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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 2013, 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 Δ.Σ.
Θέκλα Κ. Τσιτσώνη
Καθηγήτρια ΑΠΘ
Τμήμα Δασολογίας
& Φυσικού Περιβάλλοντος
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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 2013 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
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)
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.

Σελίδα 12 από 48

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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

V.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Λογιστήριο, Προμήθειες,

Γραφείο
Διοικητικών &

Κούσουλα

Οικονομικών

Ασπασία

Ταμείο, Μισθοδοσία, Θέματα
Προσωπικού, Διοικητική

Κούκου Ελένη

Υποστήριξη Υπηρεσιών

Υπηρεσιών

Σχεδιασμός συντονισμός
εφαρμογής & παρακολούθηση
Σχ. Διαχείρισης, Σχεδιασμός &
Τμήμα
Προστασίας &
Διαχείρισης

Οργάνωση προγραμμάτων
Λαναρά
Θεοδώρα

παρακολούθησης παραμέτρων
περιβάλλοντος,
Παρακολούθηση εφαρμογής
κανονισμού & ΠΔ, ετήσιες

Μερτζανίδου
Δέσποινα,
Κούκου Ελένη
Βαρβαρήγος
Γεώργιος,

εκθέσεις, Γνωμοδοτήσεις (ΜΠΕ
κλπ)
Σχεδιασμός οργάνωση &

Τμήμα
Επόπτευσης &
Εφαρμογών
Διαχείρισης,

Τσαπρούνης
Νικόλαος

Φύλαξης

παρακολούθηση προγράμματος

Λαναρά Θεοδώρα

επόπτευσης-φύλαξης, εκπόνηση

Βαρβαρήγος

& επίβλεψη τεχνικών μελετών,

Γεώργιος

επίβλεψη τεχνικών έργων,

ΦΥΛΑΚΕΣ

εποπτεία-φύλαξη-ξενάγηση
Σχεδιασμός οργάνωση &
λειτουργία Κέντρων
Πληροφόρησης, Περιβαλλοντική

Τμήμα
Πληροφόρησης,

Μερτζανίδου

Εκπαίδευσης &

Δέσποινα

Δημοσιότητας

εκπαίδευση, οργάνωση

Τσαπρούνης
Νικόλαος
Λαναρά Θεοδώρα

οικοτουριστικών προγραμμάτων

Κούσουλα Ασπασία

και σχεδιασμός προγραμμάτων

Κούκου Ελένη

εθελοντών, Δημόσιες σχέσεις,

Βαρβαρήγος

εκδόσεις, δελτία τύπου,

Γεώργιος

Διοργάνωση εκδηλώσεων
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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.
Σελίδα 16 από 48

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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.

Σελίδα 18 από 48

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

VI. υλικοτεχνική υποδομή
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
Ο αρχικά υφιστάμενος εξοπλισμός του Φορέα, ο οποίος διατέθηκε για την υλοποίηση του έργου,
αφορά στα ακόλουθα:
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

2009

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΞ

-

1

18.5.2010

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ

-

2

2009

ΓΡΑΦΕΙΑ

-

2

2009

ΥΠΕΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
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Εντός του έτους 2013 ο Φορέας προμηθεύτηκε εξοπλισμό γραφείων, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές
συσκευές, λογισμικό & εξοπλισμό φύλαξης ως ακολούθως:
ΕΙΔΟΣ
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ:
-γραφεία εργασίας
-τροχήλατες συρταριέρες
γραφείων
-καθίσματα εργασίας
-καθίσματα συνεργασίας
-βιβλιοθήκες
-ερμάρια
-Τραπέζι συνεδριάσεων
-καρέκλες συνεδριάσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ:
-Συσκευή DVD
-Συσκευή τηλεφώνου ασύρματη
-Συσκευή τηλεομοιοτυπίας
-Συσκευή προβολής
-Τηλεόραση
Λογισμικό GIS:
-ARCGIS for desktop
-ArcPad 10.x
-Juno 3D handheld PDA
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
-Η/Υ εργασίας
-Οθόνες 21,5’’ εργασίας
-Η/Υ Εξυπηρετητής
-οθόνη εξυπηρετητή 19’’
-φορητός Η/Υ 15’’
-πληκτρολόγια – ποντίκια
-ψηφιακό Φωτοαντιγραφικό &
δικτυακό εκτυπωτή- σαρωτή φαξ Α4, Α3
-εκτυπωτή laser έγχρωμο Α4,
Α3
-μονάδες
αδιάλειπτης
τροφοδοσίας – UPS
-εξωτερικός σκληρός δίσκος
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ:
-Διοφθάλμιο κυάλι
-Τηλεσκόπιο

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σεπτέμβριος
2013

ΥΠΕΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Δεκέμβριος
2013

ΥΠΕΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Δεκέμβριος
2013

ΥΠΕΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Δεκέμβριος
2013

ΥΠΕΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Δεκέμβριος
2013

ΥΠΕΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

7
7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

7
8
4
2
1
8
1
1
1
2
1
3
2
2
6
6
1
1
1
7
1
1
7
1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

10
1
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013
Ι. διοικητικός απολογισμός
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 2013 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 έως τέλος του
έτους 2013:
o

Ομόφωνη έγκριση από το ΔΣ Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού για το έτος 2012 και
του Προϋπολογισμού του έτους 2013.

o

Θετική γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ του Σχεδίου Διαχείρισης της Περιοχής Λεκάνης Απορροής
Ποταμού Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας

o

Ομόφωνη έγκριση από το ΔΣ Έκθεσης Αξιολόγησης προσωπικού

o

Κατακύρωση για την υλοποίηση του υποέργου «Σχεδιασμός Λογοτύπου & Σχεδιασμός και
Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας» στον κο Γκενεράλη Ανδρέα στο πλαίσιο της πράξης
«Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού» του ΕΠΠΕΡΑΑ

o

Ομόφωνη έγκριση από το ΔΣ
του υπ’ αριθμ. 51/21.1.2013 πρακτικού της επιτροπής
παραλαβής του έργου «Λογιστική κάλυψη» καθώς και του υπ’ αριθμ. 52/21.1.2013 πρακτικού
της επιτροπής παραλαβής του έργου «Νομική στήριξη» καθώς και την πληρωμή αυτών

o

Ομόφωνη απόφαση 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 θέσεων
προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ (τεσσάρων εποχικών υπαλλήλων ΔΕ ειδικότητας Φυλάκων) για τη
στελέχωση του Φορέα

o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ ως προς 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 χρημάτων στο πλαίσιο της υλοποίησης του
τεχνικού δελτίου του Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

o

Ομόφωνη έγκριση από το ΔΣ της διοργάνωσης, την 30/3/2013, της ημερίδας του ΦΔΕΔ
Παρνασσού στο πλαίσιο του σχεδίου ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και
γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων του Φορέα, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθεί
και δενδροφύτευση με τη συμμετοχή μαθητών καθώς και η έκδοση 1000 προσκλήσεων και
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60 αφισών, η φιλοξενία των ομιλητών και εκπροσώπου του ΥΠΕΚΑ και η αγορά καπέλων με
την επωνυμία του Φορέα που θα μοιραστούν στους μαθητές που θα λάβουν μέρος στη
δενδροφύτευση
o

