγών πορείας. Σύνταξη 
μηνιαίου προγράμματος φύλαξης. 
Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας: επικαιροποίηση κειμένων δικτυακού 
τόπου σχετικά με παραδοτέα ΕΠΠΕΡΑΑ. 
 

Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Υπεύθυνος Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης 
ΠΕ Βιολόγος 
Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης: Σύνταξη επιστολών (για ερευνητικές εργασίες στην 
Προστατευόμενη Περιοχή ΦΔ, σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επιστολές Τμήματος Προστασίας 
και Διαχείρισης για χωροθετήσεις, γνωμοδοτήσεις για δραστηριότητες στην ΠΠ του ΦΔ, δελτία 
αυτοψίας). 
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Αναφορά εκτελεσθέντος έργου Μαΐου Τρυφωνόπουλου Γιώργου, σύνταξη ετήσιας έκθεσης 
πεπραγμένων έτους 2011 Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης, σύνταξη ετήσιας έκθεσης δράσης 
έτους 2012 Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης. 
Επεξεργασία δειγμάτων ερπετών συλλογής αμφιβίων-ερπετών ΦΔΟΠΥΜ. Αποδελτίωση καταγραφών 
πανίδας στην προστατευόμενη περιοχή. Πανιδική αποδελτίωση αυτοψιών φυλάκων. Ηλεκτρονική 
αναζήτηση βιβλίων πανίδας-χλωρίδας και παραγγελία βιβλίων. Επεξεργασία 
δεδομένων/φωτογραφιών για αναρτημένη ανακοίνωση στο 12ο ICZEGAR, σχεδίαση αναρτημένης 
ανακοίνωσης συμμετοχής στο Συνέδριο, εγγραφή/πληρωμή, συμμετοχή στο Συνέδριο στην Αθήνα. 
Αυτοψία σε λατομείο Μαρμύκ Ηλιόπουλος με δασαρχείο Σπάρτης, αυτοψία σε λατομείο 
Κοντογιάννη. 
Αξιολόγηση διαγωνισμού εμπειρογνώμονα, σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης και σχεδίου σύμβασης 
αναδόχου. 
Συναντήσεις: προετοιμασία θεμάτων συνάντησης προσωπικού ΦΔ, συνάντηση γραφείου με 
προσωπικό, ανάθεση εργασιών προσωπικού. Συνάντηση εργασίας/ενημέρωσης με Προέδρο ΦΔ στο 
Άστρος για θέματα ΦΔ. 
Τροποποίηση διεθνούς διαγωνισμού παρακολούθησης.  
Συμπλήρωση τεχνικού δελτίου Πράσινου Ταμείου, ετοιμασία/αποστολή φάκελου πράσινου ταμείου, 
αποστολή πινάκα εκτελεσμένων έργων Πράσινου Ταμείου 2011. 
Συνάντηση με καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου κ. Μπουράνη για συνεργασία σε πρόταση 
LIFE+, σύνταξη πρότασης LIFE+, οικονομικός προϋπολογισμός πρότασης. 
Πρόγραμμα εργαζομένων-παρουσίες-άδειες, εβδομαδιαία προγράμματα εργαζομένων Ιουνίου.  
Εργασία πεδίου με επιστήμονες του ΕΚΒΥ στην ΠΑΠ Μουστού, εργασία πεδίου με καθηγητή 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου κ. Μπουράνη σχετικά με πρόταση LIFE+. 
Αξιολόγηση παραδοτέου υπηρεσίας «Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους 
μονάδων της λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού Πάρκου και της 
ευρύτερης παράκτιας ζώνης του». 
Τμήμα Επόπτευσης/Φύλαξης & Εφαρμογών Διαχείρισης: αποθήκευση καταγράφων GPS 
φυλάκων, καθορισμός σημείων δειγματοληψίας/μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων 
λιμνοθάλασσας Μουστού και δόκιμη μετρήσεων. 
Μηχανοργάνωση: Τεχνικός-μηχανικός έλεγχος οχήματος ΦΔ στο Άργος. 
Γραφείο νομικής υποστήριξης: συνάντηση με τη δικηγόρο του ΦΔ για θέματα τεχνικού δελτίου 
στην Αθήνα, ενημέρωση νομικής συμβούλου ΦΔ για θέματα προσωπικού.  

 
Μπόγλης Αργύριος, Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης/Τμήμα Επόπτευσης 
Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης 
ΠΕ Δασολόγος 
Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης: Σύνταξη χαρτών όλων των γνωμοδοτήσεων και των 
αυτοψιών.  
Σύνταξη εισήγησης για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου «Εκμετάλλευση λατομείου Μαρμάρου της Εταιρείας “Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.”, σε έκταση 30,264 στρεμμάτων». 
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Σύνταξη εισήγησης για γνωμοδότηση παράτασης μίσθωσης λατομείου αδρανών υλικών ειδικής 
χρήσης (πρώτη ύλη ασβεστοποιΐας) ιδιοκτησίας «ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ &ΣΙΑ», σε δημόσια 
δασική έκταση 33,818 στρεμμάτων, στη θέση “Μπογραίϊκα” της Τ.Κ. Αγίου Πέτρου, του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας, στη Π.Ε. Αρκαδίας  
Σύνταξη εισήγησης για γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση «Φωτοβολταϊκού Σταθμού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ιδιοκτησίας του κ. Γκαύρου Ηλία συνολικής ισχύος 99,63 KWp στη 
θέση “Σταφίδα”, του Τ.Κ. Κουτρούφων, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας 
Αρκαδίας». 
Σύνταξη εισήγησης για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 2,4MW και 
των συνοδών σε αυτό έργων στη θέση “Τσούμος”, της Τ.Κ. Πουλήθρων της Δ.Ε. Λεωνιδίου του Δήμου 
Νότιας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας». 
Σύνταξη εισήγησης για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για τα συνοδά έργα υποδομής του έργου «ΑΣΠΗΕ 
συνολικής ισχύος 6,8MW στη θέση “Λουπουνάρια”, Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας 
Λακωνίας». 
Σύνταξη επιστολών σχετικά με: Χωροθέτηση οικοπέδου σε σχέση με τα όρια χωρικής αρμοδιότητας 
του ΦΔ στη θέση Χεροννήσι, χωροθέτηση ανεμογεννητριών σε σχέση με τα όρια χωρικής 
αρμοδιότητας του ΦΔ και χωροθέτηση γεώτρησης σε σχέση με τα όρια χωρικής αρμοδιότητας του 
ΦΔ. 
Συμβολή στην σύνταξη επιστολής σχετικά με αίτημα παροχής γνωμοδότησης για την εγκατάσταση 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πελέτες βιομάζας 
ισχύος 5,0 MW στη θέση “Γεράκι” Δήμου Ευρώτα, νομού Λακωνίας. 
Μετάβαση στην θέση “Μπογραιικα” στην περιοχή Αγίου Πέτρου για αυτοψία του λατομικού χώρου 
σχετικά με την τήρηση ή μη των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων του έργου. 
Μετάβαση στην θέση «Σταφίδα» στην περιοχή Κούτρουφα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για 
αυτοψία στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης φωτοβολταϊκού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σύνταξη δελτίου αυτοψίας. 
Μετάβαση στην θέση «Λουπουνάρια» στην περιοχή Μαρί για αυτοψία σχετικά με τα συνοδά έργα 
υποδομής (νέα διάνοιξη δρόμου) έργου ΑΣΠΗΕ και σύνταξη δελτίου αυτοψίας. 
Μετάβαση στην θέση «Τσούμος» στην περιοχή Πούλιθρα για αυτοψία σε χώρο που προτείνεται για 
ίδρυση ΑΣΠΗΕ και σύνταξη δελτίου αυτοψίας. 
Σύνταξη αυτοψιών για τον λατομικό χώρο στην περιοχή Βαρβίτσα και τη θέση «Μεγάλο Γεφύρι» στην 
περιοχή του Αγίου Πέτρου και σύνταξη δελτίου αυτοψίας. 
Συμβολή στην σύνταξη Σχεδίου Δράσης 2012 του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης. Συμβολή 
στην σύνταξη της πρώτης έκθεσης αναφοράς υλοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και αξιολόγηση 
εφαρμογής των όρων προστασίας της ΠΠΟΠΥΜ. 
Τριήμερο εργασίας πεδίου με τον Ανάδοχο του έργου "Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση 
των επιμέρους μονάδων της λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού 
Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας ζώνης του", στο πλαίσιο της φυτοκοινωνιολογικής έρευνας των 
υγροτοπικών εκτάσεων με πραγματοποίηση δειγματοληψιών βλάστησης. 
Έλεγχος πορείας εργασιών του έργου "Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους 
μονάδων της λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού Πάρκου και της 
ευρύτερης παράκτιας ζώνης του" και επικοινωνία με τον Ανάδοχο, ως Υπεύθυνος Έργου. 
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Παραλαβή Παραδοτέου του έργου "Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους 
μονάδων της λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού Πάρκου και της 
ευρύτερης παράκτιας ζώνης του". Αξιολόγηση αυτού, σύνταξη Πρωτοκόλλου Τμηματικής Ποιοτικής 
και Ποσοτικής Παραλαβής και Δελτίου Έγκρισης Δαπάνης, ως Υπεύθυνος Έργου. 
Σύνταξη χάρτη για συμμετοχή στο 12ο Διεθνές Συνέδριο Ζωογεωγραφίας Οικολογίας και Εξέλιξης 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου (ICZEGAR 12) με ανάρτηση Poster. 
Ψηφιοποίηση Οδικού Δικτύου με την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). 
Διερεύνηση τρόπου διόρθωσης των ορίων της ΠΠ σε σημεία που είναι ασαφή από την περιγραφή 
αυτών στην ΚΥΑ. 
Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης: Σύνταξη χάρτη με τα όρια των 
προστατευόμενων περιοχών του ΦΔ για συμμετοχή στο 7η Περιφερειακή Έκθεση ΑΡΚΑΔΙΚΟ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ. Συμβολή στην παραγωγή αφισών για συμμετοχή στο 7η Περιφερειακή Έκθεση 
ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ. 
Συναντήσεις-συμμετοχές: Συνάντηση εργασίας με Πρόεδρο ΔΣ του ΦΔ και τον κ. Χρυσομμάλη, 
μέλος ΔΣ για τα τρέχοντα θέματα του ΦΔ. Συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ για τα τρέχοντα 
θέματα του ΦΔ. Συνάντηση εργασίας με την Πρόεδρο ΔΣ του ΦΔ και την Νομικό Σύμβουλο γα τα 
τρέχοντα θέματα του ΦΔ. 
Γραφείο διοικητικών υπηρεσιών: Σύνταξη μηνιαίας Έκθεσης εκτελεσθέντος έργου για τον Μάιο 
2012 του προσωπικού του Φορέα.  
Άλλα έργα: Σύνταξη κειμένου σχετικά με την χρήση και τα οφέλη των Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών (GIS) και της συσκευής για εργασία πεδίου (ArcPad), στο πλαίσιο σύνταξης πρότασης 
νέου έργου LIFE. 
 

Αναστόπουλος Δήμος, Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης 
ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος 
Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης:  
Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 
«Εκμετάλλευση λατομείου Μαρμάρου της Εταιρείας “Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, 
σε έκταση 30,264 στρεμμάτων». 
Εισήγηση για γνωμοδότηση παράτασης μίσθωσης λατομείου αδρανών υλικών ειδικής χρήσης 
(πρώτη ύλη ασβεστοποιΐας) ιδιοκτησίας «ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ &ΣΙΑ», σε δημόσια δασική 
έκταση 33,818 στρεμμάτων, στη θέση “Μπογραίϊκα” της Τ.Κ. Αγίου Πέτρου, του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας, στη Π.Ε. Αρκαδίας  
Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση «Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας ιδιοκτησίας του κ. Γκαύρου Ηλία συνολικής ισχύος 99,63 KWp στη θέση 
“Σταφίδα”, του Τ.Κ. Κουτρούφων, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας 
Αρκαδίας». 
Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 2,4MW και των 
συνοδών σε αυτό έργων στη θέση “Τσούμος”, της Τ.Κ. Πουλήθρων της Δ.Ε. Λεωνιδίου του Δήμου 
Νότιας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας». 
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Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για τα συνοδά έργα υποδομής του έργου «ΑΣΠΗΕ 
συνολικής ισχύος 6,8MW στη θέση “Λουπουνάρια”, Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας 
Λακωνίας». 
Σύνταξη επιστολής-καταγγελίας μέσω fax προς το Αστυνομικό Τμήμα Παραλίου Άστρους με θέμα: 
«Ολική καταστροφή της βλάστησης στον υγρότοπο Κάτω Βερβένων». 
Σύνταξη επιστολής προς τις Αρμόδιες Υπηρεσίες, διότι έπειτα από επιτόπια αυτοψία που 
διενεργήθηκε από το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα, στις 19/06/2012 και ώρα 12:00 π.μ, 
διαπιστώθηκε όχημα γεωργικού τύπου (τρακτέρ) να έχει πραγματοποιήσει απογύμνωση μεγάλης 
έκτασης από την φυσική της υγροτοπική βλάστηση,, συγκεκριμένα από καλάμια (Phragmites 
australis) στον Υγρότοπο των Κάτω Βερβένων, πλησίον του εστιατορίου «Μπαταρόλας» επί της 
επαρχιακής οδού Άργους - Παραλίου Άστρους. 
Σύνταξη επιστολής σχετικά με αίτημα παροχής γνωμοδότησης για την εγκατάσταση σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πελέτες βιομάζας ισχύος 5,0 MW 
στη θέση “Γεράκι” Δήμου Ευρώτα, νομού Λακωνίας. 
Μετάβαση στην θέση “Πετροβούνι” στην περιοχή Βαρβίτσα για αυτοψία του λατομικού χώρου. 
Μετάβαση στην θέση “Μπογραιικα” στην περιοχή Αγίου Πέτρου για αυτοψία του λατομικού χώρου. 
Μετάβαση στην θέση «Σταφίδα» στην περιοχή Κούτρουφα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για 
αυτοψία στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης φωτοβολταϊκού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Μετάβαση στην θέση «Λουπουνάρια» στην περιοχή Μαρί για αυτοψία σχετικά με τα συνοδά έργα 
υποδομής (νέα διάνοιξη δρόμου) του έργου ΑΣΠΗΕ. 
Μετάβαση στην θέση «Τσούμος» στην περιοχή Πούλιθρα για αυτοψία σε χώρο που προτείνεται για 
ίδρυση ΑΣΠΗΕ. 
Μηχανογράφηση: Αναρτήσεις των δαπανών του ΦΔ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ σε συνεργασία με την Δήμα 
Αγγελική. 
 

Δήμα Αγγελική, Υπεύθυνη Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών 
ΠΕ Οικονομολόγος/Λογίστρια 
Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών:  
Κατά το μήνα Ιούνιο 2012 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:    
Προετοιμασία και σύνταξη Μηνιαίου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) με όλα τα συνημμένα αρχεία 
που απαιτούνται (Αναλυτική Κατάσταση Δαπανών, Αρχείο για τις Ταμειακές Δαπάνες), αποστολή του 
σε ΕΠΠΕΡΑΑ (ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά), αποστολή του ηλεκτρονικά σε ΟΠΣ.  
Σύνταξη δήλωσης Φόρου Προμηθειών και πληρωμή σε ΔΟΥ Παρ. Άστρους, σύνταξη και αποστολή 
του Μηνιαίου Δελτίου 3 στο ΥΠΕΚΑ για την Δ39 για τον μήνα Μάιο, σύνταξη και αποστολή του 
Ετήσιου Δελτίου 3 για το έτος 2011, επικοινωνία με το ΥΠΕΚΑ.  
Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού του ΦΔ - εκκαθάριση μισθοδοσίας 
(παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών και ΦΜΥ), πληρωμή μισθοδοσίας των εργαζομένων μέσω 
ΕΤΕ,  καταχώρηση στα βιβλία του Φορέα Διαχείρισης όλων των παραστατικών που αφορούν στις 
οικονομικές πράξεις του (τιμολόγια, αποδείξεις δαπανών, αποδ. Εισπράξεων προμηθευτών ή αποδ. 
Πληρωμών σε προμηθευτές κλπ), ετοιμασία των παραστατικών για τη διενέργεια πληρωμών μετά 
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από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών (πληρωμή προμηθευτών, μετακινήσεων μελών του ΔΣ και 
εργαζομένων του ΦΔ, λογαριασμών), διαχείριση Ταμείου, πραγματοποίηση διαφόρων εξωτερικών 
εργασιών (σε τράπεζες, πληρωμή λογαριασμών κλπ.), ανάρτηση των δαπανών του ΦΔ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
σε συνεργασία με τον Αναστόπουλο Δήμο. 
Αποστολή του φακέλου του αιτήματος καταβολής της 5ης δόσης εκταμίευσης από το ΕΠΠΕΡΑΑ 
(Σύνταξη Προϋπολογισμού, Σύνταξη Πινάκων μισθοδοσίας, Σύνταξη Αναλυτικής Κατάστασης 
Δαπανών ΕΠΠΕΡΑΑ, Σύνταξη Πινάκων για την Πορεία Πληρωμών των Προηγούμενων 
Εκταμιεύσεων), προετοιμασία και αποστολή φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα και αντίγραφα 
παραστατικών για τον Υπόλογο του ΦΔ για την εκταμίευση και επικοινωνία με αυτόν για τον ίδιο 
σκοπό.  
Υποβολή δικαιολογητικών στην ΕΤΕ για την ανανέωση της γνωμάτευσης για τη νομιμοποίηση των 
εκπροσώπων, σε συνεργασία με τη Συντονίστρια και τη Νομικό του ΦΔ. 
Δημιουργία και αποστολή αρχείου, ηλεκτρονικά, σε ΤΣΜΕΔΕ, πληρωμή σε ΕΤΕ συνολικών 
Ασφαλιστικών Εισφορών ΙΚΑ & ΤΣΜΕΔΕ, συνεργασία, επικοινωνία και συναντήσεις με τον κ. Καζάκο 
Κων/νο, Λογιστή – Φοροτεχνικό του ΦΔ για την επίλυση διαφόρων θεμάτων, επικοινωνία με άλλους 
Φορείς, επικοινωνία με την Νομικό του ΦΔ, επικοινωνία με το Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή, επικοινωνία 
με το ΕΠΠΕΡΑΑ για τα μηνιαία ΔΔΔ, πραγματοποίηση συναντήσεων εργασίας με την Πρόεδρο και το 
υπόλοιπο προσωπικό του ΦΔ. 
 

Aγγελική Δημητρακοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας 
και Εκπαίδευσης 
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος 
Γραφείο διοικητικών υπηρεσιών:  
Διεκπεραίωση πρωτοκόλλου - Αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας σε φακέλους - Καθημερινή 
παρακολούθηση του email: info@fdparnonas.gr και διανομή των μηνυμάτων στο προσωπικό 
του ΦΔ. 
Συμμετοχή: 1) σε συνάντηση εργασίας για τρέχοντα θέματα με το προσωπικό του ΦΔ και 2) σε 
συνάντηση εργασίας για τρέχοντα θέματα με Πρόεδρο ΦΔ. 
ΕΠΠΕΡΑΑ: Παρακολούθηση της σύμβασης Καθαριότητας του υποέργου αυτεπιστασίας - 
φακέλου Υ1-Υπηρεσίες-Καθαριότητα 
 
Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης:  
Παρακολούθηση του email: press@fdparnonas.gr  
Αρκαδικό Πανόραμα: Δημιουργία αφίσας «Γίνε Εθελοντής Για Τη Φύση» για την προβολή της 
στην έκθεση. Δημιουργία αίτηση εθελοντή με σκοπό τη δημιουργία ομάδας εθελοντών. Διήμερη 
συμμετοχή στην έκθεση Αρκαδικό Πανόραμα, στο περίπτερο που Δήμου Β. Κυνουρίας, όπου και 
φιλοξενήθηκε ο ΦΔ.  
Διόρθωση Δελτίου Τύπου σχετικά με συμμετοχή ΦΔ στην έκθεση Αρκαδικό Πανόραμα. 
Ανάρτηση Δελτίου Τύπου στον ιστότοπο του ΦΔ 
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Σύνταξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια, μεταφορά και 
εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχής 
Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού.  
Σύνταξη σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 
πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων εντός  της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα 
– Υγροτόπου Μουστού. 
Συνεργασία με το Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
στην σύνταξη του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο «Η θρέψη των φυτών στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση: Μαθήματα από τα φυτά στη φύση». 
Συνάντηση με το Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για 
την προετοιμασία υποβολής πρότασης με τίτλο «Η θρέψη των φυτών στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση: Μαθήματα από τα φυτά στη φύση» 

 
Αρβανίτης Διαμαντής, Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης 
ΔΕ Ξεναγός 
Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης:  
Ενημέρωση Μηνιαίου Δελτίου Καταγραφής Χρονοαπασχόλησης Υπηρεσιών Καθαριότητας για το 
μήνα Ιούλιο και ενημέρωση φωτογραφικού αρχείου του ΦΔ. Συνάντηση εργασίας για τα τρέχοντα 
θέματα με το προσωπικό του ΦΔ. 
Επισκέψεις – Παρουσιάσεις: Συμμετοχή στην υλοποίηση δυο επισκέψεων σε σχολεία της ΠΠ με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Συμμετοχή στην παρουσίαση <<Φορέας Διαχείρισης 
και Προστατευόμενη Περιοχή ΟΠΥΜ>>  στο Δημοτικό Σχολείο Σελλασίας και παρουσίαση του έργου 
LIFE  με τίτλο <<Αποκατάσταση δασών Μαύρης Πεύκης στον Πάρνωνα>> στα Δημοτικά Σχολεία 
Σελλασίας και Λεωνιδίου. Συμμετοχή στον εθελοντικό καθαρισμό που υλοποίησε το Δημοτικό 
Σχολείο Λεωνιδίου. 
Αρκαδικό Πανόραμα: Τηλεφωνική επικοινωνία και συναντήσεις με το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και το 
Επιμελητήριο Αρκαδίας για την συμμετοχή του ΦΔ στην έκθεση. Ετοιμασία πακέτου με προϊόντα του 
Πράσινου Ταμείου και δημιουργία αφίσας <<Προστατευόμενη Περιοχή Πάρνωνα>> για την 
προβολή της στην έκθεση. Τριήμερη συμμετοχή στο περίπτερο του Δήμου Β. Κυνουρίας, όπου και 
φιλοξενήθηκε ο ΦΔ με σκοπό την προβολή της ΠΠ, των υλικών προώθησης και του Προγράμματος 
Εθελοντισμού που υλοποιεί ο ΦΔ. Δημιουργία video για την έκθεση 
Ξενάγηση επισκεπτών στο ΚΠΕ Καστάνιτσας. Ενημέρωση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και αποστολή 
φωτογραφικού υλικού στην εθελοντική καμπάνια <<Lets do it Greece>> για την δημιουργία video 
που θα έχει και την δράση του ΦΔ. 
Τακτική ενημέρωση σελίδας κοινωνικής δικτύωσης του Φορέα (FACEBOOK) με φωτογραφικό υλικό 
και δελτία τύπου από τις δραστηριότητες του Φορέα Διαχείρισης και αποδελτίωση εφημερίδων. 
 

Αναστασιάδη Αγνή, Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης 
ΔΕ Ξεναγός 
Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης:  
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Ενημέρωση κειμένων Βιογραφικού 2012 - Ενημέρωση Μηνιαίου Δελτίου Καταγραφής 
Χρονοαπασχόλησης Υπηρεσιών Καθαριότητας για το μήνα Ιούλιο - Ενημέρωση ηλεκτρονικού 
ημερολογίου με τις δραστηριότητες του Τμήματος - Παραγωγή video και ανάρτησή του στο You 
Tube - Οργάνωση - ενημέρωση του φωτογραφικού αρχείου του ΦΔ - Συμμετοχή σε συνάντηση 
εργασίας για τρέχοντα θέματα με προσωπικό ΦΔ. 
Επισκέψεις – Παρουσιάσεις: Συμμετοχή στην υλοποίηση δύο επισκέψεων σε σχολεία της ΠΠ με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Συμμετοχή στην παρουσίαση: «Φορέας Διαχείρισης 
και Προστατευόμενη Περιοχή ΟΠΥΜ» στο Δημοτικό σχολείο Σελλασίας στη Λακωνία και, συμμετοχή 
στον εθελοντικό καθαρισμό που υλοποίησε το Δημοτικό σχολείο Λεωνιδίου.  
Δελτία Τύπου: Σύνταξη Σχεδίου Δελτίου Τύπου με θέμα: «Διήμερο Περιβαλλοντικών Ενημερώσεων 
από το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος». 
Σύνταξη και αποστολή Δελτίου Τύπου σε τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ, μέλη ΔΣ και λοιπούς 
αποδέκτες Δελτίου Τύπου με θέμα: «Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα – Μουστού στην 7η 
Περιφερειακή Έκθεση ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» με συνοδευτικό video και φωτογραφίες.  
Αποδελτίωση Δελτίων Τύπου με θέμα: «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου 
Μουστού: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος», «Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε στην έκθεση 
Αρκαδικό Πανόραμα» και ενημέρωση φακέλων Αποδελτίωσης με τήρηση των σχετικών αρχείων. 
Ιστοσελίδα: δημοσίευση Δελτίου Τύπου, «ανέβασμα» φωτογραφιών, video και ενημερωτικού 
αρχείου.  
Επιμέλεια και εκτύπωση poster για συμμετοχή του ΦΔ στην 7η Περιφερειακή Έκθεση «Αρκαδικό 
Πανόραμα» στη ΒΙΠΕ Τρίπολης, με τριήμερη συμμετοχή στο περίπτερο του Δήμου Β. Κυνουρίας, 
όπου και φιλοξενήθηκε ο ΦΔ, με σκοπό την προβολή της ΠΠ, των υλικών προώθησης και του 
Προγράμματος Εθελοντισμού που υλοποιεί ο ΦΔ.  
Οργάνωση του χώρου του περιπτέρου φιλοξενίας του ΦΔ για τη συμμετοχή του στην Έκθεση 
Αρκαδικό Πανόραμα. 
Σύνταξη Σχεδίου Δράσης Προώθησης Συμμετοχικής Διαδικασίας – Πρόγραμμα Εθελοντών. Σύνταξη 
Σχεδίου Πίνακα Δαπανών.  
 

Φωτεινή Δημάκου 
ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 
Τμήμα Επόπτευσης/Παρακολούθησης και Εφαρμογών διαχείρισης: 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 παράνομων δραστηριοτήτων, καταγραφή τους και 
ενημέρωση του Υπεύθυνου φύλαξης. Διενέργεια επιτόπιων αυτοψιών. Συντήρηση εξοπλισμού 
οχημάτων και εξοπλισμού πυρόσβεσης. Τις ημέρες του μήνα όπου δεν υπήρχε κάποια παράνομη 
δραστηριότητα στο πεδίο οι φύλακες επόπτευαν την περιοχή έδρας τους με περιπολίες οι οποίες 
καταγράφονται αναλυτικά στα δελτία κινήσεως των οχημάτων τους. Οι περιπολίες αυτές γίνονταν 
βάση συγκεκριμένου προγράμματος δρομολογίων και με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που έκαναν 
από περιοχή σε περιοχή. 
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Συμμετοχή: 1) σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ σχετικά με την πορεία υλοποίησης του 
έργου ΕΠΠΕΡΑΑ. 
Παρακολούθηση: καταγραφή ερπετών και φωτογράφιση. Διήμερο εργασίας πεδίου με τον Ανάδοχο 
του έργου "Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους μονάδων της λιμνοθάλασσας 
Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας ζώνης 
του", στο πλαίσιο προκαταρκτικής αναγνώρισης και αποτύπωσης ορίων υγροτόπων και επιμέρους 
μονάδων. 
 

Ηλίας Πλακοκέφαλος 
ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 
Τμήμα Επόπτευσης/Παρακολούθησης και Εφαρμογών διαχείρισης: 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 παράνομων δραστηριοτήτων, καταγραφή τους και 
ενημέρωση του Υπεύθυνου φύλαξης. Διενέργεια επιτόπιων αυτοψιών. Συντήρηση εξοπλισμού 
οχημάτων και εξοπλισμού πυρόσβεσης. Τις ημέρες του μήνα όπου δεν υπήρχε κάποια παράνομη 
δραστηριότητα στο πεδίο οι φύλακες επόπτευαν την περιοχή έδρας τους με περιπολίες οι οποίες 
καταγράφονται αναλυτικά στα δελτία κινήσεως των οχημάτων τους. Οι περιπολίες αυτές γίνονταν 
βάση συγκεκριμένου προγράμματος δρομολογίων και με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που έκαναν 
από περιοχή σε περιοχή. 
Συμμετοχή: 1) σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ σχετικά με την πορεία υλοποίησης του 
έργου ΕΠΠΕΡΑΑ.  
Παρακολούθηση: καταγραφή ερπετών και φωτογράφιση. 
Λοιπά: Συντήρηση μονοπατιού Μαλεβής και επισκευή πινακίδων. 
 

Ιωάννης Δημητρακόπουλος 
ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 
Τμήμα Επόπτευσης/Παρακολούθησης και Εφαρμογών διαχείρισης: 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 παράνομων δραστηριοτήτων, καταγραφή τους και 
ενημέρωση του Υπεύθυνου φύλαξης. Διενέργεια επιτόπιων αυτοψιών. Συντήρηση εξοπλισμού 
οχημάτων και εξοπλισμού πυρόσβεσης. Τις ημέρες του μήνα όπου δεν υπήρχε κάποια παράνομη 
δραστηριότητα στο πεδίο οι φύλακες επόπτευαν την περιοχή έδρας τους με περιπολίες οι οποίες 
καταγράφονται αναλυτικά στα δελτία κινήσεως των οχημάτων τους. Οι περιπολίες αυτές γίνονταν 
βάση συγκεκριμένου προγράμματος δρομολογίων και με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που έκαναν 
από περιοχή σε περιοχή. 
Συμμετοχή: 1) σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ σχετικά με την πορεία υλοποίησης του 
έργου ΕΠΠΕΡΑΑ. 
Παρακολούθηση: καταγραφή ερπετών και φωτογράφιση. 
 

Γεώργιος Λυτρίβης 
ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 
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Τμήμα Επόπτευσης/Παρακολούθησης και Εφαρμογών διαχείρισης: 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 παράνομων δραστηριοτήτων, καταγραφή τους και 
ενημέρωση του Υπεύθυνου φύλαξης. Διενέργεια επιτόπιων αυτοψιών. Συντήρηση εξοπλισμού 
οχημάτων και εξοπλισμού πυρόσβεσης. Τις ημέρες του μήνα όπου δεν υπήρχε κάποια παράνομη 
δραστηριότητα στο πεδίο οι φύλακες επόπτευαν την περιοχή έδρας τους με περιπολίες οι οποίες 
καταγράφονται αναλυτικά στα δελτία κινήσεως των οχημάτων τους. Οι περιπολίες αυτές γίνονταν 
βάση συγκεκριμένου προγράμματος δρομολογίων και με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που έκαναν 
από περιοχή σε περιοχή. 
Συμμετοχή: 1) σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ σχετικά με την πορεία υλοποίησης του 
έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, 2) στην πανελλαδική εκστρατεία «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» στο Λεωνίδιο. 
Παρακολούθηση: καταγραφή ερπετών και φωτογράφιση. 
 

Γεώργιος Κωλέττης 
ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 
Τμήμα Επόπτευσης/Παρακολούθησης και Εφαρμογών διαχείρισης: 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 παράνομων δραστηριοτήτων, καταγραφή τους και 
ενημέρωση του Υπεύθυνου φύλαξης. Διενέργεια επιτόπιων αυτοψιών. Συντήρηση εξοπλισμού 
οχημάτων και εξοπλισμού πυρόσβεσης. Τις ημέρες του μήνα όπου δεν υπήρχε κάποια παράνομη 
δραστηριότητα στο πεδίο οι φύλακες επόπτευαν την περιοχή έδρας τους με περιπολίες οι οποίες 
καταγράφονται αναλυτικά στα δελτία κινήσεως των οχημάτων τους. Οι περιπολίες αυτές γίνονταν 
βάση συγκεκριμένου προγράμματος δρομολογίων και με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που έκαναν 
από περιοχή σε περιοχή. 
Συμμετοχή: 1) σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ σχετικά με την πορεία υλοποίησης του 
έργου ΕΠΠΕΡΑΑ. 
Παρακολούθηση: καταγραφή ερπετών και φωτογράφιση 
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Περιεχόμενα 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Περιοχές Natura 2000  

Ζωνοποίηση Προστατευόμενης Περιοχής 
Νομοθεσία της Προστατευόμενης Περιοχής 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΛΑΞΗΣ 

Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης & Εφαρμογών Διαχείρισης 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Πυρκαγιές  
Συλλογή τσαγιού και ειδών χλωρίδας  

 

Επιχωματώσεις – Απόρριψη απορριμμάτων 
Λαθραλιεία 
Λοιπές παράνομες δραστηριότητες  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Καταγραφή άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας  

Εκπαίδευση - Επιμόρφωση  

Συντήρηση υποδομών – Τεχνική υποστήριξη  

Συνεργασίες εντός του Φορέα  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ανάλυση παράνομων συμπεριφορών  

Συνεργασίες φύλαξης  

Σχέδιο φύλαξης  

Προσωπικό  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Επιμόρφωση-Εκπαίδευση 
Συνεργασίες 
Σχέδιο Φύλαξης 
Προσωπικό 
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Κεφάλαιο 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ιδρύθηκε με τους Νόμους 
2742/1999 (ΦΕΚ 207Α/7-10-1999) και 3044/2002 (ΦΕΚ 197Α/27-08-2002), με σκοπό τη διοίκηση και 
διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού. Η 
συγκρότηση του παρόντος Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης προκύπτει από την υπ’ αριθμ. Υ.Α. 
3946/2009 (ΦΕΚ/303/ΥΟΔΔ/14.7.2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 375/3-11-
2011: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 3946/3-7-2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» (ΥΟΔΔ 303/2009), όπως ισχύει. 

Ο Φορέας διοικείται από 11μελές Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. και 
αποτελείται από εκπροσώπους υπουργείων, της αυτοδιοίκησης, τοπικών φορέων και 
περιβαλλοντικών οργανώσεων. 

Στην περιοχή του Πάρνωνα υπάρχουν περισσότεροι από 15 τύποι οικοτόπων. Μερικοί από αυτούς 
είναι μοναδικοί ή ιδιαίτερα αξιόλογοι για τον ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο, όπως είναι οι 
εκτεταμένες δασικές εκτάσεις με μαύρη πεύκη, τα δάση με δενδρόκεδρο στη Μονή Μαλεβής, οι 
καστανεώνες στην Καστάνιτσα, η λιμνοθάλασσα Μουστού νότια του Άστρους, η χαράδρα του 
Δαφνώνα κ.ά. 

Οι σημαντικότερες περιοχές στον Πάρνωνα είναι οι α) υγροτοπικές ζώνες και οι εκτάσεις με 
δενρόκεδρο (πυκνές συστάδες και θαμνολίβαδα) β) εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως 
σημαντικές για την χλωρίδα, οι οποίες είναι αποκλειστικά θαμνολίβαδα και γ) οι κορυφές του 
όρους Πάρνωνα οι οποίες εκτός από θαμνολίβαδα περιλαμβάνουν και χορτολίβαδα σε ένα μικρό 
οροπέδιο (Μπουρδάκης 2008). 

Ο Υγρότοπος Μουστού περιλαμβάνει τους επιμέρους υγροτόπους που παλαιότερα συνδέονταν 
μεταξύ τους: 

 Λιμνοθάλασσα Μουστού 

 Χερονήσι (παλιά κοίτη του Βρασιάτη κοντά στον ομώνυμο λόφο) 

 Έλος των Κάτω Βερβένων, βόρεια του Παραλίου Άστρους 

Και οι τρεις υγρότοποι έχουν σχηματιστεί από την δράση των ποταμών Τάνου και Βρασιάτη και 
από υπόγεια νερά (καρστικές πηγές). Οι ποταμοί φέρνουν πολλά φερτά, λόγω των μεγάλων 
κλίσεων των ανατολικών πλαγιών του Πάρνωνα. Τα φερτά δημιούργησαν δέλτα με τις αποθέσεις 
τους από τα οποία απέμειναν οι σημερινοί υγρότοποι (Goester 1993). Η λιμνοθάλασσα του 
Μουστού δέχεται γλυκά νερά από πηγή και θαλασσινό νερό από το κανάλι. Στην περιοχή 
φωλιάζουν ορισμένα προστατευόμενα είδη υδρόβιων και στρουθιόμορφων πουλιών αλλά η 
περιοχή είναι σημαντική κυρίως για την διαχείμαση και τη μετανάστευση. Η περιοχή είναι  επίσης 
σημαντική για την βίδρα, ένα είδος πρόσφατα και αποτελεί έναν απομονωμένο βιώσιμο πληθυσμό 
(Μπουρδάκης 2008). Επίσης στην περιοχή του Μουστού και στις γύρω ρεματιές εντοπίζεται το 
τσακάλι, το οποίο απειλείται στην Ελλάδα με εξαφάνιση (Giannatos 2004). 

Ο δρυπώδης άρκευθος (Juniperus drupaceae) είναι ένα ασιατικό είδος με μοναδική περιοχή 
εξάπλωσης στην Ευρώπη τις βόρειες πλαγιές του Πάρνωνα. Λόγω της μοναδικότητάς του 
προστατεύεται σε όλες τις περιοχές εξάπλωσής του. 

Στις σημαντικές ζώνες περιλαμβάνονται επίσης και εκτάσεις με ορθοπλαγιές και πλαγιές με πολύ 
μικρή δενδρώδη ή θαμνώδη κάλυψη, όπως είναι αυτές στην χαράδρα της Έλωνας. Οι εκτάσεις 

http://www.fdparnonas.gr/files/303-2009.pdf
http://www.fdparnonas.gr/files/FEK375_11.pdf
http://www.fdparnonas.gr/files/FEK375_11.pdf
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αυτές είναι πολύ σημαντικές καθώς περιλαμβάνουν 
τέσσερα στενά ενδημικά είδη της χλωρίδας, που 
απαντούν μόνο σ’ αυτήν την περιοχή, και πολλά είδη 
σπάνιων χασμόφυτων. 

Το σημαντικότερο στοιχείο της προστατευόμενης 
περιοχής είναι η σπάνια και στενά ενδημική χλωρίδα 
της, η οποία πρέπει να διατηρηθεί και να προστατευτεί 
από τον Φορέα Διαχείρισης. 

Περιοχές NATURA 2000 

Η Προστατευόμενη Περιοχή καταλαμβάνει έκταση 1.147.010 στρέμματα και περιλαμβάνει πέντε 
περιοχές που περιλήφθηκαν στον Επιστημονικό Κατάλογο εκ των οποίων οι τρεις εντάχθηκαν στο 
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο "NATURA 2000" (ΤΚΣ: Τόποι Κοινοτικής Σημασίας): 

 Περιοχή Παράλιου Άστρους και λίμνη Μουστού (κωδικός: GR 2520003) 

 Όρος Οριώντας (κωδικός: GR 2520004)1 

 Μονή Ελώνης και Χαράδρα Λεωνιδίου (κωδικός: GR 2520005) 

 Κορυφές όρους Πάρνωνα και περιοχή Μονής Μαλεβής (κωδικός: GR 2520006) 

 Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα & 

Περιοχή Μονεμβάσιας (κωδικός: GR 2540001)2 

Ζωνοποίηση Προστατευόμενης Περιοχής 

Η προστατευόμενη περιοχή του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού θεσμοθετήθηκε το 
φθινόπωρο του έτους 2010 με την έκδοση της ΚΥΑ 33999/6.09.2010 (ΦΕΚ353 Α.Α.Π.Π./6.09.2010) 
με σκοπό την προστασία της περιοχής ως εθνική φυσική κληρονομιά. Σύμφωνα με την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης για την προστασία 
χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων 
Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και 
Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων 
Θεραπνών, Οινούντος και Γερονθρών του Ν. 
Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. 
Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της 
περιοχής όρους Πάρνωνα-υγροτόπου Μουστού» 
(η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
παρόντος) η προστατευόμενη περιοχή 
περιλαμβάνει τις εξής ζώνες προστασίας του Ν. 
1650/1986: 

Α. Περιοχές Απόλυτης προστασίας της Φύσης: 
εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήματα, βιότοποι ή 
οικότοποι σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή της άγριας 

                                                                    

 
1
 Περιοχή που έχει περιληφθεί μόνο στον Επιστημονικό Κατάλογο 

2
 Η προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνει ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτού του ΤΚΣ 

1. Καταρράκτης Λεπίδας  

2. Υγρότοπος Μουστού  
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πανίδας, εκτάσεις που έχουν αποφασιστική θέση στον κύκλο ζωής σπάνιων ή απειλούμενων με 
εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας. 

α. Συστάδα Δενδρόκεδρου Μονής Μαλεβής (2.Ι): πρόκειται για την περιοχή γύρω από τη Μονή 
Μαλεβής και κυρίως νότια αυτής. Εδώ απαντά ένα από τα πιο αξιόλογα δάση με δενδρόκεδρο, 
όπου έκταση 740 στρ. σύμφωνα με το ΦΕΚ 121Δ/1980 έχει κηρυχθεί "Διατηρητέο Μνημείο της 
Φύσης". 

β. Υγρότοπος Μουστού (2.ΙΙ): φιλοξενεί πολλά σπάνια, απειλούμενα και προστατευόμενα είδη 
παρυδάτιων και υδρόβιων πουλιών. Επιπλέον, 
είναι ο σημαντικότερος και ο μόνος αξιόλογου 
μεγέθους υγρότοπος στην ανατολική 
Πελοπόννησο και ο πρώτος που συναντούν 
προς το βορρά τα μεταναστευτικά πουλιά που 
ακολουθούν τις ανατολικές ακτές της Ελλάδας. 

Σε αυτές τις περιοχές επιτρέπεται μόνο η 
επιστημονική έρευνα και καμία ανθρώπινη 
δραστηριότητα που έχει χαρακτήρα 
περιστασιακής ή μόνιμης παρέμβασης στο 
φυσικό περιβάλλον. 

Β. Περιοχές προστασίας της Φύσης: 
πρόκειται για εκτάσεις οικολογικής ή 

βιολογικής σημασίας, στις οποίες προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από δραστηριότητες και 
επεμβάσεις που είναι δυνατό να μεταβάλλουν ή να αλλοιώσουν τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή 
εξέλιξη του. Στην προστατευόμενη περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

περιλαμβάνονται οι παρακάτω: 

α. Δάση Δενδρόκεδρου Πραστού (3.Ι) 

β. Δάση Δενδρόκεδρου Αγίου Βασιλείου - Πλατανακίου (3.ΙΙ): Το κύριο χαρακτηριστικό και των 
δύο αυτών περιοχών είναι η παρουσία του σπάνιου και μοναδικού για την Ευρώπη δρυπώδους 
άρκευθου, το οποίο σχηματίζει γύρω από τα χωριά πανέμορφα δάση μεγάλης οικολογικής αξίας. 

γ. Δάση Δενδρόκεδρου Παλαιοχωρίου (3.ΙΙΙ): Χαρακτηριστική η παρουσία του σπάνιου και 
μοναδικού για την Ευρώπη δρυπώδους άρκευθου, δασικό είδος το οποίο σχηματίζει γύρω από τα 
χωριά πανέμορφα δάση μεγάλης οικολογικής αξίας. 

δ. Σημαντική περιοχή χλωρίδας Κορυφών Πάρνωνα (3.ΙV): Πρόκειται για μια μεγάλη, επιμήκη 
περιοχή με υψόμετρο άνω των 1.500μ., που περιλαμβάνει την κύρια κορυφογραμμή του 
Πάρνωνα, από τις κορυφές Μαλαβάζο (1.503 μ.) και Μεγάλη Τούρλα (1.935 μ.) στα βόρεια μέχρι 
την κορυφή Μαδαρή (1.685 μ.) στα νότια. Περιλαμβάνει σπάνια ενδημική χλωρίδα. 

ε. Σημαντική περιοχή χλωρίδας Μαζιάς- Κοντολινάς (3V): πρόκειται για μόνιμο Καταφύγιο 
Άγριας Ζωής με σημαντική πανίδα και χλωρίδα, και ένα φαράγγι ιδιαίτερου κάλλους. 

στ. Σημαντική περιοχή χλωρίδας Αγίου Ιωάννη-Ορεινής Μελιγούς (3V.I): περιοχή ιδιαίτερα 
σημαντική για την χλωρίδα. 

ζ. Περιοχή Χαράδρας Δαφνώνα και Μονών Ελώνης και Σίντζας (3.VII): Περιοχή με μεγάλη 
γεωμορφολογική αξία και ιδιαίτερα σημαντική για τη χλωρίδα της. Εδώ φυτρώνουν μερικά πολύ 
σπάνια είδη φυτών και είναι έντονη η παρουσία ορισμένων βραχόφιλων ειδών πουλιών και 
αρπακτικών. 

η. Υγρότοπος Μουστού (4.1): Περιμετρικά της Περιοχής Απολύτου Προστασίας εκτίνεται η ζώνη 
Προστασίας του Υγροτόπου Μουστού, περιοχή ύψιστης σημασίας για την διατήρηση του 
υγροτόπου. 

3. Στραβόρραχη  
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Επιτρέπονται αρκετές υφιστάμενες δραστηριότητες, οι οποίες δεν έχουν αρνητικές επιδράσεις 
στην προστατευόμενη περιοχή. 

Γ. Περιοχές Προστασίας Ρεμάτων: Καθορίζονται οι γραμμικές περιοχές προστασίας κατά μήκος 
των ρεμάτων Δαφνώνα, Βρασιάτη και Τάνου και εκατέρωθεν των όχθεων τους πλάτους 50 
μέτρων. 

Δ. Οι υπόλοιπες εκτάσεις εκτός των περιοχών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, των 
Περιοχών Προστασίας της Φύσης, της ζώνης Προστασίας Μουστού και των περιοχών με 
εγκεκριμένο σχέδιο πόλης: Πρόκειται για το σύνολο της προστατευόμενης περιοχής, το οποίο δεν 
εμπίπτει στην παραπάνω ζωνοποίηση. Περιλαμβάνει οικισμούς ή χωριά με ιδιαίτερη αξία και 
ενδιαφέρον, λόγω της ποιότητας των φυσικών και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών και 
παράλληλα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που 
εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου. 

Επιτρέπονται σχεδόν όλες οι δραστηριότητες με ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις. 

Νομοθεσία της Προστατευόμενης Περιοχής 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 «Συμφωvία επί τωv Διεθvoύς εvδιαφέρovτoς Υγρoτόπωv, ιδία ως Υγρoβιότoπωv» γvωστή ως 

Σύμβαση Ramsar. 

 Σύμβαση για τη διατήρηση τωv απoδημητικώv ειδώv πoυ αvήκoυv στηv άγρια παvίδα (Bonn 

Convention). 

 Σύμβαση για τηv πρoστασία της Άγριας Ζωής και τoυ φυσικoύ περιβάλλovτoς της Ευρώπης (Bern 

convention). 

 Οδηγία τoυ Συμβoυλίoυ τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv για τη διατήρηση τωv άγριωv πτηvώv 

(79/409/ΕΟΚ). 

 Οδηγία τoυ Συμβoυλίoυ τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv για τηv πρoστασία τωv φυσικώv 

oικoτόπωv και της άγριας παvίδας και χλωρίδας (92/43/ΕΟΚ). 

 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο. 

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 Ν.3208/2003 (ΦΕΚ/303/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, 

ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες 

διατάξεις».  

 ΦΕΚ/1289/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 

(ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».  

 Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/86) για "την προστασία του περιβάλλοντος", όπως έχει τροποποιηθεί 

από τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 

97/11 και 96/61..». 

 ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ/23/1981) «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος, και Άγριας Πανίδος και 

καθορισμού της διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ’ αυτών».  
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 Ν.998/1979 (ΦΕΚ/289/1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 

της Χώρας».  

 Νομοθετ. Διάταγμα 868/18-1-1969 (ΦΕΚ/Α/7/1969) «Δασικός Κώδιξ». 

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 27/2009 (ΦΕΚ 46/Α'/16.3.2009) «Καθορισμός κανόνων διενέργειας 

επισκοπήσεων για την αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών στη Χώρα σε συμμόρφωση προς 

την Οδηγία 92/70/ΕΟΚ της Επιτροπής». 

 Δασική Αστυνομική Ρύθμιση Διάταξη Υλοτομίας Πλατάνου. Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  

 Εγκύκλιος με Α.Π οικ. 150977/04.10.2011 Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αρ. οικ. 

150559/10-6-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440 Β΄) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση 

αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» καθώς και της αρ. 43504/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784 

Β΄) 

 Εγκύκλιος με Α.Π οικ.150895/13.09.2011 Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αρ. οικ. 

150559/10-6-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440 Β΄) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση 

αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» καθώς και της αρ. 43504/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784 

Β΄) 

 ΚΥΑ με Α.Π. οικ. 150559/10.06.2011 «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών 

για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» 

 Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 

 Ν.3937/2011 (ΦΕΚ/60/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» 

 Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 

96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέμματα και άλλες 

διατάξεις» 

 ΥΑ 8668 (ΦΕΚ 287/Β/2.3.2007) Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων 

Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική 

απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄ 383) 

και σε συμμόρφωση  με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ’ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του 

Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κοινή 

υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων … 

κ.λπ.» (Β΄ 383) και της υπ’ αριθμ. 24944/1159/206 κοινή υπουργικής απόφασης «Έγκριση Γενικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων … κ.λπ.» (Β΄ 791).  
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 Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/8.3.2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 

προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση  με τις διατάξεις  της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

“για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων” του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ηςΟκτωβρίου 2000».  

 ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 126880 (ΦΕΚ 435/Β/29.3.2007) Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Η.Π. 

15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης, κατάταξη δημόσιων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.1650/1986 

(Α’160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002.  

 Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 

2000».  

 ΥΑ Αριθ. 2/14306/0022 (ΦΕΚ 405/Β/3.4.2002) Συμπλήρωση της 19661/1982/1999 κοινής 

υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 5673/400/1997 κοινής υπουργικής απόφασης… κ.λπ.» 

Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για την διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 

(παρ.1) της απόφασης αυτής (Β’ 1811) και ειδικότερα του άρθρου 2 (παρ. Β) αυτής.  

 ΚΥΑ 18186/271 (ΦΕΚ 126/Β/3.3.1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου 

περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά 

απόβλητα».  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ 

Η διάρκεια της κυνηγητικής περιόδου είναι για το κυνηγητικό έτος 2010 – 2011 από 20 Αυγούστου 
2010 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2011, με εξαίρεση τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) 
μέχρι τις 10 Μαρτίου 2011. Η διάρκεια αυτή και οι ρυθμίσεις τις κάθε κυνηγητικής περιόδου 
καθορίζονται με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Οι απαγορεύσεις υπάρχουν για την 
προστατευόμενη περιοχή: 

Α. στα Καταφύγια Άγριας Ζωής, τα οποία είναι τα εξής: 

 Παλαιοπαναγιάς (7.000στρ.) με την απόφαση του Υπ. Γεωργίας 162614/1852 ΦΕΚ/30-5-1979 

 Υγρότοπος Μουστού (1.740στρ.) με την απόφαση του Υπ. Γεωργίας 171586/3032 ΦΕΚ686/Β/18-7-

1979 

 Αγίου Πέτρου (6.500στρ.) με την απόφαση του Υπ. Γεωργίας 175778/2799 ΦΕΚ566/Β/22-9-1985 

 Λεωνιδίου (10.300στρ.) με την απόφαση του Υπ. Γεωργίας 850/18-5-1994 Ν. Αρκαδίας 

 Φαράγγι Μαζιάς (16.500στρ.)  

Β. Στις περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010). 

Γ. Στις περιοχές προστασίας της φύσης το κυνήγι διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας, μέχρι την έκδοση του κανονισμού λειτουργίας και του σχεδίου διαχείρισης της 
περιοχής. 

Κ.Υ.Α. 
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Με την Κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης για την 
προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, 
Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων Θεραπνών, Οινούντος και Γερονθρών του 
Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής 
όρους Πάρνωνα-υγροτόπου Μουστού», αποσκοπεί στον καθορισμό μέτρων προστασίας της 
φύσης και του τοπίου και των φυσικών σχηματισμών σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της 
περιοχής του όρους Πάρνωνα και του Υγροτόπου Μουστού, που διακρίνονται για την μεγάλη 
βιολογική, οικολογική αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και εκπαιδευτική τους αξία. Στο 
κείμενο της ΚΥΑ αναφέρονται αναλυτικά οι ζωνοποιήσεις και οι αντίστοιχες επιτρεπόμενες 
δραστηριότητες.   
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Κεφάλαιο 2 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 

Ο Φορέας Διαχείρισης προσέλαβε τον Απρίλιο του 2011, πέντε άτομα (Φύλακες/ Ειδικοί Δασικής 
Προστασίας) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Σκοπός ήταν η μεγαλύτερη δυνατή 
προστασία της περιοχής, για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους και κυρίως για την πρόληψη και την αποτροπή τους. Η φύλαξη της 
προστατευόμενης περιοχής αποτελεί βασική αρμοδιότητα του Φορέα. 

Λόγω της ανεπάρκειας του θεσμικού πλαισίου του Φορέα, παρόλο που έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α. 
χαρακτηρισμού της προστατευόμενης περιοχής, το προσωπικό φύλαξης δεν έχει τη δυνατότητα 
να διενεργεί ελέγχους, και η φύλαξη ουσιαστικά περιορίζεται στην παρατήρηση, στην σύσταση 
και στην άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων, για έλεγχο, υπηρεσιών. 

Τόσο για τους ορεινούς όγκους όσο και για την υγροτοπική περιοχή, ο Φορέας Διαχείρισης με τα 
μέσα που διαθέτει έφτασε γενικά σε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο φύλαξης/προστασίας 
λόγω του ότι σε αυτό συνέβαλε η συνεχής εποπτεία, ενημέρωση, καθοδήγηση και συνεργασία των 
φυλάκων με όλα τα θεσμοθετημένα όργανα φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής, όπως: 

 Πυροσβεστική Υπηρεσία 

 Δασική Υπηρεσία 

 Θηροφυλακή 

 Αστυνομία 

Τμήμα Επόπτευσης Φύλαξης & Εφαρμογών Διαχείρισης 

Τα μέσα που χρησιμοποίησε το Τμήμα Επόπτευσης/Φύλαξης κατά την περίοδο του έτους 2011 
ήταν: 

α) Ένα αγροτικό όχημα και δύο φύλακες στο 
Άστρος 

β) Ένα αγροτικό όχημα και δύο φύλακες στον 
Άγιο Πέτρο 

γ) Ένα αγροτικό όχημα και ένας φύλακας στο 
Λεωνίδιο 

Η διασπορά αυτή βοήθησε στην 
αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη 
φύλαξη, με τα λιγότερα έξοδα μετακινήσεων. 
Κάθε όχημα και κάθε βάρδια περιλαμβάνει ένα 
οδηγό και σε ειδικές περιπτώσεις δύο 

υπαλλήλους. Ακολουθείται πρόγραμμα διαδρομών που συντάσσει ο Υπεύθυνος του Τμήματος 
Επόπτευσης Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης. 

Η προμήθεια σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού επέτρεψε να παρέχονται πλέον στο πεδίο 
αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Ο εξοπλισμός κάθε οχήματος ήταν: 

 Ένα σταθερό και ένα φορητό ασύρματο, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις συχνότητες των δύο 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αρκαδίας και Λακωνίας ανάλογα με την περιοχή στην οποία 
βρίσκονται (Αρκαδία ή Λακωνία). Οι ασύρματοι παραμένουν ανοικτοί καθ’ όλη τη διάρκεια 
της βάρδιας, στην ανάλογη συχνότητα της περιοχής που βρίσκονται. Με αυτό τον τρόπο 
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είναι πιο άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του προσωπικού του 
Φορέα Διαχείρισης. 

 Ένα βυτίο πυρόσβεσης χωρητικότητας 500 λίτρων και μάνικες πυρόσβεσης. 

 Κιάλια, φακό, εργαλειοθήκη, αλυσοπρίονο, φωτογραφική μηχανή, φορητό GPS, οδηγό 
αναγνώρισης πουλιών/ φυτών/ ερπετών, ένα βίντσι (εργάτης), αντιολισθητικές αλυσίδες 
κ.α. 

 Αναλυτικοί χάρτες της περιοχής. 

 Υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο. 

Κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας συμπληρώνονται τα εξής έντυπα: 

 Δελτίο Κίνησης Οχήματος: όπου καταγράφονται οι διαδρομές με τις χιλιομετρικές 
αποστάσεις, η ημέρα κίνησης και η αντιστοίχιση του τιμολογίου βενζίνης. Παραδίδεται 
στον υπεύθυνο φύλαξης και αποστέλλεται μαζί με τα Μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών 
και τα αντίστοιχα τιμολόγια βενζίνης. Σημειώνεται ότι το όχημα κίνησης είναι είτε του 
Φορέα Διαχείρισης είτε ιδιωτικό όχημα. 

 Φύλλο Καταγραφής Συμβάντων Φύλαξης (Βιβλίο Συμβάντων): όπου καταγράφονται οι 
διαδρομές με τα διανυθέντα χιλιόμετρα και τυχόν παρατηρήσεις του υπαλλήλου. 
Χρησιμοποιείται για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Φύλαξης και αποτελεί παραδοτέο 
της φύλαξης. 

 Δελτίο Παρακολούθησης: όπου καταγράφονται τα βιοτικά δεδομένα που εντοπίζονται 
και μαρκάρονται με το GPS, ώστε να υπάρχει επικουρία του Τμήματος Προστασίας και 
Διαχείρισης.  

Ο υπεύθυνος του Τμήματος Επόπτευσης Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης είναι συνοπτικά 
αρμόδιος για: 

 την κατάρτιση των Μηνιαίων Προγραμμάτων Φύλαξης, τα οποία αποτελούν το 
πρόγραμμα βαρδιών κάθε υπαλλήλου στη φύλαξη. Τα Μηνιαία Προγράμματα 
αποστέλλονται στην Επιθεώρηση Εργασίας μηνιαίως προς έγκριση. 

 Την κατάρτιση του Εβδομαδιαίου Προγράμματος Φύλαξης, στο οποίο καταγράφονται 
αναλυτικά οι διαδρομές κάθε υπαλλήλου. Υποχρεούται επίσης να το αποστέλλει σε κάθε 
συνεργαζόμενη υπηρεσία (πυροσβεστική, δασαρχείο κλπ), ώστε να γνωρίζουν οι αρμόδιες 
οι υπηρεσίες ποια σημεία εποπτεύονται καθημερινά. 

 Συμπληρώνει πριν από κάθε κίνηση οχήματος την Διαταγή Πορείας, όπου αναγράφονται 
η ημερομηνία κίνησης, η αιτιολογία της κίνησης, και οι επιβαίνοντες στο όχημα. 
Αποστέλλεται μαζί με το Δελτίο Κίνησης Οχήματος και το αντίστοιχο τιμολόγιο βενζίνης 
στην Διαχειριστική Αρχή. 

 Την σύνταξη του Δελτίου Αυτοψίας, σε περίπτωση εντοπισμού παράβασης, με επισύναψη 
φωτογραφικής τεκμηρίωσης 

 Την σύνταξη επιστολών και καταγγελιών σχετικών με τα Δελτία Αυτοψίας. 

 Την τριμηνιαία ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με το αντικείμενο φύλαξης. 

 Συγκεντρώνει μηνιαίως τα Φύλλα Καταγραφής Συμβάντων Φύλαξης, τα οποία 
αρχειοθετούνται ανά μήνα ως Μηνιαίο Βιβλίο Συμβάντων και χρησιμοποιούνται στην 
σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Φύλαξης. 

 Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων φύλαξης. 

 Συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 Τήρηση του φωτογραφικού αρχείου φύλαξης. 
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Κεφάλαιο 3 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Πυρκαγιές 

Οι πυρκαγιές και κυρίως η πρόληψη τους, είναι ένα 
σημαντικό κομμάτι με το οποίο ασχολούνται οι 
φύλακες του Φ.Δ τόσο στις ορεινές περιοχές του 
Πάρνωνα όσο και στις πεδινές. Κατά την περίοδο 
αυτή διαμορφώνεται κατάλληλα ο εξοπλισμός των 
οχημάτων φύλαξης με βυτία πυρόσβεσης, 
χωρητικότητας 500 λίτρων νερού και μάνικες 
κατάσβεσης. 

Η περίοδος επικινδυνότητας για πυρκαγιά ξεκινάει 
από αρχές Μαΐου και λήγει τέλος Οκτωβρίου. Οι 
φύλακες είχαν καθημερινή και συνεχή επαφή με 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία (Αρκαδίας και 
Λακωνίας), μέσω ασυρμάτων, και έτσι κατάφερναν 

να ειδοποιούν έγκαιρα σε περίπτωση φωτιάς καθώς και να βοηθούν την Πυροσβεστική στο έργο 
της περιπολώντας σε περιοχές που δεν μπορούσαν αυτοί να μεταβούν λόγω περικοπών κινήσεων 
και κονδυλίων της υπηρεσίας τους. 

Την περίοδο που διανύθηκε, συμμετείχαν σε 18 κατασβέσεις σε δασικά οικοσυστήματα και μη, με 
μικτά κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και έγιναν 17 συστάσεις για κάψιμο ξερών 
χόρτων και κλαδιών. Τα αίτια των παραπάνω πυρκαγιών ήταν, τις περισσότερες φορές, από 
αμέλεια, ελάχιστες θεωρήθηκαν ως εμπρησμός, ενώ μερικές ξέσπασαν λόγω κεραυνών. 

Η άψογη συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα Αρκαδίας και Λακωνίας, επέφερε σημαντικότατα 
αποτελέσματα στην αποτροπή και άμεση επέμβαση στα λιγοστά περιστατικά πυρκαγιών που 
είχαμε κατά τη θερινή περίοδο του 2011.  

Συλλογή τσαγιού και ειδών χλωρίδας  

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. 33999/2010, δεν 
επιτρέπεται η συλλογή φυτών χωρίς ειδική άδεια από το 
αρμόδιο Δασαρχείο. Στα φυτά αυτά κατατάσσονται κυρίως 
το τσάι (Sideritis clandestina) του Πάρνωνα, η ρίγανη 
(Origanum onites) καθώς και άλλα τοπικά ενδημικά είδη της 
περιοχής.  

Το Δασαρχείο Σπάρτης είναι αρμόδιο για την περιοχή του 
Πάρνωνα που φύεται το τσάι και σε συνεργασία με τους 
φύλακες του Φ.Δ. προσπάθησαν να αποτρέψουν την 
αλόγιστη συλλογή και εμπορία του. Με την αλλαγή του 
ωραρίου των φυλάκων κατά τη περίοδο συγκομιδής του – 
μήνες Μάιος με Αύγουστο – αλλά και με συγκεκριμένα εβδομαδιαία δρομολόγια, στις περιοχές του 
Πάρνωνα όπου φύεται, οι φύλακες κατάφεραν να αποτρέψουν τέτοια περιστατικά. Συνολικά 
καταγράφηκαν μόνο τρία, από τα οποία στο ένα έγινε κατάσχεση τεσσάρων τσουβαλιών τσαγιού 
από το δασοφύλακα (Δασαρχείου Κυνουρίας) της περιοχής του Αγίου Πέτρου. 

 

5. Συλλογή τσαγιού  

4. Πυρκαγιά στον Πάρνωνα  
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Επιχωματώσεις – Απόρριψη απορριμμάτων 

Πλήθος χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων 
αλλά και επιχωματώσεων καταγράφηκαν από τους 
φύλακες του Φ.Δ. σε όλη την έκταση της προστατευόμενης 
περιοχής. Για την ακρίβεια καταγράφηκαν 94 περιπτώσεις 
από τις οποίες οι 41 ήταν επιχωματώσεις και οι 52 
απορρίψεις απορριμμάτων. Σε 11 από αυτές στις οποίες ο 
παραβάτης πιάστηκε επ’ αυτοφώρω, έγιναν συστάσεις και 
απομακρύνθηκαν από τα σημεία απόρριψης. 

Έντονη παρουσία της συγκεκριμένης παράνομης 
δραστηριότητας ήταν και είναι, στις περιοχές των ρεμάτων 

κυρίως του Τάνου, Βρασιάτη, Έλος Κάτω Βερβένων αλλά και Δαφνώνα. Σε συνέχεια του 
εντοπισμού και της καταγραφής των θέσεων ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων, 
ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες,όπως οι Δήμοι, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το ΥΠΕΚΑ και 
η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με επιστολές και προφορικώς. 
Ήδη έχουν προβεί και έχουν ολοκληρώσει τη συλλογή– μεταφορά των απορριμμάτων και μπαζών 
τουλάχιστον σε 15 από τις παραπάνω περιπτώσεις. 

Λαθραλιεία 

Η καθημερινή επόπτευση της απόλυτου 
προστασίας περιοχής του Υγροτόπου 
Μουστού, όπου και απαγορεύεται κάθε 
είδους δραστηριότητας, είχε ως 
αποτέλεσμα την μείωση των κρουσμάτων 
του παράνομου ψαρέματος το οποίο γίνεται 
κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει επαρκής σήμανση, 
που να δηλώνει την απαγόρευση της εν 
λόγω δραστηριότητας, δεν διευκόλυνε τη 
δουλειά των φυλάκων, οι οποίοι 
ενημέρωναν αρχικά τους παραβάτες και 
στη συνέχεια τους απομάκρυναν από το 
σημείο. Έγιναν συνολικά 7 συστάσεις στην 
περιοχή του Μουστού. 

Λοιπές παράνομες δραστηριότητες 

Αμμοληψίες: η συγκεκριμένη δραστηριότητα 
διενεργείται κυρίως στην περιοχή του υγροτόπου 
Μουστού και στα ρέματα του Τάνου και Βρασιάτη. 
Καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2011 εντοπίσθηκαν μόλις 
δύο περιπτώσεις αμμοληψιών. 

Απορρίψεις υγρών αποβλήτων: αφορά κυρίως υγρά 
απόβλητα ελαιοτριβείων, στα ρέματα Τάνου και 
Βρασιάτη, από ελαιοτριβεία της περιοχής κατά τους 
μήνες συγκομιδής ελαιοκάρπων. Υπάρχουν σταθερά 
σημεία απόρριψης των εν λόγω λυμάτων και ο 
Φορέας κατήγγειλε το γεγονός με επιστολές προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η απόθεση των 
αποβλήτων στις συγκεκριμένες περιοχές γίνεται εδώ και χρόνια, όπως αποδεικνύεται από 
σχετικές αεροφωτογραφίες. 

8. Αμμοληψίες  

6. Επιχωματώσεις  

7. Λαθραλιεία  
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Λαθροθηρία: Τα επτά καταφύγια Άγριας Ζωής που υπάρχουν 
στην περιοχή του Φ.Δ. κάνουν ιδιαίτερα δύσκολο το έργο 
των φυλάκων αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχει εμφανιστεί 
κάποιο ιδιαίτερο κρούσμα λαθροθηρίας. Η πολύ καλή 
συνεργασία με τη θηροφυλακή και τους κυνηγητικούς 
συλλόγους καθώς και οι συνεχείς περιπολίες βοήθησε αρκετά 
στη πρόληψη και καταστολή της λαθροθηρίας. Ένα 
μειονέκτημα του Φ.Δ., πέραν της ελλιπέστατης νομοθεσίας 
περί αρμοδιοτήτων, είναι το ωράριο εργασίας, το οποίο δεν 
είναι δυνατόν να εκτελείται κατά τις νυχτερινές και πρώτες 
πρωινές ώρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν 
εντοπιστεί κρούσματα λαθροθηρίας, ενώ είναι γνωστό ότι 
υπάρχουν, κυρίως τις νυχτερινές ώρες. 

 

 

 

 

 

 

  

9. Ρίψεις απορριμμάτων  
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Κεφάλαιο 4 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 

Καταγραφή άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας 

Μία από τις βασικές αρμοδιότητες του Τμήματος Φύλαξης αποτελεί και η Καταγραφή και 
Παρακολούθηση ειδών, στα πλαίσια της συμμετοχής 
του στο Πρόγραμμα Καταγραφής & Παρακολούθησης 
ειδών και τύπων οικοτόπων, στην περιοχή ευθύνης 
του Φορέα. 

Κατά τη διάρκεια των περιπολιών τους οι φύλακες 
είχαν τη δυνατότητα να κάνουν παρακολούθηση 
διαφόρων ειδών ορνιθοπανίδας και άγριας πανίδας. 
Η χρήση οδηγών για ερπετά/ πτηνά/ θηλαστικά, 
κιαλιών και φωτογραφικών μηχανών ήταν τα κύρια 
μέσα για να κάνουν αναγνώριση στο πεδίο ενώ με τη 
χρήση GPS κατάφερναν να καταγράφουν το ακριβές 

σημείο και την περιοχή που βρίσκονταν.  

