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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ
Σήμερα, 09 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε 2η 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. Μόσχος Τομπαζιώτης, Δρ. Δασολόγος, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
5. Σπύρος Ματιάτος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ομαλών και Καθαριότητας,
ως εκπρόσωπος του Δήμου Κεφαλλονιάς.
6. 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. Η κ. Κωνσταντίνα Λάγιου, Δασολόγος, ως εκπρόσωπος του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
3. Ο κ. Ιωάννης Μαχαίρας, Δρ. Βιολόγος-Ηθολόγος, ως Ειδικός Επιστήμων.
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. Επίσης, παρευρίσκεται η κ. Μαρία Γαλιατσάτου, Λογίστρια-Φοροτεχνικός του
Φορέα.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών της 1ης/12.02.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
2. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις.
3. Επικύρωση Πρακτικών Αξιολόγησης για πρόσληψη προσωπικού μέσω
Α.Σ.Ε.Π., στο πλαίσιο των ΣΟΧ1 & ΣΟΧ2/2013 Ανακοινώσεων.
4. Θέματα προσωπικού Φορέα - Μισθοδοσία.
5. Πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου.
6. Μελέτη για την περίφραξη του Εθνικού Δρυμού Αίνου.
7. Χρηματοδότηση του Φορέα από το Πράσινο Ταμείο για το 2013.
8. Οικονομικά θέματα:
- Ορισμός του Φορέα Διαχείρισης ως Υπόλογου - Διαχειριστή.
- Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
- Έγκριση Ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων Δ.Σ. για το Οικ. Έτος 2012.
- Λοιπές εγκρίσεις.
9. Διάφορα θέματα.
Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών της 1ης/12.02.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ., Ομότ. Καθηγήτρια Γεωργία Καμάρη,, αφού καλωσορίσει τα
παρευρισκόμενα μέλη του Δ.Σ., τα ερωτά αν συμφωνούν με τη σύνταξη και τις διορθώσεις
των Πρακτικών της 1ης/12.02.2013 Συνεδρίασης. Τα μέλη συμφωνούν ομόφωνα και με τις
υπογραφές τους τα επικυρώνουν.

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις.
• Η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Μιχαήλ Ξανθάκη, Δρ. Δασολόγο, για να
ενημερώσει τα μέλη του Δ.Σ. για τις δράσεις του Φορέα. Ο κ. Ξανθάκης ενημερώνει ότι η 21η
Μαρτίου έχει ανακηρυχθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας από τον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών (Ο.Η.Ε.) και το Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων (F.A.O.). Ο Φορέας, γιορτάζοντας
την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, διοργάνωσε τo Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013 πεζοπορία
στο μονοπάτι “Κεντρική Πύλη Αίνου - Έζα - Μελίσσι”. Κατά την πεζοπορία, το
εξειδικευμένο προσωπικό του Φορέα ενημέρωσε τους επισκέπτες για την προστατευόμενη
περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου και ειδικότερα για το δάσος της κεφαλληνιακής Ελάτης,
με παράλληλη επίδειξη της χρήσης των οργάνων που διαθέτει ο Φορέας για τη μέτρηση των
μορφομετρικών χαρακτηριστικών των δασικών δέντρων.
• Στην συνέχεια, ο κ. Ξανθάκης ενημερώνει, επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. ότι κατά το
διάστημα 06-12.05.2013 αναμένεται να επισκεφθούν τον Φορέα, εκπρόσωποι του
ελληνικού περιοδικού “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ” του ομίλου “Έλληνες Περιηγητές”,
με σκοπό την σύνταξη ενός αφιερώματος για τον Εθνικό Δρυμό Αίνου.
Η Πρόεδρος επισημαίνει ότι θα πρέπει να τους δοθεί άφθονο φωτογραφικό υλικό και
οπωσδήποτε εκείνη την περίοδο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο άτομα του
επιστημονικού προσωπικού του Φορέα παρόντα και αν χρειαστεί ακόμα και η ίδια.
• Στην συνέχεια ο κ. Ξανθάκης, αναφέρει ότι ο Φορέας εξετάζει τρόπους ένταξης του
σε δύο Πανευρωπαϊκά δίκτυα, το Eurosite και το EuroPark. Το δίκτυο Eurosite, είναι 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
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ευρωπαϊκές χώρες. Από την Ελλάδα, συμμετέχουν 5 ελληνικοί οργανισμοί, ανάμεσα τους και
δύο Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Το κόστος της συνδρομής στο δίκτυο
Eurosite ανέρχεται σε 540 € ανά έτος.
Αντίστοιχο δίκτυο είναι και αυτό του EuroPark, το οποίο αριθμεί περίπου 400 μέλη
και δεν αποτελείται μόνο από Φορείς Προστατευόμενων Περιοχών, αλλά και από Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις. Το δίκτυο αυτό εκτός
από περιβαλλοντικά θέματα. ασχολείται και με θέματα εθελοντισμού. Το κόστος της
συνδρομής ανέρχεται σε 585 € ανά έτος.
Η Πρόεδρος θεωρεί ότι το κόστος της συνδρομής και για τα δύο δίκτυα είναι αρκετά
υψηλό συνεπώς ο Φορέας θα μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε ένα από τα δύο, όποιο
θεωρείται καλλίτερο.
• Η Πρόεδρος κατόπιν δίνει το λόγο στην κ. Λυσίτσα, Δασολόγο του Φορέα, για να
ενημερώσει τα μέλη του Δ.Σ. για την πρόοδο της συμμετοχής του Φορέα ως “Φορέας
Υποδοχής” και “Συντονιστής Φορέας” στη “Δράση 2 - Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
(European Voluntary Service-EVS)”.
Η κ. Λυσίτσα αναφέρει ότι ο Φορέας, μετά την αίτηση που έκανε, έλαβε τη σχετική
πιστοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ως “Φορέας Υποδοχής” και
“Συντονιστής Φορέας” με κωδικό ‘2012-GR-29’. Στη συνέχεια ανήρτησε στην ιστοσελίδα
του, ανακοίνωση στην αγγλική γλώσσα, καθώς και την σχετική αίτηση, την οποία κλήθηκαν
να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές και να την αποστείλουν στο Φορέα μαζί με
ένα σύντομο βιογραφικό μέχρι την 31.03.2013. Ελήφθησαν συνολικά 22 αιτήσεις, από την
αξιολόγηση των οποίων, θα επιλεχθούν τελικά 3 εθελοντές. Η διαδικασία της επιλογής των
εθελοντών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Απριλίου και κατόπιν να γίνει η υποβολή
της τελικής πρότασης προς την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, το αργότερο μέχρι την 1η
Μαΐου.
Η Πρόεδρος προτείνει η αξιολόγηση για την επιλογή των εθελοντών να γίνει από τα
μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Φορέα και για τα τελικά αποτελέσματα αυτής να
ενημερωθούν σχετικώς τα μέλη του Δ.Σ.
Επιπλέον, η κ. Λυσίτσα αναφέρει ότι στην τελική πρόταση, η οποία θα κατατεθεί την 1η
Μαΐου, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, ο οποίος
θα χρησιμοποιηθεί για την οικονομική διαχείριση του συγκεκριμένου προγράμματος
εθελοντισμού, δεδομένου ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την
οικονομική υποστήριξη των εθελοντών.
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι για αποκλειστική
χρήση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οπότε και θα πρέπει να παρθεί μία απόφαση από το
Δ.Σ. για το άνοιγμα του νέου λογαριασμού στο όνομα του Φορέα.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 1η)
α) την υλοποίηση της αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί από υποψήφιους,
οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Εθελοντικό Πρόγραμμα του Φορέα «Δράση 2 Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (European Voluntary Service-EVS)» από το επιστημονικό
προσωπικό του και την σχετική ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τα αποτελέσματα αυτής
της αξιολόγησης και
β) το άνοιγμα νέου λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας στο όνομα του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για
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την οικονομική διαχείριση του ανωτέρω εθελοντικού προγράμματος και τον οποίο θα
δύνανται να διαχειρίζονται η κ. Γεωργία Καμάρη, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα, καθώς και
η κ. Γεωργία Λυσίτσα, ΠΕ Δασολόγος του Φορέα, η οποία έχει αναλάβει και όλες τις
διαδικασίες που αφορούν στην υλοποίηση του σχετικού προγράμματος.