Ομόφωνη έγκριση από το ΔΣ των πεπραγμένων για το έτος 2012

o

Ομόφωνη απόφαση
Μαρτίου 2013

o

Ομόφωνη απόφαση ως προς τον ορισμό του συντονιστή του Φορέα Ν. Τσαπρούνη με Α.Δ.Τ
ΑΗ 476369 ως Ταμία για την είσπραξη επιταγής επιχορήγησης για τις ανάγκες εκταμίευσης
χρημάτων στο πλαίσιο της υλοποίησης του τεχνικού δελτίου του Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Παρνασσού

o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ να δεχθεί τον ορισμό του ΦΔΕΔ Παρνασσού ως υπόλογου –
διαχειριστή του ως άνω έργου και συγκεκριμένα όρισε ως αρμόδια για την εκτέλεση των
απαραίτητων σχετικών ενεργειών την οικονομολόγο του ΦΔΕΔ Παρνασσού Κούσουλα
Ασπασία

o

Ομόφωνη έγκριση από το ΔΣ των σχεδίων ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης και φύλαξης, τα
οποία καταρτίστηκαν από τα τμήματα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας και
Προστασίας & Διαχείρισης του ΦΔΕΔ Παρνασσού αντίστοιχα αποφάσισε την διενέργεια
αυτοψίας από τον ΦΔΕΔ Παρνασσού στη θέση «Πατερόλακα της Τ.Κ. Πολυδρόσου του
Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας για την εγκατάσταση λατομείου σχιστολιθικών πλακών» και την
αποστολή επιστολής προς τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι η θέση όπου θα εγκατασταθεί το λατομείο είναι ορατή από τον παρατηρητή και
τον επισκέπτη που διέρχεται από την περιοχή διότι βρίσκεται κοντά στην είσοδο της Τ.Κ.
Πολυδρόσου

o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να
συμπεριληφθεί και ο ΦΔΕΔ Παρνασσού στο Έντυπο “MEDIMONT PARKS για την Ανάδειξη
μονοπατιών του ΦΔΕΔ Παρνασσού

o

Ομόφωνη έγκριση από το ΔΣ της δαπάνης εκπροσώπησης της προέδρου του ΦΔΕΔ
Παρνασσού και του πρώην Προέδρου κ Ιωάννη Γρίβα στο δικαστήριο από τον δικηγόρο κο
Μπιλάλη Κωνσταντίνος ενώπιον του μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας κατά τη δικάσιμο
της 7-2-2013, σχετικά με την κλήση για την μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών
ΙΚΑ, για την περίοδο από 26-1-2010 έως 19-10-2010 παρά τον διακανονισμό που έχει ήδη
γίνει με το ΙΚΑ. Κατά το ως άνω αναφερόμενο διάστημα 26-1-2010 έως 19-10-2010 δεν
υπήρχε χρηματοδότηση του Φορέα με αποτέλεσμα να μην πληρώνονται οι υπάλληλοι και να
μην καταβάλλονται και οι εισφορές του ΙΚΑ. Ομόφωνα εξουσιοδοτήθηκε επίσης η Πρόεδρος
για να προβεί σε κάθε νόμιμη νομική ή διοικητική διαδικασία την οποία θεωρεί αναγκαία

o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ να γίνει αυτοψία από κλιμάκιο υπαλλήλων στο γεφύρι στη
θέση ‘‘Νερούτσου Μύλος’’ στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας, σχετικά με τις φθορές που έχει υποστεί
και να σταλούν επιστολές στις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος
αποκατάστασης τους

o

Ομόφωνη απόφαση από το Δ.Σ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του μέλους του ΔΣ κ. Αράπη
Γεράσιμου, η διερεύνηση της δυνατότητας και η εκτέλεση των απαραίτητων σχετικών
ενεργειών προκειμένου να ενταχθεί ο ΦΔΕΔ Παρνασσού σε Πρόγραμμα Life

από το ΔΣ, ως προς τον έλεγχο του Ορκωτού να διεξαχθεί από 19-20
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o

Θετική γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) εγκατάστασης
σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε με κωδικό 1002408 ΛΙΒΑΔΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΜΠΕ, με όρο τον εξωραϊσμό του υπαίθριου χώρου με επένδυση της
σκυροδετημένης περίφραξης με πέτρα ασβεστολιθικής προέλευσης

o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ ως προς την ένταξη των υπαλλήλων στο ενιαίο μισθολόγιο
σύμφωνα με το νόμο υπ. αριθμ. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011

o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ, η έγκριση της μετακίνησης υπαλλήλων του ΦΔΕΔ Παρνασσού
για την παρακολούθηση του «Εκπαιδευτικού σεμιναρίου σε θέματα επιστημονικής
παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων: Ενιαία προσέγγιση στη μεθοδολογία
συγκέντρωσης δεδομένων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ & 79/409/ΕΟΚ»
που διοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων
(Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) του ΥΠΕΚΑ, από το Σάββατο 13/4/2013 έως την Κυριακή 21/4/2013, στη
Στροφυλιά καθώς και η έγκριση των δαπανών μετακίνησης και διαμονής τους

o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ να εξουσιοδοτήσει τον συντονιστή του Φορέα Νικόλαο
Τσαπρούνη για την έκδοση εντολών μετακίνησης του προσωπικού του Φορέα για
υπηρεσιακούς λόγους καθώς και την υπογραφή αυτών

o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ η υποβολή πρότασης του Φορέα στο Πράσινο Ταμείο, στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον 2013, άξονα προτεραιότητας 1 «Στήριξη
Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών ».

