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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ
Σήμερα, 16 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 συνήλθε σε 6η Συνεδρίαση
για το έτος 2013 στο Αργοστόλι, στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Αίνου, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, το Δ.Σ. του Φορέα.
Παρόντα μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου:
1. Γεωργία Καμάρη, Ομότ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, ως Ειδική Επιστήμων,
Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Σωτήριος Κουρής, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας &
Ιθάκης, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Δρ., Μέλος της Εταιρείας Προστασίας Φύσεως
Κεφαλονιάς & Ιθάκης, ως εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων, Γραμματέας του Δ.Σ.
4. Μόσχος Τομπαζιώτης, Δρ. Δασολόγος, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
5. Σπύρος Ματιάτος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ομαλών και Καθαριότητας,
ως εκπρόσωπος του Δήμου Κεφαλλονιάς.
Απόντες από τη Συνεδρίαση είναι:
1. Ο κ. Ιωάννης Ζαφειράτος, Μηχανικός, ως εκπρόσωπος του τ. Υπουργείου
Ανάπτυξης.
2. Η κ. Κωνσταντίνα Λάγιου, Δασολόγος, ως εκπρόσωπος του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
3. Ο κ. Ιωάννης Μαχαίρας, Δρ. Βιολόγος – Ηθολόγος, ως Ειδικός Επιστήμων
4. Ο κ. Παναγής Φωκάς, ΠΕ1 Γεωπόνος στο Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης
Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.)
Αργοστολίου, ως εκπρόσωπος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκονται επίσης ο κ. Γεώργιος Μήτσαινας, Δρ. Βιολόγος,
Διευθυντής/Συντονιστής του Φορέα, ο κ. Μιχαήλ Ξανθάκης, Δρ. Δασολόγος και η κ. Γεωργία
Λυσίτσα, MSc Δασολόγος του Φορέα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών της 5ης/01.10.2013 Τακτικής και της 1ης/19.11.2013
Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ.
2. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις.
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3. Θέματα προσωπικού.
4. Πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου.
- Έγκριση αυτεπιστασίας.
- Παραλαβή παραδοτέων.
5. Δράσεις Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης.
6. Έργο της Περίφραξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου.
7. Περιβαλλοντικό Κέντρο Αίνου.
8. Οικονομικά θέματα.
9. Διάφορα θέματα.
Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών της 5ης/01.10.2013 Τακτικής και της 1ης/19.11.2013
Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Γεωργία Καμάρη, αφού καλωσορίσει τα παρευρισκόμενα μέλη
του Δ.Σ., τα ερωτά αν συμφωνούν με τη σύνταξη και τις διορθώσεις των Πρακτικών της
5ης/01.10.2013 Τακτικής και της 1ης/19.11.2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ., η οποία
αφορούσε στην έγκριση της παραλαβής των δράσεων που υλοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της
χρηματοδότησης του Φορέα από το Πράσινο Ταμείο για το 2013. Τα μέλη συμφωνούν
ομόφωνα και με τις υπογραφές τους τα επικυρώνουν.

