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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
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Ο 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, έγινε με την υπ’ αριθμό 3246/11.2.2010 απόφαση της Υπουργού
ΠΕ.Κ.Α. (ΦΕΚ47 Υ.Ο.Δ.Δ./11.2.2010). 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.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 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" (SCI: Sites of Community Importance, ΤΚΣ: Τόποι
Κοινοτικής Σημασίας)


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



Όρος Οριώντας (κωδικός: GR 2520004) *



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) †

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
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

*
†

Περιοχή που έχει περιληφθεί μόνο στον Επιστημονικό Κατάλογο
Η προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνει ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτού του ΤΚΣ
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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 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
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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.
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.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
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.
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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 (θεωρείται ότι τους 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 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.
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Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗ –ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
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Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗ –ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

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.

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/18-71979



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 το σχέδιο διαχείρισης της περιοχής.
Αναμένεται η ψήφιση του Σχεδίου νόμου «Για την διατήρηση της βιοποικιλότητας» το οποίο εξειδικεύει
και τροποποιεί προηγούμενες διατάξεις σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές.
Κ.Υ.Α.
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Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
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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», αποσκοπείται ο καθορισμός 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.
Η Κ.Υ.Α. αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Σχεδίου Φύλαξης.
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Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗ –ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
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Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗ –ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Η περίοδος φύλαξης για τον Φορέα Διαχείρισης είναι ετήσια δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα
παρακάτω ζητήματα:
Κυνήγι: η περίοδος κατά την οποία υπάρχει ανάγκη για συνεχής παρουσία στο ύπαιθρο για φύλαξη σε
σχέση με την λαθροθηρία είναι από τις αρχές Αυγούστου έως το τέλος Μαΐου.
Συλλογή τσαγιού: απαραίτητη περίοδος για συνεχή παρουσία στον Πάρνωνα είναι από τις αρχές
Μαΐου μέχρι και τέλος Αυγούστου.
Συλλογή ειδών χλωρίδας: απαραίτητη περίοδος για συνεχή παρουσία στον Πάρνωνα είναι από τις
αρχές Μαΐου μέχρι και τέλος Αυγούστου.
Αυθαίρετα κτίσματα και επιχωματώσεις (μπαζώματα): είναι απαραίτητη η καθ’ όλο το έτος
παρουσία στο πεδίο για τον έλεγχο τέτοιων παράνομων δραστηριοτήτων.
Πυρκαγιές: η περίοδος κατά την οποία υπάρχει ανάγκη για συνεχής παρουσία στο ύπαιθρο σε σχέση
με τις πυρκαγιές είναι από αρχές Μαΐου μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
Ψάρεμα: κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο και αποκλειστικά στην περιοχή της Απόλυτης Προστασίας
της λιμνοθάλασσας Μουστού. Αυστηρότερη επόπτευση σε σχέση με την λαθραλιεία θα πρέπει να
γίνεται ιδιαίτερα στην περιοχή του Χερονησίου στην παλιά κοίτη του Βρασιάτη.
Βόσκηση: είναι απαραίτητη η καθ’ όλο το έτος παρουσία στο πεδίο για τον έλεγχο παράνομων
δραστηριοτήτων σχετικών με την βόσκηση.
Παράνομη απόθεση απορριμμάτων: απαραίτητη η παρουσία για όλο το έτος.
Λαθροϋλοτομία και παράνομη μεταφορά ξυλείας: απαραίτητη η παρουσία για όλο το έτος.
Λατόμευση: απαραίτητη η παρουσία για όλο το έτος.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τα μέσα τα οποία διαθέτει ο Φορέας Διαχείρισης για τη φύλαξη είναι τρία οχήματα αγροτικού τύπου τα
οποία φέρουν πυροσβεστικό βυτίο χωρητικότητας 500 λίτρων νερού. Επίσης διαθέτει και ένα όχημα
τύπου τζιπ, το οποίο χρησιμοποιείται από το επιστημονικό προσωπικό, τα μέλη του Δ.Σ. του Φορέα και
σε έκτακτες περιπτώσεις από το προσωπικό φύλαξης. Υπάρχουν ακόμη για κάθε όχημα:




Κιάλια
Φορητός ασύρματος
Ένας ασύρματος οχήματος
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Φακός
Οδηγός αναγνώρισης πουλιών, φυτών
Αναλυτικοί χάρτες της περιοχής





