
 
 
 

 
Σχέδιο 1: Τοπογραφικό με τις ισοϋψείς 

 

 
Σχέδιο 2: Τομή υπολογισμού της κλίσης 57,5% 
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Για το Β:  
Το λατομείο είναι διαμορφωμένο σε 4 βαθμίδες και έχει αποθέματα, το κοίτασμα δεν έχει 
εξαντληθεί, ούτε κάποια βαθμίδα εντός του, οπότε δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση κάποιας 
βαθμίδας. Για αυτό άλλωστε ζητούμε την ανανέωση της λειτουργίας του λατομείου ώστε να 
συνεχιστεί η αξιοποίηση – παραγωγή και μεταποίηση του μαρμάρου του όρους Πάρνωνα.  
 
Για το Γ: 
Η ύπαρξη ογκόλιθων και στείρων εντός του λατομείου αποτελεί στάδιο της διαδικασίας εξόρυξης. Και 
δεν αποτελεί καμία παράβαση ή μη τήρηση περιβαλλοντικών ή λοιπών όρων.  
 
Για το Δ: 
Η ύπαρξη ογκόλιθων στα πρανή του δρόμου προσπέλασης εκτός του λατομείου, δεν αποτελεί 
απόρροια της δική μας εκμετάλλευσης, αλλά έχει δημιουργηθεί από την προηγούμενη εκμετάλλευση 
του λατομείου πριν το 1994. Τα πρανή αυτά αποτελούν επιχώματα των παλαιών δρόμων 
προσπέλασης των 2 λατομείων. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στο πιο κάτω απόσπασμα 
τοπογραφικού του 1992,  δίπλα από το εκτός του λατομείου μας παλαιό κτίσμα υπήρχε ο δρόμος 
προσπέλασης πριν το 1992 και οι αποθέσεις στείρων. 
 

 
Σχέδιο 3 Απόσπασμα παλιού τοπογραφικού 

 
Η εταιρεία μας στην πρόσφατη αποκατάσταση περιποιήθηκε πολύ αποτελεσματικά το πρανές του 
συγκεκριμένου δρόμου (φωτογραφία 1 και 2). Εάν πρέπει να μεριμνήσουμε για κάτι καλύτερο 
βελτιώνοντας την εικόνα και την ασφάλεια, είμαστε στην διάθεση σας να το πράξουμε και μπορεί να 
αποτελέσει περιβαλλοντικό όρο στην ΕΠΟ  με συγκεκριμένη προθεσμία. 
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Φωτογραφία 1 Το πρανές του δρόμου προσπέλασης 

 

 
Φωτογραφία 2 Το πρανές του δρόμου προσπέλασης 

 
2. Στην ίδια σελίδα αναφέρετε: «Α: 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 Β: δεν απομακρύνθηκαν τόσο τα στείρα όσο και οι ογκόλιθοι 
μαρμάρου και παραμένουν τόσο στο πρανές του δρόμου όσο και στην ανώτερη βαθμίδα». 
 
Για το Α: 
Σας πληροφορούμε ότι γενικά ο προβλεπόμενος κάνναβος έχει τηρηθεί, αφού τα 800 φυτά έχουν 
διανεμηθεί σε μία συνολική έκταση 6,8 στρεμμάτων (συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 
1:1000) οπότε έχει δημιουργηθεί ο προβλεπόμενος σύνδεσμος κατά μέσο όρο (σημειώνεται ότι οι 
δρόμοι προσπέλασης δεν μπορούν να φυτευτούν, αν και συμπεριλαμβάνονται στην αποκατεστημένη 
έκταση, οπότε και δεν λογίζονται στην έκταση υπολογισμού του συνδέσμου και επιπλέον η 
μορφολογία του χώρου έχει έντονες διακυμάνσεις, οπότε ο σύνδεσμος διαφέρει κατά τόπους).   
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Φωτογραφία 3 Ενδεικτική άποψη 

 

Για το Β: 
Όπως αναφέραμε πιο πάνω η ανώτερη βαθμίδα δεν έχει εξοφληθεί και άρα αποκατασταθεί, συνεπώς 
είναι λογικό να βρίσκονται εντός της διάσπαρτοι ογκόλιθοι ή ορισμένα στείρα. 
Το πρανές, εάν εννοείται το δρόμο προσπέλασης που αναπτύξαμε στην προηγούμενη παράγραφο, 
όπως σας είπαμε, δεχόμαστε και δεσμευόμαστε να πράξουμε ότι μας υποδείξετε στους 
περιβαλλοντικούς όρους που ζητούμε να ανανεωθούν. 
 

