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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ
Σήμερα, 12 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 συνήλθε σε 1η 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, Μέλος της Εταιρείας Προστασίας Φύσεως Κεφαλονιάς
& Ιθάκης, ως εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων,
Γραμματέας του Δ.Σ.
4. Κωνσταντίνα Λάγιου, Δασολόγος, ως εκπρόσωπος του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
5. Ιωάννης Μαχαίρας, Δρ. Βιολόγος – Ηθολόγος, ως Ειδικός Επιστήμων.
6. Μόσχος Τομπαζιώτης, Δρ. Δασολόγος, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
7. 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.
Απόντες από τη Συνεδρίαση είναι:
1. Ο κ. Ιωάννης Ζαφειράτος, Μηχανικός, ως εκπρόσωπος του τ. Υπουργείου
Ανάπτυξης.
2. Ο κ. Σπύρος Ματιάτος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ομαλών και
Καθαριότητας, ως εκπρόσωπος του Δήμου Κεφαλλονιάς.
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκονται επίσης ο κ. Γεώργιος Μήτσαινας, Δρ. Βιολόγος,
Διευθυντής/Συντονιστής του Φορέα, ο κ. Μιχαήλ Ξανθάκης, Δρ. Δασολόγος, η κ. Γεωργία
Λυσίτσα, MSc Δασολόγος και η κ. Ελένη Κουμαριώτη, ΔΕ Διοικητικός/Γραμματέας του
Φορέα.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κοπή πίτας για το νέο έτος.
2. Επικύρωση πρακτικών της 8ης/17.12.2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
3. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις.
4. Απολογισμός Δράσεων για το 2012 – Προγραμματισμός Δράσεων για το 2013.
5. Θέματα προσωπικού Φορέα.
6. Παραλαβή παραδοτέων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 του Τεχνικού Δελτίου.
7. Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Φορέα.
8. Οικονομικά θέματα – Εγκρίσεις.
9. Διάφορα θέματα.
Θέμα 1ο: Κοπή πίτας για το νέο έτος.
Πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου,
παρουσία των μελών του Δ.Σ., του προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών του Φορέα.

Θέμα 2ο: Επικύρωση πρακτικών της 8ης/17.12.2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Τα παρευρισκόμενα μέλη του Δ.Σ. συμφωνούν ομόφωνα με τη σύνταξη και τις
διορθώσεις των Πρακτικών της 8ης/17.12.2012 Συνεδρίασης και με τις υπογραφές τους τα
επικυρώνουν.