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις.
 Η Πρόεδρος ξεκινά με τις ανακοινώσεις, αναφερόμενη πρώτα στην προσπάθεια που
κάνει το επιστημονικό προσωπικό, με επικεφαλής τον κ. Ξανθάκη, ΠΕ Δασολόγο του Φορέα
και κατόπιν δικών της κατευθύνσεων, να καταγράψουν και να χαρτογραφήσουν τα σημεία
του Εθνικού Δρυμού που εμφανίζουν κόκκινα, ξεραμένα έλατα, καθώς και να
παρακολουθήσουν αν το φαινόμενο εξελίσσεται ή είναι σταθερό.
Ο κ. Τομπαζιώτης αναφέρει ότι γνωρίζει το θέμα και μάλιστα είχε ζητήσει από το
Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο εντομοπαγίδες, τις οποίες, δυστυχώς, δεν έλαβε
τελικά, για να διαπιστωθεί αν το φαινόμενο μπορεί να οφείλεται σε προσβολή εντόμων.
Προτείνει να υπάρξει μια συνεργασία του Φορέα με τη Δασική Υπηρεσία για το
συγκεκριμένο ζήτημα.
Η Πρόεδρος και ο κ. Κουρής αναφέρουν ότι αν το γνώριζαν, θα μπορούσαν να
συνδράμουν ώστε αυτές οι παγίδες να αποκτηθούν από τη Δασική Υπηρεσία.
Η Πρόεδρος συμφωνεί απολύτως να ξεκινήσει αμέσως η συνεργασία με τη Δασική
Υπηρεσία, πριν το πρόβλημα πάρει μεγάλες διαστάσεις, όπως έχει γίνει, για παράδειγμα,
στον Παρνασσό.
Ο κ. Ξανθάκης αναφέρει ότι η Ανάδοχος εταιρεία που έχει αναλάβει την καταγραφή και
παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων, έχει ως υποχρέωση, μεταξύ των άλλων, να
παραδώσει και μία μελέτη για την ξήρανση της Ελάτης.
 Ακολούθως, η Πρόεδρος μνημονεύει αναφορές του προσωπικού του τμήματος
Επόπτευσης/Φύλαξης οι οποίες αφορούν στις καταγραφές που υλοποιεί στο πλαίσιο των
καθημερινών περιπολιών στον Εθνικό Δρυμό. Συγκεκριμένα, α) με τα από 30.10.2013,
14.11.2013 και 26.11.2013 έγγραφα γίνεται αναφορά για κοπή και απομάκρυνση πεσμένων
δένδρων από το δασικό οδικό δίκτυο του Εθνικού Δρυμού, ενώ με το δεύτερο γίνεται
επιπροσθέτως και αναφορά για πτώση βράχου εντός του οδικού δικτύου του Ρουδίου, β) με
το από 07.11.2013 έγγραφο γνωστοποιείται συμβάν λαθροθηρίας και παράνομης βόσκησης
στον Εθνικό Δρυμό και γ) με το από 12.12.2013 έγγραφο καταγράφεται η παράνομη κοπή
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δένδρου Ελάτης. Όπως πάντα, οι αναφορές αποστέλλονται προς την Διεύθυνση Δασών και
κοινοποιούνται στον κ. Κουρή, με επισυναπτόμενες ενδεικτικές φωτογραφίες της
καταγραφής, από το αρχείο που διατηρεί ο Φορέας.
 Στη συνέχεια, η Πρόεδρος ενημερώνει ότι πληροφορήθηκε για την πρόσληψη από
μέρους της Περιφερειακής Ενότητας του εποχιακού προσωπικού, στο πλαίσιο του
Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ. Το Δ.Σ. του Φορέα είχε στην
προηγούμενη συνεδρίαση αποφασίσει να ζητηθεί η διάθεση μέρους αυτού του προσωπικού,
προκειμένου να αξιοποιηθεί για τον καθαρισμό του Κεντρικού Οδικού Άξονα του Εθνικού
Δρυμού Αίνου από συσσωρευμένους λίθους και βράχους (1η/01.10.2013
Απόφαση του Δ.Σ.).
Ο κ. Μήτσαινας υπενθυμίζει στον κ. Κουρή ότι ενώ αρχικά είχε συζητηθεί η δυνατότητα
διάθεσης μεγάλου αριθμού ατόμων για την ανωτέρω εργασία, εντούτοις στην πορεία της
συζήτησης είχε προκύψει ότι πιο αποτελεσματικό θα ήταν να διατεθεί ένα μηχάνημα
φορτοεκφόρτωσης (JCB) με λίγα άτομα για να το βοηθούν και οπωσδήποτε να διατεθεί
φορτηγό όχημα προκειμένου τα υλικά να απομακρυνθούν από το Δρυμό και να μην
απορριφθούν, όπως παλαιότερα, κάτω από την άλλη πλευρά του δρόμου.
Ο κ. Κουρής συμφωνεί να γίνει μία συντονισμένη κίνηση με την διάθεση του JCB και 34 ατόμων από το εποχιακό προσωπικό για την υλοποίηση των εργασιών. Οι ακριβείς
απαιτήσεις σε προσωπικό και οι χρόνοι υλοποίησης θα καθορισθούν από μηχανικό που θα
ορισθεί για να παρακολουθεί τις εργασίες.
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι στην παρακολούθηση των εργασιών θα συμμετάσχει και
μέλος του προσωπικού Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα.
Ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι καλό θα ήταν οι εργασίες αποκατάστασης να γίνουν όσο
το δυνατό γρηγορότερα, εκμεταλλευόμενοι τις υφιστάμενες καλές καιρικές συνθήκες και πριν
τις χειμερινές χιονοπτώσεις και ο κ. Κουρής συμφωνεί. Τα απαραίτητα οχήματα τα έχει
διαθέσει στο Δήμο για δικές τους εργασίες, αλλά μπορεί να τα ζητήσει πίσω.
 Κατόπιν, η Πρόεδρος αναφέρεται στα δύο δελτία τύπου που εκδόθηκαν από τον
Φορέα. Το ένα αφορούσε στο σεμινάριο που υλοποίησε ο Φορέας στις 02.11.2013 με τίτλο:
“Ας γνωρίσουμε τον κόσμο των μανιταριών” και το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς το
παρακολούθησε πολύς κόσμος, ο οποίος ενημερώθηκε για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή
ομάδα οργανισμών. Με το τέλος του σεμιναρίου αποφασίσθηκε, μόλις ο καιρός το επιτρέψει,
να γίνει για το ενδιαφερόμενο κοινό και μία σχετική εκπαιδευτική εκδρομή εντός της
Κεφαλονιάς.
Το δεύτερο δελτίο τύπου αφορούσε στην επιτυχή έκβαση της υποψηφιότητας του Φορέα
να συνδιοργανώσει με την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και την Διεύθυνση Δασών
Κεφαλληνιάς, το επόμενο (17ο) Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο. Η υποψηφιότητα του
Φορέα υποστηρίχθηκε από μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Φορέα, κατά τη
διάρκεια των εργασιών του 16ου Δασολογικού Συνεδρίου, το οποίο διεξήχθη στη
Θεσσαλονίκη στις 6-9 Οκτωβρίου, και στο πλαίσιο του οποίου έγινε και επιστημονική
ανακοίνωση του Φορέα με ομιλία.
 Ακολούθως, η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Τομπαζιώτη, ο οποίος ενημερώνει ότι
έγινε η προσωρινή και οριστική παραλαβή του Έργου με τίτλο “Έργα Διακίνησης
Επισκεπτών Εθνικού Δρυμού Αίνου” της Πράξης που υλοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα για
τον Εθνικό Δρυμό και χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
 Στη συνέχεια, η Πρόεδρος αναφέρει ότι για τα από 14.11.2013 έγγραφα που έχει
αποστείλει ο Φορέας στο Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας & Ιθάκης και στο Κρατικό
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Αερολιμένα Κεφαλληνίας, αντιστοίχως, προκειμένου να του υποδειχθούν οι θέσεις στις
οποίες θα τοποθετηθούν οι πινακίδες που έχει ετοιμάσει για την προβολή του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, δεν έχει ληφθεί ακόμα απάντηση.
 Η Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη, ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4219/2013
(ΦΕΚ 269/Α/11.12.2013), που τροποποίησε το άρθρο 8 παρ. 20 του Ν. 4109/2013 (νόμος
συγχώνευσης/κατάργησης Φ.Δ.), παρατείνεται η λειτουργία των Φ.Δ. με τη σημερινή τους
μορφή έως το τέλος του 2015, αντί για 23.01.2014, που ίσχυε με τον προηγούμενο νόμο.
Ομοίως, η θητεία των υφιστάμενων Δ.Σ. των Φ.Δ. παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2015. Για
τη συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου στη Βουλή, απέστειλε σχετική ενημερωτική επιστολή
προς τους Προέδρους των Φ.Δ. η Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ, κ. Ν. Γιαννακοπούλου, δηλώνοντας την
θετική της στάση απέναντι στους Φ.Δ. και τη λειτουργία τους. Η Πρόεδρος συμπληρώνει ότι
ίσως χρειασθεί μόνο μία μερική αλλαγή της σύνθεσης των Δ.Σ., λόγω παραιτήσεων μελών ή
συνταξιοδοτήσεων τους από τους φορείς που εκπροσωπούνται σε αυτά.
 Στη συνέχεια, η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Ξανθάκη, ο οποίος ρωτά τον κ.
Τομπαζιώτη κατά πόσο υπάλληλος της Δασικής Υπηρεσίας θα μπορούσε να συμμετέχει σε
κοινές περιπολίες με το προσωπικό του Φορέα κατά τις βραδινές ώρες με συχνότητα που θα