Αιτήσεις:
Η Πρόεδρος αναφέρεται στα αιτήματα κανονικών αδειών του προσωπικού του Φορέα για
την περίοδο του Πάσχα. Συγκεκριμένα ο κ. Μιχαήλ Ξανθάκης, Δασολόγος του Φορέα, για το
διάστημα από 02.05.2013 έως 10.05.2013 και η κ. Γεωργία Λυσίτσα, Δασολόγος του Φορέα,
από 08.05.2013 έως 10.05.2013.
Η Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι όσον αφορά στις άδειες του προσωπικού
για την εορταστική περίοδο, έχει γίνει η απαραίτητη συνεννόηση, ώστε να βρίσκονται στο
γραφείο τουλάχιστον δύο μέλη του προσωπικού του Φορέα καθ’ όλη την διάρκεια των
εορτών.
Μετά από σχετική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 2η)
τις αιτούμενες κανονικές άδειες του προσωπικού του Φορέα για τα ανωτέρω οριζόμενα
χρονικά διαστήματα.
• Κατόπιν, η Πρόεδρος αναφέρεται στην αίτηση του κ. Μιχαήλ Ξανθάκη, Δρ.
Δασολόγου του Φορέα, με την οποία ζητά έγκριση της συμμετοχής του στο 1ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης, που θα διεξαχθεί στις 17-19 Μαΐου στην Αθήνα, κατά την
διάρκεια του οποίου θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας για τον Εθνικό Δρυμό
Αίνου και θα έχει θέμα “Εκτίμηση της εδαφικής απώλειας στον Εθνικό Δρυμό Αίνου με τη
χρήση του μοντέλου rMMF, τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών”.
Παρόμοια αίτηση, συνεχίζει η Πρόεδρος, έχει υποβάλει και ο κ. Παναγιώτης Μινέτος,
Δασοπόνος του Φορέα, με την οποία αιτείται την έγκριση της συμμετοχής του στην
Διημερίδα του ΤΕΙ Καρπενησίου με θέμα “Το Μέλλον της Δασοπονίας στην Ελλάδα”, η
οποία θα διεξαχθεί στο Καρπενήσι στις 14-15 Μαΐου και κατά την οποία θα παρουσιάσει
ομιλία με θέμα “Έργα και δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου”.
Μετά από σχετική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 3η)
ο

α) την συμμετοχή του κ. Μιχαήλ Ξανθάκη, Δρ. Δασολόγου του Φορέα, στο 1 Πανελλήνιο

Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 17-19 Μαΐου, και
β) την συμμετοχή του κ. Παναγιώτη Μινέτου, Δασοπόνου του Φορέα, στην Διημερίδα του
ΤΕΙ Καρπενησίου με θέμα “Το Μέλλον της Δασοπονίας στην Ελλάδα”, η οποία θα
διεξαχθεί στο Καρπενήσι στις 14-15 Μαΐου.
• Στην συνέχεια, η Πρόεδρος αναφέρεται σε αίτηση της κ. Ελένης Κουμαριώτη με την
οποία ζητά την έγκριση παράλληλης απασχόλησής της στο Δημόσιο Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης Κεφαλονιάς. Με την αίτησή της διαβεβαιώνει ότι οι ώρες
απασχόλησης στο εν λόγω πρόγραμμα δεν συμπίπτουν με τις ώρες απασχόλησής της στο
Φορέα.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ. του Φορέα,
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ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 4η)
την παράλληλη απασχόληση της κ. Ε. Κουμαριώτη, ΔΕ Διοικητικού/Γραμματέως του Φορέα
στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κεφαλονιάς με την προϋπόθεση ότι οι
ώρες απασχόλησής της είναι ανεξάρτητες από το ωράριο εργασίας της στον Φορέα.
Επιπλέον, η Πρόεδρος αναφέρεται επιγραμματικά σε αιτήσεις για χορήγηση βεβαιώσεων
προϋπηρεσίας, οι οποίες κατατέθηκαν από άτομα του εποχικού προσωπικού που είχε
προσλάβει πέρυσι ο Φορέας και οι οποίες αποδόθηκαν στους ενδιαφερομένους.
• Η Πρόεδρος αναφέρεται, επίσης, σε αίτημα της κ. Ιωάννας Μπουντούρη, φοιτήτριας
της Μηχανολογικής Σχολής AgroParisTech (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Επιστημών Ζωής,
Τροφίμων και Περιβάλλοντος του Παρισιού) σε θέματα περιβάλλοντος και διαχείρισης
φυσικών πόρων, για υλοποίηση πρακτικής άσκησης στον Φορέα για το καλοκαίρι του 2013.
Στο πλαίσιο της Πρακτικής της Άσκησης, η φοιτήτρια θα αποκτήσει εμπειρία πάνω στις
εφαρμοζόμενες διαχειριστικές πρακτικές και στην επιστημονική έρευνα που διεξάγεται στον
Εθνικό Δρυμό Αίνου, με σκοπό την προστασία και αειφόρο διαχείριση της προστατευόμενης
περιοχής.
Η Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι το καλοκαίρι του 2012 είχε υλοποιήσει με επιτυχία την
πρακτική της στον Φορέα η κ. Κολίν Μπιλάντ, η οποία σπουδάζει στην ίδια Σχολή και
επισημαίνει ότι ο Φορέας είναι πάντα θετικός σε τέτοιες συνεργασίες με εκπαιδευτικά
ιδρύματα τόσο του εξωτερικού όσο και της Ελλάδας.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 5η)
α) την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης στο Φορέα από την κ. Ιωάννα Μπουντούρη
(Ioanna Boudouris) φοιτήτρια της Μηχανολογικής Σχολής AgroParisTech (Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Επιστημών Ζωής, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του Παρισιού), κατά το
καλοκαίρι του 2013, και την παροχή σε αυτήν όλης της απαραίτητης ενημέρωσης και
βοήθειας από το Φορέα.
• Η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Ξανθάκη, ώστε να ενημερώσει τα μέλη του Δ.Σ.
για τα προβλήματα του οδικού δικτύου στον Δρυμό.
Ο κ. Ξανθάκης αναφέρει ότι κατά την διάρκεια των περιπολιών του προσωπικού
Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα, διαπιστώθηκαν ζημιές επί του οδικού δικτύου στον Δρυμό,
όπως πεσμένοι βράχοι και πλήρωση των τριγωνικών τάφρων. Για την αποκατάσταση των
ζημιών, ο Φορέας δεν διαθέτει ούτε τον κατάλληλο αριθμό ατόμων, ούτε και τα κατάλληλα
μέσα.
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι στην προηγούμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ., ο κ. Κουρής είχε
προτείνει να διατεθούν για αυτό το λόγο άτομα από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Συνεπώς, εάν υλοποιηθεί μια συνεργασία μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας, της
Διεύθυνσης Δασών και του Φορέα, μπορούν να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες
αποκατάστασης.
Ο κ. Μήτσαινας συμπληρώνει ότι εκτός από άτομα, θα χρειαστεί απαραιτήτως και ο
σχετικός μηχανολογικός εξοπλισμός.
Η Πρόεδρος προτείνει να σταλεί έγγραφο προς την Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας και
προς την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, με το οποίο να επισημαίνονται όλα τα
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προβλήματα του οδικού δικτύου και επίσης ότι ο Φορέας θα είναι στην διάθεσή τους και θα
προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια.
Ο κ. Μήτσαινας προτείνει το σχετικό έγγραφο να κοινοποιηθεί και προς την
Πυροσβεστική Υπηρεσία, αφού η πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων στον Δρυμό
δυσχεραίνεται και ως εκ τούτου το θέμα τους αφορά άμεσα.
Ο κ. Κουρής αναφέρει πάντως ότι λόγω σημαντικής περικοπής του φετινού
προϋπολογισμού και σε αντίθεση με ό,τι ίσχυσε σε προηγούμενα έτη, φέτος αδυνατεί να
προβεί στον καθαρισμό και επισκευή του οδικού δικτύου του Εθνικού Δρυμού. Είναι έργο
που θα πρέπει να το αναλάβει η Δασική Υπηρεσία.
Η Πρόεδρος, με την ευκαιρία, απευθυνόμενη προς τον κ. Τομπαζιώτη ρωτά αν έχει
παραδοθεί το έργο για τον δρόμο που ασφαλτοστρώθηκε στον Αίνο.
Ο κ. Τομπαζιώτης απαντά θετικά, χωρίς όμως να γνωρίζει αν η περίοδος εργασιών
συντήρησης και καθαρισμού, που προβλέπονται από τη σύμβαση, έχει λήξει.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 6η)
να αποσταλεί έγγραφο επισήμανσης των προβλημάτων του οδικού δικτύου του Δρυμού προς
την Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας και προς την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας.