Θέμα 3ο: Ανακοινώσεις - Αιτήσεις.
• Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα, Ομότ. Καθηγήτρια Γεωργία Καμάρη, ενημερώνει
τα μέλη του Δ.Σ. ότι την Πέμπτη 07.02.2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του κ. Ε.
Αγγελάκα, Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και των Προέδρων των επτά Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών που περιλαμβάνονται στα όρια της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης. Η συζήτηση ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Η Πρόεδρος προσθέτει
ακόμα ότι αισθάνθηκε περήφανη γιατί ειπώθηκαν πολύ καλά λόγια για τον Φορέα από
αρκετούς παρευρισκομένους, αν και όπως τους ανέφερε η ίδια, ο Φορέας ήταν ο πρώτος που
ήθελαν να καταργήσουν!
Η Πρόεδρος απευθυνόμενη κυρίως προς τον κ. Ξανθάκη, ενημερώνει ότι στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση υπάρχει ειδική υπηρεσία, η οποία ασχολείται με την
χαρτογράφηση ορίων περιοχών και θα πρέπει να ζητηθεί η συνδρομή τους για την καλύτερη
τεκμηρίωση της διαφοράς που εντοπίστηκε ως προς τα όρια του πυρήνα του Δρυμού.
Η Πρόεδρος ρωτά τον κ. Τομπαζιώτη, αν το έγγραφο του Φορέα προς την Διεύθυνση
Δασών Κεφαλληνίας, με το οποίο ενημέρωνε για την απόκλιση των ορίων στον πυρήνα του
Δρυμού, προωθήθηκε προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ο κ. Τομπαζιώτης απαντά
θετικά.
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• Στην συνέχεια, η Πρόεδρος ενημερώνει ότι ελήφθη έγγραφο από το τμήμα
Πρόληψης & Καταστολής Πυρκαγιών & Λοιπών Κινδύνων και δίνει τον λόγο στον κ.
Ξανθάκη ώστε να ενημερώσει σχετικώς τα μέλη του Δ.Σ..
Ο κ. Ξανθάκης ενημερώνει ότι το Δεκέμβριο του 2011 και μετά από αίτημα του Φορέα,
το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο απάντησε ότι στο δείγμα βλαστών και φύλλων
κουμαριάς (Arbutus unedo) που είχε αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση, διαπιστώθηκε
προσβολή των φύλλων από τον μύκητα Pucciniastrum sp. που προκαλεί στην κουμαριά
ασθένεια γνωστή ως “σκωρίαση”. Αργότερα, στις 09.01.2012, ο Φορέας απέστειλε έγγραφο
προς την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
διότι τα προσβεβλημένα άτομα βρίσκονται εντός του Εθνικού Δρυμού και ήταν ανάγκη η εν
λόγω υπηρεσία να υποδείξει τον τρόπο δράσης. Το Τμήμα Πρόληψης & Καταστολής
Πυρκαγιών & Λοιπών Κινδύνων του Υ.Π.Ε.Κ.Α., απάντησε στις 21.01.2013 με έγγραφό του
με το οποίο ζητήθηκε να έρθει ο Φορέας σε άμεση επικοινωνία με το Ινστιτούτο
Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων και ειδικότερα
με το Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας, προκειμένου να γίνει πληρέστερη εξέταση του
παθογόνου οργανισμού.
Με την ευκαιρία, η Πρόεδρος αναφέρει ότι είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνεται αυτό
το είδος ασθένειας σε κουμαριές.
Ο κ. Μαχαίρας ρωτά αν η διαπίστωση αφορά σε συγκεκριμένη, γεωγραφικά, περιοχή ή
σε διάσπαρτες γεωγραφικές θέσεις.
Ο κ. Ξανθάκης απαντά ότι διαπιστώθηκε στην περιοχή του Ρουδίου και η Πρόεδρος
συμπληρώνει ότι εκεί φύονται κυρίως οι περισσότερες κουμαριές.
Ο κ. Ξανθάκης, τέλος, προσθέτει ότι σε επικοινωνία που είχε, αναφέρθηκε ότι δεν
υπάρχει λόγος ανησυχίας, αφού η ασθένεια προσβάλει μόνο το είδος αυτό, αν και θα πρέπει
να εξεταστεί περαιτέρω. Θα προέκυπτε σοβαρό πρόβλημα μόνο στην περίπτωση που
προσέβαλλε και την κεφαλληνιακή Ελάτη.
Ο κ. Τομπαζιώτης αναφέρει ότι αν ήταν παθογόνο καραντίνας, τότε η κατάσταση θα
ήταν διαφορετική, όσον αφορά την κινητοποίηση για την αντιμετώπισή του.
Η κ. Λάγιου συμφωνεί ότι αν προσέβαλλε και άλλα είδη θα έπρεπε να μπει σε
καραντίνα, αλλά ευτυχώς αυτό δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση.
Η κ. Κατσούνη ρωτά αν γνωρίζουμε που οφείλεται αυτή η ασθένεια και η κ. Λάγιου
απαντά ότι πιθανόν να οφείλεται σε συνθήκες ξηρασίας.
• Ακολούθως, η Πρόεδρος ζητά από τον κ. Κουρή και τον κ. Ξανθάκη να
ενημερώσουν τα μέλη του Δ.Σ. για τα αποτελέσματα της σύσκεψης του Συντονιστικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Ο κ. Κουρής ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως επικεφαλής της
Πολιτικής Προστασίας του Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης, συγκάλεσε σύσκεψη του
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Κεφαλληνίας & Ιθάκης με θέμα “Σχεδιασμός
και Δράσης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και
παγετό περιόδου 2012-2013”. Το θέμα προέκυψε τόσο από την ανάγκη προστασίας των
πολιτών, οι οποίοι κινούνται επί των επαρχιακών δρόμων, όσο και για την προστασία του
Εθνικού Δρυμού Αίνου σε περιόδους όπου έχουμε χιονοπτώσεις οπότε και αυξάνονται
κατακόρυφα οι επισκέψεις των πολιτών, με αποτέλεσμα αφενός να μην μπορεί να
προχωρήσει ο καθαρισμός των δρόμων και αφετέρου να δυσχεραίνεται η προστασία του.
Πρόθεση του κ. Κουρή, ήταν από την συνάντηση να προκύψει ο σωστός συντονισμός με την
Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ένα σημαντικό πρόβλημα που επισημάνθηκε
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κατά την διάρκεια της σύσκεψης ήταν ότι παρόλο που υπάρχουν είκοσι μηχανήματα στην
διάθεση της Περιφέρειας για τον καθαρισμό του χιονιού, δεν υπάρχουν οι χειριστές για αυτά.
Η Πρόεδρος απαντά ότι όπως είχε αναφέρει και στην προηγούμενη συνεδρίαση, για την
περιοχή του Αίνου, μπορεί να διατεθεί, αν προκύψει ανάγκη, ο κ. Γ. Ισμαήλος, ο οποίος
κατέχει όλες τις απαραίτητες άδειες χειρισμού τέτοιων μηχανημάτων.
Ο κ. Κουρής απαντά ότι δεν είναι δυνατόν να παραδοθεί στον κ. Ισμαήλο κάποιο
μηχάνημα, διότι σε περίπτωση που κάτι συμβεί δεν θα μπορεί να προστατευθεί. Ένα
πρόβλημα ακόμα είναι και τι τύπου μηχάνημα έχει πράγματι τι δυνατότητα να χειρισθεί
κάποιος, αφού συνήθως πρόκειται για πολύπλοκα μηχανήματα, όπως για παράδειγμα ένας
εκχιονιστήρας που θα πρέπει να λειτουργεί ταυτόχρονα εκχιονίζοντας, ρίχνοντας αλάτι και
φυσικά να κινείται επί του δρόμου.
Η κ. Κατσούνη ρωτά αν το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ και ο κ.
Κουρής απαντά ότι λειτουργούσε παλιότερα με χειριστή, τον οποίο είχε διαθέσει η
Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αργότερα, το μηχάνημα εγκαταλείφθηκε, εξαιτίας του ότι δεν
υπήρχε χειριστής να το αναλάβει. Πλέον έχει συντηρηθεί, έτσι ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ξανά και μαζί με τα υπόλοιπα μηχανήματα που διαθέτει η Περιφερειακή
Ενότητα, βρίσκεται σε επιφυλακή και μπορεί ανά πάσα στιγμή να επέμβει.
Ο κ. Κουρής συνεχίζει, ενημερώνοντας ότι διερευνάται η δυνατότητα να προσληφθούν
χειριστές μέσω προγραμματικής σύμβασης με το σωματείο χειριστών. Όμως, παρόλο που
υπάρχουν τα χρήματα για την πρόσληψή τους και οι ίδιοι έχουν ανάγκη από εργασία, δεν
μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία σύναψης σύμβασης, εξαιτίας της ισχύουσας νομοθεσίας.
Επιπλέον, στην συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π., βασική επιδίωξη του κ. Κουρή, ήταν να
κινητοποιήσει την Αστυνομία και την Πυροσβεστική στο θέμα του σωστού συντονισμού για
την προστασία των πολιτών από τους κινδύνους των χιονοπτώσεων στο οδικό δίκτυο. Στην
συνεδρίαση, αποφασίστηκε να ενημερωθούν οι κτηνοτρόφοι, σχετικά με το πώς θα πρέπει να
είναι προετοιμασμένοι σε περιόδους όπου παρατηρούνται έντονες χιονοπτώσεις, όπως να
είναι εφοδιασμένοι με φάρμακα, αλλά και με ζωοτροφές, ώστε να ανταπεξέλθουν έως ότου
φτάσει βοήθεια σε αυτούς, αν χρειαστεί.
Ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι ένα άλλο θέμα είναι αυτό της διαφύλαξης του
οδοστρώματος από ζημιές και ο κ. Κουρής απαντά ότι για τον εκχιονισμό του δρόμου θα
πρέπει να υπάρχει η σχετική άδεια. Το γεγονός ότι έγινε καθαρισμός του δρόμου από ιδιώτη
χωρίς να υπάρχει άδεια είναι αδιανόητο και θα κατατεθούν οι σχετικές μηνύσεις με πρόστιμα
που μπορεί να ξεπεράσουν τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ, όσο αναλογεί, δηλαδή, στη ζημιά που
προξενήθηκε στο οδόστρωμα από το μηχάνημα. Ο κ. Κουρής ζητά από το προσωπικό
Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα να του αναφέρει αμέσως, ακόμα και μέσω του κινητού του,
για οποιοδήποτε μηχάνημα ανεβαίνει στον Αίνο για καθαρισμό.
Η κ. Κατσούνη ρωτά αν η χρήση της αλατιέρας μπορεί να προξενήσει ζημιά στα δέντρα
του Εθνικού Δρυμού.
Ο κ. Μήτσαινας απαντά ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν πέσει μεγάλες ποσότητες αλατιού
και ο κ. Κουρής συμπληρώνει ότι η χρήση αλατιού περιορίζεται μόνο στο κεντρικό οδικό
δίκτυο.
Ο κ. Μαχαίρας συμφωνεί με την κ. Κατσούνη, λέγοντας ότι όλο το αλάτι καταλήγει στα
πρανή του δρόμου και σε ρέματα, άρα πιθανόν να δημιουργεί προβλήματα.
Ο κ. Κουρής επαναλαμβάνει ότι η χρήση αλατιού περιορίζεται στον επαρχιακό δρόμο
Αργοστολίου-Σάμης και όχι τόσο εντός του Δρυμού.
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• Η Πρόεδρος δίνει το λόγο στην κ. Λυσίτσα, Δασολόγο του Φορέα, για να
πληροφορήσει τα μέλη του Δ.Σ. σχετικά με έναν Πανελλαδικό διαγωνισμό για τα δάση και τη
δασοπονία.
Η κ. Λυσίτσα ενημερώνει ότι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
απέστειλε έγγραφο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο γνωστοποιήθηκε ότι στις
20.04.2013 θα διεξαχθεί Πανελλαδικός διαγωνισμός για τα δάση και τη δασοπονία με τίτλο
“Young People in European Forests”. Ο διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από την Ειδική
Γραμματεία Δασών, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και τα συμμετέχοντα
δασαρχεία. Πρόκειται για διαγωνισμό γνώσεων στο αντικείμενο της δασοπονίας και στο
οποίο μπορούν να λάβουν μέρος, σε ομάδες των 2-3 ατόμων, μαθητές της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Η νικήτρια ομάδα που θα διακριθεί θα λάβει μέρος στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό
“Young People in European Forests”. Ο Φορέας θα αναλάβει να ενημερώσει σχετικά την
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και φυσικά με τις ούτως ή άλλως
προγραμματιζόμενες επισκέψεις στα σχολεία θα γίνει προσπάθεια παρότρυνσης των μαθητών
ώστε να συμμετάσχουν και βέβαια ο Φορέας θα είναι στην διάθεσή τους για ό,τι χρειασθούν.
Η Πρόεδρος ρωτά αν θα υπάρξει ενδιαφέρον από σχολεία ώστε να συμμετάσχουν σε
έναν τέτοιο διαγωνισμό.
Η κ. Λυσίτσα απαντά θετικά αφού ήδη στο πλαίσιο του Μαθήματος «Ερευνητική
Εργασία (Project)» υπάρχουν σχολεία που έχουν επιλέξει τον Εθνικό Δρυμό Αίνου ως θέμα.
• Η Πρόεδρος δίνει και πάλι το λόγο στην κ. Λυσίτσα για να ενημερώσει τα μέλη του
Δ.Σ., για την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία απέστειλε o Φορέας προς την
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς με σκοπό την πιστοποίηση του Φορέα ως «Φορέα
Συντονισμού» και «Φορέα Υποδοχής» στη «Δράση 2-Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
(European Voluntary Service-EVS)». Αυτό σημαίνει ότι ο Φορέας, εφόσον πιστοποιηθεί, θα
μπορεί να υποδέχεται εθελοντές από την 1η Αυγούστου. Τέλος, στην τελευταία επικοινωνία,
η αρμόδια υπάλληλος της Γ.Γ. διαβεβαίωσε ότι μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου θα γνωστοποιηθεί
στο Φορέα η ημερομηνία ελέγχου. Στην συνέχεια, θα αποσταλεί μέχρι την 1η Μαΐου το
πρόγραμμα του Φορέα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τόσο οι Δράσεις του όσο και οι
δραστηριότητες των εθελοντών.
Ο κ. Κουρής ρωτά αν οι εθελοντές θα λαμβάνουν κάποια πληρωμή και αν έχει
προβλεφθεί το που θα μένουν στο νησί.
Ο κ. Μήτσαινας απαντά ότι στους εθελοντές θα δίνεται κάποια μικρή μηνιαία
αποζημίωση από το πρόγραμμα Όσο για το που θα μείνουν, μια καλή λύση θα είναι το
κάμπινγκ του Αργοστολίου, το οποίο φιλοξενούσε πέρυσι τους εθελοντές του Συλλόγου του
Κατελειού. Αποτελεί μια οικονομική λύση και διαθέτει ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης.
Ο κ. Μήτσαινας προσθέτει ότι η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήταν όσο το δυνατόν
πληρέστερη και περιλάμβανε αναλυτικά τις Δράσεις του Φορέα και τις δραστηριότητες των
εθελοντών, έτσι ώστε για την κατάθεση του προγράμματος να χρειάζονται λίγες μόνο
τροποποιήσεις. Θα ακολουθήσει και νέα ενημέρωση για κάθε νεότερο επί του θέματος.
• Η Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι ελήφθη το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.
669/07.02.2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως του Υ.Π.Ε.Κ.Α. το οποίο ενημερώνει ότι η
θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των υπό συγχώνευση ή κατάργηση Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών παρατείνεται για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία
ψήφισης του νόμου 4109/2013, ήτοι μέχρι τις 23.01.2014. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, για
το διάστημα αυτό, μπορούν να συνεχισθούν κανονικά οι εργασίες των Φορέων Διαχείρισης.
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• Ακολούθως, η Πρόεδρος ζητά από τον κ. Ξανθάκη να ενημερώσει τα μέλη του Δ.Σ.
για τις αναφορές του προσωπικού Επόπτευσης/Φύλαξης.
Ο κ. Ξανθάκης ενημερώνει για το με υπ’ αριθμ. πρωτ. 10/10.01.2013 έγγραφο που
αφορά στην καταγραφή κοπαδιού εντός του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Αίνου, επί της
οποίας το τμήμα Κτηνιατρικής έστειλε απάντηση, με την οποία γνωστοποιούνται τα στοιχεία
του κατόχου των αιγοπροβάτων, βάσει του αριθμού του ενωτίου που φωτογραφήθηκε.
Ο κ. Κουρής αναφέρει ότι διερεύνησε και ο ίδιος το συγκεκριμένο θέμα και
ενημερώθηκε ότι ο λόγος που το κοπάδι ξέφυγε ήταν εξαιτίας κάποιας αγέλης σκύλων που
τρόμαξε το κοπάδι και το ώθησε προς τον Αίνο. Η αιτιολόγηση φαίνεται πιστευτή, αφού
περιστατικό ανάβασης κοπαδιού στον Αίνου είναι περίεργο να συμβεί χειμώνα, και ζητά από
το Φορέα να μην είναι αυστηρός με ανάλογα περιστατικά, τα οποία δείχνουν να έχουν μία
λογική εξήγηση.
Ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι ο Φορέας οφείλει να αποστέλλει έγγραφα καταγραφής
τέτοιων περιστατικών προς την Διεύθυνση Δασών και να τα κοινοποιεί στον κ. Κουρή,
σύμφωνα με τα όσα έχουν παλαιότερα συμφωνηθεί στο Δ.Σ.
Ο κ. Κουρής συμφωνεί και συνεχίζει, λέγοντας ότι από την στιγμή που διερευνήθηκε το
θέμα ίσως πρέπει να κληθεί ο ιδιοκτήτης του κοπαδιού να απαντήσει γραπτώς για το
περιστατικό και ακολούθως είτε με κάποια απόφαση του Δ.Σ. είτε η ίδια η Πρόεδρος να
αποστείλει επιστολή προς την Διεύθυνση Δασών, με την οποία να ενημερώνει για το
αποτέλεσμα της έρευνας και η Διεύθυνση Δασών να προβεί σε κάποια μήνυση, μόνο αν
κριθεί απαραίτητο.
Ο κ. Μήτσαινας απαντά ότι θα πρέπει πρώτα να εξακριβωθεί αν πρόκειται για
μεμονωμένο περιστατικό ή αν θα επαναληφθεί.
Η κ. Κατσούνη αναφέρει ότι το γεγονός ότι το κοπάδι βρέθηκε στο χιόνι, αποτελεί
ελαφρυντικό γιατί δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο να ανεβαίνουν κοπάδια ψηλά αυτή την
εποχή. Η κ. Κατσούνη ρωτά αν τα σκυλιά αυτά είναι εγκαταλελειμμένα από κυνηγούς.
Ο κ. Κουρής αλλά και ο κ. Τομπαζιώτης, απαντούν ότι υπάρχουν πολλά
εγκαταλελειμμένα σκυλιά και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μελανίτσας.
Η κ. Κατσούνη σχολιάζει ότι θα πρέπει κάτι να γίνει, γιατί κάποιοι ρίχνουν
δηλητηριασμένα δολώματα με στόχο τα σκυλιά, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί οι αλεπούδες
και τα όρνια.
Ο κ. Κουρής προτείνει να κανονιστεί συνάντηση με τους κατοίκους των χωριών για το
θέμα των άγριων σκυλιών και για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, ιδιαίτερα
τώρα που υπάρχουν καλές σχέσεις με τους κτηνοτρόφους.
Ο κ. Ξανθάκης αναφέρεται, επίσης, στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 40/05.02.2013 αναφορά,
σχετικά με καταγραφή κοπαδιού εντός του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Αίνου και στην υπ’
αριθμ. πρωτ. 41/05.02.2013 αναφορά σχετικά με κοπή δένδρων πουρναριού στον Εθνικό
Δρυμό Αίνου. Όπως πάντα, οι αναφορές κοινοποιήθηκαν τόσο στην Διεύθυνση Δασών
Κεφαλληνίας, όσο και στον κ. Κουρή.
• Ο κ. Μήτσαινας ζητώντας τον λόγο από την Πρόεδρο, αναφέρεται σε μια πρόταση
συνεργασίας που έλαβε ο Φορέας από το νεοσύστατο Γραφείο Περιβαλλοντικής Έρευνας &
Οικοτουρισμού – Wildlife Sense. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα μελέτης και προστασίας
απειλούμενων ή ενδημικών ειδών και οικοσυστημάτων της Κεφαλονιάς. Τα δύο κυριότερα
είδη που αφορούν το πρόγραμμα είναι οι θαλάσσιες χελώνες (Caretta caretta) και η
κεφαλληνιακή Ελάτη (Abies cephalonica). Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής θα παρέχονται
εθελοντές, οι οποίοι θα συνδράμουν στις δράσεις Επόπτευσης/Φύλαξης, ενώ ο Φορέας θα
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αναλάβει να τους ενημερώσει και να τους εκπαιδεύσει σε επιστημονικά θέματα που αφορούν
τον Δρυμό.
Ο κ. Κουρής ρωτά αν ο Φορέας έχει στην διάθεσή του το καταστατικό λειτουργίας τους.
Ο κ. Μήτσαινας απαντά ότι προσκομίστηκε η άδεια ερευνών για τις θαλάσσιες χελώνες
στην Κεφαλονιά, όπως εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και
Θήρας του Υ.Π.Ε.Κ.Α..
Ο κ. Κουρής επισημαίνει ότι το αντικείμενο της έρευνας δεν συνάδει με αυτό του
Φορέα, οπότε δεν βλέπει πως μπορεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνεργασία.
Ο κ. Μήτσαινας απαντά ότι η συνεργασία έχει σκοπό να διαθέσουν εθελοντές, όπως είχε
γίνει αντίστοιχα πέρυσι με τον Σύλλογο του Κατελειού.
Η Πρόεδρος συμφωνεί με τον κ. Κουρή, αν η άδεια έχει δοθεί μόνο για την μελέτη των
θαλάσσιων χελωνών και όχι για την κεφαλληνιακή Ελάτη (Abies cephalonica).
Η κ. Λάγιου αναφέρει ότι πρόκειται για CITES, γι’ αυτό η άδεια δόθηκε από την
Διεύθυνση Αισθητικών Δασών.
Μετά από σχετική ερώτηση του κ. Κουρή, ο κ. Μήτσαινας απαντά ότι η Σύμβαση
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
ρυθμίζει το διεθνές εμπόριο ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που
απειλούνται με εξαφάνιση.
Ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι πέρυσι στην συνεργασία με τον Σύλλογο Κατελειού για
την Μελέτη και την Προστασία της Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζωής, παρόλο που το
αντικείμενό τους δεν ταίριαζε αμιγώς με το αντικείμενο του Φορέα, οι εθελοντές τους είχαν
συνδράμει στις δράσεις Επόπτευσης/Φύλαξης, παρέχοντας τουλάχιστον ένα άτομο
ημερησίως στην διάθεση του Φορέα.
Η Πρόεδρος θεωρεί ότι φέτος δεν θα είναι απαραίτητη η συνδρομή τους, αν προσληφθεί
εγκαίρως για την θερινή περίοδο το εποχιακό προσωπικό του Φορέα.
Η γνώμη του κ. Μαχαίρα είναι ότι στην περίπτωση που καθυστερήσει η πρόσληψη του
εποχιακού προσωπικού, η συνεργασία αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εναλλακτική λύση
ενίσχυσης του προσωπικού Επόπτευσης/Φύλαξης.
Ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι μια τέτοια συνεργασία, ως συνέχεια της περσινής, μπορεί
να ωφελήσει και περαιτέρω τον Φορέα, αφού οι εθελοντές, οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο
από το εξωτερικό, μπορούν να λειτουργούν ως φορείς ανάδειξης και διαφήμισης του έργου
και των δράσεων του Φορέα. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες ήρθε με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμά μέσω EVS από εθελόντρια, η οποία είχε
εργαστεί πέρυσι στον Φορέα με το πρόγραμμα του Συλλόγου του Κατελειού. Στο πλαίσιο της
συνεργασίας, αυτό που ζητείται από το Φορέα, είναι η παροχή εκπαίδευσης των εθελοντών
στις Δράσεις του Φορέα και στον Δρυμό, χωρίς να υπάρχει κάποια οικονομική επιβάρυνση.
Ο κ. Μήτσαινας συνεχίζει λέγοντας ότι οι εθελοντές θα εργάζονται στον Φορέα μόνο
όταν δεν θα απασχολούνται στο δικό τους πρόγραμμα.
Ο κ. Κουρής δεν είναι σίγουρος για το αν θα πρέπει ο Φορέας να προχωρήσει σε μια
τέτοια συνεργασία, δεδομένου ότι στο παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι υπήρχαν εθελοντικές
ομάδες που παρέκκλιναν του σκοπού του εθελοντισμού.
Η κ. Λάγιου θεωρεί ότι κάθε βοήθεια είναι δεκτή, αρκεί να υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο
για το που και πόσοι μπορούν να συμμετάσχουν.
Ο κ. Μαχαίρας ρωτά αν υπάρχει κάποια χρηματική αποζημίωση για τους εθελοντές που
θα απασχοληθούν μέσω του προγράμματος EVS.
Η κ. Λυσίτσα, απαντά θετικά και συγκεκριμένα ότι πρόκειται για το ποσό των 540 ευρώ
μηνιαίως, τα οποία καλύπτουν την διαμονή, την διατροφή, την μετακίνησή τους κ.λπ.
Επιπλέον αυτών δίνεται και το ποσό των 95 ευρώ ως επίδομα εθελοντή.
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Ο κ. Μαχαίρας πιστεύει ότι τα χρήματα μπορούν να μείνουν και στην τοπική αγορά,
αφού για παράδειγμα ένα τοπικό εστιατόριο θα προσφέρει την καθημερινή τους διατροφή. Ο
κ. Μαχαίρας δεν θεωρεί ότι οι εθελοντές αποτελούν βάρος, αλλά μπορούν εκτός από την
εθελοντική εργασία, να συνεισφέρουν ακόμα και στην τοπική οικονομία.
Η κ. Λάγιου συμφωνεί με τον κ. Μαχαίρα και προσθέτει ότι προϋπόθεση για την
εθελοντική εργασία είναι να μπορείς να την εντάξεις στο δικό σου πρόγραμμα, με
συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Ο κ. Μαχαίρας συμπληρώνει ότι εκτός από την εθελοντική εργασία, θα πρέπει τα άτομα
που θα έρθουν να γνωρίσουν τον τόπο και την τοπική κουλτούρα.
Η κ. Λυσίτσα, τονίζει ότι ούτως ή άλλως αυτό ακριβώς ορίζει και το πρόγραμμα EVS,
πέρα από την εθελοντική εργασία θα πρέπει ο Φορέας να φροντίσει για την διαμονή τους και
την προσαρμογή τους στην Κεφαλονιά.
Ο κ. Μαχαίρας απαντά ότι το γνωρίζει πολύ καλά το πρόγραμμα, αφού για δύο χρόνια
ήταν συντονιστής και ξέρει πολύ καλά το πόσο πολύ δουλειά έχει γίνει.
.