συμφωνηθεί από κοινού. Ενδεικτικά, θα μπορούσαν τέτοιες περιπολίες να υλοποιούνται μία
φορά εβδομαδιαίως. Μία τέτοια δυνατότητα είναι σημαντική, δεδομένου ότι η Δασική
Υπηρεσία διαθέτει ανακριτικό χαρακτήρα. Θα μπορούσε αυτή η συνεργασία να ξεκινήσει με
το νέο έτος.
Ο κ. Τομπαζιώτης συμφωνεί για μία τέτοια συνεργασία.
 Ακολούθως, ο κ. Ξανθάκης ενημερώνει ότι ο Φορέας θα συμμετάσχει στις
Μεσοχειμωνιάτικες Παρατηρήσεις Πουλιών με χώρο καταγραφών την λιμνοθάλασσα του
Κουτάβου και την περιοχή του Λιβαδίου. Η καταγραφές αυτές γίνονται μια φορά το χρόνο
και διεξάγονται πανελλαδικά. Η προσπάθεια αυτή θα εξυπηρετήσει και τις δράσεις
Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο Φορέας. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, θα
αποσταλούν, μέσω της Ορνιθολογικής Εταιρείας στον παγκόσμιο οργανισμό BirdLife
International. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει μία τέτοια προσπάθεια στην
Κεφαλονιά.
 Τέλος, η Πρόεδρος αναφέρει ότι ο κ. Π. Μινέτος, ΤΕ Δασοπόνος του Φορέα,
συμμετείχε στη συνάντηση αξιολόγησης του Προγράμματος του Ιδρύματος Νεολαίας “Νέα
Γενιά σε Δράση-Youth in Action (Δράση ΙΙ EVS)”, η οποία υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη
κατά το διάστημα 06-09.12.2013.
 Κατόπιν, η Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρεται στις αιτήσεις προς τον Φορέα. Η πρώτη
αίτηση είναι της κ. Β. Καραγιάννη, ΠΕ Γεωπόνου του Φορέα, η οποία επιστρέφει στην
εργασία της μετά τη γέννηση του τέκνου της και ζητά από το Φορέα να την δοθεί η ‘Άδεια
Θηλασμού & Φροντίδας Παιδιών’, ήτοι μειωμένου ωραρίου εργασίας στο Φορέα που
συνίσταται σε δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες από την επιστροφή στην
εργασία και 1 ώρα ημερησίως για τους επόμενους 6. Η Πρόεδρος ενημερώνει ότι, σύμφωνα
με την υπόδειξη του κ. Μπουρμπούλη, Νομικού Συμβούλου του Φορέα, η κ. Καραγιάννη
πράγματι δικαιούται την σχετική άδεια, εντούτοις η έναρξη του ανωτέρου διαστήματος δεν
θα πρέπει να υπολογισθεί από την ημερομηνία επιστροφής της στην εργασία, όπως αναφέρει
στην αίτησή της, αλλά από νωρίτερα, καθώς η κ. Καραγιάννη έχει κάνει χρήση άδειας άνευ
αποδοχών. Ο κ. Μπουρμπούλης θα κάνει τη σχετική διερεύνηση, ως προς την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της άδειας και θα ενημερώσει σχετικώς το Δ.Σ. στην επόμενη συνεδρίαση.
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Μετά από σχετική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 1η)
τη χορήγηση στην κ. Β. Καραγιάννη, ΠΕ Γεωπόνο του Φορέα, ‘Άδειας Θηλασμού &
Φροντίδας Παιδιών’, ήτοι μειωμένου ωραρίου εργασίας στο Φορέα που συνίσταται σε δύο
ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες από την επιστροφή στην εργασία και 1 ώρα
ημερησίως για τους επόμενους 6. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης της άδειας θα υπολογισθεί
από τον κ. Σ. Μπαρμπούλη, Νομικό Σύμβουλο του Φορέα και θα ενημερωθεί σχετικώς το
Δ.Σ. στην επόμενη συνεδρίασή του.
 Ακολούθως, η Πρόεδρος αναφέρεται σε αιτήματα κανονικών αδειών του
προσωπικού του Φορέα. Συγκεκριμένα, αιτήματα αδειών έχουν καταθέσει ο κ. Μιχαήλ
Ξανθάκης, ΠΕ Δασολόγος του Φορέα για το διάστημα 02-08.01.2014, η κ. Γεωργία Λυσίτσα,
ΠΕ Δασολόγος του Φορέα για το διάστημα 23.12.2013-02.01.2014 και 23.12.201302.01.2014, η κ. Ελένη Κουμαριώτη, Διοικητικός/Γραμματέας του Φορέα για τα διαστήματα
26 & 27.11.2013 και 02-18.12.2013 (από 23.12.2013 ξεκινά η άδεια κυήσεώς της), ο κ.
Παναγιώτης Μινέτος, ΤΕ Δασοπόνος του Φορέα για τα διαστήματα 25-29.11.2013 και 1631.12.2013, η κ. Ευαγγελία Τζαννετάτου ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας του Φορέα για το
διάστημα 11-22.11.2013 και για τις 20.12.2013, ο κ. Κω/νος Βολτέρας ΔΕ Ειδικός Δασικής
Προστασίας για τα διαστήματα 02-05.12.2013 και 23-31.12.2013, η κ. Διονυσία Σπανού, ΔΕ
Ειδικός Δασικής Προστασίας για τα διαστήματα 04-08.11.2013 & 11-15.11.2013 και για τις
21.11.2013, και ο κ. Γεώργιος Ισμαήλος, ΔΕ Επιμελητής-Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και
Χώρων Αναψυχής για τα διαστήματα 04-08.11.2013 και 07-08.12.2013. Η Πρόεδρος
ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι οι ανωτέρω ημέρες κανονικής άδειας αποτελούν για τα
περισσότερα μέλη του προσωπικού τις τελευταίες που τους είχαν απομείνει για το 2013.
Μετά από σχετική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 2η)
τις αιτούμενες κανονικές άδειες του προσωπικού του Φορέα για τα ανωτέρω οριζόμενα
χρονικά διαστήματα.
 Επιπλέον, ο κ. Ισμαήλος έχει καταθέσει αίτημα για άδεια γάμου, ο οποίος τελέσθηκε
στις 15.12.2013. Το διάστημα της άδειας που ζήτησε ο κ. Ισμαήλος αφορούσε στο διάστημα
11-15.12.2013.
Μετά από σχετική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 3η)
την αιτούμενη άδεια γάμου του κ. Γ. Ισμαήλου, ΔΕ Επιμελητής-Ξεναγός Εθνικών Δρυμών
και Χώρων Αναψυχής για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
 Η Πρόεδρος αναφέρεται στην αίτηση που έχει καταθέσει o Δρ. Μήτσαινας, ΠΕ
Βιολόγος, Διευθυντής/Συντονιστής του Φορέα, με την οποία ζητά την έγκριση του Δ.Σ.,
προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει σε ομάδα έργου, στο πλαίσιο κατάθεσης
ερευνητικής πρότασης στον Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την
υπηρεσία "Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων" της Πράξης "Προστασία και
διατήρηση βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης", ο οποίος έχει προκηρυχτεί από τον
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Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης και θα διεξαχθεί στις 08.01.2014.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 4η)
τη συμμετοχή του κ. Γ. Μήτσαινα, Δρ. Βιολόγου Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα σε ομάδα
έργου, στο πλαίσιο κατάθεσης ερευνητικής πρότασης στον Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό για
την επιλογή Αναδόχου για την υπηρεσία "Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων"
της Πράξης "Προστασία και διατήρηση βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης", ο
οποίος έχει προκηρυχτεί από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης και θα
διεξαχθεί στις 08.01.2014.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι ώρες απασχόλησης του κ. Μήτσαινα
για την υλοποίηση των παραπάνω ερευνητικών προγραμμάτων δεν θα συμπίπτουν με τις
εργάσιμές ώρες του στον Φορέα Διαχείρισης.
 Τέλος, η Πρόεδρος αναφέρεται σε αίτηση της κ. Αθηνάς Τζεβαχιρτζιάν, η οποία
παρακολουθεί το πρώτο έτος μεταπτυχιακών σπουδών Γεωγραφίας στο πανεπιστήμιο Λα
Ροσέλ της Γαλλίας, με εξειδίκευση στη διαχείριση παράκτιων ζωνών και αιτείται την
υλοποίηση δίμηνης Πρακτικής Άσκησης για το διάστημα 14.04-12.06.2014. Την Πρακτική
αυτή Άσκηση θα μπορούσε να την πραγματοποιήσει στην περιοχή του Κουτάβου, όπου,
άλλωστε, δραστηριοποιείται και ο Φορέας με δράσεις Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης.
Με βάση τα ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 5η)
την αίτηση της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας του Τμήματος Γεωγραφίας του Παν/μίου Λα
Ροσέλ της Γαλλίας, κ. Αθηνάς Τζεβαχιρτζιάν, για την υλοποίηση δίμηνης Πρακτικής
Άσκησης στο Φορέα για το διάστημα 14.04-12.06.2014, εφόσον γίνουν οι απαραίτητες
συνεννοήσεις και διαδικασίες με το ίδρυμα στο οποίο φοιτά.

