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Πρόλογος
Με απόφαση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, ανατέθηκε στο Γραφείο
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (υπεύθυνη: κα Ασπασία Κούσουλα) να συντάξει Έκθεση
Πεπραγμένων ΦΔΕΔ Παρνασσού για το έτος 2012, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο (Υποέργου 1
«Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της Πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού που
εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013) που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προσράμματος
«περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» και εγκρίθηκε να υλοποιηθεί με ίδια μέσα (Αυτεπιστασία).
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου,
εποπτεύεται από το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. και διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που
συγκροτείται από εκπροσώπους υπουργείων, υπηρεσιών, τοπικής αυτοδιοίκησης, Μ.Κ.Ο. και ειδικούς
επιστήμονες. Είναι αρμόδιος για τη διατήρηση, την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Δρυμού
Παρνασσού που ιδρύθηκε το 1938 μαζί με αυτόν του Ολύμπου και αποτελεί έναν από τους
παλαιότερους της Ελλάδας.
Η προστασία και διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού με αναγνωρισμένη αξία για τη χλωρίδα,
ορνιθοπανίδα και την άγρια πανίδα γενικότερα, τους οικοτόπους, το τοπίο και τον πολιτισμό, είναι μια
σημαντική προτεραιότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Οι τύποι οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στην περιοχή ευθύνης του
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού GR2450005 θα καταγραφούν και θα
παρακολουθηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000, το οποίο αποτελείται από
δύο κατηγορίες περιοχών: Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την Ορνιθοπανίδα, όπως
ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK, και τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ ) όπως ορίζονται
στην Οδηγία 92/43/ΕΚ.
Τύποι οικοτόπων: 4090 (Ενδημικοί ορο-μεσογειακοί ερεικώνες), 6220 (Ψεύδο-στέππες με γράστεις
και ετήσιες πόες), 6230 (Πλούσιοι σε είδη λειμώνες με Nardus, σε πυριτικό υπόστρωμα της ορεινής
περιοχής), 8140 (Βαλκανικοί λιθώνες), 8210 (Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική
βλάστηση), 9340 (Δάση αριάς), 9530 (Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη της μαύρης
πεύκης), 9560 (Ενδημικά δάση της Μεσογείου με αρκεύθους).
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Χλωρίδα: Bupleurum capillare, Paeonia parnassica
Αμφίβια - Ερπετά: Bombina variegata, Triturus carnifex, Τestudo hermanni, Testudo marginata
Θηλαστικά: Myotis blythi, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros
(είδη νυχτερίδων)
Ασπόνδυλα: Lucanus cervus
Κύριοι στόχοι του Φορέα Διαχείρισης είναι:
 Η διατήρηση των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και γενικότερα η προστασία του συνόλου
της περιοχής.
 Η προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής
κοινωνίας.
 Η προσέλκυση επισκεπτών και η προβολή και ανάδειξη των αξιών της προστατευόμενης περιοχής.
 Η αειφόρος χρήση των οικοσυστημάτων της προστατευόμενης περιοχής και γενικότερα, η
συμβατή με την προστασία και διατήρηση, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της
ευρύτερης περιοχής.
 Η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές
οργανώσεις.

Η Πρόεδρος
Θέκλα Κ. Τσιτσώνη
Καθηγήτρια Σχολής Δασολογίας
& Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ιδρύθηκε με σκοπό την προστασία, διατήρηση,
διαχείριση και αναβάθμιση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου
φυσικού πόρου, στη περιοχή Παρνασσού,

που διακρίνεται για την οικολογική, αισθητική,

επιστημονική, γεωμορφολογική, εκπαιδευτική και πολιτιστική της αξία, με παράλληλη ανάπτυξη
ανθρώπινων δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου στην
ευρύτερη περιοχή αυτού.
Η λειτουργία του Φορέα σε επίπεδο υλοποίησης δράσεων στόχο έχει την ικανοποίηση των
απαιτήσεων των κοινοτικών οδηγιών 79/409 και 92/43, αλλά και την εν γένει καθημερινή διαχείριση
των περιβαλλοντικών και διαχειριστικών ζητημάτων που ανακύπτουν από τη λειτουργία ενός
ζωντανού οργανισμού, όπως είναι ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού.
Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού αφορά στην
δραστηριότητα που ανέπτυξε ο Φορέας εντός του έτους 2012 για την υλοποίηση του έργου το οποίο
του έχει ανατεθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 171398/12.09.2011 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα
Υδάτων για την ένταξη της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του

Εθνικού Δρυμού Παρνασσού(*)», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 – “Αειφόρος ανάπτυξη και
ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα –
Ήπειρος» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ),2007-2013.
Οι δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του ανωτέρω έργου αντιστοιχούν στους
παρακάτω άξονες:

Περιβαλλοντική παρακολούθηση
Φύλαξη – Επόπτευση
Ευαισθητοποίηση του τοπικού, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο, πληθυσμού
Υποστήριξη στην υλοποίηση δράσεων
(*) Ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού (Ε.Δ.Π) ιδρύθηκε με Βασιλικό Διάταγμα, το 1938 Β.Δ. 25-7-1938 (Φ.Ε.Κ. 286 Α/38), Β.Δ.
23-12-1938 (Φ.Ε.Κ. 1 Α/39)
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
I. ίδρυση φορέα
Ο ΦΔΕΔ Παρνασσού ιδρύθηκε με τον ν3044/2002, άρθρο 13 ως συνέχεια στο άρθρο 15 του
ν2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α) και ο κανονισμός λειτουργίας του θεσπίζεται με :
Α) το ΦΕΚ 1707/2005 περί ‘Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού’ και
Β) το ΦΕΚ 1708/2005 περί
1. Έγκρισης

Κανονισμού 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
Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.
2.

