a-

."$'ζ;!af.!1i}ι

.;ry

\

'

'Πορκo
i,lt
,\ )1'-\
I

', -," .

"a

,",,*-1.;;;;;;:::i**

I

Π

PΩToκoΛΛo

ΣYN

E

PΓAΣIAΣ

I

1

l) Toυ NΠlΔ με τηv επωvυμια <Φoρ6α9 Δια1ε[ριoηg Mητρoπoλιτικo0 Πd,ρκoυ
ΠεριβαMovτιKωv Kαι EκπαιδευτιKωv Δραατηριoτητωv και Avd,πτυξηξ Koιvωvικηg
oικovoμlαg "AvτΦvηg Tρ[τoηg" >, πoυ εδρε0ει αro Παρκo Tρ[τoη, επl τηq oδo0
Σπ0ρoυ Moυατακλη αριΘμ6q 23 (lλιov) και εκπρooωπεlται v6μιμα.

I

I

πoυ εδρε0ει σrηv AΘηvα (EΘvικ6 και
Tμημα Bιoλoγlαg) και εκπρoσωπε[ται

lt) Tηq EMηvικηg Boταvικηg Eταιρε[αg (E.B.E.)

Kαπoδιατριακ6 Παvεπιoτημιo
v6μιμα.

AΘηvΦv

I

Στo Παρκo Tρ[τoη (oδ6q Σπ0ρoυ Moυατακλη αριΘμ6q 23 _'tλιov)
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oι : α) lωdvvηg Πoλ0ζog, oμ6τιμog καΘηγητηζ τoυ E.M.Π. o oπolog εvεργε[ υπ6 τηv
ιδι6τητα τoυ ωg Πρ6εδρo9 τoυ Φoρ€α Δια1ε[ρισηξ τoυ Mητρoπoλιτικo0 Πd,ρκoυ
Tρ[τoη και β) Παvαγιιilτηζ Δημ6πoυλo9, καΘηγητηζ Boταvικηζ και oικoλoγlαg ατo
Παvεπιoτημιo Πατριilv, o oπoloζ εvεργε[ υπ6 τηv ιδι6τητd τoυ ωg Πρ6εδρo9 τηg
Ε}ιλ,ηvικηg Boταvικηg Eταιρε[αg, o0μQωvα με τιξ o1ετικ€g απoQαoειg και
εξoυoιoδoτηoειg τωv Διoικητικιbv Συμβoυλlωv τωv Φoρ6ωv τoυζ, εκQρdζoυv
αμoιβα[α τη βo0ληoη τoυξ vα oυvτovlooυv τιζ δρdoειg τoυξ σε ζητηματα
πρoσtασlαg τoυ Qυoικo0 περιβαMovτoξ, τωv 1ιbρωv πρασlvoυ τoυ Λεκαvoπεδloυ
τωv AΘηvΦv και τηg βιoπoικιλ6τηταξ τηξ Aττικηg, συvεργαζ6μεvoι σroυξ Θεματικo0g

αξovεg πoυ αKoλoυΘo0v σε επισtημovικη - ερευvητικη oυvεργαolα με τα AEl πoυ
εκπρoσωπo0vται σtov Φoρ€α Δια1ε[ριoηg (EΘvικ6 Mετo6βιo Πoλυτε1vεio,

Γεωπovικ6 Παvεπιατημιo AΘηvΦv

).
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Eιδικ6τερα oυμQωvo0v vα πρoωΘηooυv απ6 κoιvoO τα πιo κd,τω:

o
I

o

Xλωριδικη καταγραΦη, χαρτoγραΦηoη και αξιoλ6γηοη Qυτικηg πoικιλ6τηταζ
ατo Mητρoπoλιτικ6 Πdρκo Tρ[τoη.

XαρτoγραQικη απoτ0πωoη Kαι αξιoλ6γηoη Qυoικιilv, ημι-ΦυoικΦv και
τε1vητιbv oικoτ6πωv και oικoσUστηματωv Kαι τωv παρε16μεvωv υπηρεoιΦv
(ecosystem services).

o

KαταγραQη, παρακoλo0Θηoη τηξ παρoυoiαg Kαι τηξ πληΘυoμιακηg
καταvoμηg τωv εvδημικΦv και πρoσrατευ6μεvωv ειδιilv εvτ6g τoυ
M

.

ητρoπoλιτικo0 Παρκoυ.

KαταγραΦη, δυvαμικη πληΘυoμιbv Kαι πρ6τυπα καταvoμηg τωv ξεvικιilv
(a|ien) και ειoβλητικιbv (invasive) ειδΦv εvτ6g τoυ Mητρoπoλιτικo0 Πdρκoυ
Tρlτoη.
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Δημιoυργi.α βαoηg δεδoμ6vωv για τηv πoικιλ6τητα Qυτικιilv ειδιi.lv Kαι τoυζ
τ0πoυg oικoτ6πωv σtoυξ oρειvo0g 6γκoυ9 τηζ Aττικηg ωξ εργαλε[o
παρακoλo0Θηoη g και δια1ε[ριoη g.