Θέμα 4ο: Απολογισμός Δράσεων για το 2012 - Προγραμματισμός Δράσεων για το
2013
Ο κ. Μήτσαινας, ενημερώνει ότι το συγκεκριμένο θέμα είχε προστεθεί στην ημερήσια
διάταξη της σημερινής συνεδρίασης, ενώ παράλληλα μας ήρθε και εντολή από το Υ.Π.Ε.Κ.Α.
να αποστείλουμε τον απολογισμό των Δράσεων για το 2012.
Για τον απολογισμό των Δράσεων, συνεχίζει ο κ. Μήτσαινας, έχει προετοιμαστεί ένα
πολυσέλιδο κείμενο με φωτογραφικό υλικό, το οποίο μπορεί να αποτελέσει βάση για τα
πεπραγμένα του 2012 και ίσως και για την έκδοση φυλλαδίου, στο πλαίσιο της προσπάθειας
που κάνει ο Φορέας ‘να βγει προς τα έξω’. Το κείμενο αυτό προετοιμάστηκε από τον κ.
Γεώργιο Μήτσαινα, Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα, τον κ. Μιχαήλ Ξανθάκη, Δρ.
Δασολόγο του Φορέα και από την κ. Γεωργία Λυσίτσα, MSc Δασολόγο του Φορέα.
Περιλαμβάνει έναν απολογισμό των Δράσεων του Φορέα, για τις δράσεις της
Παρακολούθησης, για την Δράση της Επόπτευσης/Φύλαξης, για το Πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης του Φορέα, αλλά και γενικότερα για όλες
τις δραστηριότητες του Φορέα για το έτος 2012.
Συνεχίζοντας την ενημέρωση, ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η
πλειοψηφία των Δράσεων, όπως προβλέπονται από το Τεχνικό Δελτίο του Φορέα. Η μόνη
καθυστέρηση έχει υπάρξει στην προκήρυξη του Ανοιχτού Διαγωνισμού που αφορά στο
Υποέργο 2 με τίτλο «Παραγωγή Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού». Ο Διαγωνισμός έχει
σταλεί από τις 09.04.2012 στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και για την έγκρισή του, ζητήθηκε η
τροποποίηση στην περιγραφή του φυσικού του αντικειμένου. Η τροποποίηση αυτή έγινε από
το Φορέα και αναμένονται πλέον οι σχετικές εγκρίσεις.
Επιπλέον, όταν στάλθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς στο
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για προέγκριση τα κείμενα των δύο μελετών “Μελέτη Διαχειριστικού Σχεδίου
της Προστατευόμενης Περιοχής” και “Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή
ζώνη του Εθνικού Δρυμού Αίνου”, διαπιστώθηκε ότι έπρεπε να αποτελούν ξεχωριστά
Υποέργα του Τεχνικού Δελτίου. Άρα, ο Προγραμματισμός Δράσεων για το έτος 2013,
προβλέπει την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου, την προκήρυξη του
Ανοιχτού Διαγωνισμού που αφορά στο Υποέργο 2 με τίτλο «Παραγωγή Έντυπου και
Ψηφιακού Υλικού», καθώς και των δύο προαναφερομένων μελετών και τέλος, την
προκήρυξη μερικών μικρών Δράσεων που απομένουν ακόμα, ήτοι: “Καθαριότητα χώρων
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εργασίας προσωπικού φορέα”, “Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης
συγκεκριμένων ειδών ορνιθοπανίδας εντός της ΖΕΠ του Φορέα, καθ’ εφαρμογή της
κοινοτικής οδηγίας 79/409”, “Προμήθεια συσκευών επιστημονικού εξοπλισμού” και
“Κατασκευή και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων”. Σημαντικό, επίσης για το 2013 θα
είναι και η ολοκλήρωση της μελέτης της περίφραξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου.
Ο κ. Μήτσαινας συνεχίζει, λέγοντας ότι ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν με την κ.
Κούρτελη, προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του
Υ.Π.Ε.Κ.Α., είναι η κατάθεση ενός ξεχωριστού Τεχνικού Δελτίου, όταν πλέον θα έχει
ωριμάσει το προγραμματιζόμενο έργο που αφορά στην επιδιόρθωση/αποκατάσταση της
περίφραξης του Εθνικού Δρυμού. Με αυτό τον τρόπο δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις.
Η Πρόεδρος προσθέτει ότι στην συνάντηση της με τον Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, ειπώθηκε
ότι θα μας βοηθήσουν σε οτιδήποτε και αν χρειαστεί ο Φορέας πάνω σε αυτό το θέμα.
Ο κ. Μήτσαινας συνεχίζει, συνοψίζοντας ότι θα πρέπει να κλείσει η μελέτη, να υπάρχει
μια πρώτη έγκρισή της, να έχει συνταχθεί εν τω μεταξύ και ένα σχέδιο προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και της Περιφερειακής
Ενότητας Κεφαλληνίας και όλα αυτά μαζί με το Τεχνικό Δελτίο να σταλούν στο Υ.Π.Ε.Κ.Α..
Αργότερα θα προκηρυχθεί το έργο και θα συμβασιοποιηθεί.
Ο κ. Κουρής απαντά ότι για κάτι τέτοιο θα χρειαστεί απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
Ο κ. Μήτσαινας απαντά ότι το γνωρίζει, όμως πριν από αυτό θα πρέπει να λυθεί το
πρόβλημα της απόκλισης των ορίων του πυρήνα του Δρυμού, υπενθυμίζοντας ότι η έκταση
του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού στο Ρούδι, όπως υπολογίστηκε από την υλοποιηθείσα
εργασία πεδίου ανέρχεται σε 4.045 στρέμματα, ενώ η αντίστοιχη έκταση, με βάση το πιο
πρόσφατο Διαχειριστικό Σχέδιο (1996) είναι ίση με 5.460 στρέμματα, ήτοι μια αξιοσημείωτη
διαφορά 1.415 στρεμμάτων. Γι’ αυτό το θέμα θα ενημερώσει τα μέλη του Δ.Σ. ο κ.
Ξανθάκης.
Ο κ. Ξανθάκης υπενθυμίζει στα μέλη του Δ.Σ. ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε
αποφασισθεί να προχωρήσει ο Φορέας σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να
υλοποιηθεί το έργο της αποκατάστασης/επιδιόρθωσης της περίφραξης του Εθνικού Δρυμού
και θεωρώντας ως έγκυρα τα όρια που ορίζει το Βασιλικό Διάταγμα του Δρυμού. Ο Φορέας,
αρχικά, προχώρησε στην αναζήτηση του συνημμένου χάρτη που συνοδεύει το συμβόλαιο
αγοραπωλησίας του Δρυμού, στο Υποθηκοφυλακείο όπου και τελικά δεν ήταν δυνατή η
εύρεσή του. Στην συνέχεια, και με την βοήθεια του κ. Μπουρμπούλη, Νομικού Συμβούλου
του Φορέα, ο χάρτης αναζητήθηκε στα αρχεία του τότε συμβολαιογράφου κ. Αυγερινού, ο
οποίος είχε συντάξει και το συμβόλαιο. Ο κ. Μπουρμπούλης, επισήμανε ότι η περιγραφή των
ορίων στο συμβόλαιο υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης οριοθέτησης. Το συμβόλαιο μαζί με
τον συνημμένο χάρτη βρέθηκαν στο συμβολαιογραφείο της κ. Καλογηράτου, η οποία
διατηρεί το αρχείο του κ. Αυγερινού. Μετά τον έλεγχο του χάρτη, επιβεβαιώθηκε ότι
πράγματι η έκταση του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού στο Ρούδι, είναι ίση με 5.460
στρέμματα. Ο συνημμένος στο συμβόλαιο χάρτης δίνεται στα μέλη του Δ.Σ. Η έκταση
εμβαδομετρήθηκε επί χάρτου 1:20000, με εμβαδόμετρο της τότε εποχής, που σημαίνει ότι ναι
μεν έγινε κάποια εμβαδομέτρηση, η οποία όμως επισύρει κάποια υποκειμενικότητα.
Ο κ. Μήτσαινας διευκρινίζει ότι η περιγραφή του συμβολαίου περιλαμβάνει τοπωνύμια
τα οποία έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα στον χάρτη. Για παράδειγμα, στον χάρτη η μονή
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Γρούσπας έχει τοποθετηθεί σε υψόμετρο 300 μέτρων, ενώ στην πραγματικότητα η
συγκεκριμένη μονή βρίσκεται σε υψόμετρο 450 μέτρων.
Ο κ. Ξανθάκης συνεχίζει, λέγοντας ότι για την εύρεση των συγκεκριμένων, υπό
αναζήτηση τοποθεσιών, το προσωπικό απευθύνθηκε στον κ. Γ. Δευτεραίο, κτηνοτρόφο της
περιοχής, ο οποίος υπέδειξε αδρώς ότι το τοπωνύμιο ‘Δεξαμενή του Αγίου’ βρίσκεται στην
θέση Παλαιόστερνα του Εθνικού Δρυμού, το οποίο, όμως δεν φαίνεται να είναι κοντά στην
θέση του χάρτη του συμβολαίου.
Σε κοινή αυτοψία με την Διεύθυνση Δασών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις
31.01.2013, έγινε προσπάθεια εντοπισμού των τοποθεσιών με την κ. Λύτρα, Διευθύντρια της
Διεύθυνσης Δασών και τον κ. Α. Γιαλούμη, Δασοπόνο της ίδιας Διεύθυνσης. Παράλληλα, ο
Φορέας αναζητά άτομα, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία να γνωρίζουν την περιοχή και
τα τοπωνύμιά της.
Η κ. Λάγιου παρατηρεί πάνω στον χάρτη ότι για την περιοχή του Αίνου, η περίφραξη
φαίνεται να ακολουθεί σχεδόν πιστά τα όρια όπως περιγράφονται. Όμως, όσον αφορά την
περιοχή του Ρουδίου, πρέπει να υπάρχει λόγος που η περίφραξη ακολουθεί εντελώς
διαφορετική πορεία.
Ο κ. Μήτσαινας θεωρεί ότι εξαιτίας της λανθασμένης απεικόνισης τοποθεσιών, η
κατάσταση γίνεται περίπλοκη και θα πρέπει να διευκρινισθεί ποια θα θεωρηθούν ως ορθά.
Ο κ. Τομπαζιώτης αναφέρει ότι στα συμβόλαια, το εμβαδό των εκτάσεων αναφέρεται
αδρώς, γι’ αυτό θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βάση στην περιγραφή των ορίων και των
συνόρων. Στη Διεύθυνση Δασών, σε περιπτώσεις αναδασωτέων περιοχών που εμφανίζονται
αποκλίσεις, εξαιτίας των μέσων που διέθεταν τότε οι υπηρεσίες, ακολουθείται πάντα η
γραμμή του σχεδίου και όχι το εμβαδό που αναφέρεται.
Ο κ. Μήτσαινας τονίζει ξανά ότι το πρόβλημα παρατηρείται μόνο σε μία περιοχή του
Ρουδίου και παρόμοιο δεν εντοπίζεται αλλού.
Η κ. Λάγιου συμπληρώνει ότι και η απόκλιση έκτασης των 1.415 στρεμμάτων είναι
πολύ μεγάλη.
Η κ. Κατσούνη προτείνει ο Φορέας να απευθυνθεί στον κ. Σταματελάτο, κάτοικο Σάμης,
ο οποίος ήταν ορειβάτης παλιότερα και θα πρέπει να γνωρίζει καλά την περιοχή.
Ο κ. Μήτσαινας απαντά ότι έχει απευθυνθεί στον Ορειβατικό Σύλλογο, στην περίπτωση
που γνωρίζουν κάποιον που να έχει καλή γνώση της περιοχής και των τοπωνυμίων της.
Ο κ. Μαχαίρας ρωτά αν υπάρχουν διεκδικούμενες περιοχές σε όλο το μήκος της
περιμέτρου.
Ο κ. Μήτσαινας απαντά ότι βάση του συμβολαίου ο Δρυμός συνορεύει με ιδιωτικά
δάση, ενώ ο κ. Ξανθάκης προσθέτει ότι στο συγκεκριμένο σημείο το συμβόλαιο αναφέρει ότι
συνορεύει με ιδιωτικό δάσος, ιδιοκτησίας κ. Κοσμάτου.
Ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι για τα συγκεκριμένο θέμα έχει γίνει η περισσότερη
δουλειά, αλλά χρειάζεται ακόμα να λυθούν ορισμένα ζητήματα, ώστε να προχωρήσει η
οριστικοποίηση της μελέτης.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 1η)
Το κείμενο του Απολογισμού των Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Αίνου για το έτος 2012, καθώς και τον Προγραμματισμό των Δράσεων του Φορέα για το έτος
2013.
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• Σε αυτό το σημείο, παίρνοντας τον λόγο η κ. Λυσίτσα, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ.
ότι εξετάζονται τρόποι ένταξης του Φορέα στο δίκτυο Eurosite. Πρόκειται για ένα
Πανευρωπαϊκό δίκτυο κυβερνητικών και μη οργανισμών με σκοπό την μεταξύ τους
συνεργασία σε θέματα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ανταλλάσοντας απόψεις και
προωθώντας εμπειρίες σε περιβαλλοντικά θέματα. Αριθμεί περίπου 70 μέλη από 23
ευρωπαϊκές χώρες. Από την Ελλάδα, συμμετέχουν 5 ελληνικοί οργανισμοί, ανάμεσα τους και
δύο Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ήτοι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Σαμαριάς και ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα. Το δίκτυο
αυτό διοργανώνει διάφορα συνέδρια και εργαστήρια, με στόχο να παρασχεθεί βοήθεια στους
Φορείς σε θέματα που αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων τους.