Έγκρισης

Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού

Παρνασσού και
3. Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

II. διοικητικό συμβούλιο
Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), σύμφωνα με την
125913/1552/2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
και Γεωργίας (Β΄ 566).
Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Μέχρι να οριστούν τα νέα
μέλη, τα παλαιά εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους.
Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου
15 του ν.2742/1999. Αποφασίζει επίσης για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία του
Φορέα, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του, καθώς και για κάθε άλλο θέμα
που ανάγεται στην εκπλήρωση των σκοπών του Φορέα Διαχείρισης και του προστατευόμενου
αντικειμένου.
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Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε δύο μήνες, με εξαίρεση επείγουσες περιπτώσεις ύστερα
από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδίδεται σε κάθε μέλος του Δ.Σ. πέντε (5) τουλάχιστον
ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίαση.
Το Δ.Σ. έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του.
Ειδικότερα το Δ.Σ.:
1. Εισηγείται προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, τα πενταετή
Σχέδια Διαχείρισης των προστατευομένων 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 προστατευομένων αντικειμένων του Φορέα Διαχείρισης.
2. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής των όρων προστασίας της περιοχής του
Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας και του Σχεδίου Διαχείρισης των προστατευομένων
αντικειμένων που συντάσσεται από τις υπηρεσίες του Φορέα και κοινοποιείται στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 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 προστατευομένων αντικειμένων του Φορέα Διαχείρισης, πριν την
ολοκλήρωση της πενταετίας:
α) για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων που σχετίζονται 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 τροποποίησή τους.
6. Εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό δραστηριοτήτων κάθε χρόνου.
7. Με απόφασή του που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
ψηφίζει όλους τους κανονισμούς του Φορέα.
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8. Αποφασίζει για τις προσλήψεις και τις απολύσεις του προσωπικού και ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο
σε δεύτερο βαθμό.
9. Αποφασίζει για την αγορά ή μίσθωση των απαραίτητων εγκαταστάσεων, χώρων και μέσων καθώς
και για την προμήθεια μηχανών, οργάνων, επίπλων, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού που είναι
απαραίτητα για την λειτουργία του Φορέα.
10. Αποφασίζει για τη τιμολογιακή πολιτική πώλησης των υλικών, εκδόσεων, δεδομένων,
οπτικοακουστικού υλικού και κάθε άλλου πνευματικού προϊόντος που παράγει ή εκμεταλλεύεται ο
φορέας διαχείρισης, για το αντίτιμο εισόδου και ξεναγήσεων ομάδων επισκεπτών, καθώς και για το
ύψος των αμοιβών από την εκτέλεση ερευνών, μελετών και κάθε είδους υπηρεσιών, στα πλαίσια των
σκοπών του Φορέα, για λογαριασμό τρίτων.
11. Αποφασίζει για την εκχώρηση σημάτων ποιότητας.
12. Αποφασίζει για τους όρους των διακηρύξεων προμήθειας πραγμάτων, μισθώσεων κ.λπ.
13. Αποφασίζει για την εκποίηση ή ανταλλαγή ακινήτων και την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα
δικαιώματα καθώς και την αποδοχή κληρονομιών, δωρεών και κληροδοσιών.
14. Αποφασίζει για τη σύναψη δανείων και τη σύναψη συμβάσεων 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 δημόσιες αρχές.
17. Ορίζει τους εκπροσώπους του Φορέα σε κάθε φύσης όργανα, συμβούλια, επιτροπές, αποστολές
κ.λπ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
18. Συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας.
19. Με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των
μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του ή αρμοδιότητες του Προέδρου του, εκτός από
τη λήψη αποφάσεων πολιτικής και στρατηγικής (όπως εκείνες που αφορούν στους όρους προστασίας
της περιοχής, στο Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας, στο Σχέδιο Διαχείρισης, στον οικονομικό
προϋπολογισμό και απολογισμό, στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και στους κανονισμούς οργάνωσης
και λειτουργίας του Φορέα), στον Πρόεδρο, σε ένα η περισσότερα μέλη του και στον Διευθυντή.
Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν σε δικαιοδοσίες όπως:
• Υπογραφή συμβάσεων του Φορέα με κάθε τρίτο (συνεργασίες με άλλους φορείς, αναθέσεις έργων
κ.λπ.).
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• Υπογραφή εγγράφων του Φορέα που απευθύνονται σε δημόσιες αρχές ή την πολιτική ηγεσία των
δημόσιων φορέων.
• Υπογραφή εγγράφων του Φορέα που απευθύνονται σε τρίτους και με τα οποία αναλαμβάνονται
καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχρεώσεις για τον Φορέα.
• Έγκριση κάθε είδους δημοσιευμάτων που ετοιμάζει και προωθεί ο Φορέας και που αφορούν άμεσα
ή έμμεσα την προβολή και την εικόνα του στο εξωτερικό περιβάλλον.
• Έγκριση προγραμμάτων και ενεργειών επικοινωνίας, δημοσιότητας και προβολής του Φορέα.
• Έγκριση του περιεχομένου των προτάσεων που ετοιμάζει και απευθύνει ο Φορέας για την ανάληψη
έργων και έγκριση του περιεχομένου και των όρων των αντιστοίχων συμβάσεων ανάληψης έργων.
• Έγκριση διαμόρφωσης και τροποποίησης των εσωτερικών συστημάτων λειτουργίας του Φορέα στα
πλαίσια και των εγκεκριμένων Κανονισμών.
• Έγκριση της κατανομής του προσωπικού στις διάφορες διοικητικές ενότητες του Φορέα.
• Υπογραφή επιταγών πραγματοποίησης δαπανών του Φορέα και εξουσιοδότηση συγκεκριμένων
στελεχών του Φορέα για την ευθύνη δεύτερης υπογραφής.
• Έγκριση της σκοπιμότητας πραγματοποίησης δαπανών του Φορέα που δεν προβλέπονται στον
προϋπολογισμό λειτουργίας του ή στον προϋπολογισμό επενδύσεών του ή στον προϋπολογισμό
υλοποίησης των επιμέρους έργων του.
• Έγκριση διενέργειας δαπανών εντός προϋπολογισμών αλλά άνω ορισμένου ύψους.
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.
Προεδρείο του Δ.Σ.
1. 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 (άρθρο 15 παρ. 4α ν. 2742/1999).
2. Κατά την πρώτη συνεδρίασή του, στην αρχή της θητείας του, το Δ.Σ. εκλέγει με μυστική
ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του.
3. Το Δ.Σ. μπορεί να αντικαταστήσει τον Αντιπρόεδρο ή το Γραμματέα για σπουδαίο λόγο.
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
1. Εκπροσωπεί το Φορέα στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και δίνει τους όρκους που
επιβάλλονται στο Φορέα.
2. Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ. και καταρτίζει μαζί με τον Γραμματέα και με εισήγηση του
Διευθυντή την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων. Κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των
συνεδριάσεων. Εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ.,
λαμβάνει μέτρα για την τήρηση της τάξης και των κανονισμών, δίνει το λόγο στους ομιλητές και τον
αφαιρεί. Θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα αυτής.
3. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τις αποφάσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων
του Φορέα.
4. Επιλαμβάνεται θεμάτων αρμοδιότητας του Δ.Σ., όταν δημιουργείται προφανής κίνδυνος ή ζημία
των συμφερόντων του Φορέα, τα οποία φέρει για επικύρωση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση
αυτού.
5. Λαμβάνει κάθε μέτρο, με το οποίο προωθούνται και προστατεύονται τα συμφέροντα του Φορέα.
6. Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Φορέα.
7. Ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ.
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα του κάθε φορά που αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται.
Ο Γραμματέας του Δ.Σ.
1. Μεριμνά και ευθύνεται για την εγγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ στο βιβλίο
πρακτικών και την υπογραφή τους από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και τα παρόντα κατά την συνεδρίαση
μέλη του Δ.Σ.
2. Φροντίζει για την τήρηση του αρχείου των πρωτότυπων επίσημων εγγράφων του αρχείου του
Δ.Σ., τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.
3. Θέτει έγκαιρα υπόψη του Προέδρου του Δ.Σ. τα θέματα που απασχολούν τον Φορέα και, με
εντολή του, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της κάθε συνεδρίασης.
4. Μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή στα μέλη του Δ.Σ. της πρόσκλησης σε τακτική και έκτακτη
συνεδρίαση.
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5. Αναλαμβάνει τα καθήκοντα που του ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. Τον Γραμματέα του Δ.Σ.
απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφασή του.
Τα Μέλη του ΔΣ
1. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καθώς και
στις συνεδριάσεις και εργασίες των Επιτροπών ή των συλλογικών Οργάνων, τα οποία έχουν ορισθεί
από το Δ.Σ. ως εκπρόσωποι του Φορέα και γενικότερα να εκτελούν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους.
2. Κάθε μέλος του Δ.Σ. εκφράζει την γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας
στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων και την προαγωγή των σκοπών του Φορέα Διαχείρισης.
3. Αν ένα μέλος του Δ.Σ. επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει
τις 30 (τριάντα) ημέρες, πρέπει να έχει, προς τούτο, την έγκριση του Δ.Σ.
4. Μέλος του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στη συζήτηση θέματος ή στην λήψη απόφασης του
Δ.Σ. αν το ίδιο (αμέσως ή εμμέσως) ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και δευτέρου
βαθμού, έχει έννομο συμφέρον.
5. Απόφαση που λαμβάνεται κατά παράβαση της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρη.
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά τη κρίση του, με απόφαση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του, για τη διεξαγωγή δημόσιων ή μη δημόσιων συνεδριάσεων.
Πρακτικά Συνεδρίασης
1. Στην Συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά με τη ευθύνη και τη φροντίδα του Γραμματέα του
Δ.Σ. και με την εποπτεία του Προέδρου. Καταχωρούνται με χρονολογική σειρά, από αρμόδιο
υπάλληλο, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ., σε ειδικό βιβλίο, αριθμημένο και
μονογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
2. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθμό.
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III. Οργανόγραμμα
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΝΔΕΚΑ (11) ΜΕΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΣΙΤΣΩΝΗ ΘΕΚΛΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΑΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΗ
ΟΚΤΩ (8) – ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΝΑΡΑ
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥ
ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΚΑΝΑΒΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ,
ΜΥΡΓΙΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Η πλήρης στελέχωση του ΦΔΕΔ Παρνασσού με επιστημονικό προσωπικό ΠΕ Βιολόγου, ΠΕ
Δασολόγου, ΠΕ Οικονομολόγου, ΤΕ Δασοπόνου & ΤΕ Γεωπόνου, υλοποιήθηκε μέσω διαδικασιών
ΑΣΕΠ με την ΣΟΧ 1/2012 και ολοκληρώθηκε κατά τους μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2012.
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IV. τμήματα φορέα & αρμοδιότητες
Οι αρμοδιότητες ανά τμήμα αφορούν στα ακόλουθα:

Διεύθυνση – Συντονισμός
Αρμοδιότητες:
Συντονισμός τμημάτων και διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων

Γραφείο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Αρμοδιότητες :
Λογιστήριο, Προμήθειες, Ταμείο, Μισθοδοσία, Θέματα Προσωπικού, Διοικητική Υποστήριξη
Υπηρεσιών

Τμήμα Προστασίας & Διαχείρισης
Αρμοδιότητες:
Σχεδιασμός συντονισμός εφαρμογής & παρακολούθηση Σχ. Διαχείρισης, Σχεδιασμός & Οργάνωση
προγραμμάτων παρακολούθησης παραμέτρων περιβάλλοντος, Παρακολούθηση εφαρμογής
κανονισμού & ΠΔ, ετήσιες εκθέσεις, Γνωμοδοτήσεις (ΜΠΕ κλπ)

Τμήμα Επόπτευσης / Φύλαξης & Εφαρμογών Διαχείρισης
Αρμοδιότητες:
Σχεδιασμός οργάνωση & παρακολούθηση προγράμματος επόπτευσης-φύλαξης, εκπόνηση &
επίβλεψη τεχνικών μελετών, επίβλεψη τεχνικών έργων, εποπτεία-φύλαξη-ξενάγηση

Τμήμα Πληροφόρησης – Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας
Αρμοδιότητες:
Σχεδιασμός οργάνωση & λειτουργία Κέντρων Πληροφόρησης, Περιβαλλοντική εκπαίδευση,
οργάνωση οικοτουριστικών προγραμμάτων και σχεδιασμός προγραμμάτων εθελοντών, Δημόσιες
σχέσεις, εκδόσεις, δελτία τύπου, Διοργάνωση εκδηλώσεων
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ
Γραφείο
Διοικητικών &
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Τμήμα
Προστασίας &
Διαχείρισης

Τμήμα
Επόπτευσης &
Εφαρμογών
Διαχείρισης,
Φύλαξης

Τμήμα
Πληροφόρησης,
Εκπαίδευσης &
Δημοσιότητας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Κούσουλα
Ασπασία

Λογιστήριο, Προμήθειες,
Ταμείο, Μισθοδοσία, Θέματα
Προσωπικού, Διοικητική
Υποστήριξη Υπηρεσιών

Κούκου Ελένη

Λαναρά
Θεοδώρα

Σχεδιασμός συντονισμός
εφαρμογής & παρακολούθηση
Σχ. Διαχείρισης, Σχεδιασμός &
Οργάνωση προγραμμάτων
παρακολούθησης παραμέτρων
περιβάλλοντος,
Παρακολούθηση εφαρμογής
κανονισμού & ΠΔ, ετήσιες
εκθέσεις, Γνωμοδοτήσεις (ΜΠΕ
κλπ)

Μερτζανίδου
Δέσποινα,
Κούκου Ελένη
Βαρβαρήγος
Γεώργιος,

Τσαπρούνης
Νικόλαος

Σχεδιασμός οργάνωση &
παρακολούθηση προγράμματος
επόπτευσης-φύλαξης, εκπόνηση
& επίβλεψη τεχνικών μελετών,
επίβλεψη τεχνικών έργων,
εποπτεία-φύλαξη-ξενάγηση

Λαναρά Θεοδώρα
Βαρβαρήγος
Γεώργιος
ΦΥΛΑΚΕΣ

Μερτζανίδου
Δέσποινα

Σχεδιασμός οργάνωση &
λειτουργία Κέντρων
Πληροφόρησης, Περιβαλλοντική
εκπαίδευση, οργάνωση
οικοτουριστικών προγραμμάτων
και σχεδιασμός προγραμμάτων
εθελοντών, Δημόσιες σχέσεις,
εκδόσεις, δελτία τύπου,
Διοργάνωση εκδηλώσεων

