
Παρουσίαση της εταιρείας

«Δ. ΤΣΙΑΡΑΣ – Δ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ – Α.ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Ο.Ε» - δ.τ.
«ΣΥΣΤΑΔΑ – Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος»

Η εταιρεία «Δ. Τσιάρας – Δ . Παλάσκας – Α. Ζαχαριάδης Ο.Ε.» (δ.τ. ΣΥΣΤΑΔΑ) ιδρύθηκε στις
17/6/2011 με σκοπό να συμμετάσχουν από κοινού οι εταίροι της σε υποβολές προτάσεων
για κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα σχετικά με τη δασοπονία και το φυσικό περιβάλλον.

Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να μετάσχει σε Ομάδες Μελέτης εθνικών ή διεθνών
διαγωνισμών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ή να διεκδικεί ως Ανάδοχος ανάλογους
διαγωνισμούς, εφ' όσον δεν απαιτείται μελετητικό πτυχίο, προσόν απαραίτητο για τους
περισσότερους διαγωνισμούς μελετών που προκηρύσσονται στην Ελλάδα με βάση το ν.
3316/2005. Παρόλο που εξαιτίας των ατομικών μελετητικών πτυχίων των εταίρων της το
μεγαλύτερο μελετητικό αντικείμενο στρέφεται στις ατομικές τους επιχειρήσεις, ήδη η
εταιρεία συμμετείχε σε δύο προτάσεις του προγράμματος LIFE+ 2011, οι οποίες
υποβλήθηκαν η μεν πρώτη από το Τμήμα Δασών Κύπρου (συντονιστής εταίρος), ενώ η
δεύτερη από την οργάνωση WWF Ιταλίας, οι οποίες δεν έτυχαν χρηματοδότησης.

Η εταιρεία συμμετέχει στην ομάδα εκπόνησης της «Μελέτης Κατάρτισης Δασικού Χάρτη
στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας», συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4
εκατομμυρίων ευρώ, που έχει ανατεθεί στην εταιρεία ΥΛΗ ΕΠΕ, με ποσοστό συμμετοχής 8%.

Η ΣΥΣΤΑΔΑ ανέλαβε και υλοποίησε επιτυχώς τέσσερα (4) Προγράμματα εκπαίδευσης στα
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών των στελεχών των Τμημάτων Δασικών
Χαρτογραφήσεων των Δ/νσεων Δασών των Νομών Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων και
Λάρισας (εκπαιδευτής: Δρ. Δημήτρης Παλάσκας), καθώς επίσης και την επικαιροποίηση του
Δασικού Χάρτη σε 11 ΟΤΑ της ΠΕ Λέσβου και του ΟΤΑ Έδεσσας ΠΕ Πέλλλας. Επιπλέον, κατά
το χρονικό διάστημα από την ίδρυση της επιχείρησης μέχρι σήμερα, έχει συντάξει
περισσότερες από δέκα (10) Εκθέσεις Φωτοερμηνείας – Πραγματογνωμοσύνες για ιδιώτες
ή εταιρείες.

Η εταιρεία απασχολεί με σύμβαση εργασίας μία υπάλληλο, την Πασχαλίνα Νούσκα
Δασοπόνο MSc, και στεγάζεται σε μισθωμένο γραφείο εμβαδού 90 τ.μ. στην οδό Αμασείας
8 στην Καλαμαριά. Στην κατοχή της έχει έναν έγχρωμο σχεδιογράφο (Plotter) μεγέθους Α0
(Canon iPF 710), κατοπτρικό στερεοσκόπιο, φορητούς Η/Υ και περιφερειακά, ενώ οι ανάγκες
της καλύπτονται και από εξοπλισμό που διατίθεται από τις ατομικές επιχειρήσεις –
μελετητικά γραφεία των εταίρων της, όπως δύο οχήματα 4Χ4, μονάδες GPS ακρίβειας <1 μ.,
δασολογικός εξοπλισμός (παχύμετρα, κλισίμετρο-πυξίδα, μετροταινίες) κ.ά

Τα κυριότερα έργα στα οποία ήταν ανάδοχος η εταιρεία ή/και τα τρία ομόρρυθμα μέλη της
είναι :

1) Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου για το Δάσος Πάφου στην Κύπρο
Η μελέτη εκπονήθηκε από πολυμελή ομάδα έργου και περιελάμβανε την εκπόνηση 20
παραδοτέων, μεταξύ των οποίων το Διαχειριστικό Σχέδιο και 10 σχέδια παρακολούθησης
τύπων οικοτόπων ειδών χλωρίδας και πανίδας, των οποίων έγινε πιλοτική εφαρμογή,



εκπαίδευση προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίησης Σχεδίων Παρακολούθησης, οργάνωση
γεωγραφικής βάσης δεδομένων για το δάσος (έκτασης 60.000 ha), διαβουλεύσεις και
δημόσιες παρουσιάσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συλλογή, οργάνωση
ενσωμάτωση και αξιολόγηση μεγάλου όγκου πληροφοριών για όλους τους φυσικούς
πόρους του δάσους Πάφου.

2) Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του
Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Οι βασικότερες εργασίες που εκτελέστηκαν αφορούσαν την παρουσίαση της υφιστάμενης
κατάστασης ανάπτυξης του τουρισμού και οικοτουρισμού στο ΕΠΑΜΑΘ, περιγραφή και
χαρτογράφηση των ενδιαφερόντων (κάθε τομέα) στο ΕΠΑΜΑΘ τονίζοντας τα highlights,
περιγραφή-αποτύπωση των κατηγοριών τουρισμού/επισκεπτών (μέσω ερωτηματολογίου)
και τρόπου διαχείρισης, προτάσεις τρόπων προβολής της περιοχής και προώθησης του
οικοτουρισμού με αντίστοιχη κοστολόγηση, σύνταξη προδιαγραφών εξασφάλισης μη
όχλησης της άγριας ζωής και ακεραιότητας των προστατευτέων αντικειμένων, δημιουργία
εφαρμογής-χάρτη πλοήγησης για έξυπνα τηλέφωνα-GPS, παραγωγή θεματικών χαρτών,
δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή των επισκεπτών στα Κέντρα
Πληροφόρησης και δημόσια παρουσίαση και διαβούλευση επί των αποτελεσμάτων του
έργου.

3) Μελέτη εκτίμησης και αξιολόγησης των ασθενειών του πεύκου και της επεκτασιμότητάς
του στα Λευκά Όρη, με επακόλουθες διαχειριστικές προτάσεις

Η σύνταξη της μελέτης βρίσκεται σε εξέλιξη, με το Α΄ στάδιο να έχει ήδη παραδοθεί, ενώ
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το Β’ στάδιο. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση και
τεκμηρίωση των αιτιών εξασθένισης και θανάτωσης των πεύκων στα πευκοδάση της
περιοχής Ανώπολης και Αγ. Ιωάννη του Δήμου Σφακίων, αφετέρου δε η εκτίμηση και
αξιολόγηση της δυναμικής και της τάσης επέκτασης του πεύκου εις βάρος παλαιών
καλλιεργειών και άλλων ειδών ή/και τύπων οικοτόπων στο φαράγγι της Σαμαριάς στα
πλαίσια της ολοκληρωμένης προσέγγισης προστασίας και διατήρησης του φυσικού
περιβάλλοντος στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς. Για την διαπίστωση της εξέλιξης της
επεκτασιμότητας του πεύκου αξιοποιούνται τα ΣΓΠ με φωτογραμμετρικά και τηλεπισκοπικά
υπόβαθρα σε διάφορες χρονικές στιγμές, ενώ θα διερευνήσει την επεκτασιμότητα αυτή με
τη χρήση οικολογικού μοντέλου πρόβλεψης.

4) Εθνική βάση δεδομένων για τύπους οικοτόπων/οικοσυστημάτων στην Ελλάδα &
Εθνικός κατάλογος σημαντικών τύπων φυσικών οικοτόπων της Ελλάδας

Το έργο στόχευε στη δημιουργία ΒΔ για τη μέχρι σήμερα έρευνα βλάστησης στην Ελλάδα,
καθώς και φυτοκοινωνιολογικών μετρήσεων για τύπους οικοτόπων/βλάστησης. Η ΒΔ
περιείχε όλες τις διαθέσιμες βιβλιογραφικές αναφορές με φυτοκ/κές μετρήσεις ή
περιγραφικά δεδομένα, ΒΔ φυτοκ/κών μετρήσεων τ.ο./ βλάστησης, κατασκευή ιστοσελίδας
παρουσίασης της έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

5) Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών στο Εθνικό
Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης

Αντικείμενο του έργου είναι η συνολική επισκόπηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών
θηλαστικών, η εφαρμογή συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring),



διερεύνηση παρουσίας άλλων ειδών θηλαστικών, επικαιροποίηση περιγραφικής ΒΔ του
δικτύου Natura 2000 βάσει των αποτελεσμάτων, προτάσεις για επέκταση του δικτύου,
προτάσεις ικανοποιητικών τιμών αναφοράς, στόχων διατήρησης και εκπαίδευση του
προσωπικού του ΦΔ για υλοποίηση μελλοντικών σχεδίων παρακολούθησης.

6) Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας στο Εθνικό
Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης

Στόχος η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης για είδη
ορνιθοπανίδας για το σύνολο της περιοχής του ΕΠΟ Ροδόπης, καθώς η αξιολόγηση της
κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας σε εθνικό επίπεδο με στόχο την εκπλήρωση
των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Ελλάδας.

7) Επιχειρησιακό Σχέδιο δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού
Στόχος του σχεδίου ήταν ο σχεδιασμός δράσεων προσέλκυσης κοινού και ανάπτυξης
συστήματος εξασφάλισης πόρων για τον ΦΔ.