3. Για την παρατήρηση σας «μέχρι τις 31/12/1997 έπρεπε να δημιουργηθεί πράσινη ζώνη προστασίας 
περιμετρικά του λατομικού χώρου με φυτευτικό σύνδεσμο 2 Χ 2 και σε βάθος δύο σειρών», σας 
γνωστοποιούμε ότι στα νότια και ανατολικά όρια του λατομείου (σχέδιο 1) υπάρχει συνεκμετάλλευση 
με όμορα λατομεία, οπότε δεν είναι κατ’ ουσία δυνατή η δημιουργία της πράσινη ζώνης προστασίας.  
 
Επιπλέον στη βόρεια και στη δυτική πλευρά του λατομείου, στα όρια της (εντός και εκτός), υπάρχει 
ήδη φυσική βλάστηση και ενδιάμεσα δρόμος προσπέλασης, οπότε ούτε και σε αυτή την περίπτωση 
ήταν δυνατή η δημιουργία πράσινης ζώνης προστασίας.  
 

 
Φωτογραφία 4 Δυτική πλευρά λατομείου 
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Φωτογραφία 5 Δυτική πλευρά λατομείου 

 

 
Φωτογραφία 6 Βόρεια πλευρά λατομείου 

 
4. Για την παρατήρηση σας «να οριοθετηθεί ο λατομικός χώρος με τεχνητά ορόσημα μέχρι τις 

31/12/1996 (πράγμα το οποίο έγινε πρόσφατα)», σας επισημαίνουμε ότι ανέκαθεν υπήρχαν 
υλοποιημένα επί του εδάφους τα σημεία των τεσσάρων κορυφών που ορίζουν τον λατομικό χώρο, 
όπως προβλεπόταν. Απλά, ύστερα από υπόδειξη του Δασαρχείου πρόσφατα, τα προϋπάρχοντα 
σημάδια βελτιώθηκαν (κτίζοντας τα) και επιπλέον τοποθετήθηκαν επί του εδάφους περισσότερα 
σημεία στις ευθυγραμμίες των πλευρών που ορίζουν τον λατομικό χώρο. 
 

5. Για την παρατήρηση σας «να γίνει περιμετρική περίφραξη του λατομικού χώρου για την προστασία 
των φυτών που θα φυτεύονται από τη βόσκηση μέχρι τις 31/12/1997», σας ενημερώνουμε ότι το 
1997 η εκμετάλλευση βρισκόταν σε εμβρυικό στάδιο, οπότε δεν υπήρχαν εξοφλημένες περιοχές 
εντός του λατομείου για να ξεκινήσει η αποκατάσταση τους και αμέσως μετά η περίφραξη τους για 
την προστασία των φυτών της αποκατάστασης. Επιπρόσθετα λόγω της ύπαρξης όμορων λατομείων 
δεν έχει έννοια η περίφραξη των κοινών ορίων τους, λόγω της υποχρεωτικής και επιβαλλόμενης από 
τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, συνεκμετάλλευσης. 

 
6. Για την παρατήρηση σας «η εναπόθεση στείρων θα έπρεπε να γίνεται μόνο μέσα στο λατομικό χώρο 

και να υπάρχει μέριμνα ώστε να αποφευχθούν τυχόν κατολισθήσεις», σας πληροφορούμε ότι όλα τα 
στείρα έχουν αποτεθεί εντός του λατομικού χώρου χωρίς να υφίσταται κίνδυνος κατολισθήσεων και 
άρα η παρατήρησή σας δεν αποτελεί μη τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. 
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Σας ενημερώνουμε ότι στείρα εκτός του λατομείου δεν έχουν αποτεθεί από την παρούσα 
εκμετάλλευση. Τα μόνα στείρα που έχουν αποτεθεί εκτός του λατομείου βρίσκονται στο δρόμο 
προσπέλασης, και έχουν αποτεθεί από την παλιότερη εκμετάλλευση (παράγραφος 1) προφανώς για 
την υποστήριξη του ανάντη δρόμου προσπέλασης καθώς η κλίση του εδάφους είναι πολύ μεγάλη. 
Είμαστε όμως διατεθειμένοι να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του δρόμου μεταφέροντας επιλεγμένα 
στείρα σε ειδικό χώρο εντός του λατομείου και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση 
των στείρων που θα παραμείνουν, όπως προαναφέραμε με ειδικό περιβαλλοντικό όρο. 