Θέμα 3ο: Επικύρωση Πρακτικών Αξιολόγησης για πρόσληψη προσωπικού μέσω
Α.Σ.Ε.Π., στο πλαίσιο των ΣΟΧ1 & ΣΟΧ2/2013 Ανακοινώσεων.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης των υποψηφίων, στο πλαίσιο των ΣΟΧ1/2013 και ΣΟΧ2/2013 Ανακοινώσεων.
Η ΣΟΧ1/2013 αφορούσε στην πλήρωση μίας θέσης (ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας) με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8,5 μηνών από την ημερομηνία
πρόσληψης και όχι πέραν της 31.12.2013. Η ΣΟΧ2/2013 αφορούσε στην πλήρωση πέντε
θέσεων (μιας θέσης TE Δασοπόνου, τριών θέσεων ΔΕ Ειδικών Δασικής Προστασίας και μιας
θέσης ΔΕ Επιμελητών-Ξεναγών Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής), με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών από την πρόσληψη και όχι
πέραν της 31.10.2013.
Η Πρόεδρος θυμίζει στα μέλη ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/12.02.2013 Απόφαση
του Δ.Σ. του Φορέα είχε εγκριθεί μία ενιαία Ανακοίνωση για όλες τις παραπάνω θέσεις.
Εντούτοις, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης αυτής από το ΑΣΕΠ, προέκυψε η ανάγκη
διαχωρισμού της σε δύο διαφορετικές Ανακοινώσεις (ΣΟΧ1/2013 και ΣΟΧ2/2013), καθώς
για την θέση του ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας με διάρκεια ισχύος της σύμβασης μεγαλύτερη
των 8 μηνών, στην οποία αφορούσε η ΣΟΧ1/2013 Ανακοίνωση δεν υφίσταται το κώλυμα της
οκτάμηνης απασχόλησης, ενώ για τις θέσεις με διάρκεια ισχύος σύμβασης κάτω των 8
μηνών, ήτοι για αυτές που περιελήφθησαν τελικά στη ΣΟΧ 2/2013, το κώλυμα ισχύει.
Η Πρόεδρος θεωρεί ότι είναι ευχάριστο το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ΣΟΧ2/2013
Ανακοίνωσης υπήρξαν αρκετές υποψηφιότητες, με αποτέλεσμα να πληρούνται, κατόπιν της
σημερινής έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης που θα δώσει το Δ.Σ., και οι τρεις
θέσεις για την ειδικότητα ΔΕ Ειδικού Δασικής Προστασίας, σε αντίθεση με την περυσινή
ΣΟΧ2/2012 Ανακοίνωση για την οποία τελικά έμειναν κενές δύο από τις τρεις αντίστοιχες
θέσεις.
Συνεχίζοντας, η Πρόεδρος αναφέρει ότι συνολικά και για τις δύο Ανακοινώσεις
κατατέθηκαν 43 αιτήσεις. Η αξιολόγηση έγινε με βάση τα αιτούμενα προσόντα των δύο
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Ανακοινώσεων, αλλά και με βάση οδηγιών του Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν των σχετικών ερωτημάτων
που τέθηκαν. Η Πρόεδρος θέτει στην διάθεση των μελών του Δ.Σ. τους Πίνακες, οι οποίοι
συνοδεύουν τα Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης των ΣΟΧ1/2013 και ΣΟΧ2/2013
Ανακοινώσεων.
Όσον αφορά στη ΣΟΧ1/2013 Ανακοίνωση, η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Μήτσαινα,
Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα και μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, για να παρουσιάσει
τα αποτελέσματα.
Ο κ. Μήτσαινας, αναφέρει ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης στο πλαίσιο της ΣΟΧ 1/2013
Ανακοίνωσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, αποτελούμενη από τους κ.κ.:
1. Γεωργία Καμάρη, Ομότ. Καθηγήτρια Παν/μίου 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. Γεώργιο Μήτσαινα, Δρ., ΠΕ Βιολόγο, Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα,
συνεδρίασε στις 08.04.2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, προκειμένου να αξιολογήσει
τους φακέλους των υποψηφίων και να επιλέξει τον ΤΕ Τεχνολόγο Γεωπόνο με τον οποίο θα
συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου με διάρκεια 8,5 μήνες από
την πρόσληψη και όχι πέραν της 31.12.2013. Παρούσα στην διαδικασία, σε επικουρικό ρόλο,
ήταν η κ. Γεωργία Λυσίτσα, ΠΕ Δασολόγος του Φορέα.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ήταν η 26η Μαρτίου 2013.
Εμπρόθεσμοι φάκελοι υποψηφιοτήτων με βάση την ημερομηνία ταχυδρομείου, η οποία δεν
μπορούσε να είναι μεταγενέστερη της παραπάνω ημερομηνίας, ελήφθησαν μέχρι και την 2η
Απριλίου 2013. Δεν υπήρξαν φάκελοι υποψηφιοτήτων που να στάλθηκαν εκτός των
προθεσμιών διενέργειας του διαγωνισμού και συνεπώς που να μην συμμετείχαν στη
διαδικασία αξιολόγησης. Συνολικά κατατέθηκαν 16 φάκελοι υποψηφιοτήτων.
Η Επιτροπή, αποσφράγισε τους φακέλους και κατέταξε τους υποψηφίους για την
παραπάνω θέση, συμβουλευόμενη το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με ημερομηνία έκδοσης 21.03.2012 και το Ειδικό Παράρτημα
(Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με ημερομηνία έκδοσης 06.03.2012.
•
•