Θέμα 5ο: Θέματα προσωπικού Φορέα.
• Ο κ. Μήτσαινας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι πρόσφατα ελήφθη η υπ’ αριθμ. οικ.
2/840/00222/04.01.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 37 Β’/14.01.2013) με την οποία καθορίζονται οι
αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που
απασχολείται στα Ν.Π.Ι.Δ. και τις ΔΕΚΟ της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της
παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012. Αυτό που παραμένει ασαφές χωρίς να
υπάρχει και κάποια σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο μέχρι και σήμερα, είναι ο τρόπος
με τον οποίο θα εφαρμοστούν οι παραπάνω διατάξεις. Σε συνεργασία με άλλους Φορείς αλλά
και με την κ. Μ. Γαλιατσάτου, Φοροτεχνικό του Φορέα, αυτό που φαίνεται ότι πρέπει να
γίνει ως πρώτο βήμα είναι η έκδοση διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης του προσωπικού, τις
οποίες θα πρέπει να εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα. Η κατάταξη ισχύει από
01.01.2013 και διενεργείται σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και το χρόνο
προϋπηρεσίας που έχει αναγνωριστεί για την μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Οδηγίες
για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων έχουν δοθεί με σχετικό έγγραφο από το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ η κ. Λάγιου
έστειλε και τις αντίστοιχες εγκυκλίους που αφορούσαν την εφαρμογή του ενιαίου
μισθολογίου στην υπηρεσία της. Αυτό που προτείνεται και από την κ. Γαλιατσάτου, είναι οι
μισθοί του προσωπικού να παραμείνουν ως έχουν έως ότου διευκρινισθούν όλες οι
λεπτομέρειες της ένταξης στο ενιαίο μισθολόγιο, οπότε και οι οποιεσδήποτε προσαρμογές
που θα γίνουν θα έχουν αναδρομική ισχύ από 01.01.2013.
Ο κ. Μαχαίρας απαντά σε σχετική ερώτηση του κ. Μήτσαινα, ότι στον Φορέα
Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού ήδη εφαρμόστηκαν οι διατάξεις από την αρχή του έτους.
Η Πρόεδρος θεωρεί ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί στην επόμενη
Συνεδρίαση, αφού όπως ανέφερε και ο κ. Μήτσαινας, προς το παρόν έχουν ανασταλεί οι
μισθοδοσίες του προσωπικού έως ότου ληφθεί η επόμενη επιχορήγηση.
Ο κ. Κουρής θεωρεί ότι εφόσον μας ζητείται εφαρμογή νόμου, δεν είναι απαραίτητη μια
σχετική απόφαση από το Δ.Σ. του Φορέα, το ίδιο ίσχυσε και στην περίπτωση της
Περιφερειακής Ενότητας, όπου για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου δεν πάρθηκε
απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Ο κ. Μήτσαινας απαντά ότι ίσως θα χρειασθούν όμως εγκρίσεις του Δ.Σ. για τις
διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης του προσωπικού.
• Η Πρόεδρος σε αυτό το σημείο επαναφέρει το αίτημα του κ. Γιώργου Ισμαήλου, ΔΕ
Επιμελητή-Ξεναγού Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής του Φορέα, το οποίο είχε
συζητηθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Με το αίτημά του, ο κ. Ισμαήλος είχε
ζητήσει την αναθεώρηση της μισθολογικής του κατάταξης, καθώς, όπως ισχυρίζεται, η β’
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ομάδα της 8ης κατηγορίας στην οποία έχει ενταχθεί μισθολογικά, όπως αυτή ορίζεται στην
υπ’ αρίθμ. 49524/2362/2008 Απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας & Οικονομικών και
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1414Β’, 17.07.2008) δεν συνάδει με την
θέση στην οποία προσελήφθη.
Ο κ. Μπουρμπούλης, αναφέρει ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί εύκολα να
θεμελιωθεί νομικά το αίτημα του κ. Ισμαήλου. Προσελήφθη σε μια συγκεκριμένη ειδικότητα,
βάση της οποίας έγινε και η μισθολογική του κατάταξη. Παρόλο που υπάρχει το
προηγούμενο με τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού, ίσως να
μην είναι νομικά σωστό το Δ.Σ. να αποφασίσει για την κατάταξή του.
Ο κ. Ισμαήλος απαντά ότι κατά την γνώμη του η 8η μισθολογική κατηγορία
περιλαμβάνει κυρίως προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και δεν βλέπει πως μπορεί η
ειδικότητα με την οποία προσλήφθηκε να εντάσσεται σε αυτήν την κατηγορία, κυρίως δε με
τα προσόντα που ζητούσε η θέση αυτή και τα οποία διαθέτει. Αντίθετα, η 1η κατηγορία
περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, υπάλληλους γενικά, με άλλα λόγια περιλαμβάνει όλες
εκείνες τις ειδικότητες που δεν μπορούν να ενταχθούν στις υπόλοιπες κατηγορίες. Ο κ.
Ισμαήλος, συνεχίζει, λέγοντας ότι προσελήφθη βάση των επικουρικών προσόντων, καθώς δεν
διέθετε το βασικό πτυχίο του Επιμελητή-Ξεναγού Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής,
στα υπόλοιπα προσόντα του όμως συγκαταλέγονται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής
γλώσσας, η γνώση Η/Υ και όλες οι απαραίτητες άδειες οδήγησης.
Η κ. Λάγιου ρωτά αν υπάρχει κάποια απάντηση γι’ αυτό το θέμα από το Α.Σ.Ε.Π. και ο
κ. Μήτσαινας απαντά ότι το Α.Σ.Ε.Π. δεν έχει αρμοδιότητα σε αυτό το θέμα. Το ίδιο απαντά
και ο κ. Ισμαήλος, ο οποίος επικοινώνησε και προσωπικά με το Α.Σ.Ε.Π.
Η κ. Λάγιου ρωτά ποιος είναι υπεύθυνος για την μισθολογική κατάταξη του κ.
Ισμαήλου.
Ο κ. Μπουρμπούλης αναφέρει ότι ο κ. Ισμαήλος προσελήφθη με την προκηρυγμένη
ειδικότητα και βάση αυτής έγινε και η μισθολογική του κατάταξη. Κατά την γνώμη του κ.
Μπουρμπούλη, το Δ.Σ. του Φορέα είναι αναρμόδιο να αποφασίσει για αλλαγή στην
κατηγορία κατάταξης.
Ο κ. Μήτσαινας απαντά ότι ο Φοροτεχνικός του Φορέα κατατάσσει μισθολογικά το
προσωπικό, βασιζόμενος στις αντίστοιχες ειδικότητες πρόσληψης, όπως αυτές περιγράφονται
στην υπ’ αρίθμ. 49524/2362/2008 Απόφαση.
Ο κ. Ισμαήλος τονίζει ότι μετά από σχετική ερώτησή του προς τον Φοροτεχνικό του
Φορέα, πληροφορήθηκε ότι η κατάταξή του στην 8η κατηγορία έγινε επειδή η ειδικότητα του
δεν αναφέρεται σε καμία άλλη κατηγορία.
Η κ. Λάγιου συμφωνεί ότι δεν μπορεί με απόφασή του το Δ.Σ. να αλλάζει την
μισθολογική κατηγορία των υπαλλήλων, αρμόδια υπηρεσία για τέτοιου είδους θέματα είναι
το Υπουργείο Εργασίας.
Ο κ. Ισμαήλος αναφέρει ότι απευθύνθηκε τόσο στο Α.Σ.Ε.Π. το οποίο του απάντησε ότι
δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους, όσο και στον Επόπτη Εργασίας, ο οποίος του απάντησε
ότι θα πρέπει να κινηθεί δικαστικά για την επίλυση του θέματος, κάτι που δεν είναι πρόθυμος
να κάνει, λόγω της πολύ καλής συνεργασίας που έχει με τον Φορέα και η οποία δεν επιθυμεί
σε καμία περίπτωση να διαταραχθεί.
Η κ. Λάγιου προτείνει να απευθυνθεί ο Φορέας προς τον Επόπτη Εργασίας, ο οποίος ως
αρμόδιος, μπορεί να δώσει μια επίσημη απάντηση για την σωστή μισθολογική κατάταξη του
κ. Ισμαήλου.
Απευθυνόμενος προς τον κ. Ισμαήλο, ο κ. Μπουρμπούλης ρωτά αν ο Φοροτεχνικός
επικαλέστηκε κάποιον νόμο που να αιτιολογεί τη συγκεκριμένη κατάταξη.
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Ο κ. Ισμαήλος απαντά αρνητικά και συνεχίζει, λέγοντας ότι η κατάταξη έγινε, όπως
προείπε, με την αιτιολογία ότι η ειδικότητά του δεν περιλαμβάνεται σε καμία άλλη
κατηγορία.
Ο κ. Μήτσαινας απαντά ότι η 8η κατηγορία είναι η μόνη που περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων την ειδικότητα των φυλάκων, η οποία θεωρήθηκε παρεμφερής με την εργασία του κ.
Ισμαήλου στον Φορέα.
Η κ. Λάγιου επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να γίνει ερώτημα προς το Υπουργείο
Εργασίας, ως αρμόδια υπηρεσία.
Ο κ. Μπουρμπούλης ζητά να αναβληθεί το θέμα έως το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο,
έτσι ώστε να έρθει σε επαφή με την Φοροτεχνικό και να προετοιμάσει καλύτερα την
εισήγησή του, διότι από παρανόηση θεώρησε ότι η μισθολογική κατάταξη βασίζεται σε
κριτήρια κάποιας νομοθεσίας.
Η Πρόεδρος συμφωνεί και προτείνει να διερευνηθεί εκ νέου το συγκεκριμένο θέμα,
άλλωστε αν τελικά αλλαχθεί η κατάταξη, αυτή θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία
πρόσληψης του κ. Ισμαήλου.
• Η Πρόεδρος αναφέρει ότι έχει κλείσει ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με την κ. Ελένη Κουμαριώτη, ΔΕ
Διοικητικού/Γραμματέα. Στην υπογραφείσα σύμβαση, προβλέπεται ότι η διάρκειά της είναι
για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος του 2015, κατόπιν σχετικής απόφασης
του Δ.Σ. Συνεπώς, το Δ.Σ. θα πρέπει σήμερα να αποφασίσει για την παράταση ή όχι της
συγκεκριμένης σύμβασης.
Η Πρόεδρος, δίνει τον λόγο στον κ. Μήτσαινα, Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα, ο
οποίος, συνέταξε την αξιολόγηση της και την οποία στην συνέχεια διαβάζει προς τα μέλη του
Δ.Σ.
Ο κ. Μήτσαινας, μεταξύ των άλλων, ενημερώνει ότι η κ. Κουμαριώτη ανέλαβε την
Γραμματειακή/Διοικητική υποστήριξη του έργου του Φορέα και αναφέρει ότι από την
ημερομηνία πρόσληψής της στις 17.01.2012 μέχρι σήμερα, έχει επιτυχώς φέρει εις πέρας τις
εργασίες που της έχουν ανατεθεί. Συνεπώς προτείνει την παράταση της σύμβασής της μέχρι
το τέλος του προγράμματος που υλοποιεί ο Φορέας, ήτοι μέχρι τις 31.12.2015.
Τα μέλη του Δ.Σ. αποδέχονται την εισήγηση του κ. Μήτσαινα και ο κ. Κουρής ζητά να
γραφεί επιπλέον στα πρακτικά ότι ευχαριστούμε και συγχαίρουμε την κ. Κουμαριώτη για τις
υπηρεσίες που έχει προσφέρει στο Φορέα κατά το χρονικό διάστημα που έχει απασχοληθεί σε
αυτόν.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 2η)
την παράταση της σύμβασης της κ. Ελένης Κουμαριώτη, ΔΕ Διοικητικού/Γραμματέα του
Φορέα, μέχρι το τέλος του προγράμματος που υλοποιεί ο Φορέας, ήτοι μέχρι τις 31.12.2015.
• Σε αυτό το σημείο, η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Μπουρμπούλη, Νομικό
Σύμβουλο του Φορέα, ώστε να ενημερώσει τα μέλη του Δ.Σ., σχετικά με την εκδίκαση της
αγωγής της κ. Αποστολάκη κατά του Φορέα.
Ο κ. Μπουρμπούλης ενημερώνει ότι στις 17 Ιανουαρίου 2013 εκδικάστηκε από το
Μονομελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, η αγωγή της κ. Αποστολάκη, η οποία εργαζόταν στο
Φορέα ως Διοικητικός/Γραμματέας. Με την αγωγή της ζητά να μην αναγνωρισθεί η από
31.12.2010 σύμβαση της ως λήξασα, αλλά να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου
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χρόνου. Δικάσθηκε κατ’ αντιμωλία των διαδίκων, με παρούσα την εκπρόσωπο του Φορέα
την Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Γεωργία Καμάρη, ενώ ως μάρτυρας εξετάστηκε ο κ. Γεώργιος
Μήτσαινας, Διευθυντής/Συντονιστής του Φορέα. Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί μέσα
στο επόμενο τρίμηνο. Το αποτέλεσμα είναι δύσκολο να προβλεφθεί, αλλά κατά την γνώμη
του κ. Μπουρμπούλη δεν θα ευδοκιμήσει η αγωγή της κ. Αποστολάκη, διότι με την μέχρι
σήμερα νομολογία των δικαστηρίων τέτοιου είδους αγωγές δεν γίνονται συνήθως δεκτές.
Ο κ. Κουρής σχολιάζει ότι οι συμβάσεις αορίστου χρόνου είναι επισφαλείς για το
δημόσιο και άρα είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτή η αγωγή αυτή από το δικαστήριο.
Ο κ. Μπουρμπούλης αναφέρει ότι λαβή για μια τέτοια αγωγή δόθηκε από έγγραφο της
τέως Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., το οποίο είχε αρκετές ασάφειες στον τρόπο που όριζε τις
εργασιακές συμβάσεις του προσωπικού των Φ.Δ.
Η Πρόεδρος απαντά ότι αμέσως μετά το συγκεκριμένο έγγραφο, στάλθηκε
συμπληρωματικό, διευκρινιστικό έγγραφο που κάλυπτε τις όποιες ασάφειες.
Ο κ. Μπουρμπούλης αναφέρει ότι ουσιαστικά δεν νομολογεί ο Υπουργός και αυτό θα
κριθεί από το δικαστήριο.
• Η Πρόεδρος του Δ.Σ., αναφέρει ότι ο Φορέας θα πρέπει να προχωρήσει στην
προκήρυξη για πρόσληψη μέσω Α.Σ.Ε.Π. εποχιακού προσωπικού Επόπτευσης/Φύλαξης και
για την φετινή θερινή περίοδο, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην ανάλυση της
αυτεπιστασίας του Υποέργου 1. Ακολούθως δίνει τον λόγο στον κ. Μήτσαινα, ώστε να
ενημερώσει τα μέλη του Δ.Σ. σχετικά.
Ο κ. Μήτσαινας ενημερώνει ότι με την ΣΟΧ1/2013 Ανακοίνωση, το σχέδιο της οποίας
έχει ήδη σταλεί στα μέλη του Δ.Σ. για έλεγχο και τίθεται σήμερα για έγκριση, θα
προσληφθούν 1 ΤΕ Δασοπόνος, 3 ΔΕ Ειδικοί Δασικής Προστασίας και 1 ΔΕ ΕπιμελητήςΞεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής με προγραμματιζόμενη διάρκεια σύμβασης
από 01.05.2013 έως 30.10.2013. Επίσης, η συγκεκριμένη Ανακοίνωση περιλαμβάνει και την
πρόσληψη ενός ατόμου με ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας με διάρκεια σύμβασης
εννέα μήνες και όχι πέραν της 31.12.2013. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Φορέα, το
άτομο αυτό θα απασχοληθεί με τις εργασίες που αφορούν στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού
και στο Εργαστήριο Αναγέννησης Ελάτης και Σπανίων & Ενδημικών Φυτών του Εθνικού
Δρυμού Αίνου.
Η Πρόεδρος προτείνει στα μέλη του Δ.Σ. να ορισθεί, από σήμερα κιόλας, τριμελής
Επιτροπή Αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων για τις θέσεις του προσωπικού που θα
προκηρύξει ο Φορέας με την παραπάνω Ανακοίνωση, καθώς αυτήν τη φορά δεν αναμένεται
να υπάρξουν καθυστερήσεις στην έγκρισή της από το ΑΣΕΠ.
Ακολουθεί σύντομη διαλογική συζήτηση, μετά την οποία τα μέλη του Δ.Σ.
ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 3η)
για την 3μελή Επιτροπή Αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων για τις θέσεις
προσωπικού που θα προκηρύξει ο Φορέας μέσω Α.Σ.Ε.Π. (ΣΟΧ1/2013 Ανακοίνωση), ήτοι 5
θέσεις εποχιακού προσωπικού φύλαξης για την θερινή περίοδο έως 31.10.2013 (1 ΤΕ
Δασοπόνος, 3 ΔΕ Ειδικοί Δασικής Προστασίας και 1 θέση ΔΕ Επιμελητή/Ξεναγό Εθνικών
Δρυμών και Χώρων Αναψυχής), και 1 θέση ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας για την περίοδο
έως 31.12.2013 τους:
1. Γεωργία Καμάρη, Ομότ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών, Ειδική Επιστήμονα,
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φορέα.
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2. Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Δρ., Πρόεδρο της Εταιρείας Προστασίας Φύσεως
Κεφαλονιάς & Ιθάκης, εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων, Γραμματέα του Δ.Σ του Φορέα.
3. Γεώργιο Μήτσαινα, Δρ., ΠΕ Βιολόγο, Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα.
Αναπληρωματικό μέλος: Σπύρος Ματιάτος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ομαλών
και Καθαριότητας, εκπρόσωπος του Δήμου Κεφαλονιάς, Μέλος του Δ.Σ. του Φορέα.
Όσον αφορά στο περιεχόμενο της νέας Ανακοίνωσης, ο κ. Μήτσαινας επισημαίνει ότι η
μόνη αλλαγή σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη Ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2012), αφορά στα
απαιτούμενα προσόντα της ειδικότητας του Ειδικού Δασικής Προστασίας (κωδ. θέσης 103).
Τα κύρια προσόντα παρέμειναν ως είχαν, σε σχέση όμως με πέρυσι προστέθηκαν επιπλέον
προσόντα Α’ επικουρίας, στα οποία δεν ζητείται η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η
αλλαγή θεωρήθηκε αναγκαία, εξαιτίας του ότι στις προηγούμενες προκηρύξεις, η συμμετοχή
υποψηφίων που κατείχαν τα απαραίτητα προσόντα για την συγκεκριμένη ειδικότητα ήταν
μικρή και δεν κατέστη δυνατόν να καλυφθούν και οι τρείς θέσεις. Επιπλέον, σε συνεργασία
με το δημόσιο ΙΕΚ Αργοστολίου γίνεται η προσπάθεια να προκύψει επικοινωνία με ΙΕΚ της
Ελλάδας που έχουν δώσει πτυχία αυτής της ειδικότητας, προκειμένου να λάβουν γνώση όσοι
δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι με τα σχετικά προσόντα, κατά την περίοδο της
προκήρυξης. Ο κ. Μήτσαινας τονίζει επιπλέον ότι σε όλες τις σχετικές θέσεις ΔΕ είναι
απαραίτητο η κατοχή του ζητούμενου πτυχίου ΙΕΚ να συνοδεύεται και από τη σχετική
πιστοποίηση από το ΟΕΕΚ.
Η κ. Λάγιου ρωτά αν υπάρχει δυνατότητα η έγκριση του διαγωνισμού από το Α.Σ.Ε.Π.
να δοθεί άπαξ και να μην στέλνεται κάθε χρόνο η σχετική Ανακοίνωση για το εποχιακό
προσωπικό προς έγκριση.
Τόσο η Πρόεδρος όσο και ο κ. Μήτσαινας απαντούν ότι οι προκηρύξεις θα πρέπει να
αποστέλλονται κάθε έτος για έγκριση στο Α.Σ.Ε.Π.
Ο κ. Μήτσαινας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του κ. Κουρή, αναφέρει ότι η ΣΟΧ
1/2013 Ανακοίνωση θα δημοσιευθεί αμέσως μετά την έγκρισή της από το Α.Σ.Ε.Π., με την
πρόθεση ότι το νέο προσωπικό θα ξεκινήσει να εργάζεται από την 1η Μαΐου, εφόσον δοθεί
εγκαίρως η έγκριση.
Ακολούθως η Πρόεδρος θέτει το σχέδιο της ΣΟΧ1/2013 Ανακοίνωσης προς έγκριση, ως
κατωτέρω:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101