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν θα χρησιμοποιηθούν 
στην καταγραφή και χαρτογράφηση της ζωογεωγραφίας των ειδών της προστατευόμενης 
περιοχής. 

Καταγράφηκαν περίπου 50 είδη ζωντανών ατόμων και 15 είδη νεκρών τα οποία παρουσιάζονται 
στους παρακάτω πίνακες. 

 
Πίνακας 1. Καταγραφή άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας  στην περιοχή αρμοδιότητας  του ΦΔ Όρους 

Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού  για το ΕΤΟΣ 2011  

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΥΠΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ/ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

Πορφυροτσικνιάς/ Ardeapurpurea 1 

Στρειδοφάγος/ Ηaematopusostralegus 1 

Ποταμοσφυρικτής/ Charadriusdubius 5 

Νανοβουτηχτάρι/ Tachybaptusruficollis 3 

Ακτίτης/ Actitishypoleucos 1 

Κιτρινοσουσουράδα/ Motacillaflava 1 

Κρυπτοτσικνιάς/ Ardeolaralloides 3 

Μαυρολαίμης/ Saxocolatorquata 1 

Σφυριχτάρι/ Anaspenelope 1 

Κορμοράνος/ Phalacrocoraxcarbo 2 

Τσαλαπετεινός/ Upupaepops 2 

Πρασινοκέφαλη πάπια/ Anasplatyrhynchos 1 

10. Νεκρή Caretta caretta  
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Μικροτσικνιάς/ Ixobrychusminutus 1 

Νεροκοτσέλα/ Rallusaquaticus 1 

Σταχτοτσικνιάς/ Ardeacinerea 13 

Λευκοτσικνιάς/ Egrettagarzetta 13 

Μεσογειακή χελώνα/ Eurotestudohermanni 1 

Ασινόφιδο/ Coronellaaustriaca 1 

Πελοπονησσιακή γουστέρα/ Podarcispeloponnesiaca 1 

Κρασπεδωτή χελώνα/.Testudo marginata 4 

Γραικοχελώνα/ Testudograeca 1 

Τρανόσαυρα/ Lacertatrilineata 1 

Ζαρκάδι/ Capreoluscapreolus 1 

Τσακάλι/ Canisaureus 4 
 

Πίνακας 2. Καταγραφή νεκρής πανίδας και ορνιθοπανίδας  

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 
ΤΥΠΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ/ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

Λαφίτηςτετράγραμμος/ Elaphequatuorlineata 1 

Καρέτα/ Carettacaretta 3 

Δεντρογαλιά/ Hierophisgemonensis 2 

Σαπίτης / Malpolonmonspessulanus 4 

Τρανόσαυρα/ Lacertatrilineata 2 

Σκαντζόχοιρος/ Erinaceusconcolor 1 

Άσβός/ Melesmeles 1 

Χουχουριστής/ Strixaluco 1 

Τσακάλι/ Canisaureus 1 

Εκπαίδευση – Επιμόρφωση 

Κατά την έναρξη της πρόσληψής τους αλλά και 
κατά τη διάρκεια του έτους, οι φύλακες 
παρακολούθησαν σεμινάρια εκπαίδευσης- 
επιμόρφωσης από υπηρεσίες που έχουν ως 
αντικείμενο τη φύλαξη και εποπτεία, όπως είναι η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα Δασαρχεία αλλά και 
από φορείς που ειδικεύονται στην προστασία του 
περιβάλλοντος – ΥΠΕΚΑ,  Δ/νση Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. Όλα αυτά συνέβαλαν στο να 

βρεθούν στο πεδίο αρκετά προετοιμασμένοι τόσο για τον εντοπισμό όσο και για την αντιμετώπιση 
των παράνομων δραστηριοτήτων. 
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Συντήρηση υποδομών - Τεχνική Υποστήριξη 

Η συντήρηση κτηριακών υποδομών, του παραπάνω εξοπλισμού του Φορέα καθώς και η 
συντήρηση των μονοπατιών στην προστατευόμενη περιοχή, των παρατηρητηρίων κλπ. είναι μια 
από τις αρμοδιότητες των φυλάκων καθώς επίσης και η υποστήριξη, εξυπηρέτηση και ο έλεγχος 
της κίνησης των επισκεπτών μέσα στα όρια της προστατευόμενης περιοχής και η ενημέρωσή τους 
για τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας της περιοχής. Κατά τη διάρκεια του 2011, συντηρήθηκαν οι 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός του Υγροτόπου Μουστού, οι οποίες είχαν υποστεί 
βεβηλώσεις. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι αρκετές φορές οι φύλακες συμμετέχουν στη διευκόλυνση της 
κίνησης του προσωπικού του Φορέα ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου. 

Συνεργασίες εντός του Φορέα 

Το Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας είναι αυτό με το οποίο έχουν άμεση 
επαφή και συνεννόηση για την ξενάγηση ομάδων επισκεπτών (σχολείων, πεζοπόρων κ.λπ.) στην 
προστατευόμενη περιοχή. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας είναικαι η λειτουργία των Κέντρων 
Ενημέρωσης του Πάρκου στο Άστρος, Άγιο Πέτρο και Καστάνιτσα, από τους φύλακες σε έκτακτες 
περιπτώσεις κατά την απουσία των ξεναγών και η άμεση συμβολή των φυλάκων σε όλες τις 
δράσεις – εκδηλώσεις Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης. 

Το δεύτερο Τμήμα με το οποίο συνεργάζονται είναι αυτό της Προστασίας και Διαχείρισης για την 
υποστήριξη/υλοποίηση εργασιών διαχείρισης, για την αναγνώριση ειδών πανίδας και χλωρίδας 
και για την ορθή υποστήριξη των αυτοψιών και επιστολών που αποστέλλονται σχετικά με τις 
καταγγελίες παράνομων δραστηριοτήτων. 
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Κεφάλαιο 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 

Κάνοντας χρήση της γνώσης που αποκτήθηκε στο πεδίο και στο αντικείμενο της φύλαξης πρέπει 
να απαντηθεί πρώτα το ερώτημα αν η φύλαξη πέτυχε ή όχι τους στόχους της. Η γενική άποψη που 
απορρέει από τα αποτελέσματα του Τμήματος είναι πως η φύλαξη κρίνεται επαρκής και αυτό το 
αποδεικνύουν τα νούμερα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου και τα οποία είχαν 
φθίνουσα πορεία όσον αφορά τις παράνομες ενέργειες. Παρόλο που οι φύλακες περιορίζονταν 
στην επίβλεψη και την εποπτεία της περιοχής χωρίς να μπορούν να κάνουν ουσιαστικό έλεγχο 
όταν εντόπιζαν οποιαδήποτε παράβαση, η παρουσία τους και μόνο στο πεδίο με τις περιπολίες 
που πραγματοποιούσαν έπαιξε ανασταλτικό ρόλο. 

Ανάλυση παράνομων συμπεριφορών 

Για το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2011 με Δεκέμβριος 2011 έγιναν πολλαπλές καταγραφές 
παράνομων δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα Φύλλα Καταγραφής Συμβάντων 
Φύλαξης.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει περιληπτικά τις προαναφερόμενες δραστηριότητες: 

Παράνομες Δραστηριότητες 

Λαθραλιεία 7 

Κάψιμο κλαδιών & χόρτων 17 

Απορρίψεις απορριμμάτων 53 

Απορρίψεις μπαζών 11 

Επιχωματώσεις 41 

Συλλογή τσαγιού 2 

Κατάσχεση τσαγιού 1 

Πυρκαγιές 18 

Αποκατάσταση μετά από ρύπανση 15 

Συνεργασίες φύλαξης 

Στο επίπεδο των συνεργασιών ο Φ.Δ. κατάφερε να εμπλέξει όσο το δυνατόν περισσότερους 
ενεργούς φορείς και να συνεργάζεται στενά όχι μόνο με τα θεσμοθετημένα όργανα του Νόμου 
άλλα και με υγιείς κοινωνικές ομάδες (κτηνοτρόφους, παραγωγούς, συνεταιρισμούς κ.α.) των 
οποίων η συνεργασία είναι πολλές φορές ουσιαστική και ωφέλιμη.  

Σχέδιο φύλαξης  

Το σχέδιο φύλαξης εκπονήθηκε από το Φ.Δ. και σύμφωνα με αυτό πραγματοποιήθηκε η φύλαξη 
από το προσωπικό για το παρόν χρονικό διάστημα. Μέχρι σήμερα κρίνεται επαρκές και 
ολοκληρωμένο αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επεξεργάζεται ο Φ.Δ. κάθε χρόνο ανάλογα 
με τα νέα δεδομένα που μπορεί να προκύπτουν στο αντικείμενο της φύλαξης. Το Σχέδιο Φύλαξης 
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συνοδεύεται από ένα εκτενέστατο τεύχος χαρτών, οι οποίοι είναι βασικοί άξονες για την 
υλοποίηση του Σχεδίου Φύλαξης. 

Προσωπικό 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο τομέας του προσωπικού παρουσιάζει πρόβλημα σε 
σχέση με τον αριθμό των φυλάκων δεδομένου ότι τα όρια χωρικής αρμοδιότητας του Φ.Δ. 
εξαπλώνονται σε δύο Νομούς (Αρκαδίας, Λακωνίας) καταλαμβάνοντας έκταση περί τα 1.147.000 
στρέμματα. Είναι φανερό ότι με μόνο πέντε φύλακες είναι ανέφικτη η καθημερινή κάλυψη τόσο 
μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων και η ταυτόχρονη επόπτευση όλων των περιοχών 
προστασίας. Η διασπορά των φυλάκων και των οχημάτων τους σε τρεις περιοχές βοήθησε το έργο 
τους σε μεγάλο βαθμό αλλά και πάλι είναι αδύνατον να γίνεται εποπτεία σε βάρδιες καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας για να υπάρχει πλήρης έλεγχος των παράνομων δραστηριοτήτων στο πεδίο. 
Επίσης, με την υποβάθμιση που έχουν υποστεί μερικοί από τους ήδη υπάρχοντες φορείς 
(Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δασαρχείο), λόγω περικοπών των απαραίτητων κονδυλίων, οι φύλακες 
μαζί με τους Ομοσπονδιακούς θηροφύλακες, μένουν να είναι οι μόνοι που ελέγχουν τις περιοχές 
προστασίας καθημερινά και εφόσον οι βάρδιες απαρτίζονται από ένα μόνο άτομο (εκτός ειδικών 
περιπτώσεων) γίνεται κατανοητό ότι επιτελείται ένα αρκετά δύσκολο έργο και με μεγάλο 
προσωπικό ρίσκο για όσα έχουν επιτευχθεί. 

Εξοπλισμός 

Ο σύγχρονος και αξιόπιστος εξοπλισμός του εν λόγω τμήματος, βοήθησε στην πολύ καλή 
παρουσία του στο πεδίο και τα αποτελέσματα δικαιώνουν τις επιλογές του Φορέα στην 
προσπάθεια καταστολής παράνομων δραστηριοτήτων. 

Ελλείψεις 

Η βασικότερη έλλειψη του Τμήματος αποτελεί η ανεπάρκεια στην δυνατότητα ανακριτικών 
αρμοδιοτήτων, κάτι που αποδεδειγμένα θα απέφερε πολλά περισσότερα θετικά αποτελέσματα. 
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Κεφάλαιο 6 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, θέτονται προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν κατά 
τη νέα περίοδο του έτους 2012, για να δώσουν στην προστατευόμενη περιοχή μία φύλαξη που ως 
μοναδικό αποτέλεσμα θα έχει την αποτροπή και καταστολή των παράνομων ενεργειών. 

Επιμόρφωση-Εκπαίδευση 

Η συνεχή επιμόρφωση - εκπαίδευση των φυλάκων, με σεμινάρια από διάφορους ενεργούς φορείς 
και όργανα, σε θέματα που αφορούν τον τομέα τους θα οπλίσει το προσωπικό με ακόμα 
περισσότερα προσόντα ώστε να είναι ακόμη πιο αποτελεσματική η προστασία. 

Συνεργασίες 

Στο θέμα των συνεργασιών είναι αναγκαίο να γίνονται περιπολίες με μικτά κλιμάκια, με τα 
θεσμοθετημένα όργανα του Νόμου, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιείται πλήρης έλεγχος και 
άμεση καταστολή των παράνομων δραστηριοτήτων και όχι απλή καταγραφή αυτών. 

Σχέδιο Φύλαξης 

Επιδίωξη του Τμήματος Επόπτευσης, Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης, παράλληλα με τη 
συνεργασία και των υπολοίπων στελεχών του Φορέα Διαχείρισης, είναι η ανανέωση του σχεδίου 
φύλαξης ανάλογα με την αύξηση ή μείωση των παράνομων δραστηριοτήτων ή την εμφάνιση 
κάποιων νέων που μπορεί να προκύψουν, έτσι ώστε να είναι άριστη και αποτελεσματική η φύλαξη 
της Προστατευόμενης Περιοχής. 

Προσωπικό 

Με βάσει την εμπειρία που έχει αποκτηθεί εκτιμάται ότι οι πραγματικές απαιτήσεις σε προσωπικό 
είναι οι εξής: Λαμβάνοντας υπόψη άδειες, ρεπό, το εναλλασσόμενο ωράριο κ.λπ. απαιτεί 
τουλάχιστον 10 άτομα προσωπικό φύλαξης για την Προστατευόμενη Περιοχή της οποίας το 
μέγεθος είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Η καθιέρωση δύο βαρδιών κατά τη θερινή περίοδο αποτελεί 
βασική προϋπόθεση της αποτελεσματικότητας κυρίως της πυροφύλαξης. 

 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού 

Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 22001 
Τηλ. 27550 22021 Φαξ. 2755 022025 

@: info@fdparnonas.gr, WEB: www.fdparnonas.gr 
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Η έκθεση αυτή χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιτότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» 
και ειδικότερα του έργου «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του 
Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού». Εκδόθηκε στην ελληνική γλώσσα από 
το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, ο οποίος 
ιδρύθηκε με τον Ν. 2742/1999, όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 3044/2002. 

 

Η πλήρης αναφορά στην παρούσα εργασία είναι: Ζαφείρω Βαξεβανίδου, 
Αικατερίνη Πανταζή, Φωτεινή Δημάκου, Γεώργιος Τρυφωνόπουλος, Αργύριος 
Μπόγλης (Συντάκτες έκδοσης). 

1η Έκθεση αναφοράς υλοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και αξιολόγηση εφαρμογής 
των όρων προστασίας της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού 

 

 

 

 

 

 

• Επιτρέπεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση κειμένων και χαρτών, 
μόνο μετά από έγγραφη άδεια του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού. 

  



 ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

3 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Πρόλογος 

Εισαγωγή 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

Η Περιοχή Αρμοδιότητας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Οργανωτική Δομή Φορέα Διαχείρισης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Δράσεις ΕΠΠΕΡΑΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Παρακολούθηση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Φύλαξη 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Παρακολούθηση εφαρμογής των όρων προστασίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Προβλήματα – Προοπτικές 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Πρόλογος 
<Από Πρόεδρο> 
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Εισαγωγή 
Η παρούσα έκθεση αποτελεί την πρώτη έκθεση που συντάσσει ο Φορέας 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού με σκοπό την 
αποτύπωση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 
δράσεων που υλοποιεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», καθώς και την αξιολόγηση των όρων 
προστασίας της προστατευόμενης περιοχής για το χρονικό διάστημα 2010 – 
2011. 

Αρχικά, παρατίθενται ορισμένα γενικά στοιχεία της περιοχής αρμοδιότητας 
του Φορέα Διαχείρισης αλλά και του νομοθετικού πλαισίου που την διέπει. 

Ακολούθως, αποτυπώνεται η οργανωτική δομή του Φορέα (μέλη Δ.Σ., 
προσωπικό) και γίνεται μια σύντομη αναφορά στις αρμοδιότητες του, τόσο 
σύμφωνα με το Ν. 2742/1999, όσο και με την Κ.Υ.Α. 33999/2010. 

Εν συνεχεία, γίνεται εκτενής αναφορά στις δράσεις που περιλαμβάνονται στο 
εγκεκριμένο από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. τεχνικό δελτίο, ανά υποέργο καθώς και ο 
βαθμός υλοποίησης του κάθε ένα από την έγκριση του τεχνικού δελτίου έως 
31/12/2011. 

Τέλος, αναλύονται οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί σε αυτό το χρονικό 
πλαίσιο από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, στο πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» και 
κλείνοντας αναφέρονται συνοπτικά τα διοικητικά προβλήματα του Φορέα. 

Στο Παράρτημα παρατίθεται το οργανόγραμμα της δομής του Φορέα 
Διαχείρισης.  
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Κεφάλαιο1 
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ 
ΜΟΥΣΤΟΥ 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ιδρύθηκε με 
τους Νόμους 2742/1999 (ΦΕΚ 207Α/7-10-1999) και 3044/2002 (ΦΕΚ 197Α/27-
08-2002), με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής 
του όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού. Η συγκρότηση του παρόντος 
Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης προκύπτει από την υπ’ αριθμ. Υ.Α. 3946/2009 
(ΦΕΚ/303/ΥΟΔΔ/14.7.2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 
375/3-11-2011: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 3946/3-7-2009 απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» (ΥΟΔΔ 303/2009), όπως ισχύει. 

Ο Φορέας διοικείται από 11μελές Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
ΠΕ.Κ.Α. και αποτελείται από εκπροσώπους υπουργείων, της αυτοδιοίκησης, 
τοπικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. 

Στην περιοχή του Πάρνωνα υπάρχουν περισσότεροι από 15 τύποι οικοτόπων. 
Μερικοί από αυτούς είναι μοναδικοί ή ιδιαίτερα αξιόλογοι για τον ελλαδικό και 
τον ευρωπαϊκό χώρο, όπως είναι οι εκτεταμένες δασικές εκτάσεις με μαύρη 
πεύκη, τα δάση με δενδρόκεδρο στη Μονή Μαλεβής, οι καστανεώνες στην 
Καστάνιτσα, η λιμνοθάλασσα Μουστού νότια του Άστρους, η χαράδρα του 
Δαφνώνα κ.ά. 

Οι σημαντικότερες περιοχές στον Πάρνωνα είναι οι α) υγροτοπικές ζώνες και οι 
εκτάσεις με δενρόκεδρους (πυκνές συστάδες και θαμνολίβαδα) β) εκτάσεις 
που έχουν χαρακτηριστεί ως σημαντικές για την χλωρίδα, οι οποίες είναι 
αποκλειστικά θαμνολίβαδα και γ) οι κορυφές του όρους Πάρνωνα οι οποίες 
εκτός από θαμνολίβαδα περιλαμβάνουν και χορτολίβαδα σε ένα μικρό 
οροπέδιο (Μπουρδάκης 2008). 

Ο Υγρότοπος Μουστού περιλαμβάνει τους επιμέρους υγροτόπους που 
παλαιότερα συνδέονταν μεταξύ τους: 

• Λιμνοθάλασσα Μουστού 

http://www.fdparnonas.gr/files/303-2009.pdf�
http://www.fdparnonas.gr/files/FEK375_11.pdf�
http://www.fdparnonas.gr/files/FEK375_11.pdf�
http://www.fdparnonas.gr/files/FEK375_11.pdf�
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• Χερονήσι (παλιά κοίτη του Βρασιάτη κοντά στον ομώνυμο λόφο) 
• Έλος των Κάτω Βερβένων, βόρεια του Παραλίου Άστρους 

Και οι τρεις υγρότοποι έχουν σχηματιστεί από την δράση των ποταμών Τάνου 
και Βρασιάτη και από υπόγεια νερά (καρστικές πηγές). Οι ποταμοί φέρνουν 
πολλά φερτά, λόγω των μεγάλων κλίσεων των ανατολικών πλαγιών του 
Πάρνωνα. Τα φερτά δημιούργησαν δέλτα με τις αποθέσεις τους από τα οποία 
απέμειναν οι σημερινοί υγρότοποι (Goester 1993). Η λιμνοθάλασσα του 
Μουστού δέχεται γλυκά νερά από πηγή και θαλασσινό νερό από το κανάλι. 
Στην περιοχή φωλιάζουν ορισμένα προστατευόμενα είδη υδρόβιων και 
στρουθιόμορφων πουλιών αλλά η περιοχή είναι σημαντική κυρίως για την 
διαχείμαση και τη μετανάστευση. Η περιοχή είναι  επίσης σημαντική για την 
βίδρα, ένα είδος πρόσφατα και αποτελεί έναν απομονωμένο βιώσιμο 
πληθυσμό (Μπουρδάκης 2008). Επίσης στην περιοχή του Μουστού και στις 
γύρω ρεματιές εντοπίζεται το τσακάλι, το οποίο απειλείται στην Ελλάδα με 
εξαφάνιση (Giannatos 2004). 

Ο δρυπώδης άρκευθος (Juniperus drupaceae) είναι ένα ασιατικό είδος με 
μοναδική περιοχή εξάπλωσης στην Ευρώπη τις βόρειες πλαγιές του Πάρνωνα. 
Λόγω της μοναδικότητάς του προστατεύεται σε όλες τις περιοχές εξάπλωσής 
του. 

Στις σημαντικές ζώνες περιλαμβάνονται επίσης και εκτάσεις με ορθοπλαγιές 
και πλαγιές με πολύ μικρή δενδρώδη ή θαμνώδη κάλυψη, όπως είναι αυτές 
στην χαράδρα της Έλωνας. Οι εκτάσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές καθώς 
περιλαμβάνουν τέσσερα στενά ενδημικά είδη της χλωρίδας, που απαντούν 
μόνο σ’ αυτήν την περιοχή, και πολλά είδη σπάνιων χασμόφυτων. 

Το σημαντικότερο στοιχείο της προστατευόμενης περιοχής είναι η σπάνια και 
στενά ενδημική χλωρίδα της, η οποία πρέπει να διατηρηθεί και να 
προστατευτεί από τον Φορέα Διαχείρισης. 

Περιοχές NATURA 2000 

Η Προστατευόμενη Περιοχή καταλαμβάνει έκταση 1.147.010 στρέμματα και 
περιλαμβάνει πέντε περιοχές που περιλήφθηκαν στον Επιστημονικό Κατάλογο 
εκ των οποίων οι τρεις εντάχθηκαν στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 
"NATURA 2000" (ΤΚΣ: Τόποι Κοινοτικής Σημασίας): 
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• Περιοχή Παράλιου Άστρους και λίμνη Μουστού (κωδικός: GR 
2520003) 

• Όρος Οριώντας (κωδικός: GR 2520004)1

• Μονή Ελώνης και Χαράδρα Λεωνιδίου (κωδικός: GR 2520005) 

 

• Κορυφές όρους Πάρνωνα και περιοχή Μονής Μαλεβής (κωδικός: 
GR 2520006) 

• Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, 
Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα& Περιοχή Μονεμβάσιας (κωδικός: GR 
2540001)2

Ζωνοποίηση Προστατευόμενης Περιοχής 

 

Η προστατευόμενη περιοχή του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
θεσμοθετήθηκε το φθινόπωρο του έτους 2010 με την έκδοση της ΚΥΑ 
33999/6.09.2010 (ΦΕΚ353 Α.Α.Π.Π./6.09.2010) με σκοπό την προστασία της 
περιοχής ως εθνική φυσική κληρονομιά. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Καθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης για την 
προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, 
Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων Θεραπνών, 
Οινούντος και Γερονθρών του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. 
Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα-υγροτόπου 
Μουστού» (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος) η 
προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνει τις εξής ζώνες προστασίας του Ν. 
1650/1986: 

Α. Περιοχές Απόλυτης προστασίας της Φύσης: εξαιρετικά ευαίσθητα 
οικοσυστήματα, βιότοποι ή οικότοποι σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση 
ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή της άγριας πανίδας, εκτάσεις που έχουν 
αποφασιστική θέση στον κύκλο ζωής σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση 
ειδών της άγριας πανίδας. 

α. Συστάδα Δενδρόκεδρου Μονής Μαλεβής (2.Ι): πρόκειται για την περιοχή 
γύρω από τη Μονή Μαλεβής και κυρίως νότια αυτής. Εδώ απαντά ένα από τα 

                                                             

 

1 Περιοχή που έχει περιληφθεί μόνο στον Επιστημονικό Κατάλογο 
2 Η προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνει ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτού του ΤΚΣ 
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πιο αξιόλογα δάση με δενδρόκεδρο, όπου έκταση 740 στρ. σύμφωνα με το 
ΦΕΚ 121Δ/1980 έχει κηρυχθεί "Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης". 

β. Υγρότοπος Μουστού (2.ΙΙ): φιλοξενεί πολλά σπάνια, απειλούμενα και 
προστατευόμενα είδη παρυδάτιων και υδρόβιων πουλιών. Επιπλέον, είναι ο 
σημαντικότερος και ο μόνος αξιόλογου μεγέθους υγρότοπος στην ανατολική 
Πελοπόννησο και ο πρώτος που συναντούν προς το βορρά τα μεταναστευτικά 
πουλιά που ακολουθούν τις ανατολικές ακτές της Ελλάδας. 

Σε αυτές τις περιοχές επιτρέπεται μόνο η επιστημονική έρευνα και καμία 
ανθρώπινη δραστηριότητα που έχει χαρακτήρα περιστασιακής ή μόνιμης 
παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον. 

Β. Περιοχές προστασίας της Φύσης: πρόκειται για εκτάσεις οικολογικής ή 
βιολογικής σημασίας, στις οποίες προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από 
δραστηριότητες και επεμβάσεις που είναι δυνατό να μεταβάλλουν ή να 
αλλοιώσουν τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξη του. Στην 
προστατευόμενη περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
περιλαμβάνονται οι παρακάτω: 

α. Δάση ΔενδρόκεδρουΠραστού (3.Ι) 

β. Δάση Δενδρόκεδρου Αγίου Βασιλείου-Πλατανακίου (3.ΙΙ): Το κύριο 
χαρακτηριστικό και των δύο αυτών περιοχών είναι η παρουσία του σπάνιου και 
μοναδικού για την Ευρώπη δρυπώδουςάρκευθου, το οποίο σχηματίζει γύρω 
από τα χωριά πανέμορφα δάση μεγάλης οικολογικής αξίας. 

γ. Δάση ΔενδρόκεδρουΠαλαιοχωρίου (3.ΙΙΙ): Χαρακτηριστική η παρουσία 
του σπάνιου και μοναδικού για την Ευρώπη δρυπώδουςάρκευθου, δασικό 
είδος το οποίο σχηματίζει γύρω από τα χωριά πανέμορφα δάση μεγάλης 
οικολογικής αξίας. 

δ. Σημαντική περιοχή χλωρίδας Κορυφών Πάρνωνα (3.ΙV): Πρόκειται για 
μια μεγάλη, επιμήκη περιοχή με υψόμετρο άνω των 1.500μ., που περιλαμβάνει 
την κύρια κορυφογραμμή του Πάρνωνα, από τις κορυφές Μαλαβάζο (1.503 μ.) 
και Μεγάλη Τούρλα (1.935 μ.) στα βόρεια μέχρι την κορυφή Μαδαρή (1.685 μ.) 
στα νότια. Περιλαμβάνει σπάνια ενδημική χλωρίδα. 

ε. Σημαντική περιοχή χλωρίδας Μαζιάς-Κοντολινάς (3V): πρόκειται για 
μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής με σημαντική πανίδα και χλωρίδα, και ένα 
φαράγγι ιδιαίτερου κάλλους. 
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στ. Σημαντική περιοχή χλωρίδας Αγίου Ιωάννη-Ορεινής Μελιγούς (3V.I): 
περιοχή ιδιαίτερα σημαντική για την χλωρίδα. 

ζ. Περιοχή Χαράδρας Δαφνώνα και Μονών Ελώνης και Σίντζας (3.VII): 
Περιοχή με μεγάλη γεωμορφολογική αξία και ιδιαίτερα σημαντική για τη 
χλωρίδα της. Εδώ φυτρώνουν μερικά πολύ σπάνια είδη φυτών και είναι έντονη 
η παρουσία ορισμένων βραχόφιλων ειδών πουλιών και αρπακτικών. 

η. Υγρότοπος Μουστού (4.1): Περιμετρικά της Περιοχής Απολύτου 
Προστασίας εκτίνεται η ζώνη Προστασίας του Υγροτόπου Μουστού, περιοχή 
ύψιστης σημασίας για την διατήρηση του υγροτόπου. 

Επιτρέπονται αρκετές υφιστάμενες δραστηριότητες, οι οποίες δεν έχουν 
αρνητικές επιδράσεις στην προστατευόμενη περιοχή. 

Γ. Περιοχές Προστασίας Ρεμάτων: Καθορίζονται οι γραμμικές περιοχές 
προστασίας κατά μήκος των ρεμάτων Δαφνώνα, Βρασιάτη και Τάνου και 
εκατέρωθεν των όχθεων τους πλάτους 50 μέτρων. 

Δ. Οι υπόλοιπες εκτάσεις εκτός των περιοχών Απόλυτης Προστασίας της 
Φύσης, των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, της ζώνης Προστασίας 
Μουστού και των περιοχών με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης: Πρόκειται για το 
σύνολο της προστατευόμενης περιοχής, το οποίο δεν εμπίπτει στην παραπάνω 
ζωνοποίηση. Περιλαμβάνει οικισμούς ή χωριά με ιδιαίτερη αξία και 
ενδιαφέρον, λόγω της ποιότητας των φυσικών και πολιτιστικών τους 
χαρακτηριστικών και παράλληλα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης 
και του τοπίου. 

Επιτρέπονται σχεδόν όλες οι δραστηριότητες με ορισμένες ελάχιστες 
προϋποθέσεις. 
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Κεφάλαιο 2 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ 
ΜΟΥΣΤΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Με την υπ’ αριθμ. 3946/3-7-2009(ΦΕΚ 303/ΥΟΔΔ/2009) απόφαση της 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τις 
τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ 47/ΥΟΔΔ/2010, ΦΕΚ 325/ΥΟΔΔ/2011, ΦΕΚ 
375/ΥΟΔΔ/2011,  συστάθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Η σημερινή σύνθεση του είναι η 
εξής: 

Πρόεδρος: Αναγνωστοπούλου Μαρία, ειδικός επιστήμονας 

Αντιπρόεδρος: Σιμάδη Παναγιώτα, εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου 

Γραμματέας: Μπούσμπουρας Δημήτριος, εκπρόσωπος Περιβαλλοντικών Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων 

Τακτικά μέλη: 

Χρυσομάλλης Χρήστος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
Καραχάλιος Ναπολέων, εκπρόσωπος του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων 
Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 
Ρουμελιώτης Γεώργιος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου  
Γκαύρος Δημήτριος, εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Αρκαδίας 
Μαχαίρας Παναγιώτης, εκπρόσωπος των Α.Σ. Καστανοπαραγωγών 
Μένεγας Σωτήριος, εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Λακωνίας 
Τσουκάτος Στυλιανός, εκπρόσωπος της Ενώσεως Ξενοδόχων & Ιδιοκτητών 
τουριστικών καταλυμάτων Κυνουρίας 

Αναπληρωματικά μέλη: 
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Αθανασόπουλος Δημήτριος, εκπρόσωπος του Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων  
Ανεζύρης Νικόλαος, εκπρόσωπος της Ενώσεως Ξενοδόχων & Ιδιοκτητών 
τουριστικών καταλυμάτων Κυνουρίας 
Ατσάλας Δημήτριος, εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Λακωνίας  
Βουκίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Α.Σ. Καστανοπαραγωγών 
Γιακουμή Ελένη, εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής 
Δολιανίτης Εμμανουήλ, εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Αρκαδίας 
Κουτσόγεωργας Παρασκευάς, εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου 
Λαλουδάκης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
Μαντάς Παναγιώτης, ειδικός επιστήμονας 
Μητσάκης Σταύρος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 
Σφήκας Γεώργιος, εκπρόσωπος Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων 

Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του 
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και με βάση το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης 
του Φορέα Διαχείρισης, εγκρίθηκε η πρόσληψη 12 ατόμων (Απρίλιος 2011) για 
τη στελέχωση των διαφόρων τμημάτων του οργανογράμματος του Φορέα, 
πέρα από τα δύο άτομα που ήδη είχαν στελεχώσει τον Φορέα στα πλαίσια του 
Ε.Π.ΠΕΡ. Αναλυτικά το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης αποτελείται από 
τους (έως 31/12/2011): 

Βαξεβανίδου Ζαφείρω, ΠΕ Δασολόγος: Συντονίστρια έργου 
Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, ΠΕ Βιολόγος: Υπεύθυνος Τμήματος Προστασίας 
& Διαχείρισης 
Μπόγλης Αργύριος, ΠΕ Δασολόγος: Τμήμα Επόπτευσης/Φύλαξης και 
εφαρμογών διαχείρισης, Τμήμα Προστασίας & Διαχείρισης 
Αναστόπουλος Δήμος, ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος: Τμήμα Προστασίας & 
Διαχείρισης 
Δήμα Αγγελική, ΠΕ Οικονομολόγος: Υπεύθυνη Γραφείου Οικονομικών 
Υπηρεσιών 
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Δημητρακοπούλου Αγγελική, ΠΕ Περιβαλλοντολόγος: Υπεύθυνη Τμήματος 
Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας/Γραφείου Διοικητικών 
Υπηρεσιών 
Πανταζή Αικατερίνη, ΤΕ Ξεναγός: Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, Τμήμα 
Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας 
Αρβανίτης Διαμαντής, ΔΕ Ξεναγός: Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας 
Αναστασιάδη Αγνή, ΔΕ Ξεναγός: Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας 
Πλακοκέφαλος Ηλίας, ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας: Τμήμα 
Επόπτευσης/Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης 
Δημάκου Φωτεινή, ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας: Τμήμα 
Επόπτευσης/Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης 
Λυτρίβης Γεώργιος, ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας: Τμήμα 
Επόπτευσης/Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης 
Δημητρακόπουλος Ιωάννης, ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας: Τμήμα 
Επόπτευσης/Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης 
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας: Τμήμα 
Επόπτευσης/Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης 

Αρμοδιότητες σύμφωνα με το Ν. 2742 

Στις αρμοδιότητες των Φορέων διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 
2742/99 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη» περιλαμβάνονται: 

Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρμογής των Κανονισμών διοίκησης και 
λειτουργίας των προστατευομένων αντικειμένων καθώς και των σχεδίων 
διαχείρισης. 

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και 
περιορισμών που επιβάλλονται από την ΚΥΑ 6919/2004, καθώς και των 
κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι Φορείς διαχείρισης μεριμνούν για την συλλογή, 
ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για τις 
περιοχές ευθύνες τους, καθώς και για την συγκρότηση και λειτουργία σχετικών 
βάσεων δεδομένων και τεκμηρίωσης, σύμφωνα με τα υπάρχοντα εθνικά 
πρότυπα. 

Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν την έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
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των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους, 
καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις 
αρμόδιες αρχές. 

Η επικουρία των αρμοδίων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της 
εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών και 
πολεοδομικών όρων που ισχύουν ή επιβάλλονται αντιστοίχως για έργα και 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους. 

Για το σκοπό αυτόν, οι Φορείς διαχείρισης εισηγούνται ή αναφέρουν προς τις 
αρμόδιες αρχές τις πράξεις ή παραλείψεις εκείνες που συνιστούν παράβαση 
των όρων και περιορισμών για τις περιοχές ευθύνης τους. 

Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων 
έργων που περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα 
προγράμματα δράσης και είναι απαραίτητα για την ανάδειξη των 
προστατευομένων αντικειμένων που εμπίπτουν στη περιοχή ευθύνης τους. Η 
κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των αναγκαίων έργων υποδομής, καθώς 
και η προμήθεια του αναγκαίου επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού για 
την άσκηση των λειτουργιών διαχείρισης. 

Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 
δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή 
προβάλλουν τους σκοπούς διαχείρισης των προστατευομένων αντικειμένων. 

Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα 
αναγόμενα στις αρμοδιότητες και σκοπούς των φορέων διαχείρισης, καθώς και 
στην προστασία ευθύνης τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς διαχείρισης μπορούν να ιδρύουν κέντρα 
πληροφόρησης στην έδρα των προστατευομένων αντικειμένων, να 
διοργανώνουν προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε συνεργασία με 
άλλους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και συνέδρια, 
ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την 
προβολή των στόχων και των επιτευγμάτων της διαχείρισης και να 
αναλαμβάνουν σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής 
μορφής. 

Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών 
προγραμμάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης και η χορήγηση αδειών 
επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων εντός των ορίων 
των προστατευόμενων αντικειμένων, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και 
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προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ΚΥΑ οριοθέτησης και στον κανονισμό 
διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής. 

Η διαχείριση δημοσίων εκτάσεων που παραχωρούνται προς τον Φορέα ή 
μισθώνονται από τον φορέα διαχείρισης κατά τις κείμενες διατάξεις, καθώς και 
η ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην περιοχή ευθύνης 
τους και η πραγματοποίηση σε αυτές των προβλεπομένων στον οικείο 
κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας και στο σχέδιο διαχείρισης αναγκαίων 
παρεμβάσεων. 

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 

Στην υπ. αριθμ. 51922/2004 (ΦΕΚ 1926/Β/2004) Υπουργική Απόφαση «Έγκριση 
κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» και την τροποποίηση 
αυτού (Υ.Α. 48290/2010, ΦΕΚ/1780/Β/12.11.2010), περιγράφονται οι 
αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης. 

Το Δ.Σ. είναι ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 
15 του Ν. 2742/99 και αποφασίζει επίσης για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση 
και λειτουργία του Φορέα, τη διάθεση των πόρων του, καθώς και για κάθε άλλο 
θέμα που ανάγεται στην εκπλήρωση των σκοπών του Φορέα Διαχείρισης και 
των άλλων προστατευόμενων αντικειμένων. 

Ειδικότερα το Δ.Σ.: 

1. Εισηγείται προς το ΥΠΕΚΑ τα πενταετή Σχέδια Διαχείρισης των 
προστατευόμενων αντικειμένων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του 
Φορέα καθώς και τις ανά πενταετία αναθεωρήσεις των όρων προστασίας, 
του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας και του Σχεδίου Διαχείρισης 
των προστατευόμενων αντικειμένων. 

2. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση αξιολόγησης και εφαρμογής των όρων 
προστασίας της περιοχής, του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας και 
του Σχεδίου Διαχείρισης των προστατευόμενων αντικειμένων που 
συντάσσεται από τις υπηρεσίες του Φορέα και κοινοποιείται στο ΥΠΕΚΑ και 
στους αρμόδιους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

3. Εγκρίνει την τεκμηριωμένη εισήγηση για την κατ’ εξαίρεση άμεση 
τροποποίηση ορισμένων ρυθμίσεων των όρων προστασίας της περιοχής, 
του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας και του Σχεδίου Διαχείρισης 
των προστατευόμενων αντικειμένων, πριν την ολοκλήρωση της 
πενταετίας: α) για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων που σχετίζονται  
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με την προστασία της περιοχής, β) για την προσαρμογή τους σε υποδείξεις 
και παρατηρήσεις της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης, γ) για να εκτελεσθούν 
έργα και μέτρα ιδιαίτερα σημαντικά για την προστασία και διαχείριση της 
περιοχής. 

4. Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο οικονομικό 
προϋπολογισμό του Φορέα. 

5. Παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση του προγράμματος δράσης και 
του προϋπολογισμού και αποφασίζει για την τροποποίηση τους. 

6. Εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και των απολογισμό 
δραστηριοτήτων. 

7. Καταρτίζει και προτείνει, προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, όλους τους κανονισμούς του 
Φορέα και τις τροποποιήσεις τους. 

8. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό και ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο 
σε δεύτερο βαθμό. 

9. Αγοράζει ή μισθώνει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, χώρους και μέσα και 
προμηθεύεται μηχανές, όργανα, έπιπλα, οχήματα και λοιπό εξοπλισμό που 
είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Φορέα. 

10. Καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική πώλησης των υλικών, εκδόσεων, 
δεδομένων, οπτικοακουστικού υλικού και κάθε άλλου πνευματικού 
προϊόντος που παράγει ή εκμεταλλεύεται ο Φορέας Διαχείρισης, το 
αντίτιμο εισόδου και ξεναγήσεων ομάδων επισκεπτών, καθώς και το ύψος 
των αμοιβών από την εκτέλεση ερευνών, μελετών και κάθε είδους 
υπηρεσιών στα πλαίσια των σκοπών του Φορέα για λογαριασμό τρίτων. 

11. Εκχωρεί σήματα ποιότητας. 
12. Καθορίζει τους όρους των διακηρύξεων προμήθειας πραγμάτων, 

μισθώσεων κ.λπ. 
13. Εκποιεί ή ανταλλάσσει ακίνητα και  τα επιβαρύνει με εμπράγματα 

δικαιώματα και αποδέχεται κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες. 
14. Συνάπτει δάνεια και συμβάσεις με τρίτους. 
15. Λαμβάνει θέσεις και εκφράζει τις απόψεις του για θέματα που έχουν σχέση 

με τα προστατευόμενα αντικείμενα αρμοδιότητας του Φορέα. 
16. Γνωμοδοτεί όποτε ζητείται η γνώμη του από αρμόδιες αρχές. 
17. Ορίζει τους εκπροσώπους του Φορέα σε κάθε φύσης όργανα, συμβούλια, 

επιτροπές, κ.λπ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
18. Συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας. 
19. Με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του 

συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητές του ή 
αρμοδιότητες του προέδρου του, εκτός από τη λήψη αποφάσεων 
πολιτικής και στρατηγικής, στον πρόεδρο, σε ένα ή περισσότερα μέλη του 
και στον διευθυντή. 
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20. Μεριμνά για την εξασφάλιση της δημοσιότητας και διαφάνειας των 
διαδικασιών λειτουργίας του Φορέα με διάφορα μέτρα, όπως η ενημέρωση 
του τοπικού πληθυσμού και φορέων για τον προγραμματισμό και τον 
προϋπολογισμό των εργασιών του, η δημοσιότητα για τις προσλήψεις 
προσωπικού, προμήθειες και αναθέσεις μελετών ή έργων. 

Αρμοδιότητες σύμφωνα με την ΚΥΑ 33999/2010 

Από τον Σεπτέμβριο του 2010 είναι σε ισχύ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 
33999/2010 «Καθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης για την 
προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, 
Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Τυρού του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων Θεραπνών, 
Οινούντος και Γερόνθρων του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. 
Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου 
Μουστού» (ΦΕΚ 353/ΑΑΠ/6-9-2010) και τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 
160/ΑΑΠΘ/16-6-2011) (Βλ. πλήρες κείμενο στη 
διεύθυνση www.fdparnonas.gr/el/kya).  

Με την παραπάνω απόφαση χαρακτηρίζονται οι Περιοχές Απολύτου 
Προστασίας της Φύσης και οι Περιοχές Προστασίας της Φύσης καθώς και οι 
λοιπές περιοχές εντός της προστατευόμενης περιοχής και καθορίζονται οι 
επιτρεπόμενες χρήσεις και οι δραστηριότητες ανά περιοχή (Βλ. Χάρτη στη 
διεύθυνση www.fdparnonas.gr/el/maps). 

Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού σύμφωνα με την ΚΥΑ 33999/2010 αναφέρονται συνοπτικά 
παρακάτω: 

1. Είναι αρμόδιος για την τήρηση και εφαρμογή των όρων και διατάξεων της 
εν λόγω απόφασης (ΚΥΑ 33999/2010). 

2. Για ζητήματα που αναφύονται ως προς την υπαγωγή ή μή έργων και 
δραστηριοτήτων στις διατάξεις της ΚΥΑ 33999/2010, αποφαίνεται το Δ.Σ 
του Φορέα Διαχείρισης, μετά από συνεργασία με τις καθ' ύλη αρμόδιες 
υπηρεσίες και εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη Δ.Σ 

 

  

http://www.fdparnonas.gr/el/kya�
http://www.fdparnonas.gr/el/maps�
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Κεφάλαιο 3 
ΔΡΑΣΕΙΣ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
2007-2013 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού υπέβαλε 
πρόταση για χρηματοδότηση στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. με τίτλο πράξης «Λειτουργία 
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» η οποία εν 
συνεχεία τροποποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2011 με την Πράξη με τίτλο: 
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού». Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά η 
εγκεκριμένη Πράξη και η τελευταία τροποποίηση αυτής ανά υποέργο και 
προϋπολογισμό. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΑΞΗ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ (2010-2011) 

Κωδ. 
Υποέργου Τίτλος Υποέργου 

Συνολικός Π/Υ 
υποέργου 

Υ1 Λειτουργικά έξοδα Φορέα Διαχείρισης 2.911.300,00€ 
Υ2 Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης 25.000,00€ 
0Υ3 Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή 24.000,00€ 

Υ4 
Προμήθεια συμπληρωματικής υποδομής 
γραφείων  4.400,00€ 

Υ5 
Προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού 9.300,00€ 

Υ6 
Προμήθεια συμπληρωματικού ερευνητικού 
εξοπλισμού 2.600,00€ 

Υ7 Προμήθεια εξοπλισμού επόπτευσης-φύλαξης 4.200,00€ 
Υ8 Προμήθεια ενδυμασίας φύλαξης 1.500,00€ 

Υ9 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για 
ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών 12.500,00€ 

Υ10 
Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων 
οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας 650.000,00€ 

Υ11 

Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των 
επιμέρους μονάδων της Λιμνοθάλασσας 
Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του 
Οικολογικού Πάρκου και της ευρύτερης 
παράκτιας ζώνης του 60.000,00€ 
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  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 3.704.800,00€ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΡΑΞΗ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ 
ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ (1Η ΤΡΟΠ. ΠΑΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ)  

Κωδ. 
Υποέργου Τίτλος Υποέργου 

Συνολικός Π/Υ 
υποέργου 

Υ1 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Πρόγραμμα για την προστασία και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας 

2.957.830,02 € 

Υ2 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Καταγραφή και παρακολούθηση 
των ειδών χλωρίδας 

100.000,00 € 

Υ3 
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 Καταγραφή και παρακολούθηση 
των τύπων οικοτόπων 

90.000,00 € 

Υ4 
ΥΠΟΕΡΓΟ 4 Καταγραφή και παρακολούθηση 
των ειδών θηλαστικών 

110.000,00 € 

Υ5 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5 Καταγραφή και παρακολούθηση 
των ειδών ασπόνδυλων 

100.000,00 € 

Υ6 
ΥΠΟΕΡΓΟ 6 Καταγραφή και παρακολούθηση 
των ειδών πουλιών 

70.000,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 3.427.830,02 € 

4.1 Ανάλυση εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου Ανά 
Υποέργο 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Πρόγραμμα για την προστασία και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Το Υποέργο 1 υλοποιείται με την μέθοδο της αυτεπιστασίας. Αποτελείται από 
τέσσερα Πακέτα Εργασίας. 

Πακέτο Εργασίας 1: Προστασία και διατήρηση των ειδών, χλωρίδας, 
πανίδας και των τύπων οικοτόπων 

Το ΠΕ 1 περιλαμβάνει τις δράσεις της Φύλαξης, της Καταγραφής και 
Παρακολούθησης των ειδών της προστατευόμενης περιοχής καθώς και την 
«Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους μονάδων της 
Λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού 
Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας ζώνης του». Κατά τη περίοδο 2010 – 
2011, υλοποιήθηκαν οι εξής διαδικασίες και δράσεις: 
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Διεξήχθησαν οι εξής διαγωνισμοί, οι οποίοι αναφέρονται περιληπτικά στον 
παρακάτω πίνακα και αφορούν και άλλα Πακέτα Εργασίας: 

Τίτλος διαγωνισμού Αριθμός Διαδικτυακής 
Ανάρτησης (ΑΔΑ) 

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Προμήθεια συμπληρωματικού ερευνητικού εξοπλισμού 45ΟΛ46Ψ8ΒΞ-ΦΣΜ 
Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης 456Σ46Ψ8ΒΞ-Τ89 
Προμήθεια λογισμικού GIS 456Σ46Ψ8ΒΞ-Ο67 
Προμήθεια σκάφους 45ΨΩ46Ψ8ΒΞ-Υ3Α 
Προμήθεια κιαλιών νυχτερινής όρασης 45ΨΩ46Ψ8ΒΞ-3ΡΣ 
Πρόχειροι διαγωνισμοί 
Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους 
μονάδων της Λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών 
υγροτόπων του Οικολογικού Πάρκου και της ευρύτερης 
παράκτιας ζώνης του 

4ΑΧΖ46Ψ8ΒΞ-ΣΦ7 

Επιπροσθέτως συντάχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός  που περιλαμβάνει τις εξής 
υπηρεσίες: 

1. «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ερπετών και αμφιβίων» 

2. «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ψαριών» 

3. «Καταγραφή και αξιολόγηση των ειδών μανιταριών» 

4. «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χειροπτέρων» 

5. «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας» 

6. «Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων» 

7. «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών» 

8. «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ασπόνδυλων» 

9. «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών πτηνών» 

και αποστάλθηκε προς τη Διαχειριστική Αρχή για προέγκριση. 

Πακέτο Εργασίας 2: Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση 

Το ΠΕ 2 αφορά το σύνολο των δράσεων προώθησης του ΕΠΠΕΡΑΑ, και την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την 
προστασία της βιοποικιλότητας και την ανεκτίμητη αξία της προστατευόμενης 
περιοχής.  Περιλαμβάνει δράσεις δημοσιότητας και προβολής του 
προγράμματος, δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, διοργάνωση 
ημερίδων σχετικών με την προώθηση της προστατευόμενης περιοχής και 
δράσεις οργάνωσης εθελοντών. 
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Η προστατευόμενη περιοχή του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού λόγω 
του ότι καταλαμβάνει έκταση 1.147.000 στρεμμάτων κυρίως δασικού τύπου, 
περιλαμβάνει πολυάριθμα ιστορικά χωριά των οποίων οι κάτοικοι 
αναπτύσσουν δραστηριότητες που θα πρέπει να εναρμονίζονται με την 
προστασία της φύσης και του τοπίου. Κατά συνέπεια λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι στο χώρο της προστατευόμενης περιοχής υπάρχει έντονη 
ανθρώπινη δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (κτηνοτροφία, 
γεωργία, δενδροκομία, μελισσοκομία, συλλογή βοτάνων, λατόμευση 
μαρμάρων, υπηρεσίες τουρισμού, περιορισμένη βιομηχανική παραγωγή), 
πέραν των επισκεπτών που δέχεται κυρίως τις τουριστικές περιόδους, και το 
γεγονός ότι η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού είναι 
ανεπαρκής σε θέματα προστασίας των περιοχών ευθύνης του ΦΔΟΠΥΜ, 
δημιουργούνται προβλήματα ακατάλληλης συμπεριφοράς.  

Η δράση αυτή λοιπόν καθίσταται απαραίτητη προκειμένου οι κάτοικοι και οι 
επισκέπτες του όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού να εξοικειωθούν με την 
ιδέα της προστατευόμενης περιοχής, με τους κανονισμούς και τους όρους που 
τη διέπουν, με τους στόχους που τίθενται α) για την προστασία και διατήρηση 
του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και β) για τη 
βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, και να αποκτήσουν 
ενημέρωση και εκπαίδευση προς όφελος της προστασίας και της πρόληψης.  

Ο Φορέας Διαχείρισης μέσω της υλοποίησης αυτής της δράσης στοχεύει 
επίσης στην ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών. Παράλληλα, θα γίνει 
προσέγγιση όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών, των τοπικών συλλόγων και 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην προστατευόμενη περιοχή για 
την από κοινού υλοποίηση των στόχων που τίθενται από το διαχειριστικό 
σχέδιο της προστατευόμενης περιοχής. Τέλος, θα γίνει προσπάθεια 
προώθησης των προτάσεων οικοτουρισμού που θα προτείνει ο ΦΔ μέσω 
επιτόπιων επισκέψεων σε στοχευμένες ομάδες πληθυσμού και με μικρές 
εκδηλώσεις που θα διοργανώνονται είτε αποκλειστικά από τον ΦΔ είτε σε 
συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους ή/και την τοπική αυτοδιοίκηση.  

Η αναγκαιότητα της δράσης αυτής εντοπίζεται στη γενικότερη προσπάθεια 
που έχει ξεκινήσει ο ΦΔ για την ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της 
υιοθέτησης ενός εξωστρεφούς χαρακτήρα που αφουγκράζεται τις ανάγκες, τις 
προτάσεις και τις ιδέες της τοπικής και όχι μόνο κοινωνίας. 

Πακέτο Εργασίας 3: Λήψη των αναγκαίων μέτρων διατήρησης και των 
κανονιστικών, διοικητικών ή συμβατικών μέτρων 
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Το ΠΕ 3 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον Φορέα Διαχείρισης, την 
αναθεώρηση του υπάρχοντος διαχειριστικού σχεδίου και την σύνταξη του 
Κανονισμού Λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής, όπως και την 
μετατροπή της ΚΥΑ σε Προεδρικό Διάταγμα χαρακτηρισμού της 
προστατευόμενης περιοχής. 

Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η μετατροπή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
σε Προεδρικό Διάταγμα, έτσι ώστε ο Φορέας Διαχείρισης να αποκτήσει ένα 
ισχυρό εργαλείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού 
περιβάλλοντος. Μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6-9-2010) όπου 
έγινε ο καθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης για την 
προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της προστατευόμενης περιοχής 
Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού, είναι αναγκαία η μετατροπή της σε ΠΔ. 
Η Κ.Υ.Α. έχει διάρκεια ζωής δύο έτη, με την πάροδο των οποίων θα πρέπει να 
έχει εκδοθεί το ΠΔ. 

Μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6-9-2010), όπου έγινε ο καθορισμός 
χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και 
υδάτινων εκτάσεων της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα & 
Υγροτόπου Μουστού, είναι αναγκαία η σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας 
της Προστατευόμενης Περιοχής, ένα εργαλείο το οποίο καθορίζει τα αναγκαία 
μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας των προστατευόμενων αντικειμένων και 
εξειδικεύει τους γενικούς όρους και περιορισμούς άσκησης δραστηριοτήτων 
και εκτέλεσης έργων που καθορίζονται με την παραπάνω Κ.Υ.Α. 

Τέλος, το υπάρχον Σχέδιο Διαχείρισης υλοποιήθηκε στα πλαίσια του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον». Λόγω του ότι υλοποιήθηκε και 
συντάχθηκε χωρίς ακριβείς προδιαγραφές του Υπουργείου (δεν έχουν εκδοθεί 
μέχρι την παρούσα στιγμή) και δεν έχει ακόμα εγκριθεί από το Υ.Π.Ε.Κ.Α., 
κρίνεται σκόπιμη η άμεση αναθεώρηση του από το προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης. Επιπλέον, το υπάρχον Σχέδιο Διαχείρισης έχει διάρκεια ζωής πέντε 
έτη, μετά την πάροδο των οποίων θα πρέπει να συνταχθεί εκ νέου.  

Πακέτο Εργασίας 4: Διαχείριση – Υποστήριξη του προγράμματος 

Το ΠΕ 4 αφορά κυρίως την υποστήριξη της λειτουργίας του προγράμματος 
προστασίας. 

Πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με τη διαδικασία 
πρόσληψης του ΑΣΕΠ, προκειμένου να στηρίξουν στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. το ήδη 
υπάρχον προσωπικό, που μέχρι τότε αποτελούσαν δύο άτομα. Η αναγκαιότητα 
για επαρκή στελέχωση ήταν ένας από τους βασικούς στόχους του Φορέα. 
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Επιπλέον, διεξήχθησαν οι εξής διαγωνισμοί, οι οποίοι αναφέρονται 
περιληπτικά στον παρακάτω πίνακα και αφορούν και άλλα Πακέτα Εργασίας: 

Τίτλος διαγωνισμού Αριθμός Διαδικτυακής 
Ανάρτησης (ΑΔΑ) 

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 4ΑΘ746Ψ8ΒΞ-Γ 
Προμήθεια γραφικής ύλης 45ΒΣ46Ψ8ΒΞ-ΠΕΧ 
Προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 456Σ46Ψ8ΒΞ-9ΩΖ 
Προμήθεια συμπληρωματικής υποδομής γραφείων 456Σ46Ψ8ΒΞ-ΤΤΙ 
Πρόχειροι διαγωνισμοί 
Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης 4ΑΘ746Ψ8ΒΞ-Δ 
Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή 4ΑΣΦ46Ψ8ΒΞ-Σ7Α 
Υπηρεσίες καθαριότητας 4ΑΣΦ46Ψ8ΒΞ-07Ζ 
Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης 4ΑΣΦ46Ψ8ΒΞ-Ε4Γ 
Παράλληλα στο συγκεκριμένο ΠΕ περιλαμβάνονται και οι λειτουργικές 
δαπάνες του προγράμματος. 

Συνολικά οι δαπάνες για το Υποέργο 1 αναφέρονται στον πίνακα: ΔΗΜΑ: να το 
τσεκάρει 

Εγκεκριμένος 
Π/Υ 

Υλοποιήσεις 
2010 

Υλοποιήσεις 
2011 

Υπόλοιπο 
προς 
υλοποίηση 

Ποσοστιαία 
υλοποίηση 2010-
2011 

2.957.830,02 € 63.583,13 € 
 

266.776,53 € 
 

2.627.470,37 € 
 

9,64 % 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
χλωρίδας 

Στο αντικείμενο της εν λόγω δράσης περιλαμβάνεται η καταγραφή, η εκτίμηση 
της κατάστασης διατήρησης και η παρακολούθησή της κατάστασης 
διατήρησης των ειδών χλωρίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 
92/43 και άλλων σημαντικών ειδών. 
Η δράση αυτή είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της κατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος στην περιοχή ευθύνης του Φορέα, αποτελεί δε απαραίτητο 
εργαλείο για το βέλτιστο σχεδιασμό των μέτρων διαχείρισης της περιοχής, 
σκοπός των οποίων, μεταξύ άλλων είναι και η εξασφάλιση ικανοποιητικής 
κατάστασης διατήρησης, η ανόρθωση ή/και η αποκατάσταση των 
ενδιαιτημάτων των πληθυσμών των ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. 
Με το παρόν υποέργο θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα σύστημα 
επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) σε τοπικό επίπεδο (στην 
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περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού), το οποίο θα είναι ενταγμένο σε ένα εθνικού επιπέδου σύστημα 
παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, το οποίο θα εφαρμοστεί την περίοδο 
2007-2012 (άρθρο 11 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Με το έργο αυτό θα 
διασφαλιστεί η εποπτεία και η εφαρμογή ενός συστήματος επαναξιολόγησης 
(σε σχέση με τη 2η Έκθεση Εφαρμογής της Οδηγίας του 2007) της κατάστασης 
διατήρησης ειδών.  
Ταυτόχρονα, θα τροφοδοτήσει την 3η Εθνική Αναφορά-Έκθεση Εφαρμογής 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (περίοδο αναφοράς 2007-2012 - άρθρο 17 της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ) με δεδομένα παρακολούθησης (field monitoring data) και 
αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης (field data on conservation status 
assessment) ειδών και οικοτόπων, ως αποτέλεσμα εργασιών πεδίου.  
Ευρύτερα, η δράση παρακολούθησης θα συμβάλει και στην αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων διαχείρισης - διατήρησης που έχουν 
εφαρμοστεί στις περιοχές ευθύνης-αρμοδιότητας των φορέων διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών.   
Τα είδη χλωρίδας που απαντούν στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και τα οποία θα παρακολουθηθούν 
στο πλαίσιο του παρόντος είναι: Είδη των παραρτημάτων II και IV της Οδηγίας 
92/43 
• Carex acuta 

• Micromeria taygetea 

Επιπλέον:  Τα Σπάνια, Ενδημικά και Απειλούμενα (ΣΕΑ) φυτικά είδη και υποείδη 
των τριών περιοχών Νatura 2000 του Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού 
αλλά και την ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα. Στον κατάλογο ΣΕΑ 
περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες φυτικών ειδών και υποειδών: 

α. Είδη που υπόκεινται σε νομικό καθεστώς προστασίας οποιουδήποτε 
είδους (π.χ. είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, είδη που 
καλύπτονται από το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981, είδη της Σύμβασης 
Βέρνης). 

β. Είδη που έχουν περιληφθεί σε Βιβλία Ερυθρών Δεδομένων της Ελλάδας 
(Phitos & al. 1995, Φοίτος & al. 2009) ή σε καταλόγους απειλουμένων ειδών 
της ΙUCN ή σε λίστες σημαντικών ειδών (π.χ.  Άλλα Σημαντικά Είδη Φυτών του 
Δικτύου Natura 2000 - IPS, Kokkini et al. 1996). Πολλά από αυτά τα είδη δεν 
υπόκεινται σε κάποιο νομικό καθεστώς προστασίας. Η ένταξη ενός είδος της 
συγκεκριμένης κατηγορίας στα ΣΕΑ των τριών περιοχών Νatura 2000 του 
Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού ή η εξαίρεσή του από τα ΣΕΑ πρέπει 
να υποστηρίζεται και να δικαιολογείται με συγκεκριμένα επιχειρήματα (που 
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είναι διαθέσιμα είτε από τη βιβλιογραφία είτε προκύπτουν από την έρευνα 
πεδίου). 

γ. Τοπικά ενδημικά είδη ή ελληνικά ενδημικά με μικρούς πληθυσμούς, σπάνια 
είδη (όχι αναγκαστικά ενδημικά) που εμφανίζονται σε λίγους και ολιγομελείς 
πληθυσμούς στην Ελλάδα  και είδη με ιδιαίτερο φυτογεωγραφικό 
ενδιαφέρον. Οι λόγοι για τους οποίους τα μέλη της κατηγορίας αυτής 
εντάσσονται στα ΣΕΑ θα αναγράφονται και θα τεκμηριώνονται. 

Ορισμένα υποψήφια φυτικά είδη για ένταξη στα ΣΕΑ, τα οποία θα 
αξιολογηθούν στα πλαίσια του παρόντος υποέργου, αναγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

Achillea taygetea Alkanna sfikasiana Alyssum taygeteum 

Amelanchier parviflora 
subsp. chelmea  

Anthemis laconica Asperula arcadiensis 

Asperula elonea Asperula malevonensis Asperula saxicola 

Astragalus agraniotii Astragalus drupceus Astragalus acteus 

Astragalus maniaticus Athamanta arachnoidea Bupleurum greuteri 

Campanula andrewsii Campanula asperuloides Campanula 
stenosiphon. 

Centaurea leonidia Centaurea rupestris L. 
subsp. parnonia 

Chaerophyllum 
heldreichii 

Crepis heldreichiana Crocus hadriaticus 
subsp. parnonicus 

Dactylorhiza 
sambucina 

Dianthus serratifolius 
subsp. abbreviatus 

Erodium chrysanthum Genista halαcsyi 

Hymenonema 
laconicum 

Hypericum taygeteum Linum phitosianum 

Malus florentina Minuartia parnonia Minuartia pichleri 

Nepeta orphanidea Ophrys argolica Origanum x lirium 

Origanum scbrum Petrorhagiagrandiflora Polygala sfikasiana  

Potentilla arcadiensis  Rindera graeca. Scabiosa taygetea 
subsp. taygetea 

Scutellaria rupestris 
subsp. cytherea  

Scutellaria rupestris 
subsp. rupestris 

Sibthorpia europaea L. 

Sideritis clandestina 
subsp. clandestina 

Silene goulimyi Teucrium aroanium. 