•

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 16 αξιολογήσεις (Πίνακας 2 του Παραρτήματος).
Από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι 9 υποψηφιότητες είχαν ελλιπή δικαιολογητικά,
όπως αναλύονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος και συνεπώς αποκλείσθηκαν από
τη διαδικασία μοριοδότησης και τελικής κατάταξης.
Για τη διαδικασία της μοριοδότησης και τελικής κατάταξης των υποψηφίων στην εν
λόγω θέση, χρησιμοποιήθηκαν οι πλέον πρόσφατοι Πίνακες που διατίθενται στην
επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Για την ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (Αρ. θέσης 102) και σύμφωνα με τον
τελικό Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας των υποψηφίων που μοριοδοτήθηκαν, η
Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι οι 4 υποψηφιότητες ικανοποιούν πλήρως τα Κύρια
Προσόντα της Ανακοίνωσης, ενώ 3 ικανοποιούν τα Α’ Επικουρικά. Με βάση τον ανωτέρω
Πίνακα, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομοφώνως ότι για την κατάληψη της θέσης
προκρίνεται η κ. Μαρίνα Μαρκάτου του Νικολάου (Αρ. Ταυτ. Χ385287), η οποία
ικανοποιεί τα Κύρια Προσόντα της Ανακοίνωσης και συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη
βαθμολογία, ήτοι 1.252,00 μόρια.
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Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 7η)
το πόρισμα της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ΣΟΧ1/2013 Ανακοίνωση του Φορέα και την
πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8,5 μηνών
από την πρόσληψη και όχι πέραν της 31.12.2013, της κ. Μαρίνας Μαρκάτου του Νικολάου,
στη θέση του ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας (Αρ. θέσης 102).
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΣΟΧ 1/2013 Ανακοίνωση του Φορέα,
σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή αποχώρησης κάποιου από τους ανωτέρω, αυτός
αντικαθίσταται αυτομάτως από τους διαθέσιμους στους πίνακες των αντίστοιχων
ειδικοτήτων, κατά τη σειρά κατάταξής τους σε αυτούς.
Στην συνέχεια, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 8η)
να αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Φορέα και να αποσταλούν στο Α.Σ.Ε.Π. όλοι
οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων που κατέθεσαν αίτηση στο πλαίσιο
της ΣΟΧ1/2013 Ανακοίνωσης του Φορέα, ως κατωτέρω:
Α) Πίνακα με τις θέσεις που προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης.
Β) Πίνακα με την ονομαστική κατάσταση όλων των υποψηφίων που υπέβαλαν
αίτηση, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης.
Γ) Πίνακα με την ονομαστική κατάσταση των αποκλειόμενων υποψηφίων, μαζί με
την αιτιολόγηση του αποκλεισμού τους.
Δ) Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας όλων των υποψηφίων που μοριοδοτήθηκαν
ανά αριθμό θέσης και για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.
Ε) Πίνακα με την τελική κατάσταση των υποψηφίων που επιλέγονται για κάθε μία από τις
προκηρυχθείσες θέσεις.

Όσον αφορά στη ΣΟΧ2/2013 Ανακοίνωση, η Πρόεδρος δίνει και πάλι τον λόγο στον κ.
Μήτσαινα, Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα και μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, για να
παρουσιάσει τα αποτελέσματα.
Ο κ. Μήτσαινας, αναφέρει ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης στο πλαίσιο της ΣΟΧ 2/2013
Ανακοίνωσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, αποτελούμενη από τους κ.κ.:
1. Γεωργία Καμάρη, Ομότ. Καθηγήτρια Παν/μίου 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. Γεώργιο Μήτσαινα, Δρ., ΠΕ Βιολόγο, Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα,
συνεδρίασε στις 08.04.2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, προκειμένου να αξιολογήσει
τους φακέλους των υποψηφίων και να επιλέξει το προσωπικό με το οποίο θα συναφθεί
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου με διάρκεια 6 μήνες από την
πρόσληψη και όχι πέραν της 31.10.2013. Παρούσα στην διαδικασία, σε επικουρικό ρόλο,
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ήταν η κ. Γεωργία Λυσίτσα, ΠΕ Δασολόγος του Φορέα.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ήταν η 26η Μαρτίου 2013.
Εμπρόθεσμοι φάκελοι υποψηφιοτήτων με βάση την ημερομηνία ταχυδρομείου, η οποία δεν
μπορούσε να είναι μεταγενέστερη της παραπάνω ημερομηνίας, ελήφθησαν μέχρι και την 2η
Απριλίου 2013. Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων στάλθηκαν εντός των προθεσμιών διενέργειας
του διαγωνισμού με εξαίρεση φάκελο με ημερομηνία αποστολής 28.03.2013 και αποστολέα
την κ. Αναστασία Λάσκαρη, ο οποίος περιείχε Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, που
υπεβλήθη συμπληρωματικά του με αρ. πρωτ. 122/21.03.2013 φακέλου με τα δικαιολογητικά
της υποψηφίας και συνεπώς, ως εκπρόθεσμος, δεν ελήφθη υπόψη στη διαδικασία
αξιολόγησης. Συνολικά κατατέθηκαν 27 φάκελοι υποψηφιοτήτων.
Η Επιτροπή, αποσφράγισε τους φακέλους και κατέταξε τους υποψηφίους ανά αριθμό
προκηρυσσόμενης θέσης, συμβουλευόμενη το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), με ημερομηνία έκδοσης 21.03.2012, το Ειδικό
Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ, με ημερομηνία έκδοσης 01.03.2013 και το
Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας, με ημερομηνία έκδοσης 06.03.2012.
•

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 32 αξιολογήσεις, καθώς 5 υποψήφιοι εκδήλωσαν
ενδιαφέρον στην αίτησή τους για δύο θέσεις της Ανακοίνωσης (Πίνακας 2 του
Παραρτήματος).

•

Από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι 11 υποψηφιότητες είχαν ελλιπή
δικαιολογητικά, όπως αναλύονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος και
συνεπώς αποκλείσθηκαν από τη διαδικασία μοριοδότησης και τελικής
κατάταξης.
Για τη διαδικασία της μοριοδότησης και τελικής κατάταξης των υποψηφίων σε
κάθε θέση, χρησιμοποιήθηκαν οι Πίνακες που διατίθενται στην επίσημη
ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