Σ1εδιαoμ69 και εQαρμoγη παρακoλo0Θηoηg τηζ κλιματικηg αMαγηg με
$υτικd εi,δη-δε[Kτεζ σtoυξ oρειvo0g 6γκoυg τηg Aττικηg.
Συμβoλη σε εKπαιδευτικd' πρoγρdμματα ευαιoΘητoπolηoηξ Kαι εvημ€ρωoηg
για τηv πρoσrασlα και δια1ε[ριση τoυ Qυoικo0 περιβdλλovτog τηq Aττικηg.
Συμβoλrj oε Θ6ματα βιoπoικιλ6τητα9 ειδΦv Kαι oιKoσυσtηματωv κατd, τηv
εγκατdαταoη και λειτoυργ[α Παρατηρητηρ[oυ Φ0oηg Kαι Kλιματικηg
Aλλαγηq ειπ69 τoυ Mητρoπoλιτικo0 Πdρκoυ Tρ[τoη..
Συμβoλri σrηv αvdπτυξη βoταvικo0 κηπoυ και Qυτωρ[oυ ex-situ διατηρησηζ
ειδιbv τηξ αυτoΦυoOq Aττικηg 1λωρiδαξ σto Mητρoπoλιτικ6 Πdρκo Tρ[τoη.

Συvδιoργαvωoη επισtημovικΦv εκδηλΦoεωv, ημερ[δωv, oυvεδρ[ωv
o1ετικιbv με τoUζ oκoπo0g τωv δ0o Φoρ€ωv Kαι τoυζ dξovεg σUvεργαolαg
τoυξ.

'

Συv€ργεια για τηv επιμ€λεια Kαι €κδooη περιoδικo0 Kαι εvτιjπωv η Kαι
ηλεκτρovικιbv δη μooιε0oεωv, αvακoιvιboεωv, μελετιilv, αρΘoγραΦ[αg
επιστημovικoO περιεχoμ€voυ για Θ€ματα περιβαλλovτικηg πρoαrαolαg,
βιoπoικιλ6τηταg, αατικo0 πραolvoυ Kαι oυvαQιilv γvωσrικΦv αvτιKειμ€vωv.

O

Συv€ργεια

για τηv εvoπolηoη,

επικαιρoπolηoη, καταγραQη και

παρακoλo0Θηoη τωv καταλ6γωv τωv πρoστατευτ€ωv
1λωρ[δαζ και παv[δαg.

o
I

O

ειδιilv τηg ελληvικηg

Συv€ργεια για τη δημιoυργ[α και δια1εiριoη βαoηs δεδoμ€vωv, καταγραΦηc
και παρακoλo0Θησηξ τoυ περιβαλλovτικoO εγκληματoξ σrηv Aττικη.
KdΘε

αMη oυv€ργεια πoυ εξυπηρετε[ τηv πραγματωση τωv ατ61ωv τωv δ0o

Φoρ€ωv.
Για τηv υλoπolηση τηζ συVεργαo[αg τoυξ oι Φoρεlg αvαλαμβdvoυv:

Nα παρασχoυv αμoιβα[α κdΘε αvαγκα[α πληρoΦ6ρηoη, γvιboη και αroι1ε[o,

6πω9 και καΘε αvαγκα[α διευκ6λυvoη, τε1vικ6 η dλλo μ6oo διαΘ6τoυv.

Nα oυγκρoτoOv απ6 κoιvoO επιτρoπ€g r| oμdδεζ εργασ[αg και vα συμμετ61oυv
αμoιβα[α σε αυτ69.

Nα καταρτ[ζoυv, υπoγρdQoυv και υλoπoιo0v κdΘε εlδoυg o0μβαoη ειδικo0

oκoπo0 και περιε1oμ€voυ
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μεταξ0 τoυξ η και με τρ[τoυg.
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T6πog υλoπolησηξ τηζ συvεργαolαg Θα εivαι τo Πd,ρκo Tρ[τoη.

H 1ρovικη διαρκεια τηζ συμQωvo0μεvηξ συvεργαolαq ε[vαι α6ριoτη. H καΘε
πλευρα δικαιo0ται παvτωg vα Uπαvαχωρηoει απ6 τo παρ6v πρωτ6κoλλo
συvεργαo[αg, αζημ(.ωq, με μovoμερη δηλωoη πoυ Θα απευΘ0vει σtηv αλλη.

H

υλoπo[ηoη τηξ συvεργαolαg Θα γ[vει χωριζ εκατθρωΘεv oικovoμικα
αvταλλαγματα και oΦ€λη. oι παoηg Q0oεωg αvαγκαlεg δαπαvεg για τηv
υλoπolηoη τωv αr61ωv συvεργαo[αg, Θα επιδιιbκεται vα καλιiπτovται απ6
χρηματoδoτικα πρoγραμματα, επιχoρηγηoειg, 1oρηγlεg και καΘε αλλη v6μιμη
πηγη χρηματoδ6τηoηg.

To νoμικ6 πλαloιo τηξ σUvεργαolαg Θα δι6πεται απ6 τo v6μo 44L4/2oL6, τηv
κεiμεvη περιβαλλovτικη, δαoικη, 1ωρoταξικη voμoΘεolα Kαι τιζ διαταξειζ πoυ
δι6πoυv τη λειτoυργ[α τωv Qoρ6ωv γεvικηg κυβ6ρvηoηq.

Σε πlαrωoη τωv αvωτ€ρω oυvτα1Θηκε τo παρ6v σε τρ[α (3) αvτiγραQα και
υπoγραQεται 6πω9 ακoλoυΘε[.

To παρ6v €τυ1ε τηζ €γκριoηg τoυ Διoικητικo0 Συμβoυλioυ τoυ

Φoρ€α

Δια1ε[ρισηζ τoυ Mητρoπoλιτικo0 Παρκoυ oτιs27 /t2/2o!6

o Πρ6εδρoξ τoυ Φ.Δ. Mητρoπoλιτκo0
Πd,ρκoυ κAντΦvη

g

Tρiτoη

g>

lωαvvη N. Πoλ0ζog
oμ6τιμog αΘηγητηg EMΠ

o Πρ6εδρoζ τηξ EIιληvικηg Boτανικ{g
Eταιρεiαg