Τσαπρούνης
Νικόλαος
Λαναρά Θεοδώρα
Κούσουλα Ασπασία
Κούκου Ελένη
Βαρβαρήγος
Γεώργιος
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V. υποέργα παρακολούθησης & υλοποίησης
ΥΠΟΕΡΓΟ 1:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ KAI ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Αντικείμενο του υποέργου είναι η υλοποίηση ενός προγράμματος, το οποίο θα περιλαμβάνει δράσεις
για την εποπτεία και

τη φύλαξη της περιοχής, την

ενημέρωση του κοινού, την επιστημονική

παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας, πανίδας και των τύπων οικοτόπων, με στόχο την ανάσχεση
της απώλειας της βιοποικιλότητας, αλλά και την προστασία αυτής.
Η υλοποίηση του υποέργου θα γίνει με ιδία μέσα. Στο πρόγραμμα εργασιών για την εκτέλεση του
υποέργου με ίδια μέσα περιγράφονται αναλυτικά οι δράσεις, οι ποσότητες, οι εργασίες, οι υπηρεσίες
και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν με το αντίστοιχο κόστος και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για
την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Στην Απόφαση αυτεπιστασίας θα
περιγράφονται αναλυτικότερα όλα τα παραπάνω καθώς και οι διαδικασίες και ο ορισμός των
οργάνων για την πιστοποίηση, τον έλεγχο και την παραλαβή των παραδοτέων.
Μέσα από την υλοποίηση του παρόντος υποέργου, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού
Παρνασσού αποσκοπεί:
Α) στην απόκτηση «εργαλείων διαχείρισης» που θα συνεισφέρουν σημαντικά στην ολοκληρωμένη
και ορθολογική διαχείριση του προστατευτέου αντικείμενου.
Β) στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων με αρχικό στόχο τη συμπλήρωση των πρωτόκολλων –
εντύπων αναφοράς που απαιτούνται για την εφαρμογή των κοινοτικών Οδηγιών 92/43 (για τη
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας) και 79/409 (για τη
διατήρηση των άγριων πτηνών), και με απώτερο στόχο την ανάδειξη της ποικιλότητας του τοπίου
της περιοχής και την ανάσχεση της υποβάθμισης οικοτόπων και ειδών.
Γ) στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επίτευξη αποτελεσματικής διαχείρισης της
προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.
Δ) Στη δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος επόπτευσης.
Ε)

Στην

ανάπτυξη

και

εφαρμογή

ενός

ολοκληρωμένου

προγράμματος

ενημέρωσης

και

ευαισθητοποίησης του κοινού
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2:
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 92/43 ΚΑΙ 79/409
Το αντικείμενο του υποέργου αφορά την παροχή υπηρεσιών για την καταγραφή, την εκτίμηση της
κατάστασης διατήρησης και την παρακολούθησή της κατάστασης διατήρησης α) των τύπων
οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43
και β) 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 διαπίστωση της
παρούσας κατάστασής τους, η εξασφάλιση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης, η διαπίστωση
πιθανών κινδύνων που μπορεί ν’ αντιμετωπίζουν, η ανόρθωση ή/και η αποκατάσταση των τύπων
οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων των πληθυσμών των ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΕ.
Οι οικότοποι έχουν θεμελιώδη σημασία για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Δρυμού
Παρνασσού. Εξαιτίας της πλούσιας και μοναδικής βιοποικιλότητας που φιλοξενούν, η κρισιμότητα της
προστασίας τους έχει αναγνωριστεί από την ΕΕ, και προστατεύονται από την κοινοτική νομοθεσία
(π.χ. Κοινοτική Οδηγία: 92/43/EEC). Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μέσα από την παρούσα
δράση θα συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση και αποτελεσματική προστασία των οικοτόπων
αυτών.
Στα όρια δικαιοδοσίας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού περιλαμβάνεται μια σειρά σημαντικών
οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος όπως: Ενδημικά ορεινά μεσογειακά χέρσα εδάφη με
ακανθώδεις θάμνους (4090), Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από TheroBrachypodietea (6220), Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλλων ειδών, σε πυριτιούχα
υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης) (6230),
Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου (8140), Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική
βλάστηση (8210), Δάση με Quercus ilex και Quercus rotundifolia (9340), (Υπο)μεσογειακά
πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα (9530), Ενδημικά δάση με Juniperus spp. (9560).
Τα είδη χλωρίδας και πανίδας που πρόκειται να παρακολουθηθούν στο πλαίσιο του παρόντος είναι τα
κάτωθι:
Χλωρίδα
Εκτίμηση κατάστασης διατήρησης του σπάνιου φυτού Bupleurum capillare προστατεύεται αυστηρά
στην Οδηγία 92/43/ΕΕ. Εκτίμηση κατάστασης διατήρησης του σπάνιου φυτού Paeonia parnassica
προστατεύεται αυστηρά στην Οδηγία 92/43/ΕΕ.
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Αμφίβια - ερπετά
Τα

Αμφίβια – Ερπετά

που διαβιούν

στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού τα οποία

χρήζουν εξαιρετικού ενδιαφέροντος και προσοχής και τα οποία θα παρακολουθηθούν στο πλαίσιο του
παρόντος είναι οι: Bombina variegata, Testudo hermanni, Testudo marginata, Triturus carnifex
Ορνιθοπανίδα
Η ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού συγκαταλέγεται σε μία από τις σημαντικότερες περιοχές για την
Ορνιθοπανίδα στην Ελλάδα. Τα είδη που πρόκειται να παρακολουθηθούν στο πλαίσιο του παρόντος
είναι τα κάτωθι:
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Επιστημονική ονομασία

Gyps fulvus
Aquila chrysaetos
Falco biarmicus
Falco peregrinus
Circaetus gallicus
Alectoris graeca
Bubo bubo
Strix aluco
Apus melba
Dryocopus martius
Dendrocopos leucotos
Eremophila alpestris
Anthus campestris
Prunella collaris
Sylvia ruppelli
Tichodroma muraria
Pyrrhocorax graculus
Montifringilla nivalis
Emberiza hortulana

Κοινό όνομα
Όρνιο
Χρυσαετός
Χρυσογέρακο
Πετρίτης
Φιδαετός
Πετροπέρδικα
Μπούφος
Χουρχουριστής
Βουνοσταχτάρα
Μαύρος Δρυοκολάπτης
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης
Χιονάδα
Ωχροκελάδα
Χιονοψάλτης
Αιγαιοτσιροβάκος
Τοιχοδρόμος
Κιτρινοκαλακούδα
Χιονόστρουθος
Βλαχοτσίχλονο

Θηλαστικά
Τα

θηλαστικά

που διαβιούν

στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού τα οποία χρήζουν

εξαιρετικού ενδιαφέροντος και προσοχής και τα οποία θα παρακολουθηθούν στο πλαίσιο του
παρόντος είναι τα: Myotis blythi, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus

hipposideros.
Ασπόνδυλα
Τα κρηνόβια είδη που διαβιούν στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού τα οποία χρήζουν
εξαιρετικού ενδιαφέροντος και προσοχής και θα παρακολουθηθούν στο πλαίσιο του παρόντος είναι
το: Lucanus cervus
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ΥΠΟΕΡΓΟ 3:
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
Το παρόν Υποέργο αφορά την επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διοίκησης και την
εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού. Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική μία
μελέτη η οποία θα επικαιροποιήσει τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας και η εκπόνηση
πενταετούς Σχεδίου Διαχείρισης έτσι ώστε ο Φορέας Διαχείρισης να αποκτήσει ένα ισχυρό εργαλείο
για την ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Από το 2005 οπότε και εκδόθηκε ο
Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας έχουν παρέλθει αρκετά χρόνια και ο ΦΔ είναι σε θέση να
γνωρίζει τις νέες ανάγκες που έχει η εν λόγω προστατευόμενη περιοχή, τα νέα οικονομικά-κοινωνικάπολιτιστικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν την ευρύτερη περιοχή.
Η αναγκαιότητα της δράσης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι μέσω αυτής θα υπάρξει η δυνατότητα
αξιολόγησης των αδυναμιών, των δυνατών αλλά και των τρωτών σημείων των προαναφερθέντων
κανονισμών και αντίστοιχα η αντικατάσταση ή η διατήρησή τους. Στόχος της προαναφερθείσας
δράσης αποτελεί αφενός η εύρυθμη λειτουργία του Φορέα και αφετέρου της Προστατευόμενης
Περιοχής.
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VI. υλικοτεχνική υποδομή
Ο υφιστάμενος εξοπλισμός του Φορέα, ο οποίος θα διατεθεί για την υλοποίηση του έργου,
ομαδοποιείται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΑ 4Χ4
ΤΥΠΟΥ PICK UP
(MAZDA BT50)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2

28/12/2009

ΥΠΕΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ
H/Y

-

2

-

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΞ

-

1

18.5.2010

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ

-

2

-

ΓΡΑΦΕΙΑ

-

2

-

ΥΠΕΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

Οι δράσεις, ο εξοπλισμός και οι υπηρεσίες που έχουν προϋπολογισθεί για τη στήριξη της
υλοποίησης των Δράσεων στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης αφορούν συνοπτικά στα ακόλουθα:
Προμήθεια επίπλων γραφείου
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού και αναλώσιμων ειδών
Προμήθεια εξοπλισμού monitoring
Προμήθεια συμπληρωματικού ιματισμού- εξοπλισμού φύλαξης
Λογιστική κάλυψη, καθαριότητα, νομική υποστήριξη, ορκωτός λογιστής
Αποζημιώσεις μετακινήσεων
Διάφορα Έξοδα : προσωπικού, γραφείων & οχημάτων, δημοσιεύσεων - συνδρομών
Ενημέρωση ευαισθητοποίηση, οριοθέτηση – σήμανση
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2012
Στο πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων ως προς τους άξονες:
Περιβαλλοντικής παρακολούθησης
Φύλαξης – Επόπτευσης
Ευαισθητοποίησης του τοπικού, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο, πληθυσμού
Υποστήριξης στην υλοποίηση δράσεων
και για το έτος 2012 ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού - μέσω των διαδικασιών
συνεδριάσεων, πρακτικών και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και όπως προαναφέρθηκαν προέβη στα ακόλουθα πεπραγμένα κατά αύξουσα ημερολογιακή σειρά από αρχής και εως τέλος του
έτους 2012:
o

Ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο ύψους δεκαέξι χιλιάδων
τριακοσίων σαράντα ευρώ και επτά λεπτών 16.340,07 €,

(οργάνωση Ημερίδας, Εκδοση

Ημερολογίου και πληροφοριακών φυλλαδίων του ΦΔΕΔΠ,

Εξόφληση υποχρεώσεων ΙΚΑ,

Εφορία, Ενοίκια,, ΔΕΗ, ΟΤΕ, πληρωμή Λογίστριας).
o

Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την υλοποίηση της χρηματοδότησης από τα ΕΣΠΑ του
Τεχνικού Δελτίου του Φορέα (προετοιμασία προκήρυξης πρόσληψης νέου προσωπικού,
προετοιμασία υλοποίησης με ίδια μέσα (Αυτεπιστασία) του Υποέργου 1, «Πρόγραμμα για την
Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας».

o

Ολοκλήρωση του σεμιναρίου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με ομιλήτρια την κ. Ράγκου
Πολυξένη, λέκτορα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος

του

Αριστοτέλειου

Πανεπιστήμιου

Θεσσαλονίκης,

στην

αίθουσα

του

Δημοτικού Συμβουλίου (πρώην Δημαρχείο) στην Αμφίκλεια, με ελεύθερη συμμετοχή των
πολιτών.
o

Ολοκλήρωση της Ημερίδας, στο Πνευματικό κέντρο Άμφισσας με θέμα: «Περιβάλλον και
Ανάπτυξη στις Προστατευόμενες Περιοχές».

o

Αποφασίσθηκε ομόφωνα από το ΔΣ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό Δελτίο και την
απόφαση αυτεπιστασίας του Υποέργου 1 (απόφαση, ΑΠ οικ.173274/ 7.11.2011) η
προκήρυξη:
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Α) θέσεων προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ ( πέντε εποχικών υπαλλήλων) για τη στελέχωση του
Φορέα και
Β) θέσεων εξωτερικών συνεργατών
Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συστάθηκε από το ΔΣ Επιτροπή Αξιολόγησης προσλήψεων του
ΦΔΕΔ Παρνασσού αποτελούμενη από: την κα. Τσιτσώνή Θέκλα, ως Πρόεδρο, τον κ. Σπαθιά Ιωάννη,
ως Μέλος, τον κ. Αράπη Γεράσιμο, ως Μέλος.
o

Αποφασίσθηκε ομόφωνα από το ΔΣ

η χορήγηση

αδείας θηλασμού και φροντίδας του

νεογέννητου τέκνου της εργαζομένης Καναβού Ελισάβετ (ημερομηνία γέννησης 23-9-2011)
δηλαδή η συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την
οποία δικαιούται μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού της, ήτοι για 3,5 μήνες. Ως
εκ τούτου η ανωτέρω εργαζομένη οφείλει να είναι στην εργασία της την Τρίτη 15 Μαΐου
2012.
o

Αποφασίσθηκε ομόφωνα από το ΔΣ, η καταβολή του ποσού των εκατόν είκοσι χιλιάδων
πεντακοσίων δυο ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (€120.502,36) που αντιστοιχεί στο κόστος
καταβολής της μισθοδοσίας για τους μήνες από Ιούνιο 2010 έως και Δεκέμβριο 2011, για τους
υπαλλήλους του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, (CPV 79631000-6).

o

Αποφασίσθηκε ομόφωνα από το ΔΣ, η καταβολή του ποσού των δυο χιλιάδων πεντακοσίων
εβδομήντα οχτώ ευρώ και εξήντα δυο λεπτών (€2.578,62) στην ΑΤΕ Ασφαλιστική με ΑΦΜ
094078638, που αντιστοιχεί στο κόστος ασφάλισης των 2 οχημάτων οχήματος του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, σύμφωνα με αρ. κυκλοφ. ΜΙΤ 4431 και ΜΙΤ 4432
από 10/12/2011 έως 10/12/2012 (CPV 66514110-0).

o

Αποφασίσθηκε ομόφωνα από το ΔΣ, η καταβολή του ποσού των χιλίων εννιακοσίων εξήντα
πέντε ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (€1.965,41) που αντιστοιχεί στο κόστος καταβολής της
δόσης ρύθμισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού προς το ΙΚΑ Αμφίκλειας,
(CPV 66520000-1).

o

Αποφασίσθηκε ομόφωνα από το ΔΣ, η καταβολή του κόστους μισθοδοσίας προσωπικού για
τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2012, των ειδικών σημάτων κυκλοφορίας των οχημάτων
και το service αυτών, καθώς και το κόστος δημοσιότητας των προκηρύξεων του Φορέα.

o

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να αποσταλούν εκ νέου επιστολές με αποδέκτες τα δασαρχεία
Άμφισσας, Λιβαδειάς και Λαμίας σχετικά με την υπόδειξη διαδρομών και σημείων φύλαξης –
επόπτευσης του Δρυμού εν αναμονή της εκπόνησης ολοκληρωμένου Σχεδίου και Κανονισμού
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Φύλαξης- Προστασίας και Επόπτευσης του Εθνικού Δρυμού, το οποίο θα ολοκληρωθεί μετά
την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος όπου θα καθορίζονται τα όρια .
o

Αποφασίσθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. η οργάνωση της 3ης ημερίδας του Φορέα Διαχείρισης
του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, σε συνεργασία με το Δήμο Διστόμου –ΑράχωβαςΑντίκυρας, την οποία θα αναλάβει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ Τσιτσώνη Θέκλα
Πρόεδρο του Φορέα, Ελένη Σύρου και Ζιώγα Γεώργιο, μέλη του Δ.Σ., σε συνεργασία με το
συντονιστή του προγράμματος Νικόλαο Τσαπρούνη.

o

Μετά από πρόταση της Προέδρου αποφασίσθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. η οργάνωση
σεμιναρίων φύλαξης – δασοπυρόσβεσης των φυλάκων του ΦΔΕΔ Παρνασσού. Επίσης με
ομόφωνη απόφαση του ΔΣ ανατέθηκε στον αντιπρόεδρο Ν. Μάνιο

η οργάνωση του

προγράμματος φύλαξης του Ενικού Δρυμού και η εποπτεία της εφαρμογής του.
o

Μετά από πρόσκληση του Φορέα οι εκπρόσωποι της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου

Α.Ε.

παρουσίασαν στο

του

ΔΣ

του

ΦΔΕΔ Παρνασσού

το

πρόγραμμα

εκσυγχρονισμού

Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού και της λειτουργίας των υποδομών του. Την ΕΤΑΔ
εκπροσώπισαν οι κ.κ.: Π. Δρίβας Δ/ντης ΧΚΠ, Σ. Σιορόκου Υποδ/ντρια ΧΚΠ, Ι. Ξυπόλητος
Υποδ/ντης Ειδικών Προγραμμάτων, και Α. Παπαναστασίου. Από τη συζήτηση που ακολούθησε
προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι άμεσες εγκεκριμένες παρεμβάσεις, που θα υλοποιηθούν,
αφορούν αποκλειστικά τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υπαρχουσών πεπαλαιωμένων
υποδομών της διαδρομής που καταλήγει στην κορυφή Βάκχος, οι οποίες θα εγκατασταθούν
στις ίδιες περίπου θέσεις. Διαπιστώθηκε σύγκληση των απόψεων του ΔΣ και των εκπροσώπων
της ΕΤΑΔ σχετικά με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, συμβατών με το
καθεστώς της Προστατευόμενης Περιοχής, για όλη την διάρκεια του χρόνου, καθώς η 12μηνη
τουριστική δραστηριότητα είναι βασικός άξονας στρατηγικής με μακροπρόθεσμο ορίζοντα για
την αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Μετά την αποχώρηση των εκπροσώπων της
ΕΤΑΔ ακολούθησε συζήτηση και το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα τη συνεργασία των δύο πλευρών
σε θέματα τα οποία θα διευκολύνουν τη βέλτιστη διαχείριση του

Εθνικού Δρυμού

Παρνασσού.
o

Το ΔΣ του ΦΔΕΔ Παρνασσού αποφάσισε ομόφωνα να επικυρώσει την απόφαση της
Επιτροπής Αξιολόγησης για κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών
Ορκωτού Λογιστή στη «Διεθνής Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Α.Ε.».
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o

Το ΔΣ του ΦΔΕΔ Παρνασσού αποφάσισε ομόφωνα να επικυρώσει την απόφαση της
επιτροπής αξιολόγησης για κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών
Λογιστικής Κάλυψης στον Μολιώτη Ι. Απόστολο.

o

Το ΔΣ του ΦΔΕΔ Παρνασσού αποφάσισε ομόφωνα να επικυρώσει την απόφαση της
επιτροπής αξιολόγησης για κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών
Νομικού Συμβούλου στον Καρατσώλη Κωνσταντίνο.

o

Αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Ιουνίου στην Αράχωβα, η 3η ημερίδα του
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, σε συνεργασία με το Δήμο Διστόμου –
Αράχωβας- Αντίκυρας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

o

Το Δ.Σ.