Φορέας
Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού
Αίνου

Κεφαλονιά, Νομού
Κεφαλληνίας

ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ

01.05.201331.10.2013

1

102

Φορέας
Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού
Αίνου

Κεφαλονιά, Νομού
Κεφαλληνίας

9 μήνες από την
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ πρόσληψη και όχι
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
πέραν της
31.12.2013

1

ΑΔΑ: ΒΕΑΙ46Ψ848-Ψ0Κ
16
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

103

Φορέας
Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού
Αίνου

Κεφαλονιά, Νομού
Κεφαλληνίας

ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΔΑΣΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

01.05.201331.10.2013

3

104

Φορέας
Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού
Αίνου

Κεφαλονιά, Νομού
Κεφαλληνίας

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
– ΞΕΝΑΓΩΝ
ΕΘΝΙΚΩΝ
ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ
ΧΩΡΩΝ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

01.05.201331.10.2013

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

101

γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον B’ κατηγορίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον B’ κατηγορίας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

102

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας ή
Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας ή
Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ειδικού Δασικής Προστασίας ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον B’ κατηγορίας.

103
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ειδικού Δασικής Προστασίας ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον B’ κατηγορίας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

104

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Επιμελητής- Ξεναγός Εθνικών
Δρυμών και Χώρων Αναψυχής ή Συνοδός Βουνού ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
β) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον B’ κατηγορίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Επιμελητής- Ξεναγός Εθνικών
Δρυμών και Χώρων Αναψυχής ή Συνοδός Βουνού ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον B’ κατηγορίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον B’ κατηγορίας.

Ακολουθεί σύντομη διαλογική συζήτηση, μετά την οποία τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 4η)
Α) τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα για το προσωπικό που προγραμματίζεται να
προσλάβει ο Φορέας μέσω Α.Σ.Ε.Π., καθώς και το λοιπό κείμενο της ΣΟΧ 1/2013
Ανακοίνωσης.
Β) την αποστολή του εγκεκριμένου κειμένου της Ανακοίνωσης στην αρμόδια υπηρεσία του
Α.Σ.Ε.Π. για την τελική έγκριση, συνέχεια της οποίας ο Φορέας θα προβεί στην προκήρυξη
για την πρόσληψη του αιτούμενου προσωπικού.
Σε αυτό το σημείο αποχωρεί από την Συνεδρίαση ο κ. Σ. Μπουρμπούλης, Νομικός
Σύμβουλος του Φορέα.
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Θέμα 6ο: Παραλαβή παραδοτέων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 του Τεχνικού Δελτίου.
• Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο
“Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης”, του 1ου Υποέργου με τίτλο “Πρόγραμμα
για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας” (4ος Άξονας Δράσεων:
Διοικητική Υποστήριξη της Υλοποίησης των Δράσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος), που υλοποιεί ο Φορέας και καθ’ εφαρμογή της από 24.01.2012
υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και της
Αναδόχου της Δράσης, κ. Μαρίας Γαλιατσάτου, Λογίστριας-Φοροτεχνικού, κατετέθησαν
τα παραδοτέα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών της Αναδόχου για το Δ’ τρίμηνο του
2012.
Η 3μελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω Δράσης,
αποτελούμενη από τους κ.κ.:
1.
2.

3.

Γεωργία Καμάρη, Ομότ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών, Ειδική Επιστήμων,
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φορέα,
Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Δρ., Μέλος της Εταιρείας Προστασίας Φύσεως
Κεφαλονιάς & Ιθάκης, εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων, Γραμματέα του Δ.Σ. του Φορέα,
Γεώργιο Μήτσαινα, Δρ., ΠΕ Βιολόγο, Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα,

συνεδρίασε την Τρίτη 12.02.2013 και ώρα 09:30 για την παραλαβή των παραδοτέων.
Ακολούθως, συνέταξε και υπέγραψε το σχετικό Πρακτικό Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών,
το οποίο καταθέτει σήμερα προς έγκριση.
Η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Μήτσαινα, ο οποίος διαβάζει τμήματα από το
Πρακτικό. Συνοψίζει, λέγοντας ότι η Ανάδοχος υλοποίησε όλες τις εργασίες που αφορούσαν
στις λογιστικές υποχρεώσεις του Φορέα για το παραπάνω χρονικό διάστημα, καθ’ εφαρμογή
της υπογραφείσας Σύμβασης και σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική και Ασφαλιστική
Νομοθεσία. Οι εργασίες που υλοποιήθηκαν, περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό έγγραφο
που κατέθεσε η Ανάδοχος (αρ. εισ. 8/09.01.2013) και μνημονεύονται στο Πρακτικό της
Επιτροπής.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως την παραλαβή της εν λόγω Παροχής
Υπηρεσιών από την Ανάδοχο και προτείνει στο Δ.Σ. την έγκριση της πληρωμής της
Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που αυτή παρείχε για το ανωτέρω
χρονικό διάστημα και το οποίο ανέρχεται σε δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ και
εξήντα δύο λεπτά (2.690,62 €), περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων
κρατήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 5η)
α) την έγκριση του από 12.02.2013 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης της
υλοποίησης της Δράσης με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης” του 1ου
Υποέργου του Τεχνικού Δελτίου που υλοποιεί ο Φορέας, με βάση την οποία
παραλαμβάνονται τα παραδοτέα της Αναδόχου, κ. Μαρίας Γαλιατσάτου για το Δ’ τρίμηνο
του 2012 και
β) την έγκριση της πληρωμής της Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στην Παροχή
Υπηρεσιών για το εν λόγω χρονικό διάστημα, ήτοι δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ
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και εξήντα δύο λεπτά (2.690,62 €), περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων
κρατήσεων.
• Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο
“Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση της πανίδας
του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού ΚεφαλονιάςΙθάκης” 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 02.07.2012 υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και του Αναδόχου με την επωνυμία “Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας,
Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος”, με Νόμιμο Εκπρόσωπο τον κ.
Βασίλειο Μποντόζογλου, Αντιπρύτανη Έρευνας & Ανάπτυξης, Πρόεδρο Επιτροπής Ερευνών
και με Επιστημονικό Υπεύθυνο της Δράσης τον κ. Αθανάσιο Σφουγγάρη, Επίκουρο
Καθηγητή του Εργαστηρίου Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Αγροτικού Περιβάλλοντος
του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατετέθησαν από τον Ανάδοχο τα παραδοτέα της Α’ Φάσης της
Δράσης.
Η 3μελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω Δράσης,
αποτελούμενη από τους κ.κ.:
1.

Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Δρ., Μέλος της Εταιρείας Προστασίας Φύσεως
Κεφαλονιάς & Ιθάκης, εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων, Γραμματέα του Δ.Σ. του Φορέα,

2.

Κωνσταντίνα Λάγιου, Δασολόγο, εκπρόσωπο του Υ.Π.Ε.Κ.Α, Μέλος του Δ.Σ. του
Φορέα,
Ιωάννη Μαχαίρα, Δρ. Βιολόγο-Ηθολόγο, Ειδικό Επιστήμονα, Μέλος του Δ.Σ. του
Φορέα,

3.

συνεδρίασε τη Τρίτη 12.02.2013 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.
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 στην Α’ Φάση της Δράσης 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.
Ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι η Επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως την παραλαβή των
παραδοτέων της Α’ Φάσης της ανωτέρω Δράσης από τον Ανάδοχο και προτείνει στο Δ.Σ. την
έγκριση της πληρωμής του Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση αυτής
της Φάσης και το οποίο ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα δύο ευρώ και
σαράντα τρία λεπτά (9.932,43 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.
Μετά από σύντομη συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 6η)
α) την έγκριση του από 12.02.2013 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης της
υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: “Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση και
αειφόρο διαχείριση της πανίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης
περιοχής του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης”, του 1ου Υποέργου του Τεχνικού Δελτίου που
υλοποιεί ο Φορέας και να δοθεί η εντολή στον Ανάδοχο να ξεκινήσει την υλοποίηση της
επόμενης Φάσης της Δράσης.
β) την έγκριση της πληρωμής του Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στην
ολοκλήρωση της Α’ Φάσης της ανωτέρω Δράσης, ήτοι εννέα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα
δύο ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (9.932,43 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των
λοιπών νομίμων κρατήσεων.
• Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο
“Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών μακρομυκήτων (μανιταριών) του Εθνικού
Δρυμού Αίνου” 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 24.07.2012 υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και του Αναδόχου με την επωνυμία “Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών”, που εδρεύει στην Αθήνα, (Α.Φ.Μ.
090145420, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών) με Νόμιμο Εκπρόσωπο τον Καθηγητή κ. Θωμά
Σφηκόπουλο, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης και με
Επιστημονική Υπεύθυνη της Δράσης την κα Ζαχαρούλα Γκόνου-Ζάγκου, Λέκτορα του
Τομέα Οικολογίας & Ταξινομικής του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Παν/μίου Αθηνών, κατετέθησαν από τον Ανάδοχο τα παραδοτέα της Α’ Φάσης της Δράσης.
Η 3μελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω Δράσης,
αποτελούμενη από τους κ.κ.:
1.
2.

3.

Γεωργία Καμάρη, Ομότ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, Ειδική Επιστήμων,
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φορέα,
Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Δρ., Μέλος της Εταιρείας Προστασίας Φύσεως
Κεφαλονιάς & Ιθάκης, εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων, Γραμματέα του Δ.Σ. του Φορέα,
Κωνσταντίνα Λάγιου, Δασολόγο, εκπρόσωπο του Υ.Π.Ε.Κ.Α, Μέλος του Δ.Σ. του
Φορέα,