8) Μελέτη Κατάρτισης Δασικού Χάρτη στην Κοζάνη (Δ5-05)
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση μελέτης για την κατάρτιση δασικών χαρτών σε
5 ΟΤΑ του Ν. Κοζάνης (Προάστιο, Κοίλα, Κρόκος, Λευκόβρυση και Καρυδίτσα). Η μελέτη
αφορά τη φωτοερμηνεία για την οριοθέτηση των δασών, δασικών και λοιπών εκτάσεων).

9) Μελέτη Κατάρτισης Δασικού Χάρτη στην Εύβοια (Δ4-04)
Η μελέτη αφορά τη φωτοερμηνεία για την οριοθέτηση των δασών και δασικών εκτάσεων
στη βόρεια Εύβοια, σε συνολική έκταση 64.000 ha (συμπεριλαμβανομένων των μη δασικών
εκτάσεων).

10) Οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων στους Ν. Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και
Λέσβου

Η μελέτη αφορούσε φωτοερμηνεία και οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων επί
ιστορικών και πρόσφατων ορθοφωτοχαρτών, αποτύπωση διοικητικών πράξεων (πράξεις
χαρακτηρισμού, αναδασωτέες εκτάσεις κ.λπ.), αλσών-πάρκων, ψηφιακή ΒΔ.

Στη συνέχεια παρατίθεται η επαγγελματική εμπειρία των τριών ομόρρυθμων εταίρων της,
καθώς και τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα αυτών.



Α) Ενδεικτική επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οικολογίας ή/και διαχείρισης
οικοσυστημάτων ή/και διαχείρισης θαλάσσιων ή παράκτιων περιοχών

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ /
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

1 «Ετοιμασία Ολοκληρωμένου
Διαχειριστικού Σχεδίου για το
Δάσος Πάφου».
Το έργο περιελάμβανε μεταξύ
άλλων την εκπόνηση
Διαχειριστικού Σχεδίου για το
Δάσος Πάφου, για το αγρινό και
10 Σχέδια Παρακολούθησης

Τμήμα Δασών
Κύπρου

Σύμπραξη
«Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ –
Δ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ
– ΚΑΛΛΙΣΤΩ»

24 μήνες
(03/2009 –
03/2011)

Βεβαίωση

2 Μελέτη Προστασίας και
Διαχείρισης δημοτικού δάσους
Τ.Κ. Βλαχάβας Δήμου Βλαχάβας
Ν.Τρικάλων περιόδου 2012-2016

Δήμος Βλαχάβας Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ 4 μήνες
(10/2012 –
01/2013)

Σύμβαση

3 Διαχειριστική μελέτη δάσους
Κρυονερίου Δήμου Λαγκαδά

Δήμος Λαγκαδά Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ 5 μήνες
(09/2012 –
01/2013)

Σύμβαση

4 Διαχειριστική μελέτη του
συνιδιόκτητου δάσους του
ΨΝΠΟ για τη 10ετία 2012-2021

Γενικό
Νοσοκομείο
Κατερίνης

Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ –
Δ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ
–
Α.ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
Σ

6 μήνες
(06/2012 –
10/2012)

Σύμβαση

5 Μελέτη Διαχείρισης Θήρας στην
προστατευόμενη περιοχή του
Εθν.Πάρκου της Β.Πίνδου

Περιφέρεια
Ηπείρου

Κ.ΚΟΝΤΟΣ- Ν.
ΓΟΥΝΑΡΗΣ –
Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ

5,5 μήνες
(05/2008 –
10/2008)

Σύμβαση

6 Μελέτη Διαχείρισης δημοτικού
δάσους Δ.Δ Πουρίου Δ.Ζαγοράς
περιόδου 2007-2011

Δήμος Ζαγοράς Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ –
Δ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ
–
Α.ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
Σ

3 μήνες
(10/2007-
01/2008)

Σύμβαση

7 Μελέτη Προστασίας και
διαχείρισης δημόσιου δάσους
«Παλαιόπυργος – Μερόπη»
Δασαρχείου Ιωαννίνων

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης &
Τροφίμων

Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ 21 μήνες
(10/2003 –
06/2005)

Βεβαίωση

8 Διαχειριστική μελέτη δημοτικού
δάσους Προμάχων

Δήμος Αριδαίας Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ –
Γ.ΚΟΤΤΑ

3 μήνες
(12/2004 –
03/2005)

Σύμβαση

Β) Ενδεικτική επαγγελματική εμπειρία σε θέματα χρήσης και χειρισμού Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ /
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

1 «Ετοιμασία Ολοκληρωμένου
Διαχειριστικού Σχεδίου για το
Δάσος Πάφου».
Το έργο περιελάμβανε μεταξύ
άλλων την ανάπτυξη εφαρμογής
Γ.Σ.Π και την εκπαίδευση

Τμήμα Δασών
Κύπρου

Σύμπραξη
«Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ –
Δ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ –
ΚΑΛΛΙΣΤΩ»

24 μήνες
(03/2009 –
03/2011)