ενέκρινε ομόφωνα

τη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας στον Εθνικό Δρυμό

Παρνασσού, στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, από την κ. Ε. Δόντα.
o

Αποφασίσθηκε ομόφωνα από το ΔΣ να αποσταλεί επιστολή προς όλους τους αρμόδιους
φορείς και υπηρεσίες με την οποία θα ζητείται να κοινοποιείται στον ΦΔΕΔΠ οποιοδήποτε
έγγραφο αφορά την περιοχή ευθύνης και αρμοδιότητας του, μετά από τροποποίηση του
άρθρου 15, παρ. 2γ, του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α), υπάγεται και «η παροχή αιτιολογημένων

γνωμοδοτήσεων πριν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και
δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους ή των οποίων οι επιπτώσεις
επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, τις περιοχές αυτές, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο
ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες αρχές» [άρθρο 7, παρ. 3, του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ
60/Α)].
o

Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού αποφάσισε ομόφωνα την
υποβολή πρότασης του Φορέα στο Πράσινο Ταμείο κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1290/2.5.2012
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο χρηματοδοτικό σχήμα: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης
Προστατευομένων Περιοχών 2012».

o

Ανακοινώθηκε στα μέλη του ΔΣ, τα οποία και αποφάσισαν θετικά, η προσφορά του Δήμου
Δελφών η οποία αφορά στη τοποθέτηση βυτίου Πυρασφάλειας μετά του σχετικού εξοπλισμού
σε ένα από τα οχήματα του Φορέα.

o

Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ενημερώθηκε από τον
Συντονιστή ποιες από τις προτάσεις του Φορέα που κατετέθησαν μετά την με αριθμό 172/26-2012 απόφαση του ΔΣ, εγκρίθηκαν από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο της ένταξης έργων
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στο ΧΠ "Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012". Μεταξύ των
προτάσεων που κατέθεσε ο Φορέας και εγκρίθηκαν, περιλαμβάνονται 3 επιστημονικές
μελέτες σχετικά με, «την ξήρανση της ελάτης, τη μελέτη των μανιταριών της περιοχής και
την έρευνα της υπάρχουσας τουριστικής δημιουργικής ικανότητας στην περιοχή», οι οποίες
θα διεξαχθούν στον Παρνασσό από τα Πανεπιστήμια

Καποδιστριακό (Αθηνών) και

Αριστοτέλειο (Θεσσαλονίκης) σε συνεργασία με το Φορέα. Για την υλοποίηση τους το ΔΣ
εξουσιοδότησε ομόφωνα την Πρόεδρο Θέκλα Τσιτσώνη για την υπογραφή των συμβάσεων
μεταξύ του Φορέα και των Ιδρυμάτων (ειδικότερα με την επιτροπή ερευνών). Επίσης
αποφασίστηκε η διοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας από το Φορέα, για την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων των ερευνών αυτών.
o

Σύμφωνα με την απόφαση

με αριθμό 192/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Αμφίκλειας-Ελάτειας σε αίτημα του Φορέα, για παραχώρηση χώρων εγκατάστασής του στα
κτίρια του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ) Αμφίκλειας, γίνεται
ομόφωνα η αποδοχή αυτής και εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος του ΔΣ του Φορέα κ. Θέκλα
Τσιτσώνη να υπογράψει τη σύμβαση χρησιδανείου με το Δήμο.
o

Τα ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
α) Τη συμμετοχή του Φορέα στην υποβολή Πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+
με τίτλο ECOSERVE: Hellenic Holistic Mountainous Ecosystem Services Strategy’’ .
β) Την έγκριση άδειας στην κ. Σύρμπα Ευδοξία για διεξαγωγή έρευνας και λήψη στοιχείων
στον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού, στο πλαίσιο Διδακτορικής διατριβής. Η κα Σύρμπα πρόκειται
να ασχοληθεί με Ανάλυση Δομής, Αναγέννηση και Δυναμική των δασικών συστάδων στην
Προστατευόμενη περιοχή του όρους Παρνασσός.
γ) Τη χρήση του υπολοίπου ποσού του Πράσινου Ταμείου το οποίο ανέρχεται σε 883,16 € για
κάλυψη οφειλών του ΙΚΑ.
δ) Την αποστολή ευχαριστήριας επιστολής στο Δήμο Δελφών, για την παραχώρηση
Συστήματος Πυρόσβεσης στο Φορέα, για την πυροπροστασία της περιοχής αρμοδιότητάς
του.
ε) Τον ορισμό του συντονιστή του Φορέα Νικόλαου Τσαπρούνη με Α.Δ.Τ ΑΗ 476369 ως
υπευθύνου Οικονομικών για την είσπραξη επιταγής επιχορήγησης για τις ανάγκες εκταμίευσης
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χρημάτων στα πλαίσια της υλοποίησης του τεχνικού δελτίου του Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Παρνασσού.
o

Στη συνεδρίαση αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα από το ΔΣ του ΦΔΕΔ Παρνασσού ο Οικονομικός
Απολογισμός – Ισολογισμός του ΦΔΕΔ Παρνασσού για τα έτη 2010 και 2011, παρόντων του
λογιστή και του ορκωτού λογιστή του Φορέα, ο οποίος παρουσίασε την έκθεση του για την
οικονομική διαχείριση για τις χρήσεις 2010 και 2011.

o

Παραδόθηκε, από συνεργάτη-σύμβουλο του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, η σύμβαση
Χρησιδανείου, για παραχώρηση χώρου εγκατάστασης του Φορέα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ) Αμφίκλειας.

o

Το ΔΣ απεφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή του Φορέα στη διημερίδα με εισήγηση του
Νομικού Συμβούλου του Φορέα κ. Κ. Καρατσώλη. Επίσης ενέκρινε και τα έξοδα μετακίνησης
και διαμονής του εισηγητή, της Προέδρου και του Συντονιστή κ. Τσαπρούνη.

o

Το ΔΣ απεφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή της Ι. Συνοδινού σε επιτροπή εμπειρογνωμόνων
της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.

o

Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών προμήθειας 1. Επίπλων Γραφείου και 2. Ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, λογισμικού και αναλώσιμων ειδών, συστάθηκε από το ΔΣ Επιτροπή για την
προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και
εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του ΦΔΕΔ Παρνασσού αποτελούμενη από:

o



Την κα. Τσιτσώνή Θέκλα, ως Πρόεδρο,



Τον κ. Ζιάκο Ανδρέα, ως Μέλος,



Τον κ. Τσαπρούνη Νικόλαο, ως Μέλος.

Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ενημερώθηκε από τον
Συντονιστή σχετικά με την υλοποίηση των έργων του Πράσινου Ταμείου στο πλαίσιο της
ένταξης έργων στο ΧΠ "Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012". Το
ΔΣ του φορέα ομόφωνα ενέκρινε τις δαπάνες του ΦΔΕΔ Παρνασσού σχετικά με την
υλοποίηση του έργου του Πράσινου Ταμείου όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο
Σύμφωνο Αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ). Αναλυτικά τα έργα που υλοποιήθηκαν έχουν ως εξής :
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Α/Α

Έργο / δράση

Είδος δαπανών

Παραδοτέα έργου/δράσης

Εγκεκριμένο Ποσό
(€)

1

Ανάπτυξη πρωτοβουλίας Εθελοντισμού

Άλλο

Παραστατικά διαμονής σε
ξενοδοχεία και ναύλωση πούλμαν

5.000,00

5.000,00

2

Οι μαθητές των Παπαπαρνασίων Δήμων μαθαίνουν
τη χλωρίδα και την πανίδα του Παρνασσού

Άλλο

έξοδα υλικών και ναύλωση
πούλμαν

3.000,00

Δεν Υλοποιήθηκε

3

Προμήθεια ενδυμασίας φύλαξης

Προμήθεια

2.000,00

1.995,06

4

Μετακινήσεις ΔΣ και προσωπικού

Άλλο

1.500,00

Δεν Υλοποιήθηκε

5

Μελέτη και καταγραφή των μακρομυκήτων
(μανιτάριών)

Παροχή Υπηρεσιών
εκτός Τεχνικής
Μελέτης

Μελέτη

3.080,00

3.038,48

6

Έρευνα σχετικά με την ξήρανση της Ελάτης στην
περιοχή του Παρνασσού

Παροχή Υπηρεσιών
εκτός Τεχνικής
Μελέτης

Μελέτη

7.000,00

7.000,00

7

Υπηρεσίες λογιστικής κάλυψης έτους 2011-2012 και
1ου Εξαμήνου 2012

Παροχή υπηρεσιών
εκτός Τεχνικής
Μελέτης

Υπηρεσίες λογιστή

7.000,00

7.000,00

8

Δημιουργία τοπικού συμπλέγματος Βιώσιμου
Τουρισμού:Μελέτη υπάρχουσας τουριστικής
δημιουργικής ικανότητας

Παροχή υπηρεσιών
εκτός Τεχνικής
Μελέτης

Μελέτη - έρευνα

3.960,00

3.960,00

9

Προμήθεια 2 φορητών κλιματιστικών

Προμήθειες

800,00

Δεν Υλοποιήθηκε

33.340,00

27.993,54

o

Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών
Εισιτήρια για μετακινήσεις
ξενοδοχεία, τυχόν δίδακτρα και
συνδρομές σε περιοδικά

Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών
ΣΥΝΟΛΟ

Υλοποίηση (€)

Παρελήφθη η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εγκατάστασης σταθμού βάσης
κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ με κωδικό «ΚΑΛΥΒΙΑ ΒΤΒ» 0070020 στη Δ.Ε. Αράχοβας Του
Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.
Αποφασίσθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ να ζητηθεί η ΜΠΕ σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να
ενημερωθούν όλα τα μέλη του ΔΣ και να εκφράσουν την άποψη τους για να γνωμοδοτήσει ο
Φορέας.

o

Αποφασίσθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ μετά από πρόταση του εκπροσώπου του Δήμου
Αμφίκλειας – Ελάτειας κ. Ζιάκου Α. αποφασίσθηκε η συμμετοχή του ΦΔΕΔ Παρνασσού στο
συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας του Δήμου.

o

Κατόπιν εισηγήσεως και παρουσιάσεως από τους μηχανικούς της τεχνικής Εταιρείας
Μεσόγειος Α.Ε. της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου
Παρνασσού το Δ.Σ. του ΦΔΕΔΠ έχοντας υπόψη :
1. Την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.2742/1999.
2.Την παρ.5 του άρθρου 18 του ν.1650/1986
3. Τις παρ.1 , 2 και 4 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986.
4. Το άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/28.12.1998 (ΦΕΚ 1289
Β'/28.12.1998)
5.Την παρ.13 του ν.3044/2002
6. Την παρ. Ε' του άρθρου 6 του ν.3827/2010
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7. Την Απόφαση 97/266/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τους
προτεινόμενους τόπους "Natura 2000"
όπως τα εισηγήθηκε ο Νομικός Σύμβουλος του Φορέα κ. Καρατσώλης απεφάσισε ομόφωνα να
αποσταλεί η γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου στη οποία επισημαίνονται τα εξής:
Κατά την προσκομιζόμενη Μ.Π.Ε γνωμοδοτούμε θετικά για τα προτεινόμενα έργα 1,2,3,4 και
εγκαταστάσεις υπό τις ειδικότερες παρατηρήσεις όπως εκτέθηκαν αναλυτικά στο κείμενο και
επισημαίνεται :
A. Ειδικώς ότι για το έργο επί της περιοχής Σαχάρα, πλησίον του πυρήνα της προστατευόμενης
περιοχής (ανεμογεννήτριες και συνοδά έργα) γνωμοδοτούμε θετικά υπό την προϋπόθεση
εποπτείας και ελέγχου κατασκευής των έργων σύμφωνα με την προτεινόμενη Μ.Π.Ε από
ειδική επιτροπή που θα συσταθεί από το φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για
το έργο.
B.