o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ ο ορισμός της κας Λαναρά, ως υπεύθυνη, επικοινωνίας με τους
αρμόδιους του Χιονοδρομικού Κέντρου και ενημέρωσης της επιτροπής και των μελών του ΔΣ
του Φορέα, για οτιδήποτε σχετικό με την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμού των
αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (Α΄ Φάση)

o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου «Εργασία νομιμοποίησης υδροληψιών και εγκαταστάσεων ύδρευσης Δήμου
Αμφίκλειας – Ελάτειας» στο Ν. Φθιώτιδας το Δ.Σ. του ΦΔΕΔ Παρνασσού, εφόσον η περιοχή
δε διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληροί τις
προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, ότι: α) Για τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω και
βρίσκονται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR 2410002 (Όρος Παρνασσός),
δεδομένου ότι δεν προβλέπεται κάποια εργασία, εγκρίνει τη συνέχιση άντλησης – λήψης
νερού με τις ετήσιες λήψεις που αναφέρονται στη μελέτη και εφόσον ο σκοπός χρήσης του
νερού είναι μόνο αυτός που αναφέρεται στην ΜΠΕ. β) Για τις υπόλοιπες προτεινόμενες
δραστηριότητες, ο ΦΔΕΔ Παρνασσού δεν έχει αρμοδιότητα έκφρασης γνώμης επί αυτών,
καθώς αυτές βρίσκονται εκτός των ορίων της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.

o

Ομόφωνη έγκριση από το ΔΣ ως προς τη Διαπιστωτική Πράξη κατάταξης των υπαλλήλων του
ΦΔΕΔ Παρνασσού στους βαθμούς του ν. 4024/2011

o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ, για την υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση στο
Πράσινο Ταμείο την 23/4/2013
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o

Έγκριση από τη Διεύθυνση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού και το Τμήμα Ελέγχου
Λοιπών Φορέων του ΑΣΕΠ της προκήρυξης 1/2013 ΣΟΧ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Παρνασσού, που αφορά στην πρόσληψη υπαλλήλων για να καλυφθούν οι αυξημένες
ανάγκες του ΦΔΕΔ Παρνασσού εν όψει της αντιπυρικής περιόδου

o

Ομόφωνη έγκριση από το Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπου του ΦΔΕΔ Παρνασσού για τη Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης ο Συντονιστής του Φορέα κ. Νίκος Τσαπρούνης, με αναπληρώτρια
την κα Κούσουλα Ασπασία

o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης κατόπιν σχετικής εισήγησης
του λογιστή του ΦΔΕΔ Παρνασσού κ. Μολιώτη Απόστολου

o

Ομόφωνη έγκριση πρακτικού παραλαβής του έργου με τίτλο: «Σχεδιασμός Λογοτύπου &
Σχεδιασμός και Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1,
και σύσταση Α. Τη σύσταση επιστημονικής Επιτροπή Ελέγχου των κειμένων της ιστοσελίδας
Ιφιγένεια και Β.
Τη σύσταση επιτροπής καθημερινής διαχείρισης της ιστοσελίδας αποτελούμενη από τους

o

Ομόφωνη έγκριση από το Δ.Σ., του υπ’ αριθμ. 381/10.06.2013 πρακτικού της επιτροπής
παραλαβής του έργου «Ορκωτοί λογιστές», κατόπιν του ελέγχου που διενεργήθηκε

o

Ομόφωνη θετική γνωμοδότηση από το ΔΣ για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) του έργου «Νομιμοποίηση και αδειοδότηση υδροληψιών των Δ.Ε.Ελάτειας και
Τιθορέας» στο Ν. Φθιώτιδας και την περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔΕΔ Παρνασσού, εφόσον η
περιοχή δε διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληρεί τις
προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας και ο σκοπός χρήσης του νερού είναι αυτός που
αναφέρεται στην παρούσα ΜΠΕ με τις παρακάτω διευκρινίσεις: 1. Να τηρηθούν οι όροι και οι
προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στην α.π. οικ. 198745/4-5-2011 ΑΕΠΟ για την
αντικατάσταση του αγωγού του τμήματος (ΚΤΥΡ1 – KTDY1) μήκους 3.369,91 μ. 2. Να γίνουν
φυτεύσεις με ενδημικά είδη περιμετρικά του φρεατίου υδρομάστευσης στην Πηγή Τρύπη
(ΚΤΥΡ 1). 3. Να αποφευχθούν οι εργασίες κατασκευής κατά την περίοδο αναπαραγωγής των
σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας

o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ της προκήρυξης του υποέργου «Προμήθεια Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού» και η σύσταση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης

o

Ομόφωνη έγκριση από το ΔΣ της δημιουργίας τραπεζικού λογαριασμού για δωρεές κλπ,
σύμφωνα με το άρθρο 3 (γ) του κανονισμού της οικονομικής διαχείρισης του Φορέα

o

Ομόφωνη έγκριση της κατακύρωσης για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια
Εξοπλισμού Γραφείου» στην εταιρία «Έπιπλα Γραφείου Δρομέας – Λόη Ιουλία» στο πλαίσιο
της πράξης «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού»
του ΕΠΠΕΡΑΑ

o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ ως προς την έγκριση άδειας στον κ. Ανδριόπουλο Παύλο για
διεξαγωγή έρευνας και συλλογή δειγμάτων από ενδημικά είδη του γένους Asperula στον
Εθνικό Δρυμό Παρνασσού, στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας.

o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ ως προς την διεξαγωγή πρακτικής άσκησης του φοιτητή
Αράπη Δημήτριου, του τμήματος αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, για
τη περίοδο 1 έως 31 Ιουλίου
Σελίδα 24 από 48

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

o

Ομόφωνη απόφαση από το Δ.Σ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του μέλους του ΔΣ κ. Αράπη
Γεράσιμου, η συμμετοχή του ΦΔΕΔ Παρνασσού σε Πρόγραμμα Life Environment:
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ:
1. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
2. ΕΤΑΔ
3. Πανεπιστήμιο Πειραιά
4. NCC επε
5. ΦΔ Παρνασσού
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 900.000 € (ενδεικτικός)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΔΕΔΠ 10%: (90.000 €)
Συνδιοργάνωση της τοπικής διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιοποικιλότητας.
Συμμετοχή στις δράσεις επικοινωνίας.
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 50%: 450.000€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3 ΕΤΗ (2014-2017)

o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό Δελτίο και την απόφαση
αυτεπιστασίας του Υποέργου 1 (απόφαση, ΑΠ οικ.173274/ 7.11.2011) της προκήρυξης του
υποέργου «Προμήθεια Λογισμικού GIS»

o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό Δελτίο και την απόφαση
αυτεπιστασίας του Υποέργου 1 (απόφαση, ΑΠ οικ.173274/ 7.11.2011) της προκήρυξης του
υποέργου «Οριοθέτηση και Σήμανση»

o

Ομόφωνη έγκριση από το ΔΣ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Ολοκλήρωση μελετών βελτίωσης οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο στο τμήμα Μπράλος
– Άμφισσα . Η υλοποίηση του έργου είναι αποδεκτή με την προϋπόθεση :


Να τηρηθούν τα μέτρα και οι περιβαλλοντικοί όροι που προβλέπονται στην ΜΠΕ του
έργου.