συνεδρίασε τη Τρίτη 12.02.2013 και ώρα 11:30 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.
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 στην Α’ Φάση της Δράσης 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.
Ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι η Επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως την παραλαβή των
παραδοτέων της Α’ Φάσης της ανωτέρω Δράσης από τον Ανάδοχο και προτείνει στο Δ.Σ. την
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έγκριση της πληρωμής του Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση αυτής
της Φάσης και το οποίο ανέρχεται σε τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00 €),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.
Μετά από σύντομη συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 7η)
α) την έγκριση του από 12.02.2013 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης της
υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: “Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών μακρομυκήτων
(μανιταριών) του Εθνικού Δρυμού Αίνου”, του 1ου Υποέργου του Τεχνικού Δελτίου που
υλοποιεί ο Φορέας και να δοθεί η εντολή στον Ανάδοχο να ξεκινήσει την υλοποίηση της
επόμενης Φάσης της Δράσης.
β) την έγκριση της πληρωμής του Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στην
ολοκλήρωση της Α’ Φάσης της ανωτέρω Δράσης, ήτοι τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια
ευρώ (4.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.
• Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 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 ΚεφαλονιάςΙθάκης” 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 ΛιβανίουΤηνιακού, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, κατετέθησαν από τον Ανάδοχο τα
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 τη Τρίτη 12.02.2013 και ώρα 13:30 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.
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 στην Β’ Φάση της Δράσης εντός της προβλεπόμενης, από την υπογραφείσα
Σύμβαση, προθεσμίας. Τα παραδοτέα περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά έγγραφα που
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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 παραδοτέων της
Β’ Φάσης της ανωτέρω Δράσης από τον Ανάδοχο και προτείνει στο Δ.Σ. την έγκριση της
πληρωμής του Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση αυτής της Φάσης 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 8η)
α) την έγκριση του από 12.02.2013 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 και να δοθεί η εντολή στον Ανάδοχο να ξεκινήσει την υλοποίηση της επόμενης
Φάσης της Δράσης.
β) την έγκριση της πληρωμής του Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στην
ολοκλήρωση της Β Φάσης της ανωτέρω Δράσης, ήτοι δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια
πενήντα ευρώ (18.250,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων
κρατήσεων.
• Η Πρόεδρος του Δ.Σ., ενημερώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο
“Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του
Εθνικού Δρυμού Αίνου” 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 22.10.2012 υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και του Αναδόχου με την επωνυμία
“ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν.–ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ο.Ε. – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ–
Διακριτός τίτλος ΤΕΧΝΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.”, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον
Κωνσταντίνο Κόντο, κατετέθησαν από τον Ανάδοχο τα παραδοτέα της A’ 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, εκπρόσωπος 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 τη Τρίτη 12.02.2013 και ώρα 10:30 για την παραλαβή των ανωτέρω παραδοτέων.
Ακολούθως, συνέταξε και υπέγραψε το σχετικό Πρακτικό Ι.
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Η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Μήτσαινα, ο οποίος διαβάζει τμήματα από το
Πρακτικό. Συνοψίζει, λέγοντας ότι ο η Επιτροπή αφού εξέτασε τα παραδοτέα της Α΄ Φάσης
και σύμφωνα με την σύμβαση ανάθεσης του έργου ζητά από τον Ανάδοχο την συμπλήρωση
της έκθεσης Α΄ Φάσης, με στοιχεία τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως να αποσταλεί στον Ανάδοχο το
πρακτικό της Επιτροπής και να αναμένεται η απάντηση του Αναδόχου εντός 15 ημερών,
οπότε και η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου, προκειμένου να αξιολογήσει τα τελικά
παραδοτέα της Α’ Φάσης και το θέμα να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Φορέα.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού ενημέρωσε επιγραμματικά τα μέλη του Δ.Σ. του Φορέα για
την νέα τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης (Τ.Δ.Π.Π.) του Φορέα,
δίνει το λόγο στον κ. Μήτσαινα (Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα) για μια πιο αναλυτική
περιγραφή των αλλαγών που προτείνονται.
Ο κ. Μήτσαινας ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία για την υποβολή
του τροποποιημένου Τ.Δ.Π.Π., το οποίο και τίθεται σήμερα προς έγκριση. Η τροποποίηση
του Τ.Δ.Π.Π. κρίθηκε απαραίτητη από την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., προκειμένου να
καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της προέγκρισης το σχεδίου του ανοικτού διαγωνισμού που
αφορά στο Υποέργο 2 με τίτλο «Παραγωγή Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού», το οποίο έχει
σταλεί στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. από τις 09.04.2012, καθώς και των δύο μελετών (Διαχειριστικό
Σχέδιο & Λιβαδοπονική Μελέτη) του Τ.Δ.Π.Π., τα τεύχη προκήρυξης των οποίων εστάλησαν
για προέγκριση με τη συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (με την οποία ο
Φορέας έχει υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση) στις 28.11.2012.
Όσον αφορά στο Υποέργο 2, χρειάστηκε να τροποποιηθεί η περιγραφή που υπάρχει
στο Τ.Δ.Π.Π. ως προς το Φυσικό Αντικείμενο και τα παραδοτέα, προκειμένου να
μνημονεύεται πλέον σε αυτά και το ψηφιακό υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του
Υποέργου και το οποίο παραθέτεται αναλυτικά στο σχέδιο του ανοιχτού διαγωνισμού. Ήδη,
ανταποκρινόμενος στην σχετική ανάγκη τροποποίησης, ο Φορέας απέστειλε στις 27.11.2012
το ανάλογα τροποποιημένο Τ.Δ.Π.Π. Εν τω μεταξύ όμως, παρελήφθησαν από την αρμόδια
υπάλληλο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για προέγκριση και τα τεύχη των δύο μελετών, κατά την
εξέταση των οποίων αποφασίστηκε τελικά ότι, καθώς υλοποιούνται με το Ν. 3316/2005, δεν
μπορούν να αποτελούν τμήμα της αυτεπιστασίας, αλλά θα πρέπει να αποτελούν ξεχωριστά
Υποέργα. Επίσης, δεν έγινε δεκτό το αίτημα για υλοποίηση των δύο μελετών όχι με τις
διαδικασίες που προβλέπει ο ανωτέρω νόμος αλλά ως παροχή υπηρεσιών, οπότε και θα
μπορούσαν να παραμείνουν τμήμα της αυτεπιστασίας. Σε ερώτημα του κ. Μήτσαινα, ως προς
το γιατί αυτή η ανάγκη δεν κοινοποιήθηκε νωρίτερα, ώστε να έχει προβλεφθεί στην
προηγούμενη τροποποίηση του ΤΔΕ, η οποία υλοποιήθηκε μόλις στο τέλος του 2011,
αναφέρθηκε ότι τώρα προέκυψε για πρώτη φορά να αντιμετωπίσουν θέμα έγκρισης τευχών
δημοπράτησης μελετών που έχει αποστείλει Φ.Δ., οπότε και εξετάστηκε το θέμα.
Κατόπιν των ανωτέρω, και σε συνέχεια προφορικής και έγγραφης ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας κυρίως κατά το διάστημα 16-25.01.2013 μεταξύ του Φορέα και των
αρμοδίων υπαλλήλων του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (κ. Σ. Ζησοπούλου και κ. Ε. Γκουρβέλου),
αποφασίστηκε να αποσταλεί από τον Φορέα ένα νέο, τροποποιημένο Τ.Δ.Π.Π., στο οποίο να
ενσωματώνονται όλες οι παραπάνω αλλαγές. Με την ευκαιρία της τροποποίησης αυτής, ο κ.
Μήτσαινας πρότεινε στους ανωτέρω υπαλλήλους και έγινε αποδεκτό να πραγματοποιηθεί και
μια επικαιροποίηση του κειμένου της αυτεπιστασίας (Υποέργο 1) κυρίως ως προς τα
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οικονομικά του στοιχεία και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των δράσεων που το
απαρτίζουν, με βάση την μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης του Τ.Δ.Π.Π.
Εν κατακλείδι, στο πλαίσιο της τροποποίησης, αυξάνεται ο αριθμός των Υποέργων του
Τ.Δ.Π.Π. από 2 σε 4, ως εξής:
•

•
•
•

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας
(Προϋπολογισμός: 2.254.494,05 €, έναντι 2.676.855,52 € του υφιστάμενου
Τ.Δ.Π.Π.).
Υποέργο 2: Παραγωγή Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού (Προϋπολογισμός:
133.000,00 €, ήτοι ίδιος με το υφιστάμενο Τ.Δ.Π.Π.).
Υποέργο 3: Μελέτη Διαχειριστικού Σχεδίου Προστατευόμενης Περιοχής
(Προϋπολογισμός: 70.000,00 €, ήτοι ίδιος με το υφιστάμενο Τ.Δ.Π.Π.).
Υποέργο 4: Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την Περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού
Δρυμού Αίνου (Προϋπολογισμός: 40.000,00 €, ήτοι ίδιος με το υφιστάμενο
Τ.Δ.Π.Π.).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου Τ.Δ.Π.Π. ανέρχεται τελικά σε 2.497.494,05 €,
έναντι 2.809.855,52 € του προηγούμενου Τ.Δ.Π.Π. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως α) σε
μειώσεις στους μισθούς του προσωπικού και στην μη πρόσληψη προσωπικού από την αρχή
των προγραμματιζόμενων ημερομηνιών, λόγω σημαντικών καθυστερήσεων εκ μέρους του
Α.Σ.Ε.Π. στην έγκριση των σχετικών Ανακοινώσεων και β) στα ποσά κατακύρωσης των
διαγωνισμών, τους οποίους έχει προκηρύξει ο Φορέας από την έγκριση του προηγούμενου
Τ.Δ.Π.Π. μέχρι σήμερα (οι περισσότεροι διαγωνισμοί που προβλέπει το Τ.Δ.Π.Π. του Φορέα
έχουν ήδη προκηρυχτεί και οι σχετικές συμβάσεις έχουν υπογραφεί) και τα οποία στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι χαμηλότερα των αρχικών προϋπολογισθέντων. Η μείωση
καταγράφεται στο Υποέργο 1, του οποίου ο προϋπολογισμός εμφανίζεται μειωμένος και κατά
το ποσό των 2 μελετών (συνολικά 110.000,00 €), οι οποίες πλέον θα αποτελούν ξεχωριστά
Υποέργα.
Καταλήγοντας, η Πρόεδρος και ο κ. Μήτσαινας ευελπιστούν ότι με την έγκριση αυτής
της τροποποίησης από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. θα τακτοποιηθούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα που
αφορούν στην προκήρυξη και υλοποίηση των ανωτέρω τριών σημαντικών Δράσεων του
Φορέα.
Μετά από την εκτενή συζήτηση που διεξάγεται για τη νέα τροποποίηση του Τ.Δ.Π.Π.
του Φορέα, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 9η):
Α) Την τροποποίηση-συμπλήρωση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του
εγκεκριμένου Τ.Δ.Π.Π. που υλοποιεί ο Φορέας, και το οποίο πλέον απαρτίζεται από 4
Υποέργα, συνολικού προϋπολογισμού 2.497.494,05 €. Ο τίτλος του νέου Τ.Δ.Π.Π. παραμένει
"Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου" και η
περιγραφή του επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Πρακτικών.
Β) Την υποβολή προς έγκριση στην αρμόδια Μονάδα της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του
κειμένου του νέου Τ.Δ.Π.Π., καθώς και του σχεδίου τροποποίησης-συμπλήρωσης
υλοποίησης του Υποέργου 1 με ίδια μέσα (Αυτεπιστασία), με ημερομηνία έναρξης
υλοποίησης την 24.12.2008 και ημερομηνία λήξης την 31.12.2015.
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Θέμα 8ο: Οικονομικά θέματα – Εγκρίσεις.
• Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα, μεταξύ των διαφόρων οικονομικών θεμάτων,
ενημερώνει τα παρευρισκόμενα μέλη ότι o Φορέας βρίσκεται στη διαδικασία συγκέντρωσης
των δικαιολογητικών που θα αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Κ.Α.,
προκειμένου να εκταμιευθεί η επόμενη επιχορήγηση (1η για το έτος 2013), ύψους 70.000,00 €
από τις πιστώσεις του Έργου 2011ΣΕ07580012 «Προστασία και Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου» της ΣΑΕ 075/8 (κωδικός MIS: 323368). Στο
πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, πρέπει να οριστεί από το Δ.Σ. του Φορέα ο Οικονομικός
Υπεύθυνος για την είσπραξη της σχετικής επιταγής. Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος προτείνει
να ορισθεί ως Οικονομικός Υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη ενέργεια, ο κ. Γεώργιος
Μήτσαινας, Διευθυντής/Συντονιστής του Φορέα, όπως έχει γίνει άλλωστε και σε ανάλογες
περιπτώσεις στο παρελθόν.
Ακολουθεί σύντομη διαλογική συζήτηση μετά την οποία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 10η)
να ορισθεί ο κ. Γεώργιος Μήτσαινας, Διευθυντής/Συντονιστής του Φορέα ως Οικονομικός
Υπεύθυνος για την παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Κ.Α. της επιταγής της
επιχορήγησης προς τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, ύψους 70.000,00 €.
• Στη συνέχεια, όπως σε κάθε Δ.Σ., ο κ. Μήτσαινας αναφέρεται στις λειτουργικές
δαπάνες του Φορέα από το ταμείο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., οι οποίες τίθενται προς έγκριση:
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2012

Τέλη κυκλοφορίας οχήματος
Φορέα 2013 (ΚΕΖ-4390)

Κατάθεση ΕΤΕ
α/α 153
33115959-7

21.12.2012

Τελη κυκλοφορίας 2012

266,90 €

28.12.2012

κ. Γεώργιο Μήτσαινα

1.860,92 €

Μισθοδοσία 12.2012, ∆Χ

33357411-7

28.12.2012

κ. Βασιλική Καραγιάννη

1.647,26 €

Μισθοδοσία 12.2012, ∆Χ

33357412-5

28.12.2012

κ. ∆ιονυσία Σπανού

1.151,86 €

Μισθοδοσία 12.2012, ∆Χ

33357413-3

28.12.2012

κ. Μιχαήλ Ξανθάκη

1.292,87 €

Μισθοδοσία 12.2012, ∆Χ

33357414-1

28.12.2012

κ. Κωνσταντίνο Βολτέρα

1.057,93 €

Μισθοδοσία 12.2012, ∆Χ

33357415-0

28.12.2012

κ. Παναγιώτη Μινέτο

757,61 €

Μισθοδοσία 12.2012, ∆Χ

33357416-8

28.12.2012

κ. Ελένη Κουμαριώτη

1.082,49 €

Μισθοδοσία 12.2012, ∆Χ

33357417-6

28.12.2012

κ. Αριστέα Αμίτση

1.134,80 €

Μισθοδοσία 12.2012, ∆Χ, EA

33357418-4

28.12.2012

κ. Γεώργιο Ισμαήλο

1.004,21 €

Μισθοδοσία 12.2012, ∆Χ

33115960-1

28.12.2012

κ. Γεωργία Λυσίτσα

983,09 €

Μισθοδοσία 12.2012, ∆Χ

33357422-2

28.12.2012

κ. Γεώργιο Ισμαήλο

75,76 €

Επίδομα Άδειας 2012

33357423-1

28.12.2012

κ. Γεωργία Λυσίτσα

34,83 €

Επίδομα Άδειας 2012

33357419-2

28.12.2012

ΕΛΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

56,85 €

33357420-6

28.12.2012

Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδρομείων

302,40 €

Συνδρομή Ταχ. Θυρίδας
2013
Τέλη λειτουργίας για
σταθμούς κινητής υπηρεσίας

33357421-4

31.12.2012

κ. Γεωργία Καμάρη

436,20 €

Εκτός έδρας δαπάνες για
συμμετοχή στην Ημερίδα του
Φορέα και στην
8η/17.12.2012 Συνεδρίαση
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του ∆.Σ. του Φορέα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
33357424-9

10.01.2013

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Α.Π.Θ.

2.500,00 €

33357425-7

10.01.2013

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΕ

33357426-5

10.01.2013

ΚΟΜΠΡΑ ΣΕΝΤΕΡ ΕΠΕ

8.629,68 €

33357427-3

10.01.2013

ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ

10.824,00 €

33357428-1

10.01.2013

ACS Courier

*** ΕΘΝΙΚΗ ***
ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠΡ.
169 &
ΕΝΤ.ΠΛΗΡ.
172
*** ΕΘΝΙΚΗ ***
ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠΡ.
167 &
ΕΝΤ.ΠΛΗΡ.
170
*** ΕΘΝΙΚΗ ***
ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠΡ.
168 &
ΕΝΤ.ΠΛΗΡ.171

24.01.2013

ΙΚΑ Αργοστολίου

5.052,35 €

24.01.2013

∆ΟΥ Αργοστολίου

2.225,35 €

24.01.2013

∆ΟΥ Αργοστολίου

743,32 €

14.999,00 €

478,53 €

Πληρωμή 1ης δόσης για
παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
∆ιερεύνηση της ιστορικής
εξέλιξης της βλάστησης του
όρους Αίνος
Αποπληρωμή ∆ράσης
'Προμήθεια
Οπτικοακουστικού
Εξοπλισμού'
Αποπληρωμή ∆ράσης
'Προμήθεια συστήματος
ασύρματης επικοινωνίας'
Πληρωμή 1ης δόσης για
παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
∆ιοργάνωση Ενημερωτικών
Ημερίδων - Σεμιναρίων
Έξοδα Ταχυμεταφορών
(Courier)
Εισφορές ΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2012

ΦΜΥ ΣΤ' ∆ιμήνου 2012

ΦΕΕ (Παρακράτηση 20%
στην Α' δόση της Νομικής
Υποστήριξης)

Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 11η)
τις αναφερόμενες ως ανωτέρω δαπάνες από το ταμείο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα.
Σε αυτό το σημείο, η Πρόεδρος του Δ.Σ., δίνει τον λόγο στον κ. Ξανθάκη, Δρ. Δασολόγο
του Φορέα.
Ο κ. Ξανθάκης, με αφορμή την αποδοχή του Δ.Σ. κατά την προηγούμενη συνεδρίαση
της πρότασης του κ. Κουρή ως Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας &
Ιθάκης, για χρηματοδότηση με σκοπό την κάλυψη του κόστους κατασκευής ενημερωτικού
περιπτέρου και των εξόδων συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου σε
εκθέσεις περιβαλλοντικού ή άλλου περιεχομένου, θέλει να προτείνει την συμμετοχή του
Φορέα στην έκθεση PHILOXENIA, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21-24.11.2013.
Ο κ. Κουρής ρωτά αν υπάρχει κάποια κλαδική έκθεση και ο κ. Ξανθάκης απαντά ότι δεν
υπάρχει κάποια που να άπτεται του αντικειμένου αυτού.
Ο κ. Μήτσαινας απευθυνόμενος προς τον κ. Κουρή, ρωτά αν η χρηματοδότηση θα
περιλαμβάνει και το κόστος της συμμετοχής στην έκθεση.
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Ο κ. Κουρής απαντά ότι θα περιλαμβάνει την ενοικίαση του χώρου και την κατασκευή
του περιπτέρου. Συνεχίζοντας, ο κ. Κουρής συμπληρώνει ότι ίσως δεν είναι καλή ιδέα η
συμμετοχή στην έκθεση PHILOXENIA, διότι η συγκεκριμένη έκθεση πέρυσι είχε χαμηλή
συμμετοχή και θεωρήθηκε από άποψης συμμετοχής εκθετών, ως η χειρότερη χρονιά.
Απαντώντας σε ερώτηση του κ. Μήτσαινα, ο κ. Κουρής θεωρεί προτιμότερη την
συμμετοχή του Φορέα σε μια κλαδική έκθεση του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα στην
Ιταλία. Πάντως ο ίδιος δεν έχει αντίρρηση να στηρίξει τη συμμετοχή και στη PHILOXENIA
και τονίζει ότι το περίπτερο θα πρέπει να κατασκευασθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
μπορεί να είναι επαναχρησιμοποιήσιμο.
Ο κ. Μήτσαινας ρωτά αν μπορεί να βρεθεί εύκολα κάποιος κατασκευαστής και ο κ.
Κουρής απαντά ότι κατόπιν πρόσκλησης σίγουρα θα βρεθούν δύο με τρεις υποψήφιοι, στους
οποίους αν δοθούν από το Φορέα οι επιθυμητές προδιαγραφές θα το κατασκευάσουν.
• Ακολούθως, παίρνοντας τον λόγο, ο κ. Ξανθάκης και ενημερώνει ότι στις 6 με 9
Οκτωβρίου 2013 θα διεξαχθεί το 16ο Δασολογικό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη, στο οποίο θα
συμμετάσχει ο ίδιος προσωπικά. Στο συνέδριο, όπως και κάθε χρόνο, θα αποφασισθεί ο
τόπος στον οποίο θα διεξαχθεί το επόμενο συνέδριο του 2015. Γι’ αυτό προτείνει στο Δ.Σ. να
κατατεθεί πρόταση με την οποία να ζητείται να διεξαχθεί το Συνέδριο τον Οκτώβριο του
2015 στο Αργοστόλι. Το συνέδριο θα μπορούσε να συνδιοργανωθεί από τον Φορέα, μαζί με
την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης, την Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας ή
και τον Δήμο Κεφαλλονιάς. Επιπλέον, ο κ. Ξανθάκης, προτείνει ότι αν τελικά γίνει δεκτή η
πρότασή του Φορέα, να προγραμματιστεί η Ημερίδα του για την ίδια χρονική περίοδο, έτσι
ώστε να αναδειχθεί παράλληλα και το έργο του.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι σύμφωνα και μάλιστα τη θεωρούν πολύ καλή πρόταση. Συνεπώς,
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 12η)
να καταθέσει ο Φορέας πρόταση προς αξιολόγηση από τα μέλη της Ελληνικής Δασολογικής
Εταιρείας, για τη διεξαγωγή του 17ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου το 2015 στο
Αργοστόλι και να διερευνήσει τη δυνατότητα συνδιοργάνωσής του με τοπικούς Φορείς, όπως
η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης, η Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας κ.λπ.
• Ο κ. Κουρής αναφέρει ότι σύντομα θα είναι έτοιμο το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Αίνου και θα πρέπει το Δ.Σ. να προτείνει τρόπους αξιοποίησής του.
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι πρέπει πρώτα να ερευνηθούν οι δυνατότητες που
επιτρέπονται, αφού παλιότερα σε συζήτηση με την κ. Αντωνέλου από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ήταν
σαφές ότι υπάρχουν πολλοί περιορισμοί.
Ο κ. Κουρής απαντά ότι γνωρίζει τη σχετική νομοθεσία και συνεχίζει, λέγοντας ότι για
τη σωστή λειτουργία του, είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ του Φορέα και της
Περιφερειακής Ενότητας, υπογράφοντας κάποια προγραμματική σύμβαση. Επιπλέον, ο κ.
Κουρής αναφέρει ότι το Κέντρο θα πρέπει να είναι ανοιχτό, τόσο τον Χειμώνα όσο και το
Καλοκαίρι, να είναι λειτουργικό και βέβαια να είναι οικονομικά βιώσιμο.
Η κ. Κατσούνη θεωρεί ότι το πιο δύσκολο θέμα είναι η οικονομική ανεξαρτησία του
Κέντρου.
Ο κ. Κουρής συμφωνεί και γι’ αυτό θα πρέπει να δοθεί μια από τις αίθουσες σε κάποιον
ιδιώτη, ο οποίος θα αναλάβει και τα έξοδα θέρμανσης και συντήρησης του κτηρίου.
Η κ. Λάγιου προτείνει να διατεθεί η αίθουσα για την δημιουργία καφετέριας.
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Ο κ. Μήτσαινας προσθέτει ότι η ύπαρξη καφετέριας στο Κέντρο είναι επιθυμία και της
τοπικής κοινωνίας.
Η κ. Λάγιου αναφέρει ότι το θέμα αυτό μπορεί να συζητηθεί στην επόμενη Συνεδρίαση,
κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον κ. Κουρή, έτσι ώστε προετοιμασθούν συγκεκριμένες
προτάσεις.
Ο κ. Κουρής συμφωνεί και επισημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα ο προγραμματισμός
των εργασιών που οφείλουν να γίνουν, αφού οι επισκευές του κτηρίου έχουν σχεδόν
ολοκληρωθεί. Επιπλέον, ήδη ο κ. Κουρής έχει δώσει εντολή σε μηχανικό της Περιφέρειας για
το θέμα της περίφραξης του Κέντρου ώστε να αποσταλεί εγκαίρως στην Διεύθυνση Δασών
για έγκριση και να μην υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις.
Η κ. Λάγιου προτείνει για τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου να εργασθούν οι
εθελοντές που θα διατεθούν στον Φορέα, υπάρχουν παραδείγματα όπου εθελοντές έχουν
ασχοληθεί με την κατασκευή μονοπατιών.
Ο κ. Κουρής απαντά ότι είναι δύσκολο να γίνουν εργασίες από τους εθελοντές και
συνεχίζει, λέγοντας ότι το θέμα της περίφραξης είναι σημαντικό ζήτημα και γι’ αυτό θα
πρέπει να συνταχθεί γρήγορα η μελέτη ώστε να δοθεί η άδεια από την Διεύθυνση Δασών,
αφού χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να προχωρήσει η διαδικασία. Στο επόμενο διάστημα ο κ.
Κουρής θα αποστείλει και σχέδιο για την τοποθέτηση μπάρας στην είσοδο του δρόμου ώστε
να μην επιτρέπονται τα οχήματα, ενώ οι επισκέπτες θα προσεγγίζουν το κτίριο περπατώντας.
Ο κ. Μήτσαινας τονίζει ότι κατά την τελευταία επίσκεψή του στο κτίριο, πρόσεξε ότι
υπήρχαν αρκετές ακόμα ελλείψεις.
Ο κ. Κουρής απαντά ότι το γνωρίζει και μάλιστα σήμερα ήταν ο εργολάβος εκεί, ο
οποίος και θα πρέπει να επιδιορθώσει όλες τις ατέλειες ώστε να γίνει η τελική παραλαβή.
Η Πρόεδρος ζητά από τον κ. Κουρή να γίνουν και οι διορθώσεις στα κείμενα της
έκθεσης, ώστε να μην υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους κτηνοτρόφους.
Ο κ. Κουρής απαντά ότι οπωσδήποτε θα γίνουν οι αλλαγές, ιδιαίτερα δε από την στιγμή
που ο Φορέας δεν είχε καμία σχέση, ενώ θα γίνουν και όλες οι απαραίτητες επισκευές, για
την πραγματοποίηση των οποίων ο εργολάβος δεν έχει αντίρρηση και οι οποίες, άλλωστε, δεν
κοστίζουν πολύ. Εντούτοις, ο κ. Κουρής τονίζει ότι είναι ανάγκη να περιφραχτεί ο χώρος και
βέβαια να βρεθεί κάποιος ιδιώτης για την εκμετάλλευση του, γιατί διαφορετικά όλα αυτά δεν
θα έχουν νόημα.
Ο κ. Μήτσαινας προτείνει στον κ. Κουρή να διερευνήσει όλες τις δυνατότητες
διαχείρισης του κτιρίου και σε συνεργασία με το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Ο κ. Κουρής απαντά ότι έχει γίνει διερεύνηση από όλες τις απόψεις, μάλιστα νομικά το
κτήριο ανήκει στην ιδιοκτησία και διαχείριση της πρώην Νομαρχίας Κεφαλληνίας και νυν
Περιφερειακής Ενότητας.
Η Πρόεδρος θυμάται ότι το Τεχνικό Δελτίο ανέφερε ξεκάθαρα ότι με την αποπεράτωσή
του, το κτήριο θα πρέπει να παραδοθεί στο Φορέα Διαχείρισης.
Ο κ. Μήτσαινας διευκρινίζει ότι αυτό αναφερόταν στο Τεχνικό Δελτίο του ΕΣΠΑ.
Εν πάση περιπτώσει, αναφέρει ο κ. Κουρής, το Κέντρο θα είναι υπό την συνεχή
επίβλεψη του Φορέα Διαχείρισης.
Η Πρόεδρος προτείνει στο επόμενο Δ.Σ. να έχουν προετοιμαστεί προτάσεις και να
συζητηθεί το θέμα εκτενώς.
Ο κ. Κουρής συμφωνεί και αναφέρει ότι με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας και του Φορέα, ο Φορέας μπορεί στην συνέχεια να
προκηρύξει διαγωνισμό για την εκμετάλλευση χώρου του κτηρίου από ιδιώτη.
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Η Πρόεδρος δεν είναι σίγουρη αν μπορεί ο Φορέας να προκηρύξει έναν τέτοιο
διαγωνισμό και ο κ. Μήτσαινας συμπληρώνει ότι οι διαγωνισμοί που προκηρύσσονται από
τον Φορέα, αφορούν αποκλειστικά έργα που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό του Δελτίο.
Θα πρέπει, συνεχίζει ο κ. Κουρής, να υπάρχει κανονισμός υποχρεώσεων, αλλά και
κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.
Η κ. Λάγιου προτείνει αντί για μίσθωμα, να συμφωνηθεί ο ιδιώτης να αναλάβει την
συντήρηση του κτηρίου, με συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών που θα του υποδειχθεί.
Ο κ. Μαχαίρας προτείνει να υπάρχει πολλαπλότητα στα έσοδα, δεν θα πρέπει δηλαδή, τα
έσοδα να εξαρτώνται μόνο από το μίσθωμα, διότι αν για κάποιο λόγο δεν ευδοκιμήσει η
επιχείρηση, τότε θα χαθεί ο μοναδικός πόρος εσόδων.
Ο κ. Κουρής απαντά ότι όλα αυτά θα πρέπει να τεθούν υπόψη του Δ.Σ. και να προηγηθεί
προσεχτική μελέτη, για παράδειγμα να διερευνηθούν οι τρόποι λειτουργίας του χώρου με τα
αναμνηστικά αντικείμενα ή ακόμα αν θα πρέπει να δίνεται από τους επισκέπτες ένα
συμβολικό ποσό για την είσοδο. Πάντως, κύριο μέλημα αρχικά, θα πρέπει να είναι η
διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα το καλοκαίρι,
εφόσον βέβαια εκδοθεί η σχετική άδεια από την Διεύθυνση Δασών.
Ο κ. Τομπαζιώτης αναφέρει ότι η έγκριση θα εξαρτηθεί από το πότε θα κατατεθεί και η
μελέτη.
Ο κ. Κουρής απαντά ότι για την σύνταξη της μελέτης θα πρέπει να υπάρχει στήριξη και
από την Διεύθυνση Δασών.
•
Ο κ. Κουρής ζητά να πληροφορηθεί για το θέμα του φυτωρίου και η Πρόεδρος
απαντά ότι ενημέρωσε σχετικά τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, στην συνάντηση είχαν στην Πάτρα και όπου την
διαβεβαίωσαν ότι το φυτώριο θα παραχωρηθεί στον Φορέα με απόφασή τους.
•
Στην συνέχεια, ο κ. Κουρής ρωτά αν έχουν εκδοθεί φυλλάδια για τα μονοπάτια του
Αίνου, διότι ήδη η Περιφερειακή Ενότητα συμμετέχει σε εκθέσεις στο εξωτερικό και θα
πρέπει να διαθέτει τέτοιο υλικό για διανομή.
Ο κ. Μήτσαινας απαντά αρνητικά, αφού υπάρχει καθυστέρηση στην έγκριση από το
Υ.Π.Ε.Κ.Α. του διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο “Παραγωγή Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού”
ο οποίος περιλαμβάνει το έντυπο υλικό του Φορέα. Αντί έντυπου υλικού, ο κ. Μήτσαινας
προτείνει να δοθούν CDs με υλικό του Φορέα.
Ο κ. Κουρής συμφωνεί και προσθέτει ότι η Περιφερειακή Ενότητα στέλνει υλικό σε
εκθέσεις ανεξάρτητα από το αν συμμετέχει σε αυτές ή όχι.
Ο κ. Μαχαίρας αναφέρει ότι ο αριθμός των CDs θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλος.
Ο κ. Κουρής απαντά ότι μπορεί να είναι ακόμα και ένα, με περιεχόμενο που θα αφορά
τον Αίνο και το οποίο θα προβάλλεται σε οθόνη στην έκθεση.
•
Ο κ. Μήτσαινας ενημερώνει ότι στις 21 Μαρτίου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας
Ημέρας Δασοπονίας, ο Φορέας θα πρέπει να οργανώσει δραστηριότητες με αφορμή την
ημέρα αυτή. Οι δραστηριότητες θα απευθύνονται και σε μαθητές σχολείων και λοιπούς
πολίτες, γι’ αυτό ζητά από τα μέλη του Δ.Σ. να καταθέσουν οποιεσδήποτε προτάσεις έχουν.
•
Ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι το προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα έχει
ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες σίτισης των αλόγων του Αίνου, και παρατηρήθηκε ότι τα
άλογα είναι δύσπιστα και δεν πλησιάζουν την τροφή.
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Η Πρόεδρος αναφέρει ότι την προηγούμενη εβδομάδα της τηλεφώνησε ο κ. Σολωμός, ο