Teucrium francisci- Thalictrum orientale  Thymus laconicus  

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=139903-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DCampanula%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dandrewsii%26output_format%3Dnormal�
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=840197-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DChaerophyllum%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dheldreichii%26output_format%3Dnormal�
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=840197-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DChaerophyllum%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dheldreichii%26output_format%3Dnormal�
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=120487-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DRindera%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dgraeca%26output_format%3Dnormal�
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werneri  

Trinia frigida  Trisetum laconicum Tulipa goulimyi  

Viola mercurii  Viola parnonia  

 

Οι δράσεις στο παρόν υποέργο θα αφορούν την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης των φυτικών ειδών  

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και οι φόρμες που θα συμπληρωθούν από 
την εργασία πεδίου και την ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνονται στις 
κατευθύνσεις της Εθνικής Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 προς όλους τους Φορείς 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων 
οικοτόπων 

Στο αντικείμενο της εν λόγω δράσης περιλαμβάνεται η καταγραφή, η εκτίμηση 
της κατάστασης διατήρησης και η παρακολούθησή της κατάστασης 
διατήρησης των τύπων οικοτόπων των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 
92/43 και άλλων σημαντικών οικοτόπων. 
Η δράση αυτή είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της κατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος στην περιοχή ευθύνης του Φορέα, αποτελεί δε απαραίτητο 
εργαλείο για το βέλτιστο σχεδιασμό των μέτρων διαχείρισης της περιοχής, 
σκοπός των οποίων, μεταξύ άλλων είναι και η εξασφάλιση ικανοποιητικής 
κατάστασης διατήρησης, η ανόρθωση ή/και η αποκατάσταση των τύπων 
οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. 
Με το παρόν υποέργο θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα σύστημα 
επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) σε τοπικό επίπεδο (στην 
περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού), το οποίο θα είναι ενταγμένο σε ένα εθνικού επιπέδου σύστημα 
παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, το οποίο θα εφαρμοστεί την περίοδο 
2007-2012 (άρθρο 11 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Με το έργο αυτό θα 
διασφαλιστεί η εποπτεία και η εφαρμογή ενός συστήματος επαναξιολόγησης 
(σε σχέση με τη 2η Έκθεση Εφαρμογής της Οδηγίας του 2007) της κατάστασης 
διατήρησης οικοτόπων.  
Ταυτόχρονα, θα τροφοδοτήσει την 3η Εθνική Αναφορά-Έκθεση Εφαρμογής 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (περίοδο αναφοράς 2007-2012 - άρθρο 17 της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ) με δεδομένα παρακολούθησης (field monitoring data) και 
αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης (field data on conservation status 
assessment) οικοτόπων, ως αποτέλεσμα εργασιών πεδίου.  
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Ευρύτερα, η δράση παρακολούθησης θα συμβάλει και στην αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων διαχείρισης - διατήρησης που έχουν 
εφαρμοστεί στις περιοχές ευθύνης-αρμοδιότητας των φορέων διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών.   
Οι τύποι οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή ευθύνης του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και τα οποία θα 
παρακολουθηθούν στο πλαίσιο του παρόντος είναι:  
1. Παράκτιοι και αλοφυτικοί Οικότοποι  
1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες  
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 
2. Παράκτιες και ενδοχωρικές θίνες  
2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες  
3. Οικότοποι γλυκών υδάτων  
3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion 
4. Εύκρατα χερσαία εδάφη και λόχμες  
4090 Ενδημικά ορεινά μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους 
5. Λόχμες με σκληρόφυλλη βλάστηση (matorrals)  
5210 Δενδρώδη matorrals με Juniperus spp. 
5340 Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου** 
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum 
6. Φυσικές και ημιφυσικές χλοώδεις διαπλάσεις  
6230 Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτικά 
υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των ημιορεινών ζωνών της ηπειρωτικής 
Ευρώπης) 
6290 Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες** 
8. Βραχώδεις οικότοποι και σπήλαια  
8210 Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση 
8250 Βραχώδη οικοσυστήματα χωρίς βλάστηση 
9. Δάση   
92. Δάση εύκρατων περιοχών της Ευρώπης  
9260 Δάση με Castanea sativa  
924A Θερμόφιλα δρυοδάση της Ανατολική Μεσογείου και της 
Βαλκανικής** 
92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και 
Securinegion tinctoriae) 
92C0 Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion 
orientalis) 
93. Μεσογειακά δάση σκληρόφυλλων  
9320 Δάση με Olea και Ceratonia  
934Α Ελληνικά δάση πρίνου**  
9340 Δάση με Quercus ilex και Quercus brachyphylla 
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94 & 95. Ορεινά εύκρατα δάση κωνοφόρων και Μεσογειακά δάση 
Κωνοφόρων 
9530 (Υπο-) μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα 
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου 
9560 Ενδημικά δάση με Juniperus spp. 
951B Δάση ελληνικής ελάτης (Abies cephalonica)**  
** Ελληνικοί τύποι οικοτόπων σημαντικοί για την προστατευόμενη περιοχή 

Οι δράσεις στο παρόν υποέργο θα αφορούν την:  

Παρακολούθηση και αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης τύπων 
οικοτόπων: Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και οι φόρμες που θα 
συμπληρωθούν από την εργασία πεδίου και την ανάλυση των δεδομένων 
περιλαμβάνονται στις κατευθύνσεις της Εθνικής Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 προς 
όλους τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
θηλαστικών 

Στο αντικείμενο της εν λόγω δράσης περιλαμβάνεται η καταγραφή, η εκτίμηση 
της κατάστασης διατήρησης και η παρακολούθησή της κατάστασης 
διατήρησης των ειδών πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 
92/43 και άλλων σημαντικών ειδών. 
Η δράση αυτή είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της κατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος στην περιοχή ευθύνης του Φορέα, αποτελεί δε απαραίτητο 
εργαλείο για το βέλτιστο σχεδιασμό των μέτρων διαχείρισης της περιοχής, 
σκοπός των οποίων, μεταξύ άλλων είναι και η εξασφάλιση ικανοποιητικής 
κατάστασης διατήρησης, η ανόρθωση ή/και η αποκατάσταση των 
ενδιαιτημάτων των πληθυσμών των ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. 
Με το παρόν υποέργο θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα σύστημα 
επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) σε τοπικό επίπεδο (στην 
περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού), το οποίο θα είναι ενταγμένο σε ένα εθνικού επιπέδου σύστημα 
παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, το οποίο θα εφαρμοστεί την περίοδο 
2007-2012 (άρθρο 11 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Με το έργο αυτό θα 
διασφαλιστεί η εποπτεία και η εφαρμογή ενός συστήματος επαναξιολόγησης 
(σε σχέση με τη 2η Έκθεση Εφαρμογής της Οδηγίας του 2007) της κατάστασης 
διατήρησης ειδών.  
Ταυτόχρονα, θα τροφοδοτήσει την 3η Εθνική Αναφορά-Έκθεση Εφαρμογής 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (περίοδο αναφοράς 2007-2012 - άρθρο 17 της Οδηγίας 
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92/43/ΕΟΚ) με δεδομένα παρακολούθησης (field monitoring data) και 
αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης (field data on conservation status 
assessment) ειδών, ως αποτέλεσμα εργασιών πεδίου.  
Ευρύτερα, η δράση παρακολούθησης θα συμβάλει και στην αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων διαχείρισης - διατήρησης που έχουν 
εφαρμοστεί στις περιοχές ευθύνης-αρμοδιότητας των φορέων διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών.   
Τα είδη θηλαστικών που απαντούν στην περιοχή ευθύνης του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και τα οποία θα 
παρακολουθηθούν στο πλαίσιο του παρόντος είναι: 

Είδη των παρ. II, IV και V της 92/43 που αντιστοιχούν στην περιοχή 
αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού) 

Μεγάλα θηλαστικά: 

• Lutra lutra (Βίδρα) 
• Canis aureus (Τσακάλι) 

Οι δράσεις στο παρόν υποέργο θα αφορούν την:  

Παρακολούθηση και αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης ειδών: Η 
μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και οι φόρμες που θα συμπληρωθούν από 
την εργασία πεδίου και την ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνονται στις 
κατευθύνσεις της Εθνικής Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 προς όλους τους Φορείς 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
ασπόνδυλων 

Στο αντικείμενο της εν λόγω δράσης περιλαμβάνεται η καταγραφή, η εκτίμηση 
της κατάστασης διατήρησης και η παρακολούθησή της κατάστασης 
διατήρησης των ειδών πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 
92/43 και άλλων σημαντικών ειδών. 
Η δράση αυτή είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της κατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος στην περιοχή ευθύνης του Φορέα, αποτελεί δε απαραίτητο 
εργαλείο για το βέλτιστο σχεδιασμό των μέτρων διαχείρισης της περιοχής, 
σκοπός των οποίων, μεταξύ άλλων είναι και η εξασφάλιση ικανοποιητικής 
κατάστασης διατήρησης, η ανόρθωση ή/και η αποκατάσταση των 
ενδιαιτημάτων των πληθυσμών των ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. 
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Με το παρόν υποέργο θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα σύστημα 
επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) σε τοπικό επίπεδο (στην 
περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού), το οποίο θα είναι ενταγμένο σε ένα εθνικού επιπέδου σύστημα 
παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, το οποίο θα εφαρμοστεί την περίοδο 
2007-2012 (άρθρο 11 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Με το έργο αυτό θα 
διασφαλιστεί η εποπτεία και η εφαρμογή ενός συστήματος επαναξιολόγησης 
(σε σχέση με τη 2η Έκθεση Εφαρμογής της Οδηγίας του 2007) της κατάστασης 
διατήρησης ειδών και οικοτόπων.  
Ταυτόχρονα, θα τροφοδοτήσει την 3η Εθνική Αναφορά-Έκθεση Εφαρμογής 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (περίοδο αναφοράς 2007-2012 - άρθρο 17 της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ) με δεδομένα παρακολούθησης (field monitoring data) και 
αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης (field data on conservation status 
assessment) ειδών και οικοτόπων, ως αποτέλεσμα εργασιών πεδίου.  
Ευρύτερα, η δράση παρακολούθησης θα συμβάλει και στην αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων διαχείρισης - διατήρησης που έχουν 
εφαρμοστεί στις περιοχές ευθύνης-αρμοδιότητας των φορέων διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών.   
Συγκεκριμένα: για τη μελέτη των ασπονδύλων θα προηγηθεί μια εκτενής 
έρευνα αναφοράς της παρουσίας ειδών ασπόνδυλων, εξαιτίας της 
ανεπαρκέστατης βιβλιογραφίας. Μεγαλύτερο βάρος θα δοθεί σε είδη 
κολεόπτερων, λεπιδοπτέρων, οδοντογνάθων, αραχνιδίων, ισόποδων και 
μαλάκιων. Χρησιμοποιώντας αυτή τη γνώση μπορεί να επιλεγούν τα 
κατάλληλα είδη για παρακολούθηση, με βάση κριτήρια σπανιότητας, 
ενδημισμού και προστασίας.  
Τα είδη ασπονδύλων που απαντούν στην περιοχή ευθύνης του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και τα οποία είναι 
πιθανό να ενταχθούν στο πρόγραμμα παρακολούθησης (δεδομένου ότι η 
πληθυσμιακή τους κατάσταση είναι καλή) είναι: 
Α) Είδη των παραρτημάτων II και IV της Οδηγίας 92/43: 

• Zerynthia polyxena 
• Callimorpha quadripunctaria 
• Lucanus cervus 

Β) Προστατευόμενα από το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 είδη λεπιδόπτερων: 

• Pieris ergane 
• Hipparchia aristaeus 
• Anthocharis gruneri 
• Pieris krueperi 
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• Zerynthia polyxena 
• Pseudochazara  graeca 

Από την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής και βόρειας Πελοποννήσου έχουν 
αναφερθεί τουλάχιστον πέντε (5) είδη οδοντογνάθων με χαρακτηρισμούς από 
“near threatened” ως “endangered” στον Μεσογειακό ή/και στον Παγκόσμιο 
κατάλογο της IUCN. Είναι πολύ πιθανό κάποια από αυτά να έχουν σημαντικούς 
πληθυσμούς και στον Πάρνωνα. Τα είδη ορθοπτέρων Oropodisma chelmosi, 
Platycleis parnon και Poecilimon nobilis είναι ενδημικά της Πελοποννήσου - 
Αττικής, του Πάρνωνα, και της Πελοποννήσου, αντίστοιχα. 
Οι δράσεις στο παρόν υποέργο θα αφορούν την:  

Παρακολούθηση και αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης ειδών: Η 
μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και οι φόρμες που θα συμπληρωθούν από 
την εργασία πεδίου και την ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνονται στις 
κατευθύνσεις της Εθνικής Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 προς όλους τους Φορείς 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
πουλιών 

Στο αντικείμενο της εν λόγω δράσης περιλαμβάνεται η καταγραφή, η εκτίμηση 
της κατάστασης διατήρησης και η παρακολούθησή της κατάστασης 
διατήρησης των πουλιών της Οδηγίας 79/409. 
Η δράση αυτή είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της κατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος στην περιοχή ευθύνης του Φορέα, αποτελεί δε απαραίτητο 
εργαλείο για το βέλτιστο σχεδιασμό των μέτρων διαχείρισης της περιοχής, 
σκοπός των οποίων, μεταξύ άλλων είναι και η εξασφάλιση ικανοποιητικής 
κατάστασης διατήρησης, η ανόρθωση ή/και η αποκατάσταση των 
ενδιαιτημάτων των πληθυσμών των ειδών της Οδηγίας 79/409. 
Με το παρόν υποέργο θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα σύστημα 
επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) σε τοπικό επίπεδο (στην 
περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού), το οποίο θα είναι ενταγμένο σε ένα εθνικού επιπέδου σύστημα 
παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, το οποίο θα εφαρμοστεί την περίοδο 
2007-2012 (άρθρο 11 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Με το έργο αυτό θα 
διασφαλιστεί η εποπτεία και η εφαρμογή ενός συστήματος επαναξιολόγησης 
(σε σχέση με τη 2η Έκθεση Εφαρμογής της Οδηγίας του 2007) της κατάστασης 
διατήρησης ειδών και οικοτόπων.  
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Με την παρούσα μελέτη θα εφαρμοστεί ένα σύστημα επιστημονικής 
παρακολούθησης (monitoring) με εργασίες πεδίου, ώστε να γίνει αξιολόγηση 
της κατάστασης διατήρησης των εν λόγω ειδών ορνιθοπανίδας σύμφωνα με το 
άρθρο 12 της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα 
τροφοδοτήσουν την Εθνική Αναφορά - Έκθεση Εφαρμογής της Οδηγίας 
2009/147/ΕΕ. 
Ευρύτερα, η δράση παρακολούθησης θα συμβάλει και στην αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων διαχείρισης - διατήρησης που έχουν 
εφαρμοστεί στις περιοχές ευθύνης-αρμοδιότητας των φορέων διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών.   
Τα είδη ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή ευθύνης του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και τα οποία θα 
παρακολουθηθούν στο πλαίσιο του παρόντος είναι:  
Τα είδη πουλιών της Οδηγίας 79/409 που εμφανίζονται στην περιοχή ευθύνης 
του Φορέα Διαχείρισης είναι: 

Calonectris diomedea / Αρτέμης Pelecanus onocrotalus / Ροδοπελεκάνος 

Pelecanus crispus / Αργυροπελεκάνος Botaurus stellaris / Ηταυρος 

Ixobrychus minutus / Μικροτσικνιάς Nycticorax nycticorax / Νυχτοκόρακας 

Ardeola ralloides / Κρυπτοτσικνιάς Egretta garzetta / Λευκοτσικνιάς 

Egretta alba / Αργυροτσικνιάς Ardea purpurea / Πορφυροτσικνιάς 

Plegadis falcinellus / Χαλκόκοτα Platalea leucorodia / Χουλιαρομύτα 

Phoenicopterus ruber / Φοινικόπτερο Aythya nyroca / Βαλτόπαπια 

Pernis apivorus / Σφηκιάρης Milvus migrans / Τσίφτης 

Gyps fulvus / Όρνιο Circaetus gallicus / Φιδαετός 

Circus aeruginosus / Καλαμόκιρκος Circus cyaneus / Χειμωνόκιρκος 

Circus macrourus / Στεπόκιρκος Circus pygargus / Λιβαδόκιρκος 

Accipiter brevipes / Σαΐνι Aquila clanga / Στικταετός 

Aquila chrysaetos / Χρυσαετός Hieraaetus pennatus / Γερακαετός 

Hieraaetus fasciatus / Σπιζαετός Pandion haliaetus / Ψαραετός 

Falco naumanni / Κιρκινέζι Falco vespertinus / Μαυροκιρκίνεζο 

Falco eleonorae / Μαυροπετρίτης Falco peregrinus / Πετρίτης 

Alectoris graeca / Πετροπέρδικα Porzana porzana / Στικτοπουλάδα 

Grus grus / Γερανός Himantopus himantopus / Καλαμοκανάς 

Burhinus oedicnemus / Πετροτριλίδα Glareola pratincola / Νεροχελίδονο 

Charadrius alexandrinus / Philomachus pugnax / Μαχητής 
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Θαλασσοσφυριχτής 

Gallinago media / Διπλομπεκάτσινο Tringa glareola / Λασπότρυγγας 

Larus melanocephalus / Μαυροκέφαλος 
Γλάρος 

Larus minutus / Νανόγλαρος 

Sterna sandvicensis / Χειμωνογλάρονο Sterna hirundo / Ποταμόγλαρονο 

Sterna albifrons / Νανογλάρονο Chlidonias hybridus / Μουστακογλάρονο 

Chlidonias niger / Μαυρογλάρονο Bubo bubo / Μπούφος 

Caprimulgus europaeus Γιδοβύζι Alcedo atthis / Αλκυόνη 

Coracias garrulus / Χαλκοκουρούνα Dendrocopos medius / Μεσαίος 
Δρυοκολάπτης 

Dendrocopοs leucotοs / Λευκονώτης 
Δρυοκολάπτης 

Calandrella brachydactyla / 
Μικρογαλιάντρα 

Lullula arborea / Δενδροσταρήθρα Anthus campestris / Χαμοκελάδα 

Acrocephalus melanopogon 
Μουστακοποταμίδα 

Hippolais olivetorum / Λιοστριτσίδα 

Sylvia rueppelli / Μουστακοτσιροβάκος Ficedula parva / Νανομυγοχάφτης 

Ficedula semitorquata / 
Δρυομυγοχάφτης 

Ficedula albicollis / Κρικομυγοχάφτης 

Lanius collurio / Αετομάχος Lanius minor / Γαϊδουροκεφαλάς 

Emberiza hortulana / Βλαχοτσίχλονο Emberiza caesia / Φρυγανοτσίχλονο 

Οι δράσεις στο παρόν υποέργο θα αφορούν την:  

Παρακολούθηση και αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης ειδών: Η 
μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και οι φόρμες που θα συμπληρωθούν από 
την εργασία πεδίου και την ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνονται στις 
κατευθύνσεις της Εθνικής Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 προς όλους τους Φορείς 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας. 
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Κεφάλαιο 4 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΠΕ1 

Το 2010 το Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης δεν ήταν επαρκώς στελεχωμένο 
ώστε να πραγματοποιούνται τακτικές δράσεις παρακολούθησης. 

Οι εργασίες -δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2011 και σχετίζονται με τις 
αρμοδιότητες του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης είναι οι ακόλουθες:  

Λειτουργίες σχεδιασμού/ προγραμματισμού/ 
παρακολούθησης/ αξιολόγησης της διαχείρισης της 
προστατευόμενης περιοχής  

Προκειμένου να προχωρήσει ο Φορέας Διαχείρισης στην υλοποίηση των 
δράσεων του τεχνικού δελτίου για το ΕΣΠΑ, έλαβε υπόψη τις κατευθύνσεις και 
τους στόχους του προγράμματος, προκειμένου να υπάρχει η απαιτούμενη 
συμβατότητα και τελικά η δυνατότητα χρηματοδότησής τους. Ο γενικός 
στόχος του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη για την περίοδο 2007-
2013 συνοψίζεται στην ανάσχεση της απώλειας και στην προστασία της 
βιοποικιλότητας μέσω της επίτευξης και διατήρησης ικανοποιητικής 
κατάστασης των οικοτόπων και των πληθυσμών των απειλούμενων και 
κινδυνευόντων ειδών και περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος. 

Βασικό στοιχείο του γενικού στόχου είναι η «Προστασία και διατήρηση 
απειλούμενων ειδών, χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων στην προστατευόμενη 
περιοχή του Φορέα Διαχείρισης». 

Με βάση τα προηγούμενα, βασικό προϋπόθεση της προστασίας και 
διατήρησης των απειλούμενων ειδών χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων είναι η 
πλήρης γνώση της βιοποικιλότητας της κάθε ομάδας στην προστατευόμενη 
περιοχή του Φορέα Διαχείρισης. Στην περιοχή ευθύνης του Φορέα έχουν 
πραγματοποιηθεί δύο (2) μελέτες: α. Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Όρους 
Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού που εκπονήθηκε το 2000 με τίτλο 
“Πρόγραμμα αντιμετώπισης ειδικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και 
συστήματος λειτουργίας και διαχείρισης του όρους Πάρνωνα - υγροτόπου 
Μουστού (Οικολογικό Πάρκο)”, σύμφωνα με το κεφ. Δ’ του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ Α’ 
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160) και του πίν. 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ Β’ 
678) και β. Η «Εκπόνηση προγράμματος παρακολούθησης της πανίδας της 
προστατευόμενης περιοχής Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα –Υγροτόπου 
Μουστού» πραγματοποιήθηκε το 2008, στα πλαίσια του Υποέργου 3 
««Εκπόνηση προγράμματος παρακολούθησης» του Έργου ««Έργα διαχείρισης 
της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού και 
λειτουργία ΦΔ», που χρηματοδοτήθηκε από το 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" που 
συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους.  

Οι δύο μελέτες, αν και παραθέτουν στοιχεία πανιδικά και χλωριδικά, αυτά 
θεωρούνται ελλιπή (η πρώτη μελέτη δεν τεκμηριώνει την παρουσία των 
αναφερθέντων ειδών, ενώ η δεύτερη εστιάζει κυρίως στην ορνιθοπανίδα). 
Συμπερασματικά, εκτός από την Τάξη των Πτηνών και σε πολύ μικρότερο 
βαθμό αυτής των ερπετών, είναι διαθέσιμα ελάχιστα έως και μηδενικά στοιχεία 
για άλλες ομάδες ζώων, αλλά και για τον χλωριδικό πλούτο και των πλούτο των 
οικοτόπων στην προστατευόμενη περιοχή.  

Για τους προαναφερθέντες λόγους, και με σκοπό την καταγραφή και 
αξιολόγηση της βιοποικιλότητας των φυσικών βιοτόπων, προγραμματίστηκαν 
και σχεδιάστηκαν επισκέψεις πεδίου στην προστατευόμενη περιοχή του 
Φορέα Διαχείρισης. Οι επισκέψεις πεδίου περιελάμβαναν διαφορετικούς 
τύπους οικοτόπων της προστατευόμενης περιοχής, σε όλη σχεδόν την περιοχή 
αυτή.  

Λειτουργίες έρευνας/ παρακολούθησης/ τεκμηρίωσης/ 
αξιολόγησης  

Με βάση τον προηγούμενο προγραμματισμό, πραγματοποιήθηκε εργασία 
στην προστατευόμενη περιοχή του Φορέα Διαχείρισης. Οι εργασία πεδίου 
επικεντρώθηκε είτε σε καταγραφές της βιοποικιλότητας ομάδων, κυρίως ζώων, 
είτε είχε περισσότερο στοχευμένες δράσεις, π.χ. καταγραφή βιοποικιλότητας 
σπηλαίων. Συγκεκριμένα έγιναν οι ακόλουθες δράσεις καταγραφής: 

Καταγραφές προστατευόμενης περιοχής Φορέα Διαχείρισης 

Η εργασία πεδίου για το 2011 πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 13 Απριλίου και 12 
Δεκεμβρίου. Πραγματοποιήθηκε εργασία πεδίου 57 ημέρες από τουλάχιστον 
ένα μέλος του Τμήματος. οι καταγραφές έγιναν σε 346 τοποθεσίες όπου και 
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καταγράφηκαν 498 taxa και έγιναν με βάση την εύρεση ζωντανού δείγματος, 
νεκρού δείγματος ή βιοδηλωτικού ίχνους. 

Η εργασία πεδίου πραγματοποιήθηκε ημέρες με καλές καιρικές συνθήκες 
(κατά το δυνατό) για τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων καταγραφής των 
πανιδικών δεδομένων. Η πλειονότητα της εργασίας έγινε τους καλοκαιρινούς 
μήνες, το τέλος της άνοιξης και την αρχή του φθινοπώρου, με τον Ιούνιο να 
έχει πραγματοποιηθεί περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής ετήσιας εργασίας 
πεδίου (Βλ. Εικόνα 1). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

Οι επιτυχία πανιδικών καταγραφών σχετίζεται με την εποχή της εργασίας 
πεδίου. Για το λόγο αυτό, το μέγιστο των καταγραφών (43%) 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, όπου και δαπανήθηκε περίπου το 26% των 
ημερήσιων εργασιών πεδίου (Βλ. Εικόνα 2). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ  

Οι περισσότερες καταγραφές, περίπου το 50% αφορούσαν ερπετά, 
ακολουθούμενα από τα θηλαστικά (30%) (Βλ. Εικόνα 3). 
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ΕΙΚΟΝΑ 3. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

Περισσότερες από τις μισές καταγραφές της πανίδας έγιναν με βάση την 
παρουσία ζωντανού ατόμου, ενώ μια στις τέσσερις καταγραφές βασίστηκε σε 
βιοδηλωτικά ίχνη των ζώων (Βλ. Εικόνα 4).  

 

ΕΙΚΟΝΑ 4. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ 

30,38

48,09

5,63 8,05

5,83 1,82 0,2

Θηλαστικά

Ερπετά

Αμφίβια

Πτηνά

Αρθρόποδα

Φυτά

Μύκητες

57,9118,07

24,02
Ζωντανό

Νεκρό

Βιοδηλωτικό ίχνος



 ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

38 
 
 

Καταγραφές πτηνών Υγροτόπου Μουστού 

Επιπροσθέτως της εργασίας πεδίου σε όλη την προστατευόμενη περιοχή του 
Φορέα Διαχείρισης, έγινε και στοχευμένη εργασία πεδίου στην περιοχή του 
Υγροτόπου Μουστού.  

Ο υγρότοπος Μουστού, αν και είναι σχετικά μικρός, περιλαμβάνει μεγάλη 
ποικιλία επιμέρους υγροτοπικών ενδιαιτημάτων και απαντάται μια αξιόλογη 
ποικιλία ειδών πτηνών. Η ευρύτερη σημασία του για τα υδρόβια και παρυδάτια 
πουλιά αφορά στη χρήση του ως σταθμού ξεκούρασης και ανεφοδιασμού τους 
κατά τις μεταναστεύσεις, όντας ο μοναδικός αξιόλογου μεγέθους υγρότοπος 
στην ανατολική Πελοπόννησο και ο πρώτος που συναντούν προς βορρά τα 
μεταναστευτικά πουλιά που ακολουθούν τις ανατολικές ακτές της Ελλάδας. 
Επιπλέον, ορισμένα απειλούμενα είδη διατηρούν και κάποιους φωλιάζοντες 
πληθυσμούς.  

Οι καταγραφές στον Υγρότοπο Μουστού του 2011 έγιναν μεταξύ της 16 
Σεπτεμβρίου και 23 Νοεμβρίου. Πραγματοποιήθηκε εργασία πεδίου 13 
ημερών που περιελάμβανε ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα καταγραφής 
ειδών πτηνών. Οι περισσότερες (>60%)ημέρες εργασίας πεδίου 
πραγματοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο (Βλ. Εικόνα 5). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 5. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΤΗΝΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 
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Τα σπήλαια είναι ιδιόμορφα, κλειστά και ευαίσθητα οικοσυστήματα. Για τη 
διάνοιξή τους χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια και για τη δημιουργία του 
σπηλαιοδιάκοσμου τους εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια επίσης. Η βιοποικιλότητα 
ενός οικοσυστήματος εξαρτάται κυρίως από και τις σχέσεις που 
αναπτύσσονται μεταξύ των ειδών,  που συχνά έχει σαν αποτέλεσμα την 
επικράτηση μικρών απομονωμένων πληθυσμών ειδών που είναι περισσότερο 
ευαίσθητοι σε δημογραφικά και περιβαλλοντικά προβλήματα και είναι 
παγκοσμίως μοναδικοί (ενδημικά είδη). 

Ειδικότερα για τα σπήλαια της περιοχής ευθύνης του Φορέα αλλά και για τα 
σπήλαια που βρίσκονται εκτός ευθύνης του Φορέα από σε γειτονικές περιοχές, 
το προσωπικό του Φορέα ξεκίνησε την καταγραφή και μελέτη τη 
βιοποικιλότητά τους, καθώς δεν έχουν μελετηθεί καθόλου μέχρι στιγμής και 
υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που πιθανολογούν για την ύπαρξη ειδών 
ενδημικών σε κάποια από αυτά. Μέσα στο 2011 έχουν καταγραφεί από το 
προσωπικό του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης δεδομένα για τα 
ακόλουθα σπήλαια και καταβόθρες της περιοχής ευθύνης του Φορέα 
Διαχείρισης: το σπήλαιο του Διονύσου στη Σίντζα, το σπήλαιο Μάνα στα 
Πούλιθρα, την καταβόθρα στα Πελετά και τη σπηλαιοκαταβόθρα Δέρσιος στην 
Παλαιόχωρα. Σε όλες τις περιπτώσεις έγιναν πανιδικές καταγραφές και 
συλλέχθηκαν από 2 άτομα σπηλαιόβιων ορθοπτέρων του γένους Dolichopoda, 
γένος με μεγάλο ποσοστό ενδημισμού σε σπήλαια του Ελλαδικού χώρου που 
έχουν καταγραφεί και μελετηθεί. Τα δείγματα διατηρούνται σε απόλυτη 
αιθανόλη για περαιτέρω επιστημονική μελέτη από ερευνητές που θα 
συνεργαστούν με το Φορέα Διαχείρισης.  

Δημιουργία/συντήρηση σχετικών βάσεων δεδομένων και  
βιβλιοθήκης.  

Τα δεδομένα της εργασίας πεδίου καταγράφηκαν σε φύλλα εργασίας EXCEL με 
στοιχεία ημερομηνίας παρατήρησης/συλλογής, ακριβής τοποθεσίας 
παρατήρησης/συλλογής (με χρήση συσκευής καταγραφής γεωγραφικού 
στίγματος), η επιστημονική ονομασία του καταγεγραμμένου είδους, ο αριθμός 
των παρατηρηθέντων ατόμων, καθώς και ο τύπος του ευρήματος καταγραφής. 
Δεδομένου ότι η ζωογεωγραφία της προστατευόμενης περιοχής του ΦΔ είναι 
πολύ λίγο γνωστή, σε περιπτώσεις που τα νεκρά ζωικά ευρήματα (των 
αμφιβίων και κυρίως των ερπετών) ήταν σε καλή κατάσταση, αυτά 
συλλέχθηκαν, αποθηκεύτηκαν σε κατάλληλες συνθήκες για να επεξεργαστούν 
κατάλληλα και να συμπεριληφθούν στη δημιουργηθείσα «Συλλογή 
Μουσειακών Δειγμάτων Ερπετών-Αμφιβίων της Προστατευόμενης Περιοχής 
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα- Υγροτόπου Μουστού».  
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Μέσα στο 2011 συλλέχθηκαν περίπου 35 δείγματα ερπετών. Το προσωπικό του 
Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης χρησιμοποίησε το υλικό αυτό και μετά 
από επεξεργασία το ετοίμασε για τη «Συλλογή Ερπετών του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού» που δημιουργήθηκε με το υλικό της 
περιοχής ευθύνης του Φορέα. Η συλλογή αυτή χρησιμοποιήθηκε από το 
Τμήμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε παρουσιάσεις σε μαθητές 
σχολείων και επισκέψεις μαθητών στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους για την κατανόηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης 
περιοχής. 

 

 

 

  



 ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

41 
 
 

Κεφάλαιο 5 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΕ2 

Κατά το έτος 2010, λόγω μη επαρκούς στελέχωσης του Τμήματος 
Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας, οι δράσεις ήταν λιγοστές. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις δράσεις: οργανώθηκε μία ενημερωτική 
συνάντηση στις Καρυές με θέμα: «Σχεδιασμός έργων στο Οικολογικό Πάρκο 
Πάρνωνα-Μουστού για την 4η προγραμματική περίοδο». Ο ΦΔ συμμετείχε 
στην δράση «Καθαρίστε τη Μεσόγειο 2010», συμμετείχε στην 4η Πανελλήνια 
Εξόρμησης Ερασιτεχνών Αστρονόμων η οποία διοργανώθηκε στον Πάρνωνα. 
Συμμετείχε στην περιβαλλοντική ενημερωτική δράση Comenious με σχολεία 
από πέντε χώρες της Ευρώπης. 

Κατά το διάστημα Απρίλιος – Δεκέμβριος 2011 το προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης, έχει προβεί σε δράσεις που αφορούν στην ευαισθητοποίηση του 
ευρύτερου κοινού μέσω έντυπων καταχωρήσεων, αποστολή ενημερωτικών 
Δελτίων Τύπου σε τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ, συμμετοχή σε εκδηλώσεις - 
δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ξεναγήσεις μεμονωμένων 
επισκεπτών και σχολικών ομάδων, δράσεις κατάρτισης – επιμόρφωσης 
προσωπικού κ.α. 

Ξεναγήσεις επισκεπτών 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου 
χρόνου μέσω ΑΣΕΠ στον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου 
Μουστού, διασφαλίστηκε η τακτική λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους, Αγίου Πέτρου και Καστάνιτσας. Τα τρία Κέντρα δέχονται 
καθημερινά απλές επισκέψεις εργάσιμες ημέρες, αλλά και Σαββατοκύριακα 
καθώς και αργίες κατόπιν ραντεβού. Για την αποτύπωση και τη καταγραφή των 
επισκεπτών τηρείται ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο (Βιβλίο Επισκεπτών) σε κάθε 
Κέντρο.  

Τα τρία Κέντρα κατά το διάστημα Απρίλιος – Δεκέμβριος 2011 δέχθηκαν 
συνολικά πάνω από 2.000 επισκέπτες (μεμονωμένους και ομάδες) οι οποίοι 
ξεναγήθηκαν στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους τους.  
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Ξεναγήσεις σχολείων 

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών για την προστασία του 
περιβάλλοντος και ιδιαίτερα για την προστατευόμενη περιοχή του όρους 
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού αποτελεί μία από τις βασικές 
προτεραιότητες του Φορέα Διαχείρισης.  

Για τον λόγο αυτό ο Φορέας Διαχείρισης πραγματοποίησε ξεναγήσεις, 
εκδηλώσεις και δραστηριότητες τόσο στα Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης όσο και εντός της προστατευόμενης περιοχής. Ο αριθμός των 
μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών που επισκέφθηκαν τα Κέντρα και 
ξεναγήθηκαν εντός της προστατευόμενης περιοχής, ήταν περίπου 425 για το 
διάστημα Απρίλιος – Δεκέμβριος 2011.  

Οι μαθητές έλαβαν χρήσιμες πληροφορίες από τους Ξεναγούς για την 
προστατευόμενη περιοχή που λόγω των σημαντικών τύπων οικοτόπων και των 
ειδών χλωρίδας και πανίδας που περιλαμβάνει, εντάχθηκε στο Δίκτυο Natura 
2000. Σε κάθε ένα από τα 3 Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και πιο 
συγκεκριμένα στην Αίθουσα Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος οι μαθητές 
ενημερώθηκαν για το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης στην 
προστατευόμενη περιοχή που είναι μεταξύ άλλων η ενημέρωση, εκπαίδευση 
και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις αρμοδιότητες και 
σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης, καθώς και στην προστασία της περιοχής 
ευθύνης του. Ενημερώθηκαν για τον υγρότοπο Μουστού ο οποίος αποτελεί 
τον μεγαλύτερο και σημαντικότερο υγρότοπο στην ανατολική πλευρά της 
Πελοποννήσου και για τον σημαντικό ρόλο, την αξία και τις λειτουργίες του 
αναφορικά με τη χρήση του ως σταθμός ξεκούρασης και ανεφοδιασμού των 
πουλιών κατά τις μεταναστεύσεις . Επίσης κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων 
δίνονταν έμφαση στη μεγάλη οικολογική και επιστημονική αξία του Δάσους με 
δρυπώδη άρκευθο στην περιοχή της Μονής Μαλεβής πλησίον του Αγίου 
Πέτρου όπου μία έκταση 740 στρ. σύμφωνα με το ΦΕΚ 121Δ/1980 έχει 
κηρυχθεί «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης». Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα 
σπάνια και ενδημικά φυτά του Πάρνωνα, για τους οικοτόπους και την 
προστατευόμενη πανίδα της περιοχής καθώς και τους ενδιαφέροντες 
γεωλογικούς σχηματισμούς που είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της 
περιοχής. 

Επίσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μεταβούν στον υγρότοπο Μουστού 
και να παρακολουθήσουν την άγρια ορνιθοπανίδα με τη βοήθεια και την 
καθοδήγηση του εξειδικευμένου προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης και τη 
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χρήση έντυπων οδηγών παρατήρησης πουλιών και κατάλληλου εξοπλισμού 
παρακολούθησης (κιάλια και τηλεσκόπιο). Η ξεναγήσεις ολοκληρώνονταν με 
τη διανομή ενημερωτικών εντύπων και χαρτών για την προστατευόμενη 
περιοχή.  

Οι επισκέψεις σχολικών ομάδων στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, κατά το διάστημα Απρίλιος – Δεκέμβριος 2011 ήταν συνοπτικά οι 
παρακάτω: 

Επίσκεψη -  ξενά γησ η του 2 ο υ  Πειραματικού Γυμνασίου Αθήνα ς 
στο Κέντρο Περιβαλ λοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτ ρου 

Τριάντα επτά μαθητές και οκτώ καθηγητές του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου 
Αμπελοκήπων πραγματοποίησαν τριήμερη περιβαλλοντική εκδρομή στην 
προστατευόμενη περιοχή του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού (9 έως 
11/4/2011). Στις 9/4/2011 η ξεναγός του Κέντρου περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης Αγίου Πέτρου και η Περιβαλλοντολόγος του Φ.Δ. τους 
υποδέχθηκαν και τους ενημέρωσαν για το ρόλο του Φορέα, καθώς και για τις 
περιοχές της προστατευόμενης περιοχής που λόγω των σημαντικών βιοτόπων 
τους έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000.  

Με το πέρας της ξενάγησης, μαθητές και καθηγητές περιηγήθηκαν στον 
εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, όπου μελέτησαν 
εικόνες και διάβασαν χρήσιμες πληροφορίες για τη χλωριδική βιοποικιλότητα 
της περιοχής. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με τη διανομή χαρτών και 
φυλλαδίων του Φορέα με χρήσιμες πληροφορίες για την βιοποικιλότητα της 
προστατευόμενης περιοχής. 

Επίσκεψη -  ξενάγησ η της 3 η ς  τάξης Γυμνασίου Τυρού στην 
προστατευόμενη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού 

Δώδεκα μαθητές της 3ης τάξης Γυμνασίου Τυρού μαζί με 2 συνοδούς 
καθηγήτριες, πραγματοποίησαν μονοήμερη εκδρομή στα πλαίσια 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην προστατευόμενη περιοχή του Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Η επίσκεψη των μαθητών 
πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2011 στον υγρότοπο Μουστό, όπου τους 
υποδέχτηκε η ξεναγός του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άστρους 
και τους ενημέρωσε για την αξία και τις λειτουργίες του μεγαλύτερου και 
σημαντικότερου υγροτόπου της περιοχής. 

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους όπου οι μαθητές έλαβαν χρήσιμες πληροφορίες για το 
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ευαίσθητο φυσικό οικοσύστημα του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με τη διανομή ενημερωτικών εντύπων 
και χαρτών για την προστατευόμενη περιοχή. 

Επίσκεψη -  ξενά γηση του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου 
Άστρους στο Κέντ ρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου 
Πέτρου 

Σαράντα μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους συνοδευόμενοι 
από έξι εκπαιδευτικούς πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, νωρίς το πρωί της Τετάρτης 12 
Οκτωβρίου 2011. Οι μαθητές με την καθοδήγηση των δασκάλων τους, 
ενημερώθηκαν για την προστατευόμενη περιοχή του Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού από την ξεναγό του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης και περιηγήθηκαν στον εκθεσιακό χώρο. Είχαν την ευκαιρία, να 
γνωρίσουν τα αξιόλογα οικολογικά και πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής και 
να ενημερωθούν για προβλήματα που υποβαθμίζουν την προστατευόμενη 
περιοχή του όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού.  

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης τονίστηκε η μεγάλη οικολογική και 
επιστημονική αξία του δάσους με δρυπώδη άρκευθο του όρους Πάρνωνα στην 
περιοχή της Μονής Μαλεβής, το οποίο έχει κηρυχθεί από το 1980 «Διατηρητέο 
Μνημείο της Φύσης» λόγω του ότι είναι η μοναδική περιοχή στην Ευρώπη 
όπου εντοπίζεται το ασιατικό αυτό είδος. Η επίσκεψη των μαθητών στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης ολοκληρώθηκε με τη διανομή εντύπου 
ενημερωτικού υλικού για την προστατευόμενη περιοχή του όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού. Κατόπιν πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των μαθητών 
στον Πύργο Τρικαλίτη στον Άγιο Πέτρο. 

Επίσκεψη -  ξενά γηση της 1 η ς  Λυκείου ΕΠΑΛ Άστρους στο 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους 

Οι μαθητές της 1ης ΕΠΑΛ Άστρους συνοδευόμενες από 1 καθηγητή τους 
επισκεφτήκαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους την Τρίτη 8 
Νοεμβρίου 2011. Οι μαθητές αφού ενημερώθηκαν για το καθεστώς 
προστασίας της περιοχής του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
κατόπιν ξεναγήθηκαν στου χώρους της Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος του 
Κέντρου από την αρμόδια ξεναγό.  
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Επίσκεψη -  ξενάγησ η του 2 ο υ  Γυμνασίου Άργους στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστ ρους και στην 
προστατευόμενη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού 

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, στις 30 Νοεμβρίου 2011 εκατό μαθητές της 1ης 
και 2ας τάξης 2ου Γυμνασίου Άργους μαζί με τους συνοδούς καθηγητές τους 
πραγματοποίησαν μονοήμερη εκδρομή στην προστατευόμενη περιοχή του 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού.  

Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους τους υποδέχτηκε η 
αρμόδια ξεναγός η οποία τους ενημέρωσε για την αξία και τις λειτουργίες του 
μεγαλύτερου και σημαντικότερου υγροτόπου της περιοχής. Στη συνέχεια οι 
μαθητές μετέβησαν στον Μουστό όπου και έγιναν για λίγο τα ίδια 
παρατηρητές πουλιών. Το εξειδικευμένο προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης με 
τη βοήθεια των φυλάκων, κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών δίνοντάς τους 
τη δυνατότητα να «ανακαλύψουν» είδη των πουλιών με την χρήση κατάλληλου 
εξοπλισμού παρακολούθησης (κιάλια και τηλεσκόπιο). Η ξενάγηση 
ολοκληρώθηκε με τη διανομή ενημερωτικών εντύπων και χαρτών για την 
προστατευόμενη περιοχή.  

Επίσκεψη -  ξενάγηση 5 ο υ  Δημοτικού σχολείου Τρίπολης στην 
προστατευόμενη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού 

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, στις 7 Δεκεμβρίου 2011 είκοσι πέντε μαθητές της 
3ης τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης μαζί με τους συνοδούς 
δασκάλους τους πραγματοποίησαν μονοήμερη περιβαλλοντική εκδρομή στην 
προστατευόμενη περιοχή του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Με 
την βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης οι μαθητές 
στον υγρότοπο Μουστού έγιναν για λίγο οι ίδιοι παρατηρητές πουλιών. Οι 
ξεναγοί, κέντρισαν το ενδιαφέρον των μαθητών δίνοντάς τους τη δυνατότητα 
να «ανακαλύψουν» είδη των πουλιών με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού 
παρακολούθησης (κιάλια και τηλεσκόπιο). 

Επίσκεψη -  ξενάγηση του 3 ο υ  Δημοτικού Σχολείου Άργους 
στην προστατευόμενη περιοχή Υγροτόπου Μουστού 

Διακόσιοι περίπου μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους 
συνοδευόμενοι από τους δασκάλους τους πραγματοποίησαν μονοήμερη 
εκδρομή στην προστατευόμενη περιοχή του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου 
Μουστού. Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 8/12/2011 οι τρεις ξεναγοί του 
Φορέα Διαχείρισης αφού υποδέχθηκαν την κάθε σχολική ομάδα στον 
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υγρότοπο Μουστού, ενημέρωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς για τα σπάνια, 
απειλούμενα και προστατευόμενα είδη παρυδάτιων και υδρόβιων 
μεταναστευτικών πουλιών. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης τονίστηκε η 
μεγάλη οικολογική και επιστημονική αξία του υγροτόπου Μουστού και η 
ιδιαίτερη σπουδαιότητά του για τα μεταναστευτικά πουλιά καθώς αποτελεί τον 
μόνο αξιόλογου μεγέθους υγρότοπο στην Ανατολική Πελοπόννησο. Οι ξεναγοί, 
κέντρισαν το ενδιαφέρον των μαθητών δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
«ανακαλύψουν» είδη των πουλιών με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού 
παρακολούθησης (κιάλια και τηλεσκόπιο). 

Η ξενάγηση της κάθε σχολικής ομάδας ολοκληρώθηκε με τη διανομή 
φυλλαδίων του Φορέα Διαχείρισης με χρήσιμες πληροφορίες για την 
βιοποικιλότητα της προστατευόμενης περιοχής.  

Επίσκεψη – ξενάγηση της 3 η ς  τάξης ΕΠΑΛ Άστρους, Τμήμα 
Υγεία ς Πρόνοιας,  Βρεφονηπιοκόμων στο Κέντ ρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους 

Οι μαθήτριες του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας της 3ης τάξης ΕΠΑΛ Άστρους 
συνοδευόμενες από δύο καθηγητές τους επισκεφτήκαν το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011. 
Οι μαθήτριες αφού ενημερώθηκαν για το καθεστώς προστασίας της περιοχής 
του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, ξεναγήθηκαν στου χώρους της 
Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος του Κέντρου από την αρμόδια ξεναγό.  

Συνολικά οι επισκέψεις και οι ξεναγήσεις στα Κέντρα Πληροφόρησης καθώς 
και στην Προστατευόμενη Περιοχή του Υγροτόπου Μουστού παρουσιάζονται 
στον ακόλουθο Πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 

Μήνας  α/α Ημερομηνία  Επισκέπτης Άτομα 
Προσωπικό που 
συμμετείχε στη 
ξενάγηση 

Θέση 
ξενάγησης  

Ιανουάριος 1 

 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. 
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 42 

Δημητρακοπούλου 
Αγγελική 

ΚΠΕ Αγίου 
Πέτρου 

Φεβρουάριος 2 

 

ΕΠΑΛ 
ΑΣΤΡΟΥΣ 20 

Δημητρακοπούλου 
Αγγελική, 
Βαξεβανίδου 
Ζαφείρω ΚΠΕ Άστρους 
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Φεβρουάριος 3 

 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. 
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 42 

Δημητρακοπούλου 
Αγγελική, 
Βαξεβανίδου 
Ζαφείρω ΚΠΕ Άστρους 

Απρίλιος 4 9/4/2011 

2ο 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ
Ο ΑΘΗΝΑΣ  45 

Δημητρακοπούλου 
Αγγελική, 
Αναστασιάδη Αγνή 

ΚΠΕ Αγίου 
Πέτρου 

Μάιος  5 9/5/2011 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. 
ΠΕΤΡΟΥ 9 

Αναστασιάδη Αγνή, 
Πανταζή Κατερίνα 

ΚΠΕ Αγίου 
Πέτρου 

Μάιος  6 9/5/2011 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΣΤΡΙΟΥ 5 

Αναστασιάδη Αγνή, 
Πανταζή Κατερίνα 

ΚΠΕ Αγίου 
Πέτρου 

Ιούνιος 7 29/6/2011 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΥΡΟΥ 15 Πανταζή Κατερίνα 

ΚΠΕ Άστρους 
& Υγρότοπος 
Μουστού 

Οκτώβριος 8 12/10/2011 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΑΡΑΛΙΟΥ 
ΑΣΤΡΟΥΣ 48 Αναστασιάδη Αγνή 

ΚΠΕ Αγίου 
Πέτρου 

Νοέμβριος  9 8/11/2011 
ΕΠΑΛ 
ΑΣΤΡΟΥΣ 15 Πανταζή Κατερίνα ΚΠΕ Άστρους 

Νοέμβριος  10 30/11/2011 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΡΓΟΥΣ 100 

Πανταζή Κατερίνα, 
Αρβανίτης 
Διαμαντής 

ΚΠΕ Άστρους 
& Υγρότοπος 
Μουστού 

Δεκέμβριος 11 7/12/2011 

5ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 25 Πανταζή Κατερίνα 

Υγρότοπος 
Μουστού 

Δεκέμβριος 12 8/12/2011 

3ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΡΓΟΥΣ 200 

Πανταζή Κατερίνα, 
Αρβανίτης 
Διαμαντής, 
Αναστασιάδη Αγνή 

Υγρότοπος 
Μουστού 

Δεκέμβριος 13 16/12/2011 
ΕΠΑΛ 
ΑΣΤΡΟΥΣ 8 Πανταζή Κατερίνα ΚΠΕ Άστρους 

ΣΥΝΟΛΟ 11 

  

574 
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Εκδηλώσεις – Περιβαλλοντική ενημέρωση 

Ο Φορέας Διαχείρισης κατά την περίοδο Απρίλιος - Δεκέμβριος 2011 
συμμετείχε σε διάφορες περιβαλλοντικές δράσεις οι οποίες συνοπτικά ήταν οι 
ακόλουθες: 

1. Συμμετοχή για 3η συνεχόμενη χρονιά στην πανελλαδική εκστρατεία 
«Καθαρίστε τη Μεσόγειο» κατά το διάστημα από 9 έως 13 Μαΐου 2011 με 
στόχο την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των 
πολιτών, την ενδυνάμωση του θεσμού του εθελοντισμού, αλλά και την 
αντίστοιχη κινητοποίηση του κράτους στο σύνολό του, γύρω από τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν είδη και οικότοποι από τα απορρίμματα. 
Στους καθαρισμούς της προστατευόμενης περιοχής του Πάρνωνα 
συμμετείχαν πάνω από τετρακόσιοι (400) εθελοντές μεταξύ των οποίων 
μαθητές, εκπαιδευτικοί, δύτες, ψαράδες, κτηνοτρόφοι, σύλλογοι, φορείς 
τοπικής αυτοδιοίκησης και των Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και μεμονωμένοι 
πολίτες. 

Εκτός της συλλογής σκουπιδιών, οι μαθητές παρουσίασαν θεατρικά δρώμενα, 
ποιήματα, τραγούδια και ζωγραφιές με θέμα την προστασία του 
περιβάλλοντος και την ανακύκλωση και συμμετείχαν σε δημιουργικές 
δραστηριότητες παρατήρησης και καταγραφής των απορριμμάτων. 

2. Περιβαλλοντική ενημέρωση για τον Πάρνωνα με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος κατά το διάστημα 6 έως 9 Ιουνίου 2011. Ο Φορέας 
Διαχείρισης διοργάνωσε ένα τετραήμερο μαθητικών δράσεων τόσο στην 
Αρκαδία όσο στη Λακωνία με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 
την αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης μαθητών αλλά και τη 
συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα 
περιλάμβανε ατομικές και συλλογικές δράσεις με θέμα «Δάση: Η Φύση 
στην Υπηρεσία σας». Στις δραστηριότητες συμμετείχαν πάνω από 200 
μαθητές από τα Δημοτικά Σχολεία, Καρυών Λακωνίας, Λεωνιδίου, Αγίου 
Πέτρου, Καστρίου και Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας. 

3. Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού στην ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ στην Καστάνιτσα Κυνουρίας με δύο 
στοχευμένες δράσεις οι οποίες συνοπτικά περιλάμβαναν: α. 31/7/2011 
ειδική ημερίδα με θέμα «Προστασία του Πάρνωνα - εθελοντική 
αυτοοργάνωση - συντονισμός» β. 7/8/2011 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
για παιδιά. Ο βασικός σκοπός της συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης στη 
Γιορτή του Δάσους ήταν η ενημέρωση των μικρών μαθητών και των 
πολιτών και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα φυσικού και 
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πολιτισμικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα σε αυτά που αφορούν στην 
ευαίσθητη περιοχή του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού.  

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων ο Φορέας Διαχείρισης σχεδίασε και 
εκτύπωσε ειδικό έντυπο ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης το οποίο και 
διανεμήθηκε δωρεάν σε κατοίκους και επισκέπτες της Καστάνιτσας.  

4. Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ στη 
Σίταινα Αρκαδίας με στόχο την προστασία, τη σήμανση και την εν γένει 
αξιοποίησή τους προκειμένου να αναδειχθεί η δυναμική τους. Στα πλαίσια 
της εκδήλωσης έγινε προβολή της παρουσίασης με θέμα: Φαράγγια «Οι 
όμορφες ρυτίδες της γης» για την περίπτωση του φαραγγιού του 
Λούλουγγα, το γεωλογικό του υπόβαθρο, τη δημιουργία και τον 
αναπτυξιακό ρόλο του στην ευρύτερη περιοχή, από το εξειδικευμένο 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης.  

Με αφορμή την εκδήλωση, ο Φορέας Διαχείρισης σχεδίασε ειδικό έντυπο 
ενημέρωσης ευαισθητοποίησης πολιτών και φορέων, το οποίο περιείχε 
χρήσιμες πληροφορίες για τα φαράγγια του Πάρνωνα, το σχηματισμό και τη 
γεωλογία τους αλλά και για την αξία και την προσφορά του δάσους, το 
καθεστώς λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου 
Μουστού καθώς και για τα βασικά δασικά είδη που απαντώνται στην 
προστατευόμενη περιοχή. 

5. Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην Ποδηλατοδρομία του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας στις 25/9/2011 με στόχο να ενισχυθεί η προσπάθεια 
προώθησης τρόπων μετακίνησης φιλικών προς το περιβάλλον και 
αποδοτικότερων όσον αφορά στην ποιότητα ζωής του πολίτη αλλά και να 
ευαισθητοποιηθούν μικροί και μεγάλοι για τη χρήση ποδηλάτου, μέσων 
μαζικής μεταφοράς, καθώς και της πεζοπορίας, για έναν κόσμο με λιγότερα 
μηχανοκίνητα μέσα. Ο Φορέας Διαχείρισης συνέδραμε στην διοργάνωση 
οριοθετώντας την ποδηλατοδρομία των συμμετεχόντων μικρότερης 
ηλικίας με τα οχήματά του και διανέμοντας νερά σε όλους τους ποδηλάτες. 

6. Διοργάνωση «Εκδήλωσης γνωριμίας με τα πουλιά» με αφορμή την 
Παγκόσμια Γιορτή για τα πουλιά την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011. Με στόχο 
τη βελτίωση της δημόσιας πληροφόρησης για τη σημασία των πουλιών και 
των βιότοπών τους και συγχρόνως την προώθηση της διατήρησης 
σημαντικών περιοχών από τις οποίες εξαρτώνται τα περισσότερα υδρόβια 
και παρυδάτια πουλιά, όπως είναι ο υγρότοπος του Μουστού ο Φορέας 
Διαχείρισης διοργάνωσε εκδήλωση παρατήρησης μεταναστευτικών 
πουλιών στο πανοραμικό σημείο της λίμνης. 

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση (περισσότεροι από 100 άτομα) 
ενημερώθηκαν για τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των 

http://www.fdparnonas.gr/files/G.Dasous.pdf�
http://www.fdparnonas.gr/files/G.Faraggia.pdf�
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μεταναστευτικών πουλιών και περιηγήθηκαν στην προστατευόμενη περιοχή, 
ακολουθώντας το δρόμο που καταλήγει στην παραλία ενώ παράλληλα είχαν τη 
δυνατότητα να παρατηρήσουν από κοντινή απόσταση τα πουλιά, από τα ειδικά 
παρατηρητήρια που έχουν εγκατασταθεί εκεί από το Δασαρχείο Κυνουρίας. Οι 
μικροί επισκέπτες μυήθηκαν στο μαγικό κόσμο των άγριων πουλιών, 
συμμετέχοντας σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες με θέμα τις αφρόπαπιες της 
λίμνης.  

7. Περιβαλλοντικές δράσεις στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας με αφορμή την Γιορτή Καστάνου 2011. Πιο συγκεκριμένα ο 
Φορέας Διαχείρισης διοργάνωσε την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 
«Περιβαλλοντικές δραστηριότητες για παιδιά με θέμα το κάστανο» και το 
Σάββατο 29 Οκτωβρίου παρουσίαση για τα ερπετά του Πάρνωνα με θέμα 
«Οι παρεξηγημένοι ευεργέτες του ανθρώπου». Οι εκδηλώσεις 
πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με την υποδοχή και την ξενάγηση 
εκατοντάδων επισκεπτών στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της 
Καστάνιτσας.  

Η Γιορτή Καστάνου πλαισιώθηκε την Παρασκευή 28/10 με περιβαλλοντικές 
δραστηριότητες του Φορέα Διαχείρισης για τους μικρούς επισκέπτες. 
Συγκεκριμένα, οι μικροί μας φίλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
παρουσίαση με θέμα «Οι αχινοί του δάσους», να ζωγραφίσουν και να 
συμπληρώσουν γρίφους για το κάστανο και τέλος να συμμετέχουν σε 
καστανοδρομίες. 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης την επομένη, φιλοξένησε την 
παρουσίαση της ερπετοπανίδας του Πάρνωνα με θέμα «Οι παρεξηγημένοι 
ευεργέτες του πλανήτη μας», με έμφαση στα ενδημικά είδη της 
προστατευόμενης περιοχής και στην επιτακτική ανάγκη για την προστασία 
τους, που πραγματοποιήθηκε από το εξειδικευμένο προσωπικό του Φορέα. 

8. 2η εκδήλωση παρατήρησης άγριας ορνιθοπανίδας στην προστατευόμενη 
περιοχή Υγροτόπου Μουστού, την Κυριακή 27/11. Μικροί και μεγάλοι, με 
τη βοήθεια των οδηγών αναγνώρισης, του ειδικού εξοπλισμού 
παρατήρησης (κιάλια/ τηλεσκόπιο, φωτογραφικό υλικό) και του 
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης, παρατήρησαν την άγρια 
ορνιθοπανίδα του Υγροτόπου Μουστού, αναγνωρίζοντας την αξία του ως 
σημαντικού σταθμού ανεφοδιασμού των πουλιών για το μεταναστευτικό 
τους ταξίδι. 

9. Καθαρισμός Μονοπατιού στην περιοχή της Μονής Ελώνης. Ο Φορέας 
Διαχείρισης συμμετείχε στην πρωτοβουλία της Ομάδας Διάσωσης & 
Πυροπροστασίας Νότιας Κυνουρίας «Αγιελήδι» με στόχο τη συντήρηση, 
τον εξωραϊσμό και την εξυγίανση των υφιστάμενων πεζοπορικών 
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διαδρομών στην προστατευόμενη περιοχή Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού. 

Σκοπός, του καθαρισμού και της διαμόρφωσης των μονοπατιών, ήταν η 
βελτίωση της βατότητας και η διαπλάτυνση και η διάνοιξη του μονοπατιού σε 
σημεία που κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να δημιουργηθεί ελεύθερη επιφάνεια 
ικανή να επιτρέπει την διάβαση των επισκεπτών. 

Κατάρτιση – Επιμόρφωση προσωπικού  

Τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης κατά την περίοδο Απρίλιος – Δεκέμβριος 
2011 συμμετείχαν σε επιμορφωτικά σεμινάρια που υλοποιήθηκαν από τρίτους, 
τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά  παρακάτω. 

1. Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στο 4ήμερο σεμινάριο του ΚΠΕ 
Καστρίου 23-26 Ιουνίου 2011. Η Πρόεδρος και ο βιολόγος του Φ.Δ., οι 3 
ξεναγοί και οι 2 φύλακες του Αγ. Πέτρου παρακολούθησαν το σεμινάριο 
που αφορούσε κυρίως στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα 
περιλάμβανε μεταξύ άλλων εισηγήσεις αναφορικά με την υπαίθρια 
εκπαίδευση, το οικοσύστημα και την χλωρίδα του Πάρνωνα, αλλά και 
επιτόπια μελέτη των δασικών οικοσυστημάτων μαύρης Πεύκης και 
Κεφαλληνιακής ελάτης, μελέτη των δασικών οικοσυστημάτων καστανιάς 
και δρυπώδη άρκευθου, πεζοπορία έως την κορυφή Άνω Τούρλα και 
μελέτη των ανωδασικών οικοσυστημάτων, ενδημικών φυτών, 
ορνιθοπανίδας και τοπίου, συλλογή βιωματικού υλικού και μελέτη του με 
χρήση στερεοσκοπίου, αναγνώριση και συλλογή μυκοχλωρίδας, 
βρώσιμων, αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών, παρατήρηση 
ορνιθοπανίδας κ.α. 

2. Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Καστρίου, 18-20 
Νοεμβρίου 2011. Οι τρεις ξεναγοί του Φορέα Διαχείρισης, μαζί με ένα 
φύλακα, συμμετείχαν στο τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: 
Εαυτός & Ομάδα στο Περιβάλλον» που διοργανώθηκε από το ΚΠΕ 
Καστρίου και πραγματοποιήθηκε από τις 18-30 Νοεμβρίου 2011 τόσο στις 
αίθουσες του ΚΠΕ όσο και σε φυσικά μονοπάτια της περιοχής. Το 
εκπαιδευτικό σεμινάριο που απευθυνόταν σε ενήλικες 25-64 ετών 
αφορούσε στη σύνδεση των μελών μιας ομάδας με τα στοιχεία του 
περιβάλλοντος χώρου, καθώς και στο περιβαλλοντικό μονοπάτι και στη 
σύνθεση κατασκευασμάτων με υλικά από τη φύση.  

3. Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο από γιατρούς του Κέντρου Υγείας 
Άστρους για την παροχή Α΄ βοηθειών, στις 23 Νοεμβρίου 2011. Το 
σεμινάριο αυτό παρακολουθήθηκε από όλα τα μέλη του προσωπικού του 
Φορέα Διαχείρισης. Η Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας σε συνεργασία με 



 ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

52 
 
 

ειδικευόμενη ιατρό παρουσίασαν στο προσωπικό του Φορέα το τι θα 
πρέπει να περιέχει ένα κουτί πρώτων βοηθειών, τον τρόπο αντιμετώπισης 
της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής, της εξωτερικής αιμορραγίας, των 
εγκαυμάτων, των κρυοπαγημάτων, της πνιγμονής, της θερμοπληξίας, της 
ηλεκτροπληξίας, των αλλεργιών και των καταγμάτων, των τσιμπημάτων 
των εντόμων και των όφεων καθώς παρουσιάστηκε και ο ορθός τρόπος 
καθαρισμού τραυμάτων.  

Επίσης υλοποιήθηκαν εσωτερικά επιμορφωτικά σεμινάρια για όλα τα μέλη του 
προσωπικού για την απόκτηση στοχευμένων γνώσεων σε θέματα 
αρμοδιότητας του Φορέα. Κατά το έτος 2011 υλοποιήθηκαν τα εξής:  

1. Εκπαίδευση προσωπικού με θέμα «Προστατευόμενες Περιοχές, ΚΥΑ 
33999/2010 και Νόμος 3937/11 περί Βιοποικιλότητας». Η παρουσίαση έγινε 
από τον κ. Δημόπουλο Παν. από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, τον κ. Χρυσομάλλη Χρ. 
από το ΥΠΕΚΑ, Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα 
Διαχ/σης Φυσικού Περιβάλλοντος και την κα. Δαλάκα Αν. από το ΥΠΕΚΑ 
Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος. 

2. Εκπαίδευση προσωπικού με θέμα «Υγρότοποι: λειτουργίες, αξίες, απειλές». 
Η παρουσίαση έγινε από την Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης κα. Μαρία 
Αναγωστοπούλου.  

3. Εκπαίδευση προσωπικού με θέμα «Επικίνδυνα Ερπετά». Η παρουσίαση 
έγινε από τον βιολόγο του Φορέα Διαχείρισης Δρ. Τρυφωνόπουλο Γιώργο.  

4. Εκπαίδευση προσωπικού με θέμα «Πυροφύλαξη και πυροπροστασία στον 
Πάρνωνα». Η παρουσίαση στο πεδίο έγινε από τον κ. Μπαζίγο Παν. 
Δασολόγο και πρώην μέλος του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης, 
εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Πελοποννήσου.  

5. Εκπαίδευση προσωπικού με θέμα «Τρόποι αντιμετώπισης διαφόρων ειδών 
παρεμβάσεων στην προστατευόμενη περιοχή». Η παρουσίαση έγινε από 
την Καλαμούτσου Παρασκευή από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

Δελτία τύπου  

Το Τμήμα Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας είναι μεταξύ άλλων 
υπεύθυνο για την επικοινωνία του Φορέα Διαχείρισης με τα τοπικά και 
περιφερειακά ΜΜΕ μέσω της αποστολής ενημερωτικών Δελτίων Τύπου.  

Η θεματολογία των Δελτίων Τύπου υπήρξε ποικίλη και αφορούσε στις 
εκδηλώσεις, στις δράσεις του Φορέα και στις επισκέψεις σχολείων στα Κέντρα 
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Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης. Αποστάλθηκαν συνολικά πάνω από είκοσι 
ενημερωτικά Δελτία συνοδευόμενα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με διασώσεις ορνιθοπανίδας και ερπετοπανίδας 
της προστατευόμενης περιοχής το Τμήμα Πληροφόρησης Εκπαίδευσης και 
Δημοσιότητας απέστειλε τρία Δελτία Τύπου στα ΜΜΕ με τα παρακάτω θέματα:  

1. Χτυπημένη χελώνα είδους Caretta caretta στο Παράλιο Άστρος 
2. Διάσωση λευκού πελαργού (Ciconia Ciconia) 
3. Τραυματισμένος ερωδιός είδους Ardea cinerea 

Τα εν λόγω Δελτία Τύπου έκαναν τον γύρο των τοπικών και περιφερειακών 
ΜΜΕ με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του τοπικού 
πληθυσμού αναφορικά με την προστασία και τη διατήρηση του ευαίσθητου 
οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής του Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού.  

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μαθητών 

Έναν από τους βασικούς στόχους του Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης 
και Δημοσιότητας καθώς η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον δομείται 
από τα πρώτα χρόνια της σχολικής του ζωής, αποτελεί η συνειδητοποίηση από 
τους μικρούς μαθητές ότι η ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος είναι 
ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη διασφάλιση και την προστασία του. 

Προκειμένου ο Φορέας Διαχείρισης να προβεί στην υλοποίηση του 
Προγράμματος Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στα σχολεία ανακοίνωσε, 
καταρχήν, μέσω Δελτίων Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ της ευρύτερης 
προστατευόμενης περιοχής, τη στελέχωση και λειτουργία των τριών Κέντρων 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης. Εν συνεχεία, τον Οκτώβριο 2011 εστάλη 
επιστολή προς το αρμόδιο Τμήμα Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης 
Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών 
Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με τη χορήγηση άδειας 
επίσκεψης του Φορέα Διαχείρισης στα σχολεία Αρκαδίας και Λακωνίας, εντός 
της προστατευόμενης περιοχής, η οποία και χορηγήθηκε στις 30/11/2011.  

Εν συνεχεία αποστάλθηκαν επιστολές σε όλες τις σχολικές μονάδες εντός των 
ορίων της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού προκειμένου να γνωστοποιηθεί η έγκριση χορήγησης άδειας 
επίσκεψης σε αυτές από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν οι επισκέψεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης από το 
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εξειδικευμένο προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης. Παράλληλα, αποστάλθηκαν 
σχετικές ενημερωτικές επιστολές και στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Αρκαδίας και 
Λακωνίας προκειμένου συνολικά όλοι οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης αλλά και οι μαθητές να:  

α) γνωρίσουν τα αξιόλογα οικολογικά και πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής  

β) ενημερωθούν για το ρόλο του Φορέα Διαχείρισης στην προστατευόμενη 
περιοχή όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού,  

γ) μάθουν για τις Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, Περιοχές 
Προστασίας της Φύσης, Περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 και τα Τοπία 
Φυσικού Κάλλους,  

δ) πληροφορηθούν για τα σπάνια και ενδημικά φυτά και τα είδη προς 
εξαφάνιση και τις τοποθεσίες με ιδιαίτερο ιστορικό, θρησκευτικό και 
αρχαιολογικό ενδιαφέρον.  

Στο πλαίσιο της παραπάνω επικοινωνίας και σε ανταπόκριση των υπεύθυνων 
καθηγητών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ο Φορέας Διαχείρισης μέχρι το 
τέλος του 2011 έχει φιλοξενήσει και ξεναγήσει περίπου 425 μαθητές και 
συνοδούς εκπαιδευτικούς, τόσο στα Κέντρα Ενημέρωσης όσο και στο πεδίο 
της προστατευόμενης περιοχής, από σχολεία προερχόμενα εντός και εκτός 
των ορίων αυτής. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε μαθητές Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας 
εκπαίδευσης αλλά και σε φοιτητές και διάφορες άλλες ομάδες όπως π.χ. 
πολιτιστικοί, ορειβατικοί σύλλογοι κλπ.  

Επισκέψεις πεδίου – Καταγραφή ειδών 

Οι τρεις ξεναγοί του Φορέα Διαχείρισης συμμετέχουν ενεργά σε επισκέψεις 
πεδίου για την καταγραφή της πανίδας και χλωρίδας συμπληρώνοντας τα 
ειδικά Δελτία Παρακολούθησης που έχουν συνταχθεί από το προσωπικό του 
Φορέα. Είναι ειδικά εκπαιδευμένοι έτσι ώστε να φωτογραφίζουν τα είδη και να 
τα καταγράφουν, σημειώνοντας στο Δελτίο Παρακολούθησης τις ακριβείς 
γεωγραφικές συντεταγμένες όπου αυτά εντοπίστηκαν, την επιστημονική και 
την κοινή τους ονομασία, τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν και άλλες 
χρήσιμες πληροφορίες. 
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Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ενίσχυση του προγράμματος 
παρακολούθησης και η εκπαίδευση των ξεναγών στην αναγνώριση ειδών με 
παράλληλη εποχική καταγραφή των πληθυσμού τους. Καθώς η καταγραφή 
ορισμένων ζωικών taxa είναι εφικτό να γίνει είτε άμεσα είτε έμμεσα χωρίς τη 
χρήση ειδικού υλικού πεδίου και εξειδικευμένων οργάνων, οι Ξεναγοί 
εργάζονται υποστηρικτικά στο τομέα αυτό. Σημειώνεται πως στο σύστημα 
επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) που θα τεθεί σε εφαρμογή από 
το έτος 2012 οι Ξεναγοί θα συμβάλουν ως μέλη των Ομάδων Έργου στην 
καταγραφή και παρακολούθηση ειδών. 

Δικτυακός Τόπος  

Το Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας, σε συνεργασία με τα 
υπόλοιπα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης, συνεχώς εμπλουτίζει και 
ενημερώνει τον δικτυακό τόπο www.fdparnonas.gr προκειμένου οι 
ενδιαφερόμενοι χρήστες του διαδικτύου να βρίσκουν επικαιροποιημένες 
πληροφορίες για τις υλοποιούμενες δράσεις του ΦΔ.  

Στον δικτυακό τόπο υπάρχουν ενημερωμένες πληροφορίες για 
την προστατευόμενη περιοχή, όπως αξιοθέατα και έθιμα του τόπου, μέρη 
για διαμονή και γενικά στοιχεία για το φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, 
παρουσιάζονται με σαφήνια τα έργα που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης, 
χάρτες σε υψηλή ανάλυση με τα όρια του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού, εφαρμογές video του ΦΔ και άλλες χρήσιμες 
πληροφορίες.  

Κοινωνική δικτύωση  

Έχοντας ως δεδομένο ότι το Facebook αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα 
sites κοινωνικής δικτύωσης όπου όλοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο να 
συμμετάσχουν σε δίκτυα που σχετίζονται π.χ. με φυσικές περιοχές, ο Φορέας 
Διαχείρισης αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική του ιστοσελίδα. Το Facebook 
σήμερα αριθμεί πάνω από 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, 
κατατάσσοντάς το έτσι στη λίστα ταξινόμησης του Alexa ως ένα από τα 
δημοφιλέστερα web sites του πλανήτη (2ο μετά το Google). Ο Φορέας 
Διαχείρισης θέλοντας να καλύψει όλα τα πεδία, μέσα και τρόπους επικοινωνίας, 
με στόχο την ολοκληρωμένη επικοινωνία με άτομα ή ομάδες με κοινά 
περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα δημιούργησε την ακόλουθη 

http://www.fdparnonas.gr/�
http://www.fdparnonas.gr/el/mount-parnonas�
http://www.fdparnonas.gr/el/sights�
http://www.fdparnonas.gr/el/accommodation�
http://www.fdparnonas.gr/el/natural-environment�
http://www.fdparnonas.gr/el/projects�
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σελίδα http://www.facebook.com/ id=1538658621 στο facebook η οποία 
παρακολουθείται και ενημερώνεται καθημερινά.  