Να τηρηθούν όπως αναφέρονται στη μελέτη και για κάθε φάση του έργου (κατασκευή και
λειτουργία) τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.



Να διασφαλισθεί ο απαραίτητος αριθμός διαβάσεων για την άγρια πανίδα ώστε η
μετακίνηση της να είναι απρόσκοπτη και ασφαλής, ενώ να φυτευτεί κατάλληλη παρόδια
βλάστηση ώστε να αυξηθεί το ύψος της γραμμής πτήσης των πουλιών. Παράλληλα κατά
την λειτουργία του έργου να τοποθετηθούν πινακίδες κατά μήκος της οδού που θα
πληροφορούν για διαβάσεις πανίδας.

o

Ομόφωνη έγκριση από το ΔΣ πρακτικού παραλαβής του έργου με τίτλο: «Προμήθεια
εξοπλισμού γραφείου»

o

Ομόφωνη απόφαση από το Δ.Σ της οργάνωσης εγκαινίων και της έγκρισης των αντίστοιχων
δαπανών με αφορμή την επικείμενη μεταφορά των γραφείων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Παρνασσού στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης Αμφίκλειας
(ΚΠΕΕ)
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o

Ομόφωνη απόφαση από το Δ.Σ της υλοποίησης ηλεκτρολογικών εργασιών και της έγκρισης
των αντίστοιχων δαπανών με αφορμή την επικείμενη μεταφορά των 8 γραφείων του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και
Ενημέρωσης Αμφίκλειας (ΚΠΕΕ)

o

Ομόφωνη απόφαση από το Δ.Σ τoυ προγραμματισμού επισκέψεων σε όλες τις Τοπικές
Κοινοτήτες (Τ.Κ.) και Δημοτικές Eνότητες (Δ.Ε.) της περιοχής ευθύνης του ΦΔΕΔ Παρνασσού,
με σκοπό την ενημέρωση τους σχετικά με τις αρμοδιότητες του Φορέα και τη λεπτομερή
καταγραφή των περιβαλλοντικών τους θεμάτων.

o

Ομόφωνη απόφαση από το Δ.Σ να σταλούν επιστολές προς τις Δ/νσεις Δασών και τα
Δασαρχεία των τριών παραπαρνάσσιων Νομών, αναφέροντας την προθυμία μας για
συνεργασία στη συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη επόμενων διαχειριστικών μελετών.

o

Ομόφωνη απόφαση από το Δ.Σ, μετά από πρόταση του Αντιπροέδρου κ. Μάνιου δασολόγου,
να διερευνηθεί τόσο η δυνατότητα ίδρυσης (ενός ή περισσότερων) δασικών - αγροτικών
συνεταιρισμών, όσο και ο τρόπος σύστασής τους με τη συμβολή του ΦΔΕΔ Παρνασσού και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

o

Ομόφωνη απόφαση από το Δ.Σ της αγοράς χαρτογραφικών υποβάθρων (ψηφιακών μοντέλων
εδάφους) από τη ΓΥΣ για την ψηφιοποίηση των χαρτών της περιοχής

o

Ομόφωνη έγκριση από το ΔΣ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου
σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της WIND ΕΛΛΑΣ με κωδικό 1200957-Μπράλος . Tο Δ.Σ.
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού αποδέχεται την εισήγηση επί του
θέματος και εκφράζει την άποψη ότι το έργο μπορεί να αδειοδοτηθεί στην ευρύτερη περιοχή
ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, τηρώντας τις παρακάτω
προϋποθέσεις:


Να τηρηθούν τα μέτρα που προβλέπονται στην ΜΠΕ του σταθμού κινητής τηλεφωνίας
σχετικά με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.



Να υπάρχει κατάλληλη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από τις
εργασίες συντήρησης του σταθμού όπως προβλέπεται και από την ΜΠΕ και να μην
αποτίθενται υλικά που προκύπτουν από την συντήρηση.



Να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας του σταθμού όπως ορίζονται στην
ΜΠΕ.



Το έργο πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας.

o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Tεχνικό Δελτίο και την απόφαση
αυτεπιστασίας του Υποέργου 1 (απόφαση, ΑΠ οικ.173274/ 7.11.2011) της προκήρυξης του
υποέργου «Υπηρεσίες Καθαριότητας»

o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό Δελτίο και την απόφαση
αυτεπιστασίας του Υποέργου 1 (απόφαση, ΑΠ οικ.173274/ 7.11.2011) της προκήρυξης του
υποέργου «Προμήθεια Συμπληρωματικού Ιματισμού-Εξοπλισμού Φύλαξης».
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o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό Δελτίο και την απόφαση
αυτεπιστασίας του Υποέργου 1 (απόφαση, ΑΠ οικ.173274/ 7.11.2011) της προκήρυξη του
υποέργου «Οριοθέτηση και Σήμανση»

o

Ομόφωνη έγκριση πρακτικού παραλαβής της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης του
έργου με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»

o

Ομόφωνη έγκριση του ΔΣ του φορέα των δαπανών του ΦΔΕΔ Παρνασσού σχετικά με την
υλοποίηση του έργου του Πράσινου Ταμείου όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο
Σύμφωνο Αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ)

o

Ενημέρωση μελών Δ.Σ για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση
του υποέργου «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» με τον Δήμο
Αμφίκλειας – Ελάτειας και σύσταση κοινής επιτροπής παρακολούθησης