 
7. Για την παρατήρηση σας «τα φυτικά είδη έπρεπε να συντηρούνται και να αποκαθίστανται με ποσοστό 

επιτυχίας των φυτεύσεων τουλάχιστον 80% και με ευθύνη της εταιρείας», είμαστε διατεθειμένοι η 
παραπάνω πρόταση να αποτελέσει περιβαλλοντικό όρο της νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων που καταθέσαμε. Συνεχίζοντας τις εργασίες εκμετάλλευσης και αποκατάστασης του 
λατομικού χώρου, βεβαίως θα φροντίσουμε οι εργασίες αποκατάστασης να έχουνε ποσοστό 
επιτυχίας στις φυτεύσεις μεγαλύτερο του 80 %. 

 
8. Για την παρατήρηση σας «να γίνεται διαφύλαξη του εδαφικού υλικού για να χρησιμοποιηθεί κατά την 

αποκατάσταση», σας γνωστοποιούμε ότι η διαφύλαξη εδαφικού υλικού είχε ήδη πραγματοποιηθεί, 
και μεγάλη ποσότητα υλικού χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα δεντροφύτευση. Συνεπώς η 
παραπάνω παρατήρηση δεν αποτελεί μη τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. 
Στη συνέχεια της εξορυκτικής διαδικασίας, όπως έχουμε ήδη πράξει, θα πραγματοποιείται 
διαφύλαξη εδαφικού υλικού ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί στις μελλοντικές αποκαταστάσεις.  
Θα θέλαμε να σημειώσουμε, ότι όλο το τμήμα του λατομείου καθώς και όλα τα όμορα λατομεία 

βρίσκονται στην κορυφή και γύρωθεν ενός λόφου με την - όχι τυχαία - ονομασία «Πετροβούνι» που 

στην πραγματικότητα αποτελείται κυρίως από ασβεστολιθικά πετρώματα (μαρμαροφόρο κοίτασμα) 

με ελάχιστο εδαφικό υλικό και με ήπια βλάστηση και συνεπώς η ποσότητα του εδαφικού υλικού που 

θα προκύπτει από την εξόρυξη είναι οριακά επαρκής.  

 
9. Για την παρατήρηση σας «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 αποκατάσταση της που θα ολοκληρώνεται μέσα σε ένα 
χρόνο», όλοι οι παραπάνω όροι ισχύουν και άρα δεν αποτελεί μη τήρηση των εγκεκριμένων 
περιβαλλοντικών όρων, αφού η εκμετάλλευση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (παράγραφος 1), καμία βαθμίδα δεν ξεπερνάει τα 8 μέτρα 
και προς το παρόν καμία βαθμίδα δεν έχει εξοφληθεί και άρα δεν έχει γίνει πλήρης αποκατάσταση. 
 

10. Για την παρατήρηση σας «στα πρανή έπρεπε να γίνουν φυτεύσεις θάμνων καθώς και στα πρανή του 
δρόμου προσπέλασης», θεωρούμε ότι αυτό πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό με την 
διενεργηθείσα αποκατάσταση. 

 
 

Εν κατακλείδι, συμφωνούμε ότι πράγματι τα προηγούμενα χρόνια της εκμετάλλευσης υπήρξαν 
καθυστερήσεις και παραλείψεις στην πραγματοποίηση κάποιων υποχρεώσεων από την Εταιρεία, όσον 
αφορά τη σταδιακή αποκατάσταση του λατομείου. Στις καθυστερήσεις αυτές όμως πρέπει να λάβουμε 
υπόψη ότι το λατομείο λόγω καιρικών συνθηκών μπορεί να λειτουργήσει μόνο μέχρι και 4 μήνες το 
χρόνο, οπότε είναι λογικό κάποιες διαδικασίες να καθυστερούν, σε σύγκριση και με άλλα λατομεία που 
δουλεύουν σε ετήσια (ημερολογιακή) βάση.  