Θέμα 3ο: Θέματα προσωπικού.

Η Πρόεδρος αναφέρει ότι ο Φορέας έλαβε από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων, κατόπιν καταγγελίας τον περασμένο Μάιο της κ. Ουρανίας Αποστολάκη, η
οποία απασχολήθηκε κατά το παρελθόν στο Φορέα ως ΔΕ Διοικητικός/Γραμματέας, την
εντολή να αφαιρέσει από το σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα Πρακτικά της 1ης/18.01.2011
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του, δηλαδή η ανωτέρω καταγγελία αφορά σε ανάρτηση προ δύο ετών!
Τα συγκεκριμένα Πρακτικά περιελάμβαναν το θέμα της επαναξιολόγησης της κ.
Αποστολάκη και την απόφαση για τη μη ανανέωση της σύμβασής της μετά το πέρας της
ετήσιας παράτασης που αυτή είχε λάβει, ήτοι από 01.01.2010-31.12.2010. Το έγγραφο της
Αρχής Προστασίας ζητούσε επίσης να γίνει το ίδιο και για όσες σχετικές αναρτήσεις έχει
πραγματοποιήσει ο Φορέας, οι οποίες παραβιάζουν τα περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων, σύμφωνα με το σκεπτικό που αναλύεται σε αυτό. Ο κ. Μήτσαινας, κατόπιν
συνεννόησης με την ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου της ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα προβεί στις
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σχετικές καταργήσεις αναρτήσεων, αναφέροντας τον λόγο κατάργησης και θα ενημερώσει
εγγράφως της Αρχή Προστασίας.
Με την ευκαιρία αυτή και για να μην υπάρξει στο μέλλον αντίστοιχο θέμα, ο κ. Κουρής
και άλλα μέλη του Δ.Σ. προτείνουν να παύσει η ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ των πρακτικών
των μελλοντικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και αυτό να γίνεται μόνο για τις αποφάσεις που
λαμβάνονται σε αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 6η)
να παύσει εφεξής η ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του συνόλου των κειμένων των Πρακτικών
των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Φορέα και να αναρτώνται μόνο οι αποφάσεις που
λαμβάνονται σε αυτές, όπως προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.

Ακολούθως, η Πρόεδρος αναφέρεται και πάλι σε παλαιότερο αίτημα του κ. Ισμαήλου,
με το οποίο ζητούσε, λόγω απόκτησης πτυχίου από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, την μετάταξή
του από τον κλάδο ΔΕ σε κλάδο ΠΕ. Κατά την σχετική συζήτηση που είχε γίνει σε
προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. (4η/26.08.2013) για το θέμα, στο πλαίσιο της οποίας είχε
εκφέρει γνώμη και ο κ. Μπουρμπούλης, είχε αποφασισθεί να μην γίνει αποδεκτό το αίτημα.
Ο κ. Ισμαήλος, όπως μας ενημέρωσε προφορικά, ζήτησε με έγγραφό του προς το ΥΠΕΚΑ
(Δ/νση Νομοθετικού Έργου) να γνωμοδοτήσει για το θέμα αυτό, το οποίο απάντησε ότι η
εξέταση τέτοιων θεμάτων αποτελεί αρμοδιότητα του Δ.Σ. Τέλος, ο κ. Ισμαήλος ζήτησε
εγγράφως εκ νέου από τον κ. Μπουρμπούλη να επανεξετάσει το θέμα. Με αφορμή το νέο
αίτημά του, ο Φορέας απέστειλε την Παρασκευή σχετικό ερώτημα και στο Α.Σ.Ε.Π., μέσω το
οποίου προσλαμβάνεται το προσωπικό του Φορέα, ζητώντας την άποψή του για το θέμα.
Σήμερα το πρωί επικοινωνήσαμε τηλεφωνικώς με την Προϊσταμένη του Α.Σ.Ε.Π. που έλαβε
το έγγραφό μας, η οποία απάντησε ότι αυτό που ζητά ο κ. Ισμαήλος δεν μπορεί να
ικανοποιηθεί. Εκκρεμεί μία ακόμη επικοινωνία με το Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., τον οποίο θα
ενημερώσει σχετικώς και η οποία μάλλον θα γίνει αύριο. Εντούτοις, η Προϊσταμένη με την
οποία μιλήσαμε, μας ενημέρωσε ότι το Α.Σ.Ε.Π. δεν δύναται να μας αποστείλει εγγράφως τη
γνώμη του, καθώς θεωρεί ότι το συγκεκριμένο ερώτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά του.
Αντ’ αυτού πρότεινε το σχετικό ερώτημα να αποσταλεί στο Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ο κ. Κουρής εκτιμά ότι το Δ.Σ. του Φορέα είναι νομικά απολύτως καλυμμένο με την
προηγούμενη απόφασή του επί του θέματος, καθώς είχε και την εισήγηση του Νομικού του
Συμβούλου. Δεν έχει αντίρρηση να επανεξετασθεί μιας και ο κ. Ισμαήλος επανήλθε στο
θέμα.
Ο κ. Τομπαζιώτης εκτιμά ότι, εφόσον η προκήρυξη που τον αφορούσε ζητούσε θέση ΔΕ
και απέκλειε την περίπτωση ΠΕ, αυτό που ζητά ο κ. Ισμαήλος δεν μπορεί να γίνει και ο κ.
Κουρής συμφωνεί.

Τέλος, η Πρόεδρος αναφέρει ότι επειδή ορισμένα μέλη του προσωπικού, ήτοι οι κ.κ.
Μήτσαινας, Ξανθάκης, Βολτέρας και Ισμαήλος, δεν κατάφεραν, για υπηρεσιακούς λόγους,
να λάβουν το σύνολο της κανονικής τους άδειας εντός του 2013, υπάρχει η δυνατότητα του
Δ.Σ. να αποφασίσει οι εργαζόμενοι να κάνουν χρήση εντός του 2014 των υπολοίπων ημερών
της κανονικής τους άδειας από το τωρινό έτος που τελειώνει.
Συνεπώς, τα μέλη του Δ.Σ.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 7η)
τα ανωτέρω μέλη να του προσωπικού του Φορέα να λάβουν εντός του 2014 το υπόλοιπο της
κανονικής τους άδειας, την οποία για υπηρεσιακούς λόγους δεν μπόρεσαν να λάβουν εντός
του 2013.

Θέμα 4ο: Πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου.
- Έγκριση Αυτεπιστασίας
Η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Γεώργιο Μήτσαινα, Διευθυντή/Συντονιστή του
Φορέα, ο οποίος ενημερώνει ότι, όσον αφορά στην τελευταία (2η) τροποποίηση του Τεχνικού
Δελτίου του Φορέα στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
104559/10.05.2013 Απόφαση του Γ.Γ. Υ.Π.Ε.Κ.Α., έχει επίσης διατυπωθεί με την υπ’ αριθμ.
104024/22.04.2013 Απόφαση του Γ.Γ. (η οποία μόλις πρόσφατα ελήφθη από τον Φορέα,
κατόπιν αναζητήσεώς της), η σύμφωνη γνώμη για την σχετική τροποποίηση της σύμβασης
του Υποέργου 1 με τίτλο: “Πρόγραμμα για την Προστασία και Διαχείριση της
Βιοποικιλότητας”.
Όπως και κατά την ολοκλήρωση της 1ης Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου, έτσι και
τώρα, το Δ.Σ. του Φορέα καλείται να πάρει απόφαση έγκρισης υλοποίησης του Υποέργου 1
με Ίδια Μέσα (Αυτεπιστασία), όπως αυτή διαμορφώθηκε, στο πλαίσιο της ανωτέρω 2ης
Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 104024/22.04.2013
Απόφαση και να την στείλει στη Διαχειριστική Αρχή. Ο κ. Μήτσαινας υπενθυμίζει στα μέλη
ότι μετά την 2η Τροποποίηση που πραγματοποιήθηκε, οι δύο μελέτες με τίτλο “Μελέτη
Διαχειριστικού Σχεδίου Προστατευόμενης Περιοχής” και “Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για
την Περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού Δρυμού Αίνου”, αποτελούν πλέον ξεχωριστά Υποέργα
(Υποέργο 3 & 4, αντιστοίχως), ενώ με την επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων του
Υποέργου 1, ο προϋπολογισμός του διαμορφώθηκε τελικά στα 2.254.494,05 €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Ακολουθεί σύντομη διαλογική συζήτηση, μετά την οποία τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 8η)
την έγκριση της υλοποίησης με Ίδια Μέσα (Αυτεπιστασία) του Υποέργου 1 με τίτλο
"Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας" και
προϋπολογισμό (με Φ.Π.Α.) 2.254.494,05 €, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό
κείμενο "Ανάλυσης της Αυτεπιστασίας", όπως αυτό διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της 2 ης
Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης “Προστασία και Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου” που έχει ενταχθεί στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 20072013, με κωδικό ΟΠΣ 323368 και συνολικό προϋπολογισμό (με Φ.Π.Α.) 2.497.494,05 €.