Επίσης δημιουργήθηκε κανάλι στο 
YouTube http://www.youtube.com/user/populus2012 όπου προβάλλονται οι 
δράσεις του Φορέα Διαχείρισης για τις οποίες παράχθηκαν εφαρμογές video 
για την καλύτερη επικοινωνία με τα ΜΜΕ.   

http://www.facebook.com/profile.php?id=1538658621�
http://www.youtube.com/user/populus2012�


 ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

57 
 
 

Κεφάλαιο 6 
ΦΥΛΑΞΗ 
ΠΕ1 

Γενική περιγραφή φύλαξης 

Ο Φορέας Διαχείρισης προσέλαβε τον Απρίλιο του 2011, πέντε άτομα 
(Φύλακες/ Ειδικοί Δασικής Προστασίας) με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου. Σκοπός ήταν η μεγαλύτερη δυνατή προστασία της περιοχής, για την 
καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους και κυρίως για την πρόληψη και την αποτροπή τους. Η φύλαξη της 
προστατευόμενης περιοχής αποτελεί βασική αρμοδιότητα του Φορέα. 

Λόγω της ανεπάρκειας 
του θεσμικού πλαισίου 
του Φορέα, παρόλο που 
έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α. 
χαρακτηρισμού της 

προστατευόμενης 
περιοχής, το προσωπικό 
φύλαξης δεν έχει τη 
δυνατότητα να διενεργεί 
ελέγχους, και η φύλαξη 
ουσιαστικά περιορίζεται 
στην παρατήρηση, στην 
σύσταση και στην άμεση 

ειδοποίηση των αρμόδιων, για έλεγχο, υπηρεσιών. 

Τόσο για τους ορεινούς όγκους όσο και για την υγροτοπική περιοχή, ο Φορέας 
Διαχείρισης με τα μέσα που διαθέτει έφτασε γενικά σε ένα πάρα πολύ 
ικανοποιητικό επίπεδο φύλαξης/προστασίας λόγω του ότι σε αυτό συνέβαλε η 
συνεχής εποπτεία, ενημέρωση, καθοδήγηση και συνεργασία των φυλάκων με 
όλα τα θεσμοθετημένα όργανα φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής, 
όπως: 

• Πυροσβεστική Υπηρεσία 
• Δασική Υπηρεσία 
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• Θηροφυλακή 
• Αστυνομία 

Τμήμα Επόπτευσης Φύλαξης & Εφαρμογών Διαχείρισης 

Τα μέσα που χρησιμοποίησε το Τμήμα Επόπτευσης/Φύλαξης κατά την περίοδο 
του έτους 2011 ήταν: 

α) Ένα αγροτικό όχημα και δύο φύλακες στο Άστρος 

β) Ένα αγροτικό όχημα και δύο φύλακες στον Άγιο Πέτρο 

γ) Ένα αγροτικό όχημα και ένας φύλακας στο Λεωνίδιο 

Η διασπορά αυτή βοήθησε στην αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη 
φύλαξη, με τα λιγότερα έξοδα μετακινήσεων. Κάθε όχημα και κάθε βάρδια 
περιλαμβάνει ένα οδηγό και σε ειδικές περιπτώσεις δύο υπαλλήλους. 
Ακολουθείται πρόγραμμα διαδρομών που συντάσσει ο Υπεύθυνος του 
Τμήματος Επόπτευσης Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης. 

Η προμήθεια σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού επέτρεψε να παρέχονται 
πλέον στο πεδίο αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Ο εξοπλισμός κάθε οχήματος 
ήταν: 

• Ένα σταθερό και ένα φορητό ασύρματο, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις 
συχνότητες των δύο Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αρκαδίας και 
Λακωνίας ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκονται (Αρκαδία ή 
Λακωνία). Οι ασύρματοι παραμένουν ανοικτοί καθ’ όλη τη διάρκεια της 
βάρδιας, στην ανάλογη συχνότητα της περιοχής που βρίσκονται. Με 
αυτό τον τρόπο είναι πιο άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής 
υπηρεσίας και του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης. 

• Ένα βυτίο πυρόσβεσης χωρητικότητας 500 λίτρων και μάνικες 
πυρόσβεσης. 

• Κιάλια, φακό, εργαλειοθήκη, αλυσοπρίονο, φωτογραφική μηχανή, 
φορητό GPS, οδηγό αναγνώρισης πουλιών/ φυτών/ ερπετών, ένα 
βίντσι (εργάτης), αντιολισθητικές αλυσίδες κ.α. 

• Αναλυτικοί χάρτες της περιοχής. 
• Υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο. 

Κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας συμπληρώνονται τα εξής έντυπα: 

• Δελτίο Κίνησης Οχήματος: όπου καταγράφονται οι διαδρομές με τις 
χιλιομετρικές αποστάσεις, η ημέρα κίνησης και η αντιστοίχιση του 
τιμολογίου βενζίνης. Παραδίδεται στον υπεύθυνο φύλαξης και 
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αποστέλλεται μαζί με τα Μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών και τα 
αντίστοιχα τιμολόγια βενζίνης. Σημειώνεται ότι το όχημα κίνησης είναι 
είτε του Φορέα Διαχείρισης είτε ιδιωτικό όχημα. 

• Φύλλο Καταγραφής Συμβάντων Φύλαξης (Βιβλίο Συμβάντων): όπου 
καταγράφονται οι διαδρομές με τα διανυθέντα χιλιόμετρα και τυχόν 
παρατηρήσεις του υπαλλήλου. Χρησιμοποιείται για την Ετήσια Έκθεση 
Πεπραγμένων Φύλαξης και αποτελεί παραδοτέο της φύλαξης. 

• Δελτίο Παρακολούθησης: όπου καταγράφονται τα βιοτικά δεδομένα 
που εντοπίζονται και μαρκάρονται με το GPS, ώστε να υπάρχει 
επικουρία του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης.  

Ο υπεύθυνος του Τμήματος Επόπτευσης Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης 
είναι συνοπτικά αρμόδιος για: 

• την κατάρτιση των Μηνιαίων Προγραμμάτων Φύλαξης, τα οποία 
αποτελούν το πρόγραμμα βαρδιών κάθε υπαλλήλου στη φύλαξη. Τα 
Μηνιαία Προγράμματα αποστέλλονται στην Επιθεώρηση Εργασίας 
μηνιαίως προς έγκριση. 

• Την κατάρτιση του Εβδομαδιαίου Προγράμματος Φύλαξης, στο 
οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι διαδρομές κάθε υπαλλήλου. 
Υποχρεούται επίσης να το αποστέλλει σε κάθε συνεργαζόμενη 
υπηρεσία (πυροσβεστική, δασαρχείο κλπ), ώστε να γνωρίζουν οι 
αρμόδιες οι υπηρεσίες ποια σημεία εποπτεύονται καθημερινά. 

• Συμπληρώνει πριν από κάθε κίνηση οχήματος την Διαταγή Πορείας, 
όπου αναγράφονται η ημερομηνία κίνησης, η αιτιολογία της κίνησης, 
και οι επιβαίνοντες στο όχημα. Αποστέλλεται μαζί με το Δελτίο 
Κίνησης Οχήματος και το αντίστοιχο τιμολόγιο βενζίνης στην 
Διαχειριστική Αρχή. 

• Την σύνταξη του Δελτίου Αυτοψίας, σε περίπτωση εντοπισμού 
παράβασης, με επισύναψη φωτογραφικής τεκμηρίωσης 

• Την σύνταξη επιστολών και καταγγελιών σχετικών με τα Δελτία 
Αυτοψίας. 

• Την τριμηνιαία ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με το αντικείμενο φύλαξης. 
• Συγκεντρώνει μηνιαίως τα Φύλλα Καταγραφής Συμβάντων Φύλαξης, τα 

οποία αρχειοθετούνται ανά μήνα ως Μηνιαίο Βιβλίο Συμβάντων και 
χρησιμοποιούνται στην σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 
Φύλαξης. 

• Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων φύλαξης. 
• Συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
• Τήρηση του φωτογραφικού αρχείου φύλαξης. 

Καταγραφή παράνομων δραστηριοτήτων 
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Πυρκαγιές 

Οι πυρκαγιές και κυρίως η πρόληψη τους, είναι ένα σημαντικό κομμάτι με το 
οποίο ασχολούνται οι φύλακες του Φ.Δ τόσο στις ορεινές περιοχές του 
Πάρνωνα όσο και στις πεδινές. Κατά την περίοδο αυτή διαμορφώνεται 
κατάλληλα ο εξοπλισμός των οχημάτων φύλαξης με βυτία πυρόσβεσης, 
χωρητικότητας 500 λίτρων νερού και μάνικες κατάσβεσης. 

Η περίοδος επικινδυνότητας 
για πυρκαγιά ξεκινάει από 
αρχές Μαΐου και λήγει τέλος 
Οκτωβρίου. Οι φύλακες είχαν 
καθημερινή και συνεχή επαφή 
με την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία (Αρκαδίας και 
Λακωνίας), μέσω ασυρμάτων, 
και έτσι κατάφερναν να 
ειδοποιούν έγκαιρα σε 
περίπτωση φωτιάς καθώς και 
να βοηθούν την Πυροσβεστική 
στο έργο της περιπολώντας σε 
περιοχές που δεν μπορούσαν 
αυτοί να μεταβούν λόγω 

περικοπών κινήσεων και κονδυλίων της υπηρεσίας τους. 

Την περίοδο που διανύθηκε, συμμετείχαν σε 18 κατασβέσεις σε δασικά 
οικοσυστήματα και μη, με μικτά κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς 
και έγιναν 17 συστάσεις για κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών. Τα αίτια των 
παραπάνω πυρκαγιών ήταν, τις περισσότερες φορές, από αμέλεια, ελάχιστες 
θεωρήθηκαν ως εμπρησμός, ενώ μερικές ξέσπασαν λόγω κεραυνών. 

Η άψογη συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα Αρκαδίας και Λακωνίας, 
επέφερε σημαντικότατα αποτελέσματα στην αποτροπή και άμεση επέμβαση 
στα λιγοστά περιστατικά πυρκαγιών που είχαμε κατά τη θερινή περίοδο του 
2011.  

Συλλογή τσαγιού και  ειδών χλωρίδας  

6. ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΩΝΑ 
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Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. 33999/2010, δεν επιτρέπεται η συλλογή 
φυτών χωρίς ειδική άδεια από το αρμόδιο Δασαρχείο. Στα φυτά αυτά 

κατατάσσονται κυρίως το τσάι (Sideritis 
clandestina) του Πάρνωνα, η ρίγανη 
(Origanum onites) καθώς και άλλα 
τοπικά ενδημικά είδη της περιοχής.  

Το Δασαρχείο Σπάρτης είναι αρμόδιο 
για την περιοχή του Πάρνωνα που 
φύεται το τσάι και σε συνεργασία με 
τους φύλακες του Φ.Δ. προσπάθησαν 

να αποτρέψουν την αλόγιστη συλλογή 
και εμπορία του. Με την αλλαγή του 
ωραρίου των φυλάκων κατά τη 

περίοδο συγκομιδής του – μήνες Μάιος με Αύγουστο – αλλά και με 
συγκεκριμένα εβδομαδιαία δρομολόγια, στις περιοχές του Πάρνωνα όπου 
φύεται, οι φύλακες κατάφεραν να αποτρέψουν τέτοια περιστατικά. Συνολικά 
καταγράφηκαν μόνο τρία, από τα οποία στο ένα έγινε κατάσχεση τεσσάρων 
τσουβαλιών τσαγιού από το δασοφύλακα (Δασαρχείου Κυνουρίας) της 
περιοχής του Αγίου Πέτρου. 

Επιχωματώσεις – Απόρριψη απορριμμάτ ων 

Πλήθος χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης 
απορριμμάτων αλλά και 
επιχωματώσεων καταγράφηκαν από 
τους φύλακες του Φ.Δ. σε όλη την 
έκταση της προστατευόμενης 
περιοχής. Για την ακρίβεια 
καταγράφηκαν 94 περιπτώσεις από τις 
οποίες οι 41 ήταν επιχωματώσεις και οι 
52 απορρίψεις απορριμμάτων. Σε 11 
από αυτές στις οποίες ο παραβάτης 
πιάστηκε επ’ αυτοφώρω, έγιναν 
συστάσεις και απομακρύνθηκαν από τα 
σημεία απόρριψης. 

Έντονη παρουσία της συγκεκριμένης παράνομης δραστηριότητας ήταν και 
είναι, στις περιοχές των ρεμάτων κυρίως του Τάνου, Βρασιάτη, Έλος Κάτω 
Βερβένων αλλά και Δαφνώνα. Σε συνέχεια του εντοπισμού και της καταγραφής 

8. ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ 

7. ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΣΑΓΙΟΥ 
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των θέσεων ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων, ενημερώθηκαν οι 
αρμόδιες υπηρεσίες, όπως οι Δήμοι, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το ΥΠΕΚΑ 
και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με 
επιστολές και προφορικώς. Ήδη έχουν προβεί και έχουν ολοκληρώσει τη 
συλλογή– μεταφορά των απορριμμάτων και μπαζών τουλάχιστον σε 15 από τις 
παραπάνω περιπτώσεις. 

Λαθραλιεία 

Η καθημερινή επόπτευση της 
απόλυτου προστασίας 
περιοχής του Υγροτόπου 
Μουστού, όπου και 
απαγορεύεται κάθε είδους 
δραστηριότητας, είχε ως 
αποτέλεσμα την μείωση των 
κρουσμάτων του παράνομου 
ψαρέματος το οποίο γίνεται 
κυρίως κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο. Το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει επαρκής σήμανση, 
που να δηλώνει την 

απαγόρευση της εν λόγω δραστηριότητας, δεν διευκόλυνε τη δουλειά των 
φυλάκων, οι οποίοι ενημέρωναν αρχικά τους παραβάτες και στη συνέχεια τους 

απομάκρυναν από το σημείο. 
Έγιναν συνολικά 7 συστάσεις στην 
περιοχή του Μουστού. 

Λοιπές παράνομες 
δραστηριότητες 

Αμμοληψίες: η συγκεκριμένη 
δραστηριότητα διενεργείται 
κυρίως στην περιοχή του 
υγροτόπου Μουστού και στα 
ρέματα του Τάνου και Βρασιάτη. 
Καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2011 
εντοπίσθηκαν μόλις δύο 

περιπτώσεις αμμοληψιών. 

10. ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ  

9. ΛΑΘΡΑΛΙΕΙΑ 
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Απορρίψεις υγρών αποβλήτων: αφορά κυρίως 
υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων, στα ρέματα 
Τάνου και Βρασιάτη, από ελαιοτριβεία της 
περιοχής κατά τους μήνες συγκομιδής 
ελαιοκάρπων. Υπάρχουν σταθερά σημεία 
απόρριψης των εν λόγω λυμάτων και ο Φορέας 
κατήγγειλε το γεγονός με επιστολές προς τις 
αρμόδιες υπηρεσίες. Η απόθεση των 
αποβλήτων στις συγκεκριμένες περιοχές γίνεται 
εδώ και χρόνια, όπως αποδεικνύεται από 
σχετικές αεροφωτογραφίες. 

Λαθροθηρία: Τα επτά καταφύγια Άγριας Ζωής 
που υπάρχουν στην περιοχή του Φ.Δ. κάνουν 

ιδιαίτερα δύσκολο το έργο των φυλάκων αλλά 
μέχρι και σήμερα δεν έχει εμφανιστεί κάποιο 

ιδιαίτερο κρούσμα λαθροθηρίας. Η πολύ καλή συνεργασία με τη θηροφυλακή 
και τους κυνηγητικούς συλλόγους καθώς και οι συνεχείς περιπολίες βοήθησε 
αρκετά στη πρόληψη και καταστολή της λαθροθηρίας. Ένα μειονέκτημα του 
Φ.Δ., πέραν της ελλιπέστατης νομοθεσίας περί αρμοδιοτήτων, είναι το ωράριο 
εργασίας, το οποίο δεν είναι δυνατόν να εκτελείται κατά τις νυχτερινές και 
πρώτες πρωινές ώρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν εντοπιστεί 
κρούσματα λαθροθηρίας, ενώ είναι γνωστό ότι υπάρχουν, κυρίως τις 
νυχτερινές ώρες. 

Λοιπές αρμοδιότητες και δραστηριότητες 

Καταγραφή άγριας 
πανίδας και  
ορνιθοπανίδας 

Μία από τις βασικές 
αρμοδιότητες του Τμήματος 
Φύλαξης αποτελεί και η 
Καταγραφή και 
Παρακολούθηση ειδών, στα 
πλαίσια της συμμετοχής του 
στο Πρόγραμμα Καταγραφής & 
Παρακολούθησης ειδών και 
τύπων οικοτόπων, στην περιοχή 

11. ΡΙΨΕΙΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

12. ΝΕΚΡΗ CARETTA CARETTA 
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ευθύνης του Φορέα. 

Κατά τη διάρκεια των περιπολιών τους οι φύλακες είχαν τη δυνατότητα να 
κάνουν παρακολούθηση διαφόρων ειδών ορνιθοπανίδας και άγριας πανίδας. 

Η χρήση οδηγών για ερπετά/ 
πτηνά/ θηλαστικά, κιαλιών και 
φωτογραφικών μηχανών ήταν 
τα κύρια μέσα για να κάνουν 
αναγνώριση στο πεδίο ενώ με 
τη χρήση GPS κατάφερναν να 
καταγράφουν το ακριβές 
σημείο και την περιοχή που 
βρίσκονταν.  

Τα δεδομένα που 
συλλέχθηκαν θα 
χρησιμοποιηθούν στην 
καταγραφή και 

χαρτογράφηση της ζωογεωγραφίας των ειδών της προστατευόμενης περιοχής. 

Καταγράφηκαν περίπου 50 είδη ζωντανών ατόμων και 15 είδη νεκρών τα 
οποία παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΔ ΌΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2011 

Κοινή ονομασία / Λατινική ονομασία Είδους Τύπος ευρήματος / Αριθμ. 
ατόμων 

Πορφυροτσικνιάς/ Ardeapurpurea 1 
Στρειδοφάγος/ Ηaematopusostralegus 1 
Ποταμοσφυρικτής/ Charadriusdubius 5 
Νανοβουτηχτάρι/ Tachybaptusruficollis 3 
Ακτίτης/ Actitishypoleucos 1 
Κιτρινοσουσουράδα/ Motacillaflava 1 
Κρυπτοτσικνιάς/ Ardeolaralloides 3 
Μαυρολαίμης/ Saxocolatorquata 1 
Σφυριχτάρι/ Anaspenelope 1 
Κορμοράνος/ Phalacrocoraxcarbo 2 
Τσαλαπετεινός/ Upupaepops 2 
Πρασινοκέφαλη πάπια/ Anasplatyrhynchos 1 
Μικροτσικνιάς/ Ixobrychusminutus 1 
Νεροκοτσέλα/ Rallusaquaticus 1 
Σταχτοτσικνιάς/ Ardeacinerea 13 

13. ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΑΧΤΟΤΣΙΚΝΙΑΣ 
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Λευκοτσικνιάς/ Egrettagarzetta 13 
Μεσογειακή χελώνα/ Eurotestudohermanni 1 
Ασινόφιδο/ Coronellaaustriaca 1 
Πελοπονησσιακή γουστέρα/ Podarcispeloponnesiaca 1 
Κρασπεδωτή χελώνα/.Testudo marginata 4 
Γραικοχελώνα/ Testudograeca 1 
Τρανόσαυρα/ Lacertatrilineata 1 
Ζαρκάδι/ Capreoluscapreolus 1 
Τσακάλι/ Canisaureus 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΝΕΚΡΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ 

Κοινή ονομασία / Λατινική ονομασία Είδους 
Τύπος ευρήματος / 
Αριθμ. ατόμων 

Λαφίτηςτετράγραμμος/ Elaphequatuorlineata 1 
Καρέτα/ Carettacaretta 3 
Δεντρογαλιά/ Hierophisgemonensis 2 
Σαπίτης / Malpolonmonspessulanus 4 
Τρανόσαυρα/ Lacertatrilineata 2 
Σκαντζόχοιρος/ Erinaceusconcolor 1 
Άσβός/ Melesmeles 1 
Χουχουριστής/ Strixaluco 1 
Τσακάλι/ Canisaureus 1 

Εκπαίδευση – Επιμόρφωση 

Κατά την έναρξη της πρόσληψής τους αλλά και κατά τη διάρκεια του έτους, οι 
φύλακες παρακολούθησαν σεμινάρια εκπαίδευσης- επιμόρφωσης από 
υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο τη φύλαξη και εποπτεία, όπως είναι η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα Δασαρχεία αλλά και από φορείς που ειδικεύονται 
στην προστασία του περιβάλλοντος – ΥΠΕΚΑ,  Δ/νση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου. Όλα αυτά συνέβαλαν στο 
να βρεθούν στο πεδίο αρκετά προετοιμασμένοι τόσο για τον εντοπισμό όσο 
και για την αντιμετώπιση των παράνομων δραστηριοτήτων. 

Συντήρηση υποδομών -  Τεχνική Υποστήριξη  

Η συντήρηση κτηριακών υποδομών, του παραπάνω εξοπλισμού του Φορέα 
καθώς και η συντήρηση των μονοπατιών στην προστατευόμενη περιοχή, των 
παρατηρητηρίων κλπ. είναι μια από τις αρμοδιότητες των φυλάκων καθώς 
επίσης και η υποστήριξη, εξυπηρέτηση και ο έλεγχος της κίνησης των 
επισκεπτών μέσα στα όρια της προστατευόμενης περιοχής και η ενημέρωσή 
τους για τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας της περιοχής. Κατά τη διάρκεια του 
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2011, συντηρήθηκαν οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός του Υγροτόπου 
Μουστού, οι οποίες είχαν υποστεί βεβηλώσεις. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι αρκετές φορές οι φύλακες συμμετέχουν στη 
διευκόλυνση της κίνησης του προσωπικού του Φορέα ή άλλου 
εξουσιοδοτημένου οργάνου. 

Συνεργασίες εντός του Φορέα  

Το Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας είναι αυτό με το 
οποίο έχουν άμεση επαφή και συνεννόηση για την ξενάγηση ομάδων 
επισκεπτών (σχολείων, πεζοπόρων κ.λπ.) στην προστατευόμενη περιοχή. Στα 
πλαίσια αυτής της συνεργασίας είναικαι η λειτουργία των Κέντρων 
Ενημέρωσης του Πάρκου στο Άστρος, Άγιο Πέτρο και Καστάνιτσα, από τους 
φύλακες σε έκτακτες περιπτώσεις κατά την απουσία των ξεναγών και η άμεση 
συμβολή των φυλάκων σε όλες τις δράσεις – εκδηλώσεις Ενημέρωσης-
Ευαισθητοποίησης. 

Το δεύτερο Τμήμα με το οποίο συνεργάζονται είναι αυτό της Προστασίας και 
Διαχείρισης για την υποστήριξη/υλοποίηση εργασιών διαχείρισης, για την 
αναγνώριση ειδών πανίδας και χλωρίδας και για την ορθή υποστήριξη των 
αυτοψιών και επιστολών που αποστέλλονται σχετικά με τις καταγγελίες 
παράνομων δραστηριοτήτων. 

Συμπεράσματα 

Κάνοντας χρήση της γνώσης που αποκτήθηκε στο πεδίο και στο αντικείμενο 
της φύλαξης πρέπει να απαντηθεί πρώτα το ερώτημα αν η φύλαξη πέτυχε ή όχι 
τους στόχους της. Η γενική άποψη που απορρέει από τα αποτελέσματα του 
Τμήματος είναι πως η φύλαξη κρίνεται επαρκής και αυτό το αποδεικνύουν τα 
νούμερα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου και τα οποία είχαν 
φθίνουσα πορεία όσον αφορά τις παράνομες ενέργειες. Παρόλο που οι 
φύλακες περιορίζονταν στην επίβλεψη και την εποπτεία της περιοχής χωρίς να 
μπορούν να κάνουν ουσιαστικό έλεγχο όταν εντόπιζαν οποιαδήποτε 
παράβαση, η παρουσία τους και μόνο στο πεδίο με τις περιπολίες που 
πραγματοποιούσαν έπαιξε ανασταλτικό ρόλο. 

Ανάλυση παράνομων συμπεριφορών 
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Για το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2011 με Δεκέμβριος 2011 έγιναν πολλαπλές 
καταγραφές παράνομων δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα 
Φύλλα Καταγραφής Συμβάντων Φύλαξης.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει περιληπτικά τις προαναφερόμενες 
δραστηριότητες: 

Παράνομες Δραστηριότητες 
Λαθραλιεία 7 
Κάψιμο κλαδιών & χόρτων 17 
Απορρίψεις απορριμμάτων 53 
Απορρίψεις μπαζών 11 
Επιχωματώσεις 41 
Συλλογή τσαγιού 2 
Κατάσχεση τσαγιού 1 
Πυρκαγιές 18 
Αποκατάσταση μετά από ρύπανση 15 

Συνεργασίες φύλαξης 

Στο επίπεδο των συνεργασιών ο Φ.Δ. κατάφερε να εμπλέξει όσο το δυνατόν 
περισσότερους ενεργούς φορείς και να συνεργάζεται στενά όχι μόνο με τα 
θεσμοθετημένα όργανα του Νόμου άλλα και με υγιείς κοινωνικές ομάδες 
(κτηνοτρόφους, παραγωγούς, συνεταιρισμούς κ.α.) των οποίων η συνεργασία 
είναι πολλές φορές ουσιαστική και ωφέλιμη.  

Σχέδιο φύλα ξης  

Το σχέδιο φύλαξης εκπονήθηκε από το Φ.Δ. και σύμφωνα με αυτό 
πραγματοποιήθηκε η φύλαξη από το προσωπικό για το παρόν χρονικό 
διάστημα. Μέχρι σήμερα κρίνεται επαρκές και ολοκληρωμένο αλλά είναι κάτι 
το οποίο θα πρέπει να επεξεργάζεται ο Φ.Δ. κάθε χρόνο ανάλογα με τα νέα 
δεδομένα που μπορεί να προκύπτουν στο αντικείμενο της φύλαξης. Το Σχέδιο 
Φύλαξης συνοδεύεται από ένα εκτενέστατο τεύχος χαρτών, οι οποίοι είναι 
βασικοί άξονες για την υλοποίηση του Σχεδίου Φύλαξης. 

Προσ ωπικό 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο τομέας του προσωπικού 
παρουσιάζει πρόβλημα σε σχέση με τον αριθμό των φυλάκων δεδομένου ότι 
τα όρια χωρικής αρμοδιότητας του Φ.Δ. εξαπλώνονται σε δύο Νομούς 
(Αρκαδίας, Λακωνίας) καταλαμβάνοντας έκταση περί τα 1.147.000 στρέμματα. 
Είναι φανερό ότι με μόνο πέντε φύλακες είναι ανέφικτη η καθημερινή κάλυψη 
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τόσο μεγάλων χιλιομετρικών 
αποστάσεων και η ταυτόχρονη 
επόπτευση όλων των περιοχών 
προστασίας. Η διασπορά των 
φυλάκων και των οχημάτων τους σε 
τρεις περιοχές βοήθησε το έργο τους 
σε μεγάλο βαθμό αλλά και πάλι είναι 
αδύνατον να γίνεται εποπτεία σε 
βάρδιες καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας για να υπάρχει πλήρης 

έλεγχος των παράνομων δραστηριοτήτων στο πεδίο. Επίσης, με την 
υποβάθμιση που έχουν υποστεί μερικοί από τους ήδη υπάρχοντες φορείς 
(Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δασαρχείο), λόγω περικοπών των απαραίτητων 
κονδυλίων, οι φύλακες μαζί με τους Ομοσπονδιακούς θηροφύλακες, μένουν να 
είναι οι μόνοι που ελέγχουν τις περιοχές προστασίας καθημερινά και εφόσον οι 
βάρδιες απαρτίζονται από ένα μόνο άτομο (εκτός ειδικών περιπτώσεων) 
γίνεται κατανοητό ότι επιτελείται ένα αρκετά δύσκολο έργο και με μεγάλο 
προσωπικό ρίσκο για όσα έχουν επιτευχθεί. 

Εξοπλισμός 

Ο σύγχρονος και αξιόπιστος εξοπλισμός του εν λόγω τμήματος, βοήθησε στην 
πολύ καλή παρουσία του στο πεδίο και τα αποτελέσματα δικαιώνουν τις 
επιλογές του Φορέα στην προσπάθεια καταστολής παράνομων 
δραστηριοτήτων. 

Ελλείψεις  

Η βασικότερη έλλειψη του Τμήματος αποτελεί η ανεπάρκεια στην δυνατότητα 
ανακριτικών αρμοδιοτήτων, κάτι που αποδεδειγμένα θα απέφερε πολλά 
περισσότερα θετικά αποτελέσματα. 
Προτάσεις 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, θέτονται προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να 
εφαρμοστούν κατά τη νέα περίοδο του έτους 2012, για να δώσουν στην 
προστατευόμενη περιοχή μία φύλαξη που ως μοναδικό αποτέλεσμα θα έχει 
την αποτροπή και καταστολή των παράνομων ενεργειών. 

Επιμόρφωση-Εκπαίδευση 
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Η συνεχή επιμόρφωση - εκπαίδευση των φυλάκων, με σεμινάρια από 
διάφορους ενεργούς φορείς και όργανα, σε θέματα που αφορούν τον τομέα 
τους θα οπλίσει το προσωπικό με ακόμα περισσότερα προσόντα ώστε να είναι 
ακόμη πιο αποτελεσματική η προστασία. 

Συνεργασίες 

Στο θέμα των συνεργασιών είναι αναγκαίο να γίνονται περιπολίες με μικτά 
κλιμάκια, με τα θεσμοθετημένα όργανα του Νόμου, έτσι ώστε να μπορεί να 
πραγματοποιείται πλήρης έλεγχος και άμεση καταστολή των παράνομων 
δραστηριοτήτων και όχι απλή καταγραφή αυτών. 

Σχέδιο Φύλαξης 

Επιδίωξη του Τμήματος Επόπτευσης, Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης, 
παράλληλα με τη συνεργασία και των υπολοίπων στελεχών του Φορέα 
Διαχείρισης, είναι η ανανέωση του σχεδίου φύλαξης ανάλογα με την αύξηση ή 
μείωση των παράνομων δραστηριοτήτων ή την εμφάνιση κάποιων νέων που 
μπορεί να προκύψουν, έτσι ώστε να είναι άριστη και αποτελεσματική η φύλαξη 
της Προστατευόμενης Περιοχής. 

Προσ ωπικό 

Με βάσει την εμπειρία που έχει αποκτηθεί εκτιμάται ότι οι πραγματικές 
απαιτήσεις σε προσωπικό είναι οι εξής: Λαμβάνοντας υπόψη άδειες, ρεπό, το 
εναλλασσόμενο ωράριο κ.λπ. απαιτεί τουλάχιστον 10 άτομα προσωπικό 
φύλαξης για την Προστατευόμενη Περιοχή της οποίας το μέγεθος είναι 
ιδιαίτερα μεγάλο. Η καθιέρωση δύο βαρδιών κατά τη θερινή περίοδο αποτελεί 
βασική προϋπόθεση της αποτελεσματικότητας κυρίως της πυροφύλαξης.  
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Κεφάλαιο 7 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕ3 

Χαρτογράφηση του συνόλου της Προστα τευόμενης Περιοχής  

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δασολόγου (Μπόγλη Αργύριο) 
πραγματοποιείται και θα υλοποιηθεί εντός του 2012 η χαρτογράφηση της 
Προστατευόμενης Περιοχής. Συγκεκριμένα η δράση αφορά την δημιουργία 
βάσης δεδομένων για το σύνολο της Προστατευόμενης Περιοχής, που θα 
περιέχει: 

• Τα γεωγραφικά όρια της χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔ και των 
Περιοχών Προστασίας (Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης και 
Περιοχές Προστασίας της Φύσης). 

• Ισοϋψείς καμπύλες (ισοδιάσταση 20m). 
• Υδρογραφικό Δίκτυο. 
• Οδικό Δίκτυο. 
• Οικισμοί. 
• Γεωλογικό υπόβαθρο. 
• Τριγωνομετρικά σημεία. 
• Λεκάνες απορροής. 
• Αεροφωτογραφίες για το σύνολο της Προστατευόμενης Περιοχής. 

Η ανάπτυξη και συντήρηση της βάσης δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί και 
αξιοποιηθεί για την εύρυθμη λειτουργία του ΦΔ, τους τοπικούς φορείς αλλά 
και τους αρμόδιους κεντρικούς φορείς. 

Ο ΦΔ εντός του 2011 προμηθεύτηκε εξειδικευμένα προγράμματα (Γεωγραφικά 
Συστήματα Πληροφοριών – GIS) και συσκευές (δύο (2) ArcPad), η χρήση των 
οποίων είναι αναγκαία για την χαρτογράφηση της Προστατευόμενης Περιοχής 
και την υλοποίηση της εν λόγω δράσης. 

Συγκεκριμένα, έχει απλουστευθεί η διαδικασία χωροθέτησης έργων και 
εργασιών εντός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔ, καθώς και η παροχή 
γνωμοδοτήσεων. Οι συσκευές ArcPad, αποτελούν το τέλειο εργαλείο για 
εργασία πεδίου, καθώς παρέχει στον χρήστη όλες τις λειτουργίες των 
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Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο πεδίο, έχοντας ενσωματωμένο 
δέκτη GPS και φωτογραφική μηχανή για την τεκμηρίωση των δεδομένων. 

Διεκπεραίωση – σύντ αξη εγγράφων 

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, το προσωπικό διεκπεραίωσε 
έγγραφα που σχετίζονται με τα ακόλουθα 

• Επικουρία των αρμοδίων διοικητικών αρχών στον έλεγχο της 
εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών 
όρων που ισχύουν ή επιβάλλονται αντιστοίχως για έργα ή 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους. 

• Σύνταξη αναφορών προς αρμόδιες υπηρεσίες για την αναστολή ή 
ματαίωση επιβαρυντικών για την προστατευόμενη περιοχή 
δραστηριοτήτων, έργων και την απομάκρυνση οχλουσών 
δραστηριοτήτων. 

• Διενέργεια αυτοψιών σε εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες, ιδίως όταν 
πιθανολογείται ότι η λειτουργία τους υποβαθμίζει το περιβάλλον, η 
σύνταξη σχετικών εκθέσεων, που κοινοποιούνται στις αρμόδιες κατά 
περίπτωση αρχές και η εισήγηση των επιβλητέων κυρώσεων ή άλλων 
μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 30 του 
ν. 1650/1986. 

Συγκεκριμένα, μέσα στο 2011 συντάχθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα: 

• Ενημέρωση φορέων/υπηρεσιών για θέματα πανίδας: 2 έγγραφα. 
• Ενημέρωση χρήσεων γης-περιορισμών: 6 έγγραφα, τα περισσότερα για 

Περιοχές Απολύτου Προστασίας (Εικ. 14). 
• Γενικά έγγραφα σχετικά με συνεργασίες, αρμοδιότητες Φορέα, 

ενημέρωση: 5 έγγραφα. 
• Έγγραφα άδειας για ερευνητική εργασία σε περιοχές Απολύτου 

Προστασίας: 1 έγγραφο. 
• Έγγραφα αυτοψιών του προσωπικού του Τμήματος: 1 έγγραφο. 
• Έγγραφα σχετικά με χωροθέτηση δραστηριοτήτων: 12 έγγραφα, τα 

περισσότερα για αγροτεμάχια και ακολούθως για γεωτρήσεις και 
φωτοβολταϊκές μονάδες (Εικ. 15). 

• Έγγραφα για χορήγηση στοιχείων σε υπηρεσίες: 1 έγγραφο. 
• Έγγραφα για χορήγηση στοιχείων από υπηρεσίες: 1 έγγραφο. 
• Έγγραφες καταγγελίες προς αρμόδιες υπηρεσίες: 5 έγγραφα, τα 

περισσότερα σχετικά με παραβάσεις σε Περιοχές Προστασίας Ρεμάτων 
(Εικ. 16). 

• Έγγραφα γνωμοδοτήσεων επί ΜΠΕ: 12 έγγραφα, με την πλειονότητα να 
σχετίζεται με γεωτρήσεις και να ακολουθούν τα φωτοβολταϊκά, αιολικά 
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και βιοτεχνικές μονάδες (Εικ. 17). Από τις γνωμοδοτήσεις αυτές, η 
πλειονότητα ήταν θετική στις εξεταζόμενες δραστηριότητες (Εικ. 18). 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ 14. ΤΟ ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 
ΓΗΣ -ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

 

ΕΙΚΟΝΑ 15. ΤΟ ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΟΡΕΑ
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Χωροθετήσεις

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
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ΕΙΚΟΝΑ 16. ΤΟ ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

 

ΕΙΚΟΝΑ 17. ΤΟ ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
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Γνωμοδοτήσεις επί ΜΠΕ
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
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ΕΙΚΟΝΑ 18. ΤΟ ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΠΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
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Γνωμοδοτήσεις επί ΜΠΕ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 
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Κεφάλαιο 8 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το βασικότερο πρόβλημα σε σχέση με την πορεία υλοποίησης του ΕΠΠΕΡΑΑ 
κατά την περίοδο 2011 ήταν η μη ύπαρξη ορισμένου Διοικητικού Συμβουλίου 
για περισσότερο από έξι μήνες. Λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος η 
καθυστέρηση στην απορροφητικότητα του προγράμματος ήταν ιδιαίτερα 
μεγάλη για το 2011, με συνέπεια την μη εκπλήρωση των προγραμματισμών 
του Φορέα για έτος. 

Επίσης, η έλλειψη Διοικητικού Συμβουλίου καθυστέρησε και μία από τις 
βασικές αρμοδιότητες του Φορέα όπως είναι οι γνωμοδοτήσεις. 

Η έλλειψη προσωπικού κατά το έτος 2010, απέτρεψε από την ορθή  
αποτελεσματικότητα των ενημερωτικών δράσεων, και την ολοτελή απουσία 
φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής. Το πρόβλημα αυτό λύθηκε τον 
Απρίλιο του 2011 με την πρόσληψη 12 ατόμων. 

Η πληθώρα γραφειοκρατικών διαδικασιών, τόσο από τη πλευρά του Φορέα 
όσο και από τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς (όπως Διαχειριστική Αρχή), 
οδήγησαν και συνεχίζουν να οδηγούν σε καθυστερήσεις.  

Η αποδοχή του ΦΔ από τον τοπικό πληθυσμό που ζει και δραστηριοποιείται 
εντός της προστατευόμενης περιοχής, αποτελεί ένα διαρκή στόχο του Φορέα. 
Έχει επιτευχτεί η αναγνωρισιμότητα, ειδικότερα με την αποτελεσματική δράση 
του προσωπικού του Τμήματος Πληροφόρησης, παρόλα αυτά είναι αναγκαία η 
συνεχής προσέγγιση όλων των εμπλεκόμενων στην προστατευόμενη περιοχή. 

Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν το γεγονός ότι δημόσιες 
υπηρεσίες οι οποίες είναι άμεσα εμπλεκόμενες με την προστατευόμενη 
περιοχή, ή δεν γνώριζαν την ύπαρξη του Φορέα ή αγνοούσαν την υποχρέωση 
τους να εμπλέκουν και τον Φορέα Διαχείρισης στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σχετικά με δραστηριότητες εντός της περιοχής αρμοδιότητας του 
Φορέα. Αυτό επιβράδυνε τη λήψη αποφάσεων ή λαμβάνονταν αποφάσεις οι 
οποίες πιθανόν να ήταν επιβαρυντικές για την ΠΠ. Κατ’ ουσία, το συγκεκριμένο 
πρόβλημα έχει εξαλειφθεί από τις αρχές του 2012. 
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Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σταθερά 
προσανατολισμένος στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 
προγραμματίζει δράσεις οι οποίες έχουν ως μοναδικό στόχο την παράλληλη 
και ορθή συνύπαρξη του φυσικού περιβάλλοντος και του ανθρώπου. 
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Παράρτημα 

 



 

 

Διοικητικό 
Συμβούλιο

Ζαφείρω Βαξεβανίδου 
Συντονίστρια ΕΠΠΕΡΑΑ & Υπ. Τμήματος 

Επόπτευσης/Παρακολούθησης & Εφαρμογών 
Διαχείρισης 

Ηλίας Πλακοκέφαλος 
Φύλακας

Φωτεινή Δημάκου 
Φύλακας

Ιωάννης 
Δημητρακόπουλος 

Φύλακας

Γεώργιος Λυτρίβης 
Φύλακας

Κωνσταντίνος 
Αναγνωστόπουλος 

Φύλακας

Αγγελική Δήμα 
Υπ. Γρ. Οικονομικών 

Υπηρεσιών

Γεώργιος Τρυφωνόπουλος 
Υπ. Τμήματος Προστασίας 

και Διαχείρισης

Αργύριος Μπόγλης
Χαρτογράφηση, Εφαρμο

γές Διαχείρισης

Δήμος 
Αναστόπουλος
Γνωμοδοτήσεις 

Αγγελική Δημητρακοπούλου
Υπ. Τμήματος 

Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας

Αικατερίνη Πανταζή 
Υπ. Δημοσίων Σχέσεων

Αγνή Αναστασιάδη 
Ξεναγός , Κ.Ε. Αγίου Πέτρου

Διαμαντής Αρβανίτης 
Ξεναγός, Κ.Ε. Καστάνιτσας

Οργανόγραμμα* Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού  

*(όπως έτος 2011) 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ 
ΠΡΑΞΗ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 

 

 

Η παρούσα αναφορά αφορά την πορεία υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης «Προστασία και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» για το χρονικό διάστημα 
Ιανουάριος 2012 έως Ιούνιος 2012. 

Παρακάτω αναλύονται όλες οι πραγματοποιηθείσες δράσεις ανά Υποέργο.  

Υποέργο 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση» 
Το Υποέργο 1 υλοποιείται με την διαδικασία της αυτεπιστασίας από τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού, του οποίου η απόφαση αυτεπιστασίας εγκρίθηκε από την Διαχειριστική Αρχή με α.π. 
117657/27-3-2012, και συμπεριλαμβάνεται στην Πράξη «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του 
Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού» που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣ 296761 και 
προϋπολογισμό 2.856.580,02 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ.  
Σύμφωνα με την Διαχειριστική Αρχή, «Επισημαίνεται ότι το αντικείμενο της παραγωγής και εκτύπωσης 
Οδηγών, βιβλίων, φυλλαδίων, χαρτών, ενημερωτικού υλικού καθώς και η παραγωγή υλικών προώθησης και 
προβολής κοστολογείται με 101.250 €, ποσό που υπερβαίνει τα όρια του πρόχειρου διαγωνισμού. Ως εκ 
τούτου, για το συγκεκριμένο αντικείμενο απαιτείται ενιαία προκήρυξη προκειμένου να μη θεωρηθεί 
κατάτμηση και υπαγωγή του σε ξεχωριστό υποέργο μετά από Τροποποίηση του Τεχνικού δελτίου». Κατ’ 
επέκταση το συγκεκριμένο αντικείμενο θα συμπεριληφθεί στην επόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου 
Προτεινόμενης Πράξης ως ξεχωριστό υποέργο, και εντός του Υποέργου 1 περιλαμβάνεται μόνο η σύνταξη της 
προκήρυξης. 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Προστασία και διατήρηση ειδών χλωρίδας, πανίδας 
και των τύπων οικοτόπων 
Το πακέτο εργασίας υλοποιείται από το Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης του ΦΔ και αποτελείται από τους 
Αργύρη Μπόγλη, Δήμο Αναστόπουλο και Γεώργιο Τρυφωνόπουλο, υπεύθυνο του τμήματος, και από το Τμήμα 
Επόπτευσης/Παρακολούθησης και Εφαρμογών Διαχείρισης που αποτελείται από τους φύλακες: Φωτεινή 
Δημάκου, Ηλίας Πλακοκέφαλος, Γεώργιος Λυτρίβης, Γεώργιος Κωλέττης (από Μάρτιο 2012), Κωνσταντίνος 
Αναγνωστόπουλος (μέχρι Φεβρουάριο 2012), Ιωάννης Δημητρακόπουλος, τον Αργύρη Μπόγλη α/α 
υπεύθυνος τμήματος και την Ζαφείρω Βαξεβανίδου, υπεύθυνη του τμήματος. 

ΠΕ 1.1 Σχεδιασμός δράσεων προστασίας και διατήρησης 

Το ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης του ΦΔ Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας. 
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ΠΕ 1.2 Φύλαξη Προστατευόμενης Περιοχής 

Τον Ιανουάριο του 2012 δημοσιεύθηκε (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) η προμήθεια 
εξοπλισμού φύλαξης, η οποία συμβασιοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2012 και παραδόθηκε (Βλ. σχετικό 
Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) τον Μάρτιο 2012. Η 
παραπάνω προμήθεια υλοποιήθηκε από τον κ. Δήμο Αναστόπουλο με την επικουρία του κ. Γεώργιου 
Τρυφωνόπουλου. 

Οι πραγματοποιηθείσες δράσεις του Τμήματος Επόπτευσης/Παρακολούθησης και Εφαρμογών 
Διαχείρισης ήταν περιληπτικά οι εξής: 

Παράνομες δραστηριότητες: εντοπίσθηκαν, κατασβέστηκαν και καταγράφηκαν 11 περιστατικά 
πυρκαγιών, οκτώ περιστατικά επιχωματώσεων, ένα περιστατικό λαθραλιείας και ένα αμμοληψίας, 5 
περιστατικά ρίψης λυμάτων ελαιοτριβείων στους ποταμούς Τάνο και Βρασιάτη και τέλος έξι περιστατικά 
παράνομης συλλογής τσαγιού.  

Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, και ειδικότερα με το Πυροσβεστικό Σώμα και τα αρμόδια 
δασαρχεία συνεχίζεται σε άψογο κλίμα. 

Το προσωπικό του τμήματος συμμετείχε στις εξής δράσεις Ενημέρωσης- Ευαισθητοποίησης:  

Ξενάγηση 2ου Δημοτικού Ναυπλίου 

Ξενάγηση 1ου Γυμνασίου Τρίπολης 

Ξενάγηση 15ου Γυμνασίου Πάτρας 

Ξενάγηση με ΚΠΕ Καστρίου 

Κατασκευή και τοποθέτηση φωλιών για την Εβδομάδα τεχνητών φωλιών με Γυμνάσιο Αγίου Ανδρέα 

Συμμετοχή στο Σεμινάριο του ΚΠΕ Καστρίου & ΚΠΕ Νέας Κίου 

Ξενάγηση Γυμνασίου Μεγαλόπολης με το ΚΠΕ Καστρίου 

Ξενάγηση 8ου Γυμνασίου Λάρισας 

Ξενάγηση εκδρομέων στο Κ.Ε. Καστάνιτσας 

Ξενάγηση ομάδας Λετονών 

Δράση Εθελοντικών καθαρισμών  “Let’s Do it GREECE” 

Ξενάγηση σε ομάδα Βρετανών επισκεπτών 

Ξενάγηση σε ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών βιολογίας του Παν/μιου Πατρών 

Εκπροσώπηση στο AstroMan (Αθλητική τοπική εκδήλωση) 

Αφισοκόλληση για τη Δράση «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» 

Δράση «Καθαρίστε τη Μεσόγειο»: Καθαρισμός στον καταρράκτη των Νυμφών, Πλάτανος Αρκαδίας 

Δράση «Καθαρίστε τη Μεσόγειο»: Καθαρισμός στην παραλία του Τυρού 

Τεχνική βοήθεια – Συντήρηση εξοπλισμού: φροντίδα των οχημάτων του Φορέα, συντήρηση τριών 
μονοπατιών του Πάρνωνα, συντήρηση εξοπλισμού δεξαμενής πυρόσβεσης, συντήρηση βυτίων 
πυρόσβεσης οχημάτων, εξυπηρέτηση επισκεπτών και συναρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου, βοήθεια στην 
απεγκλώβιση ατόμων κατά την χειμερινή περίοδο, υποστήριξη του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στον 
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εκχιονισμό των οδών του ορεινού όγκου. Επόπτευση και υποστήριξη δράσεων τρίτων εντός της ΠΠ  
(AstroMan κ.λπ.) 

Παρακολούθηση (Monitoring): Σε καθημερινή βάση, με τον εξοπλισμό που διαθέτει ο ΦΔ, οι φύλακες 
καταγράφουν είδη ορνιθοπανίδας, συλλέγουν νεκρά είδη, και καταχωρούν είδη πανίδας τα οποία 
υπάρχουν στην ΠΠ. Συμπληρώνονται τα σχετικά Δελτία Παρακολούθησης και όποτε είναι εφικτό 
φωτογραφίζονται τα είδη. Επίσης, συμμετείχαν σε σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία 
υλοποιήθηκαν από τον ΦΔ. 

Μηνιαίως, βιβλιοδετούνται όλα τα Ημερήσια Φύλλα Καταγραφής Συμβάντων ανά μήνα εργασίας και 
καταχωρούνται στο αρχείο του Φορέα από την υπεύθυνη του Τμήματος. 

Επίσης, συντάχθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Φύλαξης 2011 και αναμένεται η έγκρισή της από το 
Δ.Σ. του Φορέα. Η έκθεση συντάχθηκε από την Υπεύθυνη του Τμήματος, κα. Ζαφείρω Βαξεβανίδου και 
την φύλακα κα. Φωτεινή Δημάκου. 

ΠΕ 1.3 Σύστημα Παρακολούθησης-Αξιολόγησης της Προστασίας και Διατήρησης 

Έχει συνταχθεί και σταλεί το σχέδιο προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού (αφορά μία ενιαία προκήρυξη 
διεθνούς διαγωνισμού που συμπεριλαμβάνει όλα τα υποέργα παρακολούθησης μαζί με τα έργα που 
συμπεριλαμβάνονται στο υποέργο αυτεπιστασίας)από τον Δεκέμβριο του 2011, και κατά το διάστημα 
αυτό έχουν γίνει σχετικές διορθώσεις και παρατηρήσεις από την Διαχειριστική Αρχή και αναμένεται η 
τελική έγκριση ώστε να γίνει η δημοσίευση της προκήρυξης. Η προκήρυξη συντάχθηκε από τον Αργύρη 
Μπόγλη και τον Γεώργιο Τρυφωνόπουλο, υπεύθυνο του τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης. 

Η εργασία πεδίου που εκτελέστηκε κατά το Α’ εξάμηνο του 2012 πραγματοποιήθηκε προς δύο άξονες: α) 
τη συνέχιση της καταγραφής πανιδικών ευρημάτων στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ, και β) τη συνέχιση 
της καταγραφής των σπηλαίων της περιοχής ευθύνης του ΦΔ και την καταγραφή βιοτικών δεδομένων σε 
αυτά.  

Για τον πρώτο άξονα, πραγματοποιήθηκε εργασία πεδίου στις 29/1/2012 στον υγρότοπο Μουστού-Κ. 
Βερβενων όπου και καταγράφηκε ορνιθοπανίδα. Στις  2/2/2012 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και 
καταγραφή ορνιθοπανίδας στο φράγμα του Ευρώτα (υγρότοπος) και στον υγρότοπο του Φωκιανού. Στα 
πλαίσια του προγράμματος: «Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους μονάδων της 
λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού Πάρκου και της ευρύτερης 
παράκτιας ζώνης του» πραγματοποιήθηκε εργασία πεδίου στις 5 και 6/3/2012 στην περιοχή των 
υγροτόπων Μουστού, Κάτω Βερβένων, Χερονησίου, Πλάκας, Πουλίθρων, Φωκιανού με επιστήμονες από 
το ΕΚΒΥ. Τέλος, στις 3/4/2012, πραγματοποιήθηκε εργασία πεδίου σε περιοχές της Ν. Κυνουρίας όπου 
και έγιναν πανιδικές καταγραφές. 

Για τον δεύτερο άξονα εργασίας πεδίου, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε σπήλαια της Ν. Κυνουρίας 
στις 28/1 και 29/3/2012. Η επισκέψεις έγιναν σε σπήλαια στη περιοχή Αργαλιοί και σε 
σπηλαιοκαταβόθρα στην περιοχή του Κοσμά. Και στις 2 περιπτώσεις έγιναν πανιδικές παρατηρήσεις και 
συλλέχθηκε υλικό ασπονδύλων για περαιτέρω επιστημονική ανάλυση. 
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Τον Οκτώβριο του 2011 δημοσιεύθηκε η προμήθεια συμπληρωματικού ερευνητικού εξοπλισμού, η 
οποία συμβασιοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 και παραδόθηκε (Βλ. σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής 
Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) τον Ιανουάριο 2012. Η παραπάνω προμήθεια 
υλοποιήθηκε από τον κ. Γεώργιο Τρυφωνόπουλο. 

Τον Δεκέμβριο 2011 δημοσιεύθηκε (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) η προμήθεια εξοπλισμού 
παρακολούθησης, η οποία συμβασιοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2012 και παραδόθηκε (Βλ. σχετικό 
Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) τον Μάρτιο 2012. Η 
παραπάνω προμήθεια υλοποιήθηκε από τον κ. Γεώργιο Τρυφωνόπουλο. 

Τον Δεκέμβριο 2011 δημοσιεύθηκε (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) η προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού για ανάπτυξη εφαρμογών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, η οποία 
συμβασιοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2011 και παραδόθηκε (Βλ. σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής 
και Ποσοτικής Παραλαβής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) τον Ιανουάριο 2012. Η παραπάνω προμήθεια υλοποιήθηκε 
από τον κ. Αργύρη Μπόγλη. 

Τον Δεκέμβριο 2011 δημοσιεύθηκε (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) η προμήθεια σκάφους, η 
οποία συμβασιοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2012 και παραδόθηκε (Βλ. σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής 
Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) τον Μάϊο 2012. Η παραπάνω προμήθεια 
υλοποιήθηκε από τον κ. Γεώργιο Τρυφωνόπουλο. 

Τον Δεκέμβριο 2011 δημοσιεύθηκε (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) η προμήθεια κιαλιών 
νυχτερινής όρασης, η οποία συμβασιοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2012 και παραδόθηκε (Βλ. σχετικό 
Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) τον Μάρτιο 2012. Η 
παραπάνω προμήθεια υλοποιήθηκε από τον κ. Γεώργιο Τρυφωνόπουλο. 

ΠΕ 1.4: Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους μονάδων της 
Λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού Πάρκου και της 
ευρύτερης παράκτιας ζώνης του 

Σύμφωνα με την από 18 Νοεμβρίου 2011 υπογραφείσα Σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα αυτής 
πραγματοποιήθηκαν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2012, από πλευράς Αναδόχου, οι ακόλουθες 
εργασίες: 

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής αναγνώρισης των ορίων των υγροτοπικών εκτάσεων πραγματοποιήθηκαν τα 
εξής: 

1. Προμήθεια δορυφορικών εικόνων 

2. Εργασία πεδίου τις ομάδας έργου του Αναδόχου την περίοδο 05-06 Μαρτίου 2012. 

3. Εργασία πεδίου τις ομάδας έργου του Αναδόχου την περίοδο 07-08 Μαΐου 2012. 

4. Εργασία πεδίου τις ομάδας έργου του Αναδόχου την περίοδο 14-16 Ιουνίου 2012. 

Στο πλαίσιο της αναγνώρισης των λειτουργιών και αξιών των υγροτοπικών εκτάσεων 
πραγματοποιήθηκαν τα εξής: 

1. Προκαταρκτική διάκριση των υδρογεωμορφολογικών μονάδων 
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2. Προκαταρκτική αξιολόγηση των λειτουργιών 

Υποβολή στις 18 Ιουνίου 2012 της έκθεσης αποτελεσμάτων των εργασιών που εκτελέσθηκαν κατά το 1ο 
επτάμηνο υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου (Παραδοτέο 1). 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση 

Το Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας υλοποιεί το παρόν Πακέτο Εργασίας και 
αποτελείται από τους Κατερίνα Πανταζή α/α υπεύθυνη τμήματος και υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, Αγνή 
Αναστασιάδη, Διαμαντή Αρβανίτη και την Αγγελική Δημητρακοπούλου, υπεύθυνη του τμήματος, η οποία 
ήταν σε άδεια λοχείας κατά το διάστημα πρώτο εξάμηνο του 2012. Σημειώνουμε ότι στις ενημερωτικές 
δράσεις συμμετέχει συχνά και προσωπικό από τα υπόλοιπα τμήματα του Φορέα. 

Οι δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης που καλύπτονται στο παρόν πακέτο εργασίας προωθούν 
και προβάλλουν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και κυρίως την ιδέα της προστασίας της βιοποικιλότητας στους μαθητές, κατοίκους και 
επισκέπτες του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. 

ΠΕ 2.1 Σχεδιασμός δράσεων ανάδειξης 

Συντάχθηκε το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για το 2012 και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Φορέα. Η σύνταξη του 
σχεδίου δράσης έγινε από την Κατερίνα Πανταζή και την Αγνή Αναστασιάδη. 

Η ετήσια αξιολόγηση αποτελεσματικότητας ενημέρωσης κοινού για το έτος 2011 συμπεριλήφθηκε στην 
Έκθεση αξιολόγησης των δράσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013. 

ΠΕ 2. 2 Ενημέρωση Κοινού 

Στα πλαίσια αυτού του υποπακέτου εργασίας ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση ο δικτυακός τόπος του 
Φορέα, και επιπλέον ενημερώνονται οι λογαριασμοί που δημιούργησε ο ΦΔ σε κοινωνικά δίκτυα. 

Επιπλέον, συντάχθηκε η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τα έντυπα και τα υλικά προώθησης από 
την Κατερίνα Πανταζή με την επικουρία της Αγνής Αναστασιάδη και του Διαμαντή Αρβανίτη. 

Στο χρονικό διάστημα Ιανουάριος έως Ιούνιος 2012 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ξεναγήσεις: 

ΜΗΝΑΣ Α/Α ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ Αρ. Τοποθεσία 
Ιανουάριος 1 Γυμνάσιο Λεωνιδίου 100 Υγρότοπος Μουστού 

Ιανουάριος 2 Πεζοπορικός Σύλλογος Τυρού 30 Υγρότοπος Μουστού 

Φεβρουάριος 3 Δημοτικό Σχολείο Κιβερίου 55 Υγρότοπος Μουστού, ΚΠΕ Άστρους 

Φεβρουάριος 4 
Γ και Δ τάξη 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Ναυπλίου  100 Υγρότοπος Μουστού, ΚΠΕ Άστρους 

Φεβρουάριος 5 
11ο & 12ο Δημοτικό Σχολείο 
Τρίπολης  40 Υγρότοπος Μουστού 

Φεβρουάριος 6 15ο Γυμνάσιο Πάτρας 30 Υγρότοπος Μουστού 
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Μάρτιος 7 1ο Γυμνάσιο Τρίπολης 40 Υγρότοπος Μουστού 

Μάρτιος 8 
Ε και ΣΤ τάξη 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Ναυπλίου  100 Υγρότοπος Μουστού, ΚΠΕ Άστρους 

Μάρτιος 9 Δημοτικό Σχολείο Παρ. Άστρους 45 Υγρότοπος Μουστού, ΚΠΕ Άστρους 

Μάρτιος 10 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί σε 
σεμινάριο ΚΠΕ Νέας Κίου & 
Καστρίου 55 Υγρότοπος Μουστού, ΚΠΕ Άστρους 

Μάρτιος 11 Γυμνάσιο Μεγαλόπολης 40 Υγρότοπος Μουστού 

Μάρτιος 12 8ο Γυμνάσιο Λάρισας 50 Υγρότοπος Μουστού 

Μάρτιος 13 ΕΠΑΛ Άστρους 14 ΚΠΕ Άστρους 

Μάρτιος 14 Εκδρομείς από Αθήνα 35 ΚΠΕ Καστάνιτσας 

Μάρτιος 15 4ο Γυμνάσιο Πετρούπολης 40 Υγρότοπος Μουστού 

Μάρτιος 16 Εκδρομείς από Αθήνα 35 ΚΠΕ Καστάνιτσας 

Απρίλιος 17 5ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης 22 Υγρότοπος Μουστού 

Απρίλιος 18 5ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης 22 ΚΠΕ Αγ. Πέτρου, Δάσος Μαλεβής 

Απρίλιος 19 
Γ και Δ τάξη 4ου Δημοτικού 
Σχολείου Ναυπλίου 76 Υγρότοπος Μουστού, ΚΠΕ Άστρους 

Απρίλιος 20 
Β τάξη 4ου Δημοτικού Σχολείου 
Ναυπλίου 40 Υγρότοπος Μουστού, ΚΠΕ Άστρους 

Απρίλιος 21 1ο Γυμνάσιο Σπάρτης 27 Υγρότοπος Μουστού, ΚΠΕ Άστρους 

Απρίλιος 22 Γυμνάσιο Κερατέας 25 Υγρότοπος Μουστού 

Απρίλιος 23 
Ομάδα διακρατικών εταίρων ΟΤΔ 
Πάρνωνα 10 Υγρότοπος Μουστού, ΚΠΕ Άστρους 

Απρίλιος 24 
Ομάδα διακρατικών εταίρων ΟΤΔ 
Πάρνωνα 10 Δάσος Μαλεβής, ΚΠΕ Αγ. Πέτρου 

Απρίλιος 25 HoneyGuide Holidays Group  16 ΚΠΕ Καστάνιτσας 

Απρίλιος 26 ΓΕΛ Τροπαίων Αρκαδίας 20 Υγρότοπος Μουστού 

Μάιος 27 HoneyGuide Holidays Group  16 Υγρότοπος Μουστού 

Μάιος 28 
Ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών 
βιολογίας από Πάτρα 14 ΚΠΕ Καστάνιτσας 

Μάιος 29 
Ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών 
βιολογίας από Πάτρα 14 ΚΠΕ Αγ. Πέτρου, Δάσος Μαλεβής 

Μάιος 30 
Ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών 
βιολογίας από Πάτρα 14 Υγρότοπος Μουστού, ΚΠΕ Άστρους 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 1.135 

Σημειώνουμε ότι οι ξεναγήσεις στην προστατευόμενη περιοχή διεξάγονται δωρεάν. 

Οι δράσεις ενημέρωσης που υλοποιήθηκαν το Α’ εξάμηνο του 2012 ήταν οι εξής: 

Δράσεις στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων 

Συμμετοχή στις Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις στον Υγρότοπο Μουστού 
(υπό τον συντονισμό της Wetlands International) με την ΕΟΕ. 

Δράσεις στα πλαίσια του Nest Box Week 

Δράση στα πλαίσια της Καμπάνιας Let’s Do It – Greece 
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Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στις ΓΙΟΡΤΕΣ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ στην Σίταινα 
Αρκαδίας (τοπική γιορτή)  
Eθελοντικοί καθαρισμοί & περιβαλλοντικές δράσεις στο πλαίσιο της 
πανελλαδικής εκστρατείας Καθαρίστε τη Μεσόγειο 2012 (MedSOS) 

ΠΕ 2.3. Δημοσιότητα, Διάχυση ενημέρωσης 

Συντάσσονται και δημοσιεύονται εβδομαδιαίως Δελτία τύπου (Αριθμός ΔΤ από Ιαν – Ιουν 2012: 35 ) που 
τηρούν τους κανόνες δημοσιότητας του προγράμματος, τα οποία είναι διαθέσιμα και στον δικτυακό 
τόπο του ΦΔ: http://www.fdparnonas.gr/el/press-releases.  

ΠΕ 2.4 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 

Παρακάτω παραθέτουμε το σύνολο των επισκέψεων σε σχολεία της Αρκαδίας και Λακωνίας, στα πλαίσια 
του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης από Ιανουάριο 2012 έως Ιούνιο 2012.  

Α/α Ημερομηνία Σχολεία που επισκεφθήκαμε 
1.  28/03/2012 Γυμνάσιο Άστρους 

2.  05/04/2012 ΕΠΑΛ Άστρους 

3.  02/02/2012 Δημοτικό Τυρού 

4.  03/02/2012 Δημοτικό Παραλίου Άστρους 

5.  14/02/2012 Δημοτικό Αγ. Ανδρέα 

6.  23/02/2012 Δημοτικό Λεωνιδίου 

7.  13/02/2012 Γυμνάσιο Άστρους 

8.  17/03/2012 1ο Γυμνάσιο Σπάρτης 

9.  09/02/2012 2ο Γυμνάσιο Σπάρτης 

10.  09/02/2012 3ο Γυμνάσιο Σπάρτης 

11.  20/02/2012 Γυμνάσιο Αγ. Ανδρέα 

12.  21/03/2012 Γυμνάσιο Αγ. Ανδρέα 

13.  13/02/2012 Γυμνάσιο Άστρους 

14.  21/02/2012 Γυμνάσιο Άστρους 

15.  30/03/2012 Γυμνάσιο Άστρους 

16.  23/04/2012 Δημοτικό Γερακίου  

17.  23/04/2012 Γυμνάσιο Γερακίου  

18.  23/04/2012 Λύκειο Γερακίου  

19.  03/05/2012 Δημοτικό Γκοριτσάς 

20.  03/05/2012 Δημοτικό Σκούρας 

21.  05/05/2012 Δημοτικό Σελλασίας 

22.  06/05/2012 Δημοτικό Λεωνιδίου 

23.  19/05/2012 Δημοτικό Γερακίου 
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ΠΕ 2.5 Ημερίδες 

Έχει σχεδιαστεί η πρώτη ημερίδα του Φορέα και η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του Β’ 
εξαμήνου 2012. 

ΠΕ 2.6 Προώθηση της συμμετοχικής διαδικασίας 

Έχοντας ως προτεραιότητα των ενεργειών ευαισθητοποίησης, την ενημέρωση και τη συνεργασία των 
υπαρχόντων εθελοντών της ΠΠ του Πάρνωνα, ο Φορέας Διαχείρισης έχει ξεκινήσει μια ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων με λίστες εθελοντών από ΟΤΑ, από  Τοπικά Διαμερίσματα της και εθελοντικές ομάδες 
της ΠΠ. Η ηλεκτρονική βάση εμπλουτίζεται συνεχώς με ανανεωμένες λίστες εθελοντών και εθελοντικών 
ομάδων. Το πρόγραμμα αυτό με την κατάλληλη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων μπορεί να 
εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα σε επίπεδο διαχείρισης και προστασίας των 
σημαντικών και ευαίσθητων οικοσυστημάτων της προστατευόμενης περιοχής. Η εργασία αυτή 
υλοποιείται από τον Διαμαντή Αρβανίτη. 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Λήψη των αναγκαίων μέτρων διατήρησης και των 
κανονιστικών, διοικητικών ή συμβατικών μέτρων 

Το τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης έχει αναλάβει το παρόν Πακέτο Εργασίας. 

ΠΕ 3.1 Παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονιστικού Πλαισίου 

Στα πλαίσια της Έκθεσης αξιολόγησης των δράσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-
2013, έχει συνταχθεί και η έκθεση αξιολόγησης εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου. Η εργασία αυτή 
υλοποιήθηκε από τον Δήμο Αναστόπουλο, τον Αργύρη Μπόγλη και τον Γεώργιο Τρυφωνόπουλο, 
υπεύθυνο του τμήματος. 

Επίσης, στα πλαίσια της εφαρμογής της νομοθεσίας για τις ΠΠ, και κατά τη διάρκεια του πρώτου 
εξαμήνου, ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα &Υγροτόπου Μουστού πραγματοποίησε τις 
ακόλουθες δράσεις: 

 Πραγματοποίησε επτά (7) αυτοψίες σε μέρη εντός ορίων του Φορέα Διαχείρισης όπου πρόκειται να 
ιδρυθούν ΑΠΕ, όπως Φ/Β πάρκα. Επίσης μερικές αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν κατόπιν καταγγελιών 
για ρύπανση της προστατευόμενης περιοχής από τους κατοίκους της γύρω περιοχής, και αυτοψίες σε 
Λατομικούς χώρους για ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ). 

 Πραγματοποίησε οκτώ (8) Γνωμοδοτήσεις επί των ΜΠΕ για την ίδρυση ΑΠΕ, για έργα εκμετάλλευσης 
λατομείου σχιστολιθικών πλακών και για φράγμα στον Νομό Λακωνίας. 

 Τέλος ο Φορέας Διαχείρισης απάντησε σε 15 περίπου περιπτώσεις αιτημάτων, όπως  εντοπισμού 
θέσης αγροτεμαχίου για εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού, καθώς και για έργα επιχωματώσεων σε οικόπεδο, 
συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρων ή βιομηχανικών ορυκτών σε δημόσιο 
λατομικό χώρο και σε αίτημα για τη θέση εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου. 