Για το έργο εγκατάστασης ταμιευτήρα ομβρίων υδάτων γνωμοδοτούμε θετικά υπό την
προϋπόθεση ότι θα εκπονηθεί για την συγκεκριμένη θέση επιλογής, ειδική οικολογική και
χλωριδική μελέτη υπό την εποπτεία, παρακολούθηση και έγκριση επιτροπής που θα συσταθεί
από το Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού. Για την έναρξη των
προβλεπόμενων εργασιών εκτέλεσης του έργου θα πρέπει να εγκριθεί η σχετική μελέτη από
το Δ.Σ του Φορέα μετά από την εισήγηση της επιτροπής που θα συσταθεί.
Προς διαφύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της όλης περιοχής θέτουμε την
αναγκαιότητα εκπόνησης ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης και εκθέσεως, σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις μας,

ειδικώς για τα κτιριακά έργα με κύριο γνώμονα την ένταξη των

κατασκευών στο τοπίο , την ελάχιστη περιβαλλοντική αποτύπωση και την χρήση φιλικών
προς το περιβάλλον της προστατευόμενης περιοχής υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
του ν. 3827/2010 ( Διεθνή Σύμβαση Τοπίου).
Τέλος αναφέρουμε ότι για την εκτέλεση των έργων θα πρέπει να προβλεφθούν οι εκ του
νόμου εγκρίσεις αρμοδίων υπηρεσιών Δασαρχείου και Υπουργείου Τουρισμού όπου
απαιτούνται και να γνωστοποιηθούν στο Φορέα Διαχείρισης.
o

Κατόπιν εισηγήσεως και παρουσιάσεως από την Δασολόγο του ΦΔΕΔ Παρνασσού κα Λαναρά
Θ. της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής
τηλεφωνίας του ΟΤΕ με κωδικό «ΚΑΛΥΒΙΑ ΒΤΒ» 0070020 στη Δ.Ε. Αράχοβας του Δήμου
Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας, το Δ.Σ. του ΦΔΕΔΠ, δεδομένου ότι ο σταθμός εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον συμβάλλοντας στην εύρυθμη διεξαγωγή των τηλεπικοινωνιών των
κατοίκων και επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής του Παρνασσού,

ομόφωνα γνωμοδοτεί
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θετικά επί της ΜΠΕ του έργου με όρο τον εξωραϊσμό του με περιμετρική φύτευση θαμνωδών
ειδών όπως π.χ. πουρναριού ή δάφνης ευγενικής και επένδυση του οικίσκου με πέτρα
ασβεστολιθικής προέλευσης.
o

Αποφασίσθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. να αιτηθεί την παραχώρηση επιπλέον χώρου στο
συγκρότημα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αμφίκλειας (ΚΠΕΕ):
α) για την στέγαση Κέντρου Αειφόρου Ανάπτυξης και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και
β) για την δημιουργία Βοτανικού Κήπου με στόχο τη βιωματική επαφή των επισκεπτών με το
Περιβάλλον.

o

Προκειμένου να εκπονηθεί το σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και λόγω
του ότι ο ΦΔΕΔ Παρνασσού διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β΄,

αποφασίσθηκε

ομόφωνα από το Δ.Σ., να αιτηθεί την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο
Αμφίκλειας – Ελάτειας για την παροχή τεχνικής στήριξης.
o

Για την παρακολούθηση και την επίβλεψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον
εκσυγχρονισμό των αναβατήρων (Ά Φάση) και υποστηρικτικών υποδομών (ανεμογεννήτριες
και συνοδά έργα) του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού καθώς και την έγκριση της θέσης
εγκατάστασης ταμιευτήρα ομβρίων υδάτων μετά από ειδική οικολογική και χλωριδική μελέτη,
συστήθηκε μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, Επιτροπή αποτελούμενη από:

o



Την κα. Τσιτσώνη Θέκλα, ως Πρόεδρο,



Την κα Λαναρά Θεοδώρα, ως Μέλος,



Τον κ. Τσαπρούνη Νικόλαο, ως Μέλος.

Για την υλοποίηση του υποέργου «Δημιουργία Ιστοσελίδας», συστήθηκε μετά από ομόφωνη
απόφαση του ΔΣ, Επιτροπή για την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και
προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του ΦΔΕΔ Παρνασσού
αποτελούμενη από:


Την κα. Τσιτσώνη Θέκλα, ως Πρόεδρο,



Την κα Κούσουλα Ασπασία , ως Μέλος,



Τον κ. Τσαπρούνη Νικόλαο, ως Μέλος.
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o

Για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών», συστήθηκε μετά από
ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, Επιτροπή για την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών,
υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του ΦΔΕΔ
Παρνασσού αποτελούμενη από:

o



Την κα. Τσιτσώνη Θέκλα, ως Πρόεδρο,



Την κα Κούσουλα Ασπασία , ως Μέλος,



Τον κ. Τσαπρούνη Νικόλαο, ως Μέλος.

Παρουσιάσθηκε στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και αναλύθηκε από την πρόεδρο του
Δ.Σ. κατάλογος νέων υποέργων και δράσεων προκειμένου να ενταχθούν στην τροποποίηση
του υπάρχοντος εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου. Τα υποέργα και οι δράσεις που αναλύθηκαν
και εγκρίθηκαν στο ΔΣ είναι:
α/α
1

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κέντρο ενημέρωσης,
Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας)
2

Διερεύνηση για αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των πληθυσμών ζαρκαδιού
και ελαφιού

3

Διερεύνηση για αξιολόγηση της κατάστασης και διαχείρισης των πληθυσμών του
Λύκου

4

Μελέτη καταγραφής με ΓΣΠ των μονοπατιών του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

5

Διερεύνηση ύπαρξης ενδημικών σπάνιων ειδών χλωρίδας που δεν
συμπεριλαμβάνονται στο ΤΔ που κατατέθηκε

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

6

Μελέτη αναδάσωσης πυρόπληκτων περιοχών

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

7

Ειδική Μελέτη για τον εντοπισμό και την τεκμηρίωση των αρχέγονων δασών Μ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πεύκης στην περιοχή του Παρνασσού
8

Ειδική μελέτη αειφόρου βόσκησης και βοσκοϊκανότητας του Εθνικού Δρυμού

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παρνασσού
9

Διερεύνηση για αειφόρο διαχείριση των υδάτων (υπέργειων και υπόγειων) του

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
10

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

11

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Σύστημα ασφάλειας κτιρίου ΚΠΕΕ Αμφίκλειας)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

12

Μελέτη Δημιουργίας Βοτανικού Κήπου

13

Ειδική Μελέτη για διερεύνηση συμβατότητας καλλιέργειας φρουτοφόρων θάμνων
στις καλλιεργούμενες εκτάσεις του όρους Παρνασσού

14

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Στελέχωση ΦΔΕΔ Παρνασσού
Νέος Υπάλληλος ΠΕ Δασολόγος
Νέος Υπάλληλος ΠΕ Δασολόγος
Νέος Υπάλληλος ΤΕ Λογιστών
Νέος Υπάλληλος ΤΕ Επικοινωνία & ΜΜΕ ή Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ

15

Ειδική Μελέτη για δημιουργία πρωτοκόλλων παραγωγής δασικού πολλαπλασιαστικού
υλικού για την εφαρμογή εναλλακτικών καλλιεργειών (φρουτοφόρων θάμνων)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

υψηλής προστιθέμενης αξίας στη περιοχή του Παρνασσού
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o

Για την έκδοση Ημερολογίων ΦΔΕΔ Παρνασσού έτους 2013, το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Παρνασσού λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οικονομικές προσφορές,
ενέκρινε την έκδοση 1000 ημερολογίων έτους 2013 του ΦΔΕΔ Παρνασσού.
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ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2013
Για το έτος 2013 έχουν προγραμματιστεί προς υλοποίηση και παρουσιάζονται ανά τμήμα και
αρμοδιότητα τα ακόλουθα:

Τμήμα Διεύθυνσης – Συντονισμού
o

Συντονισμός τμημάτων και διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων

o

Πρωτόκολλο

Γραφείο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
o

Οργάνωση – αρχειοθέτηση πρωτοκόλλου και αρχείου παραδοτέων

o

Διεκπεραίωση

εργασιών

λογιστηρίου,

προμηθειών,

ταμείου,

μισθοδοσίας,

θεμάτων

προσωπικού
o

Διεκπεραίωση θεμάτων επιχορηγήσεων – εκταμιεύσεων με ΥΠΕΚΑ, ΕΠΠΕΡΑΑ

o

Μηνιαίες αναφορές – εκθέσεις οικονομικών στοιχείων

o

Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων γραφείου

o

Οικονομικός Απολογισμός 2012 – Προϋπολογισμός 2013

o

Προκήρυξη παροχής Υπηρεσιών Κατασκευής Λογοτύπου & Ιστοσελίδας

o

Προκήρυξη προμήθειας εξοπλισμού επίπλων

o

Προκήρυξη προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού και αναλωσίμων ειδών

o

Προκήρυξη προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών

o

Προκήρυξη προμήθειας εξοπλισμού Monitoring

o

Προκήρυξη εποχιακού προσωπικού φύλαξης

o

Προκήρυξη προμήθειας συμπληρωματικού ιματισμού – εξοπλισμού φύλαξης
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Οικονομικός Απολογισμός έτους 2012 - Προϋπολογισμός έτους 2013
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ
Λογιστική κάλυψη

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2012

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2013

2.108,00

10.000,00

0,00

2.000,00

Νομική στήριξη

1.265,00

6.000,00

Ορκωτοί λογιστές

4.430,00

4.500,00

Αποζημιώσεις μετακινήσεων

1.200,00

15.000,00

Τηλεφωνικά έξοδα

505,00

2.000,00

Ταχυδρομικά

490,00

2.000,00

2.580,00

2.500,00

2.790,00

3.000,00

315,00

500,00

Καύσιμα

3.125,00

15.000,00

Αναλώσιμα, γραφική ύλη

1.527,00

8.000,00

0,00

5.720,00

300,00

500,00

Έξοδα ταξιδιών

5.200,00

10.000,00

Δημοσιεύσεις

1.000,00

3.000,00

0,00

2.000,00

Διάφορα έξοδα

3.975,00

15.000,00

Ενημερωτικό Υλικό

2.240,00

15.000,00

Δαπάνες Λογισμικού

0,00

0,00

Οριοθέτηση και Σήμανση

0,00

7.000,00

Δαπάνες Εξοπλισμού Monitoring
Αμοιβές Προσωπικού – Στελεχών Φορέα
Διαχείρισης

0,00

40.000,00

227.170,00

500.000,00

260.220,00

668.720,00

Υπηρεσίες καθαριότητας

Ασφάλιστρα
Παροχές τρίτων Ενοίκιο Γραφείων (ΔΕΗ,
ΔΕΥΑ κ.α.)
Διάφοροι φόροι - τέλη ( τέλη κυκλοφορίας.)