Βεβαίωση



Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ /
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

προσωπικού
2 Μελέτη σύνταξης Δασικού Χάρτη

στην περιοχή της Εύβοιας
(σύμβαση Δ4-04)
Η μελέτη περιλαμβάνει την
ψηφιακή φωτοερμηνεία και τη
χρήση ΓΣΠ

ΥΛΗ ΕΕ ΣΥΣΤΑΔΑ ΟΕ 24 μήνες
(12/2012 –
σήμερα: 17
μήνες)

Σύμβαση

3 «Επικαροποίηση των δασικών
χαρτών παλαιότερων
προγραμμάτων στην Π.Ε. Λέσβου»
Το έργο περιλαμβάνει την
παραγωγή νέων παραδοτέων με τη
χρήση ΓΣΠ

Δ/νση Δασών
Λέσβου

ΣΥΣΤΑΔΑ ΟΕ 1 μήνας
(11/2012)

Σύμβαση

4 Εκπαίδευση προσωπικού για την
επεξεργασία, ανάρτηση και
επικαιροποίηση Δασικών Χαρτών
στη χρήση ΓΣΠ (ArcGIS)

Δ/νση Δασών
Τρικάλων

ΣΥΣΤΑΔΑ ΟΕ 0,5 μήνας
(11/2012)

Σύμβαση

5 Εκπαίδευση προσωπικού Δ/νσης
Δασών Μαγνησίας στη χρήση GIS

Δ/νση Δασών
Μαγνησίας

ΣΥΣΤΑΔΑ ΟΕ 0,5 μήνας
(10/ 2011)

ΑΠΥ

6 Προμήθεια και εγκατάσταση
ARCGIS και εκπαίδευση
προσωπικού στο ανωτέρω
πρόγραμμα

Δ/νση Δασών
Λάρισας

ΣΥΣΤΑΔΑ ΟΕ 0,5 μήνας
(06/2013)

Σύμβαση

7 Προμήθεια και εγκατάσταση
ARCGIS και εκπαίδευση
προσωπικού στο ανωτέρω
πρόγραμμα

Δ/νση Δασών
Καρδίτσας

ΣΥΣΤΑΔΑ ΟΕ 0,5 μήνας
(07/2012)

Σύμβαση

8 Μελέτη κατάρτισης Δασικών
Χαρτών (ΔΧ02) στους ΟΤΑ Βόλου
και Καρδίτσας

ΟΜΙΚΡΟΝ
ΕΠΕ

Δ.Τσιάρας 24 μήνες
(01/2010-
12/2011)

Βεβαίωση

9 Μελέτη κατάρτισης Δασικών
Χαρτών (ΔΧ02) στο Δ.Βόλου

ΟΜΙΚΡΟΝ
ΕΠΕ

Δ.Παλάσκας 24 μήνες
(01/2010-
12/2011)

Βεβαίωση

10 Μελέτη κατάρτισης Δασικών
Χαρτών (ΔΧ02) στο Δ.Καρδίτσας

ΟΜΙΚΡΟΝ
ΕΠΕ

Ά.Ζαχαριάδης 24 μήνες
(01/2010-
12/2011)

Βεβαίωση

11 Μελέτη κατάρτισης Δασικών
Χαρτών (Δ5-05) σε5 ΟΤΑ της ΠΕ
Κοζάνης

ΕΚΧΑ ΑΕ Δ.Τσιάρας



Γ) Ενδεικτική εμπειρία στην εκπόνησης μελετών με θεματολογία στο αντικείμενο του οίκο-
τουρισμού

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ /
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

1 Ανάπτυξη του τουρισμού
και διαχείριση
επισκεπτών στην
προστατευόμενη περιοχή
του Εθνικού Πάρκου
Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης
Το έργο περιελάμβανε την
εκπόνηση 15 επιμέρους
παραδοτέων

Φορέας
Διαχείρισης
Δέλτα Νέστου –
Βιστωνίδας -
Ισμαρίδας

Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ –
Δ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ

6 μήνες
(04/2013 –
10/2013)

Σύμβαση

2 Επιχειρησιακό σχέδιο
δράσεων του Φορέα
Διαχείρισης – σχεδιασμός
δράσεων προσέλκυσης
κοινού και ανάπτυξη
συστήματος εξασφάλισης
πόρων

Φορέας
Διαχείρισης
Χελμού -
Βουραϊκού

Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ 4 μήνες
(10/2012 –
οριστική
υποβολή
διορθωμένου
τεύχους:
10/4/2013)

Σύμβαση,
εξώφυλλο τελικού
τεύχους

3 Μελέτη οικοσυστημικής
και οικοτουριστικής
προσέγγισης της
βιοποικιλότητας στην
ορεινή ζώνη Βόρας-
Πίνοβο-Τζένα του
Ν.Πέλλας (Αριδαία)

ΝΑ Πέλλας Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ –
Σ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛ
ΟΣ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΣΙΑΝΤΟΥ

15 μήνες
(01/2007 –
04/2008)

Βεβαίωση

4 Μελέτη οικοσυστημικής
και οικοτουριστικής
προσέγγισης της
βιοποικιλότητας στην
ορεινή ζώνη Βόρας του
Ν.Πέλλας (Βεγορίτιδα)

ΝΑ Πέλλας Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΣΙΑΝΤΟΥ

17 μήνες
(10/2006 –
04/2008)

Βεβαίωση

5 Οικοτουριστική ανάπτυξη
Δήμου Αριδαίας

Δήμος Αριδαίας Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ –
Γ.ΚΟΤΤΑ

3 μήνες
(03/2006 –
06/2006)

Σύμβαση

6 Αγροτουριστική ανάπτυξη
Πιερίων

Πιερική
Αναπτυξιακή ΑΕ

Δ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 6 μήνες Βεβαίωση

7 Μελέτη για την ανάπτυξη
κοινού σχεδίου δράσης
των προορισμών φυσικού
και αισθητικού
ενδιαφέροντος του
Δ.Παρανεστίου και της
επαρχίας Smolyan της
Βουλγαρίας

ΕΥΡΩΤΕΚ
Ανώνυμος
Μελετητική
Εταιρεία ΑΕ

Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ 12 μήνες
(04/2008 –
04/2009)

Σύμβαση και ΑΠΥ
(για λήξη έργου)

8 Ανάδειξη παλαιού
υδραγωγείου και
φαραγγιού Σκάλας στο
Ζαγκλιβέρι του
Δ.Καλινδοίων

Περιφέρεια
Κ.Μακεδονίας

ΤΣΙΑΝΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ &
ΤΣΙΑΡΑΣ Δ.

3,5 μήνες
(10/2003 -
01/2004)

Βεβαίωση

9 Προγραμματική σύμβαση
για την προστασία και
ανάδειξη της περιοχής
«Δέλτα Αξιού, Λουδία,
Γαλλικού, Αλιάκμονα και
Αλυκών Κίτρους»

ΑΝΗΜΑ ΑΕ Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ 27 μήνες
(03/1998 –
06/2000)

Βεβαίωση



Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ /
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

10 Πλατόνι - Κάμειρος Επιτροπή
Ερευνών ΑΠΘ

Δ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 3 μήνες
05/2004 –
06/2004 &
12/2004

Βεβαίωση

11 Διαμόρφωση και ανάδειξη
του χώρου αναψυχής και
αποκατάσταση
ασκηταριού Αγ.Θεοδόση –
Κέντρο Αναρρίχησης και
αξιοποίηση βράχων
Αγ.Δημητρίου και Γάβρου
Δ.Χασίων

Επιτροπή
Ερευνών ΑΠΘ

Δ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 2 μήνες
(06/2003 –
07/2003)

Βεβαώση



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ



Δημήτρης Τσιάρας Δασολόγος MSc Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

Ελεύθερος Επαγγελματίας Δασολόγος Μελετητής, κάτοχος του με ΑΜ 11507 μελετητικού
πτυχίου τάξης Γ κατ. 24 και τάξης Β κατ. 27, Εταίρος στην ΣΥΣΤΑΔΑ ΟΕ, Συστήματα
Ανάπτυξης Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Η μεταπτυχιακή του διατριβή είχε θέμα «Ανθρώπινες Δραστηριότητες στην
προστατευόμενη περιοχή Δέλτα Αξιού, Καταγραφή, Ανάλυση, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
και Προτεινόμενα Διαχειριστικά Μέτρα».

Από το 1992 ασχολείται με δασικές και περιβαλλοντικές μελέτες, έχει εκπονήσει πάνω από
25 μελέτες δασικής διαχείρισης. Μεταξύ αυτών το δημόσιο δάσος δάσους Παλαιόπυργου-
Μερόπης Δασ. Ιωαννίνων, τα δημοτικά δάση Πουρίου δ. Ζαγοράς, Προμάχων δ. Αριδαίας,
Κρυονερίου δ. Λαγκαδά, Βλαχάβας δ. Καλαμπάκας κά, καθώς και πολλά σε ιδιωτικά και
συνεταιριστικά δάση.

Από το 1997 ασχολείται με την περιγραφή και τη χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων,
(«Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων περιοχές ενδιαφέροντος για την
διατήρηση της φύσης Natura για την εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ», Οικολογική
καταγραφή στην περιοχή του ποταμού Νέστου). Στο έργο «Αναγνώριση και περιγραφή των
τύπων οικοτόπων περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της φύσης Natura για την
εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.» ήταν συντονιστής υποομάδας του έργου σε 6 περιοχές.

Από το 1997 επίσης ασχολείται με προστατευόμενες περιοχές και τους φορείς διαχείρισης
τους.

Υπήρξε τεχνικός σύμβουλος της ΑΝΗΜΑ ΑΕ (1998-2000) και συντονιστής της ΟΕ του Ν.
Ημαθίας για την εκπλήρωση των συμβατικών της όρων στα πλαίσια της προγραμματικής
σύμβασης για την προστασία και ανάδειξη της περιοχής «Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα,
Γαλλικού και Αλυκών Κίτρους».