 Απέστειλε έγγραφα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για παράνομες επιχωματώσεις στις όχθες του 
ρέματος Τάνου, επίσης για την αποκατάσταση της Υγροτοπικής Περιοχής των Πουλίθρων έπειτα από 
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παράνομη περίφραξη, και για την  ανεξέλεγκτη ρίψη Υγρών απόβλητων ελαιοτριβείων της περιοχής 
του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στους Χείμαρρους Τάνο & Βρασιάτη. 

ΠΕ 3.2 Αναθεώρηση νομοθετικού πλαισίου 

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου υποπακέτου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. 

ΠΕ 3.3 Αναθεώρηση Διαχειριστικού Σχεδίου και Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργία της 
ΠΠ  

Έχει συνταχθεί και δημοσιευθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση 
Παροχής Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την αναθεώρηση του Διαχειριστικού Σχεδίου και την σύνταξη 
του Κανονισμού Λειτουργίας. Η αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η έγκριση της από το Δ.Σ. 
ώστε να συμβασιοποιηθεί η εν λόγω υπηρεσία. 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 Διαχείριση – Υποστήριξη του προγράμματος 

Το πακέτο εργασίας υλοποιείται από το σύνολο του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης. 

ΠΕ 4.1 Μετατροπή των στόχων σε σχέδιο δράσης, χρονοδιάγραμμα και εκθέσεις 
προόδου 

Τον Δεκέμβριο 2011 δημοσιεύθηκε (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) η προμήθεια λοιπού 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η οποία συμβασιοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2011 και παραδόθηκε (Βλ. 
σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) τον Ιανουάριο 
2012. Η παραπάνω προμήθεια υλοποιήθηκε από τον κ. Διαμαντή Αρβανίτη με την επικουρία του κ. 
Γεώργιου Τρυφωνόπουλου. 

Οι υπηρεσίες «Λογιστικής Υποστήριξης», «Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή», «Υπηρεσίες νομικής 
υποστήριξης» και «Υπηρεσίες καθαριότητας» συμβασιοποιήθηκαν εντός του 2011 και βρίσκονται σε 
εξέλιξη και εντός του πρώτου εξαμήνου του 2012.  

Αναφορικά με τον ορκωτό λογιστή, έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για το 2010 και έχει παραδοθεί η έκθεση 
ελέγχου 2010, και εντός του πρώτου εξαμήνου 2012 έγινε και ο έλεγχος για τη  χρήση 2011 και 
αναμένεται η έκθεση ελέγχου. 

Επιπλέον έχει συνταχθεί η Ετήσια έκθεση αξιολόγησης των δράσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του 
προγράμματος 2010-2011 και αναμένεται η έγκριση από το Δ.Σ. 

Επιπροσθέτως, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις επιμόρφωσης προσωπικού: Εκπαίδευση 
προσωπικού Φορέα Διαχείρισης στα GIS (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, από τον ανάδοχο της 
σχετικής προμήθειας), εκπαίδευση προσωπικού σχετικά με την παρακολούθηση ορνιθοπανίδας (σε 
συνεργασία με το ΚΠΕ Καστρίου), συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Ενηλίκων με θέμα «Αξία των 
υγροτόπων στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στη διαχείριση του νερού», συμμετοχή στο 1ο  
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Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου, συμμετοχή στα σεμινάρια του  Ινστιτούτου 
Επιμόρφωσης του Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης που υπάγεται στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης. 

ΠΕ 4.2 Τελική και οικονομική έκθεση 

Το υποπακέτο θα υλοποιηθεί το τελευταίο έτος του προγράμματος. 

Υποέργο 2 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας» 

Έχει συνταχθεί και σταλεί το σχέδιο προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού (αφορά μία ενιαία προκήρυξη 
διεθνούς διαγωνισμού που συμπεριλαμβάνει όλα τα υποέργα παρακολούθησης μαζί με τα έργα που 
συμπεριλαμβάνονται στο υποέργο αυτεπιστασίας)από τον Δεκέμβριο του 2011, και κατά το διάστημα 
αυτό έχουν γίνει σχετικές διορθώσεις και παρατηρήσεις από την Διαχειριστική Αρχή και αναμένεται η 
τελική έγκριση ώστε να γίνει η δημοσίευση της προκήρυξης. Η προκήρυξη συντάχθηκε από τον Αργύρη 
Μπόγλη και τον Γεώργιο Τρυφωνόπουλο, υπεύθυνο του τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης. 

Υποέργο 3 «Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων» 

Έχει συνταχθεί και σταλεί το σχέδιο προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού (αφορά μία ενιαία προκήρυξη 
διεθνούς διαγωνισμού που συμπεριλαμβάνει όλα τα υποέργα παρακολούθησης μαζί με τα έργα που 
συμπεριλαμβάνονται στο υποέργο αυτεπιστασίας)από τον Δεκέμβριο του 2011, και κατά το διάστημα 
αυτό έχουν γίνει σχετικές διορθώσεις και παρατηρήσεις από την Διαχειριστική Αρχή και αναμένεται η 
τελική έγκριση ώστε να γίνει η δημοσίευση της προκήρυξης. Η προκήρυξη συντάχθηκε από τον Αργύρη 
Μπόγλη και τον Γεώργιο Τρυφωνόπουλο, υπεύθυνο του τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης. 

Υποέργο 4 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
θηλαστικών» 

Έχει συνταχθεί και σταλεί το σχέδιο προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού (αφορά μία ενιαία προκήρυξη 
διεθνούς διαγωνισμού που συμπεριλαμβάνει όλα τα υποέργα παρακολούθησης μαζί με τα έργα που 
συμπεριλαμβάνονται στο υποέργο αυτεπιστασίας)από τον Δεκέμβριο του 2011, και κατά το διάστημα 
αυτό έχουν γίνει σχετικές διορθώσεις και παρατηρήσεις από την Διαχειριστική Αρχή και αναμένεται η 
τελική έγκριση ώστε να γίνει η δημοσίευση της προκήρυξης. Η προκήρυξη συντάχθηκε από τον Αργύρη 
Μπόγλη και τον Γεώργιο Τρυφωνόπουλο, υπεύθυνο του τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης. 

Υποέργο 5 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
ασπόνδυλων» 

Έχει συνταχθεί και σταλεί το σχέδιο προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού (αφορά μία ενιαία προκήρυξη 
διεθνούς διαγωνισμού που συμπεριλαμβάνει όλα τα υποέργα παρακολούθησης μαζί με τα έργα που 
συμπεριλαμβάνονται στο υποέργο αυτεπιστασίας)από τον Δεκέμβριο του 2011, και κατά το διάστημα 
αυτό έχουν γίνει σχετικές διορθώσεις και παρατηρήσεις από την Διαχειριστική Αρχή και αναμένεται η 

http://www.fdparnonas.g/�


 
Φορέας Διαχείρισης  Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 11 
 

τελική έγκριση ώστε να γίνει η δημοσίευση της προκήρυξης. Η προκήρυξη συντάχθηκε από τον Αργύρη 
Μπόγλη και τον Γεώργιο Τρυφωνόπουλο, υπεύθυνο του τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης. 

Υποέργο 6 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών πτηνών» 

Έχει συνταχθεί και σταλεί το σχέδιο προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού (αφορά μία ενιαία προκήρυξη 
διεθνούς διαγωνισμού που συμπεριλαμβάνει όλα τα υποέργα παρακολούθησης μαζί με τα έργα που 
συμπεριλαμβάνονται στο υποέργο αυτεπιστασίας)από τον Δεκέμβριο του 2011, και κατά το διάστημα 
αυτό έχουν γίνει σχετικές διορθώσεις και παρατηρήσεις από την Διαχειριστική Αρχή και αναμένεται η 
τελική έγκριση ώστε να γίνει η δημοσίευση της προκήρυξης. Η προκήρυξη συντάχθηκε από τον Αργύρη 
Μπόγλη και τον Γεώργιο Τρυφωνόπουλο, υπεύθυνο του τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης. 

Οικονομικά στοιχεία Πράξης 
Το σύνολο των οικονομικών εργασιών του ΦΔ υλοποιείται από την κα. Αγγελική Δήμα, υπεύθυνη Γραφείου 
Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Παρακάτω παρουσιάζονται περιληπτικά οι δαπάνες της Πράξης ανά έτος και η απόκλιση τους από τα 
εγκεκριμένα ποσά του Τεχνικού Δελτίου. 

ΥΠΟΕΡΓΑ Δαπάνες 
2010 

Δαπάνες 
2011 

Απόκλιση 
2011 

Δαπάνες 2012 
Α’ Εξάμηνο 

Απόκλιση 
2012 

Υποέργο 1 58.341,38 € 268.982,99 €  182.237,09 €  191.565,65 €    632.519,11 €  

Υποέργο 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 

Υποέργο 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 

Υποέργο 4  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € 

Υποέργο 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 

Υποέργο 6 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 58.341,38 € 268.982,99 €    

 

Πολλές από τις δαπάνες που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν εντός του 2011, υλοποιήθηκαν αρχές του 2012, 
με αποτέλεσμα να μειώνεται η απόκλιση του 2012 μεταξύ εγκεκριμένου προϋπολογισμού και δαπανών. 

Συνολικά το ποσοστό υλοποίησης της Πράξης είναι στο 15,22% μέχρι τον Ιούνιο 2012. 

Πιθανά Προβλήματα επόμενου εξάμηνου 
Στα μέσα Ιουλίου 2012 λήγει η θητεία του Δ.Σ., και η πιθανότητα καθυστέρησης ορισμού νέων μελών να έχει 
ως συνέπεια και την καθυστέρηση υλοποίησης των προγραμματισμένων δράσεων αλλά και της απορρόφησης 
των κονδυλίων του έργου. 
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Άστρος, 23/01/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 54 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

21/12/2011 Σύμβαση Παροχής Προμηθειών, και την από 20/01/2012 παραλαβή των συμφωνηθέντων 

προμηθειών, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παρακάτω ειδών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι 

τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
Άδεια χρήσης λογισμικού ArcGIS ArcView 10 concurrent use 2 
Άδεια για την επέκταση ArcGIS Spatial Analyst 1 
Άδεια για την επέκταση ArcGIS 3D Analyst 1 
Άδεια χρήσης λογισμικού ArcPad 10 για εργασία πεδίου 2 
Συσκευή PDA-GPS TRIMBLE Juno SB 2 
3ήμερη εκπαίδευση για τα παρεχόμενα λογισμικά/μηχανήματα στα γραφεία του Φορέα 

Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
- 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Μπούσμπουρας Δημήτριος Αναστόπουλος Δήμος Αναγνωστοπούλου Μαρία 
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Άστρος, 1/3/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
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Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

14/2/2012 Σύμβαση Παροχής Προμηθειών, και την από 1/3/2012 παραλαβή των συμφωνηθέντων προμηθειών, 

μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παρακάτω ειδών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα 

είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
1. PULSAR NIGHT VISION EDGE GS 1X20 με κάσκα προσαρμογής κεφαλής  2 
2. ΑNSMANN  HD3  φακός κεφαλής  4 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
 Ιωάννης Δημητρακόπουλος  

 

 Γεώργιος Λυτρίβης  
 

 Ηλίας  Πλακοκέφαλος  
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Άστρος, 31/5/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 431 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

21/02/2012 Σύμβαση Παροχής Προμηθειών, και την από 31/05/2012 παραλαβή των συμφωνηθέντων 

προμηθειών, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παρακάτω ειδών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι 

τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
1. Ηλεκτρική μηχανή σκάφους Τorquedo 2.0  1 
2. Mπαταρίες 12volt 55Ah Optima  4 
3. Φορτιστής μπαταριών EINHELL BTBC 15   1 
4. Καλώδια σύνδεσης ζεύγος 1 
5.Σκάφος  Pioner 15 με πτυσσόμενη τέντα και χειρολαβές 1 
6. Άγκυρα με αλυσίδα 1 
7. Ζεύγος κουπιών 1 
8. Φουσκωτά σωσίβια 4 
9.  Τρέιλερ L4900 1 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Δημητρακόπουλος Ιωάννης Πλακοκέφαλος Ηλίας Λυτρίβης Γεώργιος 
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Άστρος, 17/01/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 39 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

21/12/2011 Σύμβαση Παροχής Προμηθειών, και την από 17/1/2012 παραλαβή των συμφωνηθέντων 

προμηθειών, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παρακάτω ειδών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι 

τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
Μαγνητοφώνα στερεοφωνικής καταγραφής  -  VOICE REC. OLYMPUS LS-3 LINEAR PCM 
(4GB) 

2 

Σύστημα ηχείων Αναπαραγωγής Ήχων – MP3 Player – SPEAKER LOGITECH S715i BLACK + 
MP4 TURBO-X CLIP 4GB BLACK 

1 

Σταθεροποιητής τάσης Η/Υ (UPS)  -  UPS 650 SD LINE INTERACTIVE TURBO-X (3) -  UPS 
1000 SD LINE INTERACTIVE TURBO-X (2) 

5 

Φορητοί Υπολογιστές  -  NH HP Pavilion dv6-6b13v + Επέκταση εγγύησης NB HP Pavilion 
1 to ey + ΠΟΝΤΙΚΙ Turbo-X egg 200 Black 

2 

Router Η/Υ  -  Belkin Wireless Router N600 Dual Band 1 
Συσκευές Αναπαραγωγής Πολυμέσων (Media Player)  -  Media Player WD Elements Play 

1TB 
2 

Φωτοτυπικό Μηχάνημα  -  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ TOSHIBA ESTUDIO 182 RADF 1 
Εξωτερικοί Δίσκοι Η/Υ  2TB  -  HDD EXT. 2TB Seagate Expansion 3.5 USB 3.0 2 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Βαξεβανίδου Ζαφείρω Αναστόπουλος Δήμος Αναστασιάδη Αγνή 
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Άστρος, 12/01/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 20 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

12/12/2011 Σύμβαση Παροχής Προμηθειών, και την από 12/01/2012 παραλαβή των συμφωνηθέντων 

προμηθειών, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παρακάτω ειδών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι 

τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
1. Στερεομικροσκόπιο τύπου DV4 Carl Zeiss MicroImaging  1 
2. Επιπρόσθετο ζεύγος προσοφθάλμιων φακών W 10x/20 για το στερεομικροσκόπιο 1 
3. Επιπρόσθετος αντικειμενικός φακός 1,6x για το στερεομικροσκόπιο 1 
4. Eργαστηριακό μικροσκόπιο τύπου Primostar Carl Zeiss MicroImaging 1 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Μπούσμπουρας Δημήτριος Αναστόπουλος Δήμος Αναγνωστοπούλου Μαρία 
 

http://www.fdparnonas.g/�


 
 

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

Άστρος, 2/3/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
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Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

12/1/2012 Σύμβαση Παροχής Προμηθειών, και την από 26/1/2012 και 2/3/2012 παραλαβή των 

συμφωνηθέντων προμηθειών, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παρακάτω ειδών η Επιτροπή 

Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του 

Αναδόχου: 

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
1. Lowepro D-Res 40 AW 4 
2. SanDisk 4GB SDHC Card UltraII/15MB/s 14 
3. Sigma 70-300/4-5.6 DGAPO Macro Nikon 2 
4. Manfrotto 055 XPROB Pro Tripod Black 2 
5. Manfrotto 560 B1 Fluid Video Monopod 2 
6. Raynox DCR-250 Macro Conversion Lens 4 
7. Nikon Fieldscope ED 82 1 
8. Nikon Fieldscope Digital SLR Camera Attachmen Τt ΕFΜSA 1 
9. Nikon 13-30x/20-45x/25-56x MC Fieldscope Eye 1 
10. Sony GPS-CS 3 KA 1 
11. Kata Capsule 185 DL Black 1 
12. Nikon D 3100 Kit 18-55mm VR + Case Nikon 2 
13.Sony HXR-MC 2000E 1 
14.Transcend 16GB SDHC Class 10 2 
15. Nikon Action EX 16x50 CF 5 
16. Manfrotto 501 HDV PRO 1 
17. Sony DSC-HX 100V Black 4 
18. Fujitron Sony NP-F 970 1 
19. Olympus VR 325 Silver + SDHC 4GB Ultra II + Θήκη 3 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Μπούσμπουρας Δημήτριος Αναστόπουλος Δήμος Αναγνωστοπούλου Μαρία 
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Άστρος, 06/03/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 172 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

23/02/2012 Σύμβαση Παροχής Προμηθειών, και την από 06/03/2012 παραλαβή των συμφωνηθέντων 

προμηθειών, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παρακάτω ειδών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι 

τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

(*Επίσης με πρωτοβουλία του αναδόχου δόθηκαν δωρεάν στον Φορέα Διαχείρισης ακόμα 3 ζευγάρια Μποτάκια 

και 3 Τζάκετ). 

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
Παντελόνι εργασίας τύπου Military χρώματος χακί από ύφασμα Rip Stop ή Καπαρντίνα 
T/C με ενίσχυση στα γόνατα και με πλαϊνές τσέπες 

15 

Τζάκετ ελαφρύ, μετρίου μήκους με πολλές εξωτερικές τσέπες και τουλάχιστον μια 
εσωτερική. Με μαλακή και εσωτερική επένδυση στο γιακά, με λογότυπο Φορέα. 

10 

Φούτερ από 100% βαμβακερό ύφασμα, με λάστιχο στη μέση και τα μανίκια, με λογότυπο 
Φορέα. 

10 

Μποτάκια ασφαλείας, δερμάτινα, ανατομικά, με ενίσχυση αστραγάλων, με 
αντιβακτηριδιακή σόλα και εξωτερική αντιστατική και αντιολισθητική σόλα διπλής 
πυκνότητας, με έλασμα σόλας για προστασία από διάτρηση, αδιάβροχα. 

10 
ζευγάρια 

Μπλούζες μακό T-shirt με λογότυπο Φορέα. 25 

Καπέλα τύπου (baseball) - με λογότυπο Φορέα στην μπροστινή επιφάνεια του 50 

Γάντια όλο δέρμα “χοιρινό” με εσωτερική επένδυση, Α΄ ποιότητας μαλακό 
20 

ζευγάρια 

Αδιάβροχο – αντιανεμικό τζάκετ με εσωτερική επένδυση. 5 

Γιλέκο Εργασίας Αμάνικο (bodywarmer) με εσωτερική επένδυση fleece (φλις) 10 
Φακοί από κράμα αλουμινίου, ανοξείδωτη αντιολισθητική επιφάνεια, Αναδυόμενος 
εσωτερικά & εξωτερικά, Ανθεκτικός σε ακραίες καιρικές συνθήκες και Κραδασμούς, ειδικά 
εσωτερικά λάστιχα αδιαβροχοποίησης, Διακόπτης αδιάβροχος 3 θέσεων, εφεδρική 
λυχνία KRYPTON στο πίσω καπάκι, επιπλέον εφεδρική λάμπα LED, δέσμη ρυθμιζόμενου 
εύρους, λειτουργία με 6 αλκαλικές μπαταρίες τύπου D, μήκος μέχρι 50 cm, κρίκος 
μεταφοράς στη ζώνη από συνθετικό υλικό, Μέγιστη φωτεινότητα 40000 κεριά / 162,6 
Lumens, 9-10 ώρες συνεχόμενη λειτουργία, μαύρο χρώμα 

10 

* Τζάκετ ελαφρύ, μετρίου μήκους με πολλές εξωτερικές τσέπες και τουλάχιστον μια 
εσωτερική. Με μαλακή και εσωτερική επένδυση στο γιακά, με λογότυπο Φορέα.(ΔΩΡΕΑ) 

3 

*Μποτάκια ασφαλείας, δερμάτινα, ανατομικά, με ενίσχυση αστραγάλων, με 
αντιβακτηριδιακή σόλα και εξωτερική αντιστατική και αντιολισθητική σόλα διπλής 
πυκνότητας, με έλασμα σόλας για προστασία από διάτρηση, αδιάβροχα. (ΔΩΡΕΑ) 

3 ζευγάρια 
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 Σετ Εργαλεία: Μαχαίρι - Αλουμινίου, σύστημα γρήγορης αλλαγής λεπίδων, 
ανακλινόμενη λεπίδα, περιλαμβάνονται 10 ανταλλακτικές λεπίδες 

 Μυτοτσίμπιδο - Χρωμίου-βαναδίου, 160mm, λαβές από αντιολισθητικό υλικό 
 Πένσα - Χρωμίου-βαναδίου, 190mm, λαβές από αντιολισθητικό υλικό 
 Πλαγιοκόφτης - Χρωμίου-βαναδίου, 190mm, λαβές από αντιολισθητικό υλικό 
 Γαλλικό κλειδί - Χρωμίου-βαναδίου, 300mm, λαβή από αντιολισθητικό υλικό 
 Σετ allen - Μεγέθη Τ-10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 
 Σφυρί - 500gr, λαβή από αντιολισθητικό υλικό  
 Βαριοπούλα - 1500gr, λαβή από αντιολισθητικό υλικό  
 Σιδεροπρίονο 
 Τσιμπίδα υδραυλικού - Μέγεθος 1'',  
 Καλέμι - Μήκος 250mm 
 Ιμάντας αυτοκινήτου - Υφασμάτινος, μήκος 3m 
 Σχοινί - Πλεκτό, διάμετρος 0,8cm, 100m 
 Γάντια - Βαρέως τύπου, δερμάτινα 
 Σετ γερμανοπολύγωνα - Μεγέθη 8-22mm 
 Συλλογή εξαρτημάτων - 3/8in καρυδάκια: 10-20 και 22mm, προέκταση 3/4in 75 και 

150mm, σπαστός σύνδεσμος 3/8in, μανέλα-καστάνια 3/8in, spinner handle 1/4in, bit 
holder 3/8in x 1/4in και 1/4in x 1/4in, spark plug socket 3/8in και 16&21mm, μύτες 
ίσιες: 4/5,5/7mm, μύτες σταυρού: #1-#3, μύτες allen:3-8mm 

Μετροταινία - Μήκος 5m 

4 Σετ 

"Εργάτης" οχημάτων εκτός δρόμου (βίντσι) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
Έλξη τουλάχιστον 8000lbs 
Σχέση 210:1 και μεγαλύτερη 
Μοτέρ 12V ισχύος τουλάχιστον 5hp,  
Αυτόματο φρένο.  
Χειριστήριο 
Σύρμα τουλάχιστον 28 μέτρων 
Βάση τοποθέτησης 

 

 

4 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Βαξεβανίδου Ζαφείρω Δημάκου Φωτεινή Μπόγλης  Αργύριος 
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Άστρος, 8/6/2012 
Αριθ. Πρωτ.: 449 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ 

Στο Άστρος σήμερα, 8/6/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ., στο Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους συνεδρίασε η Επιτροπή Ανάθεσης, βάσει της υπ’ αριθ. 

59/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 

Υγροτόπου Μουστού, σχετικά με την αξιολόγηση προσφορών για την ανάθεση παροχής 

υπηρεσιών εμπειρογνώμονα, που υποβλήθηκαν για την υλοποίηση τμήματος του Υποέργου 1 

«Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» του Φορέα Διαχείρισης 

Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια της πράξης «Προστασία και Διατήρηση 

της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 

«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», και αποτελείται από τους: 

1. Χρυσομάλλης Χρήστος 

2. Aναγνωστοπούλου Μαρία 

3. Τρυφωνόπουλος Γιώργος  

Στα πλαίσια της υπ' αριθ. πρωτ. 333/2-5-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

ανάθεση παροχής υπηρεσιών εμπειρογνώμονα του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση και 

παρακολούθηση της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους 

Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο τμήματος του Υποέργου 1 του Άξονα 

Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», η Επιτροπή συνήλθε σε δημόσια 

συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας προκειμένου να προβεί 

στην παραλαβή και αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής. 

Η Επιτροπή Ανάθεσης, κατά το άρθρο 6 του τεύχους της διακήρυξης, παρέλαβε μόνο ένα 

φάκελο συμμετοχής προσφέροντα με τα παρακάτω στοιχεία: 

Ενδιαφερόμενος Αρ. Πρωτ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ. 362/7-5-2012 Νερατζιωτίσσης 91, ΤΚ: 

15124, Μαρούσι - Αθήνα 

210 6107403 

Η εν λόγω αίτηση ενδιαφέροντος υποβλήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους 

Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας.  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ανάθεσης έλεγξε εάν η αίτηση ενδιαφέροντος του προσφέροντα 

περιλαμβάνει την προσφορά των ειδών και των ποσοτήτων της προμήθειας, όπως αυτά 

αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρόσκλησης. 
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή του, σύμφωνα με τους όρους της 

πρόσκλησης, δηλαδή: 

α. την ικανοποίηση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, 

β. την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, 

και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Επωνυμία Προσφέροντα ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 362/7-5-2012 

Αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη με την οικονομική προσφορά ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις 

προδιαγραφές της πρόσκλησης 

ΝΑΙ 

Μετά την συμπλήρωση του Πίνακα Δικαιολογητικών Συμμετοχής, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος 

των υπόψη δικαιολογητικών της προσφοράς και δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παράλειψη που να 

επιφέρει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου από την περαιτέρω διαδικασία, και η Επιτροπή κρίνει 

ότι η εταιρία ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατά 

συνέπεια θα εξεταστεί η οικονομική προσφορά του. 

Εξέτασε στη συνέχεια αν η αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη με την Οικονομική Προσφορά 

είναι συνταγμένη όπως ορίζει το Παράρτημα του τεύχους της πρόσκλησης. 

Περαιτέρω κατάρτισε τον ακόλουθο πίνακα:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(σύμφωνα με το Παράρτημα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) 

Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Με Φ.Π.Α. 9.500,00 € 

Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα στοιχεία του φακέλου της «Οικονομικής Προσφοράς» 

και κατέληξε ότι η «Οικονομική Προσφορά» του προσφέροντα κρίνεται αποδεκτή διότι είναι 

εντός των ορίων του συνολικού προεκτιμώμενου ποσού. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Επιτροπή Ανάθεσης συντάσσει τον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζομένου 

1 ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ 

και 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση τμήματος 

του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» στα 
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πλαίσια της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – 

Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», στην 

εταιρία: 

 ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ 

Επειδή υπέβαλε την μοναδική οικονομική προσφορά [Οικονομική Προσφορά: 9500,00 € (εννιά 

χιλιάδες πεντακόσια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)]. 

Την 8/6/2012 οι προαναφερόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος συνήλθαμε προκειμένου 

να υπογράψουμε το ως άνω Πρακτικό Αξιολόγησης. 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής 

Χρυσομάλλης Χρήστος Τρυφωνόπουλος Γιώργος Αναγνωστοπούλου Μαρία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

2007-2013» 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ» 

 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

(ΕΠΠΕΡΑΑ) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» 

ΠΡΑΞΗ: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα» 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : 9.500,00 € (με Φ.Π.Α.) 

Ανάδοχος 

ΟΙΚΟΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ 

  



 
Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού – Σύμβαση παροχής υπηρεσιών  Εμπειριγνώμονα του Φορέα Διαχείρισης  

 

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

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  
«ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ» 

 

Στο Άστρος, σήμερα την Χ ΧΧΧΧ 2012, ημέρα ΧΧΧ, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

Α. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» με έδρα το Δήμο 

Βόρειας Κυνουρίας (Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 22001) με Α.Φ.Μ. 099168497 (Δ.Ο.Υ. Παραλίου 

Άστρους), καλούμενος στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος, σύμφωνα 

με τις Υπουργικές Αποφάσεις 51922 (ΦΕΚ/1926/Β/27.12.2004) και 3246 (ΦΕΚ 47/ΥΟΔΔ/11-02-

2010), όπως ισχύουν, από την κα. Αναγνωστοπούλου Μαρία, Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης 

Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, ο οποίος στο εξής χάριν συντομίας θα αναφέρεται 

ως ο «ΦΔ» και  

B. η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΙΚΟΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ», που εδρεύει 

στο Μαρούσι Αττικής, οδός Νερατζιωτίσσης 91, με Α.Φ.Μ. 998882716 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), 

νομίμως εκπροσωπούμενη, δυνάμει του ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 12304/22.10.2007, από τον 

Ευάγγελο Παππά του Μιχαήλ, Διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, η οποία στο 

εξής χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως ο «Ανάδοχος». 

Αφού έλαβαν υπόψη τους: 

1. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 182350/29-9-2010 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Προστασία 

και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μοστού» και την υπ’ αρ. 

οικ. 174046/29.11.2011 Απόφαση τροποποίησης αυτής, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», Άξονας 

Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την εγγραφή του 

έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό  ΣΑΕ  2010ΣΕ07580089. 

2. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή 

μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και 

προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης 

Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/1924/Β/27.12.2004). 

3. Την με αριθμό 37 απόφαση του 2ου /6-3-2012 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΦΔ που αφορά την έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της διεξαγωγής 

της διαδικασίας Ανάθεσης. 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 333/2-5-2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

Απευθείας Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα προσφορά. 

5. Την με αριθμό 2 απόφαση της 4ης /19-10-2011 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΦΔ που αφορά την συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής Ανάθεσης. 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 362/7-5-2012 Προσφορά του Αναδόχου για την Παροχή 

Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα, συνολικού ποσού 9.500,00 € (με Φ.Π.Α.). 

7. Το από 8/6/2012 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάθεσης του ΦΔ για την Ανάθεση Παροχής 

Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα. 

8. Την με αριθμό 32/2012 Απόφαση της 5ης συνεδρίασης (19-7-2012) του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΦΔ, με την οποία εγκρίθηκε το υπό 7 ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής 

Ανάθεσης και εξουσιοδοτήθηκε η κ. Μαρία Αναγνωστοπούλου, Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΦΔ να υπογράψει τη Σύμβαση. 



 
Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού – Σύμβαση παροχής υπηρεσιών  Εμπειριγνώμονα του Φορέα Διαχείρισης  

 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 3 

 

9. Ότι δεν εκκρεμούν ενστάσεις, προσφυγές, ή άλλη διοικητική ή δικαστική διαδικασία 

ενώπιον του ΦΔ, διοικητικών ή δικαστικών αρχών κατά της διαδικασίας εν συνόλω. 

Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με τη σύμβαση αυτή ο ΦΔ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την Παροχή Υπηρεσιών 

Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της πράξης «Προστασία και διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μοστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 

«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή των παρακάτω Υπηρεσιών: 

Α. Αναθεώρηση νομοθετικού πλαισίου 

Με την έκδοση της Κ.Υ.Α. υπ'αριθμ. 33999 (ΦΕΚ 353/ΑΑΠ/6-9-2010), όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί δυνάμει του ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16-6-2011 και ισχύει, έγινε ο καθορισμός χρήσεων 

όρων και περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της 

προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού. Η ΚΥΑ έχει ισχύ δύο ετών 

(με δυνατότητα παράτασης της ισχύος της για ένα ακόμα έτος), ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η 

διαδικασία χαρακτηρισμού των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 

21 του Ν. 1650/1980 [πριν την τροποποίησή του από τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α)], στα 

πλαίσια της οποίας έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. …. Απόφαση … η απαιτούμενη Ειδική 

Περιβαλλοντική Μελέτη. Στο διάστημα εφαρμογής της εν λόγω Κ.Υ.Α., καθώς και στην περίοδο 

διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής προ της εκδόσεως της Κ.Υ.Α., ο ΦΔ έχει αποκτήσει 

γνώση και εμπειρία για το κατά πόσον η εφαρμογή της είναι επιτυχής, τις πτυχές της που δεν 

εφαρμόστηκαν και τα σημεία που εντοπίζονται τα μειονεκτήματα αλλά και τα πλεονεκτήματά 

της.  

Ο ΦΔ με την υποστήριξη της Νομικής Συμβούλου του προτίθεται να προβεί στην υποβολή 

προτάσεων για την αναθεώρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και την οριστικοποίηση 

του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος. Γνώμονας στις προτάσεις αυτές θα εξακολουθεί να είναι, 

αφενός η κατά το δυνατόν καλύτερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσω εν μέσω 

άλλων της ενσωμάτωσης σε αυτό των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης, και αφετέρου η 

θωράκιση του χαρακτήρα της προστατευόμενης περιοχής, αποβλέποντας και στην ενίσχυση 

του ρόλου του ΦΔ (π.χ. στον τομέα της φύλαξης). 

Τα παραπάνω είναι απαραίτητα, διότι: 

• Θα πρέπει να επανεξεταστεί υπό το πρίσμα των απαιτήσεων του Ν 3937/2011 και να 

οριστικοποιηθεί το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία των περιοχών 

Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού (άρθρο 4, 5 και 6 του ν. 3937/2011) το οποίο θα 

υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ. 

• Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος θα πρέπει να συμπεριλάβει τα νέα παραπάνω 

αναφερόμενα δεδομένα βάσει της τεχνογνωσίας των υπηρεσιών του ΦΔ. 

• Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συνέχεια στην προστασία της περιοχής του Όρους 

Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος. 

Στα πλαίσια αυτά το αντικείμενο των Υπηρεσιών που αναλαμβάνει να παράσχει ο Ανάδοχος 

είναι:  
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1. Η παροχή επιστημονικών συμβουλών στο προσωπικό του ΦΔ. 

2. Η παροχή κατευθύνσεων και ο καθορισμός του πλαισίου προσέγγισης του θέματος από το 

προσωπικό του ΦΔ. 

3. Η συνεργασία με τη Νομική Σύμβουλο του ΦΔ κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του τελικού 

κειμένου του σχεδίου ΠΔ. 

4. Η συμμετοχή σε τρεις (3) κατ’ ελάχιστον συναντήσεις εργασίας με το αρμόδιο προσωπικό του 

ΦΔ στην έδρα του ΦΔ και επιπλέον σε όσες κριθούν απαραίτητες στην έδρα του Αναδόχου. 

5. Η συμμετοχή σε μία (1) κατ’ ελάχιστον συνάντηση εργασίας με τις αρμόδιες Αρχές και φορείς 

και τους χρήστες της προστατευόμενης περιοχής σχετικά με το αντικείμενο των Υπηρεσιών. 

 

Β. Αναθεώρηση Διαχειριστικού Σχεδίου της Προστατευόμενης Περιοχής 

Για την προστατευόμενη περιοχή του Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μούστου εκπονήθηκε στα 

πλαίσια του ΕΠ.Π.ΠΕΡ. το 1° Σχέδιο Διαχείρισης της Προστατευόμενη Περιοχής (2008), το 

οποίο όμως ακόμα δεν έχει εγκριθεί. 

Ο ΦΔ προτίθεται να προβεί στην υποβολή προτάσεων για την επικαιροποίηση του 

εκπονηθέντος Διαχειριστικού Σχεδίου, δεδομένοι ότι: 

• Το Σχέδιο Διαχείρισης θα πρέπει να επανεξεταστεί υπό το πρίσμα των απαιτήσεων του 

Ν. 3937/2011 και κάθε άλλης σχετικής εφαρμοστέας διάταξης. 

• Το Σχέδιο Διαχείρισης θα πρέπει να εμπλουτιστεί και να ενημερωθεί, ώστε να 

ανταποκρίνεται πλέον στην υφιστάμενη κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών 

βάσει και της τεχνογνωσίας που έχουν αποκτήσει οι Υπηρεσίες του ΦΔ. 

Στα πλαίσια αυτά το αντικείμενο των Υπηρεσιών που αναλαμβάνει να παράσχει ο Ανάδοχος 

είναι: 

1. Η παροχή επιστημονικών συμβουλών στο προσωπικό του ΦΔ. 

2. Η παροχή κατευθύνσεων και ο καθορισμός του πλαισίου προσέγγισης του θέματος από το 

προσωπικό του ΦΔ. 

3. Η συμμετοχή σε τρεις (3) κατ’ ελάχιστον συναντήσεις εργασίας με το αρμόδιο προσωπικό του 

ΦΔ στην έδρα του ΦΔ και επιπλέον σε όσες κριθούν απαραίτητες στην έδρα του Αναδόχου. 

4. Η συμμετοχή σε μία (1) κατ’ ελάχιστον συνάντηση εργασίας με τις αρμόδιες Αρχές και φορείς 

και τους χρήστες της προστατευόμενης περιοχής σχετικά με το αντικείμενο των Υπηρεσιών. 

 

Οι Υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα Σύμβαση. 

 

O Ανάδοχος οφείλει, ιδίως, κατά την παροχή των Υπηρεσιών:  

 Να απαντά εγγράφως, εντός το πολύ τριών (3) εργάσιμων ημερών, σε οποιοδήποτε 

ερώτημα ή διευκρίνιση του ζητηθεί από τον ΦΔ και σχετίζεται με τις Υπηρεσίες. 

 Να ενημερώνει εγγράφως για οποιαδήποτε αλλαγή του νομοθετικού και κανονιστικού 

πλαισίου που διέπει το αντικείμενο των Υπηρεσιών και δύναται να επηρεάσει τις σχετικές 

δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 

που οι εν λόγω πληροφορίες/αλλαγές περιέρχονται ευλόγως σε γνώση του. 
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 Να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή εξαμηνιαίες αναφορές, στις οποίες θα 

καταγράφονται αναλυτικά οι παρασχεθείσες Υπηρεσίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Τα Παραδοτέα των Υπηρεσιών περιλαμβάνουν: 

1. Αναθεωρημένο Νομικό Πλαίσιο σε δέκα (10) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή σε 

ψηφιακό δίσκο. 

2. Αναθεωρημένο Διαχειριστικό Σχέδιο της Προστατευόμενης Περιοχής σε δέκα (10) 

αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή σε ψηφιακό δίσκο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Η παρούσα Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών για την παροχή των Υπηρεσιών και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου 

εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απόφαση ανάθεσης, στην Προσφορά 

του Αναδόχου και στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την αναφερόμενη σειρά 

ισχύος και μόνο εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της 

Σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τόπος παροχής των Υπηρεσιών είναι η έδρα του ΦΔ. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ΦΔ 

(π.χ. σε περίπτωση συναντήσεων εργασίας με φορείς ή χρήστες της προστατευόμενης 

περιοχής), ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί οπουδήποτε εντός της περιοχής αρμοδιότητά 

του ΦΔ, όπως αυτή οριοθετείται βάσει του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α), όπως έχει τροποποιηθεί 

(δυνάμει του Ν. 3044/2002) και ισχύει, και της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ 

353/ΑΠΠ/6.9.2010), όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 26524, ΦΕΚ 

160/ΑΑΠΘ/16.6.2011) και ισχύει.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, συναίνεση, οδηγία, 

και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, συναίνεση, 

οδηγία θα είναι γραπτή. 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ του ΦΔ και του Αναδόχου πραγματοποιείται ταχυδρομικά ή 

τηλεομοιοτυπικά ή ιδιοχείρως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ως ακολούθως: 

Για τον ΦΔ: 

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Άστρος Αρκαδίας T.K. 22001,  

τηλ.: 2755022021,  

fax: 2755022025,  

e-mail: info@fdparnonas.gr 
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Για τον Ανάδοχο: 

ΟΙΚΟΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ 

Νερατζιωτίσσης 91, Μαρούσι Αττικής 

<αριθ. τηλ., αριθ. Fax, e-mail> 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την 

παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε 

οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση του ΦΔ, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του ή που ο ίδιος θα 

ανακαλύψει κατά την παροχή των Υπηρεσιών και την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι 

υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν πρόσωπο για την παροχή των Υπηρεσιών 

να τηρήσουν την ως άνω υποχρέωση. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση 

που επιβάλλεται από το νόμο, πχ. σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης. Η άρση περιορίζεται στο 

απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για την χρήση της πληροφορίας ή εγγράφου από 

τους συμβαλλομένους, τους νομικούς παραστάτες τους, καθώς και από τους δικαστές. 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο ΦΔ δικαιούται να 

απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας 

Σύμβασης, την παύση της κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή 

της στο μέλλον, ενώ δικαιούται επίσης να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το τις Υπηρεσίες χωρίς 

την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση του ΦΔ, ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στον ΦΔ και δεν δεσμεύει τον 

ΦΔ, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή του. 

Ο Ανάδοχος δύναται να αναφέρει την παροχή των Υπηρεσιών προκειμένου να αποδείξει την 

εμπειρία του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση ή 

μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΦΔ. Σε περίπτωση έγκρισης της οποιασδήποτε ως άνω 

εκχώρησης ή ανάθεσης παροχής μέρους των Υπηρεσιών σε τρίτους, οι όροι της Σύμβασης θα 

δεσμεύουν και τον αναφερόμενο τρίτο, ακόμη και εάν αυτός δεν τους έχει ρητά αποδεχθεί. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση του ΦΔ, ο τελευταίος δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να καταγγείλει αζημίως 

γι’ αυτόν την παρούσα σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
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Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης, που όλοι τους είναι ουσιώδεις, γίνεται με 

συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και κάθε 

άλλης αρμόδιας υπηρεσίας αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκαν όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τα Άρθρα 1 και 2 και τα λοιπά 

συμβατικά τεύχη. 

β. Παραλήφθηκαν και οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα Παραδοτέα. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος.  

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΔ 

Ο ΦΔ θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο της πορείας των Υπηρεσιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε αυτόν. 

Επιπρόσθετα, ο ΦΔ θα διαθέσει στον Ανάδοχο εγκαίρως τις απαραίτητες πληροφορίες, 

στοιχεία, έγγραφα και υλικό για την παροχή των Υπηρεσιών. Ο ΦΔ δεν καθίσταται υπερήμερος 

σε περίπτωση που η παροχή των παραπάνω στοιχείων στον Ανάδοχο εξαρτάται από την 

προηγούμενη παροχή τους στον ίδιο από τρίτους φορείς ή υπηρεσίες και για όσο χρόνο αυτά 

δεν του παρέχονται ή του παρέχονται πλημμελώς, με αποτέλεσμα να μην καθυστερεί η έναρξη 

ή η συνέχιση παροχής των Υπηρεσιών.  

Ο ΦΔ οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή 

και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή του και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό 

με την παροχή των Υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την 

οριστική παραλαβή των Υπηρεσιών ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή του ΦΔ προκειμένου να διευκολυνθεί στην 

επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η 

επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη 

δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, της Προσφοράς του, της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις οδηγίες του ΦΔ και την σχετική νομοθεσία, άλλως υποχρεούται 

να αποζημιώσει κατά νόμο τον ΦΔ. 
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Ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της Σύμβασης, θα χρησιμοποιήσει τους ειδικούς συνεργάτες 

(Ομάδα Έργου) που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του. Σε περίπτωση που για 

αιτιολογημένους λόγους γίνει αντικατάσταση των ειδικών συνεργατών, αυτό θα γίνει με την 

σύμφωνη γνώμη του ΦΔ και εφόσον ο αντικαταστάτης είναι τουλάχιστον ισοδύναμων 

προσόντων. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως τον ΦΔ για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε 

αυτόν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την 

παροχή των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των υπεργολάβων του. 

Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του τον ΦΔ, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, 

εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του, ή την εκ μέρους των 

υπεργολάβων του ή των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων, αδυναμία ή πλημμελή 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παροχή των Υπηρεσιών αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσης και διαρκεί μέχρι 

και τις 31/12/2015.  

 

ΑΡΘΡΟ 15 – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του παραδιδόμενου έργου, μέχρι την ημερομηνία της 

οριστικής παραλαβής του, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στον ΦΔ, ελεύθερη από κάθε βάρος 

και δικαίωμα τρίτου. 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με τις 

Υπηρεσίες, καθώς και όλα τα υπόλοιπα Παραδοτέα - που θα αποκτηθούν, θα αναπτυχθούν, θα 

σχεδιασθούν ή θα καταρτισθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, θα 

αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΦΔ, ο οποίος δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε 

μορφή εκμετάλλευσής τους ελεύθερα και απεριόριστα. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που 

προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να καταδεικνύονται ρητά 

και, στις μη προφανείς περιπτώσεις, να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα από τον Ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση του ΦΔ κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

και, εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον ΦΔ κατά την καθ' 

οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε 

ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη 

τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά 

αντίγραφα των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς 

άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΦΔ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά του ΦΔ από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα 

σχετικά με δικαιώματα επί των Παραδοτέων, ο ΦΔ οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά 

και εξωδικαστικά, για λογαριασμό του ΦΔ, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος 

αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει ο ΦΔ εξ αυτού του λόγου, 
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συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου 

υποχρεούται να αποζημιώσει τον ΦΔ για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί σε 

περίπτωση που η παραπάνω αγωγή ή ένδικο μέσο γίνουν δεκτά. 

ΑΡΘΡΟ 16 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το Συμβατικό Τίμημα για την Παροχή Υπηρεσιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εννιά 

χιλιάδων πεντακοσίων (9.500,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί. Ο 

Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία 

σύμφωνα με το νόμο είναι υπόχρεος. 

Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο.  

Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα 

αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και, συνεπώς, 

το Συμβατικό Τίμημα αφορά και καλύπτει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την 

άρτια εκτέλεση των παρεχόμενων Υπηρεσιών, όπως τα έξοδα μετακινήσεων και διαμονής, 

σύνταξης εκθέσεων, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων και στοιχείων που προβλέπονται στη 

Σύμβαση. 

Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα διενεργούνται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης (υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ 1749, ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008, όπως έχει 

τροποποιηθεί δυνάμει των ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009 και ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) όπως εκάστοτε 

θα ισχύει και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα διάταξη σχετικά με την καταβολή των 

απαιτούμενων πιστώσεων στον ΦΔ και τη λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ. Πριν 

την έγκριση της σχετικής δαπάνης και την καταβολή του σχετικού ποσού από την αρμόδια αρχή 

στον ΦΔ, η πληρωμή δεν θα οφείλεται στον Ανάδοχο και ο ΦΔ δεν θα καθίσταται υπερήμερος 

σε περίπτωση μη καταβολής της. 

Το Συμβατικό Τίμημα θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο σε ισόποσες δόσεις ανά εξάμηνο. Για την 

καταβολή κάθε δόσεις απαιτούνται: 

 Πρωτόκολλο τμηματικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων 

Υπηρεσιών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και έγκρισής τους από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου που να 

αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε».  

 Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«εξοφλήθηκε». 

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, εφόσον έχουν λήξει οι ήδη προσκομισθείσες.  

 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. 

Η πληρωμή της τελευταίας δόσης εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου όλων 

των υποχρεώσεών του σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και την οριστική παραλαβή 

(ποσοτική και ποιοτική) των Υπηρεσιών εκ μέρους του ΦΔ. 

Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 075/8 του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό: 2010ΣΕ07580089 της πράξης «Προστασία και διατήρηση 

της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μοστού». 
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ΑΡΘΡΟ 17– ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής (ΕΠΠ) που ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. … απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΦΔ.  

Η τμηματική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των Υπηρεσιών, καθώς και η οριστική παραλαβή 

των Παραδοτέων θα πραγματοποιείται εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή τους από τον 

Ανάδοχο στην ΕΠΠ, ή την επανυποβολή τους εφόσον η ΕΠΠ διατυπώσει παρατηρήσεις επ’ 

αυτών.  

Κάθε τμηματική παραλαβή και η οριστική παραλαβή των Υπηρεσιών πραγματοποιούνται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔ κατόπιν γνωμοδότησης της ΕΠΠ.  

 

ΑΡΘΡΟ 18 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

α. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας, ως τέτοιων νοουμένων γεγονότων που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών 

και τα οποία αντικειμενικά δεν θα μπορούσαν να αποτραπούν ούτε με την επίδειξη άκρως 

εξειδιασμένης επιμέλειας. 

β. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να 

γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς τον ΦΔ τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός 

δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. Ο ΦΔ οφείλει να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του σχετικού 

αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η 

αποδοχή του αιτήματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 19- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ΦΔ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα 

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Ο Ανάδοχος δεν παρέχει τις Υπηρεσίες με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις 

προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις του ΦΔ. 

(β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του 

ΦΔ. 

(γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί 

η άδεια λειτουργίας του/άσκησης του επαγγέλματός του ή τεθεί σε οποιαδήποτε άλλη 

κατάσταση αφερεγγυότητας ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο 

σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

(δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της εκ 

μέρους του ΦΔ έγγραφης καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, ο ΦΔ δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής 

του ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη 

(κατ’ αυτόν) προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας 
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επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν ο ΦΔ γνωστοποιήσει 

εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.  

Με την μετά από καταγγελία του ΦΔ λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά από 

αίτημα του ΦΔ: 

(α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 

εκτέλεσης υποχρέωσής του που πηγάζει από τη Σύμβαση. 

(β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει ο ΦΔ, όποια εργασία έχει εκπονήσει και τα 

πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) καθώς και κάθε εξοπλισμό, 

υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του και 

να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, ο ΦΔ βεβαιώνει την αξία του 

παρασχεθέντος μέρους των Υπηρεσιών, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την 

ημερομηνία καταγγελίας. 

Ο ΦΔ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση 

προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε 

διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την 

ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 

αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια του Ναυπλίου. 

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 

απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα 

συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία ο Ανάδοχος έλαβε ένα 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΔ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

 

 

 

 

Αναγνωστοπούλου Μαρία 

 

 

 

Ευάγγελος Παππάς 

 



 
 

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

Άστρος, 23/05/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 398 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
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Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

15/11/2011 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών «Ορκωτού Λογιστή», και την από 10/05/2012 παραλαβή της 

συμφωνηθείσας Αναλυτικής Έκθεσης Ελέγχου, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 

2010, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παραδοτέων υπηρεσιών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι 

τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

 Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου για το έτος 2010 

 Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης για το έτος 2010  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1 Νομικό Καθεστώς 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού, ιδρύθηκε με βάση τον Ν. 2742/7-

10-1999 ΦΕΚ 207 – «Χωροταξικός Σχεδιασμός & Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 15 αυτού (Φορείς Διαχείρισης), του κεφαλαίου Ε’ (Διοίκηση & Διαχείριση 

Προστατευόμενων Περιοχών) καθώς και του Ν. 3044/27-08-2002 ΦΕΚ 197 όπου μέσω του άρθρου 

13 προστίθενται η παράγραφοι 10,11,12 και 13 (συμπληρώνοντας το άρθρο 15 του αρχικού Ν. 

2742/7-10-1999  ΦΕΚ 207. 

 

1.2 Διοίκηση Και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών 

 

Με το Προεδρικό Διάταγμα όπως προβλέπεται στις παραγ. 1 & 2 του άρθρου 21 του Ν.1650/1986 

μπορεί να συνιστώνται Νομικά Πρόσωπα, ιδιωτικού δικαίου ως φορείς διαχείρισης, με σκοπό την 

Διοίκηση και Διαχείριση των περιοχών και συνόλου της φύσης και του τοπίου που αναφέρονται στο 

άρθρο 18 του Ν. 1650/1986 καθώς και των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες 

Διατήρησης κατά το άρθρο 4 της κοινής Υπουργικής Απόφασης 33318/28-12-1998 (ΦΕΚ 1289 

Β’/28-12-1998) όπου καθορίζονται τα όρια της χωρικής αρμοδιότητας.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα Νομικά αυτά Πρόσωπα έχουν την έδρα τους μέσα ή κοντά στις 

περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα προστατευόμενα αντικείμενα, είναι κοινωφελούς χαρακτήρα και 

εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων. 

 

Με το Προεδρικό Διάταγμα των παραγρ. 1 & 2 του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986 μπορεί να 

συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ως κοινός φορέας Διαχείρισης για το σύνολο των 

προστατευομένων αντικειμένων μιας γεωγραφικής ή διοικητικής ενότητας, με έδρα εντός της 

ενότητας αυτής ή να υπάγεται η διοίκηση και διαχείριση ενός η περισσοτέρων προστατευόμενων 

αντικειμένων στην αρμοδιότητα υφιστάμενου φορέα διαχείρισης. Με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του νομικού αυτού προσώπου μπορεί να ιδρύονται παραρτήματα ή γραφεία του, σε 

προστατευόμενες περιοχές από αυτές που εμπίπτουν στην περιοχή της ευθύνης του. 

Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρμογής των κανονισμών Διοίκησης και λειτουργίας των 

προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 

18 παρ. 5 του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιείται με τον Νόμο αυτό. 

 

 

1.3 Έργο Φορέων Διαχείρισης 

 

Όσον αφορά το πλαίσιο της εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεων (ως απόρροια του 
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υφιστάμενου νομικού καθεστώτος) προς το οποίο οφείλει να συμμορφώνεται ο κάθε φορέας, 

σημειώνονται: 

 Η  παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  της  εφαρμογής  των  κανονιστικών  όρων  και 

περιορισμών που επιβάλλονται με τα διατάγματα των παραγράφων 1 & 2 του 

άρθρου 21 του Ν. 1650/1986, καθώς και των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και  

των  σχεδίων  διαχείρισης  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  18  παρ.  5  του  Ν. 

1650/1986 σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 4 του Ν. 

1650/1986, όπως τροποποιείται με τον Νόμο αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς 

διαχείρισης μεριμνούν για την συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών 

στοιχείων και δεδομένων για τις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και για την συγκρότηση και 

λειτουργία σχετικών βάσεων δεδομένων και τεκμηρίωσης, σύμφωνα και με τα υπάρχοντα 

εθνικά πρότυπα. 

 Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που 

περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης και 

είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξης των 

προστατευόμενων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή της ευθύνης τους. Η 

κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των αναγκαίων έργων υποδομής, καθώς και η 

προμήθεια του αναγκαίου επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού για την άσκηση των 

λειτουργιών διαχείρισης. 

 Η  ανάληψη  εκπόνησης  ή  εκτέλεσης  εθνικών  ή  ευρωπαϊκών  προγραμμάτων  και 

δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους 

σκοπούς της διαχείρισης των προστατευόμενων αντικειμένων. 

 Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις 

αρμοδιότητες και σκοπούς των φορέων διαχείρισης, καθώς και στην προστασία των 

περιοχών  ευθύνης  τους.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  οι  φορείς  διαχείρισης  μπορούν  να 

ιδρύουν κέντρα πληροφόρησης στην έδρα των προστατευόμενων αντικειμένων, να 

διοργανώνουν προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε συνεργασία με άλλους 

αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και συνέδρια, ημερίδες επιμορφωτικά 

σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προβολή των στόχων  και  των  

επιτευγμάτων  της  διαχείρισης  και  να  αναλαμβάνουν  σχετική εκδοτική δραστηριότητα 

έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής. 

 Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση  και  εφαρμογή  οικοτουριστικών προγραμμάτων, η 

έκδοση αδειών ξενάγησης και η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών 

δοκιμών  και αναλύσεων εντός των ορίων των προστατευομένων  αντικειμένων,  σύμφωνα 

με τους  ειδικότερους   όρους  και προϋποθέσεις που καθορίζονται στα προεδρικά 

διατάγματα των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986 και στον κανονισμό 

διοίκησης και λειτουργίας του προστατευομένου αντικειμένου. Η χορήγηση σήματος 

ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  εντός  των 
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προστατευόμενων  αντικειμένων σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  που 

τίθενται  στον  κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής. 

 

1.4 Καθεστώς Διοίκησης Φορέων 

 

Οι φορείς διοίκησης, διοικούνται από επταμελή έως ενδεκαμελή διοικητικά συμβούλια (Δ.Σ.) που 

συγκροτούνται από εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων, του Υπουργείου Γεωργίας, άλλων αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργείων, της οικείας 

περιφέρειας και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και  δεύτερης  βαθμίδας 

κοινωνικών, επιστημονικών  και παραγωγικών   οργανώσεων  που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή του προστατευόμενου αντικειμένου, από ειδικούς επιστήμονες, καθώς και από 

εκπροσώπους μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων που έχουν σύμφωνα με το 

καταστατικό τους ως σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαθέτουν 

προηγούμενη δράση και εμπειρία σε σχετικά θέματα. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται από τον 

Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και είναι πρόσωπο με επιστημονικές 

γνώσεις και εμπειρία σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ο αριθμός των μελών του 

Δ.Σ. και η ακριβής συγκρότησή του κατά φορέα ορίζεται με το Προεδρικό Διάταγμα. 

 

1.5  Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να 

ανανεώνεται. 

 

Ο ορισμός των μελών του Δ.Σ. γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την αποστολή σχετικής 

πρόσκλησης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Αν οι ανωτέρω 

φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, ο 

Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ορίζει το αντίστοιχο  μέλος  κατά  την 

κρίση  του.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  συγκροτείται  με απόφαση του  Υπουργού Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 

 

1.6 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του είναι αρμόδιο για: 

 Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση και λειτουργία του οικείου 

φορέα, 

 τη διαχείριση της περιουσίας και την διάθεση των πόρων του, καθώς και για κάθε άλλο 

θέμα που ανάγεται στην εκπλήρωση των σκοπών του φορέα διαχείρισης και του 

προστατευόμενου αντικειμένου. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συνιστάται Επιστημονική Επιτροπή από μέλη 

Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ερευνητές όλων 

των βαθμίδων των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της χώρας και ειδικούς επιστήμονες με 
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σκοπό την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε θέμα που ζητείται από 

το Δ.Σ. και αφορά τη διαχείριση του προστατευόμενου αντικειμένου και την εύρυθμη 

λειτουργία του φορέα διαχείρισης. Με όμοια  απόφαση  καθορίζεται  ο  τρόπος  λειτουργίας  και 

κάλυψης  των  δαπανών  της Επιστημονικής Επιτροπής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

 

1.7 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου  
Η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως κατωτέρω: 

 

  

1.8 Πόροι των φορέων διαχείρισης είναι: 

 

Οι κύριοι πόροι του Φορέα Διαχείρισης προέρχονται από: 

 Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, άλλα 

Υπουργεία, οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, το πρόγραμμα 

Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση με τη χρηματοδότηση της 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και οργανισμούς της τοπικής 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ

Ο 

ΦΟΡΕΑΣ 

  Αναγνωστοπούλου Μαρία – Πρόεδρος 

Δ.Σ. 

  

1 Αναπληρωτής - Μαντάς Παναγιώτης ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 

  Χρυσομάλλης Χρήστος   

2 Αναπληρώτρια – Σημάδη Παναγιώτα ΥΠΕΚΑ 

  Καραχάλιος Ναπολέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3 Αναπληρωτής- Αθανασόπουλος Δημήτριος 

  Σαριμπεγιόγλου Νικόλαος 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 4 
Αναπληρωτής- Φωτεινογιαννόπουλος 

Γεώργιος 

  Μπαζίγος Παναγιώτης   

5 Αναπληρωτής- Παπαδόπουλος Αναστάσιος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

  Τροχάνη Μαρία Αγγελική   

6 Αναπληρωτής- Τζανετέα Αδαμαντία Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

  Σκαντζός Δημήτριος   

7 Αναπληρωτής- Δαλιάνης Ευστράτιος ΤΕΔΚ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

  Βαλιώτης Ευάγγελος. Δήμαρχος 

Οινούντος 

  

8 Αναπληρωτής- Πήλιουρας Φίλιππος ΤΕΔΚ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

  Τσουκάτος Στυλιανός ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 

ΤΟΥΡ. 9 Αναπληρωτής- Ανεζύρης Νικόλαος ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

  Μαχαίρας Παναγιώτης   

10 Αναπληρωτής- Βουκίδης Βασίλειος Α.Σ. ΚΑΣΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

  Μπούσμπουρας Δημήτριος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 11 Αναπληρωτής- Σφήκας Γεώργιος 
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αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών, σε βάρος του προϋπολογισμού τους. 

 Κοινοτικοί και εθνικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων, μελετών και 

ερευνών σχετικών με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τις δραστηριότητες του 

φορέα διαχείρισης. 

 Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, επιχορηγήσεις, δωρεές 

κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές ημεδαπών ή 

αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων. 

 Έσοδα από την πώληση υλικών, εκδόσεων, και κάθε άλλου πνευματικού προϊόντος που 

παράγει ή εκμεταλλεύεται ο φορέας διαχείρισης, καθώς και αμοιβές από την εκτέλεση 

ερευνών, μελετών και κάθε είδους υπηρεσιών στα πλαίσια των σκοπών του για λογαριασμό 

τρίτων. Έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση και προβολή του προστατευόμενου 

αντικειμένου, όπως έσοδα από εισιτήρια, ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών, προβολή και 

εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού, εκχώρηση σημάτων ποιότητας και συνεργασίας σε 

επιχειρήσεις. Από τα έσοδα αυτά, ποσοστό 30% αποδίδεται ετησίως στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και 

διατίθεται αποκλειστικά για την αναδιανομή πόρων μεταξύ των φορέων διαχείρισης της 

Ελληνικής Επικράτειας. 

 Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία. 

 

1.9 Θέσεις Επιστημονικού και Διοικητικού Προσωπικού 

Σε κάθε φορέα διαχείρισης συνιστώνται μέχρι και είκοσι (20) θέσεις επιστημονικού και δέκα (10) 

θέσεις διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Ο αριθμός των θέσεων αυτών ορίζεται κατά φορέα με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών 

και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με όμοια απόφαση ο αριθμός των θέσεων 

μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορέα διαχείρισης. Συνιστάται 

επίσης μια (1) θέση Διευθυντή. Το προσωπικό όλων των παραπάνω κατηγοριών προσλαμβάνεται  

με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα διαχείρισης και απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου που διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 

 

1.10 Κατάρτιση Κανονισμών 

 

Το Δ.Σ. καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, κανονισμό υπηρεσιών 

και  προσωπικού, εσωτερικό κανονισμό  λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, κανονισμό 

οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών, καθώς και κανονισμό ανάληψης ή εκτέλεσης για τρίτους ή 

ανάθεσης σε τρίτους επιστημονικών ή ερευνητικών προγραμμάτων,  μελετών,  υπηρεσιών  

τεχνικής  βοήθειας  και  εν  γένει  έργων  και υπηρεσιών.  Οι παραπάνω κανονισμοί εγκρίνονται με 

αποφάσεις  του   Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που δημοσιεύονται 

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
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1.11 Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων 

 

Ο κάθε Φορέας Διαχείρισης έχει υποχρέωση τήρησης Βιβλίων και Στοιχείων Γ’ Κατηγορίας. Για την 

καταγραφή των Οικονομικών πράξεων αυτού πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα Βιβλία & Στοιχεία: 

 

1.11.1.Βιβλία 

i) Βιβλίο Απογραφών Ισολογισμών 

ii) ΗμερολόγιοΤαμείου 

iii) Ημερολόγιο Διαφόρων Πράξεων 

iv)Γενικό Καθολικό 

v) Αναλυτικά Καθολικά 

vi) Ισοζύγιο Αναλυτικών και Γενικών Καθολικών 

vii) Βιβλίο Μητρώου Παγίων 

 

1.12 Σύνταξη Προϋπολογισμού 

 

Σύνταξη  Προϋπολογισμών  εσόδων  και  εξόδων  (και  σύνταξη  υποπροϋπολογισμών εσόδων και 

εξόδων ανά διοικητικό τμήμα, εφόσον το επιθυμεί ο φορέας) και εισηγητικής έκθεσης, μέχρι 30/11 

του προηγούμενου από τη χρήση έτους και έγκρισή τους από το Δ.Σ. του φορέα μέχρι 15/12 του 

προηγούμενου από τη χρήση έτους. 

 

1.13 Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων και έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές -

Λογιστές 

 

Η διοίκηση του Φορέα σε συνεργασία με τις Οικονομικές Υπηρεσίες, έχει υποχρέωση στο τέλος της 

Χρήσης να ετοιμάσει Σύνταξη Απογραφής, Ισολογισμού, Λογαριασμών, Αποτελεσμάτων, 

Απολογισμού Χρήσης και αναλυτικής έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. με απεικόνιση του βαθμού 

επιτυχίας των προβλέψεων του προϋπολογισμού, μέχρι 31/3 του επόμενου από την χρήση 

έτους.  Έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές και υποβολή οικονομικού απολογισμού, έκθεσης 

πεπραγμένων Δ.Σ. και έκθεση ορκωτών λογιστών στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και στον Υπουργό 

Οικονομικών. 

 

1.14 Κατάρτιση Κανονισμού 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα έχει προχωρήσει στην κατάρτιση των παρακάτω κανονισμών. 

 

1.14.1.  Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου 
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Με την υπ’ αριθμ. 51922 (ΦΕΚ Β 1926/27-12-2004) εγένετο έγκριση κανονισμού λειτουργίας του 

Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Ο εν λόγω κανονισμός απαρτίζεται από δεκατέσσερα (14) άρθρα 

και επικεντρώνεται εξ’ ολοκλήρου στην λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

1.14.2.  Κανονισμός λειτουργίας υπηρεσιών και προσωπικού 

 

Ο κανονισμός αυτός έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων με την υπ’ αριθμ. 21393 Απόφαση και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 747/21-06-06 και 

απαρτίζεται από τριάντα δύο (32) άρθρα. Τα παρακάτω που ακολουθούν, αναπτύσσουν επί 

συνοπτικής βάσεως συγκεκριμένα άρθρα του κανονισμού (χωρίς να εξαντλείται το όλο πλαίσιο 

αυτού). Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών, οι 

αρμοδιότητες των υπηρεσιών και των προϊσταμένων τους, οι κατηγορίες και ο αριθμός θέσεων του 

προσωπικού, οι διαδικασίες πρόσληψης, ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών, (οι οποίες 

καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων), οι όροι εργασίας και εξέλιξης του προσωπικού, οι διαδικασίες 

αξιολόγησης, το πειθαρχικό δίκαιο και γενικά ρυθμίζονται οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων 

στο φορέα Διαχείρισης «Όρους Πάρνωνα-Υγρότοπου Μουστού». 

 

1.14.3. Παράλληλα έχει αναπτυχθεί και Κανονισμός που αφορά τις διαδικασίες της οικονομικής 

διαχείρισης του Φορέα (Υ.Α. 51920, ΦΕΚ/1925/3/27.12.2004). 

 

 

1.15 Ορισμός θέσεων Προσωπικού 

 

Ο αριθμός των θέσεων προσωπικού του Φορέα ορίζεται με την κατά άρθρο 15 παρ. 6 του 

Ν.2742/1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Οικονομία και Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 

βάσει της οργανωτικής διάρθρωσης – κατανομής προσωπικού του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού. Με όμοια απόφαση ο αριθμός των θέσεων μπορεί 

να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης. 

 

1.15.1. Γενικές Διατάξεις 

 

 Στις διατάξεις του Κανονισμού αυτού υπάγονται όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας (σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου). 

 Οι διατάξεις του Κανονισμού συμπληρώνουν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας και 

εφαρμόζονται  μόνο  εφ’  όσον  δεν  έρχονται  σε  αντίθεση  με  την  εργατική νομοθεσία 
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και τις επί μέρους συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές και υπουργικές αποφάσεις. 

 Πριν από κάθε πρόσληψη ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση του Κανονισμού αυτού 

και υποβάλλει δήλωση αποδοχής του ως αναπόσπαστο προσάρτημα της ατομικής 

σύμβασης εργασίας. Η αποδοχή αυτή αποτελεί προϋπόθεση σύναψης σύμβασης εργασίας 

μεταξύ του Φορέα και του ίδιου. 

 

1.16 Οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών 

1. Τα διαδοχικά ιεραρχικά επίπεδα διάρθρωσης των υπηρεσιών είναι:  

 Διεύθυνση 

 Τμήμα ή αυτοτελές γραφείο (Γραφείο που υπάγεται στην Διεύθυνση) 

 Γραφείο (υπαγόμενο σε Τμήμα) 

2.  Οι διοικητικές ενότητες των υπηρεσιών του Φορέα είναι: 

 Κεντρική υπηρεσία του Φορέα 

 Διεύθυνση 

o Γραφείο Νομικής Υποστήριξης 

o Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών 

o Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Τμήμα Διαχείρισης και Προστασίας 

 Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης 

 Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας  και Εκπαίδευσης 

 

1.16.1.  Αρμοδιότητες Διεύθυνσης 

 

Η Διεύθυνση των  υπηρεσιών  του  Φορέα  ασκείται  από  τον  Διευθυντή  που  είναι υπεύθυνος 

έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάπτυξη των εργασιών και για την αποτελεσματική και 

αποδοτική λειτουργία και δράση του Φορέα, σύμφωνα με την κοινή Υπουργική απόφαση 

οριοθέτησης της προστατευόμενης περιοχής, του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας, το Σχέδιο 

Διαχείρισης, τα ετήσια Προγράμματα δράσης και τους Νόμους του κράτους. 