•

1. Όσον αφορά στην ειδικότητα ΤΕ Δασοπόνων (Αρ. θέσης 101), αξιολογήθηκαν
συνολικά 12 υποψηφιότητες, χωρίς κάποια από αυτές να αποκλεισθεί, λόγω ελλιπών
δικαιολογητικών. Με βάση τον τελικό Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας για τη
θέση με κωδικό 101 των υποψηφίων που μοριοδοτήθηκαν, η Επιτροπή Αξιολόγησης
διαπίστωσε ότι 7 ικανοποιούν τα Κύρια Προσόντα της Ανακοίνωσης. Συνεπώς, η
επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως ότι για την κατάληψη της θέσης προκρίνεται η κ.
Βαρβάρα Βουτσινά του Φωτίου (Αρ. Ταυτ. Τ 364979), η οποία ικανοποιεί τα Κύρια
Προσόντα της Ανακοίνωσης και συγκέντρωσε βαθμολογία 344,00 μορίων.
2. Όσον αφορά στην ειδικότητα ΔΕ Ειδικών Δασικής Προστασίας (Αρ. θέσης 102), για
την οποία προκηρύχθηκαν 3 θέσεις, αξιολογήθηκαν συνολικά 11 υποψηφιότητες. Από
αυτές αποκλείστηκαν λόγω ελλιπών δικαιολογητικών οι 5 και μοριοδοτήθηκαν οι 6.
Με βάση τον Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας για τη θέση με αρ. 102 των
υποψηφίων, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομοφώνως ότι για την κατάληψη των
θέσεων προκρίνονται οι κ.κ.: Στυλιανός Ψαρράς του Μιχαήλ (Αρ. Ταυτ. Χ 449927),
με βαθμολογία 614,00 μόρια, Χρυσούλα Μελέτη του Βασιλείου (Αρ. Ταυτ. ΑΕ
843998) με βαθμολογία 501,00 μόρια και Γρηγόριος Πολλάτος του Ευλάμπιου (Αρ.
Ταυτ. ΑΕ 301106) με βαθμολογία 371,40 μόρια. Από τους ανωτέρω οι μεν δύο πρώτοι
διαθέτουν τα Κύρια Προσόντα της Ανακοίνωσης, ο δε τρίτος τα Α’ Επικουρικά.
3. Τέλος, όσον αφορά στην ειδικότητα ΔΕ Επιμελητών/Ξεναγών Εθνικών Δρυμών και
Χώρων Αναψυχής (Αρ. θέσης 103), αξιολογήθηκαν συνολικά 9 υποψηφιότητες. Από
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αυτές αποκλείστηκαν 6 λόγω ελλιπών δικαιολογητικών. Με βάση τον τελικό Πίνακα
Κατάταξης και Βαθμολογίας για τη θέση με Αρ. 103 των υποψηφίων που
μοριοδοτήθηκαν, η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι κανένας δεν ικανοποιεί τα
Κύρια Προσόντα, 1 ικανοποιεί τα Α’ Επικουρικά και 2 τα Β’ Επικουρικά. Συνεπώς, η
Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομοφώνως ότι για την κατάληψη της θέσης
προκρίνεται η κ. Ιωάννα Ελευθεράτου του Παναγή (Αρ. Ταυτ. ΑΖ 259313), η οποία
είναι η μοναδική που ικανοποιεί τα Προσόντα Α’ Επικουρίας (απουσία υποψηφίου που
να ικανοποιεί τα Κύρια Προσόντα) και συγκέντρωσε βαθμολογία 1.070,00 μορίων.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 9η)
το πόρισμα της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ΣΟΧ2/2013 Ανακοίνωση του Φορέα και την
πρόσληψη των κατωτέρω με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας έξι μηνών και όχι πέραν της 31.10.2013 (Αρ. θέσεων 101,102 και 103):
1. Βαρβάρας Βουτσινά του Φωτίου, σε θέση ΤΕ Δασοπόνου (Αρ. θέσης 101).
2. Στυλιανού Ψαρρά του Μιχαήλ, Χρυσούλας Μελέτη του Βασιλείου και Γρηγορίου
Πολλάτου του Ευλάμπιου σε θέσεις ΔΕ Ειδικών Δασικής Προστασίας (Αρ. θέσης 102).
3. Ιωάννας Ελευθεράτου του Παναγή σε θέση ΔΕ Επιμελήτριας-Ξεναγού Εθνικών
Δρυμών και Χώρων Αναψυχής (Αρ. θέσης 103).
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΣΟΧ 2/2013 Ανακοίνωση του Φορέα, σε
περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή αποχώρησης κάποιου από τους ανωτέρω, αυτός
αντικαθίσταται αυτομάτως από τους διαθέσιμους στους πίνακες των αντίστοιχων
ειδικοτήτων, κατά τη σειρά κατάταξής τους σε αυτούς.
Στην συνέχεια, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 10η)
να αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Φορέα και να αποσταλούν στο Α.Σ.Ε.Π. όλοι
οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων που κατέθεσαν αίτηση στο πλαίσιο
της ΣΟΧ2/2013 Ανακοίνωσης του Φορέα, ως κατωτέρω:
Α) Πίνακας με τις θέσεις που προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης.
Β) Πίνακας με την ονομαστική κατάσταση όλων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση,
στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης.
Γ) Πίνακας με την ονομαστική κατάσταση των αποκλειόμενων υποψηφίων, μαζί με την
αιτιολόγηση του αποκλεισμού τους.
Δ) Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας όλων των υποψηφίων που μοριοδοτήθηκαν ανά
αριθμό θέσης και για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.
Ε) Πίνακας με την τελική κατάσταση των υποψηφίων που επιλέγονται για κάθε μία από
τις προκηρυχθείσες θέσεις.

Θέμα 4ο: Θέματα προσωπικού Φορέα - Μισθοδοσία.
Η Πρόεδρος προτάσσει τα σχετικά με την μισθοδοσία του προσωπικού θέματα και δίνει
το λόγο στην κ. Γαλιατσάτου, Φοροτεχνικό του Φορέα, ώστε να ενημερώσει τα μέλη του
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Δ.Σ. για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στην μισθοδοσία του προσωπικού του
Φορέα.
Η κ. Γαλιατσάτου ενημερώνει ότι πλέον ο Φορέας εντάσσεται αναδρομικά από
01.01.2013 στο ενιαίο μισθολόγιο, καθ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 2/840/0022/04.01.2013
ΚΥΑ (ΦΕΚ 37Β/14.01.2013) «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα ΝΠΙΔ και τις ΔΕΚΟ της περ. 12 της
υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222)», σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 2/13917/0022/01.02.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 414Β/23.02.2012) και
την υπ’ αριθμ. 2/19352/0022/20.02.2013 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΒΕΤΟΗ-35Ν).
Επιγραμματικά, οι υπάλληλοι δεν κατατάσσονται σε βαθμούς, αλλά μόνο στα αντίστοιχα
μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών που θα έπρεπε να καταταχθεί ο καθένας αν αυτοί
υπήρχαν. Για παράδειγμα, ο Ε βαθμός έχει δύο μισθολογικά κλιμάκια. Η παραμονή σε κάθε
κλιμάκιο είναι διετής, συνεπώς στον Ε βαθμό παραμένει κανείς, εφόσον κατατάσσεται εκεί
με βάση προϋπηρεσία και προσόντα, για τέσσερα έτη. Ο εισαγωγικός βαθμός για
απασχολούμενους χωρίς προϋπηρεσία είναι ο ΣΤ. Η προϋπηρεσία που προσμετράται για τη
μισθολογική κατάταξη αφορά σε φορείς του Δημοσίου ή φορείς που συμμετέχει το Δημόσιο.
Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου κατατάσσονται κατευθείαν στον Ε βαθμό, ενώ κάτοχοι
Διδακτορικού Διπλώματος κατατάσσονται στο Δ βαθμό. Για όλες τις βαθμίδες,
αναγνωρίζονται μέχρι επτά έτη προϋπηρεσίας, η οποία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο ή στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα πριν την έναρξη απασχόλησής του στο Φορέα. Σε κάθε μισθολογικό
κλιμάκιο ο υπάλληλος παραμένει δύο έτη.
Συνεχίζοντας η κ. Γαλιατσάτου, αναφέρει ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν δύο
σημαντικά ζητήματα. Το ένα αφορά το επίδομα για την θέση ευθύνης, δηλαδή το αν και σε
ποιον μπορεί να δοθεί. Ο νόμος ονοματίζει για παράδειγμα, διάφορες θέσεις διευθυντών, οι
οποίοι δικαιούνται το επίδομα. Αποτελεί λοιπόν ερώτημα σε ποιες από αυτές τις θέσεις
αντιστοιχίζονται οι θέσεις ευθύνης που καλύπτονται στο Φορέα από μέλη του προσωπικού
του.
Η Πρόεδρος προσθέτει ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί και το αν μπορεί να δοθεί επίδομα
και σε υπευθύνους Δράσεων του Φορέα.
Η κ. Γαλιατσάτου συνεχίζει ότι το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι το γεγονός ότι με
την εφαρμογή του ενιαίου δεν αναγνωρίζεται η υπερωριακή εργασία με αμοιβή τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας.
Ο κ. Μήτσαινας προσθέτει ότι ο νόμος ορίζει ότι μόνο κατόπιν υπουργικής απόφασης
εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση. Για την έκδοση της οποίας απαιτείται η σύνταξη
αιτήματος, στο οποίο θα αιτιολογούνται σαφώς οι λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η
υπερωριακή απασχόληση στον Φορέα, όπως για παράδειγμα θα πρέπει να αναφέρεται ο
αριθμός των υπαλλήλων που θα δικαιούνται υπερωριακής απασχόλησης, το ποσοστό της
δαπάνης που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Φορέα κ.ά.
Επίσης, ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι στον Φορέα, το ενιαίο μισθολόγιο εφαρμόστηκε
από τον Μάρτιο με αναδρομική ισχύ από την αρχή του έτους, εξαιτίας του ότι αναμενόταν
απάντηση από το ΥΠΕΚΑ σε μια σειρά ερωτημάτων, σχετικών με την εφαρμογή του
μισθολογίου. Ανάμεσα στα ερωτήματα, ήταν και τα ζητήματα που προαναφέρθηκαν.
Προφορικά το Υπουργείο διαβεβαίωνε ότι θα σταλούν διευκρινήσεις, εντούτοις απέστειλαν
την προηγούμενη εβδομάδα, έγγραφο με το οποίο παραπέμπουν, για την εφαρμογή του
ενιαίου μισθολογίου, στην ΚΥΑ και στις σχετικές εγκυκλίους, χωρίς να δίνεται καμία
περαιτέρω διευκρίνηση ή απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν.
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Η κ. Κατσούνη προτείνει να αποσταλεί και δεύτερο έγγραφο, στο οποίο να αναφέρεται
ότι το απαντητικό έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, δεν διευκρινίζει τίποτα για το συγκεκριμένο θέμα.
Ο κ. Μήτσαινας απαντά ότι το ΥΠΕΚΑ δεν θα δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις και
παραπέμπουν προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τα ερωτήματα που
αφορούν στον τρόπο υπολογισμού της προϋπηρεσίας.
Ο κ. Φωκάς σχολιάζει ότι το πιο πιθανό είναι ότι εκδίδουν νόμους πριν ορίσουν
αρμόδιους για διευκρινήσεις, όπως για παράδειγμα έγινε και με τον νόμο «Καλλικράτη».
Ο κ. Τομπαζιώτης αναφέρει ότι και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που έχουν
εφαρμόσει το ενιαίο μισθολόγιο, δεν προχώρησαν σε ερμηνευτικές εγκυκλίους για την
ερμηνεία του νόμου.
Η κ. Γαλιατσάτου απαντά ότι υπάρχει άρθρο του νόμου στο οποίο ορίζονται μεταβατικές
διατάξεις για τους δημόσιους υπαλλήλους που απασχολούνταν κατά την έναρξη της ισχύος
του νόμου. Ο συγκεκριμένος νόμος εφαρμόζεται στο καθαυτό δημόσιο τομέα, ο Φορέας,
όμως, ως ΝΠΙΔ οφείλει να το εφαρμόσει εντελώς διαφορετικά.
Ο κ. Τομπαζιώτης αναφέρει ότι δεν υπάρχει ξεχωριστός νόμος ή κάποια ερμηνευτική
εγκύκλιος, που προβλέπει διαφορετική εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, σε υπαλλήλους με
εργασιακό καθεστώς όπως αυτό των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
Η κ. Γαλιατσάτου συμφωνεί ότι δεν δίνεται καμία σαφής οδηγία εφαρμογής του ενιαίου,
πάντως η κ. Γαλιατσάτου έχει ετοιμάσει ήδη μια πρώτη εκτίμηση της μισθοδοσίας,
βασιζόμενη στις λιγοστές αυτές οδηγίες που δόθηκαν.
Ο κ. Φωκάς αναφέρει ότι ερμηνεύοντας τους νόμους και τις εγκυκλίους, χωρίς
συγκεκριμένες κατευθύνσεις, υπάρχει κίνδυνος μελλοντικά να αποδειχθεί ότι έγινε κάποιο
λάθος, με συνέπειες στην μισθοδοσία του προσωπικού.
Ο κ. Τομπαζιώτης θεωρεί ότι όπως και να έχει, οι τυχόν διαφορές στη μισθοδοσία του
προσωπικού θα εξομαλυνθούν μετέπειτα. Όσον αφορά το επίδομα για θέσεις ευθύνης, θα
πρέπει να ακολουθηθούν όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία και θα οριστεί από το
Υπουργείο ή την άμεση προϊσταμένη αρχή του Φορέα, με ενδεχόμενο κάποιοι υπάλληλοι που
είχαν επίδομα ευθύνης να μη το δικαιούνται τώρα.
Ο κ. Φωκάς θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα είναι παράλογο, να υπάρχουν υπάλληλοι με
ευθύνες και να μην τους δίνεται κάποιο επίδομα ως κίνητρο.
Η Πρόεδρος συμφωνεί με όλα αυτά που ελέχθησαν και προτείνει να δοθεί το επίδομα
ευθύνης στον Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα κ. Γ. Μήτσαινα και επίσης να γίνει ερώτηση
αν και οι υπεύθυνοι δράσεων, όπως της φύλαξης, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της
Τράπεζας Γενετικού Υλικού μπορούν να πάρουν το ίδιο ή αντίστοιχο επίδομα.