οποίος της μετέφερε παράπονα από κατοίκους, σύμφωνα με τα οποία τα άλογα έχουν
πλησιάσει τον οικισμό Κρεμμύδι, κάνουν ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες και ζητούν από
τον Φορέα να δράσει γι’ αυτό το θέμα.
Ο κ. Μήτσαινας συμπληρώνει ότι το προσωπικό συντάσσει ξεχωριστές αναφορές
παρατήρησης των αλόγων, στις οποίες, για παράδειγμα, αναφέρουν το σημείο όπου
εντοπίστηκαν, ώστε να δημιουργηθεί ένα αρχείο παρατήρησης της συμπεριφοράς τους. Κατά
την άποψή του, θεωρεί ότι τα άλογα κατεβαίνουν χαμηλά όχι απαραίτητα γιατί δεν βρίσκουν
τροφή στα πιο ψηλά σημεία, αλλά λόγω της ηθολογίας τους. Έτσι, μπορεί η συμπεριφορά
τους να είναι διαφορετική τον Χειμώνα από ότι το Καλοκαίρι ή γενικότερα να εξαρτάται από
τις καιρικές συνθήκες. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα ζώα φαίνονται σε καλή κατάσταση και
επαρκώς σιτισμένα. Ο κ. Μήτσαινας θεωρεί ότι είναι πολύ νωρίς για κάποια ασφαλή
συμπεράσματα όσον αφορά τα αποτελέσματα της προσπάθειας, εντούτοις θα συμβάλει στην
μελέτη της διαβίωσης των αλόγων. Προσθέτει δε ότι όλες οι αναφορές του προσωπικού θα
προωθηθούν προς τον κ. Α. Σφουγγάρη, Επιστημονικό Υπεύθυνο της Δράσης “Υποβοήθηση
στην καταγραφή, παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση της πανίδας του Εθνικού Δρυμού
Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης”.
Ο κ. Μαχαίρας επισημαίνει ότι μπορεί να είναι κάτι πιο απλό, όπως για παράδειγμα να
μην έχουν συνηθίσει την παρουσία του ανθρώπου που τα ταΐζει.
Η κ. Κατσούνη ρωτά μήπως κάποιοι έριξαν στην τροφή κάτι που να μυρίζει και να
απωθεί τα άλογα από την τροφή.
Ο κ. Μήτσαινας θεωρεί δύσκολο να έγινε κάτι τέτοιο.
Η κ. Κατσούνη επισημαίνει ότι τα άλογα ξεκίνησαν να κατεβαίνουν σε χαμηλότερα
υψόμετρα τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια, κυρίως από τότε που υπήρξαν κάποιοι που
ήθελαν να δημιουργήσουν λατομείο στην περιοχή και να φυτέψουν αμπέλια. Τότε ήταν που
ξεκίνησαν να διώχνουν τα άλογα από την περιοχή λιθοβολώντας τα. Επιπλέον, υπήρξε και η
περίπτωση που κάποιος ιδιώτης ήθελε να τα μαντρώσει. Μετά από όλα αυτά είναι λογικό τα
άλογα να κατεβαίνουν από τον Αίνο.
Γι’ αυτό τον λόγο, συνεχίζει ο κ. Μήτσαινας, δεν θεωρεί ότι η αιτία του φαινομένου
αυτού είναι αποκλειστικά η έλλειψη τροφής, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλοι λόγοι και γι’
αυτό θα πρέπει να μελετηθεί προσεχτικά η συμπεριφορά τους.
Σε ερώτηση του κ. Κουρή για τον αριθμό των αλόγων που βρίσκονται στον Αίνο,
απαντά ο κ. Μήτσαινας ότι είναι περίπου 30.
Ο κ. Μαχαίρας αναφέρει ότι δεν αρκεί να γνωρίζουμε τον αριθμό τους, ρωτά αν
γνωρίζουμε σε πόσες ομάδες χωρίζονται και αν αυτές είναι σταθερές, αν περιλαμβάνουν
νεογέννητα ή αν οι ομάδες που πηγαίνουν στα χωριά αποτελούνται μόνο από νεαρά θηλυκά ή
αντίστοιχα μόνο από νεαρά αρσενικά. Θα πρέπει να εκτιμηθούν όλες αυτές οι πληροφορίες
ώστε να εξαχθούν σωστά συμπεράσματα.
Ο κ. Μήτσαινας απαντά ότι από την πλευρά του, το προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης
κάνει προσπάθεια καταγραφής όσο το δυνατόν πιο πολλών στοιχείων. Μάλιστα, σε
συνεννόηση της Προέδρου με κατοίκους της περιοχής, θα προγραμματιστεί συνάντηση κατά
την οποία θα συζητηθούν τρόποι διαχείρισης του θέματος αυτού.
Ο κ. Φωκάς αναφέρει ότι η καταγραφή της συμπεριφοράς των αλόγων είναι η καλύτερη
τακτική αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε στα επόμενα Διοικητικά Συμβούλια θα υπάρχει πολύ
υλικό για συζήτηση.
Ο κ. Μήτσαινας προσθέτει ότι το προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης διενεργεί δύο με
τρεις επισκέψεις την εβδομάδα στην περιοχή όπου βρίσκονται τα άλογα, όμως δεν είναι
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δυνατόν να βρίσκεται αποκλειστικά μόνο στις περιοχές των αλόγων, οι οποίες ούτως ή άλλως
βρίσκονται και εκτός του Εθνικού Δρυμού.
Ο κ. Μαχαίρας παρατηρεί ότι όσον αφορά την έκθεση παραδοτέων του Αναδόχου της
Δράσης “Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση της πανίδας
του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού ΚεφαλονιάςΙθάκης”, υπάρχει ένα έλλειμμα σχετικά με την παρακολούθηση των αλόγων, αφού, ενώ
καταγράφει τον αριθμό τους κ.λπ., δεν καταγράφει την συμπεριφορά τους.
Ο κ. Μήτσαινας απαντά ότι λεπτομερής καταγραφή θα γίνει στις επόμενες Φάσεις της
Δράσης, προς το παρόν ήταν μόνο μια πρώτη καταγραφή σε μια επίσκεψη. Από εδώ και πέρα
θα αυξηθούν οι απαιτήσεις κυρίως όσον αφορά την παρατήρηση των αλόγων.
Ο κ. Μαχαίρας διευκρινίζει ότι όπως παρουσιάζεται η καταγραφή των αλόγων για τις
επόμενες Φάσεις, από τον ίδιο τον Ανάδοχο, φαίνεται να μην έχει συμπεριλάβει
προϋπολογισμό ημερήσιας δραστηριότητας (activity time budget), βάση του οποίου μπορούν
να εξαχθούν συμπεράσματα, ακόμα και για το αν μπορεί το ζώο να επιβιώσει μόνο του.
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι θα πρέπει η παρατήρηση αυτή να μεταφερθεί στον Ανάδοχο
της Δράσης, ιδιαίτερα δε αφού γίνεται από ειδικό σε θέματα ηθολογίας των ζώων.
Ο κ. Φωκάς ρωτά αν υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής σε τέτοιο βάθος.
Ο κ. Μαχαίρας απαντά ότι οι καταγραφές αυτές αποτελούν τον καμβά πάνω στον οποίο
θα σχεδιαστεί η συμπεριφορά του ζώου. Παραδείγματος χάριν σε αρσενικές ομάδες, ο
ανταγωνισμός των θηλυκών αυξάνεται όταν η τροφή είναι συγκεντρωμένη και ορισμένα ζώα
την μονοπωλούν. Ως αποτέλεσμα θα είναι, για παράδειγμα, τα υπόλοιπα ζώα να κατέβουν πιο
χαμηλά στον οικισμό. Δεν νοείται να γίνει παρατήρηση ζώου, χωρίς ο παρατηρητής να έχει
περάσει μια περίοδο εξοικείωσης μαζί του, διαφορετικά η καταγραφή της συμπεριφοράς θα
περιοριστεί μόνο στον φόβο που θα προκαλεί ο ίδιος ο παρατηρητής. Εάν, όμως, η
παρατήρηση γίνει από συγκεκριμένο άτομο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έως ότου τα ζώα
εξοικειωθούν μαζί του, τότε η καταγραφή της συμπεριφοράς τους θα είναι η πραγματική. Για
την απόκτηση οικειότητας και την σωστή καταγραφή της συμπεριφοράς των ζώων, μια καλή
τακτική στα αρχικά στάδια της παρατήρησης είναι να δοθούν ονόματα στα ζώα.
Ο κ. Ξανθάκης ρωτά αν υπάρχουν πρωτόκολλα καταγραφής και ο κ. Μαχαίρας απαντά
ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη φόρμα, αυτή κατασκευάζεται από τα άτομα που θα κάνουν την
παρατήρηση. Το μόνο πρωτόκολλο που υπάρχει αναφέρεται στην απλή καταγραφή, όπως π.χ.
το φύλο τους, παραπέρα όμως, θα πρέπει να γίνει και καταγραφή των δραστηριοτήτων τους.
Σε παρατήρηση της κ. Λάγιου ότι τέτοια στοιχεία περιλαμβάνονται, στην έκθεση του
Αναδόχου, όπως είναι το μέγεθος ομάδας, η αναλογία φύλων, η φυσική κατάσταση, η
δραστηριότητα-συμπεριφορά, ο τύπος και κατάσταση ενδιαιτήματος, η εγγύτητα
κτηνοτροφικών ζώων, καλλιεργειών, προβλήματα-πιέσεις, ο κ. Μαχαίρας απαντά ότι η
πλειονότητα αφορά δημογραφικά στοιχεία και δεν διευκρινίζει τις λεπτομέρειες που αφορούν
την παρατήρηση της συμπεριφοράς.
Ο κ. Φωκάς αναφέρει ότι υπάρχει και η άποψη που θέλει ως αιτία που τα άλογα
κατεβαίνουν χαμηλά προς τους οικισμούς τα τελευταία χρόνια, να είναι το γεγονός ότι ίσως ο
άνθρωπος έχει ανέβει πιο ψηλά.
Σε αυτό το σημείο αποχωρεί από την Συνεδρίαση ο κ. Φωκάς.
• Ο κ. Μήτσαινας ενημερώνει τα παρευρισκόμενα μέλη του Δ.Σ. ότι θα πρέπει ο
Φορέας να διοργανώσει δύο σεμινάρια (εκ των οποίων το ένα μεταφερόμενο από το 2012),
και μία Ημερίδα για το έτος 2013. Καλό θα ήταν να προταθεί από νωρίς η θεματολογία έτσι
ώστε ο Φορέας να προετοιμαστεί εγκαίρως.
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Ο κ. Μήτσαινας, συνεχίζει λέγοντας ότι σε συζήτηση με την κ. Ε. Παπαδάτου,
Περιβαλλοντολόγο, Δρ. Χειροπτερολόγο, η οποία συμμετέχει στην ομάδα εκτέλεσης της
Δράσης “Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση της
πανίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού
Κεφαλονιάς-Ιθάκης”, ενημερώθηκε ότι υπάρχει Άγγλος ερευνητής, ο οποίος διοργανώνει
εκπαιδεύσεις, σχετικά με τον τρόπο μελέτης των χειροπτέρων. Έτσι, αυτό που πρότεινε και η
κ. Παπαδάτου είναι να προσκαλεστεί ο Άγγλος ερευνητής στην Κεφαλονιά και στο πλαίσιο
της επίσκεψής τους και σε συνέχεια της εκπαίδευσης που θα παρέχει στο προσωπικό του
Φορέα για τη μελέτη των χειροπτέρων και της εργασίας πεδίου που θα υλοποιήσει, να
διοργανωθεί και ένα σεμινάριο που να αφορά στα χειρόπτερα και στο οποίο θα μπορούσε να
μιλήσει, θεωρώντας ότι είναι ενδιαφέρον θέμα. Το σεμινάριο θα μπορούσε να αφορά
αποκλειστικά στο χειρόπτερα ή και να πλαισιωθεί με κάποια άλλη θεματολογία.
Η κ. Λάγιου θεωρεί ότι ένα σεμινάριο με θέμα τα μανιτάρια είναι πιο ενδιαφέρον,
ιδιαίτερα δε για το τοπικό πληθυσμό.
Η Πρόεδρος συμφωνεί με την κ. Λάγιου, αλλά συμπληρώνει ότι ίσως μπορούν να
συνδυαστούν και τα δύο.
Ο κ. Μαχαίρας αναφέρει ότι το θέμα των χειροπτέρων είναι πολύ ενδιαφέρον και
σίγουρα θα προσελκύσει προσωπικό και από άλλους Φ.Δ., όπως από το Φορέα Διαχείρισης
Χελμού–Βουραϊκού, λόγω της ύπαρξης νυχτερίδων στο σπήλαιο των Λιμνών, αλλά και σε
οποιαδήποτε άλλο σπήλαιο.
Η Πρόεδρος απαντά ότι το αντικείμενο των περισσότερων Φορέων είναι διαφορετικό
και δεν θα ενδιαφέρει ένα σεμινάριο με θέμα αποκλειστικά τα χειρόπτερα.
Η κ. Λάγιου αναφέρει ότι πράγματι η συγκεκριμένη ομάδα οργανισμών είναι από τις
λιγότερο μελετημένες στην Ελλάδα, ενώ ο κ. Μαχαίρας προσθέτει ότι εκτός από αυτό είναι
και από τις πιο αδικημένες ως προς τη φήμη τους.
Ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι σε συνεννόηση με τον Άγγλο ερευνητή μαζί του και
θεωρητικά δεν θα υπάρχει αντίρρηση το σεμινάριο να περιλαμβάνει και άλλες ζωικές ομάδες.
Η κ. Λάγιου επαναλαμβάνει, και η Πρόεδρος συμφωνεί, ότι το πιο ενδιαφέρον
σεμινάριο, στο οποίο θα συμμετάσχει και ο τοπικός πληθυσμός θα είναι με θέμα τα
μανιτάρια. Η καλύτερη εποχή για να γίνει το σεμινάριο θα είναι κατά τον μήνα Οκτώβριο.
Η κ. Κατσούνη συμφωνεί και αυτή, αφού στην Κεφαλονιά υπάρχουν αρκετοί συλλέκτες
μανιταριών.
Ο κ. Μήτσαινας ρωτά αν μπορεί το συγκεκριμένο θέμα να επαναληφθεί, αφού έχουν
προγραμματιστεί από φέτος και μέχρι το 2015, πέντε συνολικά σεμινάρια.
Ο κ. Μαχαίρας, αν και θεωρεί ότι με την επικείμενη συγχώνευση τα πράγματα θα είναι
δύσκολα, θα ήθελε πάντως να προτείνει ως σεμινάριο με θέμα τις νέες αγροτικές πρακτικές
που συνδυάζουν καινοτομία και φιλικότητα προς το περιβάλλον, επιχειρηματικότητα των
νέων, κ.λπ. Μέσα από το σεμινάριο δεν αποβλέπεται να αποκομίσει ένας νέος αγρότης μόνο
γνώση αλλά και λύσεις σε προβλήματα που τυχόν θα έχει. Το συγκεκριμένο θέμα έχει
συζητηθεί και στον Φορέα του Χελμού, αλλά δεν είναι σίγουρος αν θα έχει απήχηση στην
Κεφαλονιά.
Ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι στην Κεφαλονιά θα μπορούσε να γίνει ένα παρόμοιο θέμα
που να αφορά κυρίως την κτηνοτροφία και όχι τόσο πολύ την γεωργία.
Η Πρόεδρος απευθυνόμενη προς τον κ. Μαχαίρα, απαντά ότι η περιοχή του Χελμού
περιλαμβάνει καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ στην ευρύτερη περιοχή του Αίνου υπάρχουν
κυρίως κτηνοτρόφοι.
Ο κ. Μήτσαινας προσθέτει ότι για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη της χρηματοδότησης του
σεμιναρίου, θα πρέπει η θεματολογία να πηγάζει από την περιοχή του Εθνικού Δρυμού.
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Η κ. Κατσούνη προτείνει να γίνει και ένα σεμινάριο με τα αρωματικά φυτά της
Κεφαλονιάς.
Ο κ. Μαχαίρας προσθέτει ότι και για το θέμα των καινοτόμων αγροτικών καλλιεργειών,
μπορεί να θεωρηθεί και η καλλιέργεια μανιταριών, όπως οι τρούφες.
Τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν να προτείνουν κάποιο άλλο θέμα για συζήτηση.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της Συνεδρίασης.
Το παρόν Απόσπασμα Πρακτικού της 1ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου της 12ης Φεβρουαρίου 2013, υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεωργία Καμάρη

Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σωτήριος Κουρής

Κωνσταντίνα Λάγιου

Ιωάννης Μαχαίρας

Μόσχος Τομπαζιώτης

Παναγής Φωκάς