Επίσης, ήταν ανάδοχος ή/και συμμετείχε στις ακόλουθες μελέτες:

 Περιγραφή των κοινωνικών, οικονομικών και χωροταξικών δεδομένων των ακόλουθων
περιοχών: Στενά Νέστου, Λίμνες Χειμαδίτιδα Ζάζαρη, Εκβολές - Στενά Σπερχειού και
Βορειοανατολικό Άκρο Κρήτης. Παρακολούθηση απειλών στην περιοχή φύση 2000,
Όρος Βέρμιο ν. Ημαθίας,

 Επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού – Σχεδιασμός
δράσεων προσέλκυσης κοινού και ανάπτυξης συστήματος εξασφάλισης πόρων,

 Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του
Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κλπ.

 "Εθνική βάση δεδομένων για τύπους οικοτόπων/οικοσυστημάτων στην Ελλάδα &
Εθνικός κατάλογος σημαντικών τύπων φυσικών οικοτόπων της Ελλάδας"

 "Μελέτη εκτίμησης και αξιολόγησης των ασθενειών του πεύκου και της
επεκτασιμότητάς του στα Λευκά Όρη με επακόλουθες διαχειριστικές προτάσεις"

 Ανάδοχος (σύμπραξη Τσιάρας Δ. - Παλάσκας Δ. – Περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ)
στο Διαχειριστικό σχέδιο Δάσους Πάφου, με παραδοτέα δύο διαχειριστικά σχέδια (της
προστατευόμενης περιοχής και του αγρινού), 10 σχέδια παρακολούθησης
προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, εκπαίδευση προσωπικού της δασικής
υπηρεσίας στο GIS, ημερίδες παρουσίασης του έργου, δημιουργία ιστοσελίδας κλπ.



Σε περισσότερα από 30 έργα ήταν κοινός εκπρόσωπος και συντονιστής, της εκάστοτε
αναδόχου σύμπραξης σύνθετων μελετών, με πολυμελείς ομάδες έργου.

Δρ. Δημήτρης Παλάσκας Δασολόγος, Δασική Οικονομική

Έχει εμπειρία 14 ετών περίπου στο πλαίσιο εκπόνησης δασικών και περιβαλλοντικών
μελετών (από το έτος 2000). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου
σπουδών από το Α.Π.Θ. / Σχολή Δασολογίας & Φ.Π με εξειδίκευση στα αντικείμενα της
δασικής οικονομικής, της χαρτογράφησης των φυσικών πόρων, της οικονομικής
αξιολόγησης μεθόδων χαρτογράφησης. Έχει εργασθεί ως εργαστηριακός και επιστημονικός
συνεργάτης στα ΤΕΙ Λάρισας και Καβάλας (Τμήματα Δασοπονίας και Αρχ/κής Τοπίου) κατά
τα έτη 2004-2005 σε μαθήματα σχετικά με τηλεπισκόπηση και GIS, ενώ υλοποίησε
σεμινάρια εκπαίδευσης στελεχών της Δασικής Υπηρεσίας στη χρήση ΓΣΠ για τις ανάγκες
επικαιροποίησης και ανάρτησης Δασικών Χαρτών, Διαχειριστικών Μελετών κλπ (Δ/νσεις
Δασών Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων). Έχει εργασθεί επίσης σε ερευνητικά
προγράμματα του ΑΠΘ και του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών.

Έχει συμμετέχει στο έργο «Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων περιοχές
ενδιαφέροντος για την διατήρηση της φύσης Natura για την εφαρμογή της οδηγίας
92/43/ΕΟΚ», (Μελέτη 4) και στο διαχειριστικό σχέδιο δάσους Πάφου όπου οργάνωσε τις
βάσεις δεδομένων σε ΓΣΠ, με παραδοτέα δύο διαχειριστικά σχέδια (του δάσους και του
αγρινού) 10 σχέδια παρακολούθησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων.

Έχει επίσης πλούσια εμπειρία στη σύνταξη Δασικών Χαρτών, έχοντας εργασθεί σε περιοχές
της Θεσ/νίκης, της Δράμας, στον Δήμο Βόλου, σε 5 ΟΤΑ της ΠΕ Κοζάνης, στην ΠΕ Εύβοιας.

Άνθιμος Ζαχαριάδης Δασολόγος MSc στα Πληροφοριακά Συστήματα

Ελεύθερος Επαγγελματίας, Δασολόγος Μελετητής, κάτοχος του με ΑΜ 17302 μελετητικού
πτυχίου τάξης Β κατ. 24 και τάξης Α κατ. 25, Εταίρος στην «ΣΥΣΤΑΔΑ ΟΕ, Συστήματα
Ανάπτυξης Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος».