Εξοπλισμός γραφείου - φύλαξης
Καθαριστικά είδη

Συνδρομές

ΣΥΝΟΛΟ
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Τμήμα Προστασίας & Διαχείρισης
o

Σχεδιασμός συντονισμός εφαρμογής & παρακολούθηση Σχεδίου Διαχείρισης

o

Σχεδιασμός & Οργάνωση προγραμμάτων παρακολούθησης παραμέτρων περιβάλλοντος

o

Παρακολούθηση εφαρμογής κανονισμού & ΠΔ

o

Ετήσιες εκθέσεις

o

Γνωμοδοτήσεις (ΜΠΕ κλπ)

Τμήμα Επόπτευσης / Φύλαξης & Εφαρμογών Διαχείρισης
o

Δημιουργία Σχεδίου Φύλαξης και Επόπτευσης της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού
Δρυμού Παρνασσού

o

Σχεδιασμός οργάνωση & παρακολούθηση προγράμματος επόπτευσης-φύλαξης

o

Εκπόνηση & επίβλεψη τεχνικών μελετών

o

Επίβλεψη τεχνικών έργων

o

Εποπτεία-φύλαξη-ξενάγηση

Τμήμα Πληροφόρησης – Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας
o

Διατήρηση και ενημέρωση λίστας αποδεκτών

o

Παραγωγή – προώθηση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων

o

Αποδελτίωση

o

Παραγωγή και προώθηση ενημερωτικών άρθρων

o

Δημιουργία και Ενημέρωση ιστοσελίδας

o

Δημιουργία newsletter

o

Διαχείριση facebook
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o

Παραγωγή ενημερωτικών αφισών και εντύπων

o

Παραγωγή και διακίνηση υλικού προώθησης και προβολής

o

Παραγωγή και διατήρηση οπτικοακουστικού υλικού

o

Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής εκπαίδευση για Δημοτικά και
Γυμνάσια σχολεία

o

Συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις σχολείων Παραπαρνάσσιων Δήμων και Κοινοτήτων

o

Διοργάνωση ημερίδων – σεμιναρίων

o

Δικτύωση με τοπικούς συλλόγους, τοπικές επιχειρήσεις & ερευνητικά ιδρύματα

o

Διοργάνωση περιηγήσεων & εθελοντικών δράσεων

o

Αγορά βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού

o

Οργάνωση βιβλιοθήκης - ενημέρωση
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΩΝ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
(ως συνημμένο στην Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2012)
1. Έργα στο ΕΣΠΑ, που έχουν ολοκληρωθεί
1

2

3

Ενδεικτικός τίτλος
έργου/δράσης
Περιγραφή έργου/δράσης (πολύ
περιληπτικά - σε μία σειρά)
Προϋπολογισμός σε €
Παρόν στάδιο υλοποίησης
Προβλήματα - αίτια
καθυστέρησης - παρατηρήσεις
Πρόβλεψη για την πορεία του
έργου στο άμεσο μέλλον
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2. Έργα στο ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στην παρούσα φάση
(πάγιες δραστηριότητες όπως φύλαξη, ενημέρωση, ξεναγήσεις, γνωμοδοτήσεις και άλλα έργα που τρέχουν)
ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)
Άξονας 1

Τίτλος υποέργου (ή δράσης εντός
αυτεπιστασίας) 1

Παρόν στάδιο υλοποίησης

1

Άξονας 3

Άξονας 4

Περιβαλλοντική
παρακολούθηση

Φύλαξη – Επόπτευση

Ευαισθητοποίηση του
τοπικού, αλλά και σε
ευρύτερο επίπεδο
πληθυσμού

Διοικητική-λογιστική
υποστήριξη της υλοποίησης
των δράσεων στο πλαίσιο
του επιχειρησιακού
προγράμματος

Παρακολούθηση ανά τακτά
χρονικά διαστήματα των
διακυμάνσεων παραμέτρων
διατήρησης της βιολογικής
ποικιλότητας και της
ποικιλότητας του τοπίου, δηλαδή η διασφάλιση του
προστατευτέου αντικειμένου
της περιοχής- με σκοπό να
εξακριβωθεί ο βαθμός
συμφωνίας ή απόκλισης με
κάποια προκαθορισμένη
διακύμανση ή τιμή.

Εφαρμογή
προγράμματος
επόπτευσης – φύλαξης της
προστατευόμενης περιοχής
του
Εθνικού
Δρυμού
Παρνασσού
με
ετήσια
αναθεώρηση - αναμόρφωσή
του.
Μηνιαίος προγραμματισμός
εποπτείας
Σχέδιο επόπτευσης –
φύλαξης
Γνωμοδοτήσεις
Ημερολόγιο συμβάντων
Δελτία κίνησης οχημάτων

Η πληροφόρηση, ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση
επισκεπτών, κατοίκων της
περιοχής και των αρμόδιων
υπηρεσιών μέσω ημερίδων,
δημοσιεύσεων άρθρων &
δελτίων τύπου, σε θέματα
που αφορούν στην
οικολογική και ιστορικήπολιτισμική αξία της
περιοχής αλλά και στη
συνεπαγόμενη ανάγκη
προστασίας και σεβασμού
για την προστατευόμενη
περιοχή του Εθνικού Δρυμού
Παρνασσού.

Η ορθή παρακολούθηση της
υλοποίησης του
προγράμματος ως προς την
επίτευξη των στόχων που
έχουν τεθεί από τη
Διαχειριστική Αρχή του
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και αφορούν
τόσο στο φυσικό όσο και
στο οικονομικό αντικείμενο
του παρόντος υποέργου.

Σε υφιστάμενη υλοποίηση

Σε υφιστάμενη υλοποίηση

Περιγραφή υποέργου/δράσης (πολύ
περιληπτικά - σε μία σειρά)
Εγκεκριμένος προϋπολογισμός ή
προσφορά αναδόχου (€)

Άξονας 2

1.997,811,31 (προϋπολογισμός υποέργου 1)
Εν αναμονή έγκρισης
προκήρυξης

Σε υφιστάμενη υλοποίηση

Για τα έργα της αυτεπιστασίας αποφασίστε μόνοι σας τι θα παραθέσετε στον πίνακα, ανάλογα με τις δράσεις που έχετε εντάξει σε αυτή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να
καταγράψετε την εξέλιξη βασικών έργων/δράσεων. Σημειώστε οπωσδήποτε εξελίξεις και τυχόν προβλήματα στην υλοποίηση φύλαξης και ενημέρωσης /
ευαισθητοποίησης.
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Προβλήματα - αίτια καθυστέρησης παρατηρήσεις
Πρόβλεψη για την πορεία του
υποέργου στο άμεσο μέλλον –
εκτίμηση χρόνου έναρξης

Αδυναμία ΦΔΕΔΠ να
υλοποιήσει τη δράση από το
2009 εως και 2012 λόγω
καθυστέρησης εγκρίσεων
εκταμιεύσεων –
καθυστερήσεις διαδικασιών
εγκρίσεων προκήρυξης

Καθυστερήσεις εγκρίσεων
εκταμιεύσεων

Καθυστερήσεις εγκρίσεων
εκταμιεύσεων

Καθυστερήσεις εγκρίσεων
εκταμιεύσεων

Ενδέχεται η έναρξη
υλοποίησης εντός του έτους
2013 εφόσον δεν
καθυστερήσουν περαιτέρω
χρονικά οι εγκρίσεις

Συνέχιση υλοποίησης εως
λήξη προγράμματος - 2015

Συνέχιση υλοποίησης εως
λήξη προγράμματος - 2015

Συνέχιση υλοποίησης εως
λήξη προγράμματος - 2015
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3. Έργα που δεν ξεκίνησαν ακόμα και που θα υλοποιηθούν εντός ΕΣΠΑ και μέχρι το 2015
ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
1

Τίτλος υποέργου (ή δράσης
εντός αυτεπιστασίας)

Περιγραφή υποέργου/δράσης
(πολύ περιληπτικά - σε μία
σειρά)
Εγκεκριμένος προϋπολογισμός ή
προσφορά αναδόχου (€)

Παρόν στάδιο υλοποίησης

Προβλήματα - αίτια
καθυστέρησης - παρατηρήσεις
Πρόβλεψη για την πορεία του
υποέργου στο άμεσο μέλλον –
εκτίμηση χρόνου έναρξης

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ
92/43 ΚΑΙ 79/409

2
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την
καταγραφή,
την
εκτίμηση
της
κατάστασης
διατήρησης
και
την
παρακολούθησή
της
κατάστασης
διατήρησης α) των τύπων οικοτόπων
και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των
Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας
92/43 και β) των πουλιών της Οδηγίας
79/409.

Αξιολόγηση των αδυναμιών, των
δυνατών αλλά και των τρωτών σημείων
των προαναφερθέντων κανονισμών και
αντίστοιχα η αντικατάσταση ή η
διατήρησή τους με στόχο την εύρυθμη
λειτουργία
του
Φορέα
και
της
προστατευόμενης περιοχής.