Παρέχεται σε κάθε υπάλληλο της φύλαξης ρουχισμός ανάλογος της εργασίας, και ομοιόμορφος για
όλους τους εργαζομένους, καθώς και εκδίδεται ταυτότητα του υπαλλήλου ώστε να τεκμηριώνει την
εργασία του στο πεδίο όποτε του ζητηθεί.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ
Ο Φορέας Διαχείρισης προσέλαβε για πρώτη φορά προσωπικό φύλαξης το καλοκαίρι του 2008, 4 άτομα
με πεντάμηνη σύμβαση και 2 άτομα με δίμηνη σύμβαση. Σκοπός ήταν η μεγαλύτερη δυνατή προστασία
της περιοχής, για τους επικίνδυνους θερινούς μήνες, από τις πυρκαγιές. Η χρηματοδότηση δεν ήταν
επαρκής ώστε να προσληφθεί προσωπικό με συνεχή σύμβαση, και γι’ αυτό το λόγο επιλέχθηκαν οι
ολιγόμηνες συμβάσεις. Το καλοκαίρι του 2009 έγινε εκ νέου πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εξάμηνης
διάρκειας. Κατά τις δύο αυτές καλοκαιρινές περιόδους επιτεύχθηκε ο στόχος της αποτελεσματικής
πυροφύλαξης και δεν είχαμε σοβαρά κρούσματα πυρκαγιών. Και στις περιπτώσεις μεμονωμένων
εστιών, οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης ήταν πάντοτε οι πρώτοι που εντόπιζαν το συμβάν, και οι
πρώτοι που ειδοποιούσαν την πυροσβεστική υπηρεσία.
Λόγω του ότι δεν υπήρχε υπογεγραμμένη Κ.Υ.Α. χαρακτηρισμού της προστατευόμενης περιοχής και
επίσης λόγω της ανεπάρκειας του θεσμικού πλαισίου του Φορέα, το προσωπικό φύλαξης δεν είχε τη
δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους, η φύλαξη ουσιαστικά περιορίστηκε στην παρατήρηση, στην
σύσταση και στην άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων για έλεγχο υπηρεσιών.
Το μεγαλύτερο επίτευγμα αυτής της περιόδου ήταν η άριστη συνεργασία που είχε ο Φορέας
Διαχείρισης με τις παρακάτω υπηρεσίες:





Πυροσβεστική Υπηρεσία
Δασική Υπηρεσία
Θηροφυλακή
Αστυνομία

Δόθηκε μεγαλύτερο βάρος στον Υγρότοπο Μουστού και στον μεγάλο ορεινό όγκο του Πάρνωνα, λόγω
της εκτεταμένης δασικής έκτασης και σημασίας.
Επίσης για δύο μέρες την εβδομάδα ένας εκ του προσωπικού της φύλαξης εργαζόταν κατά την βάρδια
του στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, κρατώντας ανοικτό το Κέντρο.
Σημαντικά στοιχεία επίσης συλλέχθηκαν σε σχέση με την ορνιθοπανίδα του υγροτόπου Μουστού. Οι
φύλακες κατέγραφαν το είδος και τον αριθμό ατόμων που παρατηρούσαν.
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Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2015
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Με δεδομένες τις παρούσες αρμοδιότητες του προσωπικού, η φύλαξη θα έχει κυρίως εποπτικό,
προληπτικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα και σε δεύτερο βαθμό κατασταλτικό, δηλαδή σκοπός είναι να
γίνει γνωστό σε όλους, με την παρουσία των οχημάτων και του προσωπικού στο πεδίο, ότι υπάρχει
φύλαξη για να αποτραπούν οι παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή. Επίσης η συνέχιση και η
ενίσχυση συνεργασίας του προσωπικού με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής είναι βασική
προτεραιότητα του παρόντος προγραμματισμού.
Το σχέδιο φύλαξης που ακολουθεί είναι απόρροια της εμπειρίας που αποκτήθηκε την περίοδο 20082009.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Υγρότοπος Μουστού: περιλαμβάνει την περιοχή απόλυτης προστασίας και την περιμετρική περιοχή
προστασίας της φύσης. Σε αυτήν την περιοχή απαγορεύεται κάθε είδους δραστηριότητα, εκτός από τις
προβλεπόμενες στην ΚΥΑ
Περιοχή Μαλεβής: περιλαμβάνει την περιοχή απόλυτης προστασίας γύρω από την μονή Μαλεβής.
Πάρνωνας: περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές προστασίας της φύσης του όρους Πάρνωνα,


Δάση δενδρόκεδρου Πραστού (3Ι)