 

1.16.2.  Αρμοδιότητες Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 

 

Η Νομική Υπηρεσία του Φορέα έχει υποχρέωση να επιλαμβάνεται των παρακάτω: 

 Νομική – δικαστηριακή υποστήριξη και γενικά νομική κάλυψη των υπηρεσιών και των 

οργάνων διοίκησης του Φορέα 

 Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. – 

παροχή βοήθειας στη διατύπωση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης 

 Συστηματική παρακολούθηση του δημόσιου και ευρωπαϊκού δικαίου που αφορά στον 

Φορέα 
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 Νομική επεξεργασία/ σύνταξη συμβάσεων με τρίτους (προμήθειες, παραγγελίες, 

εργολαβίες,  μισθώσεις,  συμβάσεις  εργασίας  και  έργου  κ.λ.π.),  διακηρύξεων, 

δημοπρασιών καθώς και των εσωτερικών κανονισμών του Φορέα. 

 Γνωμοδοτήσεις επί θεσμικών θεμάτων – παροχή νομικών συμβουλών προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο ή τις υπηρεσίες του Φορέα  

 Ενημέρωση των υπηρεσιών του Φορέα επί των διατάξεων της νομοθεσίας και 

νομολογίας σε θέματα που τις αφορούν 

 Χειρισμός  δικαστικών  υποθέσεων  και  διαφορών  του  Φορέα  με  τρίτους  και 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Φορέα. Παραστάσεις σε όλα τα  

Δικαστήρια για υποθέσεις του Φορέα. 

 Τήρηση του αναγκαίου αρχείου της υπηρεσίας για να ανταποκριθεί στις προηγούμενες 

δραστηριότητες. (Συγκέντρωση νόμων, διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων και 

νομολογίας που αφορούν τα θέματα που απασχολούν τον Φορέα). 

 

1.17 Αρμοδιότητες Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

Το αντικείμενο του Γραφείου περιλαμβάνει λειτουργίες, που αναφέρονται στους ακόλουθους 

τομείς: 

 

1. Οικονομικής Διοίκησης 

2. Λογιστηρίου 

3. Διαχείρισης προμηθειών 

4. Ταμειακής Διαχείρισης 

5. Μισθοδοσίας και διαχείρισης θεμάτων προσωπικού 

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του γραφείου είναι οι ακόλουθες: 

 

1.17.1.  Οικονομική διοίκηση 

 

 Η  μέριμνα  για  την  τήρηση  όλων  των  διαδικασιών  που  προβλέπονται  στον 

Κανονισμό οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης του Φορέα. 

 Η σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού. 

 Η  παρακολούθηση  της  υλοποίησης  των  εγκεκριμένων  προϋπολογισμών, ο 

εντοπισμός αποκλίσεων και η εισήγηση για διορθωτικές παρεμβάσεις. 

 Η διαμόρφωση και παρακολούθηση του ταμειακού προγράμματος του Φορέα. 

 Η μέριμνα για την κανονική είσπραξη των εσόδων του Φορέα και την έγκαιρη 

κατάθεσή τους. 

 Η διαχείριση / αξιοποίηση των χρηματικών διαθεσίμων του Φορέα. 

 Η διατύπωση προτάσεων για την βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών. 
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 Η  κατάρτιση  σχεδίων  χρηματοδότησης  των  δραστηριοτήτων  του  Φορέα  σε 

συνεργασία με το Τμήμα  Πληροφορικής, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης. 

 Η μελέτη των Οικονομικών Καταστάσεων, η εξαγωγή συμπερασμάτων για την 

οικονομική πορεία και η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της οικονομικής 

βιωσιμότητας του Φορέα. 

 

1.17.2.  Λογιστήριο 

 

Το λογιστήριο του Φορέα είναι επιφορτισμένο με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Η παροχή κάθε είδους στοιχείων για τη διαμόρφωση των Οικονομικών προγραμμάτων του 

Φορέα. 

 Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των Οικονομικών πράξεων του Φορέα (Λογαριασμοί 

λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κ.λ.π.) σύμφωνα με το υφιστάμενο Λογιστικό 

σχέδιο. 

 

1.17.3.  Ταμείο 

 

 Η διενέργεια όλων των εισπράξεων και πληρωμών που βασίζονται σε νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

 Η τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των ταμειακών πράξεων (Εκδίδει τα 

αποδεικτικά παραλαβής, συγκεντρώνει και καταχωρεί στα λογιστικά βιβλία τις εισπράξεις 

εσόδων καθώς και των πληρωθέντων χρηματικών ενταλμάτων). 

  

1.18 Αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

Το αντικείμενο του Γραφείου περιλαμβάνει λειτουργίες: 

1. Διοικητικής υποστήριξης των Οργάνων Διοίκησης του Φορέα 

2. Διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Φορέα 

 

1.19 Αρμοδιότητες Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης 

 

Το αντικείμενο του Τμήματος περιλαμβάνει λειτουργίες: 

1. Σχεδιασμού/ προγραμματισμού/ παρακολούθησης/ αξιολόγησης της διαχείρισης της 

προστατευόμενης περιοχής 

2. Έρευνας/παρακολούθησης/τεκμηρίωσης/αξιολόγησης 

3. Παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των μέτρων προστασίας 

4.  Σχεδιασμού προγραμμάτων 
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5. Σχεδιασμού και παρακολούθησης της υλοποίησης έργων και εργασιών διαχείρισης 

οικοτόπων, ειδών και φυσικών πόρων της προστατευόμενης περιοχής 

6.  Λειτουργίες συνεργασίας με άλλους φορείς 

7. Διαχείριση γης 

8. Έκδοσης γνωμοδοτήσεων και χορήγησης αδειών έρευνας. 

9. Μηχανοργάνωσης / Τεκμηρίωσης 

 

1.20 Αρμοδιότητες Τμήματος Επόπτευσης (Παρακολούθησης), Φύλαξης και 

Εφαρμογών Διαχείρισης 

 

Το αντικείμενο του Τμήματος περιλαμβάνει λειτουργίες: 

1. Παρακολούθησης/ επόπτευσης της προστατευόμενης περιοχής. 

2. Υποστήριξης προγραμμάτων και εργασιών διαχείρισης. 

3. Συντήρησης υποδομών και εξοπλισμού του Φορέα. 

 

1.21 Αρμοδιότητες Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης  

 

Το αντικείμενο του Τμήματος περιλαμβάνει λειτουργίες: 

1. Προγραμματισμού οργάνωσης και υλοποίησης σχεδίων διασφάλισης οικονομικών πόρων. 

2. Προσέλκυσης / πληροφόρησης επισκεπτών. 

3. Περιβαλλοντικής ενημέρωσης / εκπαίδευσης. 

4. Προβολής, δημοσιότητας, δημοσίων σχέσεων. 

5. Σχεδιασμού και οργάνωσης προγραμμάτων εθελοντών. 

6. Έκδοση αδειών ξενάγησης / Χορήγηση σήματος ποιότητας. 

 
1.22 Υπηρεσιακά όργανα Προγραμματισμού και συντονισμού 

 

1. Συμβούλιο Προγραμματισμού & Συντονισμού Διεύθυνσης 

 

Το Συμβούλιο αποτελεί εισηγητικό όργανο υποστήριξης του Διευθυντή σε θέματα που άπτονται 

κυρίως των λειτουργιών του προγραμματισμού, του συντονισμού και της παρακολούθησης 

του έργου των υπηρεσιών του Φορέα (αλληλοενημέρωση, οριζόντια συνεργασία  μεταξύ  των 

υπηρεσιών,  επίλυση  προβλημάτων)  και  της  διατύπωσης εισηγήσεων προς το Δ.Σ., μέσω του 

Διευθυντή. 
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2. Ολομέλειες Τμημάτων 

 

Στο επίπεδο των Τμημάτων ο συντονισμός και η συμμετοχή των υπαλλήλων εξασφαλίζεται με 

τακτικές συγκεντρώσεις με αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων, την αλληλοενημέρωση, την 

επισήμανση και την αντιμετώπιση προβλημάτων, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών κ.λπ. 

 

3. Διατμηματικές ομάδες έργου 

 

Για τις ανάγκες προγραμμάτων και έργων / εργασιών που απαιτούν αξιοποίηση προσωπικού από 

πολλά Τμήματα ή Γραφεία, δημιουργούνται διατμηματικές ομάδες έργου για τις οποίες ορίζονται οι 

υπεύθυνοι έργου με απόφαση του Διευθυντή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου 

Μουστού στην χρήση που έκλεισε στις 31/12/2010 είχε σε εξέλιξη δύο προγράμματα. 

 

2.1 Πρόγραμμα LIFE+ 07ΝΑΤ/GR/000286 

 

Το έργο LIFE+ ΦΥΣΗ LIFE07 NAT/GR/000286 με τίτλο «Αποκατάσταση των δασών Pinus 

nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης» υλοποιείται από το Μουσείο 

Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και τον Φορέα 

Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 

έτους 2009 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2013. Ο προϋπολογισμός του 

έργου ανέρχεται στα 3.035.791,00 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 2.270.468,09 ευρώ (74,79%) 

αποτελεί Κοινοτική χρηματοδότηση. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση 

Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος - Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Ο Φορέας  Διαχείριση  Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό 

ως εταίρος. 

 

Πρόγραμμα: LIFE+ 07ΝΑΤ/GR/000286 

Τίτλος έργου: Αποκατάσταση δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας 

δομημένης προσέγγισης. 

Αριθμός Δράσεων που αναλογούν στον Φορέα: 6 

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου που αναλογεί στον Φορέα Διαχείρισης:  81.513,00€ 

Διάρκεια έργου: 1/1/2009-30/9/2013 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Δράση D1: Δημιουργία δικτυακού τόπου Περιγραφή δράσης 

 

Αφορά την δημιουργία δικτυακού τόπου του έργου LIFE+. Ο δικτυακός τόπος θα παρουσιάσει τις 

ενέργειες, τους στόχους τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα του έργου. Θα παρέχει κάθε είδους 

τεχνικό και ενημερωτικό υλικό το οποίο θα παραχθεί κατά τη διάρκεια του έργου, 

ενημέρωση/προαναγγελίες σχετικά με τις ανοικτές, δημόσιες εκδηλώσεις του προγράμματος και 
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γενικότερη πληροφόρηση για το πρόγραμμα. 

 

ΔΡΑΣΗ D2: Φυλλάδιο, Εκλαϊκευμένος οδηγός, Σημάνσεις, Τεχνική Έκδοση 

Περιγραφή δράσης 

-Το ενημερωτικό φυλλάδιο θα παρουσιάσει τους σκοπούς του  έργου, τις δράσεις που αυτό 

περιλαμβάνει, τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτού και σύντομη περιγραφή της περιοχής. 

-Ο εκλαϊκευμένος οδηγός (Layman’s report) θα περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του έργου, τα 

βασικά επιτεύγματα και θα επικεντρωθεί στα πλεονεκτήματα της εφαρμογής των διαδικασιών για τη 

δομημένη αποκατάσταση της μαύρης πεύκης. Θα περιλαμβάνει επεξηγηματικά, σκίτσα, σχέδια, χάρτες 

και φωτογραφίες της περιοχής πριν από την αποκατάσταση, κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης και 

μετά. 

-Πινακίδες του έργου οι οποίες θα περιγράφουν το έργο, θα πρέπει να τοποθετηθούν, κατά το πρώτο 

έτος υλοποίησης του έργου, σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Θα παρέχουν 

γενικές πληροφορίες για το έργο (π.χ. φορείς υλοποίησης, φορείς χρηματοδότησης, λογότυποι, 

χρονική διάρκεια, σκοπός, κ.λπ.). 

-Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί συνέδριο, τα πρακτικά του οποίου θα αποτελέσουν και την 

τεχνική έκδοση του έργου. Τα κείμενα των πρακτικών του συνεδρίου και το εποπτικό υλικό που θα τα 

συνοδεύει (σκίτσα, σχέδια, φωτογραφίες, χάρτες) θα παραδοθούν στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα 

Αρχή. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη μετάφραση των κειμένων σε δεύτερη γλώσσα (στην αγγλική, για 

τα κείμενα που θα παραδοθούν στην ελληνική, και στην ελληνική, για τα κείμενα που θα παραδοθούν 

στην αγγλική). 

 

Διαδικασία ανάθεσης Ανοικτός διαγωνισμός 

  Ανάδοχος δράσης ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ, Συντονιστής: Σταύρος Υφαντής 

Χρονοδιάγραμμα σύμβασης 12/10/2009-30/6/2013 

Πορεία εκτέλεσης Σε εξέλιξη 

Προϋπολογισμός δράσης 13.685,00€ 

Δαπάνες έργου 11.835,00€ 

 

ΔΡΑΣΗ  D4b: Οργάνωση  συνεδρίου  για  την  αποκατάσταση  των  δασών μαύρης 

πεύκης 

Περιγραφή δράσης 

Το συνέδριο με τίτλο «Νέες προσεγγίσεις στην αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης» έλαβε χώρα 

στην πόλη της Σπάρτης στις 15 & 16 Οκτωβρίου 2009, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. 

Διαδικασία ανάθεσης Ανοικτός διαγωνισμός 

Ανάδοχος δράσης RED CREATIVE, Συντονιστής έργου: Βουρλίδας 

Γεώργιος Χρονοδιάγραμμα σύμβασης 22/10/2009-30/6/2013 

Πορεία εκτέλεσης Σε εξέλιξη 

Προϋπολογισμός δράσης 13.804,00€ 

Δαπάνες έργου 12.423,00€ 



 

Έκθεση Ελέγχου 

Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα -Υγροτόπου Μουστού 
Χρήσεως 2010 

 

17 

 

Βασικός σκοπός του συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σχετικά με την 

εφαρμογή καλών πρακτικών αποκατάστασης δασών μαύρης πεύκης μετά από πυρκαγιά στην Ελλάδα 

και τη Μεσόγειο, καθώς και η παρουσίαση και συζήτηση της αντίστοιχης προσέγγισης που 

αναπτύχθηκε για τα δάση μαύρης πεύκης στην περιοχή του δικτύου Νatura 2000 «Όρος Πάρνωνας 

(και περιοχή Μαλεβής)» που επλήγησαν από πυρκαγιά το 2007. Το συνέδριο διοργανώθηκε στα 

πλαίσια του έργου LIFE+ «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) 

μέσω μιας δομημένης προσέγγισης». 

 

ΔΡΑΣΗ E1: Συντονισμός προγράμματος 

Περιγραφή δράσης 

 

Συνολικός συντονισμός του προγράμματος. Η δράση αυτή ανήκει στο ΕΚΒΥ, όμως ο Φορέας 

Διαχείρισης έκανε κάποιες δαπάνες, οι οποίες καταχωρήθηκαν στην συγκεκριμένη δράση, όπως 

μετακινήσεις προσωπικού. 

 

Διαδικασία ανάθεσης Αυτεπιστασία 

Ανάδοχος δράσης ΕΚΒΥ 

Χρονοδιάγραμμα 

σύμβασης 

- 

Πορεία εκτέλεσης Σε εξέλιξη 

Προϋπολογισμός δράσης 257.575,00€ 

Δαπάνες έργου - 

 

2.2 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Άξονας 

Προτεραιότητας 9 

 

Το πρόγραμμα αυτό υποδιαιρείται σε έντεκα (11) υποέργα και παρέχεται συνοπτική για κάθε ένα 

από αυτά, όπως κατωτέρω αναλύονται:  

Από τα παρακάτω μνημονευόμενα υποέργα αναλύονται μόνο εκείνα τα οποία 

παρουσιάζουν απορρόφηση κονδυλίων. 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Άξονας 

Προτεραιότητας 9 

Διαδικασία ανάθεσης Αυτεπιστασία 

Ανάδοχος δράσης Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού 

Χρονοδιάγραμμα 

σύμβασης 

- 

Πορεία εκτέλεσης Ολοκληρώθηκε το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο 

Προϋπολογισμός δράσης 25.013,00€ 

Δαπάνες έργου   9.851,83€ 
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Έργο: Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 

Αριθμός Υποέργων: 11 

Απόφαση ένταξης: Υ.Π.Ε.Κ.Α. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Αρ. Πρωτ. 182350/29-9-2010 

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 3.704.800,00€ (ιδέ παράρτημα – Πίνακας 1) 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

 

Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα Φορέα Διαχείρισης 

Περιγραφή υποέργου 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (Ν.Π.Ι.Δ.) συστάθηκε με το Ν. 

3044/2002 (ΦΕΚ197Α/27-9-2002). Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2742/1999. Για την αποτελεσματική λειτουργία του ΦΔ και την 

υλοποίηση των βασικών δράσεων-δραστηριοτήτων του, απαιτείται η βασική κάλυψη των αναγκών 

του. Το συνολικό κόστος για τη λειτουργία του ΦΔ θα δαπανηθεί για: 

 Ενοικίαση γραφείων στο Άστρος 

 Κοινόχρηστες δαπάνες γραφείου 

 Έξοδα τηλεπικοινωνιών-ηλεκτροδότησης-ύδρευσης 

 Ασφάλιστρα οχημάτων, τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 

 Κάλυψη διαφόρων εξόδων λειτουργίας (ταχυμεταφορές, καύσιμα μετακίνησης οχημάτων, 

λιπαντικά οχημάτων, διόδια, συντήρηση οχημάτων, αγορά ελαστικών οχημάτων, επισκευές-

συντηρήσεις κτιριακών υποδομών, συνδρομές σε περιοδικά – εφημερίδες, ανανεώσεις αδειών 

λογισμικού, κατοχύρωση και φιλοξενία ιστοχώρου, αγορές βιβλίων. 

 Έξοδα ταξιδίων (έξοδα σχετικά με την κατάρτιση του προσωπικού, συμμετοχή σε 

συναντήσεις, ημερίδες, συνέδρια, κα), έξοδα μετακινήσεων προσωπικού με μεταφορικά μέσα 

τρίτων. 

 Οδοιπορικά των εργαζομένων του Φορέα 

 Αναλώσιμα είδη γραφείου, έντυπα και γραφική ύλη, αναλώσιμα είδη για εργασίες 

διαχείρισης/συντήρησης, λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης, διάφορα έξοδα τραπεζών (μπλοκ 

επιταγών κ.α.) 

 Έξοδα δημοσιεύσεων 

Το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα αποτελείται από δύο άτομα που έχουν προσληφθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 3, του Ν.2190/94, στο πλαίσιο της υλοποίησης της 

πράξης «Έργα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού 

και λειτουργία ΦΔ» του Γ’ Κ.Π.Σ., του οποίου η ένταξη  στο Ε.Π.ΠΕΡ. εγκρίθηκε με την α.π. 

182/26-04-2005 Απόφαση του Γ.Γ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σύμφωνα με την με α.π. 8129/22-12-2009 

εγκύκλιο της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. και την υπ’ αριθμ. 5/25-2-2010 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα 

Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, το προσωπικό αυτό συνεχίζει να εργάζεται 

στον Φορέα στο πλαίσιο της υλοποίησης και μέχρι το τέλος των προγραμμάτων του ΕΠΠΕΡΑΑ του 
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Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Επιπλέον του υπάρχοντος επιστημονικού 

προσωπικού, για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος απαιτείται επιπρόσθετη πρόσληψη 

προσωπικού. Συγκεκριμένα το συνολικό κόστος προσωπικού για τη λειτουργία του Φορέα 

Διαχείρισης θα δαπανηθεί για 14 άτομα με τις εξής ειδικότητες: 2 Δασολόγους, 1 Βιολόγο, 1 

Μηχανικό Περιβάλλοντος, 1 ΤΕ Ξεναγό, 1 Οικονομολόγο, 1 Περιβαλλοντολόγο, 2 ΔΕ Ξεναγούς, 5 

ΔΕ Ειδικούς δασικής προστασίας. 

Για την ορθή λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

απαιτείται η ύπαρξη νομικού συμβούλου. Κρίνεται αναγκαία η συνεργασία με ένα Νομικό Σύμβουλο, 

ο οποίος θα καλύπτει τον Φορέα σε όλο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου. 

Για την ορθή λειτουργία του Φορέα Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού απαιτείται η ύπαρξη 

υπηρεσιών καθαριότητας, για τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης και το σύνολο των Κέντρων 

Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης. 

Το συγκεκριμένο υποέργο θα υλοποιηθεί με το σύστημα της αυτεπιστασίας. 

 

Διαδικασία ανάθεσης Αυτεπιστασία 

Χρονοδιάγραμμα σύμβασης 1/1/2010 – 31/12/2015 

Πορεία εκτέλεσης Σε εξέλιξη 

Προϋπολογισμός υποέργου 2.911.300,00€ 

Δαπάνες έργου      63.583,13€ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΕΠΠΕΡΑΑ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. Λειτουργικά έξοδα του Φορέα Διαχείρισης Αυτεπιστασία 2.911.300,00€ 

2. Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης Υπηρεσία 25.000,00€ 

3. Υπηρεσία ορκωτού λογιστή Υπηρεσία 24.000,00€ 

4. Προμήθεια συμπληρωματικής υποδομής γραφείων Προμήθειες 4.400,00€ 

5. Προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού 

Προμήθειες 9.300,00€ 

6. Προμήθεια συμπληρωματικού ερευνητικού 

εξοπλισμού 

Προμήθειες 2.600,00€ 

7. Προμήθεια εξοπλισμού επόπτευσης/φύλαξης Προμήθειες 4.200,00€ 

8. Προμήθεια ενδυμασίας φύλαξης Προμήθειες 1.500,00€ 

9. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για 

ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών 

Προμήθειες 12.500,00€ 

10. Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων 

οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας 

Υπηρεσία 650.000,00€ 

11. Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των 

επιμέρους μονάδων της Λιμνοθάλασσας Μουστού 

και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού 

Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας ζώνης του 

Υπηρεσία 60.000,00€ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3 ΕΝΤΟΛΗ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο έλεγχός μας διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, τα 

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.  Ειδικότερα, ο 

έλεγχος στον οποίο αναφέρεται η παρούσα, διενεργήθηκε ύστερα από την απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού. 

 

4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Το αντικείμενο του ελέγχου καθώς και η ευθύνη μας, προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 

37 του Κ.Ν. 2190/1920, η δε έκτασή του περιλαμβάνει τη διαχειριστική περίοδο 1/1- 

31/12/2010. 

 

5 ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ 

Η εταιρεία τηρεί λογιστικά βιβλία με το διπλογραφικό σύστημα εγγραφών και έχει πλήρως 

μηχανογραφημένο λογιστήριο. Τα βιβλία αυτά, καθώς και τα σχετικά στοιχεία στα οποία 

στηρίζονται οι λογιστικές εγγραφές τέθηκαν στη διάθεσή μας για τη διενέργεια του ελέγχου. 

 

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, τα οποία είναι 

εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και 

την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. 

Ο έλεγχος περιέλαβε την εξέταση σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που θα 

στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.  Ο 

δειγματοληπτικός χαρακτήρας του ελέγχου και οι εγγενείς περιορισμοί κάθε συστήματος 

λογιστικής απεικόνισης και εσωτερικού ελέγχου καθιστούν αναπόφευκτο τον κίνδυνο ακόμη και 

ουσιώδη λάθη και παραλείψεις να παραμείνουν στην αφάνεια. 

 Βασικός στόχος του ελέγχου μας είναι η διαμόρφωση και διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών 

καταστάσεων και όχι ο εντοπισμός και η αποκάλυψη τυχόν ατασθαλιών ή παρατυπιών που 

ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί. 
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7 ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

7.1. Βάση Κατάρτισης 

Ο Φορέας Διαχείρισης τηρεί τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που ορίζει ο Κώδικας 

Βιβλίων και Στοιχείων σύμφωνα με τους εμπορικούς και φορολογικούς κανονισμούς που 

επικρατούν στη Ελληνική Επικράτεια. 

 

7.2. Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (Going Concern) 

Κατά την παραδοχή αυτή οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται κανονικά με βάση την 

υπόθεση  ότι  ο  Φορέας  θα  συνεχίσει  την  δραστηριότητα  της  και  ότι  δεν  αναμένεται 

ρευστοποίηση του  στο άμεσο μέλλον. 

Οι Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίστηκαν με βάση την αρχή της «συνέχισης των 

δραστηριοτήτων». Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας δεν συντρέχουν λόγοι μη εφαρμογής 

της αρχής. 

 

7.3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

Ο Φορέας Διαχείρισης, για την υπό έλεγχο περίοδο από 1.1.2010 έως 31.12.2010, συνέταξε τις 

οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43 και 

43α, 43β, 111, 112 του Κ.Ν. 2190/1920 και οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του φορέα. 

 

8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Γενικά 

 

Η ύπαρξη ενός συστήματος εσωτερικών διαδικασιών που διασφαλίζουν τη  διαχείριση, την 

απρόσκοπτη λειτουργία και αποδοτικότητα μιας μονάδας, είναι καθοριστικός παράγοντας για την 

επίτευξη των σκοπών αυτής και την αποφυγή ατασθαλιών, ανεξάρτητα το μέγεθος αυτής. 

Όταν μάλιστα η μονάδα, όπως ο εν λόγω φορέας, έχει σαν δραστηριότητα την διαχείριση 

κονδυλίων για την υλοποίηση κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων η ανάγκη αυτή, γίνεται 

πιο επιτακτική.  

Οι διαδικασίες αυτές, στις οργανωμένες μονάδες είναι διατυπωμένες γραπτά, ώστε να 

αφομοιώνονται ευκολότερα από τους υπαλλήλους, να υπάρχει σαφής καταγραφή αρμοδιοτήτων και 

καθηκόντων, να υπάρχει ανάλυση στο τρόπο επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των διαφόρων 

διευθύνσεων-τμημάτων και να διευκολύνονται οι έλεγχοι. 

 

9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 

Γενικά 
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Η κατάλληλη λογιστική οργάνωση παρέχει μια επιθυμητή ταχύτητα και κυρίως εξασφαλίζει την 

ακρίβεια στην καταγραφή, επεξεργασία και μεθοδική ανακεφαλαίωση των πληροφοριών που 

παρέχονται από τα στοιχεία αυτά. 

 Ένα καλά οργανωμένο λογιστικό σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στη διοίκηση της εταιρείας να 

έχει έγκαιρα όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε: 

-Να διαπιστώνει σε κάθε χρονική στιγμή την πραγματική περιουσιακή κατάσταση  και  την 

πορεία της εταιρείας. 

-Να ενημερώνεται έγκαιρα για τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

-Να αξιολογεί σωστά τα διάφορα επιμέρους οικονομικά μεγέθη που προκύπτουν από τη 

λειτουργία της εταιρείας. 

-Να ασκεί την αναγκαία επίβλεψη, το συντονισμό και τον έλεγχο. 

 

9.1. Εκτίμηση της υπάρχουσας λογιστικής οργάνωσης 

Η λογιστική οργάνωση του Φορέα Διαχείρισης κρίνεται επαρκής. Βασίζεται σε ένα Λογιστικό σχέδιο 

λογαριασμών το οποίο είναι αναπτυγμένο σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 

Το Λογιστικό Σχέδιο του Φορέα Διαχείρισης διευκολύνει το σωστό και ομοιόμορφο λογιστικό 

χειρισμό όλων των οικονομικών πράξεων και βασίζεται σε παραδεγμένες λογιστικές αρχές. 

Υπάρχει σαφήνεια στην ονοματολογία των λογαριασμών καθώς και στο περιεχόμενο και την 

λειτουργία τους, διευκολύνοντας έτσι και τη σωστή σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του 

Φορέα. 

 

9.2. Ροή και έλεγχος εισερχόμενων και εξερχόμενων δικαιολογητικών 

Όπως αναφέραμε παραπάνω το λογιστήριο καταγράφει και απεικονίζει μέσα στα τηρούμενα βιβλία 

όλες τις προς τα έξω συναλλακτικές δραστηριότητες της εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά πριν φθάσουν 

στο λογιστήριο θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί και συγκεκριμένα: 

Προωθούνται πλέον προς καταχώρηση. 

Το τμήμα ελέγχου στην πράξη πρέπει να απαρτίζεται από άτομα  πέραν του λογιστηρίου.  

Αντίκειται στους  κανόνες  και  τις  αρχές  της  οικονομικής δεοντολογίας ο  λογιστής  να  έχει 

ταυτόχρονα και την ιδιότητα του εσωτερικού ελεγκτή ενώ παράλληλα είναι επιφορτισμένος με την 

καταχώρηση και την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα 

με απόφασή του, έχει ήδη προχωρήσει στον διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και ευθυνών, στα 

πλαίσια ανάπτυξης ενός ελεγχόμενου πεδίου κατανομής ευθυνών και αρμοδιοτήτων. 

Οι υπηρεσίες του λογιστηρίου – οικονομικές υπηρεσίες, φέρουν ως αναφέραμε παραπάνω την 

μέγιστη ευθύνη ως προς την ενημέρωση των τηρούμενων βιβλίων. Συνεπώς τα άτομα που είναι 

κάτω από την σφαίρα αυτού, θα πρέπει να έχουν ως αποκλειστικό έργο ευθύνης και αρμοδιότητας 

τα περιχαρακωμένα περί του λογιστηρίου πράξεις και γεγονότα και τίποτε περισσότερο. Σε 

διαφορετική  περίπτωση  υπάρχει  το  λεγόμενο  φαινόμενο  σύγκρουσης αρμοδιοτήτων και 

καθηκόντων, που πάντα οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα και με κύριο αποδέκτη την 
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ποιότητα του παρεχόμενου έργου και κατ’ επέκταση της εξασφαλίσεως των συμφερόντων των 

μετόχων και της βιωσιμότητας της οικονομικής μονάδας. Επιπλέον πολύ δύσκολα η Διεύθυνση 

είναι σε θέση να κατανείμει ευθύνες, λάθη ή παραλείψεις, καθώς κάθε υπάλληλος έχει μπροστά 

του ένα πεδίο ποικίλων αρμοδιοτήτων καθώς πολλές φορές κινείται πέραν των οροθετημένων 

αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του (λογιστήριο). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

10.01 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

1.  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

Η  αξία  των  μεταφορικών  μέσων  ανέρχεται  στο  ύψος  του  ποσού  €  86.928,48 

αναλυόμενη ως κατωτέρω.  

 

 

2.   ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

Το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων ανήρχετο στις 31/12/2010 στο ποσό € 34.137,06 

αναλυόμενου ως κατωτέρω: 

 

  31.12.2009   31.12.2010 

Ταμείο Μετρητά 583,47 

 

1.166,68 

Ε.Τ.Ε. Λογ. Νο 24847005/113 (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.) 70.279,97 
 

6.583,84 

Ε.Τ.Ε. Λογ. Νο 248/4700 5113 (Ε.Π.Π.Ε.Ρ) 1.500,00 
 

500,00 

Ε.Τ.Ε. Λογ. Νο 248/4700 5972 (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) 

E.T.E 248/47005899 LIFE 
50.854,48 

 
25.346,76 

Ε.Τ.Ε. Λογ. Νο 248/47004579 539,78 
 

539,78 

Συνολικό ύψος Διαθεσίμων 123.757,70   34.137,06 

 

Τα χρηματικά διαθέσιμα που τηρούνται στο ταμείο του Φορέα, χρησιμοποιούνται συνήθως για 

την κάλυψη καθημερινών λειτουργικών δαπανών (μικροποσών). Τα  χρηματικά  διαθέσιμα  που 

είναι κατατεθειμένα  σε  τραπεζικούς  λογαριασμούς, αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα και 

οι πληρωμές γίνονται με την έκδοση επιταγών ημέρας. Το όλο πλαίσιο παρακολούθησης των 

διαθεσίμων έχει αναλάβει ο Οικονομικός Προϊστάμενος του Λογιστηρίου. Τα υπόλοιπα των 

βιβλίων συμφωνήθηκαν με τα αντίστοιχα  extraits της τράπεζας στις 31/12/2010. 

  31.12.2009 31.12.2010 

Αξία μεταφορικών μέσων 86.928,48 86.928,48 

Μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 26.047,21 43.432,89 

Αναπόσβεστη αξία 60.881,27 43.495,59 
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Τα ανά χείρας χρηματικά διαθέσιμα στις 31/12/2010 δεν επιβεβαιώθηκαν παρ΄ ημών καθώς δεν 

είχαμε παραβρεθεί στην διενεργηθείσα απογραφή. Κατά την διάρκεια της διενέργειας του 

ελέγχου έλαβε χώρα καταμέτρηση του Ταμείου και δεν διεπιστώθη διαφορά. 

 

10.02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

3.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

3.1. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο του φορέα ανέρχεται στο ύψος του ποσού € 15.000 και σχηματίσθηκε 

από μέρος των πρώτων εισπραχθεισών επιχορηγήσεων, (το ύψος αυτού του κεφαλαίου είναι 

τυπικό και δεν προέρχεται μέσα από συγκεκριμένη απόφαση). 

 

3.2. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Πάγιου Εξοπλισμού 

 

Το συνολικό ύψος των ληφθεισών επιχορηγήσεων που αφορά επενδύσεις σε πάγιο 

εξοπλισμό ανέρχεται στο ύψος του ποσού € 58.893,53 και αναλύεται ως κατωτέρω: 

 

 4. Επιχορηγήσεις (έσοδα) 

 

Το ύψος των ληφθεισών επιχορηγήσεων στην χρήση του 2010 ανήλθε στο ποσό 92.052,71 

€ αναλυόμενο: 

  31.12.2009 31.12.2010 

Επιχορηγήσεις μεταφορικών μέσων 78.266,95 60.881,27 

Επιχορηγήσεις Επίπλων 680,28 514,08 

Επιχορηγήσεις τηλεπικοινωνίας 2.850,99 2.199,90 

Επιχορηγήσεις λοιπού εξοπλισμού 27.375,63 20.438,44 

Σύνολο 109.173,85 84.033,69 

Μείον: Αναλογία επιχορηγήσεων μεταφερθέντων 

στα αποτελέσματα (καλύπτουσες τις γενόμενες επί 

των παγίων στοιχείων αποσβέσεων) 

25.140,16 25.140,16 

Υπόλοιπο επιχορηγήσεων στις 31/12/2010 84.033,69 58.893,53 



 

Έκθεση Ελέγχου 

Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα -Υγροτόπου Μουστού 
Χρήσεως 2010 

 

27 

 

 

 

5. Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα 

 

Το ύψος των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων ποσού € 25.184,50 αντιπροσωπεύει 

αναλογία επιχορηγήσεων (εκ των σχηματισθέντων αποθεματικών) που μεταφέρθηκε στα 

αποτελέσματα, ως αντιστάθμισμα των γενόμενων  αποσβέσεων  επί  των  ολοσχερώς 

χρηματοδοτηθέντων  παγίων (μέσω επιχορηγήσεων). 

 

6. Λειτουργικό κόστος 

 

Το συνολικό ύψος του λειτουργικού κόστους ανήλθε στις 31/12/2010 στο ποσό 

117.237,21 €  αναλυόμενο ως ακολούθως: 

 

  31.12.2009 31.12.2010 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 138.773,83 59.383,80 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 37.025,97 10.440,00 

Παροχές τρίτων 21.230,21 9.700,00 

Φόροι – Τέλη 11.841,31 4.735,01 

Διάφορα έξοδα 32.438,05 7.720,19 

Τόκοι και Συναφή έξοδα 250,54 118,05 

Αποσβέσεις παγίων 25.140,16 25.140,16 

Σύνολο Λειτουργικού Κόστους 266.700,07 117.237,21 

31.12.2009 31.12.2010

Επιχορηγήσεις LIFE 10.800,00 25.100,00

Επιχορηγήσεις Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. 10.239,00 66.952,71

Επιχορηγήσεις Ε.Π.Π.Ε.Ρ. 217.543,74 ---

Επιχορηγήσεις Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. --- ---

Διάφορα έσοδα 3.000,00 ---

Σύνολο ληφθεισών Επιχορηγήσεων 241.582,74 92.052,71
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Κλείνοντας την παρούσα Έκθεση Ελέγχου θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το προσωπικό 

και τον Λογιστή του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού για την πολύτιμη 

βοήθειά που μας παρείχαν καθ’ όλα τα στάδια του διεξαχθέντος ελέγχου. 

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

 

Με εκτίμηση 

Για την RPS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. 

 

 

 

 

Ηλίας Γ. Ζαφειρόπουλος 

Α.Μ. ΕΛΤΕ 1281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

 

•  Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

 Ισολογισμός της 31η Δεκεμβρίου 2010 Έβδομη Εταιρική Χρήση ( 1η Ιανουαριου 2010 -31 Δεκεμβρίου 2010)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσα κλειομενης 

χρησεως 2010

Ποσα κλειομενης 

χρησεως 2009

Αξια κτήσεως Αποσβεσ Αναπ αξία Αξια κτήσεως Αποσβεσ Αναπ αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Β. ΕΞΟΔΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Κεφάλαιο 

4. Λοιπα εξοδα εγκαταστασεως 4.574,85 3.807,10 767,75 4.574,85 2.645,40 1.929,45     1.Καταβλημένο 15.000,00 15.000,00

4.574,85 3.807,10 767,75 4.574,85 2.645,40 1.929,45     2. Οφειλόμενο

 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΙΙ.Ενσωματες ακινητοποιησεις ΙΙΙ Διαφορα αναπροσαρμογης-επιχορηγησεις

4. Μηχανηματα Τεχνικες εγκαταστασεις 12.543,08 6.747,65 5.795,43 12.543,08 4239,03 8.304,05 3.Επιχορηγησεις επενδυσεων παγιου εξοπλισμου 58.893,53 84.033,69

5. Μεταφορικα Μεσα 86.928,48 43.432,89 43.495,59 86.928,48 26047,21 60.881,27 58.893,53 84.033,69

6.Επιπλα και λοιπος εξοπλισμος 20.510,76 11.676,00 8.834,76 20.510,76 7591,84 12.918,92

119.982,32 61.856,54 58.125,78 119.982,32 37878,08 82.104,24 V.  Αποτελέσματα εις νέον

Συνολον ακινητοποιησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 82.104,24     Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -11.442,30 -11.442,30

Συνολον  παγιου ενργητικου (ΓΙ+ΓΙΙ) 82.104,24     ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 62.451,23 87.591,39

 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ.Απαιτησεις  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

11. Χρεωστες διαφοροι   1. Προμηθευτες 1.321,25 0,00

  5. Υποχρεωσεις από φορους τελη 260,97 0,00

 IV. Διαθεσιμα   6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοι 849,85 0,00

1.Ταμειο 1.166,68 583,47 Συνολον υποχρεώσεων ΓΙ+ΓΙΙ 2.432,07 0,00

3.Καταθεσεις οψεως 32.970,38 123.174,23

34.137,06 123.757,70

Συνολον κυκλοφορουντος  ενεργητικου 34.137,06 123.757,70

Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.Εσοδα χρησεως εισπρακτεα 1.Εσοδα επομενων  χρήσεων 28.147,29 120.200,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 93.030,59 207.791,39 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΝ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 93.030,59 207.791,39

Πίνακας διαθέσεως Αποτελεσμάτων 2010

Ποσά κλειομένης 

χρήσεως 2010

Ποσα προυγουμ  

χρησεως  2009

Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως 0,00 Καθαρα αποτελέσματα(κέρδη-Ζημίες) χρήσεως 2010 0,00 22,83

Μειον :  Κοστος πωλήσεων 117.237,21 266.700,07 Ζημιες προυγουμενης χρησης 2009 -11.442,30 -11.465,13

Μικτα αποτελεσματα εκμεταλευσεως -117.237,21 266.700,07 Συνολον -11.442,30 -11.442,30

Πλεον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως 92.052,71 241.582,74 238.582,74

              Μερικά αποτελέσματα (Ζημιες) -25.184,50 -25.117,33 3.000,00

Ολικα αποτελέσματα εκμεταλευσεως -25.184,50 -25.117,33

Πλεον : Εκτακτα & ανοργανα εσοδα 25.184,50 25.140,16

             Εκτακτα ανοργανα εξοδα 0,00 0,00

Μειον : 1.Συνολον αποσβεσεων παγιων στοιχειων 25.140,50 25.140,16

              Αποσβεσεις ενσωματωμενες στο κοστος 25.140,50 25.140,16 25.140,16

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 0,00 22,83

     Ποσα κλειομενης χρησεως 2010      Ποσα κλειομενης χρησεως 2009

Κατάσταση λογαριασμου αποτελεσματων χρησεως 31ης Δεκεμβριου  2010 ( 1ης Ιανουαριου  2010 -31 Δεκεμβρίου 2010)

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2010 Ποσά προυγουμενης χρήσεως 2009
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Άστρος, 31/5/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 431 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

21/02/2012 Σύμβαση Παροχής Προμηθειών, και την από 31/05/2012 παραλαβή των συμφωνηθέντων 

προμηθειών, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παρακάτω ειδών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι 

τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
1. Ηλεκτρική μηχανή σκάφους Τorquedo 2.0  1 
2. Mπαταρίες 12volt 55Ah Optima  4 
3. Φορτιστής μπαταριών EINHELL BTBC 15   1 
4. Καλώδια σύνδεσης ζεύγος 1 
5.Σκάφος  Pioner 15 με πτυσσόμενη τέντα και χειρολαβές 1 
6. Άγκυρα με αλυσίδα 1 
7. Ζεύγος κουπιών 1 
8. Φουσκωτά σωσίβια 4 
9.  Τρέιλερ L4900 1 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Δημητρακόπουλος Ιωάννης Πλακοκέφαλος Ηλίας Λυτρίβης Γεώργιος 
 

http://www.fdparnonas.g/�
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Άστρος, 23/05/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 399 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

15/11/2011 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών «Λογιστικής Υποστήριξης», και την από 11/05/2012 παραλαβή της 

συμφωνηθείσας Έκθεσης Εκτελεσθέντος Έργου για το έτος 2011, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των 

παραδοτέων υπηρεσιών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής 

σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

 Έκθεση Εκτελεσθέντος Έργου για το έτος 2011 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Βαξεβανίδου Ζαφείρω Αναστόπουλος Δήμος Αγγελική Δήμα 
 

http://www.fdparnonas.g/�
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Άστρος, 27/06/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 507 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

18/11/2011 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών τμήματος του Υποέργου 1 (πρώην Υποέργο 11) «Επιστημονική 

αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους μονάδων της λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων 

του Οικολογικού Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας ζώνης του», και την από 18/06/2012 παραλαβή της 

συμφωνηθείσας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εργασιών για την περίοδο 18/11/2011 έως 17/06/2012 και του 

Προγραμματισμού Εργασιών έως τη λήξη του έργου, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παραδοτέων 

υπηρεσιών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με 

την σύμβαση του Αναδόχου: 

 Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εργασιών για την περίοδο 18/11/2011 έως 17/06/2012 

 Προγραμματισμός Εργασιών έως τη λήξη του έργου  

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Βαξεβανίδου Ζαφείρω Τρυφωνόπουλος Γεώργιος Αναστόπουλος Δήμος
 



 
 

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

Άστρος, 15/06/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 474 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΜΕΡΙΚΗΣ  ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

14/11/2011 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας, και την από 06/06/2012 παραλαβή της 

συμφωνηθείσας Έκθεσης Εκτελεσθέντος Έργου για το έτος 2012, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των 

παραδοτέων υπηρεσιών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής 

σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

 Έκθεση Εκτελεσθέντος Έργου για τον μήνα Μάιο 2012 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Δημητρακοπούλου Αγγελική Αναστασιάδη Αγνή Αρβανίτης Αδαμάντιος 
 

http://www.fdparnonas.g/�
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Άστρος, 09/07/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 539 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΜΕΡΙΚΗΣ  ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

14/11/2011 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας, και την από 06/07/2012 παραλαβή της 

συμφωνηθείσας Έκθεσης Εκτελεσθέντος Έργου για το έτος 2012, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση 

των παραδοτέων υπηρεσιών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα 

εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

 Έκθεση Εκτελεσθέντος Έργου για τον μήνα Ιούνιο 2012 

 

 
Με εκτίμηση 

Η Επιτροπή Παραλαβής 
 

Δημητρακοπούλου Αγγελική Αναστασιάδη Αγνή Αρβανίτης Αδαμάντιος 
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ  Έλεγχος Εκτέλεσης Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου1 (Απόφαση Αυτεπιστασίας - 

Πακέτο Εργασίας 1.4: Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους 
μονάδων της Λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του 

Οικολογικού Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας ζώνης του) του Τεχνικού 
Δελτίου στα πλαίσια του ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007-2013 

Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Αναγνωστοπούλου Μαρία 
Ιδιότητα Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος 
Αιτιολογία   
Μέσο κίνησης Ιδιωτικό ΙΧ 

  

Ημ/νία 

μετακίνησης 

Τόπος μετάβασης Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

07/05/2012 

 

 

Άστρος (από 
Τρίπολη) 

 

- 

 

 Έλεγχος του ανωτέρω Έργου με τα 
στελέχη του ΦΔ, και παρακολούθηση 

της εκπαίδευσής τους στα πλαίσια 
του ίδιου έργου 

44 km 

07/05/2012 

 

 

 

Τρίπολη (από 
Άστρος) 

- - 44 km 

  - -  

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 88 km * 0,15 €= 13,20 € 
Διόδια: - 
Διαμονή: - 
Διατροφή: 32,80 € 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 46,00 € 

 
Άστρος, 10/05/2012 

 
 

 
10/05/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ 

 
                         Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ 

Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Αναγνωστοπούλου Μαρία 
Ιδιότητα Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος 
Αιτιολογία Συμμετοχή στην Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

(α.α. ΔΣ 58/2012) για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα» σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη Αποφ. Αυτεπιστασίας (Πακ.Εργ. 3.3: Αναθεώρηση 

Διαχειριστικού Σχεδίου και Σύνταξη κανονισμού Λειτουργίας της 
Προστατευόμενης Περιοχής) στις 08/06/2012 στα πλαίσια του ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007-

2013 
Μέσο κίνησης Ιδιωτικό ΙΧ 

  

Ημ/νία 

μετακίνησης 

Τόπος μετάβασης Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

08/06/2012 

 

 

Άστρος (από 
Τρίπολη) 

 

- 

 

Συμμετοχή στην Επιτροπή 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

του Διαγωνισμού (α.α. ΔΣ 58/2012) 
για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών 

Εμπειρογνώμονα» 

44 km 

08/06/2012 
 

 

 

Τρίπολη (από 
Άστρος) 

- - 44 km 

     

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 88 km * 0,15 € = 13,20 € 
Διόδια: - 
Διαμονή: - 
Διατροφή: 36,50 € 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 49,70 € 

 
 
Άστρος, 20/06/2012 

 
 
 

 
 
20/06/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ                          Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ 

Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Χρυσομάλλης Χρήστος  
Ιδιότητα Αρχ/νας – Μηχ/κος  
Αιτιολογία Συμμετοχή στην Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

(α.α. ΔΣ 58/2012) για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα» σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη Αποφ. Αυτεπιστασίας (Πακ.Εργ. 3.3: Αναθεώρηση 

Διαχειριστικού Σχεδίου και Σύνταξη κανονισμού Λειτουργίας της 
Προστατευόμενης Περιοχής) στις 08/06/2012 στα πλαίσια του ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007-

2013  
Μέσο κίνησης Ιδιωτικό ΙΧ 

  

Ημ/νία 

μετακίνησης 

Τόπος μετάβασης Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

7/6/2012 Π. Άστρος (από 
Τρίπολη μέσω Αγ. 

Πέτρου) 

1 Άφιξη 262 km 

8/6/2012 

 

Αθήνα (από 
Τρίπολη μέσω Αγ. 

Πέτρου) 

- Συμμετοχή στην Επιτροπή 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

του Διαγωνισμού (α.α. ΔΣ 58/2012) 
για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών 

Εμπειρογνώμονα» 

 262 km 

     
     

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 524 km * 0,15 €= 78,60 € 
Διόδια: 11,40 € 
Διαμονή: 50,00 € 
Διατροφή: 77,03 € 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 217,03  € 

 
Άστρος, 20/06/2012 

 
 

 
20/06/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ 

 
                         Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ 

Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Αναγνωστοπούλου Μαρία 
Ιδιότητα Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος 
Αιτιολογία Συνάντηση στα γραφεία του ΕΠΠΕΡΑΑ σχετικά με την νέα τροποποίηση του ΤΔΠΠ  
Μέσο κίνησης ΚΤΕΛ 

  

Ημ/νία 

μετακίνησης 

Τόπος μετάβασης Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

29/05/2012 

 

 

Αθήνα (από 
Τρίπολη) 

 

1 

 

Άφιξη - 

30/05/2012 

 

 

 

Τρίπολη (από 
Αθήνα) 

- Συνάντηση στα γραφεία του 
ΕΠΠΕΡΑΑ σχετικά με την νέα 

τροποποίηση του ΤΔΠΠ 

- 

     

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: 31,40 € 
Χιλιομετρική αποζημίωση: - 
Διόδια: - 
Διαμονή: 70,00 € 
Διατροφή: 97,70 €, Αποζ. βάση ορίου 96,90 € 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 198,30 € 

 
 
 
 
Άστρος, 06/06/2012 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
06/06/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ                          Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  
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Θέμα 10ο: Γνωμοδότηση παράτασης μίσθωσης λατομείου αδρανών υλικών ειδικής χρήσης 
(πρώτη ύλη ασβεστοποιΐας) ιδιοκτησίας «ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ &ΣΙΑ», σε δημόσια 

δασική έκταση 33,818 στρεμμάτων, στη θέση “Μπογραίϊκα” της Τ.Κ. Αγίου Πέτρου, του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στη Π.Ε. Αρκαδίας 

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Γενική, Διεύθυνση 
Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής - Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου - Τμήμα Φυσικών 
Πόρων  έχει διαβιβαστεί στον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού το με 
α.π. 1646/43386/17-05-2012 έγγραφό της, για γνωμοδότηση επί της παράτασης μίσθωσης 
λατομείου αδρανών υλικών ειδικής χρήσης (πρώτη ύλη ασβεστοποιΐας) ιδιοκτησίας «ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ &ΣΙΑ», σε δημόσια δασική έκταση 33,818 στρεμμάτων, όπως προβλέπεται από: 

1. Το κεφάλαιο Ε’ Διοίκηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, άρθρο 15 φορείς 
διαχείρισης παρ. 2γ., όπου αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης 
υπάγεται και «Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την 
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις 
περιοχές ευθύνης τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους 
από τις αρμόδιες αρχές» του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α: «Χωροταξικός σχεδιασμός και 
αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», 

2. Την Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010): «Καθορισμός χρήσεων όρων και 
περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων 
Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων 
Θεραπνών, Οινούντος και Γερονθρών του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. 
Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα-υγροτόπου Μουστού», 
όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 26524, ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16.6.2011) και 
ισχύει. 

Γενικά στοιχεία – Περιγραφή του έργου 
Η προτεινόμενη δραστηριότητα σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη πραγματοποιείται στην 
περιοχή Μπογραίϊκα της Τ.Κ. Αγίου Πέτρου, Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας 
Αρκαδίας και αφορά την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστολιθικών πλακών. 
Το κυρίως έργο χωροθετείται εξ ‘ολοκλήρου μέσα στην προστατευόμενη περιοχή του Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και συγκεκριμένα ο λατομικός χώρος ευρίσκεται (33,818 
στρέμματα) εντός της περιοχής του δικτύου Natura 2000, (GR25200006) «’Όρος Πάρνων και 
περιοχή Μαλεβής».  
Στοιχεία θεσμικού πλαισίου 
Η εκμεταλλεύτρια εταιρία ζητάει βάσει της Υ.Α. Δ10/Φ68/οικ.30842/07-12-1993, παράταση 
μίσθωσης (έχει μισθώσει με το υπ’ αριθμό 1976/29-04-1993 συμβόλαιο), του δημόσιου λατομικού 
χώρου (αδρανών υλικών). Για το εν λόγω λατομικό χώρο είχαν κατά το παρελθόν εγκριθεί με την 
υπ’ αριθ. 121224/49/11-01-2011 κοινή απόφαση των υπουργών Υ.ΠΕ.ΚΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, οι περιβαλλοντικοί όροι εκμετάλλευσης και αποκατάστασης. Η εταιρία διαθέτει ήδη 
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εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης (με αριθμό Δ.10-Β/Φ.34/10128/1701/24-04-2008), ενώ 
η έγκριση επέμβασης με αριθμό 1931 π.ε./20-01-1993 έχει λήξει από τις 20-01-2008. 
Η ευρύτερη έκταση όπου συμπεριλαμβάνεται και ο συγκεκριμένος χώρος του λατομείου έχει 
χαρακτηριστεί αναδασωτέα από το 2009 με αποτέλεσμα η εκμεταλλεύτρια εταιρία να μην μπορεί 
να πάρει καινούργια άδεια έγκρισης επέμβασης. Ως εκ τούτου, το λατομείο δεν κατέστει δυνατόν 
να λειτουργήσει και να τηρήσει τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους, η ισχύς των οποίων 
λήγει στις 11-01-2013 όπως ορίζονται με το υπ’ αρ. πρωτ. 121224/49 /12-01-2011. 
Γνωμοδότηση Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010), το Λατομείο Αδρανών Υλικών 
βρίσκεται στις περιοχή προστασίας: “Δ. Στις εκτάσεις εκτός των περιοχών Απόλυτης Προστασίας 
της Φύσης, των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, της ζώνης Προστασίας Μουστού και των 
περιοχών με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης”, και εντός στις “Περιοχές Προστασίας Ρεμάτων”. 
Σύμφωνα με την παρ. Γ του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6-9-2010): 
“Περιοχές Προστασίας Ρεμάτων”, καθορίζονται γραμμικές περιοχές προστασίας κατά μήκος των 
ρεμάτων Δαφνώνα, Βρασιάτη και Τάνου και εκατέρωθεν των όχθεων τους, πλάτους 50 μέτρων.  
Για την έκταση που χωροθετείται εκτός των περιοχών Προστασίας Ρεμάτων αναφέρεται και ισχύει:  
«Επιτρέπεται η μεταλλευτική και λατομική έρευνα για την ανεύρεση κοιτασμάτων και η λειτουργία 
μεταλλείων και λατομείων βιομηχανικών ορυκτών είναι δυνατή μόνον εφόσον προβλέπονται από τον 
Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής καθώς και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα 
Διαχείρισης».  
Με βάση τα ανωτέρω, ο ΦΔΟΠΥΜ εισηγείται θετικά για την παράταση μίσθωσης λατομείου 
αδρανών υλικών ειδικής χρήσης (πρώτη ύλη ασβεστοποιΐας) ιδιοκτησίας «ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ &ΣΙΑ», σε δημόσια δασική έκταση 33,818 στρεμμάτων με τους κατωτέρω όρους 
και περιορισμούς, η παράβαση των οποίων μπορεί να έχει σαν συνέπεια για τον εκμεταλλευτή την 
κατά περίπτωση επιβολή χρηματικής ποινής, την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του 
λατομείου ή την ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης (άρθρα 8 και 15 του Ν.669/77 και παρ.5 του 
άρθρου 15 του Ν.1428/84, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.2115/93):  

1. Μέτα την ημερομηνία λήξης των Περιβαλλοντικών (11/01/2013) να ακολουθηθεί η 
διαδικασία έγκρισης νέων Περιβαλλοντικών Όρων. 

2. Να γίνει άρση της αναδάσωσης στη έκταση που καταλαμβάνει ο λατομικός χώρος και να 
εκδοθεί άμεσα άδεια έγκρισης επέμβασης ώστε να εφαρμοστούν άμεσα και οι εγκεκριμένοι 
Περιβαλλοντικοί Όροι. 

3. Λόγω γειτνίασης με τον Ποταμό Τάνο, τα απορρίμματα της εκμετάλλευσης να 
απορρίπτονται σε θέσεις τέτοιες που να μη εμποδίζεται η εκμετάλλευση του λατομείου και 
να μην αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος, σε κάθε περίπτωση δε 
να μην εμποδίζεται η απορροή των υδάτων. 

4. Η απόφαση αυτή δεν δημιουργεί ή αναγνωρίζει δικαιώματα κυριότητας ή οποιαδήποτε 
άλλα εμπραγμάτου φύσεως για το χώρο στον οποίο αυτή αναφέρεται. Επίσης δεν 
απαλλάσσει τον εκμεταλλευτή από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλη άδεια ή έγκριση 
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του Φορέα Διαχείρισης ή άλλης Δημόσιας Πολιτικής ή Στρατιωτικής Αρχής, Οργανισμού 
κ.λ.π., εάν απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΣΥΝΤΑΞΗ 

 
 
 

Δήμος Αναστόπουλος 
MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Στέλεχος Τμήματος Προστασίας 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού 

 
 

Θέμα 11ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 
«Εκμετάλλευση λατομείου Μαρμάρου της Εταιρείας “Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & 

ΣΙΑ Ε.Ε.”, σε έκταση 30,264 στρεμμάτων» 

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Γενική Διεύθυνση 
Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού έχει διαβιβαστεί στον Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού το με α.π. 474/20-04-2012 έγγραφό της, για 
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γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εκμετάλλευση 
λατομείου Μαρμάρου της Εταιρείας “Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, σε έκταση 
30,264 στρεμμάτων»., όπως προβλέπεται από: 

1. Το κεφάλαιο Ε’ Διοίκηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, άρθρο 15 φορείς 
διαχείρισης παρ. 2γ., όπου αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης 
υπάγεται και «Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την 
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις 
περιοχές ευθύνης τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους 
από τις αρμόδιες αρχές» του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α: «Χωροταξικός σχεδιασμός και 
αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», 

2. Την υπ’ αριθμ. 51922/2-12-2004 απόφαση έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, άρθρο 3 αρμοδιότητες Δ.Σ. παρ. 16 
όπου αναφέρει ότι ο Φορέας Διαχείρισης γνωμοδοτεί όποτε ζητείται η γνώμη του από 
αρμόδιες δημόσιες αρχές, 

3. Την Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010): «Καθορισμός χρήσεων όρων και 
περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων 
Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων 
Θεραπνών, Οινούντος και Γερονθρών του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. 
Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα-υγροτόπου Μουστού» 

Γενικά στοιχεία – Περιγραφή του έργου 
Η προτεινόμενη δραστηριότητα σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη αποτελεί προϋφιστάμενη 
και επιτρεπτή επέμβαση στην περιοχή που έχει χωροθετηθεί στη θέση “Πετροβούνι” της δημοτικής 
ενότητας Οινούντος, Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Αφορά την 
εκμετάλλευση λατομικού χώρου εξόρυξης μαρμάρου, σε χώρο έκτασης 30,264 στρεμμάτων. 
Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 5, εδάφιο στ του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ/91/Α/2002), δεν 
απαιτείται προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση στις περιοχές που εντοπίζονται κοιτάσματα 
μαρμάρων, σύμφωνα και με άρθρο 12 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ/178/Α). Στην μελέτη αυτή εξετάζονται 
τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εκμετάλλευση του μαρμαροφόρου κοιτάσματος, 
αναλύονται οι επιπτώσεις επί του φυσικού περιβάλλοντος και προτείνονται μέθοδοι για την 
επέμβαση που προσβλέπουν τόσο στην οικονομικότητα της εκμετάλλευσης, όσο και στην 
μεγαλύτερη δυνατή μείωση των δυσμενών επιπτώσεων επί του φυσικού περιβάλλοντος. 
Πρόκειται περί ημιορεινής περιοχής ευρισκόμενης σε μέσο υψόμετρο 1320 μ, περίπου με γενικό 
προσανατολισμό Νότιο. Το ανάγλυφο του χώρου και της ευρύτερης  περιοχής είναι ορεινό. Το 
εύρος των υψών κυμαίνεται μεταξύ 1292 και 1344 μέτρα, δηλαδή η μέγιστη υψομετρική διαφορά 
χαμηλότερου και υψηλότερου σημείου της έκτασης είναι 52 μέτρα.. Είναι δασική έκταση όπως και 
ολόκληρη η ευρύτερη περιοχή, δεν είναι εθνικός δρυμός και δεν υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή 
θεσμικές ή λοιπές ρυθμίσεις (ΖΟΕ, ΒΙΠΕ, κ.λπ.). Τέλος η περιοχή ευρίσκεται εκτός της μείζονος 
εκτάσεως των 11.500 στρεμμάτων στην περιοχή «Ζυγός» της Δ.Ε. Καρυών η οποία κηρύχθηκε 
αναδασωτέα με την  απόφαση υπ’ αριθ. 37/05.02.2001 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. Από απόψεως ιδιοκτησιακού καθεστώτος η μελετώμενη έκταση ανήκει στο 
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Ελληνικό Δημόσιο κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας νομής και κατοχής κατά τα 30,264 στρέμματα 
και διαχειρίζεται σαν τέτοια από την Διεύθυνση Δασών του Νομού Λακωνίας. 
Το κυρίως έργο χωροθετείται εξ ‘ολοκλήρου μέσα στην προστατευόμενη περιοχή του Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και συγκεκριμένα ο λατομικός χώρος ευρίσκεται εντός της 
περιοχής του δικτύου Natura 2000, (GR25200006) «’Όρος Πάρνων και περιοχή Μαλεβής» 55.767,54 
ha. Η προσέγγιση του χώρου γίνεται μέσω δασικής ασφαλτοστρώσεως οδού και σε υψόμετρο 
περίπου 1140 μέτρα, εκκινεί αγροτοδασικός δρόμος ο οποίος διέρχεται πλησίον του μελετούμενου 
λατομικού χώρου, και καταλήγει στον οικισμό Βαρβίτσας. Από τον αγροτοδασικό αυτό δρόμο 
εκκινεί η οδός προσπέλασης προς το λατομικό χώρο. 
Σκοπός του έργου είναι η εξόρυξη μαρμάρων με στόχο την κάλυψη των αναγκών κυρίως στην 
Ελληνική αλλά και σε Διεθνείς Αγορές. Επίσης τα περισσότερα χωριά στην ευρύτερη περιοχή της 
Πελοποννήσου έχουν οικοδομηθεί με μάρμαρα και πέτρα από το όρος Πάρνωνα και με την 
συνέχιση παραγωγής μαρμάρων θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υλικά που παράγονται χωρίς 
να ξοδεύουν πολύ στις μετακινήσεις προκαλώντας επιπλέον περιβαλλοντική ρύπανση, διότι τα 
οικοδομικά υλικά έχουν μεγάλο όγκο και βάρος. 
Για την εκμετάλλευση του μαρμαροφόρου σχηματισμού έχει επιλεγεί η μέθοδος των ορθών 
διαδοχικών βαθμίδων και επιμήκων μετώπων εξόρυξης. Το ύψος των βαθμίδων εκμετάλλευσης θα 
είναι 7 μέτρα και θα αποτελούν και τα μέτωπα εξόρυξης. Το πλάτος των βαθμίδων εκμετάλλευσης 
θα είναι κατ’ ελάχιστον 12 μέτρα. Οι διαστάσεις των τερματικών βαθμίδων εξόφλησης του 
κοιτάσματος θα είναι σύμφωνα και με τον Κ.Μ.Λ.Ε. 7 μέτρα μέγιστο ύψος και 6 μέτρα ελάχιστο 
πλάτος. Για την εξόρυξη των όγκων μαρμάρου θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της συρματοκοπής 
και διάτρηση με διατρητικό φορείο (Drifter). 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ενδιαφερομένου, η ετήσια παραγωγή του λατομείου βάση της 
αναμενόμενης δυνατότητας του συνεργείου εξόρυξης που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο 
επιχειρηματίας, αναμένεται να φτάσει τα 2.500 μ3 (ογκομάρμαρα και ξοφάρια). Η διάρκεια ζωής 
του λατομείου υπολογίζεται να είναι 17-ετής.  
Κατά τον υπολογισμό των αποθεμάτων, τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα είναι της τάξεως των 
214.410 m3 και τα αντίστοιχα απολήψιμα είναι 42.882 m3. Η διαφορά που προκύπτει και είναι 
171.528 m3 ή περίπου 10.090 m3 ετησίως, είναι στείρα μέρος των οποίων πρέπει να αποτεθούν. Εξ’ 
αυτών (των στείρων), υπάρχει ένα ποσοστό υποπροϊόντων της τάξεως των 68.611 m3, τα οποία 
αφού υποστούν επεξεργασία, μπορούν να πωληθούν στο εμπόριο σαν πέτρα για χτίσιμο, 
μαρμαροψηφίδα και πέτρα για παραγωγή ασβέστη. 
Προτείνονται μέτρα για την αποκατάσταση του χώρου επέμβασης: Α) Αποκατάσταση των 
βαθμίδων εκμετάλλευσης με την σειρά που αυτές θα εξοφλούνται. Μετά τη εξόφληση – 
εγκατάλειψη βαθμίδας εκμετάλλευσης θα αρχίζουν οι εργασίες αποκατάστασης της. Κατ’ αρχήν θα 
διασταυρώνονται τα στείρα και στη συνέχεια θα τοποθετείται χώμα και μετά θα ακολουθούν οι 
φυτεύσεις. Β) Η τελευταία φάση θα περιλαμβάνει την αποκατάσταση ενός τελευταίου μετώπου της 
κατώτερης βαθμίδας εκμετάλλευσης καθώς και την διαμόρφωση, διάστρωση κλπ όλων των 
υπολοίπων τυχόν υπαρχόντων στείρων (υποπροϊόντων), και την αποκατάστασή τους, όπως και της 
κύριας πλατείας του λατομείου. 
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Η Υπηρεσία μας, αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την αναφερόμενη μελέτη και λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 

3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), 
2. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 194Α’), άρθρο 13, όπου αναφέρεται η ίδρυση των φορέων διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών, 
3. Το κεφάλαιο Ε’ Διοίκηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, άρθρο 15 φορείς 

διαχείρισης παρ. 2γ., όπου αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης 
υπάγεται και «Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την 
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις 
περιοχές ευθύνης τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους 
από τις αρμόδιες αρχές» του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α: «Χωροταξικός σχεδιασμός και 
αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», 

4. Την υπ’ αριθμ. 51922/2-12-2004 απόφαση έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, άρθρο 3 αρμοδιότητες Δ.Σ. παρ. 16 
όπου αναφέρεται ότι ο Φορέας Διαχείρισης γνωμοδοτεί όποτε ζητείται η γνώμη του από 
αρμόδιες δημόσιες αρχές, 

5. Την Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010): «Καθορισμός χρήσεων όρων και 
περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων 
Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων 
Θεραπνών, Οινούντος και Γερονθρών του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. 
Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα-υγροτόπου Μουστού», 

6. Την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας», 

7. Το άρθρο 45 παρ.5 και το άρθρο 57 του Ν.998/79 «Περί δασών και δασικών εκτάσεων της 
χώρας», 

8. Τον Ν. 3827/2010 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου»,  
9. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ/60Α), άρθρο 18, όπου αναφέρονται οι ισχύουσες διατάξεις περί της 

προστασίας της ενδημικής βιοποικιλότητας, 
10. Το Π.Δ. 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος, και Αγρίας Πανίδος και 

καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ’ αυτών». 
11. Το Ν. 2702/99 άρθρο 7 «Παράταση ισχύος αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρου και 

βιομηχανικών ορυκτών». 
παραθέτει τα εξής: 
Στοιχεία θεσμικού πλαισίου 
Η μελέτη αυτή συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 
τους Ν. 1650/1986 & 3010/2002 και αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας 
λατομείου εξόρυξης μαρμάρου 30,264 στρεμμάτων στη θέση “Πετροβούνι ” της δημοτικής 
ενότητας Οινούντος, Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Η εκμεταλλεύτρια 
εταιρεία κατέχει τα μισθωτικά του δημόσιου λατομικού χώρου εξόρυξης μαρμάρων καθώς και τα 
δικαιώματα εκμετάλλευσης. Για τον υπόψιν λατομικό χώρο είχαν κατά το παρελθόν εγκριθεί με 
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την υπ’ αριθ. 80412/94/14.10.1996 κοινή απόφαση των υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, οι 
περιβαλλοντικοί όροι εκμετάλλευσης και αποκατάστασης. Σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθ. 
Η.Π. 15393/2332/05.08.2002 (ΦΕΚ/1022/Β/2002), η συγκεκριμένη δραστηριότητα υπάγεται στον 
Πίνακα 5 - Ομάδα 5η Εξορυκτικές και Συναφείς Δραστηριότητες- Κατηγορία Πρώτη – 
Υποκατηγορία 2η. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 5, εδάφιο στ του Ν. 3010/2002 
(ΦΕΚ/91/Α/2002), δεν απαιτείται προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση στις περιοχές που 
εντοπίζονται κοιτάσματα μαρμάρων, σύμφωνα και με άρθρο 12 του Ν.2837/200 (ΦΕΚ/178/Α). 
Γνωμοδότηση Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010), το Λατομείο Μαρμάρων στο 
οποίο αναφέρεται η ΜΠΕ βρίσκεται: “Δ. Στις εκτάσεις εκτός των περιοχών Απόλυτης Προστασίας 
της Φύσης, των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, της ζώνης Προστασίας Μουστού και των 
περιοχών με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης”, όπου αναφέρεται: «Επιτρέπεται η μεταλλευτική και 
λατομική έρευνα για την ανεύρεση κοιτασμάτων και η λειτουργία μεταλλείων και λατομείων 
βιομηχανικών ορυκτών είναι δυνατή μόνον εφόσον προβλέπονται από τον Κανονισμό Διοίκησης 
και Λειτουργίας της περιοχής καθώς και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης».  
Έπειτα από επιτόπια αυτοψία με το υπ’ αρίθμ. 492/19-06-2012, δελτίο αυτοψίας που 
πραγματοποιήθηκε από το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & 
Υγροτόπου Μουστού παρουσία της κ. Κεφαλοπούλου Καλλιόπης Δασολόγος από το Δασαρχείο 
Σπάρτης, παρουσία της κ. Σωτηρίας Λούρμα Γεωλόγου εκπροσώπου της εταιρείας καθώς και του 
κ. Ηλιόπουλου στη θέση Πετροβούνι Τ.Κ. Βαρβίτσας Δ.Ε. Οινούντος του Δήμου Σπάρτης 
διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Στο λατομικό χώρο δεν έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εξόρυξης ξεκινώντας από 
την ανώτερη βαθμίδα προς την κατώτερη με ταυτόχρονη αποκατάσταση της κάθε βαθμίδας που 
εξαντλείται με αποτέλεσμα να υπάρχουν διάσπαρτοι ογκόλιθοι μαρμάρου καθώς και στείρα τόσο 
στο λατομικό χώρο όσο και στα πρανή του δρόμου προσπέλασης (εκτός του λατομικού χώρου). 
Πρόσφατα έγιναν φυτεύσεις από την εταιρεία 800 συνολικά φυτών σπάρτου και μαύρης πεύκης 
στα πρανή του δρόμου προσπέλασης όσο και στην ανώτερη βαθμίδα. Οι φυτεύσεις αυτές έγιναν 
σποραδικά χωρίς ωστόσο να ακολουθηθεί ο προβλεπόμενος φυτευτικός σύνδεσμος από την 
περιβαλλοντική μελέτη των θαμνωδών φυτών 1.5 Χ 1.5 και της πεύκης 3.5 Χ 3.5 ενώ δεν 
απομακρύνθηκαν τόσο τα στείρα όσο και οι ογκόλιθοι μαρμάρου και παραμένουν τόσο στο πρανές 
του δρόμου όσο και στην ανώτερη βαθμίδα. 
Σύμφωνα με την Α.Π 80412/94 Κοινή Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τέθηκαν οι 
κάτωθι αναφερόμενοι όροι οι οποίοι δεν τηρήθηκαν από την εταιρεία Αθ. Ηλιόπουλος – Ιωαν. 
Ηλιοπούλου και Σία Ε.Ε έως και σήμερα: 
 Μέχρι τις 31-12-97 έπρεπε να δημιουργηθεί πράσινη ζώνη προστασίας περιμετρικά του 

λατομικού χώρου με φυτευτικό σύνδεσμο 2Χ2 και σε βάθος δύο σειρών. 
 Να οριοθετηθεί ο λατομικός χώρος με τεχνητά μόνιμα ορόσημα μέχρι τις 31-12-96 (πράγμα 

το οποίο έγινε πρόσφατα). 
 Να γίνει περιμετρική περίφραξη του λατομικού χώρου για την προστασία των φυτών που 

θα φυτεύονται από τη βόσκηση μέχρι τις 31-12-97. 
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 Η εναπόθεση των στείρων θα έπρεπε να γίνεται μόνο μέσα στο λατομικό χώρο και να 
υπάρχει μέριμνα ώστε να αποφευχθούν πιθανές κατολισθήσεις. 