o

Ενημέρωση μελών ΔΣ σχετικά με τη συμμετοχή του φορέα στην Ημερίδα Ιταλο-Ελληνική
συνάντηση «Ανάπτυξη των ορεινών μονοπατιών σε Προστατευόμενες Περιοχές –
MEDIMONT, ανάμεσα στην ιστορία και τη βιοποικιλότητα», που πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013 στο Κτήμα Κλέτσα στη Γραβιά. Στη συνάντηση
αυτή η Πρόεδρος του ΦΔΕΔ Παρνασσού, Θέκλα Κ. Τσιτσώνη Καθηγήτρια του Τμήματος
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ, ανέπτυξε το θέμα «Η σημασία της ανάπτυξης
ήπιων μορφών τουρισμού, όπως η ανάδειξη διεθνών ή εθνικών μονοπατιών στην
Προστατευόμενη Περιοχή του Παρνασσού» και το στέλεχος του Φορέα Θεοδώρα Λαναρά,
Δασολόγος, MSc, το θέμα «Προτεινόμενα ορεινά μονοπάτια στην περιοχή ευθύνης του Φορέα
Εθνικού Δρυμού Παρνασσού». Στο πλαίσιο του Προγράμματος MEDIMONT PARKS, που έχει
ως στόχο την ανάπτυξη και προβολή μονοπατιών σε προστατευόμενες περιοχές της
Μεσογείου, ο Ορειβατικός Σύλλογος Ιταλίας (Club Alpino Italiano) επέλεξε και τον Εθνικό
Δρυμό Παρνασσού να συμπεριληφθεί στο επόμενο ενημερωτικό έντυπο με δύο διαδρομές
(μονοπάτια) φυσιολατρικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τα
συγκεκριμένα κριτήρια του Προγράμματος. Για το λόγο αυτό την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου
2013 στελέχη του ΦΔΕΔ Παρνασσού μαζί με τον κ. Αριστείδη Μερτζάνη, Αναπληρωτή
Καθηγητή, Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας και εκπροσώπους του Ορειβατικού Συλλόγου Ιταλίας (C.A.I.) περπάτησαν σε δύο
μονοπάτια του Παρνασσού, τα οποία και πρότειναν να συμπεριληφθούν στο έντυπο. Το ένα
μονοπάτι ακολουθεί τη διαδρομή Άνω Τιθορέα – Φαράγγι Καχάλα – Σπήλαιο Οδυσσέα
Ανδρούτσου και το άλλο τη διαδρομή Αχλαδόκαμπος – Κωρύκειο Άνδρο – Παλαιοπαναγιά –
Κρόκι.

o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του μέλους του Ανδριόπουλου
Παύλου, της αποστολής ερωτήματος προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού προκείμενου
να ενημερώσει για την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός των Αναβατήρων (Α’ Φάση)
και υποστηρικτικών υποδομών του Χιονοδρομικού Κέντρο Παρνασσού, καθώς και των όρων
λειτουργίας του. Σχετικό ερώτημα θα απευθυνθεί και προς τον νομικό σύμβουλο του ΦΔΕΔ
Παρνασσού Καρατσώλη Κωνσταντίνο. Επίσης αποφασίσθηκε ομόφωνα η διεξαγωγή αυτοψίας
από στελέχη του ΦΔΕΔ Παρνασσού προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά με τις εργασίες του
ΧΚΠ στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση του ΦΔΕΔ Παρνασσού.
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o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ, της σύνταξης και αποστολής επιστολής προς την ΔΟΥ Λαμίας
με αίτημα την μόνιμη τοποθέτηση του Σπαθιά Ιωάννη ενεργού μέλους και εκλεγμένου
Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. του ΦΔΕΔ Παρνασσού, σύμφωνα με το 1ο πρακτικό (αριθμ.
πρωτ. 269/24- 10-2010) συνεδριάσεως στα ΚΕΦ Αμφίκλειας, καθώς κρίνεται απαραίτητη η
παρουσία του στις δραστηριότητες του Φορέα