Δάση Δενδρόκεδρου Αγίου Βασιλείου-Πλατανακίου (3.ΙΙ)



Δάση Δενδρόκεδρου Παλαιοχωρίου (3.ΙΙΙ)



Σημαντική περιοχή χλωρίδας Κορυφών Πάρνωνα (3.ΙV)



Σημαντική περιοχή χλωρίδας Μαζιάς-Κοντολινάς (3V)



Σημαντική περιοχή χλωρίδας Αγίου Ιωάννη-Ορεινής Μελιγούς (3V.I)



Περιοχή Χαράδρας Δαφνώνα και Μονών Ελώνης και Σίντζας (3.VII)

Επισυνάπτονται στο Παράρτημα οι Χάρτες των περιοχών.
Υπόλοιπα τμήματα της προστατευόμενης περιοχής: περιλαμβάνει όλη την υπόλοιπη περιοχή που
διαχειρίζεται ο Φορέας Διαχείρισης εκτός των ζωνών της Κ.Υ.Α.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Κατά τη νέα περίοδο φύλαξης, θα κατανεμηθεί ως εξής ο εξοπλισμός και το προσωπικό της φύλαξης:
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
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Η διασπορά αυτή θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη φύλαξη, με τα λιγότερα
έξοδα μετακινήσεων. Γενικά αναφέρουμε ότι: οι φύλακες του Άστρους θα απασχολούνται από τον
υγρότοπο Μουστού μέχρι και την περιοχή του Ξηροκαμπίου (δηλ. 2ΙΙ, 3VI), οι φύλακες του Αγίου
Πέτρου θα απασχολούνται από την περιοχή Μαλεβής μέχρι Καστάνιτσα – Πραστός και από τις Καρυές
μέχρι την Βαμβακού σε δεύτερη προτεραιότητα (δηλ. 2Ι, 3Ι, 3IV, 3VI) και τέλος ο φύλακας του Λεωνιδίου
θα απασχολείται από την χαράδρα του Λεωνιδίου, Κοσμά, Άγιο Βασίλειο, Φωκιανό μέχρι και το Γεράκι
Λακωνίας.
Κάθε όχημα και κάθε βάρδια περιλαμβάνει ένα οδηγό και σε ειδικές περιπτώσεις δύο υπαλλήλους. Θα
ακολουθείται το πρόγραμμα διαδρομών που συντάσσει ο Υπεύθυνος του Τμήματος Επόπτευσης
Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης.
Επιπλέον, οι ασύρματοι των οχημάτων θα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του προσωπικού από τον
Υπεύθυνο του τμήματος, οι οποίοι ανά ώρα εργασίας θα αναφέρουν στον Υπεύθυνο την θέση στην
οποία βρίσκονται. Επίσης, οι ασύρματοι χρησιμοποιούν και 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. Η συγκεκριμένη χρήση των
ασυρμάτων προτείνεται να εφαρμόζεται κυρίως κατά την θερινή περίοδο φύλαξης. Απαγορεύεται ρητά
η χρήση των ασυρμάτων για συνομιλίες ή για ασήμαντους λόγους.
Αναλυτικά το αντικείμενο εργασίας που αναλαμβάνουν οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος Σχεδίου Φύλαξης.
Οι εργαζόμενοι θα απασχολούνται πέντε μέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Κυριακή με κυλιόμενο
εβδομαδιαίο πρόγραμμα που περιλαμβάνει δύο βάρδιες ημερησίως (μία βάρδια για κάθε εργαζόμενο).
Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος δικαιούται αντίστοιχης ανάπαυσης εντός της επόμενης βδομάδας
σε ημέρα ή σε ημέρες που θα προσδιορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες του Φορέα και αντίστοιχων
νόμιμων αποδοχών σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.
Κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας συμπληρώνουν 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.
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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 συμπληρώνονται κάθε μήνα
μέχρι τις 15 του τρέχοντος μηνός, και 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.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Παραδοτέα φύλαξης