 Τα φυτικά είδη έπρεπε να συντηρούνται και να αποκαθίστανται με ποσοστό επιτυχίας των 
φυτεύσεων τουλάχιστον 80% και με ευθύνη της εταιρίας. 

 Να γίνετε διαφύλαξη του εδαφικού υλικού για να χρησιμοποιηθεί κατά την αποκατάσταση. 
 Η πορεία της εκμετάλλευσης έπρεπε να γίνεται από πάνω προς τα κάτω  με ελάχιστο πλάτος 

κάθε εξοφλημένης βαθμίδας να είναι 8 μέτρα και μέγιστο ύψος 8 μέτρα και μετά την 
εξόφληση της κάθε βαθμίδας να γίνεται η αποκατάσταση της που θα ολοκληρώνεται μέσα 
σε ένα χρόνο. 

 Στα πρανή έπρεπε να γίνουν φυτεύσεις θάμνων καθώς και στα πρανή του δρόμου 
προσπέλασης. 

 Σε περίπτωση διακοπής της εκμετάλλευσης για οποιονδήποτε λόγο θα έπρεπε να γίνει 
πλήρης αποκατάσταση της έκτασης που έχει διαταραχθεί. 

 Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ίσχυαν μέχρι τις 31-12-2003. 
 
Ύστερα από ανωτέρω αναφερόμενα λόγω του ότι δεν ακολουθήθηκαν οι όροι και οι δεσμεύσεις 
της Α.Π. 80412/94 Κοινή Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ εντός των οριζομένων 
προθεσμιών ο ΦΔΟΠΥΜ εισηγείται αρνητικά επί της ΜΠΕ του εν λόγω έργου, από τον φορέα 
εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου (Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.).  

ΣΥΝΤΑΞΗ 
 
 
 

Δήμος Αναστόπουλος 
MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Στέλεχος Τμήματος Προστασίας 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού 
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Θέμα 14ο: Γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση «Φωτοβολταϊκού Σταθμού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ιδιοκτησίας του κ. Γκαύρου Ηλία συνολικής ισχύος 

99,63 KWp στη θέση “Σταφίδα”, του Τ.Κ. Κουτρούφων, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας» 

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Γενική Διεύθυνση 
Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
Πελοποννήσου, έχει διαβιβαστεί στον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού 
το με α.π. 888/17-05-2012 έγγραφό της, για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων της ίδρυσης «Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής 
ισχύος 99,63 KWp στη θέση “Σταφίδα” Τ.Κ. Κουτρούφων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, 
όπως προβλέπεται από: 

1. Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ 353/ΑΠΠ/6.9.2010), όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει της 
Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 26524, ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16.6.2011) και ισχύει. 

2. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/14.03.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.03.03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το 
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άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ & 96/61/ΕΕ και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 91)».  

3. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α’ 129) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 3851/2010 (Α’ 85) και ισχύουν. 

4. Κ.Υ.Α. 104247 (ΦΕΚ 663Β/26.05.06) «Διαδικασία Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. έργων ΑΠΕ σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002. 

5. Εγκύκλιος 107100/29.08.06 της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης  έργων ΑΠΕ. 

6. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Αριθμ. Η.Π.15393/2332 (ΦΕΚ 1022 Β/05.08.02) «περί 
κατάταξης δημόσιων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες», όπως αυτή 
συμπληρώθηκε από Υ.Α Α.Οικ.145799 (ΦΕΚ 1002 Β.18.07.05) και όπως αντικαταστάθηκε με 
τον Ν.3851/2010, άρθρο 8. 

Γενικά στοιχεία – Περιγραφή του έργου 
Ο χώρος εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού βρίσκεται στον νομό Αρκαδίας, στον Δήμο Βόρειας 
Κυνουρίας και στη θέση “Σταφίδα”, 120 μέτρα από τα όρια του οικισμού των Κουτρούφων. Η 
πρόσβαση στο έργο εξυπηρετείται από αγροτική οδό, πλάτους περί τα 3m, η οποία διέρχεται κατά 
μήκος του δυτικού ορίου του οικοπέδου. Το οικόπεδο είναι αγροτικού χαρακτήρα και η 
καλλιέργεια είναι από ελαιόδεντρα. Οι υφιστάμενες χρήσεις στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του 
γηπέδου του έργου είναι γεωργική (με δεσπόζουσα αυτή της ελιάς). 
Σύμφωνα με τις συντεταγμένες του οικοπέδου ο Φ/Β σταθμός εμπίπτει εντός των ορίων της 
ευρύτερης περιοχής προστασίας που καθορίζει το παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999/2010. Η 
περιοχή του έργου βρίσκεται εντός περιοχής Natura 2000 με τον κωδικό GR 2520003 Λιμνοθάλασσα 
Μουστού. Ο Φ/Β σταθμός θα έχει συνολική ισχύ 99,63 KWp και θα αποτελείται από 486 Φ/Β 
στοιχεία ενδεικτικού τύπου Schuco PV-Module der PS 05 Serie ονομαστικής ισχύος 205 Wp, 
τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού πυριτίου με 3 αντιστροφείς (inverters). Το Φ/Β σύστημα θα 
εγκατασταθεί σε οικόπεδο εμβαδού 11.598,19 m2. 
Συνδεσμολογία-σύνδεση με δίκτυο της ΔΕΗ 
Η διασύνδεση του Φ/Β σταθμού θα γίνει μέσω νέας γραμμής Χαμηλής Τάσης, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της ΔΕΗ. Η γραμμή αυτή θα διοχετεύσει τη παραγόμενη ενέργεια στο υφιστάμενο 
τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής. Στην έξοδο του Φ/Β σταθμού θα τοποθετηθεί κατάλληλος 
μετρητής για την ορθή τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί και 
αντικεραυνική προστασία, με περιμετρική – θεμελιακή και ενδιάμεση γείωση στις Φ/Β  σειρές, από 
γαλβανισμένη ταινία και αγωγό.  
Επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο 
Οι Φ/Β γεννήτριες, θα εγκατασταθούν σε χώρο διαμορφωμένου οικοπέδου και θα εγκατασταθούν 
επάνω σε μεταλλικές βάσεις. Οι μεταλλικές βάσεις είναι αλουμινίου πιστοποιημένες ή από χάλυβα 
γαλβανισμένο εν θερμώ. Οι μεταλλικές βάσεις θα στερεωθούν – βιδωθούν επάνω σε σενάζια 
οπλισμένου σκυροδέματος. Το οπλισμένο σκυρόδεμα, θα είναι βάση στατικής μελέτης. Στις βάσεις 
θα εγκατασταθούν οι Φ/Β γεννήτριες, ανά δύο καθ’ ύψος και παράλληλα. Οι ομάδες των Φ/Β 
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γεννητριών, θα εγκατασταθούν σε σειρές και οι σειρές θα έχουν απόσταση μεταξύ τους ίση με το 
διπλάσιο του μέγιστου ύψους των μεταλλικών βάσεων για την αποφυγή σκιάσεων μεταξύ τους. Το 
μέγιστο ύψος των Φ/Β γεννητριών από το έδαφος, συμπεριλαμβανομένων και των σεναζίων του 
σκυροδέματος, είναι μέχρι 2,30m. Κατά την εγκατάσταση Φ/Β γεννητριών, θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αισθητική, του όλου περιβάλλοντος χώρου. 
Στόχος, σημασία και αναγκαιότητα του έργου 
Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ενέργεια και η πώληση 
αυτής προς το Δημόσιο. Στόχος του έργου είναι η εκμετάλλευση της υπάρχουσας ηλιακής 
ακτινοβολίας της περιοχής, η οποία χαρακτηρίζεται σε σχέση με τις άλλες περιοχές της Ελλάδας 
από υψηλό ηλιακό δυναμικό και η μετατροπή της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε 
ηλεκτρική. Με τον τρόπο αυτό παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με το πλέον φιλικό για το περιβάλλον 
τρόπο. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται σε 129.000 KWh. 
Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης 
Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται σε χώρο οικοπέδου στη θέση “Σταφίδα” Τ.Δ.. Κουτρούφων του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στον Νομό Αρκαδίας. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης ορίζεται ως 
άμεση περιοχή που περικλείεται σε ακτίνα 1 Km γύρω από τη θέση του έργου και ως ευρύτερη 
περιοχή του έργου η περιοχή σε ακτίνα περί τα 10 Km γύρω από το έργο. 
Στην ευρύτερη περιοχή του υπό μελέτη έργου υπάρχουν σχεδόν αποκλειστικά εκτεταμένοι 
ελαιώνες και χέρσα αγροτεμάχια. Τα είδη πανίδας που απαντώνται στην περιοχή είναι τυπικά είδη 
αγροοικοσυστημάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται α) θηλαστικά: σαρκοφάγα (αλεπούδες, κουνάβια, 
ασβοί, τσακάλια, λαγοί, νυφίτσες), εντομοφάγα (σκαντζόχοιροι) τρωκτικά, β) ερπετά: φίδια, 
σαύρες και χελώνες, γ) αμφίβια: φρύνοι, δ) πτηνά: κυρίως στρουθιόμορφα (κορυδαλλοί, συλβιίδες, 
παπαδίτσες τσίχλες, κελάδες, σουσουράδες, κορακοειδή, σπουργίτες, σπίζες, κ.ά.) και αρπακτικά 
(αετοί, γεράκια και γλαύκες), και δ) μεγάλη ποικιλία ασπονδύλων (κυρίως αρθρόποδα) που 
στηρίζουν τις προηγούμενες τάξεις σπονδυλωτών στα τροφικά δίκτυα των περιοχών αυτών. 
Η θέση του οικοπέδου όπως αυτό απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο τοπογραφικό χάρτη της 
ΜΠΕ και προσδιορίζεται από τις αναγραφόμενες συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87, σε σχέση με τα όρια 
χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού (ΦΔ 
ΟΠΥΜ), χωροθετείται εντός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔ ΟΠΥΜ, και συγκεκριμένα 
στις «Εκτάσεις εκτός των περιοχών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, των Περιοχών Προστασίας 
της Φύσης, της ζώνης προστασίας Μουστού και εντός των περιοχών με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης» 
και εντός περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου "NATURA 2000" και συγκεκριμένα στην 
«Περιοχή Παράλιου Άστρους και λίμνη Μουστός (κωδικός: GR 2520003)». Σύμφωνα με το ΦΕΚ 
686/Β/17-8-79 αριθ. 171586/3032 «Περί ιδρύσεως μόνιμου καταφυγίου θηραμάτων στην περιοχή 
Λίμνης Μουστού, περιοχής Μελιγούς και Κορακοβουνίου Ν. Αρκαδίας», η περιοχή χαρακτηρίστηκε 
και διέπεται από τις διατάξεις των Καταφυγίων Άγριας Ζωής. 
Σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α., άρθρο 3 και για τις εν λόγω εκτάσεις αναφέρεται ότι : 
Επιτρέπεται η χωροθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) περιλαμβανομένων των 
συνοδών έργων σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο και οδοποιίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. Επιτρέπεται η χωροθέτηση μονάδων Συμπαραγωγής, Ηλεκτρικής Ενέργειας και 
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Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 του ν. 
3468/2006 (Α’ 129).   
Σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 492/19-06-2012, δελτίο αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από το 
επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού, η 
έκταση καλύπτεται κυρίως από ελαιόδεντρα.  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού εισηγείται 
θετικά για την υλοποίηση του εν λόγω έργου με τους ακόλουθους (γενικούς) περιβαλλοντικούς 
όρους (Π.Ο.): 
 Οι επεμβάσεις να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες για την κατασκευή των 

προβλεπομένων στη μελέτη (ΜΠΕ) τεχνικών έργων και να προβλεφτεί η αποκατάσταση των 
περιοχών επέμβασης (βλάστηση - γεωμορφολογικές αλλοιώσεις) μετά το πέρας της 
εργολαβίας. 

 Δεν θα εναποτεθούν ανεξέλεγκτα (ελάχιστη όχληση) τα υλικά εκσκαφών σε ρέματα, 
υδάτινους αποδέκτες και σε ζώνες με φυσική βλάστηση και θα ληφθεί κάθε απαραίτητο 
μέτρο για την αποτροπή παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού. 

 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην υπάρξει αλλαγή στη ροή των επιφανειακών 
υδάτων. 

 Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφών (μετά τον απαραίτητο διαχωρισμό και απαλλαγμένα από 
απορρίμματα ή λοιπά ξένα σώματα) θα επαναχρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση 
τυχόν γεωμορφολογικών αλλοιώσεων ή της βλάστησης όπου χρειαστεί. 

 Σε καμία περίπτωση να μη γίνει χρήση ζιζανιοκτόνων για την καταπολέμηση των φυτών 
στο γήπεδο της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. 

 Να δημιουργηθούν διάκενα στην περίφραξη (διαμέτρου τουλάχιστον 20 εκατοστών) ώστε 
να υποβοηθείται η ενδιάμεση κυκλοφορία ειδών της πανίδας. 

 Δεν θα κατασκευασθούν βάσεις από σκυρόδεμα. Η στήριξη των φωτοβολταïκών πλαισίων 
να γίνει με κοχλίες πάκτωσης των στοιχείων στήριξης στο έδαφος. 

 Να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα πυροπροστασίας που θα προταθούν από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες. 

 Πριν από την έκδοση της ΑΕΠΟ να υποβληθεί στην αδειοδοτούσα αρχή αναλυτικός 
κατάλογος αποβλήτων, τα οποία θα προσδιορίζονται με κωδικό ΕΚΑ, καθώς και περιγραφή 
της προτεινόμενης διαχείρισή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4014/11 

 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο φωτοβολταϊκός σταθμός (Φ/Σ) τεθεί εκτός 
λειτουργίας, ο κύριος του έργου υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει τους 
χώρους (όπως, απομάκρυνση φωτοβολταïκών πλαισίων, ηλεκτρολομηχανολογικού 
εξοπλισμού, ηλεκτρικών γραμμών) της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, με την επαναφορά 
κατά το δυνατό στην αρχική κατάστασή τους. Όλος ο παραγωγικός και υποστηρικτικός 
εξοπλισμός θα διατεθεί προς ανακύκλωση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις εναλλακτικής 
διαχείρισης, η διαχείρισή του δε, θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7Α) που αναφέρονται στα καταφύγια άγριας 
ζωής. Απαγορεύεται η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυτική βλάστηση εντός της 
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έκτασης του καταφυγίου άγριας ζωής και οποιαδήποτε εκτέλεση εργασιών χωρίς την 
έγκριση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 
ΣΥΝΤΑΞΗ 

 
 

Δήμος Αναστόπουλος 
MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Στέλεχος Τμήματος Προστασίας 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού 

 

 

 

Θέμα 15ο: Γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση «Φωτοβολταϊκού Σταθμού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΑΚΜΩΝ Α.Ε.» συνολικής 
ισχύος 99,36 KWp σε περιοχή εκτός ορίων της Τ.Κ. Αγίου Πέτρου, του Δήμου Βόρειας 

Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας»  

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Γενική Διεύθυνση 
Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 



 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |14 

 

Πελοποννήσου, έχει διαβιβαστεί στον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού 
το με α.π. 1081/12-06-2012 έγγραφό της, για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων της ίδρυσης «Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής 
ισχύος 99,36 KWp σε περιοχή εκτός ορίων της Τ.Κ. Αγίου Πέτρου της Περιφερειακής Ενότητας 
Αρκαδίας, όπως προβλέπεται από: 

1. Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ 353/ΑΠΠ/6.9.2010), όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει της 
Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 26524, ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16.6.2011) και ισχύει. 

2. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/14.03.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.03.03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ & 96/61/ΕΕ και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 91)».  

3. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α’ 129) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 3851/2010 (Α’ 85) και ισχύουν. 

4. Κ.Υ.Α. 104247 (ΦΕΚ 663Β/26.05.06) «Διαδικασία Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. έργων ΑΠΕ σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002. 

5. Εγκύκλιος 107100/29.08.06 της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης  έργων ΑΠΕ. 

6. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Αριθμ. Η.Π.15393/2332 (ΦΕΚ 1022 Β/05.08.02) «περί 
κατάταξης δημόσιων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες», όπως αυτή 
συμπληρώθηκε από Υ.Α Α.Οικ.145799 (ΦΕΚ 1002 Β.18.07.05) και όπως αντικαταστάθηκε με 
τον Ν.3851/2010, άρθρο 8. 

7. Του άρθρου 8 Ν.3851/2010 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
 

Γενικά στοιχεία – Περιγραφή του έργου 
Ο χώρος εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού βρίσκεται στον νομό Αρκαδίας, στον Δήμο Βόρειας 
Κυνουρίας και σε περιοχή εκτός ορίων της Τ.Κ. Αγίου Πέτρου. Η πρόσβαση στο έργο εξυπηρετείται 
από αγροτική οδό και κατά τη φάση της εγκατάστασης οποία θα διαρκέσει έξι μήνες κατά το 
μέγιστο, δε θα απαιτηθούν επιπρόσθετα έργα (π.χ. διάνοιξη οδών, εκριζώσεις δέντρων, ισοπέδωση 
εδαφών κ.λπ.) τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα του φυσικού περιβάλλοντος. 
Πρόκειται για χορτολιβαδική έκταση που καλύπτεται κυρίως από χορτολιβαδική βλάστηση με 
εμφάνιση μερικών μεμονομένων δασικών ειδών, όπως Juniperuw drupacea – Δρυπώδης Άρκευθος 
(Δενδρόκεδρος) και Pyrus amygdaliformis – Γκορτσιά.  
Σύμφωνα με τις συντεταγμένες του οικοπέδου ο Φ/Β σταθμός εμπίπτει εντός των ορίων της 
ευρύτερης περιοχής προστασίας που καθορίζει το παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999/2010. Η 
περιοχή του έργου βρίσκεται εντός περιοχής Natura 2000 με τον κωδικό GR 2520006 «Όρος 
Πάρνωνας & περιοχή Μαλεβής». Ο Φ/Β σταθμός θα έχει συνολική ισχύ 99,36 KWp και θα 
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αποτελείται από 432 Φ/Β στοιχεία ενδεικτικού τύπου Solarwatt AG, M230-60 GET-AK ονομαστικής 
ισχύος 230 Wp, τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου με 3 αντιστροφείς (inverters). Το Φ/Β 
σύστημα θα εγκατασταθεί σε οικόπεδο εμβαδού 20.066,68 m2. 
Συνδεσμολογία-σύνδεση με δίκτυο της ΔΕΗ 
Η διασύνδεση του Φ/Β σταθμού θα γίνει μέσω νέας γραμμής Χαμηλής Τάσης, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της ΔΕΗ. Η γραμμή αυτή θα διοχετεύσει τη παραγόμενη ενέργεια στο υφιστάμενο 
τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής. Στην έξοδο του Φ/Β σταθμού θα τοποθετηθεί κατάλληλος 
μετρητής για την ορθή τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί και 
αντικεραυνική προστασία, με περιμετρική – θεμελιακή και ενδιάμεση γείωση στις Φ/Β  σειρές, από 
γαλβανισμένη ταινία και αγωγό.  
Επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο 
Η εγκατάσταση θα γίνει επί του εδάφους. Στο γήπεδο εγκατάστασης δε θα τοποθετηθούν άλλες 
κατασκευές πέραν του οικίσκου ελέγχου και του μετρητή της ΔΕΗ στα όρια του οικοπέδου. Δεν θα 
κατασκευασθούν άλλα κτίρια, ενώ η ίδια η λειτουργία της εγκατάστασης, δεν πρόκειται να 
δημιουργήσει ανάγκες σε εργατικό δυναμικό και να επιφέρει αλλαγές στο δομημένο περιβάλλον 
της περιοχής. Η εγκατάσταση θα γίνει εκτός ζωνών/περιοχών ιστορικού & πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. Δεν πρόκειται τόσο η εγκατάσταση όσο και η λειτουργία της μονάδος να επηρεάσει 
με οποιονδήποτε τρόπο το ιστορικό ή/ και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής.  
Στόχος, σημασία και αναγκαιότητα του έργου 
Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ενέργεια και η πώληση 
αυτής προς το Δημόσιο. Στόχος του έργου είναι η εκμετάλλευση της υπάρχουσας ηλιακής 
ακτινοβολίας της περιοχής, η οποία χαρακτηρίζεται σε σχέση με τις άλλες περιοχές της Ελλάδας 
από υψηλό ηλιακό δυναμικό και η μετατροπή της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε 
ηλεκτρική. Με τον τρόπο αυτό παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με το πλέον φιλικό για το περιβάλλον 
τρόπο.  
Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης 
Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται σε περιοχή εκτός ορίων της Τ.Κ. Αγίου Πέτρου του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας στον Νομό Αρκαδίας.  
Η θέση του οικοπέδου όπως αυτό απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο τοπογραφικό χάρτη της 
ΜΠΕ και προσδιορίζεται από τις αναγραφόμενες συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87, σε σχέση με τα όρια 
χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού (ΦΔ 
ΟΠΥΜ), χωροθετείται εντός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔ ΟΠΥΜ, και συγκεκριμένα 
μικρό τμήμα στα νότια του γηπέδου χωροθετείται εντός των «Περιοχών Προστασίας της Φύσης – 
3VΙ. Σημαντική περιοχή χλωρίδας Κορυφών Πάρνωνα», καθώς και σε περιοχή του Δικτύου 
NATURA 2000 (Κορυφές όρους Πάρνωνα και περιοχή Μονής Μαλεβής - κωδικός: GR 2520006), ενώ 
το μεγαλύτερο τμήμα του γηπέδου χωροθετείται «Στις εκτάσεις εκτός των περιοχών Απόλυτης 
Προστασίας της Φύσης, των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, της ζώνης Προστασίας Μουστού και 
των περιοχών με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης»  
Σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α., άρθρο 3 και για τις εν λόγω εκτάσεις αναφέρεται ότι : 
Για το μικρό τμήμα που ανήκει στις «Περιοχές Προστασίας της Φύσης» ισχύει: 
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 «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται για λόγους υγιεινής ασφάλειας, αποθήκευσης νερού και 
εξοικονόμησης ενέργειας με την εγκατάσταση μικρών εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) αποκλειστικά σύμφωνα με τις εξαιρέσεις του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α’129) 
και μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης». 

Ενώ για το υπόλοιπο μεγάλο τμήμα που χωροθετείται «Στις εκτάσεις εκτός των περιοχών 
Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, της ζώνης Προστασίας 
Μουστού και των περιοχών με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης» ισχύει: 
 Επιτρέπεται η χωροθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) περιλαμβανομένων των 

συνοδών έργων σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο και οδοποιίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. Επιτρέπεται η χωροθέτηση μονάδων Συμπαραγωγής, Ηλεκτρικής Ενέργειας και 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 του ν. 
3468/2006 (Α’ 129).   

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο Α του άρθρου 3 της παραπάνω Κ.Υ.Α.: 
 «Ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε δύο διαφορετικές περιοχές προστασίας θεωρούνται ενιαίες ως 

προς την αρτιότητα και τη μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση. Σε κάθε τμήμα τους όμως επιτρέπεται 
η χρήση και η δόμηση που επιτρέπεται στην αντίστοιχη περιοχή προστασίας στην οποία εμπίπτει 
αυτό.» 

Σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 518/02-07-2012, δελτίο αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από το 
επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού, η 
έκταση καλύπτεται κυρίως από Χορτολιβαδική βλάστηση.  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού εισηγείται 
θετικά για την υλοποίηση του εν λόγω έργου με τους ακόλουθους (γενικούς) περιβαλλοντικούς 
όρους (Π.Ο.): 
 Οι επεμβάσεις να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες για την κατασκευή των 

προβλεπομένων στη μελέτη (ΜΠΕ) τεχνικών έργων και να προβλεφτεί η αποκατάσταση των 
περιοχών επέμβασης (βλάστηση - γεωμορφολογικές αλλοιώσεις) μετά το πέρας της 
εργολαβίας. 

 Δεν θα εναποτεθούν ανεξέλεγκτα (ελάχιστη όχληση) τα υλικά εκσκαφών σε ρέματα, 
υδάτινους αποδέκτες και σε ζώνες με φυσική βλάστηση και θα ληφθεί κάθε απαραίτητο 
μέτρο για την αποτροπή παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού. 

 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην υπάρξει αλλαγή στη ροή των επιφανειακών 
υδάτων. 

 Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφών (μετά τον απαραίτητο διαχωρισμό και απαλλαγμένα από 
απορρίμματα ή λοιπά ξένα σώματα) θα επαναχρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση 
τυχόν γεωμορφολογικών αλλοιώσεων ή της βλάστησης όπου χρειαστεί. 

 Σε καμία περίπτωση να μη γίνει χρήση ζιζανιοκτόνων για την καταπολέμηση των φυτών 
στο γήπεδο της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. 

 Να δημιουργηθούν διάκενα στην περίφραξη (διαμέτρου τουλάχιστον 20 εκατοστών) ώστε 
να υποβοηθείται η ενδιάμεση κυκλοφορία ειδών της πανίδας. 
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 Δεν θα κατασκευασθούν βάσεις από σκυρόδεμα. Η στήριξη των φωτοβολταïκών πλαισίων 
να γίνει με κοχλίες πάκτωσης των στοιχείων στήριξης στο έδαφος. 

 Να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα πυροπροστασίας που θα προταθούν από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες. 

 Πριν από την έκδοση της ΑΕΠΟ να υποβληθεί στην αδειοδοτούσα αρχή αναλυτικός 
κατάλογος αποβλήτων, τα οποία θα προσδιορίζονται με κωδικό ΕΚΑ, καθώς και περιγραφή 
της προτεινόμενης διαχείρισή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4014/11 

 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο φωτοβολταϊκός σταθμός (Φ/Σ) τεθεί εκτός 
λειτουργίας, ο κύριος του έργου υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει τους 
χώρους (όπως, απομάκρυνση φωτοβολταïκών πλαισίων, ηλεκτρολομηχανολογικού 
εξοπλισμού, ηλεκτρικών γραμμών) της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, με την επαναφορά 
κατά το δυνατό στην αρχική κατάστασή τους. Όλος ο παραγωγικός και υποστηρικτικός 
εξοπλισμός θα διατεθεί προς ανακύκλωση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις εναλλακτικής 
διαχείρισης, η διαχείρισή του δε, θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
ΣΥΝΤΑΞΗ 

 
Δήμος Αναστόπουλος 

MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος 
Στέλεχος Τμήματος Προστασίας 

Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού 
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Θέμα 16ο: Γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση «Φωτοβολταϊκού Σταθμού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΑΚΜΩΝ Α.Ε.» συνολικής 

ισχύος 99,36 KWp στην θέση «Ράχες» της Τ.Κ. Μελιγούς, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας» 

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Γενική Διεύθυνση 
Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
Πελοποννήσου, έχει διαβιβαστεί στον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού 
το με α.π. 1080/12-06-2012 έγγραφό της, για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων της ίδρυσης «Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής 
ισχύος 99,36 KWp στη θέση «Ράχες» της Τ.Κ. Μελιγούς, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας 
όπως προβλέπεται από: 

1. Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ 353/ΑΠΠ/6.9.2010), όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει της 
Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 26524, ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16.6.2011) και ισχύει. 

2. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/14.03.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.03.03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το 
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άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ & 96/61/ΕΕ και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 91)».  

3. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α’ 129) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 3851/2010 (Α’ 85) και ισχύουν. 

4. Κ.Υ.Α. 104247 (ΦΕΚ 663Β/26.05.06) «Διαδικασία Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. έργων ΑΠΕ σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002. 

5. Εγκύκλιος 107100/29.08.06 της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης  έργων ΑΠΕ. 

6. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Αριθμ. Η.Π.15393/2332 (ΦΕΚ 1022 Β/05.08.02) «περί 
κατάταξης δημόσιων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες», όπως αυτή 
συμπληρώθηκε από Υ.Α Α.Οικ.145799 (ΦΕΚ 1002 Β.18.07.05) και όπως αντικαταστάθηκε με 
τον Ν.3851/2010, άρθρο 8. 

7. Του άρθρου 8 Ν.3851/2010 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Γενικά στοιχεία – Περιγραφή του έργου 
Η περιοχή μελέτης ανήκει στην Π.Ε. Αρκαδίας και απέχει από την πόλη του Άστρους περίπου 8,5 
χιλιόμετρα. Το εν λόγω αγροτεμάχιο στο οποίο προτείνεται να γίνει η εγκατάσταση της 
δραστηριότητας είναι εκτός σχεδίου. Η θέση που θα διαμορφωθεί το Φ/Β πάρκο βρίσκεται σε μη 
καλλιεργήσιμη έκταση. Τα τεχνικά έργα που θα εκτελεσθούν (εκσκαφές, διάστρωση χαλικιών 
κ.λπ.) θα προκαλέσουν επιπτώσεις προσωρινού χαρακτήρα. Το αγροτεμάχιο αποτελεί 
καλλιεργήσιμη έκταση με δυνατότητα πρόσβασης από αγροτικό δρόμο και κατά τη φάση της 
εγκατάστασης η οποία θα διαρκέσει έξι μήνες κατά το μέγιστο, δε θα απαιτηθούν επιπρόσθετα 
έργα (π.χ. διάνοιξη οδών, ισοπέδωση εδαφών κ.λπ.). 
Σύμφωνα με τις συντεταγμένες του οικοπέδου ο Φ/Β σταθμός εμπίπτει εντός των ορίων χωρικής 
αρμοδιότητας του ΦΔ ΟΠΥΜ, και συγκεκριμένα εντός των «Περιοχών Προστασίας της Φύσης –3 IV. 
Σημαντική περιοχή χλωρίδας Κορυφών Πάρνωνα» που καθορίζει το παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. υπ’ 
αριθμ. 33999/2010. Η περιοχή του έργου βρίσκεται εντός περιοχής Natura 2000 με τον κωδικό GR 
2520006 «Όρος Πάρνωνας & περιοχή Μαλεβής». Ο Φ/Β σταθμός θα έχει συνολική ισχύ 99,36 KWp 
και θα αποτελείται από 432 Φ/Β στοιχεία ενδεικτικού τύπου Solarwatt AG, M230-60 GET-AK 
ονομαστικής ισχύος 230 Wp, τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου με 3 αντιστροφείς (inverters). 
Το Φ/Β σύστημα θα εγκατασταθεί σε οικόπεδο εμβαδού 14.032,81 m2. 
Συνδεσμολογία-σύνδεση με δίκτυο της ΔΕΗ 
Η διασύνδεση του Φ/Β σταθμού θα γίνει μέσω νέας γραμμής Χαμηλής Τάσης, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της ΔΕΗ. Η γραμμή αυτή θα διοχετεύσει τη παραγόμενη ενέργεια στο υφιστάμενο 
τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής. Στην έξοδο του Φ/Β σταθμού θα τοποθετηθεί κατάλληλος 
μετρητής για την ορθή τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί και 
αντικεραυνική προστασία, με περιμετρική – θεμελιακή και ενδιάμεση γείωση στις Φ/Β  σειρές, από 
γαλβανισμένη ταινία και αγωγό.  
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Επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο 
Η εγκατάσταση θα γίνει επί του εδάφους. Στο γήπεδο εγκατάστασης δε θα τοποθετηθούν άλλες 
κατασκευές πέραν του οικίσκου ελέγχου και του μετρητή της ΔΕΗ στα όρια του οικοπέδου. Δεν θα 
κατασκευασθούν άλλα κτίρια, ενώ η ίδια η λειτουργία της εγκατάστασης, δεν πρόκειται να 
δημιουργήσει ανάγκες σε εργατικό δυναμικό και να επιφέρει αλλαγές στο δομημένο περιβάλλον 
της περιοχής. Η εγκατάσταση θα γίνει εκτός ζωνών/περιοχών ιστορικού & πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. Δεν πρόκειται τόσο η εγκατάσταση όσο και η λειτουργία της μονάδος να επηρεάσει 
με οποιονδήποτε τρόπο το ιστορικό ή/ και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής.  
Στόχος, σημασία και αναγκαιότητα του έργου 
Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ενέργεια και η πώληση 
αυτής προς το Δημόσιο (ΔΕΗ-ΔΕΣΜΗΕ). Στόχος του έργου είναι η εκμετάλλευση της υπάρχουσας 
ηλιακής ακτινοβολίας της περιοχής, η οποία χαρακτηρίζεται σε σχέση με τις άλλες περιοχές της 
Ελλάδας από υψηλό ηλιακό δυναμικό και η μετατροπή της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας 
σε ηλεκτρική.  
Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης 
Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται στη θέση «Ράχες» της Τ.Κ. Μελιγούς του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 
στον Νομό Αρκαδίας.  
Τα είδη πανίδας που απαντώνται στην περιοχή είναι τυπικά είδη αυτού του τύπου Δασικών 
Οικοσυστημάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται α) θηλαστικά: σαρκοφάγα (αλεπούδες, κουνάβια, 
ασβοί, τσακάλια, λαγοί, νυφίτσες), εντομοφάγα (σκαντζόχοιροι) τρωκτικά, β) ερπετά: φίδια, 
σαύρες και χελώνες, γ) αμφίβια: φρύνοι, δ) πτηνά: κυρίως στρουθιόμορφα (κορυδαλλοί, συλβιίδες, 
παπαδίτσες τσίχλες, κελάδες, σουσουράδες, κορακοειδή, σπουργίτες, σπίζες, κ.ά.) και αρπακτικά 
(αετοί, γεράκια και γλαύκες), και δ) μεγάλη ποικιλία ασπονδύλων (κυρίως αρθρόποδα) που 
στηρίζουν τις προηγούμενες τάξεις σπονδυλωτών στα τροφικά δίκτυα των περιοχών αυτών. 
Γνωμοδότηση Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
Η θέση του οικοπέδου όπως αυτό απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο τοπογραφικό χάρτη της 
ΜΠΕ και προσδιορίζεται από τις αναγραφόμενες συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87, σε σχέση με τα όρια 
χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού (ΦΔ 
ΟΠΥΜ), χωροθετείται εντός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔ ΟΠΥΜ, και συγκεκριμένα 
εντός των «Περιοχών Προστασίας της Φύσης –3 IV. Σημαντική περιοχή χλωρίδας Κορυφών 
Πάρνωνα», καθώς και σε περιοχή του Δικτύου NATURA 2000 (Κορυφές όρους Πάρνωνα και 
περιοχή Μονής Μαλεβής - κωδικός: GR 2520006). Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. Γ της Κ.Υ.Α. υπ’ 
αριθμ. 33999 (ΦΕΚ 353/ΑΠΠ/6.9.2010): 
«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται προσθήκες για λόγους υγιεινής ασφάλειας, αποθήκευσης νερού και 
εξοικονόμησης ενέργειας με την εγκατάσταση μικρών εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ) αποκλειστικά σύμφωνα με τις εξαιρέσεις του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α’129) και μόνο μετά τη 
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης». 
Σύμφωνα με την ΜΠΕ δεν τεκμηριώνονται πως θα εγκατασταθεί ΦΒ Σταθμός παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας για λόγους υγιεινής ασφάλειας, αποθήκευσης νερού και εξοικονόμησης 
ενέργειας. 
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Σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 517/02-07-2012, δελτίο αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από το 
επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού, η 
έκταση καλύπτεται κυρίως από είδη όπως Quercus coccifera – Πουρνάρι, Crataegus sp. Κράταιγος 
και μεμονωμένα άτομα του είδους Juniperus drupacea –Δρυπώδης Άρκευθος (Δενδρόκεδρος).  
Σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, ο τύπος οικοτόπου 9560 - Ενδημικά δάση με Juniperus spp. 
(όπου ανήκει και το είδος Juniperus drupacea), που συναντάται στην περιοχή, αποτελεί οικότοπο 
σημαντικό για την προστατευόμενη περιοχή. Ενδεχόμενη εγκατάσταση ΦΒ Σταθμού στην εν λόγω 
περιοχή θα επιφέρει και απώλεια του ανωτέρω είδους. Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & 
Υγροτόπου Μουστού σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει θετικά για την 
εγκατάσταση ΦΒ Σταθμού σε χώρο με εμφάνιση των προστατευόμενων ειδών. 
Με βάση τα ανωτέρω ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού εισηγείται 
αρνητικά για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.  

 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ 
 
 

Δήμος Ν. Αναστόπουλος 
M.Sc. Μηχανικός Περιβάλλοντος  

Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού 
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Άστρος, 10/7/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 544 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

4/11/2011 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών «Νομικής Υποστήριξης», και την από 29/6/2012 (α.π. 520/2012) 

παραλαβή της συμφωνηθείσας Έκθεσης Εκτελεσθέντος Έργου για το Ά εξάμηνο 2012, μετά από ποιοτική και 

ποσοτική εξέταση των παραδοτέων υπηρεσιών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη είναι τα 

σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

 Έκθεση Εκτελεσθέντος Έργου για το διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2012 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Βαξεβανίδου Ζαφείρω Τρυφωνόπουλος Γεώργιος Μπόγλης Αργύριος 
 

http://www.fdparnonas.g/�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

 
1:ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   

2:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  

 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

3:ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  4:ΚΩΔ.  

5:ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   6:ΚΩΔ.  
7:ΜΕΤΡΟ   8:ΚΩΔ.  
9:ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ   10:ΚΩΔ.  
11:ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ   12:ΚΩΔ.   

 
13:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

14:ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

15:ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

ΕΥΡΩΤΑ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΣΠΑΡΤΗΣ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ  

16: Α/Α 
ΤΔΔ 

17: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 18: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1 437 01/06/2012   

 
19: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού 

20: ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μαρία Αναγνωστοπούλου ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
&ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ Πρόεδρος ΔΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τρίπολη – ΤΚ 221 00 



21: ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / 
ΑΡΜΟΔΙΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μπόγλης Αργύριος  ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ Στέλεχος Τμήματος Επόπτευσης/ Φύλαξης & 
Εφαρμογών Διαχείρισης και Τμήματος Προστασίας & 
Διαχείρισης  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άστρος – Τ.Κ. 22001 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2755022021 FAX 2755022025 E-MAIL ampogli
s@fdpar
nonas.gr  

 
22: ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού 

23: ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μαρία Αναγνωστοπούλου ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
&ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ Πρόεδρος ΔΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τρίπολη – ΤΚ 221 00 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2755022021 FAX 2755022025 E-MAIL info@fd
parnona
s.gr  

 
24: ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού 

25: ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μαρία Αναγνωστοπούλου ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
&ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ Πρόεδρος ΔΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τρίπολη – ΤΚ 221 00 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2755022021 FAX 2755022025 E-MAIL info@fd
parnona
s.gr  

 
26: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 
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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά 
κ.α. χαρακτηριστικά της. 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά την επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού για την υλοποίηση δράσεων απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία του.  

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν: 

 γνωμοδοτήσεις, αυτοψίες και έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων για νέα ή υφιστάμενα έργα και 
δραστηριότητες στα όρια των περιοχών ευθύνης των ΦΔΠΠ, 

 άμεσες δράσεις και μικρής κλίμακας παρεμβάσεις προστασίας και διαχείρισης οικοσυστημάτων και ειδών, 

 δράσεις προσέλκυσης κοινού και ανάπτυξης συστήματος εξασφάλισης πόρων (δραστηριότητες και εκδηλώσεις 
με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του ΦΔΠΠ), 

 υπηρεσίες υποστήριξης για μελέτες και τεχνικά έργα τα οποία αδυνατούν οι ΦΔΠΠ να υλοποιήσουν λόγω 
έλλειψης κατάλληλης διαχειριστικής επάρκειας. 

 έκτακτες ανάγκες και απρόβλεπτα 
Η προστατευόμενη περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού χαρακτηρίστηκε ως προστατευόμενη με την Κ.Υ.Α. 
υπ’ αριθμ. 33399 (ΦΕΚ 353/ΑΑΠ/6-9-2010) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2742/1999, τη διαχείριση, 
προστασία και λειτουργία της περιοχής έχει αναλάβει ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ο 
οποίος συστάθηκε με το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-9-2002). 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους 
υποέργων της Πράξης)  

Η πράξη θα υλοποιηθεί με έξι (6) υποέργα. 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Υλικά προώθησης και ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης  
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν στην πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομάδων επισκεπτών 
των Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, Αγίου Πέτρου και Καστάνιτσας. 

Μέσα από την υλοποίηση του παρόντος υποέργου ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
αποσκοπεί: 

• Στην εφαρμογή και ενίσχυση του προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.  

• Στην ανάπτυξη συστήματος εξασφάλισης πόρων του Φορέα Διαχείρισης με την πώληση των προϊόντων για την 
άμεση οικονομική ενίσχυση του. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων  
Οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων αφορούν σε δαπάνες του 
Φορέα Διαχείρισης για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Το υποέργο κρίνεται απαραίτητο για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυψαν από την καθημερινή χρήση τους, καθώς και για την γενική αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών.  

Επιπλέον δαπάνες αφορούν σε συντηρήσεις ξύλινων κουφωμάτων και κατασκευή στεγάστρων σε εισόδους των κέντρων 
ενημέρωσης, τοποθέτηση συστήματος συναγερμού για την προστασία του εξοπλισμού που διαθέτει ο Φορέας 
Διαχείρισης, τοποθέτηση συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού, τοποθέτηση φωτιστικών, προμήθεια εξοπλισμού 
σκίασης παραθύρων, κ.α.  

Επίσης, προμήθεια δύο πλαστικών ντουλαπών για την αποθήκευση υλικών καθαριότητας και μιας ξύλινης ντουλάπας για 
την ασφαλή αποθήκευση του τεχνικού εξοπλισμού (παρακολούθησης, φύλαξης, ερευνητικού κλπ) του Φορέα Διαχείρισης 
καθώς και την τήρηση του αρχείου του. 



ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Συντήρηση εξοπλισμού και οχημάτων  
Οι δαπάνες εξοπλισμού επισκευών και συντηρήσεων αφορούν δαπάνες του Φορέα Διαχείρισης περιλαμβάνουν την 
επισκευή και συντήρηση των τεσσάρων (4) οχημάτων του Φορέα Διαχείρισης. Η χρήση των οχημάτων κρίνεται 
απαραίτητη για την επαρκή φύλαξη του συνόλου της έκτασης της Προστατευόμενης Περιοχής (περίπου 1.147.010 
στρέμματα), καθώς και για την διενέργεια αυτοψιών στα πλαίσια παροχής γνωμοδοτήσεων και τον έλεγχο τήρησης 
περιβαλλοντικών όρων για νέα ή υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες στα όρια των περιοχών ευθύνης των ΦΔΠΠ. 

Οι ενέργειες συντήρησης των οχημάτων κρίνεται απαραίτητη σε ετήσια βάση για τους προαναφερθείσες σκοπούς. 
Επίσης, είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν και επιπλέον ιδίου είδους δαπάνες (π.χ. επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή 
λοιπού εξοπλισμού), οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΤΔΠΠ του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Δράσεις προσέλκυσης κοινού  
Η υλοποίηση του υποέργου αφορά στις ακόλουθες προμήθειες: 

• Πτυσσόμενο εκθετήριο. 

• Πτυσσόμενο σκίαστρο. 

Η σκοπιμότητα υλοποίησης του υποέργου αφορά: 

Στην ετήσια συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε πληθώρα εκδηλώσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα στo πλαίσιο 
υλοποίησης του προγράμματος ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης με απώτερο σκοπό την πληροφόρηση των επισκεπτών 
για διάφορα θέματα που αφορούν στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και στα έργα που υλοποιεί στην 
προστατευόμενη περιοχή. Οι δραστηριότητες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης περιλαμβάνουν συμμετοχή του Φορέα 
Διαχείρισης σε εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις ποικίλου χαρακτήρα (τοπικών προϊόντων, πολιτιστικά κλπ).  

Η παραπάνω δραστηριότητα θα διευκολυνθεί σημαντικά με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού όπως είναι αυτός του 
πτυσσόμενου εκθετηρίου και του σκιάστρου. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Προμήθειες 
Η υλοποίηση του υποέργου αφορά στις ακόλουθες προμήθειες: 

• Ψυγειοκαταψύκτη και καταψύκτη διατήρησης δειγμάτων πανίδας/χλωρίδας της προστατευόμενης περιοχής του 
Φορέα Διαχείρισης. 

• Απαραίτητου εξοπλισμού για την ασφαλή κατάβαση σε σπήλαια και καταβόθρες της περιοχής ευθύνης του 
Φορέα Διαχείρισης. 

Η σκοπιμότητα υλοποίησης του υποέργου αφορά: 

• Στην καταγραφή της πανίδας και χλωρίδας της προστατευόμενης περιοχής του Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου 
Μουστού περιλαμβάνει και τη συλλογή δειγμάτων χλωρίδας και πανίδας. Τα δείγματα αυτά χρειάζεται να 
συντηρηθούν ή να διατηρηθούν για χρονικό διάστημα σε συνθήκες ψύξης ή κατάψυξης πριν την τελική τους 
επεξεργασία για τις συλλογές χλωρίδας και πανίδας του Φορέα Διαχείρισης. Οι συλλογές δειγμάτων είναι 
αναγκαίο να δημιουργηθούν καθώς θα βοηθήσουν στην επιστημονική καταγραφή της βιοποικιλότητας της 
περιοχής ευθύνης του Φορέα, σε πιθανές συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής 
αλλά και στις δράσεις ενημέρωσης του κοινού. Προμήθεια ψυγείου και καταψύκτη διατήρησης δειγμάτων 
πανίδας/χλωρίδας της προστατευόμενης περιοχής του Φορέα Διαχείρισης. 

• Στην καταγραφή και μελέτη της βιοποικιλότητάς των μικρών απομονωμένων πληθυσμών ειδών και 
μικροοργανισμών που είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε δημογραφικά και περιβαλλοντικά προβλήματα και 
συχνά δεν απαντώνται πουθενά αλλού στον κόσμο (τοπικά ενδημικά), τα οποία διαβιούν σε σπήλαια και 
καταβόθρες. Ειδικότερα για τα σπήλαια της περιοχής ευθύνης του Φορέα αλλά και αυτά εκτός ευθύνης του 
Φορέα σε όμορες περιοχές, το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα προγραμματίζει να καταγράψει και να 



μελετήσει τη βιοποικιλότητά τους, καθώς δεν έχουν μελετηθεί καθόλου μέχρι στιγμής και υπάρχουν 
επιστημονικά δεδομένα από σπήλαια της Πελοποννήσου που πιθανολογούν την ύπαρξη ειδών ενδημικών σε 
κάποια από αυτά. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και επιστημονικής εποπτείας για 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας  
Η υλοποίηση του υποέργου αφορά στις ακόλουθες υπηρεσίες: 

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναδιαμόρφωσης της υπάρχουσας έκθεσης του Κέντρου Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας ώστε να εμπλουτιστεί και να συμπληρωθεί. 

• Υπηρεσίες επιστημονικής εποπτείας της α) διαμόρφωσης του χώρου στο ισόγειο του Κέντρου Ενημέρωσης ώστε 
να λειτουργήσει ως χώρος για προβολές, συζητήσεις κλπ. και παράλληλα να διαμορφωθεί με ιστορικά εκθέματα, 
β) διαμόρφωσης του χώρου στο υπόγειο του κτιρίου ώστε να διαμορφωθεί μια μικρή Θεματική Λαογραφική 
Έκθεση όπου θα αναβιώσουν τρία παραδοσιακά επαγγέλματα σχετικά με τον Πάρνωνα και το χωριό. 

Η σκοπιμότητα υλοποίησης του υποέργου αφορά: 

• Στην αναδιαμόρφωση του Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας. Ο εμπλουτισμός της υπάρχουσας έκθεσης θα 
συμβάλλει περαιτέρω στην τουριστική ανάπτυξη της προστατευόμενης περιοχής και ταυτόχρονα θα αποτελέσει 
ένα αποτελεσματικό εργαλείο ανάδειξης της διαχρονικής συνύπαρξης των ανθρώπου με την φύση.  

• Στη διαμόρφωση του χώρου στο ισόγειο του Κέντρου Ενημέρωσης ώστε να λειτουργήσει ως χώρος για προβολές, 
συζητήσεις κλπ. και παράλληλα να διαμορφωθεί με ιστορικά εκθέματα που θα αναφέρονται στην ιστορική- 
λαογραφική διαδρομή του χωριού αλλά και του Δημοτικού Σχολείου, ενώ είναι απαραίτητο να έχει αναφορές 
στην Τσακώνικη Διάλεκτο, δεδομένου ότι η Καστάνιτσα είναι ένα από τα μόλις οκτώ Τσακονοχώρια που μιλούν 
ακόμα και σήμερα την διάλεκτο αυτήν, με ιστορία τριών χιλιάδων χρόνων. 

• Στη διαμόρφωση του χώρου στο υπόγειο του κτιρίου ώστε να διαμορφωθεί μια μικρή Θεματική Λαογραφική 
Έκθεση όπου θα αναβιώσουν τρία παραδοσιακά επαγγέλματα σχετικά με τον Πάρνωνα και το χωριό: του 
ασβεστοποιού (καμινιάρη), του αγωγιάτη και του υλοτόμου. Παράλληλα να τοποθετηθούν κλειστές προθήκες με 
συλλογές που θα προβάλουν τις τέχνες, τα εργαλεία, τα μέσα, τα είδη που χρησιμοποιούσαν οι ντόπιοι στο σπίτι, 
στο χωράφι , στο εμπόριο, στις συναλλαγές , στις καθημερινές ασχολίες , στις προσωπικές τους ανάγκες κλπ. και 
να συνοδευτούν από το απαραίτητο φωτογραφικό ιστορικό υλικό. 

 

3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου) 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Υλικά προώθησης και ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης  
Ενδεικτικά τα παραδοτέα του υποέργου είναι: 

• καπέλα (πλατύγυρα), με λογότυπο Φορέα. 

• καπέλα τύπου (baseball) με λογότυπο Φορέα στην μπροστινή επιφάνεια του, σε διάφορα χρώματα. 

• T-shirt μακό ανδρικά, με λογότυπο Φορέα, σε διάφορα χρώματα. 

• T-shirt μακό γυναικεία, με λογότυπο Φορέα, σε διάφορα χρώματα. 

• μπλούζες μακρυμάνικες (φούτερ με κουκούλα) με λογότυπο Φορέα, σε διάφορα χρώματα. 

• θεματικές Κονκάρδες (Τσακάλι, λογότυπο Φορέα, κλπ.) 



ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων  
Ενδεικτικά τα παραδοτέα του υποέργου είναι: 

• συντηρήσεις και επιδιορθώσεις των ξύλινων κουφωμάτων. 

• στέγαστρα εισόδου των κέντρων ενημέρωσης. 

• σύστημα συναγερμού. 

• σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού.  

• τέσσερις κουρτίνες τύπου roller ολικής συσκοτίσεως (blackout) διαστάσεων ανά παράθυρο 1,20χ1,50.  

• ένα καζανάκι. 

• τρεις βρύσες. 

• καθαρισμός αποχέτευσης.  

• παροχή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των υλικών) για τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
και εξοπλισμού. 

• μία πλαστική ντουλάπα με ράφια. 

• μία πλαστική ντουλάπα με χώρισμα. 

• μια ξύλινη ντουλάπα με ράφια και πόρτες που κλειδώνουν  

• μία συσκευή κρεμαστή κρεμοσάπουνου. 

• μία θήκη κρεμαστή για χειροπετσέτες. 

• μία πλαστική θήκη κρεμαστή για χαρτί τουαλέτας. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Συντήρηση εξοπλισμού και οχημάτων  
Ενδεικτικά τα παραδοτέα του υποέργου είναι: 

• Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση (service) των τεσσάρων (4) αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
λοιπού εξοπλισμού. 

• Λοιπές επισκευές των οχημάτων του Φορέα Διαχείρισης. 

• Επισκευή και συντήρηση των βυτίων πυρόσβεσης του Φορέα Διαχείρισης. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Δράσεις προσέλκυσης κοινού  
Ενδεικτικά τα παραδοτέα του υποέργου είναι: 

• 1 πτυσσόμενο εκθετήριο 

• 1 πτυσσόμενο σκίαστρο 

 

 



ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Προμήθειες 
Ενδεικτικά τα παραδοτέα του υποέργου είναι: 

• ζώνες αναρρίχησης, κράνη αναρρίχησης, σχοινιά αναρρίχησης, φακοί κεφαλής, κρίκοι-φρένα-ιμάντες-πιάστρες, 
οχτάρια αναρρίχησης, αναβατήρες αναρρίχησης, γάντια καταρρίχησης κλπ. 

• ένα ψυγείο  

• ένας καταψύκτης. 

• βιβλιοθήκη διαστάσεων (78 x 41 x 200 cm), κλειστή στην πρόσοψη με πόρτες που κλειδώνουν (τουλάχιστον 
πέντε (5)  ραφιών) 

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και επιστημονικής εποπτείας για 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας 
Ενδεικτικά τα παραδοτέα του υποέργου είναι: 

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών της αναδιαμόρφωσης (εμπλουτισμός και συμπλήρωση) της υπάρχουσας 
έκθεσης του Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας. 

• Υπηρεσίες επιστημονικής εποπτείας της α) διαμόρφωσης του χώρου στο υπόγειο του κτιρίου ώστε να 
διαμορφωθεί μια μικρή Θεματική Λαογραφική Έκθεση, β) διαμόρφωσης του χώρου στο ισόγειο του Κέντρου 
Ενημέρωσης ώστε να λειτουργήσει ως χώρος για προβολές, συζητήσεις κλπ. και παράλληλα να διαμορφωθεί με 
ιστορικά εκθέματα. 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

29: 
Α/Α 

30: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 31: ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 32: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. Υλικά προώθησης και ενημέρωσης/ 
ευαισθητοποίησης  

Προμήθειες 6.300,00 ευρώ 

2. Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων  Παροχή υπηρεσιών 
εκτός Τεχνικής 
Μελέτης 

13.600,00 ευρώ 

3. Συντήρηση εξοπλισμού και οχημάτων  Παροχή υπηρεσιών 
εκτός Τεχνικής 
Μελέτης 

2.000,00 ευρώ 

4. Δράσεις προσέλκυσης κοινού  Προμήθειες 5.200,00 ευρώ 

5.  Προμήθειες  Προμήθειες 4.900,00 ευρώ 

6. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
επιστημονικής εποπτείας για Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας 

Παροχή υπηρεσιών 
εκτός τεχνικής μελέτης 

8.000,00 ευρώ  



 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

33: 
Α/Α 

34: ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

35: ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

36: ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ/ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

37: ΗΜ/ΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

38: ΗΜ/ΝΙΑ 
ΝΟΜΙKΗΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

1. Π.Δ. 
118/2007 

Διαδικασία με 
διαπραγμάτευση με 
δημοσίευση 
προκήρυξης 
επισπευσμένη 

15/07/2012 15/07/2012 10/08/2012 

2. Π.Δ. 
118/2007 

Διαδικασία με 
διαπραγμάτευση με 
δημοσίευση 
προκήρυξης 
επισπευσμένη 

15/07/2012 15/07/2012 10/08/2012 

3. Άλλο Διαδικασία με 
διαπραγμάτευση 
χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης 

  15/07/2012 

4. Π.Δ. 
118/2007 

Διαδικασία με 
διαπραγμάτευση με 
δημοσίευση 
προκήρυξης 
επισπευσμένη 

15/07/2012 15/07/2012 10/08/2012 

5. Άλλο Διαδικασία με 
διαπραγμάτευση 
χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης 

  15/07/2012 

6. Π.Δ. 
60/2007 

Διαδικασία με 
διαπραγμάτευση με 
δημοσίευση 
προκήρυξης 

15/07/2012 15/07/2012 10/08/2012 

 
39: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 15 – 07 - 2012 40: ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31 – 10 - 2012 

 
41:ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 3,5 μήνες 

 
42:ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Ενδεχόμενοι κίνδυνοι που μπορεί να υπάρξουν στην μη πιστή τήρηση των χρόνων υλοποίησης των υποέργων και 
γενικότερα της πράξης βάσει του σχεδιασμού υλοποίησης της είναι: 

• Ενστάσεις των υποψήφιων αναδόχων των υποέργων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού αξιολόγησης 
αναδόχου. 

• Ασφαλιστικά μέτρα υποψηφίων κατά του διαγωνισμού ή κατά της επιτροπής αξιολόγησης ή κατά της 
Αναθέτουσας Αρχής (Διοικητικό Συμβούλιο). 

• Καθυστέρηση έκδοσης όπου απαιτείται σχετικών αδειών από τις αρμόδιες αρχές στην διάρκεια υλοποίησης του 
Φυσικού αντικειμένου.  



• Άρνηση αναδόχου να αναλάβει το υποέργο με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση στην ανάθεση στον 1ο 
επιλαχόντα εφόσον υπάρχει. 

• Άγονος διαγωνισμός λόγω μη συμμετοχής υποψηφίων με αποτέλεσμα να απαιτείται επαναπροκήρυξη του 
υποέργου με σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίησή του. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
 

43: ΦΑΣΗ / ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ  

Συνοπτική περιγραφή:  

• Την εξουσιοδότηση της προέδρου του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου για υποβολή της πρότασης 
χρηματοδότησης για το έτος 2012 από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (Αριθμός απόφασης 61/15-5-2012)  

• Έγκριση συστήματος διαχειριστικής επάρκειας και ορισμός υπευθύνου συστήματος από το Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης (Αριθμός συνεδρίασης 5/9-9-2009) 

• Απόκτηση επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ 
(Α.Π. 175326/16-4-2010) 

 
44: ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ; ΝΑΙ  ΟΧΙ  ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Χ 

45: ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

 

ΤΜΗΜΑ Δ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

46: ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΡΑΞΗ: 

• Ανάδειξη και προστασία τοπίων 

• Ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε ότι 
αφορά τη σημασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων 
για την ποιότητα ζωής καθώς και της προληπτικής δράσης για 
την προστασία τους 

47: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Προώθηση της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της προστασίας 
της φύσης, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών Natura 2000, 
ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

48: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ Χ 
Περιγράψτε: 
49: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ  ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ Χ 

Περιγράψτε: 

50: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ Χ 
Περιγράψτε: 



51: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΤΙΚΕΣ Χ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ  
Περιγράψτε: 

Η πράξη θα έχει έμμεσες θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον με την χρήση των προμηθειών με απώτερο σκοπό τη 
προστασία και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. 

52: ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

 
 

53: Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ;  ΝΑΙ  ΟΧΙ Χ 
54: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΕΡΓΟΥ  
55: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  
56: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ή ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  

 
57: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΑΞΗΣ  

 

ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 

58:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  
Αναφέρατε τη συνέργεια της πράξης με επιμέρους τομεακές πολιτικές και συμβολή της στην υλοποίηση των στόχων (εθνικών και 
ευρωπαϊκών)  

 

 
 

59:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΑΞΕΙΣ 

(α) Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία   

(β) Πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές  
60: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

(α) Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία  

(β) Πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές  
Παρατηρήσεις 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
61: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Κανονικό   Μεικτό  Εξαιρούμενο  Χ 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

62: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 

63:ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
64: ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ 

ΧΠ   

2012 201.. 201.. ΣΥΝΟΛΟ 201.. 201.. 201.. ΣΥΝΟΛΟ 

1. 6.300,00   6.300,00     

2. 13.600,00   13.600,00     

3. 2.000,00   2.000,00     

4. 5.200,00   5.200,00     

5. 4.900,00   4.900,00     

6. 8.000,00   8.000,00     

65: ΣΥΝΟΛΑ 40.000,00   40.000,00     

 

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

66. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας (175326/16-4-2010/ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής/Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) τύπου Β’. 



 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ)  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

4. Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη του Δικαιούχου εκτός από τα 
γραμμοσκιασμένα πεδία, τα οποία συμπληρώνονται από το Πράσινο Ταμείο. 

5. Όπου ζητείται επιλογή απάντησης (π.χ. ΝΑΙ ή ΟΧΙ) σημειώνεται Χ στο αντίστοιχο πεδίο.  

 

 

ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα της Πράξης) 

Στο Τμήμα Α του Τεχνικού Δελτίου Πράξης συμπληρώνονται γενικά στοιχεία της ταυτότητας της 
Πράξης, καθώς και στοιχεία σχετικά με τους Φορείς που εμπλέκονται στον προγραμματισμό, στην 
υλοποίηση, χρηματοδότηση και λειτουργία της Πράξης.  

6. Κωδικός Πρόσκλησης: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός της Πρόσκλησης από το Τμήμα 
Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Ελέγχου του Πράσινου Ταμείου. 

7. Τίτλος Πράξης: Συμπληρώνεται ο τίτλος της Πράξης. 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

8. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Συμπληρώνεται από το Πράσινο Ταμείο.  

9. Κωδικός: Συμπληρώνεται από το Πράσινο Ταμείο.  

10. Άξονας Προτεραιότητας: Συμπληρώνεται από το Πράσινο Ταμείο.  

11. Κωδικός: Συμπληρώνεται από το Πράσινο Ταμείο.  

12. Μέτρο: Συμπληρώνεται από το Πράσινο Ταμείο.  

13.  Κωδικός: Συμπληρώνεται από το Πράσινο Ταμείο.  

14. Κατηγορία Δράσεων: Συμπληρώνεται από το Πράσινο Ταμείο.  

15. Κωδικός: Συμπληρώνεται από το Πράσινο Ταμείο.  



16.  Πηγή Χρηματοδότησης: Συμπληρώνεται από το Πράσινο Ταμείο.  

17.  Κωδικός: Συμπληρώνεται από το Πράσινο Ταμείο.  

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

18. Περιφέρεια: Συμπληρώνεται η Περιφέρεια, στην οποία υλοποιείται η Πράξη Σε περίπτωση που η 
Πράξη χωροθετείται σε περισσότερες Περιφέρειες συμπληρώνονται περισσότερες γραμμές, με 
ανάλογο τρόπο.  

Στην περίπτωση οριζόντιας Πράξης δε συμπληρώνονται τα πεδία 13, 14 και 15. 

19.  Νομός: Συμπληρώνεται ο Νομός, στον οποίο υλοποιείται η Πράξη. Σε περίπτωση που η Πράξη 
χωροθετείται σε περισσότερους Νομούς συμπληρώνονται περισσότερες γραμμές, με ανάλογο τρόπο.  

20. Δήμος: Συμπληρώνεται ο Δήμος, στον οποίο υλοποιείται η Πράξη. Σε περίπτωση που η Πράξη 
χωροθετείται σε περισσότερους Δήμους συμπληρώνονται περισσότερες γραμμές, με ανάλογο τρόπο.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 

21. Α/Α ΤΔΠ: Συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός Τεχνικού Δελτίου Πράξης (κατά την πρώτη υποβολή 
ΤΔΠ λαμβάνει την τιμή 1).  

22. Πρωτόκολλο Δικαιούχου: Συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία 
πρωτοκόλλου του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) του Δικαιούχου, ως εξερχομένου εγγράφου 
(αφορά την πρώτη υποβολή ΤΔΠ καθώς και κάθε μεταγενέστερο αίτημα του Δικαιούχου για 
τροποποίηση του ΤΔΠ).  

23. Πρωτόκολλο Πράσινου Ταμείου: Συμπληρώνεται από το Πράσινο Ταμείο.  

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

24. Δικαιούχος: Συμπληρώνεται η επωνυμία του Φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση 
της Πράξης και ορίζεται ως Δικαιούχος.  

25. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του Νόμιμου 
Εκπροσώπου του Δικαιούχου. Νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου είναι το φυσικό πρόσωπο, το 
οποίο έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το Δικαιούχο.  

26. Υπευθύνου της Στοιχεία Πράξης / Αρμόδιου Επικοινωνίας: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του 
στελέχους του Δικαιούχου που ορίζεται να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται την υλοποίηση της 
Πράξης, καθώς και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση αυτής. Το 
στέλεχος αυτό που έχει συνολική εικόνα για την Πράξη, έχει την ευθύνη για την εγκυρότητα και 
πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, καθώς και σε όλα τα 
τυποποιημένα έντυπα για την παρακολούθηση της υλοποίησης της.  

27.  Φορέας Πρότασης: Συμπληρώνεται, στην περίπτωση που ο φορέας πρότασης είναι διαφορετικός 
από το Δικαιούχο, η επωνυμία του Φορέα, ο οποίος προτείνει την Πράξη για ένταξη στο 
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Πράξη υλοποιείται μέσω 



προγραμματικής σύμβασης, φορέας πρότασης είναι ο κύριος του έργου. 

28.  Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου 
εκπροσώπου του Φορέα. Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει το 
δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το Φορέα. 

29.  Φορέας Λειτουργίας: Εφ’ όσον απαιτείται από τη φύση της Πράξης, συμπληρώνονται τα 
στοιχεία του Φορέα που εκμεταλλεύεται το έργο και που αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
λειτουργήσει και συντηρήσει το ολοκληρωμένο έργο που θα υλοποιήσει ο Δικαιούχος. 

30.  Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου 
Εκπροσώπου του Φορέα. Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει το 
δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το Φορέα. 

31. Αποφάσεις Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου: Απαντάται με Ναι ή Όχι αναλόγως, αν για την 
παρούσα πρόταση υπάρχει (για τις περιπτώσεις που από το θεσμικό πλαίσιο του φορέα απαιτείται) 
απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του φορέα και προσαρτάται στα Δικαιολογητικά του 
φακέλου της πρότασης του Δικαιούχου 

32.  Αρμόδιο Όργανο: Συμπληρώνεται το αρμόδιο συλλογικό όργανο. 