Θέμα 5ο: Πορεία υλοποίησης 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, ΛογίστριαςΦοροτεχνικού, κατετέθησαν τα παραδοτέα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών της
Αναδόχου για το Α’ τρίμηνο του 2013.
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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, 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 09.04.2013 και ώρα 10:00 για την παραλαβή των παραδοτέων.
Ακολούθως, συνέταξε και υπέγραψε το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής Παροχής
Υπηρεσιών, το οποίο καταθέτει σήμερα προς έγκριση.
Η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Μήτσαινα, ο οποίος διαβάζει τμήματα από το
Πρωτόκολλο. 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. 194/03.04.2013) και μνημονεύονται στο
Πρωτόκολλο 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 11η)
α) την έγκριση του από 09.04.2013 Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής 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 A’ τρίμηνο
του 2013 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
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 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 της Δράσης της εταιρείας με την επωνυμία “ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. – ΚΟΝΤΟΣ Κ.
Ο.Ε. – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – Διακριτός τίτλος
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ΤΕΧΝΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.”, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται από τον Κωνσταντίνο Κόντο, κατετέθησαν τα τελικά παραδοτέα που
αφορούν στην παροχή υπηρεσιών του Αναδόχου για την Α’ Φάση του Έργου 2 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. Κωνσταντίνα Λάγιου, Δασολόγο, εκπρόσωπο του Υ.Π.Ε.Κ.Α., Μέλος του Δ.Σ. του
Φορέα.
3. Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Δρ., Μέλος της Εταιρείας Προστασίας Φύσεως
Κεφαλονιάς & Ιθάκης, εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων, Γραμματέα του Δ.Σ. του Φορέα.
συνεδρίασε την Δευτέρα 08.04.2013 και ώρα 15:00 για την παραλαβή των παραδοτέων.
Ακολούθως, συνέταξε και υπέγραψε το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής Και
Ποιοτικής Παραλαβής, το οποίο καταθέτει σήμερα προς έγκριση.
Η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Μήτσαινα, ο οποίος διαβάζει τμήματα από το
Πρωτόκολλο. Συνοψίζει, λέγοντας ότι η Επιτροπή συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση στις
12.02.2013, προκειμένου να αξιολογήσει τα αρχικά παραδοτέα του Αναδόχου που
αφορούσαν στην Α’ Φάση του Έργου 2 της Δράσης. Τότε έκρινε απαραίτητη την
συμπλήρωση των παραδοτέων από τον Ανάδοχο με επιμέρους στοιχεία και διευκρινίσεις και
τον ενημέρωσε σχετικώς. Στην συνέχεια, ο Ανάδοχος υπέβαλε, εμπρόθεσμα, στις 26.02.2013
τα τελικά παραδοτέα της Α’ Φάσης του Έργου 2. Αυτά περιγράφονται αναλυτικά στα
σχετικά έγγραφα που κατέθεσε ο Ανάδοχος και μνημονεύονται στο Πρωτόκολλο της
Επιτροπής που συζητείται σήμερα και τα οποία βρίσκονται στη διάθεση των μελών.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως την ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή των παραδοτέων που αφορούν στην Α’ Φάση του Έργου 2 από τον Ανάδοχο και
προτείνει στο Δ.Σ. την έγκριση της πληρωμής της Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στην
ολοκλήρωση αυτής της Φάσης και το οποίο ανέρχεται σε έξι χιλιάδες διακόσια εβδομήντα
τρία ευρώ (6.273,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων
κρατήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 12η)
α) την έγκριση του από 08.04.2013 Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Παρακολούθησης της
και Παραλαβής της Δράσης με τίτλο: “Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Αίνου”, του 1ου Υποέργου του
Τεχνικού Δελτίου που υλοποιεί ο Φορέας, με βάση το οποίο παραλαμβάνονται τα παραδοτέα
της Α’ Φάσης του Έργου 2 της Δράσης και να δοθεί η εντολή στον Ανάδοχο να ξεκινήσει την
υλοποίηση της επόμενης Φάσης του Έργου 2 της Δράσης.
β) την έγκριση της πληρωμής του Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στην
ολοκλήρωση της Α’ Φάσης του Έργου 2 της ανωτέρω Δράσης, ήτοι έξι χιλιάδες διακόσια
εβδομήντα τρία ευρώ (6.273,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.
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•