– Παραλαβή παραδοτέων.
 Η Πρόεδρος ενημερώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο
“Διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης της βλάστησης του όρους Αίνος”, του 1ου Υποέργου
με τίτλο “Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας” (1ος Άξονας
Δράσεων: Καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης
περιοχής – ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων), που υλοποιεί ο Φορέας και καθ’ εφαρμογή της
από 01.06.2012 υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
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Αίνου και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΕιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας”, Αναδόχου της Δράσης, που εκπροσωπείται
νομίμως από την Καθηγήτρια κ. Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανη, Πρόεδρο του
ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ. και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Αχιλλέα Γερασιμίδη, Καθηγητή της
Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., κατατέθηκε το από 16.10.2013
έγγραφο με το οποίο ζητούν την περαιτέρω, οκτάμηνη, παράταση ισχύος της σύμβασης, ήτοι
έως 30.06.2014. Σημειώνεται ότι η εν λόγω σύμβαση έχει ήδη λάβει εξάμηνη παράταση,
σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία λήξης της είχε μετατεθεί για τις 01.11.2013. Η νέα
παράταση ζητείται διότι παρότι ολοκληρώθηκε και παρελήφθη η Β’ Φάση της Δράσης κατά
την 2η/09.04.2013 Συνεδρίαση του Φορέα, εντούτοις, δεν είχε γίνει έως και την ημερομηνία
κατάθεσης του αιτήματος η αποπληρωμή αυτής. Πράγματι, η αποπληρωμή του οικονομικού
αντικειμένου της εν λόγω Φάσης κατέστη δυνατή μόλις στις 14.11.2013, με την εξομάλυνση
της ροής χρηματοδότησης του Φορέα. Ως αποτέλεσμα, δεν ήταν δυνατή μέχρι τότε η
συνέχιση των εργασιών, καθώς η επόμενη Φάση απαιτούσε να γίνουν οι απαραίτητες
ραδιοχρονολογήσεις, οι οποίες θα υλοποιούνταν σε ειδικό εργαστήριο του εξωτερικού και η
πληρωμή τους είχε προβλεφθεί να γίνει με τα αναμενόμενα χρήματα από τη Β’ Φάση της
Δράσης.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 9η)
να δοθεί περαιτέρω οκτάμηνη παράταση, ήτοι έως τις 30.06.2014, της από 01.06.2012
υπογραφείσας και αρχικώς μέχρι 01.11.2013 παραταθείσας Σύμβασης μεταξύ του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας”, Αναδόχου της
Δράσης, που εκπροσωπείται νομίμως από την Καθηγήτρια κ. Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου,
Αντιπρύτανη, Πρόεδρο του ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ. και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ.
Αχιλλέα Γερασιμίδη, Καθηγητή της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του
Α.Π.Θ.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος ενημερώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο
“Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων - Σεμιναρίων” του 1ου Υποέργου με τίτλο
“Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας” (3ος Άξονας
Δράσεων: Επικοινωνιακή στρατηγική Φορέα, δράσεις Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης), που
υλοποιεί ο Φορέας και καθ’ εφαρμογή της από 16.05.2012 υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ
του Φορέα και της Εταιρείας με την επωνυμία “Παντελειός & ΣΙΑ Ο.Ε.”, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται από τον κ. Γεώργιο Κουρκουμέλη, η 3μελής Επιτροπή Παρακολούθησης της
εν λόγω Δράσης, αποτελούμενη από τους:
1. Γεωργία Καμάρη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, Ειδική Επιστήμων,
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα.
2. Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Μέλος της Εταιρείας Προστασίας Φύσεως Κεφαλονιάς
& Ιθάκης, εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων,
Γραμματέας του Δ.Σ. του Φορέα (Αναπληρωματικό Μέλος).
3. Κωνσταντίνα Λάγιου, Δασολόγος, εκπρόσωπος του Υ.Π.Ε.Κ.Α, Μέλος του Δ.Σ. του
Φορέα.
συνεδρίασε τη Δευτέρα 16.12.2013 και ώρα 10:30 για την παραλαβή παραδοτέων που
αφορούν στην παραπάνω Δράση. Ακολούθως, συνέταξε και υπέγραψε το σχετικό Πρακτικό
Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο καταθέτει σήμερα προς έγκριση.
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Η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Μήτσαινα, ο οποίος διαβάζει τμήματα από το
Πρακτικό. Συνοψίζει, λέγοντας ότι ο Ανάδοχος υλοποίησε επιτυχώς και με συνέπεια όλες τις
συμφωνημένες εργασίες που αφορούσαν στην διοργάνωση του Σεμιναρίου με τίτλο “Ας
γνωρίσουμε τον κόσμο των μανιταριών!” το Σάββατο, 02.11.2013. Η συνεργασία υπήρξε
άψογη, τόσο κατά την προετοιμασία της εκδήλωσης, όσο και κατά την υλοποίησή της.
Ο κ. Μήτσαινας συνεχίζει, αναφέροντας ότι ως εκ τούτου η Επιτροπή αποφάσισε
ομοφώνως την παραλαβή των ανωτέρω παραδοτέων από τον Ανάδοχο, όπως αυτά
αναλύονται στο Πρακτικό και προτείνει στο Δ.Σ. την έγκριση της πληρωμής του Αναδόχου
με το ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων έξι ευρώ ακριβώς (2.706,00 €),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 10η)
α) την έγκριση του από 16.12.2013 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης, στο πλαίσιο
της Δράσης με τίτλο “Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων - Σεμιναρίων” του 1ου
Υποέργου του Τεχνικού Δελτίου που υλοποιεί ο Φορέας.
β) την έγκριση της πληρωμής του Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στην υποστήριξη
του Σεμιναρίου που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης, ήτοι δύο χιλιάδες
επτακόσια έξι ευρώ ακριβώς (2.706,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των
λοιπών νομίμων κρατήσεων.
 Ακολούθως, η Πρόεδρος ενημερώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με
τίτλο “Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση της
χλωρίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού
Κεφαλονιάς-Ιθάκης” του 1ου Υποέργου με τίτλο “Πρόγραμμα για την Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας” (1ος Άξονας Δράσεων: Καταγραφή και
παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής-ανάπτυξη καινοτόμων
δράσεων), που υλοποιεί ο Φορέας και καθ’ εφαρμογή της από 23.01.2012 υπογραφείσας
Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και του Αναδόχου με την
επωνυμία “Πανεπιστήμιο Πατρών”, το οποίο εκπροσωπείται νομίμως από τον Καθηγητή κ.
Δημήτριο Καλπαξή, Αντιπρύτανη Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας,
Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και με Επιστημονική Υπεύθυνη της Δράσης την κ. Αργυρώ
Λιβανίου-Τηνιακού, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, κατατέθηκε από τον
Ανάδοχο η ετήσια έκθεση για το έτος 2013, που ανήκει στα παραδοτέα της Β’ Φάσης της
Δράσης.
Η 3μελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω Δράσης,
αποτελούμενη από τους κ.κ.:
1. Γεωργία Καμάρη, Ομότ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, Ειδική Επιστήμων,
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φορέα,
2. Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Δρ., Μέλος της Εταιρείας Προστασίας Φύσεως
Κεφαλονιάς & Ιθάκης, εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων, Γραμματέα του Δ.Σ. του Φορέα,
3. Κωνσταντίνα Λάγιου, Δασολόγο, εκπρόσωπο του Υ.Π.Ε.Κ.Α, Μέλος του Δ.Σ. του
Φορέα,
συνεδρίασε την Δευτέρα 16.12.2013 και ώρα 12:30 για την παραλαβή των ανωτέρω
παραδοτέων. Ακολούθως, συνέταξε και υπέγραψε το σχετικό Πρακτικό Παραλαβής Παροχής
Υπηρεσιών, το οποίο καταθέτει σήμερα στο Δ.Σ. προς έγκριση.
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Η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Μήτσαινα, ο οποίος διαβάζει τμήματα από το
Πρακτικό. Συνοψίζει, λέγοντας ότι ο Ανάδοχος ολοκλήρωσε όλες τις εργασίες που
αφορούσαν στις εργασίες της Β’ Φάσης της Δράσης για το έτος 2013, εντός της
προβλεπόμενης, από την υπογραφείσα Σύμβαση, προθεσμίας. Τα παραδοτέα περιγράφονται
αναλυτικά στα σχετικά έγγραφα που κατέθεσε ο Ανάδοχος και μνημονεύονται στο Πρακτικό
της Επιτροπής και τα οποία βρίσκονται στη διάθεση των μελών.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως την παραλαβή των ανωτέρω
παραδοτέων από τον Ανάδοχο και προτείνει στο Δ.Σ. την έγκριση της πληρωμής του
Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση αυτών και το οποίο ανέρχεται σε
δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (18.250,00 €), συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.
Μετά από σύντομη συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 11η)
α) την έγκριση του από 16.12.2013 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης της
υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: “Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση και
αειφόρο διαχείριση της χλωρίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης
περιοχής του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης”, του 1ου Υποέργου του Τεχνικού Δελτίου που
υλοποιεί ο Φορέας, με βάση το οποίο παραλαμβάνονται τα παραδοτέα της Β’ Φάσης της
Δράσης που αναλογούν στο έτος 2013.
β) την έγκριση της πληρωμής του Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στα παραδοτέα
της Β’ Φάσης της ανωτέρω Δράσης για το έτος 2013, ήτοι δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια
πενήντα ευρώ (18.250,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων
κρατήσεων.