Έχει εμπειρία 13 ετών σε δασικές και φυτοτεχνικές μελέτες, καθώς και στην ανάπτυξη
πληροφοριακών συστημάτων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Πληροφοριακά
Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με εξειδίκευση στα Συστήματα Γεωγραφικών
Πληροφοριών. Διετέλεσε εργαστηριακός συνεργάτης του ΤΕΙ Καβάλας στα αντικείμενο της
Τηλεπισκόπησης και της Σχεδίασης με Η/Υ, καθώς και του ΤΕΙ Λαμίας στο αντικείμενο της
Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση σημαντικών φυτοτεχνικών
μελετών, όπως η Ανάπλαση της Νέας παραλίας Θεσσαλονίκης και η φυτοτεχνική
διαμόρφωση τμημάτων της Εγνατίας Οδού. Συμμετέχει στην εκπόνηση Δασικών Χαρτών
από τις πρώτες πιλοτικές μελέτες το έτος 2000 μέχρι σήμερα. Έχει εκπονήσει πλήθος
δασικών μελετών (διαχειριστικές μελέτες, οδοποιία κλπ). Διατέλεσε Γενικός Γραμματέας της
Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών επί δύο συνεχόμενες θητείες,
περίοδο κατά την οποία ασχολήθηκε με τον εκσυγχρονισμό του συλλόγου και την ανάδειξη
σημαντικών προβλημάτων του κλάδου. Στο τομέα των πληροφοριακών συστημάτων έχει
αναπτύξει διάφορες εφαρμογές για βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις και δημόσιους
φορείς αξιοποιώντας τις τεχνολογίες των αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού



και των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη
διαδικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών για έξυπνα κινητά και ταμπλέτες
(οικοτουριστικός χάρτης στο πλαίσιο του έργου Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση
επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης κ.λπ.). Έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία λογισμικού Microsoft ως Microsoft
Certified Technology Specialist. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα με σημαντικότερο έργο την «Ανάπτυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα για τη FYROM» στο πλαίσιο του προγράμματος
Interreg II για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Στο έργο «Εθνική βάση δεδομένων για τύπους οικοτόπων/οικοσυστημάτων στην Ελλάδα &
Εθνικός κατάλογος σημαντικών τύπων φυσικών οικοτόπων της Ελλάδας» (ΥΠΕΚΑ) οργάνωσε
και προγραμμάτισε τη βάση δεδομένων του έργου.

Σε πολλά έργα, συνεργάστηκε με μέλη της συγκεκριμένης ομάδας έργου, ως ειδικός στην
πληροφορική και ανέπτυξε ιστοσελίδες των έργων, ώστε να είναι σε αυτές αναρτημένα τα
ενδιάμεσα παραδοτέα (με περιορισμένη πρόσβαση στην ομάδα έργου και στην
επιβλέπουσα αρχή), δίνοντας λύση στο πρόβλημα της επικοινωνίας της παρακολούθησης
και της εξέλιξης των παραδοτέων ομάδων έργου που βρίσκονταν σε απόσταση
(Διαχειριστικό σχέδιο δάσους Πάφου, Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών
στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
κλπ.).

Στέλιος Γκατζογιάννης, Δασολόγος, PhD στη δασική διαχειριστική

Επιστημονικός συνεργάτης και τ. τακτικός ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών/
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ). Λέκτορας στο ΑΠΘ (Διδασκαλία μαθημάτων Δασικής
Διαχειριστικής ) και Καθηγητής στο ΤΕΙ Καβάλας. Διαθέτει μεγάλη ερευνητική και διοικητική
εμπειρία, έχοντας στο ενεργητικό του τη διαχείριση 22 ερευνητικών προγραμμάτων και
προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης δασών και γενικότερα φυσικών -
προστατευόμενων περιοχών, ενώ έχει κάνει 116 δημοσιεύσεις (ερευνητικές εργασίες,
συνθετικές εργασίες, συγγράμματα, διαχειριστικά σχέδια και ειδικές μελέτες αναπτυξιακού
χαρακτήρα με πρωτογενή έρευνα, προδιαγραφές διαχείρισης δασών και σχετικές εκθέσεις,
τελικές εκθέσεις προγραμμάτων).

Έχει σημαντικότατη εμπειρία σε σχέδια διαχείρισης προστατευόμενων δασικών
οικοσυστημάτων. Ανάμεσα στα έργα που έχει συμμετέχει είναι και τα εξής:

 Εγκατάσταση συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών σχηματισμών
στο προστατευόμενο δάσος Δαδιάς Έβρου ΙΔΕ/ ΕΘΙΑΓΕ.

 Γκατζογιάννης, Σ. 2001. Σχέδιο διαχείρισης των οικοτόπων Μαύρης πεύκης Β. Γράμμου
και Ειδική διαχείριση πιλοτικής περιοχής.

 Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και Σχέδιο Διαχείρισης Περιοχής Ειδικής Προστασίας
«Μενοίκιο όρος - Κούσκουρας». ΙΔΕ/ ΕΘΙΑΓΕ.

 Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την περιοχή Κ. Ροδόπης. ΕΘΙΑΓΕ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΥΠ.
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 Σχέδιο διαχείρισης του Περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης. ΙΔΕ/ ΕΘΙΑΓΕ & Δασαρχείο
Θεσσαλονίκης



 Ειδικό διαχειριστικό σχέδιο για τους πυρήνες αυστηρής προστασίας του δάσους Δαδιάς.
ΙΔΕ/ ΕΘΙΑΓΕ

 Σχέδιο διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Βίκου - Αώου. ΓΓΔ&ΦΠ, ΕΘΙΑΓΕ
 Σχέδιο διαχείρισης του οικοτόπου Μαύρης πεύκης (9530*) περιοχής Γρεβενών (Β.

Πίνδος)
 Συμμετοχή στο κοινοτικό πρόγραμμα LIFE, για τη βελτίωση της διαχείρισης και των

συνθηκών διατήρησης των Εθνικών Δρυμών της Ελλάδας σύμφωνα με τον κανονισμό
1973/92/ΕΟΚ. Εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων των Ε.Δ. Αίνου, Βίκου Αώου,
Ολύμπου και Σαμαριάς (1993-1999)

Πασχαλίνα Νούσκα, Δασοπόνος – MSc Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Το 2008 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο πρόγραμμα με τίτλο «Αειφορική
Διαχείριση Προστατευομένων Περιοχών» και κατεύθυνση τη «Διατήρηση και Διαχείριση
Φυσικού Περιβάλλοντος Προστατευόμενων Περιοχών», στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Κατά το έτος 2008 (6 μήνες) εργάστηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού στην Περιφερειακή Δ/νση Δυτ. Ελλάδος με έδρα
την Κεφαλονιά και αντικείμενο απασχόλησης τις εργασίες διαχείρισης κοινοτικών
οικονομικών ενισχύσεων και τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.

Την περίοδο 2009 έως και 2012 εργάστηκε ως ελεύθερη επαγγελματίας συνεργαζόμενη με
μελετητικά γραφεία και ΜΚΟ. Κατά το διάστημα αυτό υπήρξε και επιστημονική
συνεργάτιδα του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών/ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ) στο
πλαίσιο του έργου LIFE07 NAT/GR/000291 (PINDOS/ GREVENA), όπου συμμετείχε στην
εκπόνηση του διαχειριστικού σχεδίου για τον οικότοπο προτεραιότητας 9530* (Μαύρης
πεύκης) στην Πίνδο (περιοχή Γρεβενών), την ανάπτυξη-υποστήριξη-ενημέρωση του GIS του
έργου, την προσήμανση κορμών, την απογραφή και επιστημονική παρακολούθηση
(monitoring) των συστάδων Μαύρης πεύκης, τη συμμετοχή ως εκπαιδεύτριας σε τρία
σεμινάρια και οικονομική διαχείριση του έργου από πλευράς ΙΔΕ. Έχει συμμετάσχει, επίσης,
στη σύνταξη ενός ακόμη δασικού διαχειριστικού σχεδίου (Παλαιόκαστρο Χαλκιδικής).

Στο διάστημα 1/10/2009 – 28/02/2010 (5 μήνες) συνεργάστηκε με τον Δ. Παλάσκα στην
«Ετοιμασία του Ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου για το Δάσος Πάφου» με
αντικείμενο την επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών απογραφής για το εν λόγω Σχέδιο.

Από τον Νοέμβριο του 2012 παρέχει τις υπηρεσίες της με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην
εταιρεία «ΣΥΣΤΑΔΑ Ο.Ε. Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος» με
αντικείμενο τη σύνταξη Δασικών Χαρτών, υποστηρικτικές μελέτες προς Φορείς Διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών, μελέτες αξιολόγησης θηλαστικών και ορνιθοπανίδας,
διαχειριστικές μελέτες δημοσίων και ιδιωτικών δασών και λοιπές εργασίες που άπτονται
της ειδίκευσής της.

Νίκος Νικήσιανης, PhD Βιολόγος στην οικολογία

Είναι Διδάκτορας Βιολογίας του Α.Π.Θ. με τομέα ειδίκευσης την Οικολογία και συγκεκριμένα
τη χρήση της βιοποικιλότητας και γενικότερα των μεθόδων ποσοτικοποίησης στις
διαδικασίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η εργασιακή και



ερευνητική του εμπειρία επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική νομοθεσία, την αξιολόγηση
των αναπτυξιακών πολιτικών, την περιβαλλοντική πολιτική, αλλά και την ιστορία,
φιλοσοφία και επιστημολογία της Οικολογίας. Ειδικότερα, ως Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής
Πολιτικής της Περ. Οργάνωσης «Καλλιστώ» έχει ασχοληθεί με έργα και προγράμματα
σχετικά με την ανάδειξη, προστασία και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών,
προγραμμάτων εθελοντισμού κτλ.