Όμως σε αυτό που θα θέλαμε να διαφωνήσουμε κάθετα με τις παρατηρήσεις της εισήγησης σας 
είναι το εξής: όλες οι διαδικασίες εκμετάλλευσης του λατομείου είναι πλήρως σύμφωνες με την 
ισχύουσα νομοθεσία και με τις εγκεκριμένες μελέτες του έργου (παράγραφοι 1,4,6,9) και δεν υπάρχει 

οτιδήποτε μεμπτό σε αυτές, ούτε αποτελούν μη τήρηση των παλαιών περιβαλλοντικών όρων, 

αλλά ούτε και αντικείμενο της ζητούμενης γνωμοδότησης επί της νέας ΜΠΕ. 
Από εδώ και στο εξής η Εταιρεία δεσμεύεται όπως εναρμονιστεί πλήρως με τους όρους της νέας 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και προχωρήσει στη σταδιακή αποκατάσταση του λατομείου, 
όπως επίσης και υπακούσει στις συμβουλές και υποδείξεις των αρμόδιων Φορέων, γεγονός που 
καταδεικνύεται και από την πρόσφατη δεντροφύτευση, τη φιλοσοφία και την περιβαλλοντική συνείδηση 
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της εταιρείας. Επιπλέον είναι διατεθειμένη να αποκαταστήσει και βλάβες που έχουν προξενηθεί στο 
περιβάλλον, παρόλο που δεν τις έχει προκαλέσει η ίδια. 

Τονίζουμε ότι η διάθεσή μας, είναι να συνεργαστούμε ενεργά με τον Φορέα διαχείρισης και το 
Δασαρχείο, τόσο για την επίβλεψη από μέρους σας, των εντός του λατομείου περιβαλλοντικών 
ενεργειών όσο και εκτός του λατομείου περιβαλλοντικών δράσεων στις οποίες μπορούμε να 
συμμετέχουμε – διοργανώσουμε. Η μη έγκριση των νέων περιβαλλοντικών όρων και άρα η μη 
ολοκλήρωση του εξορυκτικού έργου, εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχουν ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα , 
ουσιαστικά δεν  θα επιτρέψει την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του λατομικού χώρου. 

Ζητούμε, στην απόφαση της έγκρισης των νέων περιβαλλοντικών όρων να μην ενεργήσει 
αρνητικά η ομολογουμένως κακή περιβαλλοντική κατάσταση στην περιοχή, που έχει προκληθεί κυρίως 
από τα υπόλοιπα λατομεία. Μόνο εμείς έχουμε πραγματοποιήσει αποκατάσταση και θα συνεχίσουμε να 
το κάνουμε μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και τη συνέχιση της λειτουργίας του λατομείου. 
Δεν αποκλείουμε στο μέλλον, εφόσον ξεκαθαριστεί το καθεστώς άλλων λατομείων, δίχως να 
αποκατασταθούν, να συμβάλουμε στον βαθμό του εφικτού στην πραγματοποίηση κάποιων έργων 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των.  

Επιπλέον η μη έγκριση των νέων περιβαλλοντικών θα αποκλείσει - ουσιαστικά - το μοναδικό 
οικονομικά βιώσιμο λατομείο που παράγει το μάρμαρο του όρους Πάρνωνα και επιθυμεί να συνεχίσει 
νομίμως τη λειτουργία του. Το αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση του μαρμάρου του όρους 
Πάρνωνα από την τοπική, πανελλαδική και διεθνή αγορά. Ειδικά για την τοπική αγορά, το μάρμαρο του 
όρους Πάρνωνα αποτελεί σημαντικό δομικό υλικό από τα αρχαία χρόνια έως και σήμερα (Άγιος Πέτρος, 
Καρυές, Καστάνιτσα και όλα τα λοιπά χωριά).  

 

   
 
Η έλλειψη του από την αγορά – τοπική κοινωνία – θα αναγκάσει του τοπικούς κάτοικους σε μη 

χρήση των τοπικών υλικών, σε μεταφορά βαριών δομικών υλικών από μακριά και ένιοτε ίσως τείνει να 
δημιουργήσει λόγους λαθροεξόρυξης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.  