o

Γνωμοδότηση ΦΔΕΔ Παρνασσού επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,2 MW της εταιρείας ‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΒΟΙΩΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ Α.Ε.’ 2 στη θέση «Μεγάλο πλάι» του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας –
Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας
Εξετάζοντας το φάκελο της ανωτέρω ΜΠΕ και τα τοπογραφικά σχέδια της μελέτης,
το εξεταζόμενο αιολικό πάρκο βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας
(ΖΕΠ) GR 2410002 (Όρος Παρνασσός) και πιο συγκεκριμένα στο Ν/Α άκρο αυτής,
στο Ξεροβούνι (όρος Κίρφης).
Ειδικότερα:
1. Όλη η περιοχή του Παρνασσού συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής Ξεροβούνι, όπου
προτείνεται από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να εγκατασταθεί και το αιολικό
πάρκο, έχει ενιαίο οικολογικό χαρακτήρα με πολυάριθμες ορθοπλαγιές και γυμνές βραχώδεις
εκτάσεις, εκτεταμένα δάση ελάτης και αραιούς θαμνότοπους στις νότιες εκθέσεις του βουνού.
Είναι σημαντική περιοχή σε διεθνές επίπεδο για τον αξιόλογο αριθμό και για την μεγάλη
ποικιλία προστατευόμενων ειδών κυρίως αρπακτικών αλλά και ειδών χλωρίδας. Ειδικότερα η
περιοχή είναι μία από τις σημαντικότερες περιοχές στην γεωγραφική περιφέρεια της νότιας
Ελλάδας για την προστασία του Χρυσαετού, του Χρυσογέρακου, του Πετρίτη και του
Αιγαιοτσιροβάκου. Για το λόγο αυτό, με το “Πρόγραμμα επαναξιολόγησης
69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της Ορνιθοπανίδας” , η έκταση που χωροθετείται το αιολικό πάρκο
χαρακτηρίστηκε ως ΖΕΠ “Όρος Παρνασσός” με είδη οριοθέτησης μεταξύ άλλων τα
κινδυνεύοντα είδη του Χρυσαετού και του Χρυσογέρακου. Επίσης η εξεταζόμενη περιοχή
αποτελεί τόπο τροφοληψίας και για άλλα σημαντικά είδη όπως ο Φιδαετός, ο Λευκονώτης ο
Δρυοκολάπτης και η Πετροπέρδικα.
2. Στη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που συνοδεύει την ΜΠΕ ο χρόνος που
αναφέρεται για την εργασία πεδίου και αφορά την παρακολούθηση της Ορνιθοπανίδας και της
χλωρίδας στην περιοχή χωροθέτησης του αιολικού πάρκου είναι πολύ μικρός (εργασίες πεδίου
για την πανίδα : εαρινή περίοδος 9-11/05/2012, 6 ανθρωποημέρες, θερινή περίοδος 2627/06/2012 2 ανθρωποημέρες, εργασίες πεδίου για την χλωρίδα: εαρινή περίοδος 911/05/2012 3 ανθρωποημέρες). Θα πρέπει η εργασία πεδίου να έχει μεγαλύτερη χρονική
διάρκεια και η παρακολούθηση να γίνει διαφορετικές εποχές του έτους ώστε να υπάρχει πιο
λεπτομερής χαρτογράφηση κυρίως για τα ειδή αρπακτικών πουλιών που εντοπίζονται στην
περιοχή αλλά και δρυοκολαπτών και νυκτόβιων ειδών. Είναι απαράδεκτο να προτείνεται στην
Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης να γίνει η παρακολούθηση κατά την διάρκεια
λειτουργίας του έργου ώστε να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις του έργου.
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3. Από τις προτεινόμενες βελτιώσεις του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου αλλά και την
κατασκευή νέου δασικού δρόμου (μήκος 5,1 Km), ο ορεινός όγκος του Ξεροβουνίου θα είναι
εύκολα προσβάσιμος άρα και ευάλωτος σε μια οικολογική ανισορροπία και κατακερματισμό
του οικοσυστήματος. Η έκθεση των προστατευόμενων περιοχών σε πολλαπλές
ανθρωπογενείς δραστηριότητες, νόμιμες ή παράνομες, θα επιφέρει περαιτέρω αρνητικές
επιπτώσεις (λαθροϋλοτομίες, παράνομο κυνήγι).
4. Από τη διάνοιξη και τη βελτίωση του οδικού δικτύου (μεγαλύτεροι ελιγμοί, δημιουργία
επιχωμάτων) θα δημιουργηθεί αισθητική και οπτική όχληση του προστατευόμενου τοπίου, η
οποία δεν εναρμονίζεται με το περιβάλλον και οι αλλοιώσεις των χαρακτηριστικών της
περιοχής από τις επεμβάσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα.
5. Επιπροσθέτως, στο Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος και στο υπόμνημα με τις
παρατηρήσεις σχετικά με το εν λόγω σχέδιο, που κατέθεσε ο Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Παρνασσού μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, στο ΥΠΕΚΑ, η
περιοχή του Ξεροβουνίου όπου προτείνεται να χωροθετηθεί το αιολικό πάρκο έχει
προταθεί ως περιοχή Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Β), με ονομασία Κορυφή
Ξεροβούνι (ΠΦ7), όποτε δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση και κατασκευή αιολικών
πάρκων (ΑΙΟΠΑ).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν αρνητικές
επιπτώσεις στην υπόσταση και την αξία της περιοχής ως προστατευόμενης
(ειδικότερα όσο αφορά σημαντικά είδη αρπακτικών και δρυοκολαπτών), η έκταση
όμως των οποίων είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με τα υπάρχοντα δεδομένα (Μελέτη
Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης της ΜΠΕ).
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού εκφράζει την άποψη ότι το
έργο δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί στην προτεινόμενη περιοχή (Μεγάλο Πλάι,
Ξεροβούνι).
o

Ομόφωνη έγκριση από το ΔΣ του πρακτικού παραλαβής και ολοκλήρωσης των έργων του
Πράσινου Ταμείου στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 “Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών”

o

Ομόφωνη έγκριση από το ΔΣ του πρακτικού παραλαβής και ολοκλήρωσης του έργου με
τίτλο: «Προμήθεια Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού
προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών”

o

Ομόφωνη έγκριση από το ΔΣ του πρακτικού παραλαβής και ολοκλήρωσης του έργου με
τίτλο: «Προμήθεια Λογισμικού GIS»

o

Ομόφωνη έγκριση από το ΔΣ του πρακτικού παραλαβής και ολοκλήρωσης του έργου με
τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών»
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o

Ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ της χορήγησης αδείας θηλασμού και φροντίδας του
νεογέννητου τέκνου της εργαζομένης Καναβού Ελισάβετ (ημερομηνία γέννησης 17-8-2013)
δηλαδή η συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την
οποία δικαιούται μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού 11 της, ήτοι για 3,75 μήνες.
Ως εκ τούτου η ανωτέρω εργαζομένη οφείλει να είναι στην εργασία της τη Δευτέρα 25
Μαρτίου 2014.
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ΙΙ. οικονομικός απολογισμός
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
(ΕΠΠΕΡΑΑ) 2013
Ιαν-13

22.000,00

Απρ-13

126.000,00

Αυγ-13

120.000,00

Δεκ-13

94.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

362.000,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

Λογιστική κάλυψη

13.015,00

Υπηρεσίες καθαριότητας

0,00

Νομική στήριξη

5.300,00

Ορκωτοί λογιστές

4.428,00

Αποζημιώσεις μετακινήσεων

4.940,00

Τηλεφωνικά έξοδα

221,00

Ταχυδρομικά

680,00

Ασφάλιστρα

2.333,00

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

0,00
315,00
12.830,00

Αναλώσιμα, γραφική ύλη

1.505,00

Εξοπλισμός γραφείου - φύλαξης

32.648,00

Καθαριστικά είδη

200,00

Έξοδα ταξιδιών

652,00

Δημοσιεύσεις

1.490,00

Συνδρομές

0,00

Διάφορα έξοδα

5.658,00

Ενημερωτικό Υλικό

6.319,00

Δαπάνες Λογισμικού

11.561,00

Οριοθέτηση και Σήμανση

0,00

Δαπάνες Εξοπλισμού Monitoring

0,00

Αμοιβές Προσωπικού – Στελεχών Φορέα Διαχείρισης

248.745,00

352.840,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2013
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 2013
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)

(ΥΠΟ) ΕΡΓΟ
«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ
ΜΑΚΡΟΜΥΚΗΤΩΝ (ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ)»
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΠΕΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 2014 Η/KAI
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Δ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (€)

3.500,00
4.000,00

3.321,00
2.685,01

3.000,00

377,80

3.000,00

2.999,60

2.000,00
2.740,00
1.200,00

1.995,70
2.616,70
1.198,51

2.000,00
1.200,00
160,00
500,00

1.709,70
1.153,00
160,00
500,00

23.300,00

18.299,22
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o ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2014
Για το έτος 2014 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 2014 – Προϋπολογισμός 2015

o

Προκήρυξη προμήθειας εξοπλισμού Monitoring

o

Προκήρυξη προμήθειας Οριοθέτησης και Σήμανσης

o

Προκήρυξη υπηρεσιών καθαριότητας

o

Προκήρυξη προμήθειας ενημερωτικού υλικού

o

Προκήρυξη εποχιακού προσωπικού φύλαξης (Ιούλιος-Νοέμβριος 2014)
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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)

o

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού του υποέργου 2 με τίτλο
«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ» της Πράξης

«Προστασία και

Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού», το οποίο θα υλοποιηθεί
σε τέσσερις φάσεις, με συνολική διάρκεια υλοποίησης 19 μήνες και έως 31-12-2015.