θεωρούνται

οι

Ετήσιες

Εκθέσεις

Πεπραγμένων

Φύλαξης,

οι οποίες

χρησιμοποιούνται και ως παραδοτέο για την Διαχειριστική Αρχή. Συντάσσονται από τον Υπεύθυνο του
Τμήματος Επόπτευσης Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης σε συνεργασία με το προσωπικό της
φύλαξης. Το περιεχόμενο της έκθεσης αποτελούν όλες οι καταγεγραμμένες παραβάσεις και ενέργειες
του τρέχοντος έτους, αλλά και προτάσεις για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της φύλαξης.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2013
Με δεδομένο το νέο προσωπικό φύλαξης από τον χειμώνα του 2011, ο σκοπός μας θα είναι η
αποτελεσματική φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες
υπηρεσίες.
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Για την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος, θα επιδιωχθεί η υπογραφή ενός Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες που εργάζονται για την προστασία της περιοχής, όπως Δασική
Υπηρεσία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία και Αγροφυλακή. Με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας θα
καταστεί δυνατή η νόμιμη και σύσσωμη η συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, με σκοπό τον
συντονισμό τους και την άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις παραβάσεων.
Θα επιδιωχθεί να ανακατασκευαστούν και να επισκευαστούν τα υπάρχοντα πυροφυλάκια της περιοχής,
αλλά και οι υπάρχουσες υποδομές του Υγροτόπου Μουστού.
Την περίοδο αυτή θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον υγρότοπο με την συνεχή παρουσία φύλαξης και
καταγραφής δεδομένων ώστε να λειτουργεί το Τμήμα Φύλαξης επικουρικά με το Τμήμα Προστασίας και
Διαχείρισης.
Επίσης, σημαντική είναι για τα έτη 2011-2012 η συλλογή και καταγραφή δεδομένων σχετικών με όλων
των ειδών παραβάσεων και προβλημάτων που εντοπίζονται στο σύνολο της προστατευόμενης
περιοχής, ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα στην σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας και
Διοίκησης της Προστατευόμενης Περιοχής.
Κατά την θερινή περίοδο θα δοθεί έμφαση στην πυροπροστασία, καθώς η περιοχή μας βρίσκεται καθ’
όλο το καλοκαίρι σε υψηλά επίπεδα επικινδυνότητας για πυρκαγιές.
Μεγαλύτερη σημασία θα δοθεί στις Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης και στις Περιοχές
Προστασίας της Φύσης.
Η επικοινωνία με τον τοπικό πληθυσμό αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της περιόδου αυτής, ώστε
να γίνει γνωστή η παρουσία του Φορέα Διαχείρισης και η συνολική αποδοχή από την κοινωνία.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2015
Την περίοδο αυτή θα γίνει προσπάθεια για ένα συνολικό και ουσιαστικό έλεγχο του συνόλου της
Προστατευόμενης Περιοχής.
Εκτιμάται ότι μετά το τέλος της προηγούμενης περιόδου θα έχει επιτευχθεί ο στόχος της μέγιστης
προστασίας και θα έχουν ελαττωθεί δραστικά οι παράνομες δραστηριότητες, και η φύλαξη θα γίνεται
ουσιαστικά για την «συντήρηση» των θετικών αποτελεσμάτων.
Το Σχέδιο Φύλαξης μπορεί να αναθεωρηθεί οποτεδήποτε απαιτηθεί.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΠΑΡΝΩΝΑ & ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ
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Για την αποτελεσματική φύλαξη της Προστατευόμενης Περιοχής και με βάσει την εμπειρία που έχει
αποκτηθεί, εκτιμάται ότι οι πραγματικές απαιτήσεις σε προσωπικό και εξοπλισμό φύλαξης είναι οι εξής:
Οχήματα: Τέσσερα (4) οχήματα αγροτικού τύπου σε μόνιμη βάση ώστε να πληρούνται όλες οι
επιθυμητές βάρδιες φύλαξης.
Το κάθε όχημα θα πρέπει να έχει τηλεσκόπιο, κινητό τηλέφωνο και ενσωματωμένο GPS.
Προσωπικό: Η επάνδρωση των οχημάτων αυτών (λαμβάνοντας υπόψη άδειες, ρεπό, το
εναλλασσόμενο ωράριο κ.λπ.) απαιτεί τουλάχιστον 15 άτομα προσωπικό φύλαξης για την
Προστατευόμενη Περιοχή της οποίας το μέγεθος είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΧΑΡΤΕΣ Κ.Υ.Α.
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ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ
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Κ.Υ.Α.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ
1. Εποπτεία/φύλαξη της περιοχής ευθύνης του Φορέα με σκοπό τη διαφύλαξη των βιοτικών και
αβιοτικών παραμέτρων και πόρων της. Προσπάθεια και αντικειμενικός στόχος της φύλαξης είναι
να εντοπιστούν έγκαιρα και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τουλάχιστον οι εξής
(ενδεικτικά αναφερόμενες) κακόβουλες και βλαπτικές ενέργειες για την Προστατευόμενη
Περιοχή του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Ενδεικτικά, η φύλαξη αφορά τις
παρακάτω παράνομες ενέργειες:
Α. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ και ΧΡΗΣΕΙΣ