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο
“Διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης της βλάστησης του όρους Αίνος”, του 1ου
Υποέργου με τίτλο “Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας” (1ος Άξονας Δράσεων: Καταγραφή και παρακολούθηση της
βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής – ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων), που
υλοποιεί ο Φορέας και καθ’ εφαρμογή της από 01.06.2012 υπογραφείσας Σύμβασης
μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία “Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας”, Αναδόχου της Δράσης, που εκπροσωπείται νομίμως από την
Καθηγήτρια κ. Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανη, Πρόεδρο του ΕΛΚΕ του
Α.Π.Θ. και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Αχιλλέα Γερασιμίδη, Καθηγητή της
Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., κατετέθησαν τα παραδοτέα
που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών του Αναδόχου για τη Β’ Φάση 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. Κωνσταντίνα Λάγιου, Δασολόγο, εκπρόσωπο του Υ.Π.Ε.Κ.Α, Μέλος του Δ.Σ. του
Φορέα.
3. Μιχαήλ Ξανθάκη, Δρ., ΠΕ Δασολόγο, μέλος του επιστημονικού προσωπικού του
Φορέα.
συνεδρίασε την Δευτέρα 08.04.2013 και ώρα 16:00 για την παραλαβή των παραδοτέων.
Ακολούθως, συνέταξε και υπέγραψε το σχετικό Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής
Παραλαβής, το οποίο καταθέτει σήμερα προς έγκριση.
Η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Μήτσαινα, ο οποίος διαβάζει τμήματα από το
Πρωτόκολλο. 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
κατέθεσε ο Ανάδοχος και μνημονεύονται στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής και τα οποία
βρίσκονται στη διάθεση των μελών.
Σημειώνεται, ότι ο Ανάδοχος υπέβαλε την με αριθμ. πρωτ. εισ. 176/28.03.2013
Αναφορά του επί των παρατηρήσεων του Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Α’ Φάσης της
Δράσης, η οποία λήφθηκε υπόψη από την Επιτροπή Παραλαβής.
Εντούτοις, η Επιτροπή κρίνει ότι η αρχική απόφαση για την συλλογή τουλάχιστον ενός
ακόμη δείγματος προς μελέτη και σύγκριση είναι αναγκαία και προτείνεται στον Ανάδοχο να
το πραγματοποιήσει οπωσδήποτε κατά την έναρξη της Γ’ Φάσης, ειδάλλως δεν θα γίνει η
παραλαβή αυτής.
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 στην ολοκλήρωση αυτής της Φάσης και το οποίο
ανέρχεται σε τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ακριβώς (4.500,00 €),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 13η)
α) την έγκριση του από 08.04.2013 Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής της Δράσης με τίτλο: “Διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης της βλάστησης του
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όρους Αίνος”, 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 τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
ακριβώς (4.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων
κρατήσεων.
• Η Πρόεδρος του Δ.Σ., υπενθυμίζει στα μέλη του Δ.Σ. στις 09.04.2012 υπεβλήθη στο
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για έγκριση το κείμενο του ανοικτού διαγωνισμού για την Δράση με τίτλο
«Παραγωγή Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού» (Υποέργο 2). Από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. κρίθηκε
απαραίτητη η υποβολή Τροποποίησης του Τ.Δ.Π.Π. του Φορέα, προκειμένου να
ενσωματωθούν συγκεκριμένες προσθήκες στην περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και των
παραδοτέων για το συγκεκριμένο Υποέργο. Κατόπιν, η Πρόεδρος προτείνει στα μέλη του
Δ.Σ., να τροποποιηθεί η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών που θα
κατατεθούν στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαγωνισμού του 2ου Υποέργου.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 14η)
Α) για την 3μελή Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών που θα
κατατεθούν στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαγωνισμού του 2ου Υποέργου με τον τίτλο
“Παραγωγή Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού”, τους:
1.
2.

3.

Γεωργία Καμάρη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, Ειδική Επιστήμων, Πρόεδρο
του Δ.Σ του Φορέα.
Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Πρόεδρο 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.

Αναπληρωματικά μέλη τους:
1. Παναγή Φωκά, ΠΕ1 Γεωπόνο, εκπρόσωπο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και
Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) Αργοστολίου, Μέλος του Δ.Σ.
2. Ιωάννη Μαχαίρα, Δρ. Βιολόγος – Ηθολόγος, Ειδικό Επιστήμονα, Μέλος του Δ.Σ του
Φορέα.
3. Μιχαήλ Ξανθάκη, Δρ., ΠΕ Δασολόγο, μέλος του επιστημονικού προσωπικού του
Φορέα.
Β) Για την 3μελή Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο στο πλαίσιο του
Διεθνούς Διαγωνισμού του 2ου Υποέργου με τον τίτλο “Παραγωγή Έντυπου και Ψηφιακού
Υλικού”, τους:
1. Σπύρο Ματιάτο, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ομαλών και Καθαριότητας,
εκπρόσωπο του Δήμου Κεφαλονιάς, Μέλος του Δ.Σ του Φορέα.
2. Κωνσταντίνα Λάγιου, Δασολόγο, εκπρόσωπο του Υ.Π.Ε.Κ.Α, Μέλος του Δ.Σ του
Φορέα.
3. Γεωργία Λυσίτσα, MSc, ΠΕ Δασολόγο του Φορέα.
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Αναπληρωματικά μέλη τους:
1. Παναγή Φωκά, ΠΕ1 Γεωπόνος, εκπρόσωπο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και
Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) Αργοστολίου, Μέλος του Δ.Σ.
2. Μόσχο Τομπαζιώτη, Δρ. Δασολόγο, εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Μέλος του Δ.Σ του Φορέα.
3. Ελένη Κουμαριώτη, ΔΕ Διοικητικός/Γραμματέα του Φορέα.