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
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o

Ενημέρωση ιστοσελίδας

o

Δημιουργία newsletter

o

Διαχείριση facebook

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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Οικονομικός Προϋπολογισμός έτους 2014
Υποέργο 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

10.000,00

Λογιστική κάλυψη
Υπηρεσίες καθαριότητας

4.800,00

Νομική στήριξη

5.500,00

Ορκωτοί λογιστές

4.500,00

Αποζημιώσεις μετακινήσεων

5.000,00

Τηλεφωνικά έξοδα

1.200,00

Ταχυδρομικά

1.000,00

Ασφάλιστρα

2.300,00

Παροχές τρίτων Ενοίκιο Γραφείων (ΔΕΗ, ΔΕΥΑ κ.α.)

0,00

Διάφοροι φόροι - τέλη ( τέλη κυκλοφορίας.)

210,00

Καύσιμα

12.000,00

Αναλώσιμα, γραφική ύλη

2.000,00

Εξοπλισμός γραφείου - φύλαξης

2.000,00

Καθαριστικά είδη

200,00

Έξοδα ταξιδιών

1.500,00

Δημοσιεύσεις

1.500,00

Συνδρομές

500,00

Διάφορα έξοδα

3.000,00

Ενημερωτικό Υλικό

5.000,00

Δαπάνες Λογισμικού

0,00

Οριοθέτηση και Σήμανση

6.000,00

Δαπάνες Εξοπλισμού Monitoring

42.000,00

Αμοιβές Προσωπικού – Στελεχών Φορέα Διαχείρισης

251.790,00

362.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
Υποέργο 2:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

132.000
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΩΝ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
(ως συνημμένο στην Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2013)
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

Άξονας 2

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 (€)

1.997,811,31 (προϋπολογισμός υποέργου 1)

Παρόν στάδιο υλοποίησης

Εν αναμονή εγκρίσεων

1

Άξονας 3

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
Περιορισμός
προϋπολογισμού έργου στο
50% το Α’ εξάμηνο του
2013

Καθυστερήσεις εγκρίσεων
εκταμιεύσεων
Περιορισμός
προϋπολογισμού έργου στο
50% το Α’ εξάμηνο του
2013

Καθυστερήσεις εγκρίσεων
εκταμιεύσεων
Περιορισμός
προϋπολογισμού έργου στο
50% το Α’ εξάμηνο του
2013

Καθυστερήσεις εγκρίσεων
εκταμιεύσεων
Περιορισμός
προϋπολογισμού έργου στο
50% το Α’ εξάμηνο του
2013

Ενδέχεται η έναρξη
υλοποίησης εντός του έτους
2014 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

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

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

Τίτλος υποέργου (ή δράσης
εντός αυτεπιστασίας)

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.

Εγκεκριμένος προϋπολογισμός ή
προσφορά αναδόχου (€)

330.694,11

157.169,09

Παρόν στάδιο υλοποίησης

Ολοκλήρωση διαδικασιών εγκρίσεων
προκήρυξης από ΕΠΠΕΡΑΑ, ΥΠΕΚΑ, εν
αναμονή δημοσίευσης προκήρυξης

Ολοκλήρωση ενεργειών προς Δήμο
Αμφίκλειας-Ελάτειας 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)

Αναμένεται κατόπιν της ανακοίνωσης
προκήρυξης, η έναρξη υλοποίησης
εντός του έτους 2014

Αναμένεται κατόπιν της υπογραφής της
Προγραμματικής Σύμβασης, η έναρξη
υλοποίησης εντός του έτους 2014

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

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

3
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4. Έργα πέραν του Τεχνικού Δελτίου2 (γνωμοδοτήσεις3, συμμετοχή σε άλλα προγράμματα, άλλες δραστηριότητες,
έργα χρηματοδοτούμενα από το Πράσινο Ταμείο4 κ.λπ.)
1

2

3

4

5

6

Στήριξη ΦΔΕΔ
Παρνασσού 2013
στο πλαίσιο
χρηματοδοτικού
προγράμματος
«Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών 2013»
με
χρηματοδότηση
από Πράσινο
Ταμείο

Στήριξη ΦΔΕΔ
Παρνασσού 2013
στο πλαίσιο
χρηματοδοτικού
προγράμματος
«Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών 2013»
με
χρηματοδότηση
από Πράσινο
Ταμείο

Στήριξη ΦΔΕΔ
Παρνασσού 2013
στο πλαίσιο
χρηματοδοτικού
προγράμματος
«Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών 2013»
με
χρηματοδότηση
από Πράσινο
Ταμείο

Στήριξη ΦΔΕΔ
Παρνασσού 2013
στο πλαίσιο
χρηματοδοτικού
προγράμματος
«Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών 2013»
με
χρηματοδότηση
από Πράσινο
Ταμείο

Στήριξη ΦΔΕΔ
Παρνασσού 2013
στο πλαίσιο
χρηματοδοτικού
προγράμματος
«Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών 2013»
με
χρηματοδότηση
από Πράσινο
Ταμείο

Στήριξη ΦΔΕΔ
Παρνασσού 2013
στο πλαίσιο
χρηματοδοτικού
προγράμματος
«Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών 2013»
με
χρηματοδότηση
από Πράσινο
Ταμείο

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ
ΜΑΚΡΟΜΥΚΗΤΩΝ
(ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝ
ΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΠΕΕ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ
2014 ΚΑΙ
ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΟΥ
Ε.Δ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΦΥΛΑΞΗΣ

Προϋπολογισμός σε €

3.500,00

4.000,00

3.000,00

3.000,00

2.000,00

2.740,00

Παρόν στάδιο υλοποίησης

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε

Ενδεικτικός τίτλος
έργου/δράσης

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

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.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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7

8

9

10

11

Στήριξη ΦΔΕΔ
Παρνασσού 2013
στο πλαίσιο
χρηματοδοτικού
προγράμματος
«Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών 2013»
με
χρηματοδότηση
από Πράσινο
Ταμείο

Στήριξη ΦΔΕΔ
Παρνασσού 2013
στο πλαίσιο
χρηματοδοτικού
προγράμματος
«Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών 2013»
με
χρηματοδότηση
από Πράσινο
Ταμείο

Στήριξη ΦΔΕΔ
Παρνασσού 2013
στο πλαίσιο
χρηματοδοτικού
προγράμματος
«Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών 2013»
με
χρηματοδότηση
από Πράσινο
Ταμείο

Στήριξη ΦΔΕΔ
Παρνασσού 2013
στο πλαίσιο
χρηματοδοτικού
προγράμματος
«Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών 2013»
με
χρηματοδότηση
από Πράσινο
Ταμείο

Στήριξη ΦΔΕΔ
Παρνασσού 2013
στο πλαίσιο
χρηματοδοτικού
προγράμματος
«Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών 2013»
με
χρηματοδότηση
από Πράσινο
Ταμείο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
Σ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Προϋπολογισμός σε €

1.200,00

2.000,00

1.200,00

160,00

500,00

Παρόν στάδιο υλοποίησης

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε

Ενδεικτικός τίτλος
έργου/δράσης

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

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

Σελίδα 42 από 48

Ευρωπαϊκή Ένωση
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Περιφερειακής Ανάπτυξης
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1

Ενδεικτικός τίτλος
έργου/δράσης

Γνωμοδοτήσεις επί
μελέτης
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
(πλήθος : 7)

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

1. ΣΜΠΕ του
Σχεδίου
Διαχείρισης της
Περιοχής Λεκάνης
Απορροής
Ποταμού
Ανατολικής
Στερεάς Ελλάδας
2. Μελέτη
Περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
(ΜΠΕ)
εγκατάστασης
σταθμού βάσης
κινητής
τηλεφωνίας της
VODAFONE
ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε με
κωδικό 1002408 ΛΙΒΑΔΙ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

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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1

Ενδεικτικός τίτλος
έργου/δράσης

Γνωμοδοτήσεις επί
μελέτης
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
(πλήθος : 7)

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

3. Μελέτη
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) του έργου
«Εργασία
νομιμοποίησης
υδροληψιών και
εγκαταστάσεων
ύδρευσης Δήμου
Αμφίκλειας –
Ελάτειας»
4. Μελέτη
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) του έργου
«Νομιμοποίηση
και αδειοδότηση
υδροληψιών των
Δ.Ε.Ελάτειας και
Τιθορέας»

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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1
Ενδεικτικός τίτλος
έργου/δράσης

Γνωμοδοτήσεις επί
μελέτης
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
(πλήθος : 7)

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

5. Μελέτη
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) του έργου
«Ολοκλήρωση
μελετών
βελτίωσης οδικού
άξονα Λαμία –
Ιτέα – Αντίρριο
στο τμήμα
Μπράλος –
Άμφισσα
6. Μελέτη
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
υφιστάμενου
σταθμού βάσης
κινητής
τηλεφωνίας της
WIND ΕΛΛΑΣ με
κωδικό 1200957Μπράλος

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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1
Ενδεικτικός τίτλος
έργου/δράσης

Γνωμοδοτήσεις επί
μελέτης
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
(πλήθος : 7)

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

7. Μελέτη
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων ΜΠΕ
αιολικού σταθμού
παραγωγής
ηλεκτρικής
ενέργειας ισχύος
9,2 MW της
εταιρείας
‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΒΟΙΩΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟ
ΠΛΑΙ Α.Ε.’ 2 στη
θέση «Μεγάλο
πλάι» του Δήμου
Διστόμου –
Αράχωβας –
Αντίκυρας στο Ν.
Βοιωτίας

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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1
Ενδεικτικός τίτλος
έργου/δράσης

Γνωμοδοτήσεις επί
μελέτης
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
(πλήθος : 7)

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

8. Μελέτη
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
σταθμού βάσης
κινητής τηλεφωνίας
VODAFONE με κωδ.
100375 Παρνασσός
στη θέση
«Αρνόβρυση»
9. Μελέτη
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων επι
φακέλου
τροποποίησης
απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών
όρων σταθμού
βάσης κινητής
τηλεφωνίας
COSMOTE με
κωδ.1402085
Παρνασσός στη
θέση «Αρνόβρυση»

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
Εντός του έτους 2013 και κατόπιν της στελέχωσης του Φορέα (τέλος του 2012) υλοποιήθηκε με
επιτυχία το μεγαλύτερο μέρος του υποέργου 1: πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας (αυτεπιστασία) καθώς και η τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ασφαλιστικών
εισφορών προς το Ι.Κ.Α., περιόδου από 10/2010 έως και 06/2012. Κατόπιν αποδόθηκε η
τακτοποίηση και προέκυψε απόφαση ‘αθώωσης’ του Φορέα από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο
Λαμίας ενώ τα μη προβλεπόμενα έξοδα παράστασης δικηγόρου καλύφθηκαν από υποέργο του
Πράσινου Ταμείου.
Ο ΦΔΕΔ Παρνασσού ορίστηκε τον Απρίλιο 2013 ως υπόλογος-διαχειριστής του έργου με απόφαση
του ΥΠΕΚΑ η οποία αναιρέθηκε από το υπουργείο τον Σεπτέμβριο 2013. Με αυτή τη διαδικασία
προέκυψαν καθυστερήσεις στην εκταμίευση χρημάτων και εκ νέου πρόστιμα ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς τους ασφαλιστικούς φορείς και τη ΔΟΥ, τα οποία επιβάρυναν τον προϋπολογισμό του
Φορέα.
Τέλος ο Φορέας ενημερώθηκε από το ΥΠΕΚΑ ως προς την τροποποίηση της παρ.20 του άρθρου 8
του Νόμου 4109/2013, αναφορικά με τη χρονική παράταση του μεταβατικού διαστήματος
λειτουργίας των συγχωνευόμενων Φορέων Διαχείρισης και την ισόχρονη παράταση θητείας του
Διοικητικού Συμβουλίου έως το 2015._
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