Λαθροθηρία

Αυθαίρετη δόμηση

Βόσκηση

Αλλαγή χρήσης δασικών εκτάσεων

Παράνομη υλοτομία δασικών δένδρων

Παράνομη μεταφορά δασικών δέντρων

Παράνομη ενόχληση ή βλάβη ζώων

Παράνομη κοπή φυτών

Άναμμα φωτιάς – εκδήλωση πυρκαγιάς

Κατασκήνωση
Β. ΡΥΠΑΝΣΗ – ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ

Απόρριψη σκουπιδιών

Απόρριψη μπαζών

Απόρριψη λυμάτων

Ηχορρύπανση
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Παράνομη κυκλοφορία και στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων και παντός ίδους
μηχανοκίνητων οχημάτων
Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Φύλαξη έργων υποδομής και σήμανσης

Συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού του Φορέα
2. Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων πρωτοκόλλων της φύλαξης σε ημερήσια και μηνιαία βάση,
καθώς και η συμβολή στην Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Φύλαξης της προστατευόμενης
περιοχής.
3. Συμμετοχή σε κλιμάκια ελέγχου της προστατευόμενης περιοχής που συστήνονται από τις λοιπές
αρμόδιες υπηρεσίες.
4. Συμμετοχή στα κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος που συστήνει ο Φορέας.
5. Η ειδοποίηση με τον πιο πρόσφορο τρόπο του Φορέα και των αρμόδιων υπηρεσιών σε
περίπτωση διαπίστωσης παραβιάσεων του νομικού καθεστώτος της Προστατευόμενης
Περιοχής, φροντίζοντας παράλληλα για την καταγραφή των στοιχείων που στοιχειοθετούν την
παράβαση (φωτογραφικό υλικό κ.λπ.).
6. Συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού του Φορέα.
7. Συντήρηση κτιριακών υποδομών του Φορέα, των μονοπατιών στην προστατευόμενη περιοχή,
των παρατηρητηρίων κ.λπ.
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8. Η επίβλεψη της κατασκευής τεχνικών έργων υποδομής που υλοποιούνται από τον φορέα (π.χ.
μονοπάτια, κτηριακά έργα, σημάνσεις κ.λ.π.) ή άλλων έργων επιστημονικής έρευνας ή
παρακολούθησης εφόσον προκύπτει η ανάλογη ανάγκη και δυνατότητα.
9. Επικουρία του επιστημονικού προσωπικού και αναδόχων των έργων για την υλοποίηση των
δράσεων του Φορέα.
10. Καταγραφή στοιχείων πεδίου στο πλαίσιο προγραμμάτων παρακολούθησης παραμέτρων
περιβάλλοντος.
11. Υποστήριξη/υλοποίηση εργασιών διαχείρισης.
12. Συνεργασία με το Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας για την ξενάγηση
ομάδων επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή.
13. 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 και για τον Κανονισμό λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής. Κατά την άσκηση
των καθηκόντων του ο Φύλακας οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του Συντάγματος, του κώδικα
της Ποινικής Δικονομίας και της σχετικής νομοθεσίας και να ενεργεί σύμφωνα με τον
σχεδιασμό και προγραμματισμό της Υπηρεσίας του, πάντοτε όμως με ζήλο, προθυμία, ευπρέπεια, σύνεση και σεβασμό στην προσωπικότητα των επισκεπτών με γνώμονα τις αρχές της
ίσης μεταχείρισης και της επιείκειας.
14. Η λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης του Πάρκου στο Άστρος, Άγιο Πέτρο και Καστάνιτσα, σε
έκτακτες περιπτώσεις.
15. Η διευκόλυνση της κίνησης του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου.
16. Οποιαδήποτε εργασία και αρμοδιότητα ανατεθεί στον εργαζόμενο από τον Γενικό Συντονιστή ή
τον Υπεύθυνο του Τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης ή τον Πρόεδρο
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, για την υλοποίηση
γενικότερων δράσεων και έργων.
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Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗ –ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΦΥΛΑΞΗΣ
Διαταγή πορείας
Δελτίο Κίνησης Υπηρεσιακού Οχήματος
Δελτίο Παρακολούθησης
Δελτίο Αυτοψίας
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