Τέλος η μη έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και άρα μη συνέχιση της αξιοποίησης του 
μαρμάρου του όρους Πάρνωνα θα αποτελέσει σοβαρό οικονομικό πλήγμα για την εταιρεία μας, το 
προσωπικό που απασχολούμε, τους συνεργάτες μας και το Ελληνικό κράτος. Η αξιοποίηση των 
ελληνικών μαρμάρων σε πρωτογενές επίπεδο (εξόρυξη) καθώς και στα στάδια της μεταποίησης που 
πραγματοποιούμε, προσθέτοντας υπεραξία στα Ελληνικά προϊόντα που εξάγουμε, συμβάλουν 
ενεργητικά στην οικονομική ανάπτυξη. Η εταιρεία μας απασχολεί πλέον των 80 εργαζομένων και τα 
τελευταία χρόνια μεσούσης της οικονομικής κρίσης έχουμε αυξήσει κατά πολύ το απασχολούμενο 
προσωπικό και τις εξαγωγές ελληνικών μαρμάρων. Για αυτό άλλωστε βρισκόμαστε «σήμερα» εδώ να 
συζητούμε τη συνέχιση της λειτουργίας του λατομείου, μέσω της οποίας θα μπορούμε συνεχώς να 
βελτιώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τη συνεργασία με τις υπηρεσίες σας και την τοπική 
κοινωνία. 

Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε κρίνετε σκόπιμο να σας προσκομίσουμε, ή για 
περισσότερες διευκρινήσεις, ώστε τελικά να έχουμε την σύμφωνη γνώμη σας για τη συνέχιση της 
συγκεκριμένης δραστηριότητάς μας, με σεβασμό στο περιβάλλον, στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης 
και της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου και της πατρίδας μας. 
 

 

 

 
Με εκτίμηση,  

 

Εκ μέρους της ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ 

Μενέλαος Λεμονής 
Μηχανικός Μεταλλείων ΕΜΠ, MSc 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
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4. Συντεταγμένες σημείων  ( HATT ) Συντεταγμένες σημείων  ( ΕΓΣΑ 87 )

Χ ΨΣημείο Χ Ψ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

1 : 1.000

Λατομείο μαρμάρου

Μέση Στάθμη θάλασσας - Ισοδιάσταση  4 μ.

Δεκέμβριος 2011

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ   ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

3. Εμβαδόν

ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΡΓΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

1. Σύστημα Συντεταγμένων

2. Αφετηρία Υψόμετρων

τοπογράφος μηχανικός Τ.Ε.
Γιώργος Κούρτης Βασίλης Μαρτίνος

τοπογράφος μηχανικός Α.Π.Θ.

Βασ. Γεωργίου 16   Ναύπλιο  τηλ. 2752 0 29784

ΤΕΧΝΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΜΕΛΕΤΩΝ

Βαρβίτσας

Προβολή HATT με Κ.Φ.Χ. "ΣΠΑΡΤΗ - ΒΑΛΤΕΤΣΙ"

Τμήμα ( 6-7-8-9-6 )  =  30.264  τ.μ.

Πετροβούνι

Κλ. 1/100.000   Φ= 37 15΄   λ= -1 15΄

7.

6.

9.

8.

Σπάρτης

ȷɄɃɆɄȷɆɀȷ  ūɈȿɃɈ  ɉȷɅɇȼ  ȷɆɇɅɃɆ
ȾɚɑɛŬəŬ  1/50.000

ΑΘ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ- Ι.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Κ ΣΙΑ ΕΕ

Θέση Λατομείου

    + 9412.00     + 3701.00

    + 9724.00     + 3493.00

 + 9769.00     + 3560.00

    + 9457.00     + 3768.00

st10

373470.58           4127082.20

373779.16           4126869.17

373825.24           4126935.43

373516.66           4127148.46
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1343.74