Θέμα 5ο: Δράσεις Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης.
Η συζήτηση του θέματος μεταφέρεται για την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Θέμα 6ο: Έργο της Περίφραξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου.
 Η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Ξανθάκη, ο οποίος ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της
διαδικασίας υποβολής της μελέτης για την περίφραξη του Αίνου – αυτήν τη φορά από τη
Δασική Υπηρεσία προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – προκειμένου να εκδοθεί η άδεια
επέμβασης για το έργο, η κ. Λύτρα προέβη σε κάποιες διορθώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
Μείωση του ύψους του ρομβοειδούς πλέγματος στο ένα μέτρο με υπερκείμενες δύο σειρές
αγκαθωτού σύρματος και τοποθέτηση σιδερένιων πορτών εισόδου κάθε 2 χιλιόμετρα, έτσι
ώστε αν χρειασθεί τα πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να έχουν πρόσβαση
στο εσωτερικό του Δρυμού. Σημειώνεται ότι οι παρατηρήσεις αυτές δεν είχαν γίνει όταν η
Δασική Υπηρεσία διαβίβασε την μελέτη που είχε ετοιμάσει ο Φορέας προς την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατευθείαν, αλλά προέκυψαν τώρα που καλείται η Δασική
Υπηρεσία να την υποβάλλει ως δική της στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς με αυτόν τον
τρόπο υποβολής θα ξεπερασθούν κάποιες δυσκολίες που είχαν επισημανθεί από τον κ.
Σμηλιωτόπουλο, υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που χειρίζεται το θέμα.
Η Πρόεδρος θεωρεί τον αριθμό των θυρών που θα απαιτηθούν για να καλύψουν τις
προδιαγραφές που θέτει η κ. Λύτρα υπερβολικό, εξάλλου αν προκύψει ανάγκη επέμβασης για
πυρόσβεση, οι πυροσβέστες απλά θα κόψουν την περίφραξη και θα εισέλθουν συντομότερα
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στο εσωτερικό του Δρυμού, αντί να ψάχνουν εκείνη τη στιγμή να ξεκλειδώσουν πόρτες. Από
την άλλη, η ύπαρξη τόσων θυρών μπορεί να προκαλέσει κάποιον να τις διαρρήξει,
προκειμένου να εισέλθει, ενώ την περίφραξη θα διστάσει περισσότερο να την κόψει. Ο κ.
Κουρής συμφωνεί με την Πρόεδρο.
Ο κ. Μήτσαινας επίσης πιστεύει ότι η τοποθέτηση τόσων θυρών δεν έχει νόημα και
επιπλέον θα αυξήσει και το κόστος του έργου.
Η Πρόεδρος και ο κ. Κουρής θεωρούν ότι θα πρέπει να μπουν λίγες πόρτες σε
επιλεγμένες θέσεις, π.χ. εκεί όπου μονοπάτια θα τέμνουν την περίφραξη, όπως το ‘ΔιγαλέτοΜέγας Σωρός’ κ.λπ. ώστε το πολύ να υπάρχουν συνολικά σε Αίνο-Ρούδι λιγότερες από 10
πόρτες.
Ο κ. Τομπαζιώτης αναφέρει επίσης ότι στις συζητήσεις του με την κ .Λύτρα και τον κ.
Ξανθάκη είχε επισημάνει 3-4 κομβικά σημεία, στα οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν πόρτες,
περιλαμβάνοντας και το Ρούδι, όπου δεν υπάρχει πύλη. Όσον αφορά στο ύψος της
περίφραξης, τίθεται το θέμα της μείωσης αυτού, προκειμένου τα πτηνά που πετούν χαμηλά
μέσα στο δάσος να μην προσκρούουν πάνω σε αυτήν.
Η Πρόεδρος θυμίζει στα μέλη του Δ.Σ. ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε
αποφασισθεί να ζητηθεί ύψος περίφραξης 1,80 μέτρων χωρίς το υπερκείμενο αγκαθωτό
σύρμα που προτείνεται τώρα.
Ο κ. Κουρής ρωτά με ποιο σκεπτικό η Δασική Υπηρεσία προτείνει την μείωση του ύψους
της περίφραξης στο ένα μέτρο και στην υπερκείμενη τοποθέτηση δύο σειρών αγκαθωτού
σύρματος.
Ο κ. Μήτσαινας εκτιμά ότι το προτεινόμενο από το Φορέα ύψος της περίφραξης δεν
αποτελεί πρόβλημα για τα πτηνά, καθώς σε τόσο κλειστούς χώρους δεν κινούνται με τόσο
μεγάλες ταχύτητες που θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα να προσκρούσουν και να
τραυματισθούν πάνω στην περίφραξη. Άλλωστε όλα τα παραπάνω επιχειρήματα ετέθηκαν
από κοντά στην κ. Λύτρα σε συζήτηση που έγινε με τον κ. Ξανθάκη.
Ο κ. Κουρής εκτιμά ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το ύψος της περίφραξης να πέσει
κάτω από το ενάμιση μέτρο, ειδάλλως τα γίδια θα μπορούν να πηδήσουν και να μπουν μέσα.
Η κ. Κατσούνη προτείνει να μην αλλάξει η αρχική πρόταση του Φορέα.
Ο κ. Κουρής προτείνει με την δική του παρέμβαση και συμμετοχή να γίνει άλλη μια
συνάντηση με την κ. Λύτρα και τον κ. Ξανθάκη, προκειμένου να συμφωνηθούν τα τελικά
χαρακτηριστικά της περίφραξης για να προχωρήσει εν τέλει η έγκριση της μελέτης και τα
υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. συμφωνούν.
Ο κ. Τομπαζιώτης ενημερώνει ότι θα το ξανασυζητήσει αύριο το θέμα με την κ. Λύτρα,
με βάση τα όσα ειπώθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση.
Ο κ. Μήτσαινας τονίζει ότι θα πρέπει σύντομα να οριστικοποιηθούν οι προδιαγραφές,
καθώς κάθε μικρή αλλαγή σημαίνει αρκετή εργασία για τον κ. Ξανθάκη, προκειμένου να
προσαρμόσει τα οικονομικά στοιχεία του έργου και αυτήν την εργασία την έχει κάνει ήδη
αρκετές φορές.