330.694,11

157.169,09

Εν αναμονή έγκρισης προκήρυξης από
ΕΠΠΕΡΑΑ

Εν αναμονή προγραμματικής σύμβασης
- Ενέργειες προς Δήμο ΑμφίκλειαςΕλάτειας για την υπογραφή
προγραμματικής σύμβασης

Αδυναμία ΦΔΕΔΠ να υλοποιήσει τη
δράση από το 2009 εως και 2012 λόγω
καθυστέρησης διαδικασιών εγκρίσεων
(προκήρυξης, εκταμιεύσεων)

Αδυναμία ΦΔΕΔΠ να υλοποιήσει τη
δράση από το 2009 εως και 2012 λόγω
απουσίας κατευθυντήριων γραμμών,
οδηγιών & τελικού σχεδίου προτύπων
Προγραμματικών Συμβάσεων καθώς και
καθυστέρησης διαδικασιών εγκρίσεων
(τδε, εκταμιεύσεων κλπ)

Ενδέχεται η έναρξη υλοποίησης εντός
του έτους 2013 εφόσον δεν
καθυστερήσουν περαιτέρω χρονικά οι
εγκρίσεις

Ενδέχεται η έναρξη υλοποίησης εντός
του έτους 2013 εφόσον υπογραφεί η
προγραμματική σύμβαση

3
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4. Έργα πέραν του Τεχνικού Δελτίου 2 (γνωμοδοτήσεις 3 , συμμετοχή σε άλλα προγράμματα, άλλες δραστηριότητες,
έργα χρηματοδοτούμενα από το Πράσινο Ταμείο 4 κ.λπ.)

Ενδεικτικός τίτλος
έργου/δράσης

1

2

3

4

5

6

Στήριξη ΦΔΕΔ
Παρνασσού 2012
στο πλαίσιο
χρηματοδοτικού
προγράμματος
«Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών 2012»
με
χρηματοδότηση
από Πράσινο
Ταμείο

Στήριξη ΦΔΕΔ
Παρνασσού 2012
στο πλαίσιο
χρηματοδοτικού
προγράμματος
«Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών 2012»
με
χρηματοδότηση
από Πράσινο
Ταμείο

Στήριξη ΦΔΕΔ
Παρνασσού 2012
στο πλαίσιο
χρηματοδοτικού
προγράμματος
«Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών 2012»
με
χρηματοδότηση
από Πράσινο
Ταμείο

Στήριξη ΦΔΕΔ
Παρνασσού 2012
στο πλαίσιο
χρηματοδοτικού
προγράμματος
«Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών 2012»
με
χρηματοδότηση
από Πράσινο
Ταμείο

Στήριξη ΦΔΕΔ
Παρνασσού 2012
στο πλαίσιο
χρηματοδοτικού
προγράμματος
«Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών 2012»
με
χρηματοδότηση
από Πράσινο
Ταμείο

Στήριξη ΦΔΕΔ
Παρνασσού 2012
στο πλαίσιο
χρηματοδοτικού
προγράμματος
«Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών 2012»
με
χρηματοδότηση
από Πράσινο
Ταμείο

Ανάπτυξη
πρωτοβουλίας
Εθελοντισμού

Προμήθεια
ενδυμασίας
φύλαξης

Μελέτη και
καταγραφή των
μακρομυκήτων
(μανιτάριών)

Έρευνα σχετικά
με την ξήρανση
της Ελάτης στην
περιοχή του
Παρνασσού

Υπηρεσίες
λογιστικής
κάλυψης έτους
2011-2012 και
1ου Εξαμήνου
2012

Περιγραφή έργου/δράσης (πολύ
περιληπτικά - σε μία σειρά)

Δημιουργία
τοπικού
συμπλέγματος
Βιώσιμου
Τουρισμού:Μελέτη
υπάρχουσας
τουριστικής
δημιουργικής
ικανότητας

Προϋπολογισμός σε €

5.000,00

2.000,00

3.080,00

7.000,00

7.000,00

3.960,00

Παρόν στάδιο υλοποίησης

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε

Προβλήματα - αίτια
καθυστέρησης - παρατηρήσεις
Πρόβλεψη για την πορεία του
έργου στο άμεσο μέλλον

2
3
4

Συμπληρώστε όσα από τα πεδία (σειρές) είναι εφικτό για κάθε είδος έργου – όχι απαραίτητα όλα
Αναφερθείτε ενδεικτικά στο πλήθος (π.χ. ετήσιος αριθμός) και το είδος των έργων για τα οποία γνωμοδοτεί ο φορέας - όχι με λεπτομέρειες.
Αναφερθείτε σε μελέτες και διαχειριστικά έργα που χρηματοδότησε το Πράσινο Ταμείο κι όχι αναλυτικά σε όλες τις πληρωμές που κάλυψε.
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1

Ενδεικτικός τίτλος
έργου/δράσης

Γνωμοδότηση επι
μελέτης
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
(πλήθος : 2)

Περιγραφή έργου/δράσης (πολύ
περιληπτικά - σε μία σειρά)

1.Εγκατάστασης
σταθμού βάσης
κεραίας ΟΤΕ
2. Εργασιών
επέκτασης
Χιονοδρομικού
Κέντρου
Παρνασσού

2

3

4

5

6

Προϋπολογισμός σε €
Παρόν στάδιο υλοποίησης

Ολοκληρώθηκε

Προβλήματα - αίτια
καθυστέρησης - παρατηρήσεις
Πρόβλεψη για την πορεία του
έργου στο άμεσο μέλλον
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού από το 2009 και μέχρι τις αρχές του 2012
αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα διαχείρισης και λειτουργίας, καθώς δεν υπήρχε έγκριση
εκταμίευσης από το ΥΠΕΚΑ, παρά τις επαναλαμβανόμενες καταθέσεις του Τεχνικού Δελτίου του
Φορέα στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας για έναν ολόκληρο χρόνο, από 09.09.2010 έως 12.09.2011, οπότε
και πάρθηκε η απόφαση ένταξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ από το οποίο άρχισε να χρηματοδοτείται το
Φεβρουάριο του 2012
Έπρεπε επίσης να λυθεί το εξής παράδοξο: Καθώς η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκταμίευση χρημάτων ο ΦΔΕΔ Παρνασσού δεν
μπορούσε να πάρει χρήματα εάν δεν προσκόμιζε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Αλλά
πως θα μπορούσε να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος αφού είχε να χρηματοδοτηθεί
σχεδόν 2 χρόνια;
Μετά από αίτησή μας προχωρήσαμε σε ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α., και
συγκεκριμένα με την με αρ.πρωτ. 1028/16-08-2012 Απόφαση ρύθμισης του Διευθυντή του ταμείου
του καταστήματος Λαμίας, ρυθμίσαμε οφειλή κύριας και πρόσθετων τελών, συνολικού ύψους
69.581,81 ευρώ, σε 36 δόσεις των 1.932,83 ευρώ έκαστη. Η ρύθμιση αυτή αφορά σε ασφαλιστικές
εισφορές περιόδου από 10/2010 έως και 06/2012.
Επίσης μετά από νέα ρύθμιση που θα πρέπει να γίνει κατόπιν και των προσφάτων – τελευταίου
διμήνου 2012 & πρώτου διμήνου 2013 - καθυστερήσεων εκταμιεύσεων και μέχρι την πλήρη
εξόφληση της οφειλής, η Εισαγγελία θα καλεί τον εκπρόσωπο του φορέα σε απολογία, στη λογική
του ελέγχου της τήρησης της ρύθμισης, έτσι ώστε ο φορέας, εκτός της υποχρέωσης της εν ενεργεία
Προέδρου να παρίστανται κάθε φορά ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείο Λαμίας, να
αντιμετωπίζει κάθε φορά και τα έξοδα παράστασης δικηγόρου. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε όπως
εξετάσετε τη δυνατότητα άμεσης και πλήρους εξόφλησης των υποχρεώσεών μας προς το Ι.Κ.Α. ώστε
να αποφευχθούν διοικητικές και πειθαρχικές συνέπειες στον εκάστοτε εκπρόσωπο-Πρόεδρο του
Φορέα και η υποχρέωση να παριστάμεθα κάθε φορά ενώπιον της δικαιοσύνης, εξοικονομώντας
πολύτιμο χρόνο και τα σχετικά έξοδα μετακίνησης και παράστασης, αλλά και μειώνοντας σημαντικά
τα πρόσθετα τέλη που έχουν συνυπολογιστεί επί της κύριας οφειλής με ορίζοντα εξόφλησης το έτος
2015.
Η μέχρι τώρα καθυστέρηση και ο τρόπος αντιμετώπισης όλων των κρίσιμων θεμάτων που αφορούν
τόσο το περιβάλλον όσο και την τοπική κοινωνία και τη συνοχή της, όπως το υπό έκδοση Προεδρικό
Διάταγμα για την οριοθέτηση της Περιοχής Προστασίας της Φύσης στον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού
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και η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών από το ΥΠΕΚΑ
στην περιοχή του Παρνασσού, σύμφωνα με το ΦΕΚ 24/ 22.2.2011, εκλαμβάνονται από μέρους μας
ως ζητήματα πλημμελούς ανταπόκρισης στις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις,

περί προστασίας του

φυσικού περιβάλλοντος.
Η έλλειψη στελεχών του Φορέα επίσης - καθώς η πλήρης στελέχωση του ΦΔΕΔ Παρνασσού με
επιστημονικό προσωπικό ΠΕ Βιολόγου, ΠΕ Δασολόγου, ΠΕ Οικονομολόγου, ΤΕ Δασοπόνου & ΤΕ
Γεωπόνου, υλοποιήθηκε μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ με την ΣΟΧ 1/2012 και ολοκληρώθηκε κατά τους
μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2012- ως απόρροια των ανωτέρω καθυστερήσεων των εγκρίσεων, δεν
επέτρεπε την υλοποίηση δράσεων των υποέργων του Τεχνικού Δελτίου του Φορέα.
Τέλος και σύμφωνα με το Ν.4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23.1.2013), σας γνωρίζουμε ότι, ο Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού συγχωνεύεται με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Οίτης και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών και
Οικοσυστημάτων Στερεάς Ελλάδας».-
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