1343.26

1343.72

1343.43

1343.65

1345.55

1345.44

1345.25

1346.93

1346.16

1344.06

1344.64

1353.23

1356.50

1356.14

1356.81

1357.78

1354.45

1353.22

1351.30
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1350.67

1349.10

1347.39

1345.08

1344.72

1344.55

1345.02

1345.65

1345.91

1345.76

1347.44

1300.43

1335.86

1335.51

1335.77

1335.61

1335.59

1335.26

1334.15

1338.04

1339.09

1338.70

1338.38

1337.98

1333.61

1331.23

1331.42

1331.13

1331.79

1333.31

1334.52

1335.65

1335.73
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1335.57

1335.78

1335.92

1333.63

1331.49

1329.90

1329.63

1329.71

1329.34

1329.47

1329.93

1300.43

1311.43

1313.10

1313.95

1317.79

1318.35

1317.12

1314.12

1307.45

1308.41

1308.87

1308.98

1308.74

1309.18

1307.09

1308.30

1307.56

1306.59

1299.03

1295.92

1293.33

1294.48

1296.54

1298.25

1298.17

1298.40

1296.81

1297.02

1295.49

1296.50

1297.27

1297.67
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1298.43
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1298.23
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1297.59
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1300.80

1303.67
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1309.92
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1317.46

1318.64

1320.21
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1313.71

1310.05
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Ορια Αναδασωτέας έκτασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΑΜΜΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΜΟΥΣΤΟΥ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



 

Τρεις μέρες θέαμα, λάμψη και προβολή (photos & video) 
Posted on Ιουλίου 23, 2012 by mmitseas  
 

Με μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία τελείωσε χθες, με τους τελικούς σε άνδρες και γυναίκες το 
τουρνουά Beach Volley South Cup (επιπέδου Challenger), που διεξήχθη στο Λιμάνι του Παραλίου Αστρους 
20-22/7. Τρεις ημέρες με πλούσιο θέαμα συγκινήσεις, λάμψη και φυσικά προβολή του τόπου μας, το 
τουρνουά της ΕΟΠΕ, που διοργάνωσε ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, κέρδισε το ενδιαφέρον κατοίκων και 
επισκεπτών. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

http://astrosnews.gr/?p=42483
http://astrosnews.gr/?author=2
http://astrosnews.gr/?attachment_id=42540


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



 

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ » ΑΡΚΑΔΙΑ » Βόρεια Κυνουρία » Τουρνουά beach volley στο Παράλιο Άστρος!  

Τουρνουά beach volley στο Παράλιο Άστρος! 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

http://kalimera-arkadia.gr/
http://kalimera-arkadia.gr/arkadia
http://kalimera-arkadia.gr/arkadia/voreia-kynoyria


12/07/2012 12:14  

 

Τουρνουά South Cup Beach Volleyball Tour 2012 Ανδρών – Γυναικών στο λιμάνι του Παρ. Άστρους του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας θα γίνει από 20 έως και 22 Ιουλίου 2012. 

Θα δημιουργηθεί ένας αγωνιστικός χώρος διαστάσεων 24μ Χ 16μ. με καθαρή άμμο βάθους 30 τουλάχιστον 
εκατοστών με τον κατάλληλο αγωνιστικό εξοπλισμό (στυλοβάτες, γραμμές, φιλέ σκάλα διαιτητή κτλ.) και 
κερκίδες θεατών δυναμικότητας εκατό (100) θέσεων.   

384 m2     115m3     5x5x5 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

http://kalimera-arkadia.gr/var/kalimera-arkadia/storage/images/media/beach volley/72968-1-ell-GR/beach volley_large.jpg


 

 

 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ «ΔΑΣΗ 
ΔΕΝΤΡΟΚΕΔΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ» 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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Άστρος, 03/08/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 651 

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 03/08/2012 παραλαβή της 

συμφωνηθείσας Έκθεσης Εκτελεσθέντος Έργου για το 1ο Εξάμηνο του 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 1ο Εξάμηνο του έτους 2012 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Βαξεβανίδου Ζαφείρω Αναστόπουλος Δήμος Αγγελική Δήμα 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

http://www.fdparnonas.g/�


 
 

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

Άστρος, 05/08/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 657 

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 05/08/2012 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 Ιούλιο 2012 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Δημητρακοπούλου Αγγελική Αναστασιάδη Αγνή Αρβανίτης Αδαμάντιος 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

http://www.fdparnonas.g/


 

                                                                                                                                                                                                                            

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο       Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

 

Ημερίδα 

«Η αξία της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου 
Μουστού» 

Άστρος, Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012, Ίδρυμα Μνήμης Ζαφείρη 
 