Θέμα 7ο: Περιβαλλοντικό Κέντρο Αίνου.
Η Πρόεδρος ενημερώνει ότι σε συζήτηση που προηγήθηκε με τον κ. Κουρή και τον κ.
Μήτσαινα, εκφράσθηκε η διάθεση το Περιβαλλοντικό Κέντρο Αίνου να αρχίσει να ανοίγει
και να δέχεται κόσμο, εφόσον πλέον ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες επεμβάσεις.
Ο κ. Κουρής δηλώνει ότι πρόθεσή του είναι το Κέντρο να είναι προσβάσιμο στο κοινό,
για το οποίο άλλωστε σκοπό έγινε και η ανακαίνισή του. Καλό θα ήταν να ανοίξει μέσα στις
γιορτές, να μπει και πετρέλαιο για να αρχίσει το κτήριο να θερμαίνεται και να καθοριστούν
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κάποιες συγκεκριμένες ημέρες κατά τις οποίες το κτήριο θα είναι σε πρώτη φάση ανοιχτό,
π.χ. τα Σαββατοκύριακα.
Η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Ξανθάκη, ο οποίος αναφέρει ότι μέλη του προσωπικού
με τον ίδιο επισκέφθηκαν σήμερα το Κέντρο και διαπίστωσαν ορισμένα ακόμα προβλήματα
υδραυλικής και ηλεκτρολογικής φύσης, τα οποία πρέπει να λυθούν.
Ο κ. Κουρής συμφωνεί τα όποια προβλήματα παραμένουν να τακτοποιηθούν και το
κτήριο να ανοίξει για τον κόσμο. Θα διαθέσει το σχετικό τεχνικό προσωπικό της
Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να ανέβουν στο κτήριο και να δουν από κοντά όλα τα
θέματα. Ρωτά αν ο εργολάβος έφτιαξε το καπάκι της εξωτερικής δεξαμενής και ο κ.
Ξανθάκης απαντά όχι.
Η Πρόεδρος υπενθυμίζει επίσης στον κ. Κουρή ότι στο παρελθόν είχαν επισημανθεί
κάποια σοβαρά λάθη στα κείμενα της έκθεσης, τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν.
Ο κ. Κουρής απαντά ότι όταν ανέβουν πάνω στο κτήριο θα πάρουν μαζί και έναν
γραφίστα για να αναλάβει να κάνει τις διορθώσεις. Προτείνει ότι το κτήριο θα το ανοίγει το
προσωπικό του Φορέα και θα δοθεί πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους του στο κοινό.