ΤΜΗΜΑ Β (Φυσικό αντικείμενο) 

Στο Τμήμα Β του Τεχνικού Δελτίου Πράξης δίνονται πληροφορίες σχετικά με το φυσικό αντικείμενο της 
Πράξης, οι οποίες αφορούν κυρίως στην περιγραφή της, στα υποέργα με τα οποία θα υλοποιηθεί, στις 
προβλεπόμενες ημερομηνίες εξέλιξης αυτών, με τις οποίες αποτυπώνεται η χρονική και διοικητική 
εξέλιξη της Πράξης, καθώς και στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Πράξης. 

33. Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Πράξης: Παρατίθεται συνοπτική περιγραφή του φυσικού 
αντικειμένου της Πράξης, με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά και άλλα χαρακτηριστικά 
της, στη μεθοδολογία υλοποίησης της Πράξης (αναφορά στην ανάλυση και αιτιολόγηση της 
σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της Πράξης), καθώς και στα παραδοτέα αυτής 
ανά υποέργο. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

34.  Α/Α: Δίνεται κατ΄ αύξουσα σειρά, ένας αριθμός για κάθε υποέργο της Πράξης (1, 2, 3 κ.λπ.). Ο 
αριθμός αυτός είναι μοναδικός και χαρακτηρίζει το κάθε υποέργο σε όλη την προγραμματική 
περίοδο.  

35.  Τίτλος Υποέργου: Στην περίπτωση που μια Πράξη αποτελείται από περισσότερα του ενός 
υποέργα, δηλαδή εκτελείται ή προγραμματίζεται να εκτελεστεί με περισσότερες της μίας συμβάσεις 
(ή ισοδύναμα συμβάσεων), συμπληρώνονται οι τίτλοι των υποέργων. Όταν η Πράξη υλοποιείται ή 
προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με μία και μοναδική σύμβαση, τότε ο τίτλος του ενός και 
μοναδικού υποέργου, ταυτίζεται με τον τίτλο της Πράξης. 

Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του πεδίου αυτού, είναι αυτοί με τους οποίους 
δημοπρατούνται ή προγραμματίζεται να δημοπρατηθούν τα υποέργα ή οι τίτλοι που αναφέρονται σε 
σχετικές αποφάσεις ή συμβάσεις.  



Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου της Πράξης που αντιστοιχεί 
σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη 
να συναφθεί μελλοντικά) ή σε μέρος αυτής. Μία σύμβαση ή ισοδύναμο νομικής δέσμευσης μπορεί να 
περιλαμβάνει περισσότερα του ενός υποέργα διαφορετικών Πράξεων.  

36.  Είδος Υποέργου: Συμπληρώνεται το είδος του Υποέργου (Μελέτη Τεχνικών Έργων/ Εργολαβία/ 
Προμήθειες/ Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης/ απαλλοτρίωση/ αγορά ακινήτου/ 
αυτεπιστασία/ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας). 

37. Προϋπολογισμός: Συμπληρώνεται ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός του υποέργου ή των 
υποέργων της Πράξης ή ο προϋπολογισμός σύμβασης σε περίπτωση που έχει ανατεθεί η εκτέλεση 
του υποέργου ή των υποέργων, δηλαδή το συνολικό κόστος επένδυσης (επιλέξιμο και μη επιλέξιμο).  

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

38.  Α/Α: Σημειώνεται ο αύξων αριθμός του υποέργου που το χαρακτηρίζει, όπως αυτό έχει δοθεί σε 
κάθε υποέργο στο πεδίο 29.  

39.  Θεσμικό Πλαίσιο: Συμπληρώνεται για κάθε υποέργο της Πράξης το θεσμικό πλαίσιο (Νόμος, 
Π.Δ, κλπ), βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί. 

40.  Περιγραφή (Εφαρμοζόμενη Διαδικασία): Αναφέρεται η εφαρμοζόμενη διαδικασία ανάθεσης 
που θα εφαρμοστεί για κάθε υποέργο (Ανοικτή διαδικασία/ Κλειστή διαδικασία/ Κλειστή 
επισπευσμένη διαδικασία/Διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης/ Διαδικασία 
με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης επισπευσμένη/ Διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης/ Ανταγωνιστικός διάλογος/ Δυναμικό Σύστημα Αγορών/ Εκτέλεση 
έργων με ίδια μέσα, Αυτεπιστασία/Ανάθεση με διαπραγμάτευση για Π/Υ κάτω των κοινοτικών 
ορίων/ Άλλη διαδικασία). 

41. Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης ή δημοσίευσης διαγωνισμού: Συμπληρώνεται η 
ημερομηνία που προγραμματίζεται (α) να αποσταλεί για δημοσίευση ή (β) να δημοσιευθεί ο 
διαγωνισμός του κάθε υποέργου  

ή 

(α) η ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση ή η ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού, 
εφόσον το υποέργο έχει ήδη προκηρυχθεί  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία όπως ισχύει. 

42. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Συμπληρώνεται η ημερομηνία που προγραμματίζεται 
να διενεργηθεί ο διαγωνισμός του κάθε υποέργου ή η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
εφόσον αυτός έχει ολοκληρωθεί. 

43. Ημερομηνία νομικής δέσμευσης: Συμπληρώνεται η ημερομηνία που προγραμματίζεται να 
υπογραφεί η σύμβαση με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση του κάθε υποέργου ή η ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης του υποέργου, εφόσον προηγείται χρονικά από την υποβολή 
του τεχνικού δελτίου της Πράξης.  

Στην περίπτωση που η Πράξη ή κάποιο υποέργο της προγραμματίζεται να εκτελεστεί με ίδια 



μέσα/αυτεπιστασία, συμπληρώνεται η προγραμματιζόμενη ημερομηνία έκδοσης της σχετικής 
απόφασης ή η πραγματική ημερομηνία, εφόσον αυτή έχει ήδη εκδοθεί. 

44.  Ημερομηνία Έναρξης Πράξης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ): Συμπληρώνεται η προγραμματιζόμενη 
ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης. 

45. Ημερομηνία Λήξης Πράξης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ): Συμπληρώνεται η προγραμματιζόμενη 
ημερομηνία λήξης (ολοκλήρωσης) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όλων των υποέργων 
της Πράξης (προγραμματιζόμενα, συμβασιοποιημένα ή και ολοκληρωμένα). 

Μια Πράξη θεωρείται ολοκληρωμένη, εφόσον έχει ολοκληρώσει το φυσικό και το αντίστοιχο 
οικονομικό αντικείμενο και του τελευταίου, από άποψη εξέλιξης, υποέργου της, οπότε όλα πλέον τα 
υποέργα έχουν ολοκληρωθεί και η Πράξη αποδίδει το αναμενόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα.  

46. Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Πράξης: Συμπληρώνεται η συνολική διάρκεια υλοποίησης της 
Πράξης (σε μήνες). Μετά την υπογραφή της πρώτης νομικής δέσμευσης το πεδίο αυτό προσδιορίζει 
την ημερομηνία λήξης της Πράξης. 

47. Κίνδυνοι αποκλίσεων χρονοδιαγράμματος: Αναφέρονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι μη τήρησης 
των χρόνων υλοποίησης (ημερομηνίες έναρξης – λήξης) της Πράξης, βάσει του σχεδιασμού / 
προγραμματισμού υλοποίησής της.  

 

ΤΜΗΜΑ Γ (Ωριμότητα Πράξης) 

Στο Τμήμα Γ του Τεχνικού Δελτίου Πράξης συμπληρώνονται τα στοιχεία που περιγράφουν τον βαθμό 
ωρίμανσης για την υλοποίηση και λειτουργία της Πράξης. 

48. Φάση / Στάδιο Ωριμότητας Πράξης: Περιγράφεται συνοπτικά η φάση/στάδιο ωριμότητας της 
Πράξης σε σχέση με τα εξής : 

(α) τις απαιτούμενες ενέργειες για την έναρξη της υλοποίησης ή την υλοποίηση της Πράξης που 
έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το χρόνο υποβολής της πρότασης (π.χ. εκπόνηση μελετών, τευχών 
δημοπράτησης, κ.λπ) 

(β) τις διοικητικές ενέργειες που έχουν γίνει από το Δικαιούχο ή από τρίτους (π.χ. αδειοδοτήσεις, 
εγκρίσεις, κλπ)  

49. Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα του ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί η Πράξη;: 
Επιλέγεται κατά περίπτωση, η απάντηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ ή ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

50. Στην περίπτωση Αρνητικής Απάντησης Αναφέρατε τις προβλεπόμενες Ενέργειες 
Απόκτησης του Ακινήτου: Διατυπώνονται από το Δικαιούχο οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει 
να προβεί, προκειμένου να αποκτηθεί το ακίνητο, εφόσον είναι απαραίτητο για την υλοποίηση και 
λειτουργία της προτεινόμενης Πράξης.  

 

ΤΜΗΜΑ Δ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ) 



Στο Τμήμα Δ του Τεχνικού Δελτίου Πράξης συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν στη σκοπιμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης, σε συνάρτηση με τους στόχους που εξυπηρετεί, καθώς και τις τυχόν σχέσεις 
της προτεινόμενης Πράξης με άλλες Πράξεις και με τις επί μέρους τομεακές πολιτικές. 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

51. Κρισιμότητα Προβλήματος που Αντιμετωπίζεται με την Προτεινόμενη Πράξη: 
Αναφέρονται οι ανάγκες και τα προβλήματα που η Πράξη καλείται να καλύψει/αντιμετωπίσει, τα 
οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς. Όπου είναι δυνατόν, οι ανάγκες και τα 
προβλήματα ποσοτικοποιούνται, βάσει στοιχείων καταγραφής αναγκών/προβλημάτων, όπως 
προκύπτουν από μελέτες, έρευνες, κλπ. 

52. Αναμενόμενα Οφέλη / Ωφελούμενος Πληθυσμός: Προσδιορίζονται τα οφέλη που 
αναμένονται από την υλοποίηση και λειτουργία της Πράξης ή και ο πληθυσμός που αναμένεται 
άμεσα αλλά και έμμεσα να ωφεληθεί από την εν λόγω Πράξη. Δηλαδή, προσδιορίζονται οι 
συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, οι ανάγκες των οποίων αντιμετωπίζονται με τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τη λειτουργία της Πράξης. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Πεδία 48-51: Συμπληρώνονται με Χ ανάλογα οι θετικές ή οι ουδέτερες επιπτώσεις της Πράξης στους 
τομείς της απασχόλησης, ισότητας και μη διάκρισης, προσβασιμότητας και του περιβάλλοντος. Οι 
δηλωθείσες επιπτώσεις τεκμηριώνονται ποιοτικά ή/και ποσοτικά στα πεδία με την ένδειξη 
«Περιγράψτε». 

53. Άλλες Επιπτώσεις: Περιγράφονται οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν 
από την υλοποίηση και λειτουργία της Πράξης, οι οποίες, σύμφωνα με την εκτίμηση του Δικαιούχου, 
αξίζει να αναφερθούν γιατί ενισχύουν τον επωφελή χαρακτήρα της Πράξης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

54. Οι επιπτώσεις υπολογίζονται τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης όσο και κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας της.  

55. Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι άμεσες ή έμμεσες, ποσοτικοποιημένες ή περιγραφικές.  

56. Η προτεινόμενη Πράξη αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση άλλης;: Συμπληρώνεται θετικά 
στην περίπτωση που η προτεινόμενη Πράξη αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση άλλης 
ολοκληρωμένης ή σε εξέλιξη πράξης. 

Αν η απάντηση του εν λόγω πεδίου είναι ΝΑΙ συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία 54 – 57 τα οποία 
σημειώνεται ότι αφορούν μόνο στην «άλλη» Πράξη. 

57. Τίτλος Πράξης: Συμπληρώνεται ο τίτλος της Πράξης, της οποίας η προτεινόμενη Πράξη αποτελεί 
συμπλήρωση ή επέκταση. 

58. Δικαιούχος: Συμπληρώνεται ο Δικαιούχος που υλοποίησε ή υλοποιεί την Πράξη, της οποίας η 



προτεινόμενη Πράξη αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση.  

59. Συνοπτική Αναφορά Φυσικού Αντικειμένου που Υλοποιήθηκε ή Υλοποιείται: 
Περιγράφεται συνοπτικά το φυσικό αντικείμενο της υλοποιηθείσας ή υλοποιούμενης Πράξης. 

60. Συνολική Δημόσια Δαπάνη Πράξης: Συμπληρώνεται η συνολική δημόσια δαπάνη της άλλης 
Πράξης, η οποία χρηματοδοτήθηκε ή χρηματοδοτείται από άλλα χρηματοδοτικά μέσα. 

 

ΤΜΗΜΑ Ε (ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) 

61. Συνέργεια με Επιμέρους Τομεακές Πολιτικές: Αναφέρατε τη συνέργεια της Πράξης με 
επιμέρους τομεακές πολιτικές και συμβολή της στην υλοποίηση των στόχων (εθνικών και 
ευρωπαϊκών), με έμφαση στις πολιτικές για το περιβάλλον και την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. 

62. Συνέργεια με άλλες Ολοκληρωμένες/σε Εξέλιξη Πράξεις: Συμπληρώνεται στην περίπτωση 
που η προτεινόμενη Πράξη βρίσκεται σε συνέργεια με άλλη ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη Πράξη του 
ίδιου Χρηματοδοτικού Προγράμματος ή άλλου Προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε σε 
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους ή συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ή 
χρηματοδοτήθηκε/χρηματοδοτείται από άλλες πηγές. 

Ως συνέργεια μεταξύ δύο τουλάχιστον Πράξεων ορίζεται η αμφίδρομη σχέση κατά την οποία, η 
λειτουργία ή τα αποτελέσματα της καθεμιάς είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα 
αποτελέσματα της-ων άλλης-ων, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας της-των 
άλλης-ων. 

63. Συνέργεια με άλλες Σχεδιαζόμενες Πράξεις: Συμπληρώνεται στην περίπτωση κατά την οποία η 
προτεινόμενη Πράξη βρίσκεται σε συνέργεια με άλλη Πράξη που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με 
συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ή από άλλες πηγές. 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ (Χρηματοδοτικό Σχέδιο) 

Στο Τμήμα ΣΤ του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης παρατίθενται στοιχεία που αφορούν το 
οικονομικό αντικείμενο της Πράξης. 

64. Καθεστώς ΦΠΑ Δικαιούχου: Συμπληρώνεται το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο υπόκειται ο 
Δικαιούχος (κανονικό, μεικτό ή εξαιρούμενο).  

Πεδία 62-65: Συμπληρώνεται ο Πίνακας Ενδεικτικής Ετήσιας κατανομής της Δημόσιας Δαπάνης ανά 
Υποέργο και για το σύνολο της Πράξης. Το Πεδίο 63 συμπληρώνεται από το Δικαιούχο, ενώ το πεδίο 64 
από το Πράσινο Ταμείο. 

 

   ΤΜΗΜΑ Ζ (Λοιπά Στοιχεία) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 



65. Διαχειριστική Ικανότητα Δικαιούχου: Τεκμηριώνεται η ικανότητα του Φορέα στο 
σχεδιασμό/διαχείριση/ παρακολούθηση και παραλαβή των υποέργων της Πράξης εναλλακτικά με 
τα παρακάτω: 

α) Πιστοποίηση κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, ή 

β) Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας (αριθμ. Πιστοποίησης …/Ειδική Υπηρεσία ………) τύπου 
…. 

γ) Ύπαρξη και λειτουργία μονάδων σχεδιασμού/οικονομικής παρακολούθησης/ επίβλεψης & 
παραλαβής/….. ….. 

δ) Δάνεια εμπειρία που παρέχεται σύμφωνα με το …………………… 

Στοιχεία τεκμηρίωσης των παραπάνω υποβάλλονται συνημμένα και στο φάκελο υποβολής της 
πρότασης του Δικαιούχου. 

 

 



ΤΔΠΠ "Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013

1

Πίνακας Εισροών Υποέργων

Πράξη: Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012

Α/Α Τίτλος Υποέργου Παραδοτέα Ποσότητα Π/Υ Π/Υ Χωρίς ΦΠΑ Ιουλ-12 Αυγ-12 Σεπ-12 Οκτ-12

καπέλα (πλατύγυρα), με λογότυπο Φορέα. 100 250,00 € 203,25 €

καπέλα τύπου (baseball) με λογότυπο Φορέα στην μπροστινή επιφάνεια του, σε διάφορα χρώματα. 200 500,00 € 406,50 €

T-shirt μακό ανδρικά, με λογότυπο Φορέα, σε διάφορα χρώματα. 200 1.400,00 € 1.138,21 €

T-shirt μακό γυναικεία, με λογότυπο Φορέα, σε διάφορα χρώματα. 200 1.400,00 € 1.138,21 €

μπλούζες μακρυμάνικες (φούτερ με κουκούλα) με λογότυπο Φορέα, σε διάφορα χρώματα. 150 2.600,00 € 2.113,82 €

θεματικές Κονκάρδες (Τσακάλι, λογότυπο Φορέα, κλπ.) 200 150,00 € 121,95 €

Μερικό Υποσύνολο ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 6.300,00 € 5.121,95 €

συντηρήσεις και επιδιορθώσεις των ξύλινων κουφωμάτων. - 1.000,00 € 813,01 €

στέγαστρα εισόδου των κέντρων ενημέρωσης. 3 4.000,00 € 3.252,03 €

σύστημα συναγερμού. 1 1.500,00 € 1.219,51 €

σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού. 1 4.000,00 € 3.252,03 €

κουρτίνες τύπου roller ολικής συσκοτίσεως (blackout) διαστάσεων ανά παράθυρο 1,20χ1,50. 4 600,00 € 487,80 €

καζανάκι. 1 90,00 € 73,17 €

βρύσες. 3 100,00 € 81,30 €

καθαρισμός αποχέτευσης. - 100,00 € 81,30 €
παροχή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των υλικών) για τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και 
ξ λ ύ

- 1.500,00 € 1.219,51 €

πλαστική ντουλάπα με ράφια. 1 170,00 € 138,21 €

πλαστική ντουλάπα με χώρισμα. 1 170,00 € 138,21 €

συσκευή κρεμαστή κρεμοσάπουνου. 1 40,00 € 32,52 €

θήκη κρεμαστή για χειροπετσέτες. 1 40,00 € 32,52 €
πλαστική θήκη κρεμαστή για χαρτί τουαλέτας. 1 40,00 € 32,52 €
πλαστική θήκη κρεμαστή για χαρτί τουαλέτας. 1 250,00 € 203,25 €

Μερικό Υποσύνολο ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 13.600,00 € 11.056,91 €

παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση (service) των τεσσάρων (4) αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
λοιπού εξοπλισμού.

- 1.000,00 € 813,01 €

λοιπές επισκευές των οχημάτων του Φορέα Διαχείρισης. - 500,00 € 406,50 €
επισκευή και συντήρηση των βυτίων πυρόσβεσης του Φορέα Διαχείρισης. - 500,00 € 406,50 €

Μερικό Υποσύνολο ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 2.000,00 € 1.626,02 €
πτυσσόμενο εκθετήριο 1 2.000,00 € 1.626,02 €
πτυσσόμενο σκίαστρο 1 3.200,00 € 2.601,63 €

Μερικό Υποσύνολο ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 5.200,00 € 4.227,64 €
ζώνες αναρρίχησης. 3 1.000,00 € 813,01 €
κράνη αναρρίχησης 3 1.000,00 € 813,01 €
σχοινιά αναρρίχησης 3 350,00 € 284,55 €
φακοί κεφαλής 3 450,00 € 365,85 €

κρίκοι-φρένα-ιμάντες-πιάστρες, οχτάρια αναρρίχησης, αναβατήρες αναρρίχησης, γάντια καταρρίχησης κλπ. - 1.200,00 € 975,61 €

ψυγείοκαταψύκτης . 1 300,00 € 243,90 €
καταψύκτης. 1 600,00 € 487,80 €

Μερικό Υποσύνολο ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 4.900,00 € 3.983,74 €

6 Μουσειολογική μελέτη Καστάνιτσας Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και επιστημονικής εποπτείας για Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας 

1 8.000,00 € 6.504,07 €

Μερικό Υποσύνολο ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 8.000,00 € 6.504,07 €

40.000,00

32.520,33
7.479,67

4

Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού 
κτιρίων 

Δράσεις προσέλκυσης κοινού 

Συντήρηση εξοπλισμού και οχημάτων 

Ποσό χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ (23%)

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης δαπάνης

ΣΥΝΟΛΟ

3

Υλικά προώθησης και ενημέρωσης/ 
ευαισθητοποίησης 

1

2

Προμήθειες 5



ΤΔΠΠ "Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013

2

Πίνακας Συνόλου Υποέργων Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης

Α/Α Τίτλος Υποέργου Εφαρμοζόμενη διαδικασία Π/Υ

Η/νία 
αποστολής 

δημοσίευσης/δι
αγωνισμού

Η/νία 
διενέργειας 

διαγωνισμού

Η/νία νομικής 
δέσμευσης

1 Υλικά προώθησης και ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης 
Διαδικασία με διαπραγμάτευση με 
δημοσίευση προκήρυξης 
επισπευσμένη

6.300,00 € 15/7/2012 15/7/2012 10/8/2012

2 Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων 
Διαδικασία με διαπραγμάτευση με 
δημοσίευση προκήρυξης 
επισπευσμένη

13.600,00 € 15/7/2012 15/7/2012 10/8/2012

3 Συντήρηση εξοπλισμού και οχημάτων Διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

2.000,00 € 15/7/2012

4 Δράσεις προσέλκυσης κοινού 
Διαδικασία με διαπραγμάτευση με 
δημοσίευση προκήρυξης 
επισπευσμένη

5.200,00 € 15/7/2012 15/7/2012 10/8/2012

5 Προμήθειες Διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

4.900,00 € 15/7/2012

6
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και επιστημονικής 
εποπτείας για Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας 

Διαδικασία με διαπραγμάτευση με 
δημοσίευση προκήρυξης 
επισπευσμένη

8.000,00 € 15/7/2012 15/7/2012 10/8/2012

ΣΥΝΟΛΟ 40.000,00 €                   
Ποσό χωρίς ΦΠΑ 32.520,33 €                            

ΦΠΑ (23%) 7.479,67 €                              

Πρόβλεψη Υλοποίησης 
υποέργωνΠράξη: Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012



 

 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 
Πληροφορίες: Τρυφωνόπουλος Γιώργος 
Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 
Email: gtryfon@fdparnonas.gr   

 
Άστρος, ..-..-2012 

Αρ. Πρωτ.: … 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια εξοπλισμού 
αναρρίχησης» 

O Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια υλοποίησης του 
Υποέργου 6 «Προμήθειες» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – 
Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου 
«Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια εξοπλισμού αναρρίχησης» με απευθείας ανάθεση, μέχρι του ποσού 
των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και 
κρατήσεων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, 
οικονομικού έτους 2012. 

Τα είδη και η ποσότητα των επιμέρους προμηθειών που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ο Φορέας 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω: 

• Ζώνες ασφάλισης (baudrier) 
• Kράνη 
• Φακοί 
• Καταβατήρες 
• Αναβατήρες 
• Σχοινιά 
• Ιμάντες 
• Γάντια 
• Carabiners 

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προμήθειας αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ανακοίνωσης. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού με κριτήριο την περισσότερο συμφέρουσα προσφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την 
οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις 
προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι τη Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 και ώρα 14.00μμ στα 
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 
22001 (Τηλ: 27550 22021, κ. Τρυφωνόπουλος Γιώργος). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. 
Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν 
παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, 
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού www.fdparnonas.gr. 

 

 

 

http://www.fdparnonas.gr/


Ανακοίνωση «Προμήθεια εξοπλισμού αναρρίχησης» 
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Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Μαρία Αναγνωστοπούλου 

  

http://www.fdparnonas.g/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας 

Είδος προμήθειας Ποσότητ
α Αναλυτικές προδιαγραφές 

Ζώνες ασφάλισης (baudrier) 3 

Ζώνες ασφάλισης για εργασία σε ύψος με 3 σημεία 
ανάρτησης, πλευρικούς ρυθμιστές θέσης και 
δυνατότητα αφαίρεσης του πάνω τμήματος 

Φακός 3 

Ρυθμιζόμενος και προγραμματιζόμενος φακός 
κεφαλής με LED μεγάλης ισχύος, 3 επίπεδα φωτισμού 
και δυνατότητα ενίσχυσης φωτισμού κατά περίπτωση. 

Κράνος 3 Κράνος ασφαλείας 

Καταβατήρας 8 Τύπου οχτάρι 

Αναβατήρας 8 Τύπου μέσης 

Καταβατήρας 8 Ρυθμιζόμενης κατάβασης 

Αναβατήρας 8 Χεριού 

Ιμάντας 15 60 εκατοστών 

Ιμάντας 15 120 εκατοστών 

Γάντια 9 Τύπου cordex 

Σχοινί 2 Στατικό σχοινί 50 μέτρων 

Σχοινί 2 Στατικό σχοινί 75 μέτρων 

Σχοινί 2 Στατικό σχοινί 100 μέτρων 

Carabiners 20  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα. 
3. Ακριβής περιγραφή των προϊόντων προμήθειας (τύπος, διαστάσεις/μέγεθος προϊόντος κλπ). 
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[Στοιχεία προμηθευτή] 
 

Ημερομηνία, ………………. 
Προς: 

Επιτροπή Ανάθεσης του 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 

Έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού αναρρίχησης » 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Του 
 
 
Για την Προμήθεια εξοπλισμού αναρρίχησης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού με κατ’ αποκοπή τιμή των …………………………………….ευρώ (………….,….€) 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό 
πίνακα: 

Είδος 
προμήθειας Ποσότητα Αναλυτικές προδιαγραφές 

Προσφορά 
σύμφωνη με 
τις 
προδιαγραφέ
ς 

Τιμή 
μονάδας ΣΥΝΟΛΟ 

      
      
      
      
      

Τελικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  
 

 
Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

http://www.fdparnonas.g/


 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

 

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
για την παροχή υπηρεσιών τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 
 

Ημερομηνία:     /    /2012 
 

Ο Δηλών 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 



 

 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 
Πληροφορίες: Τρυφωνόπουλος Γιώργος 
Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 
Email: gtryfon@fdparnonas.gr   

 
Άστρος, ..-..-2012 

Αρ. Πρωτ.: … 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια εξοπλισμού 
δράσεων ενημέρωσης» 

O Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια υλοποίησης του 
Υποέργου 4 «Δράσεις προσέλκυσης κοινού» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 
Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» προβαίνει στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια εξοπλισμού δράσεων ενημέρωσης» με απευθείας 
ανάθεση, μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (5.200,00€) συμπεριλαμβανομένων 
όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού 
Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2012. 

Τα είδη και η ποσότητα των επιμέρους προμηθειών που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ο Φορέας 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω: 

• Πτυσσόμενο εκθετήριο 
• Πτυσσόμενο σκίαστρο 

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προμήθειας αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ανακοίνωσης. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού με κριτήριο την περισσότερο συμφέρουσα προσφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την 
οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις 
προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι τη Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 και ώρα 14.00μμ στα 
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 
22001 (Τηλ: 27550 22021, κ. Τρυφωνόπουλος Γιώργος). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. 
Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν 
παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, 
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού www.fdparnonas.gr. 

 

Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Μαρία Αναγνωστοπούλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας 

Είδος προμήθειας Ποσότητ
α Αναλυτικές προδιαγραφές 

Πτυσσόμενο εκθετήριο 1 

Τοίχος εκθετηρίου 
Πτυσσόμενος, ανεξάρτητος τοίχος εκθετηρίου 
Πλαίσιο αλουμινίου 
Μαύρο χρώμα 
Βάρος μέχρι 50 κιλά 
Μεγέθους 3x3 μέτρα 
Με εκτυπωμένο υλικό του Φορέα Διαχείρισης στην 
αποσπώμενη πρόσοψη, αναρτώμενο με μαγνήτες 
σε φωτογραφικό χαρτί 
2 λάμπες φωτισμού 
Με τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς 
 
Εκθετήριο 
Πτυσσόμενο εκθετήριο 
Διαστάσεις 80x85x35 εκατοστά 
Με εσωτερικό αποσπώμενο ράφι, αντοχής 
τουλάχιστον 20 κιλών 
Εκτυπωμένο υλικό του Φορέα Διαχείρισης στην 
πρόσοψη 
Πλαίσιο αλουμινίου και σώμα συνθετικό 

Πτυσσόμενο σκίαστρο 1 

Πλαίσιο από αλουμίνιο βαρέως τύπου και 
γαλβανισμένα στοιχεία σύνδεσης. 
Ρυθμιζόμενο σε ύψος, ελάχιστο ύψος 2 μέτρα 
Με τρεις αποσπώμενες πλευρές, από συνθετικό 
υλικό 
Με εκτυπωμένο το λογότυπο του Φορέα 
Διαχείρισης στην πρόσοψη και εκτυπωμένο υλικό 
του Φορέα Διαχείρισης στην αποσπώμενη πίσω 
πλευρά  
Διαστάσεις 5x5 μέτρα 
Λευκό ύφασμα κάλυψης 
Αδιάβροχος σάκος μεταφοράς 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα. 
3. Ακριβής περιγραφή των προϊόντων προμήθειας (τύπος, διαστάσεις/μέγεθος προϊόντος κλπ). 
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[Στοιχεία προμηθευτή] 
 

Ημερομηνία, ………………. 
Προς: 

Επιτροπή Ανάθεσης του 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 

Έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού δράσεων ενημέρωσης» 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Του 
 
 
Για την Προμήθεια εξοπλισμού δράσεων ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού με κατ’ αποκοπή τιμή των …………………………………….ευρώ (………….,….€) 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό 
πίνακα: 

Είδος 
προμήθειας Ποσότητα Αναλυτικές προδιαγραφές 

Προσφορά 
σύμφωνη με 
τις 
προδιαγραφέ
ς 

Τιμή 
μονάδας ΣΥΝΟΛΟ 

      
      
      
      
      

Τελικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  
 

 
Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

http://www.fdparnonas.g/


 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

 

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
για την παροχή υπηρεσιών τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 
 

Ημερομηνία:     /    /2012 
 

Ο Δηλών 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 



 

 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 
Πληροφορίες: Τρυφωνόπουλος Γιώργος 
Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 
Email: gtryfon@fdparnonas.gr   

 
Άστρος, ..-..-2012 

Αρ. Πρωτ.: … 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την παροχή μουσειολογικών 
υπηρεσιών» 

O Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια υλοποίησης του 
Υποέργου 6 «Μουσειολογική μελέτη Καστάνιτσας» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» προβαίνει 
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή μουσειολογικών υπηρεσιών» με 
απευθείας ανάθεση, μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) συμπεριλαμβανομένων 
όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού 
Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2012. 

Το είδος των υπηρεσιών που απαιτούνται από το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού περιγράφονται παρακάτω: 

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναδιαμόρφωσης της υπάρχουσας έκθεσης  
• Υπηρεσίες επιστημονικής εποπτείας  

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προμήθειας αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της ανακοίνωσης. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, με την προϋπόθεση πως η 
Ομάδα Έργου του υποψήφιου αναδόχου πληροί την ελάχιστη εμπειρία, όπως αυτή περιγράφεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της ανακοίνωσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την 
οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις 
προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι τη Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 και ώρα 14.00μμ στα 
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 
22001 (Τηλ: 27550 22021, κ. Τρυφωνόπουλος Γιώργος). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. 
Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν 
παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, 
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού www.fdparnonas.gr. 

 

Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Μαρία Αναγνωστοπούλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσίας 

Είδος υπηρεσίας Ποσότητ
α Αναλυτικές προδιαγραφές 

Παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών αναδιαμόρφωσης της 
υπάρχουσας έκθεσης  

 

1 

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
αναδιαμόρφωσης της υπάρχουσας έκθεσης του 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας ώστε να εμπλουτιστεί και να 
συμπληρωθεί. 
 

Υπηρεσίες επιστημονικής 
εποπτείας 1 

Υπηρεσίες επιστημονικής εποπτείας της: 
 α) διαμόρφωσης του χώρου στο ισόγειο του 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας ώστε να λειτουργήσει ως χώρος για 
προβολές, συζητήσεις κλπ. και παράλληλα να 
διαμορφωθεί με ιστορικά εκθέματα,  
β) διαμόρφωσης του χώρου στο υπόγειο του 
κτιρίου ώστε να διαμορφωθεί μια μικρή Θεματική 
Λαογραφική Έκθεση όπου θα αναβιώσουν τρία 
παραδοσιακά επαγγέλματα σχετικά με τον 
Πάρνωνα και το χωριό (ασβεστοποιού, αγωγιάτη 
και υλοτόμου). 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ελάχιστη εμπειρία Ομάδας Έργου 

 Αναλυτική Περιγραφή 
Ελάχιστη εμπειρία 
Ομάδας Έργου  Στην ομάδα θα μετέχουν επιστήμονες με αποδειγμένη πρότερη εμπειρία στα δύο 

προαναφερόμενα είδη υπηρεσιών.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα. 
3. Ακριβής περιγραφή των παρεχόμενων Υπηρεσιών. 
4. Αποδεικτικά στοιχεία για την πρότερη εμπειρία του ενδιαφερόμενου. 
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[Στοιχεία προμηθευτή] 
 

Ημερομηνία, ………………. 
Προς: 

Επιτροπή Ανάθεσης του 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 

Έργο: «Παροχή μουσειολογικών υπηρεσιών» 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Του 
 
 
Για την Παροχή μουσειολογικών υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού με κατ’ αποκοπή τιμή των …………………………………….ευρώ (………….,….€) 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό 
πίνακα: 

Είδος 
προμήθειας Ποσότητα Αναλυτικές προδιαγραφές 

Προσφορά 
σύμφωνη με 
τις 
προδιαγραφέ
ς 

Τιμή 
μονάδας ΣΥΝΟΛΟ 

      
      
      
      
      

Τελικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  
 

 
Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

http://www.fdparnonas.g/


 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

 

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
για την παροχή υπηρεσιών τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 
 

Ημερομηνία:     /    /2012 
 

Ο Δηλών 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 



 

 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 
Πληροφορίες: Τρυφωνόπουλος Γιώργος 
Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 
Email: gtryfon@fdparnonas.gr   

 
Άστρος, ..-..-2012 

Αρ. Πρωτ.: … 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την κατασκευή ξύλινων 
στεγάστρων και συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων» 

O Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια υλοποίησης του 
Υποέργου 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» προβαίνει 
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Κατασκευή ξύλινων στεγάστρων και συντήρηση 
ξύλινων κουφωμάτων» με απευθείας ανάθεση, μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2012. 

Τα είδη και η ποσότητα των επιμέρους προμηθειών και υπηρεσιών που απαιτούνται από το Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω: 

 Κατασκευή 4 ξύλινων στεγάστρων με κεραμίδια  
 Συντήρηση 10 ξύλινων κουφωμάτων 

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προμήθειας και υπηρεσίας αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ανακοίνωσης. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού με κριτήριο την περισσότερο συμφέρουσα προσφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την 
οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις 
προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι τη Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 και ώρα 14.00μμ στα 
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 
22001 (Τηλ: 27550 22021, κ. Τρυφωνόπουλος Γιώργος). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. 
Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν 
παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, 
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού www.fdparnonas.gr. 

 

Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Μαρία Αναγνωστοπούλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας 

Είδος προμήθειας/υπηρεσίας Ποσότητ
α Αναλυτικές προδιαγραφές 

Ξύλινα στέγαστρα 4 

Ξύλινα στέγαστρα με κολώνες και ψαλίδια από 
καστανιά και ταβάνι από σουηδικό, λουστραρισμένα, 
συνολικού εμβαδού περίπου 19 τετραγωνικών 
μέτρων. 

Με υδρορροές αλουμινίου. 

Με κεραμίδια (2 στέγαστρα) και σχιστόλιθο (2 
στέγαστρα). 

Κατασκευή στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους και Καστάνιτσας. 

Συντήρηση κουφωμάτων 10 
Συντήρηση 10 κουφωμάτων παραθύρων στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα. 
3. Ακριβής περιγραφή των προϊόντων προμήθειας (τύπος, διαστάσεις/μέγεθος προϊόντος 

κλπ)/υπηρεσιών. 
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[Στοιχεία προμηθευτή] 
 

Ημερομηνία, ………………. 
Προς: 

Επιτροπή Ανάθεσης του 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 

Έργο: «Κατασκευή ξύλινων στεγάστρων και συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων» 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Του 
 
 
Για την Κατασκευή ξύλινων στεγάστρων και συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού με κατ’ αποκοπή τιμή των 
…………………………………….ευρώ (………….,….€) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και 
κρατήσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα: 

Είδος 
προμήθειας Ποσότητα Αναλυτικές προδιαγραφές 

Προσφορά 
σύμφωνη με 
τις 
προδιαγραφέ
ς 

Τιμή 
μονάδας ΣΥΝΟΛΟ 

      
      
      
      
      

Τελικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  
 

 
Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

http://www.fdparnonas.g/


 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

 

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
για την παροχή υπηρεσιών τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 
 

Ημερομηνία:     /    /2012 
 

Ο Δηλών 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 



 

 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 
Πληροφορίες: Τρυφωνόπουλος Γιώργος 
Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 
Email: gtryfon@fdparnonas.gr   

 
Άστρος, ..-..-2012 

Αρ. Πρωτ.: … 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια και 
εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και τηλεφωνικού κέντρου» 

O Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια υλοποίησης του 
Υποέργου 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» στα 
πλαίσια του «Πράσινου Ταμείου» προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και τηλεφωνικού κέντρου» με απευθείας ανάθεση, 
μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των 
νόμιμων φόρων και κρατήσεων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του 
Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2012. 

Τα είδη και η ποσότητα των επιμέρους προμηθειών και υπηρεσιών που απαιτούνται από το Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω: 

• Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας  
• Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου  

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προμήθειας/υπηρεσίας αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ανακοίνωσης. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού με κριτήριο την περισσότερο συμφέρουσα προσφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την 
οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις 
προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι τη Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 και ώρα 14.00μμ στα 
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 
22001 (Τηλ: 27550 22021, κ. Τρυφωνόπουλος Γιώργος). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. 
Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν 
παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, 
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού www.fdparnonas.gr. 

 

Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Μαρία Αναγνωστοπούλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας 

Είδος προμήθειας/υπηρεσίας Ποσότητ
α Αναλυτικές προδιαγραφές 

Σύστημα ασφαλείας 1 

Κάλυψη χώρου περίπου 250 τετραγωνικών μέτρων. 
Με ένα πληκτρολόγιο. 
Μαγνητικές παγίδες και ανιχνευτές υπέρυθρων 
Δύο σειρήνες εξωτερικές και μια εσωτερική, 
αυτόνομες. 
Οπλισμός και αφοπλισμός με κωδικό και με παθητικά 
ασύρματα χειριστήρια (χωρίς μπαταρία). 
Κλήση 3 αριθμών σε περίπτωση παραβίασης. 
Μνήμη τουλάχιστον 250 συμβάντων και συναγερμών. 
Προστασία ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών 
Προγραμματισμός μέσω πληκτρολογίου από το 
χρήστη 
Δυνατότητα προγραμματισμού αυτόματου οπλισμού 
Ενεργοποίηση σειρήνας και φάρου από τηλεχειρισμό 
Αναφορές οπλισμού αφοπλισμού ανά χρήστη 
Πλήρης , περιμετρικός και μερικός οπλισμός 
Οπλισμός μέσω τηλεφώνου 
Αυτόματος οπλισμός υποσυστήματος και 
προειδοποίηση αυτόματου οπλισμού 
Οπλισμός ενός πλήκτρου 
Δυνατότητα οκταψήφιων κωδικών PIN για 
περισσότερη ασφάλεια 

Εγκατάσταση συστήματος 
ασφαλείας 1 

Εγκατάσταση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους 

Τηλεφωνικό κέντρο 1 

4 Θύρες PSTN γραμμών 
8 Υβριδικές θύρες εσωτερικών 
Κύκλωμα Power Failure 
Υποδοχή για σύστημα εξωτερικής τροφοδοσίας 
(μπαταρία) 
Θύρα LAN (10/100M) 
2 Ρελέ ανοίγματος πόρτας 
2 κανάλια προαπάντησης 
Υποδοχές για: 

κάρτες επέκτασης 
MEMDB (επέκταση μνήμης) 
VM21 για φωνητικό ταχυδρομείο 
VOIPDB (VoIP Gateway) slot 

Μία (1) ειδική ψηφιακή συσκευή με οθόνη, με 24 
προγραμματιζόμενα πλήκτρα 
Τέσσερις (4) Απλές τηλεφωνικές συσκευές με 
αναγνώριση κλήσεων και ανοιχτή συνομιλία 

Εγκατάσταση τηλεφωνικού 
κέντρου 1 

Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα. 
3. Ακριβής περιγραφή των προϊόντων προμήθειας (τύπος, διαστάσεις/μέγεθος προϊόντος 

κλπ)/υπηρεσιών. 

 

 

http://www.fdparnonas.g/
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[Στοιχεία προμηθευτή] 
 

Ημερομηνία, ………………. 
Προς: 

Επιτροπή Ανάθεσης του 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 

Έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και τηλεφωνικού κέντρου» 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Του 
 
 
Για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και τηλεφωνικού κέντρου του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού με κατ’ αποκοπή τιμή των 
…………………………………….ευρώ (………….,….€) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και 
κρατήσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα: 

Είδος 
προμήθειας Ποσότητα Αναλυτικές προδιαγραφές 

Προσφορά 
σύμφωνη με 
τις 
προδιαγραφέ
ς 

Τιμή 
μονάδας ΣΥΝΟΛΟ 

      
      
      
      
      

Τελικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  
 

 
Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

http://www.fdparnonas.g/


 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

 

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
για την παροχή υπηρεσιών τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 
 

Ημερομηνία:     /    /2012 
 

Ο Δηλών 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 



 

 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 
Πληροφορίες: Τρυφωνόπουλος Γιώργος 
Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 
Email: gtryfon@fdparnonas.gr   

 
Άστρος, ../../2012 

Αρ. Πρωτ.: … 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια υλικών 
προώθησης & ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης»  

O Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια υλοποίησης του 
Υποέργου 1 «Υλικά προώθησης και ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης» που εντάσσεται στην πράξη 
«Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 
2012» προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια υλικών προώθησης & 
ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης» με απευθείας ανάθεση, μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων 
εφτακοσίων ευρώ (4.700,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων και θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 
2012. 

Τα είδη και η ποσότητα των επιμέρους προμηθειών που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ο Φορέας 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω: 

 Καπέλα πλατύγυρα, με λογότυπο Φορέα 
 Καπέλα τύπου baseball, με λογότυπο Φορέα  
 Μπλούζες κοντομάνικες ανδρικές, με λογότυπο Φορέα 
 Μπλούζες κοντομάνικες γυναικείες, με λογότυπο Φορέα 
 Μπλούζες μακρυμάνικες, με λογότυπο Φορέα 

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προμήθειας αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ανακοίνωσης. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού με κριτήριο την περισσότερο συμφέρουσα προσφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την 
οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις 
προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι τη Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 και ώρα 14.00 μμ στα 
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 
22001 (Τηλ: 27550 22021, κ. Τρυφωνόπουλος Γιώργος). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. 
Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν 
παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, 
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού www.fdparnonas.gr. 

Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Μαρία Αναγνωστοπούλου 

 

 

 

http://www.fdparnonas.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας 

Είδος προμήθειας Ποσότητα Αναλυτικές προδιαγραφές 

Καπέλα Πλατύγυρα 80 

Καπέλα πλατύγυρα, με στάμπα ράφτη το λογότυπο 
του Φορέα, το λογότυπο 4 χρώματα. Διαθέσιμο σε ένα 
χρώμα 

Καπέλα Baseball 200 

Καπέλα Baseball, με στάμπα ράφτη το λογότυπο του 
Φορέα, το λογότυπο 4 χρώματα. Με Velcro ή 
μεταλλικό κρίκο. Διαθέσιμο σε δύο διαφορετικά 
χρώματα  

Μπλούζες ανδρικές 
κοντομάνικες 

 
150 

Μπλουζάκι ανδρικό μακό, τύπου T-shirt, με λογότυπο 
Φορέα. Μεγέθη M-L-XL, με στάμπα ραφτή έως 10χ10 
στο στήθος, το λογότυπο 4 χρώματα. Διαθέσιμο σε 
τρία διαφορετικά χρώματα, βαμβακερό 100% 

Μπλούζες γυναικείες 
κοντομάνικες 

 
150 

Μπλουζάκι γυναικείο μακό, τύπου T-shirt, με  
λογότυπο Φορέα. Μεγέθη S-M-L, με στάμπα ραφτή 
έως 10χ10 στο στήθος, το λογότυπο 4 χρώματα. 
Διαθέσιμο σε τρία διαφορετικά χρώματα βαμβακερό 
100% 

Μπλούζες τύπου μακρυμάνικες  

 175 

Μπλουζάκι τύπου unisex, φούτερ με κουκούλα, με 
λογότυπο Φορέα. Μεγέθη S-M-L-XL, με στάμπα 
ραφτή στο στήθος και στην πλάτη, διάσταση στάμπας 
έως 20χ29 στην πλάτη, έως 10χ10 στο στήθος, το 
λογότυπο 4 χρώματα. Διαθέσιμο σε δύο διαφορετικά 
χρώματα, βαμβακερό και polyester 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα. 
3. Ακριβής περιγραφή των προϊόντων προμήθειας. 
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[Στοιχεία προμηθευτή] 
 

Ημερομηνία, ………………. 
Προς: 

Επιτροπή Ανάθεσης του 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 

Έργο: «Υλικά προώθησης & ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης» 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Του 
 
 
Για την Προμήθεια υλικών προώθησης & ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού με κατ’ αποκοπή τιμή των …………………………………….ευρώ 
(………….,….€) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τον 
παρακάτω αναλυτικό πίνακα: 

Είδος 
προμήθειας Ποσότητα Αναλυτικές προδιαγραφές 

Προσφορά 
σύμφωνη με 
τις 
προδιαγραφές 

Τιμή 
μονάδας ΣΥΝΟΛΟ 

      
      
      
      
      

Τελικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  
 

 
 
 

Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

http://www.fdparnonas.g/


 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

 

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
για την παροχή υπηρεσιών τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 
 

Ημερομηνία:     /    /2012 
 

Ο Δηλών 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 



 

 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 
Πληροφορίες: Τρυφωνόπουλος Γιώργος 
Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 
Email: gtryfon@fdparnonas.gr   

 
Άστρος, ..-..-2012 

Αρ. Πρωτ.: … 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια ψυκτικών 
συσκευών» 

O Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια υλοποίησης του 
Υποέργου 2 «Προμήθειες» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – 
Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου 
«Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ψυκτικών συσκευών» με απευθείας ανάθεση, μέχρι του ποσού των 
εννιακοσίων ευρώ (900,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων και θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 
2012. 

Τα είδη και η ποσότητα των επιμέρους προμηθειών που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ο Φορέας 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω: 

• Ψυγειοκαταψύκτης 
• Καταψύκτης 

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προμήθειας αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ανακοίνωσης. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού με κριτήριο την περισσότερο συμφέρουσα προσφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την 
οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις 
προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι τη Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 και ώρα 14.00μμ στα 
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 
22001 (Τηλ: 27550 22021, κ. Τρυφωνόπουλος Γιώργος). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. 
Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν 
παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, 
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού www.fdparnonas.gr. 

 

Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Μαρία Αναγνωστοπούλου 

  

 

 

 

http://www.fdparnonas.gr/


Ανακοίνωση «Προμήθεια ψυκτικών συσκευών» 
 

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας 

Είδος προμήθειας Ποσότητ
α Αναλυτικές προδιαγραφές 

Ψυγειοκαταψύκτης 1 

Ξεχωριστός χώρος ψύξης και κατάψυξης με 
διαφορετικές θύρες πρόσβασης 
Ρυθμιζόμενα ποδαράκια 
Ενεργειακή κλάση Α+ 
Κατάψυξη 4 αστέρων 
Χωρητικότητα ψύξης: τουλάχιστον 180 λίτρων 
Χωρητικότητα κατάψυξης: τουλάχιστον 40 λίτρων 
Δυνατότητα αναστροφής φοράς ανοίγματος θυρών 
Βάρος μέχρι 50 κιλά 
Επίπεδο θορύβου: μέχρι 40 Dba 
Εσωτερικός φωτισμός 
Λευκό χρώμα 

Καταψύκτης 1 

Οριζόντιος καταψύκτης 
Ενεργειακή κλάση Α+ 
Χωρητικότητα κατάψυξης: τουλάχιστον 330 λίτρων 
Επίπεδο θορύβου: μέχρι 40 Dba 
Κατάψυξη 4 αστέρων 
Σύστημα Super Frost και Stop Frost 
Μηχανικός έλεγχος θερμοκρασίας  
Οπτικός συναγερμός σε περίπτωση βλάβης  
Χειροκίνητη απόψυξη  
Εκκένωση νερού απόψυξης  
Λειτουργία Super Frost με χρονορύθμιση  
2 καλάθια,  
Εσωτερικός φωτισμός  
Δυνατότητα τοποθέτησης κλειδαριάς 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα. 
3. Ακριβής περιγραφή των προϊόντων προμήθειας (τύπος, διαστάσεις/μέγεθος προϊόντος κλπ). 
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Ανακοίνωση «Προμήθεια ψυκτικών συσκευών» 
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[Στοιχεία προμηθευτή] 
 

Ημερομηνία, ………………. 
Προς: 

Επιτροπή Ανάθεσης του 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 

Έργο: «Προμήθεια ψυκτικών συσκευών» 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Του 
 
 
Για την Προμήθεια ψυκτικών συσκευών του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού με κατ’ αποκοπή τιμή των …………………………………….ευρώ (………….,….€) 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό 
πίνακα: 

Είδος 
προμήθειας Ποσότητα Αναλυτικές προδιαγραφές 

Προσφορά 
σύμφωνη με 
τις 
προδιαγραφέ
ς 

Τιμή 
μονάδας ΣΥΝΟΛΟ 

      
      
      
      
      

Τελικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  
 

 
Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

http://www.fdparnonas.g/


 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

 

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
για την παροχή υπηρεσιών τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 
 

Ημερομηνία:     /    /2012 
 

Ο Δηλών 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 



 

 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 
Πληροφορίες: Τρυφωνόπουλος Γιώργος 
Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 
Email: gtryfon@fdparnonas.gr   

  
Άστρος, ..-..-2012 

Αρ. Πρωτ.: …. 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια συστήματος 
ωρομέτρησης» 

O Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια υλοποίησης του 
Υποέργου 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» προβαίνει 
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 
ωρομέτρησης» με απευθείας ανάθεση, μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2012. 

Τα είδη και η ποσότητα των επιμέρους προμηθειών και υπηρεσιών που απαιτούνται από το Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω: 

• Σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού 
• Εγκατάσταση συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού 

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προμήθειας/υπηρεσίας αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ανακοίνωσης. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού με κριτήριο την περισσότερο συμφέρουσα προσφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την 
οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις 
προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι τη Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 και ώρα 14.00μμ στα 
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 
22001 (Τηλ: 27550 22021, κ. Τρυφωνόπουλος Γιώργος). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. 
Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν 
παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, 
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού www.fdparnonas.gr. 

 

Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Μαρία Αναγνωστοπούλου 
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Ανακοίνωση «Προμήθεια συστήματος ωρομέτρησης» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας/υπηρεσίας 

Είδος προμήθειας/υπηρεσίας Ποσότητ
α Αναλυτικές προδιαγραφές 

Σύστημα ωρομέτρησης 3 

Σύστημα αναγνώρισης προσώπου 
Οπτικός Αισθητήρας. 
Αναγνώριση χρηστών 1 ανά δευτερόλεπτο 
Χωρητικότητα προσώπων : 3.000 
Χωρητικότητα Δ/Α : 5.000 
Χωρητικότητα ID CARD : 10.000 
Αποθηκεύει 100.000 συναλλαγές 
Διαβάζει: Αναγνώριση Προσώπου , Δακτυλικά 
Αποτυπώματα κα / ή κωδικό PIN και / ή Κάρτα 
Proximity 
Σύνδεση : Σειριακή RS-232, Δικτύου 10/100, USB 
Ελληνικό μενού  
Προγραμματισμός χτυπήματος κουδουνιού 
Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων για χρήση από 
άλλες εφαρμογές. 
Ηχητική και Οπτική ένδειξη για την αποδοχή ή όχι 
του 
αποτυπώματος ή του κωδικού ή της κάρτας 
20 κάρτες χρηστών 

Εγκατάσταση συστήματος 
ωρομέτρησης 3 

Εγκατάσταση συστήματος ωρομέτρησης στα 
Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, 
Καστάνιτσας και Αγίου Πέτρου. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα. 
3. Ακριβής περιγραφή των προϊόντων προμήθειας (τύπος, διαστάσεις/μέγεθος προϊόντος κλπ) 

/υπηρεσιών. 
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[Στοιχεία προμηθευτή] 
 

Ημερομηνία, ………………. 
Προς: 

Επιτροπή Ανάθεσης του 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 

Έργο: «Προμήθεια συστήματος ωρομέτρησης» 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Του 
 
 
Για την Προμήθεια συστήματος ωρομέτρησης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού με κατ’ αποκοπή τιμή των …………………………………….ευρώ (………….,….€) 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό 
πίνακα: 

Είδος 
προμήθειας Ποσότητα Αναλυτικές προδιαγραφές 

Προσφορά 
σύμφωνη με 
τις 
προδιαγραφές 

Τιμή 
μονάδας ΣΥΝΟΛΟ 

      
      
      
      
      

Τελικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  
 

 
Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

http://www.fdparnonas.g/


 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

 

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
για την παροχή υπηρεσιών τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 
 

Ημερομηνία:     /    /2012 
 

Ο Δηλών 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 
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	6.5 Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας»
	Θέμα 7ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Μετακινήσεων Μελών ΔΣ
	Θέμα 8ο LIFE+: Εκ νέου ορισμός των μελών της Ομάδας Έργου του Προγράμματος
	Θέμα 9ο: Επιβράβευση δύο φυλάκων του Φορέα Διαχείρισης για την εργασία τους
	Θέμα 10ο: Γνωμοδότηση παράτασης μίσθωσης λατομείου αδρανών υλικών ειδικής χρήσης (πρώτη ύλη ασβεστοποιΐας) ιδιοκτησίας «ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ &ΣΙΑ», σε δημόσια δασική έκταση 33,818 στρεμμάτων, στη θέση “Μπογραίϊκα” της Τ.Κ. Αγίου Πέτρου, του Δήμου Βόρε...
	Θέμα 11ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Εκμετάλλευση λατομείου Μαρμάρου της Εταιρείας “Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, σε έκταση 30,264 στρεμμάτων»
	Θέμα 12ο: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για τα συνοδά έργα υποδομής του έργου «ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 6,8MW στη θέση “Λουπουνάρια”, Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας»
	Θέμα 13ο: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 2,4MW και των συνοδών σε αυτό έργων στη θέση “Τσούμος”, της Τ.Κ. Πουλήθρων της Δ.Ε. Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας»
	Θέμα 14ο: Γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση «Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ιδιοκτησίας του κ. Γκαύρου Ηλία συνολικής ισχύος 99,63 KWp στη θέση “Σταφίδα”, του Τ.Κ. Κουτρούφων, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότη...
	Θέμα 15ο: Γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση «Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΑΚΜΩΝ Α.Ε.» συνολικής ισχύος 99,36 KWp σε περιοχή εκτός ορίων της Τ.Κ. Αγίου Πέτρου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερε...
	Θέμα 16ο: Γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση «Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΑΚΜΩΝ Α.Ε.» συνολικής ισχύος 99,36 KWp στην θέση «Ράχες» της Τ.Κ. Μελιγούς, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενό...
	Θέμα 17ο: Διαδικασία κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου αρμοδιότητάς του, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθ...
	Θέμα 18ο: Λοιπά Θέματα (Εκτός Ημερήσιας Διάταξης)
	18.1: Εκ νέου ορισμός της Υπευθύνου Έργου για την Υπηρεσία Καθαριότητας
	18.2: Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης» για το Α’ Εξάμηνο 2012
	18.3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης περιόδου Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2012
	18.4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Εξουσιοδότηση προέδρου για προεγκρίσεις Πρωτοκόλλων Παραλαβής και Δελτίων Έγκρισης Δαπάνης
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ

	Θέμα 1_ΜΑΙΟΣ 2012
	Θέμα 1_ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
	Θέμα 2_Έκθεση Πεπραγμένων Φύλαξης
	Θέμα 3_Έκθεση Αναφοράς Υλοποίησης ΕΠΠΕΡΑΑ
	Θέμα 4_Εξαμηνιαία Αναφορά ΕΠΠΕΡΑΑ
	ΕΠΠΕΡΑΑ_Εξ.Αναφορά.pdf
	ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Προστασία και διατήρηση ειδών χλωρίδας, πανίδας και των τύπων οικοτόπων
	ΠΕ 1.1 Σχεδιασμός δράσεων προστασίας και διατήρησης
	Το ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης του ΦΔ Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας.
	ΠΕ 1.2 Φύλαξη Προστατευόμενης Περιοχής
	Τον Ιανουάριο του 2012 δημοσιεύθηκε (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) η προμήθεια εξοπλισμού φύλαξης, η οποία συμβασιοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2012 και παραδόθηκε (Βλ. σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) τον ...
	Οι πραγματοποιηθείσες δράσεις του Τμήματος Επόπτευσης/Παρακολούθησης και Εφαρμογών Διαχείρισης ήταν περιληπτικά οι εξής:
	Παράνομες δραστηριότητες: εντοπίσθηκαν, κατασβέστηκαν και καταγράφηκαν 11 περιστατικά πυρκαγιών, οκτώ περιστατικά επιχωματώσεων, ένα περιστατικό λαθραλιείας και ένα αμμοληψίας, 5 περιστατικά ρίψης λυμάτων ελαιοτριβείων στους ποταμούς Τάνο και Βρασιάτη...
	Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, και ειδικότερα με το Πυροσβεστικό Σώμα και τα αρμόδια δασαρχεία συνεχίζεται σε άψογο κλίμα.
	Το προσωπικό του τμήματος συμμετείχε στις εξής δράσεις Ενημέρωσης- Ευαισθητοποίησης:
	Τεχνική βοήθεια – Συντήρηση εξοπλισμού: φροντίδα των οχημάτων του Φορέα, συντήρηση τριών μονοπατιών του Πάρνωνα, συντήρηση εξοπλισμού δεξαμενής πυρόσβεσης, συντήρηση βυτίων πυρόσβεσης οχημάτων, εξυπηρέτηση επισκεπτών και συναρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου,...
	Παρακολούθηση (Monitoring): Σε καθημερινή βάση, με τον εξοπλισμό που διαθέτει ο ΦΔ, οι φύλακες καταγράφουν είδη ορνιθοπανίδας, συλλέγουν νεκρά είδη, και καταχωρούν είδη πανίδας τα οποία υπάρχουν στην ΠΠ. Συμπληρώνονται τα σχετικά Δελτία Παρακολούθησης...
	Μηνιαίως, βιβλιοδετούνται όλα τα Ημερήσια Φύλλα Καταγραφής Συμβάντων ανά μήνα εργασίας και καταχωρούνται στο αρχείο του Φορέα από την υπεύθυνη του Τμήματος.
	Επίσης, συντάχθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Φύλαξης 2011 και αναμένεται η έγκρισή της από το Δ.Σ. του Φορέα. Η έκθεση συντάχθηκε από την Υπεύθυνη του Τμήματος, κα. Ζαφείρω Βαξεβανίδου και την φύλακα κα. Φωτεινή Δημάκου.
	ΠΕ 1.3 Σύστημα Παρακολούθησης-Αξιολόγησης της Προστασίας και Διατήρησης
	Έχει συνταχθεί και σταλεί το σχέδιο προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού (αφορά μία ενιαία προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού που συμπεριλαμβάνει όλα τα υποέργα παρακολούθησης μαζί με τα έργα που συμπεριλαμβάνονται στο υποέργο αυτεπιστασίας)από τον Δεκέμβριο τ...
	Η εργασία πεδίου που εκτελέστηκε κατά το Α’ εξάμηνο του 2012 πραγματοποιήθηκε προς δύο άξονες: α) τη συνέχιση της καταγραφής πανιδικών ευρημάτων στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ, και β) τη συνέχιση της καταγραφής των σπηλαίων της περιοχής ευθύνης του ΦΔ κα...
	Για τον πρώτο άξονα, πραγματοποιήθηκε εργασία πεδίου στις 29/1/2012 στον υγρότοπο Μουστού-Κ. Βερβενων όπου και καταγράφηκε ορνιθοπανίδα. Στις  2/2/2012 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και καταγραφή ορνιθοπανίδας στο φράγμα του Ευρώτα (υγρότοπος) και στον υγ...
	Για τον δεύτερο άξονα εργασίας πεδίου, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε σπήλαια της Ν. Κυνουρίας στις 28/1 και 29/3/2012. Η επισκέψεις έγιναν σε σπήλαια στη περιοχή Αργαλιοί και σε σπηλαιοκαταβόθρα στην περιοχή του Κοσμά. Και στις 2 περιπτώσεις έγιναν ...
	Τον Οκτώβριο του 2011 δημοσιεύθηκε η προμήθεια συμπληρωματικού ερευνητικού εξοπλισμού, η οποία συμβασιοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 και παραδόθηκε (Βλ. σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) τον Ιανουάριο 2012...
	Τον Δεκέμβριο 2011 δημοσιεύθηκε (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) η προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης, η οποία συμβασιοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2012 και παραδόθηκε (Βλ. σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) το...
	Τον Δεκέμβριο 2011 δημοσιεύθηκε (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για ανάπτυξη εφαρμογών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, η οποία συμβασιοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2011 και παραδόθηκε (Βλ. σχετικό Πρωτόκολλο Ορ...
	Τον Δεκέμβριο 2011 δημοσιεύθηκε (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) η προμήθεια σκάφους, η οποία συμβασιοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2012 και παραδόθηκε (Βλ. σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) τον Μάϊο 2012. Η πα...
	Τον Δεκέμβριο 2011 δημοσιεύθηκε (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) η προμήθεια κιαλιών νυχτερινής όρασης, η οποία συμβασιοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2012 και παραδόθηκε (Βλ. σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) τ...
	ΠΕ 1.4: Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους μονάδων της Λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας ζώνης του
	Σύμφωνα με την από 18 Νοεμβρίου 2011 υπογραφείσα Σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα αυτής πραγματοποιήθηκαν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2012, από πλευράς Αναδόχου, οι ακόλουθες εργασίες:
	Στο πλαίσιο της αναγνώρισης των λειτουργιών και αξιών των υγροτοπικών εκτάσεων πραγματοποιήθηκαν τα εξής:
	Υποβολή στις 18 Ιουνίου 2012 της έκθεσης αποτελεσμάτων των εργασιών που εκτελέσθηκαν κατά το 1ο επτάμηνο υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου (Παραδοτέο 1).
	ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση
	Το Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας υλοποιεί το παρόν Πακέτο Εργασίας και αποτελείται από τους Κατερίνα Πανταζή α/α υπεύθυνη τμήματος και υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, Αγνή Αναστασιάδη, Διαμαντή Αρβανίτη και την Αγγελική Δημητρακοπούλου, ...
	Οι δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης που καλύπτονται στο παρόν πακέτο εργασίας προωθούν και προβάλλουν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», το Υπουργείο Περιβάλλοντος και κυρίως την ιδέα της προστασίας της βιοποικιλότητας σ...
	ΠΕ 2.1 Σχεδιασμός δράσεων ανάδειξης
	Συντάχθηκε το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για το 2012 και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Φορέα. Η σύνταξη του σχεδίου δράσης έγινε από την Κατερίνα Πανταζή και την Αγνή Αναστασιάδη.
	Η ετήσια αξιολόγηση αποτελεσματικότητας ενημέρωσης κοινού για το έτος 2011 συμπεριλήφθηκε στην Έκθεση αξιολόγησης των δράσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.
	ΠΕ 2. 2 Ενημέρωση Κοινού
	Στα πλαίσια αυτού του υποπακέτου εργασίας ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση ο δικτυακός τόπος του Φορέα, και επιπλέον ενημερώνονται οι λογαριασμοί που δημιούργησε ο ΦΔ σε κοινωνικά δίκτυα.
	Επιπλέον, συντάχθηκε η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τα έντυπα και τα υλικά προώθησης από την Κατερίνα Πανταζή με την επικουρία της Αγνής Αναστασιάδη και του Διαμαντή Αρβανίτη.
	Στο χρονικό διάστημα Ιανουάριος έως Ιούνιος 2012 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ξεναγήσεις:
	Σημειώνουμε ότι οι ξεναγήσεις στην προστατευόμενη περιοχή διεξάγονται δωρεάν.
	Οι δράσεις ενημέρωσης που υλοποιήθηκαν το Α’ εξάμηνο του 2012 ήταν οι εξής:
	ΠΕ 2.3. Δημοσιότητα, Διάχυση ενημέρωσης
	Συντάσσονται και δημοσιεύονται εβδομαδιαίως Δελτία τύπου (Αριθμός ΔΤ από Ιαν – Ιουν 2012: 35 ) που τηρούν τους κανόνες δημοσιότητας του προγράμματος, τα οποία είναι διαθέσιμα και στον δικτυακό τόπο του ΦΔ: Uhttp://www.fdparnonas.gr/el/press-releasesU.
	ΠΕ 2.4 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
	Παρακάτω παραθέτουμε το σύνολο των επισκέψεων σε σχολεία της Αρκαδίας και Λακωνίας, στα πλαίσια του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης από Ιανουάριο 2012 έως Ιούνιο 2012.
	ΠΕ 2.5 Ημερίδες
	Έχει σχεδιαστεί η πρώτη ημερίδα του Φορέα και η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του Β’ εξαμήνου 2012.
	ΠΕ 2.6 Προώθηση της συμμετοχικής διαδικασίας
	Έχοντας ως προτεραιότητα των ενεργειών ευαισθητοποίησης, την ενημέρωση και τη συνεργασία των υπαρχόντων εθελοντών της ΠΠ του Πάρνωνα, ο Φορέας Διαχείρισης έχει ξεκινήσει μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με λίστες εθελοντών από ΟΤΑ, από  Τοπικά Διαμερίσμ...
	ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Λήψη των αναγκαίων μέτρων διατήρησης και των κανονιστικών, διοικητικών ή συμβατικών μέτρων
	Το τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης έχει αναλάβει το παρόν Πακέτο Εργασίας.
	ΠΕ 3.1 Παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονιστικού Πλαισίου
	Στα πλαίσια της Έκθεσης αξιολόγησης των δράσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, έχει συνταχθεί και η έκθεση αξιολόγησης εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου. Η εργασία αυτή υλοποιήθηκε από τον Δήμο Αναστόπουλο, τον Αργύρη Μπόγλη και...
	Επίσης, στα πλαίσια της εφαρμογής της νομοθεσίας για τις ΠΠ, και κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα &Υγροτόπου Μουστού πραγματοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:
	ΠΕ 3.2 Αναθεώρηση νομοθετικού πλαισίου
	Η υλοποίηση του συγκεκριμένου υποπακέτου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
	ΠΕ 3.3 Αναθεώρηση Διαχειριστικού Σχεδίου και Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργία της ΠΠ
	Έχει συνταχθεί και δημοσιευθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την αναθεώρηση του Διαχειριστικού Σχεδίου και την σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας. Η αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί και α...
	ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 Διαχείριση – Υποστήριξη του προγράμματος
	Το πακέτο εργασίας υλοποιείται από το σύνολο του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης.
	ΠΕ 4.1 Μετατροπή των στόχων σε σχέδιο δράσης, χρονοδιάγραμμα και εκθέσεις προόδου
	Τον Δεκέμβριο 2011 δημοσιεύθηκε (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) η προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η οποία συμβασιοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2011 και παραδόθηκε (Βλ. σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜ...
	Οι υπηρεσίες «Λογιστικής Υποστήριξης», «Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή», «Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης» και «Υπηρεσίες καθαριότητας» συμβασιοποιήθηκαν εντός του 2011 και βρίσκονται σε εξέλιξη και εντός του πρώτου εξαμήνου του 2012.
	Αναφορικά με τον ορκωτό λογιστή, έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για το 2010 και έχει παραδοθεί η έκθεση ελέγχου 2010, και εντός του πρώτου εξαμήνου 2012 έγινε και ο έλεγχος για τη  χρήση 2011 και αναμένεται η έκθεση ελέγχου.
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