09:30-10:00 Υποδοχή συμμετεχόντων 

10:00 Καλωσόρισμα εκ μέρους των διοργανωτών, χαιρετισμοί 

10:20 
Εισαγωγική ομιλία: Η αξία της βιοποικιλότητας και η σημασία των Προστατευόμενων Περιοχών. Δημόπουλος 
Παναγιώτης, καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος, Αντιπρόεδρος Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000  

10:50 Ιστορικό προστασίας και προοπτικές της περιοχής όρους Πάρνωνα - υγροτόπου Μουστού. Χρήστος 
Χρυσομάλλης, Αρχιτέκτονας, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ στο ΔΣ Φορέα Διαχείρισης ΟΠΥΜ 

11:10 
Οι αξίες των υγροτόπων και η σημασία του υγροτόπου Μουστού. Αναγνωστοπούλου Μαρία, Βιολόγος-
Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης ΟΠΥΜ & Μπούσμπουρας Δημήτρης, Βιολόγος-Ορνιθολόγος, 
γραμματέας ΔΣ Φορέα Διαχείρισης ΟΠΥΜ 

11:30 Διάλειμμα - Καφές 

12:00 Ταυτότητα του ΦΔ, σκοποί. Γενική Παρουσίαση Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ. Μπόγλης Αργύριος, M.Sc. 
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, Στέλεχος Φορέα Διαχείρισης ΟΠΥΜ  

12:20 
Πλούτος και σημασία της βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα – υγροτόπου Μουστού. 
Παρακολούθηση. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, PhD Βιολόγος, αναπληρωτής Διευθυντής Φορέα 
Διαχείρισης  ΟΠΥΜ 

12:35 
Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας του ΦΔ. Εθελοντισμός και Περιβάλλον.  
Δημητρακοπούλου Αγγελική, Περιβαλλοντολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας Φορέα Διαχείρισης ΟΠΥΜ 

12:50 Δράσεις επόπτευσης - φύλαξης. Αναστόπουλος Δήμος, M.Sc. Μηχανικός Περιβάλλοντος, Στέλεχος Φορέα 
Διαχείρισης ΟΠΥΜ 

13:05 Η συμβολή του Φορέα Διαχείρισης στην ήπια ανάπτυξη της περιοχής. Μπούσμπουρας Δημήτρης, Ορνιθολόγος, 
γραμματέας ΔΣ Φορέα Διαχείρισης ΟΠΥΜ 

13:20 Ενδιαφέροντα σημεία της νομοθεσίας προστασίας της φύσης, ευκαιρίες συμμετοχής και ανάπτυξης για τις 
τοπικές κοινωνίες. Αλεξία Βαρότσου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος Φορέα Διαχείρισης ΟΠΥΜ 

13:40 Παρεμβάσεις - Συζήτηση 
14:30 Ελαφρύ γεύμα - Καφές 

  
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



 

                                                                                                                                                                                                                            

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο       Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

Ημερίδα 

«Η αξία της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου 
Μουστού» 

Σπάρτη, Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012, πρώην ΤΕΔΚ Λακωνίας 
 

09:30-10:00 Υποδοχή συμμετεχόντων 

10:00 Καλωσόρισμα εκ μέρους των διοργανωτών, χαιρετισμοί 

10:20 
Εισαγωγική ομιλία: Η αξία της βιοποικιλότητας και το νόημα των Προστατευόμενων Περιοχών. Δημόπουλος 
Παναγιώτης, καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος, Αντιπρόεδρος Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000  

10:50 Ιστορικό προστασίας και προοπτικές της περιοχής όρους Πάρνωνα - υγροτόπου Μουστού. Χρήστος 
Χρυσομάλλης, Αρχιτέκτονας, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ στο ΔΣ Φορέα Διαχείρισης ΟΠΥΜ 

11:10 Οι αξίες των οικοσυστημάτων του όρους Πάρνωνα. Σιμάδη Παναγιώτα, Δασάρχης, Αντιπρόεδρος ΔΣ Φορέα 
Διαχείρισης ΟΠΥΜ 

11:30 Διάλειμμα - Καφές 

12:00 Ταυτότητα του ΦΔ, σκοποί. Γενική Παρουσίαση Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ. Μπόγλης Αργύριος, M.Sc. 
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, Στέλεχος Φορέα Διαχείρισης ΟΠΥΜ  

12:20 Πλούτος και σημασία της βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα - υγροτόπου Μουστού. Παρακολούθηση. 
Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, PhD Βιολόγος, αναπληρωτής Διευθυντής Φορέα Διαχείρισης ΟΠΥΜ 