Θέμα 8ο: Οικονομικά θέματα.
 Η Πρόεδρος ενημερώνει ότι έγινε η παραλαβή της επιταγής επιχορήγησης του Φορέα
από το ταμείο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., ύψους 190.000,00 € και έχουν ήδη αποπληρωθεί πολλές
από τις οφειλές του Φορέα, οι οποίες είχαν συσσωρευθεί μέσα στο 2013.
 Κατόπιν, η Πρόεδρος ενημερώνει ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (Ε.Τ.Ε.), στην
οποία ο Φορέας τηρεί 4 λογαριασμούς, έχει ήδη αποστείλει δύο έγγραφα, με τα οποία
υπενθυμίζει ότι η γνωμάτευση για την νομιμοποίηση των εκπροσώπων του, οι οποίοι κινούν
τους τραπεζικούς λογαριασμούς του, λήγει στις 23.01.2014, ημερομηνία κατά την οποία,
σύμφωνα με τον Ν. 4109/2013 θα έπαυε η θητεία των υφιστάμενων Δ.Σ. των Φ.Δ. Εντούτοις,
όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της συνεδρίασης, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Ν.
4216/2013 παρατείνεται η λειτουργία των Δ.Σ. των Φ.Δ. από 23.01.2014 σε 31.12.2015, ήτοι
μέχρι το τέλος του Προγράμματος που υλοποιεί ο Φορέας, στο πλαίσιο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Επιπλέον, τα τελευταία έγγραφα που είχε αποστείλει ο Φορέας στην ΕΤΕ αναφέρονταν στην
περίοδο κατά την οποία είχε ορισθεί ο ίδιος Υπόλογος, ενώ πλέον Υπόλογος του Φορέα έχει
ορισθεί και πάλι υπάλληλος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και οι επιχορηγήσεις του Φορέα υλοποιούνται
όπως και παλαιότερα. Συνεπώς, η Πρόεδρος εκτιμά ότι θα πρέπει να ορισθούν εκ νέου οι
Οικονομικοί Υπεύθυνοι του Φορέα με τις αρμοδιότητες αυτών να ισχύουν μέχρι το τέλος του
2015 και η σχετική απόφαση να υποβληθεί στην ΕΤΕ, προκειμένου να εκδοθεί η νέα
γνωμάτευση νομιμοποίησης εκπροσώπων.
Η Πρόεδρος διευκρινίζει ότι οι Οικονομικοί Υπεύθυνοι θα εξακολουθήσουν να
λειτουργούν ως τα εκτελεστικά όργανα των αποφάσεων που θα λαμβάνονται από το Δ.Σ. του
Φορέα. Προτείνει να συνεχίσει να αποτελεί η ίδια την γενική Οικονομική Υπεύθυνο του
Φορέα, αρμόδια για την υπογραφή των επιταγών και της αλληλογραφίας με τις Τράπεζες και
τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για οικονομικά θέματα. Επίσης, προτείνει μέλη του
επιστημονικού προσωπικού του Φορέα να συνεχίσουν να επιτελούν επικουρικό ρόλο στην
διεκπεραίωση των οικονομικών δοσοληψιών του Φορέα.
Όσον αφορά στον λογαριασμό του ταμείου του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (Αρ. 746440004611) του
ταμείου του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. (Αρ. 74644001005) και του Πράσινου Ταμείου (Αρ.
74644015062), προτείνει τον επικουρικό αυτό ρόλο να συνεχίσει να τον έχει ο κ. Γ.
Μήτσαινας, Διευθυντής/Συντονιστής του Φορέα και συγκεκριμένα: 1) να είναι υπεύθυνος για
τον έλεγχο και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες
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(Γραφείο Υπολόγων Υ.Π.Ε.Κ.Α., κ.λπ.) για τη λήψη των επιχορηγήσεων του Φορέα, 2) να
παραλαμβάνει τις υπογεγραμμένες επιταγές της Τράπεζας της Ελλάδος από την Πρόεδρο με
τα ποσά των εκάστοτε επιχορηγήσεων, τις οποίες θα καταθέτει στο λογαριασμό που τηρεί ο
Φορέας για το ταμείο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., 3) να παραλαμβάνει, κατόπιν εντολής της
Προέδρου, τα μπλοκ επιταγών που θα εκδίδονται και τα extrait κίνησης των ανωτέρω
λογαριασμών, 4) να υλοποιεί την παράδοση των υπογεγραμμένων επιταγών στους
δικαιούχους, κατόπιν σχετικής εντολής, 5) να υλοποιεί συμψηφιστικές εγγραφές (π.χ. για την
πληρωμή των εισφορών του Φορέα προς το Ι.Κ.Α., τη Δ.Ο.Υ., υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ.) και
6) να υλοποιεί συναλλαγές μέσω e-banking, όταν αυτό ενεργοποιηθεί, και κατόπιν της
εντολής της Προέδρου.
Όσον αφορά στον λογαριασμό που τηρεί ο Φορέας για την εξυπηρέτηση του
προγράμματος του EVS (Αρ. 74629616017) προτείνει τον επικουρικό ρόλο να συνεχίσει να
τον έχει η κ. Γ. Λυσίτσα, ΠΕ Δασολόγος του Φορέα – Υπεύθυνη του συγκεκριμένου
προγράμματος και συγκεκριμένα: 1) να υλοποιεί συναλλαγές μέσω του παραπάνω
λογαριασμού, αποκλειστικά για τους σκοπούς του εν λόγω προγράμματος και κατόπιν
εντολής της Προέδρου (καταθέσεις, αναλήψεις, τραπεζικές μεταφορές κ.λπ.), 2) να
παραλαμβάνει τα extrait κίνησης αυτού και 3) να υλοποιεί συναλλαγές μέσω e-banking, όταν
αυτό ενεργοποιηθεί, και κατόπιν της εντολής της Προέδρου.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 12η)
τον ορισμό της κ. Γεωργίας Καμάρη, Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα, ως γενικής Οικονομικής
Υπευθύνου του Φορέα, η οποία θα συνεπικουρείται από τον κ. Γεώργιο Μήτσαινα,
Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα, και την κ. Γ. Λυσίτσα, Δασολόγο του Φορέα, σύμφωνα με
το σκεπτικό που αναλύθηκε ανωτέρω και μέχρι τις 31.12.2015.
Κατόπιν, η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Μήτσαινα, Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα,
ο οποίος γνωστοποιεί στα μέλη του Δ.Σ. ότι η Φοροτεχνικός του Φορέα, κ. Μαρία
Γαλιατσάτου, ενημέρωσε ότι θα πρέπει να γίνει από την Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου η λήψη του
κλειδάριθμου TAXIS του Φορέα, ο οποίος χρησιμοποιείται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές
του με την εφορία.
Η Πρόεδρος προτείνει να ορισθεί ο κ Μήτσαινας υπεύθυνος για την παραλαβή του
κλειδαρίθμου από τη Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, δεδομένου ότι παρακολουθεί την τήρηση των
σχετικών οικονομικών υποχρεώσεων του Φορέα.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 13η)
τον κ. Γεώργιο Μήτσαινα του Παντελή (Α.Δ.Τ. ΑΕ 490371), Διευθυντή/Συντονιστή του
Φορέα, υπεύθυνο για την παραλαβή του κλειδάριθμου TAXIS του Φορέα από τη Δ.Ο.Υ.
Αργοστολίου.
 Ακολούθως, ο κ. Μήτσαινας αναφέρεται στην εξερχόμενη αλληλογραφία του Φορέα,
με αντικείμενο θέματα οικονομικής και διαχειριστικής φύσης:
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Α/Α

Αρ. Πρωτ.

Ημερ/νία

Προς

Θέμα

1

646

04/10/2013

ΥΠΕΚΑ/Γρ. Υπουργού

Καταγραφή στοιχείων προς ένταξη στην
εφαρμογή e-παράβολο της ΓΓΠΣ
Υποβολή έκθεσης ορκωτού ελεγκτή για την
οικονομική διαχείριση και απολογισμό του
έτους 2012

2

649

07/10/2013

Α) ΥΠΕΚΑ/ Γρ.
Υπουργού
Β) Υπ. Οικονομικών/ Γρ.
Υπουργού

3

655

10/10/2013

ΥΠΕΚΑ/ Γεν. Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποσύρσεις υπηρεσιακών οχημάτων &
Μητρώο Κρατικών Οχημάτων

4

674

18/10/2013

ΥΠΕΚΑ/ Γεν. Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποστολή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων
και Μητρώου Δεσμεύσεων

5

676

21/10/2013

1) Δ/νση ΔΕΚΟ
2) ΥΠΕΚΑ/Τμ
Διοικητικού Οικονομικού

Παρακολούθηση της εκτέλεσης των
οικονομικών προϋπολογισμών του 1ου
εννιαμήνου

6

689

31/10/2013

Δ/νση ΔΕΚΟ

Αποστολή στοιχείων προϋπολογισμού έτους
2014

7

710

07/11/2013

ΓΛΚ/Δ22

Υποβολή κατάστασης μισθοδοσίας Γ’
τριμήνου 2013

8

743

15/11/2013

ΥΠΕΚΑ/ ΕΠΠΕΡΑΑ

Αποστολή Δελτίου Δήλωσης Δαπανών για
τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2013

9

771

20/11/2013

ΥΠΕΚΑ/Τμ. Εποπτείας
Νομικών Προσώπων

Συμπλήρωση πινάκων για παροχή
οικονομικών στοιχείων

10

776

26/11/2013

ΥΠΕΚΑ/ Γεν. Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποστολή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων
και Μητρώου Δεσμεύσεων

11

780

27/11/2013

ΥΠΕΚΑ/Τμ. Εποπτείας
Νομικών Προσώπων

Απάντηση σε έγγραφο περί κινητικότητας
υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα, λόγω
κατάργησης θέσεων

12

789

27/11/2013

ΥΠΕΚΑ/Δ/νση
Οικονομικών

Υποβολή μηνιαίας κατάστασης αριθμού
υπαλλήλων και δαπανών μισθοδοσίας

13

815

09/12/2013

ΥΠΕΚΑ

Απάντηση σε έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ για
παροχή στοιχείων του Φορέα

14

816

09/12/2013

ΥΠΕΚΑ/Τμ. Εποπτείας
Νομικών Προσώπων

Απάντηση σε έγγραφο περί ακίνητης
περιουσίας Φορέα

Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα.
Τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν να προτείνουν κάποιο άλλο θέμα για συζήτηση.

15

16
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της Συνεδρίασης.

Το παρόν Πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Αίνου της 16ης Δεκεμβρίου 2013, υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεωργία Καμάρη

Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σωτήριος Κουρής

Μόσχος Τομπαζιώτης

Σπύρος Ματιάτος
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