12:35 
Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας του ΦΔ. Εθελοντισμός και Περιβάλλον. 
Δημητρακοπούλου Αγγελική, Περιβαλλοντολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας Φορέα Διαχείρισης ΟΠΥΜ 

12:50 Δράσεις επόπτευσης - φύλαξης. Αναστόπουλος Δήμος, M.Sc. Μηχανικός Περιβάλλοντος, Στέλεχος Φορέα 
Διαχείρισης ΟΠΥΜ 

13:05 Η συμβολή του Φορέα Διαχείρισης στην ήπια ανάπτυξη της περιοχής. Μπούσμπουρας Δημήτρης, 
Ορνιθολόγος, γραμματέας ΔΣ Φορέα Διαχείρισης ΟΠΥΜ 

13:20 Ενδιαφέροντα σημεία της νομοθεσίας προστασίας της φύσης, ευκαιρίες συμμετοχής και ανάπτυξης για τις 
τοπικές κοινωνίες. Αλεξία Βαρότσου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος Φορέα Διαχείρισης ΟΠΥΜ 

13:40 Παρεμβάσεις - Συζήτηση 
14:30 Ελαφρύ γεύμα - Καφές 
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Αριθμ. […] 

Παράταση της υπ’ αριθμ. 33999/6-9-2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Kαθορισμός 

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 Α.Α.Π.Θ./6-9-2010), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ 

αριθμ. 26524/15-6-2011 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

33999/6−9−2010 κοινής υπουργικής απόφασης «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, Οινοΰντας και Γερόνθρων του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. 

Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα − Υγρότοπου Μουστού 

(ΦΕΚ353 Α.Α.Π.Θ/6−9−2010)» (ΦΕΚ 160 Α.Α.Π.Θ./16-6-2011). 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Tις διατάξεις των άρθρων 18,19,21 (παρ.9) του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του 

Περιβάλλοντος» (Α΄160), όπως τα άρθρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 

άρθρου 16 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 

διατάξεις» (Α΄207) και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του ν. 

3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α’60). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος 

ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄207) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 13 

του ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α΄ 197).  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’ 98). 

4. Το υπ’ αριθμ. 86/21.06.2012 Προεδρικό Διάταγμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄141). 

5. Την άμεση ανάγκη παράτασης λόγω εξαιρετικών λόγων της υπ’ αριθμ. 33999/6-9-2010 

κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ353 Α.Α.Π.Θ/6−9−2010), όπως τροποποιήθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 26524/15-6-2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 160 Α.Α.Π.Θ./16-6-2011), και 
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το γεγονός ότι έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού των οριζόμενων σε αυτές 

περιοχών ως προστατευομένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 

1650/1986, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Την υπ’ αρ. …/…. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους 

Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού. 

7. To γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των οικείων 

ΟΤΑ, αποφασίζουμε: 

Mε την κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ353 Α.Α.Π.Θ/6−9−2010), όπως τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 26524/15-6-2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 160 Α.Α.Π.Θ./16-6-2011) 

θεσμοθετήθηκε η προστασία, η διατήρηση και η διαχείριση της βιοποικιλότητας, της φύσης 

και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου, ώστε να 

διασφαλίζονται οι φυσικές διεργασίες, η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, η λειτουργία 

και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων καθώς και η ποικιλομορφία, η ιδιαιτερότητα και η 

μοναδικότητά τους σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της περιοχής του όρους Πάρνωνα και 

του Υγροτόπου Μουστού που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική αισθητική, 

επιστημονική, γεωμορφολογική και εκπαιδευτική τους αξία, καθώς επίσης και των 

ιδιαίτερων αρχαιολογικών, ιστορικών, πολιτιστικών και αισθητικών στοιχείων της περιοχής. 

Παρατείνουμε την ισχύ της υπ’ αριθμ. 33999/6-9-2010 κοινής υπουργικής απόφασης 

(ΦΕΚ353 Α.Α.Π.Θ/6−9−2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 26524/15-6-2011 

κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 160 Α.Α.Π.Θ./16-6-2011) για ένα έτος.  

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στηv Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και λήγει μετά την παρέλευση ενός έτους. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήvα, […] 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

[…] 
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