Θέμα 6ο: Μελέτη για την περίφραξη του Εθνικού Δρυμού Αίνου.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει τον λόγο στον κ. Μιχαήλ Ξανθάκη, ώστε να ενημερώσει τα
μέλη του Δ.Σ. για την πορεία της μελέτης για την περίφραξη του Εθνικού Δρυμού Αίνου.
Ο κ. Ξανθάκης ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη με τίτλο: “Μελέτη περίφραξης
πυρήνα Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κεφαλονιάς”, που αφορά στο έργο που προτίθεται να
υλοποιήσει ο Φορέας για την αποκατάσταση της κατεστραμμένης περίφραξης του Εθνικού
Δρυμού Αίνου.
Η Πρόεδρος προσθέτει ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε, παρουσία
και του κ. Μήτσαινα και του κ. Ξανθάκη, συνάντηση στα γραφεία της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου. Η συνάντηση αυτή ήταν
ενδιαφέρουσα και χρήσιμη και συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούσαν στην έναρξη
υλοποίησης του έργου της περίφραξης εντός του 2013.
Ο κ. Ξανθάκης συμπληρώνει ότι η μελέτη θα πρέπει να αποσταλεί στη Διεύθυνση
Δασών, η οποία ακολούθως, αφού την οικειοποιηθεί, θα πρέπει να την αποστείλει προς την
Περιφερειακή Ενότητα. Τέλος, θα πρέπει να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με την
Περιφερειακή Ενότητα, προκειμένου η δεύτερη, ως έχουσα διαχειριστική επάρκεια τύπου Α΄
να μπορέσει να υλοποιήσει το έργο για λογαριασμό του Φορέα.
Αντίγραφα της μελέτης για την περίφραξη του Εθνικού Δρυμού Αίνου, βρίσκονται στην
διάθεση των μελών του Δ.Σ.
Ο κ. Μήτσαινας υπενθυμίζει στα μέλη ότι υπήρχε διαφορά στα όρια του Πυρήνα, όπως
είχε επισημανθεί και σε προηγούμενη Συνεδρίαση.
Ο κ. Ξανθάκης αναφέρει ότι η οριοθέτηση βασίστηκε αποκλειστικά στην περιγραφή του
συμβολαίου αγοραπωλησίας.
Ο κ. Κουρής ρωτά αν τελικά εντοπίστηκαν όλες οι τοποθεσίες και ο κ. Ξανθάκης απαντά
ότι εντοπίστηκαν οι περισσότερες από αυτές, μετά και τις υποδείξεις κτηνοτρόφων που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Ο κ. Μήτσαινας προσθέτει ότι για το σύνολο των τοποθεσιών δεν υπήρχαν σαφείς
ενδείξεις για το που βρίσκονται. Εν τέλει μόνο μια δεν βρέθηκε, αφού κανένας δεν γνωρίζει
την ακριβή θέση της. Έτσι, η οριοθέτηση βασίστηκε στις πραγματικές θέσεις των
τοπωνυμίων, ενώ τα όρια ξεφεύγουν ελάχιστα από την ήδη υπάρχουσα περίφραξη.
Επιπλέον, ο κ. Μήτσαινας ενημερώνει ότι θα πρέπει να κατατεθεί ένα ξεχωριστό
Τεχνικό Δελτίο στο ΕΠΠΕΡΑΑ, το οποίο να περιλαμβάνει μόνο τη συγκεκριμένη μελέτη.
Ο κ. Κουρής ρωτά αν στην μελέτη περιλαμβάνεται και το Ρούδι και τόσο η Πρόεδρος
όσο και ο κ. Μήτσαινας απαντούν θετικά.
Μετά από ερώτηση του κ. Κουρή, ο κ. Ξανθάκης απαντά ότι το έργο της περίφραξης
αναμένεται να περατωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων έως πέντε μηνών.
Ο κ. Μήτσαινας θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχει συμβασιοποιηθεί το έργο
έως το τέλος του 2013, εντούτοις επειδή είναι μικρό θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να
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ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ και καλεί όλους τους συνεργαζόμενους Φορείς (Δασική Υπηρεσία,
Περιφερειακή Ενότητα κ.λπ.) να συνδράμουν αποφασιστικά προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ο κ. Ξανθάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του κ. Κουρή, αναφέρει ότι το ύψος
της περίφραξης είναι συνολικά 2 μέτρα.
Ο κ. Μήτσαινας θεωρεί ότι το προσωπικό του Φορέα, εργάστηκε σκληρά για την
ολοκλήρωση της μελέτης και για κάποιον τρίτο είναι ‘έτοιμη δουλειά’.
Η Πρόεδρος προσθέτει ότι αν η συγκεκριμένη μελέτη είχε δοθεί σε κάποιον εξωτερικό
συνεργάτη, θα έπρεπε να δαπανηθεί ένα μεγάλο ποσό. Συγχαίρει και ευχαριστεί τα μέλη του
Φορέα που εργάσθηκαν στο έργο αυτό και ιδιαιτέρως τον κ. Ξανθάκη, συντονιστή για την
υλοποίηση της όλης προσπάθειας.
Ο κ. Μήτσαινας προτείνει αντίγραφο της μελέτης να σταλεί και στο ΥΠΕΚΑ, προς
ενημέρωσή τους.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 15η)
α) την μελέτη με τίτλο: “Μελέτη περίφραξης πυρήνα Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κεφαλονιάς”,
που αφορά στο έργο που προτίθεται να υλοποιήσει ο Φορέας για την αποκατάσταση της
κατεστραμμένης περίφραξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, και
β) να αποσταλεί η μελέτη προς την Διεύθυνση Δασών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για
έγκριση, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου.

Θέμα 7ο: Χρηματοδότηση του Φορέα από το Πράσινο Ταμείο για το 2013.
Για το συγκεκριμένο θέμα, η Πρόεδρος του Φορέα ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 885/01.04.2013 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου προς τους
Φ.Δ. για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον
2013», Άξονας Προτεραιότητας 1: «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών», ο
Φορέας θα πρέπει μέχρι τις 06.06.2012 να υποβάλει την πρότασή του, το ύψος της οποίας δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει τις 36.000,00 €.
Στη συνέχεια, δίνει το λόγο στον κ. Μήτσαινα, ο οποίος παρουσιάζει μια σειρά από
προτεινόμενες δράσεις, η κατάρτιση των οποίων προέκυψε κατόπιν προεργασίας των μελών
του προσωπικού του Φορέα και των μελών του Δ.Σ. και επεξεργασίας αυτών με τη βοήθεια
της Προέδρου, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες που συνοδεύουν την Πρόσκληση.
Μετά από συζήτηση των μελών του Δ.Σ., οριστικοποιούνται οι δράσεις που θα
συμπεριληφθούν στην πρόταση που θα καταθέσει ο Φορέας για χρηματοδότηση από το
Πράσινο Ταμείο, οι οποίες επιμερίζονται σε 10 Υποέργα, συνολικού προϋπολογισμού
35.998,50 € με Φ.Π.Α, όπως αναλύονται κατωτέρω:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ενίσχυση εργασιών του προσωπικού Επόπτευσης/Φύλαξης και του
επιστημονικού προσωπικού του Φορέα – Επέκταση δυνατοτήτων Επόπτευσης/Φύλαξης
και συντήρηση οχημάτων Φορέα.
Υποστήριξη σκοπιμότητας
Το προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα υλοποιεί πλήθος εργασιών που
σχετίζονται με την προστασία του Εθνικού Δρυμού Αίνου και τη διαχείριση των επισκεπτών
του. Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης που έλαβε ο Φορέας από το Πράσινο Ταμείο για τα
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έτη 2011 και 2012, αποκτήθηκαν 2 αλυσοπρίονα και σημαντικός μικροεξοπλισμός, με σκοπό
τη συμβολή του προσωπικού στον καθαρισμό των δρόμων του Δρυμού από πτώσεις λίθων
και δένδρων. Ως αποτέλεσμα, ο Φορέας συνδράμει πλέον σημαντικά στο να διασφαλίζεται η
σταθερή προσβασιμότητα του οδικού δικτύου και των μονοπατιών του Αίνου τόσο για τους
επισκέπτες του, όσο και για την κάλυψη οποιασδήποτε επέμβασης.
Στο πλαίσιο του παρόντος Υποέργου και με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε στο εν
τω μεταξύ διάστημα, ζητείται η συμπλήρωση του μικροεξοπλισμού που χρησιμοποιεί το
προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης, αλλά και το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα, με
σκοπό την υποστήριξη τόσο των ανωτέρω δράσεων όσο και νέων που υλοποιούνται από αυτό
(αποτελεσματικότερη διαχείριση επισκεπτών σε περίπτωση χιονοπτώσεων στον Αίνο,
επιστημονική παρακολούθηση, εδαφολογικές μελέτες κ.λπ.). Μεταξύ αυτών, προβλέπεται:
• Η απόκτηση ενός αλυσοπρίονου βενζίνης βαρέως τύπου με μεγάλη λάμα, έτσι ώστε το
προσωπικό να μπορεί πλέον να καθαρίζει δρόμους και μονοπάτια και από τα πλέον
ευμεγέθη, πεσμένα δένδρα.
• Επίσης, η προμήθεια ενός δειγματολήπτη εδάφους θα συνεισφέρει στην μελέτη της
εδαφικής σύνθεσης, του εδαφικού προφίλ και της εδαφικής χαρτογράφησης,
προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα στο πλαίσιο των δασολογικών μελετών που υλοποιεί
το προσωπικό του Φορέα στο δάσος της κεφαλληνιακής Ελάτης του Εθνικού Δρυμού.
• Επιπλέον, λόγω της σταθερής έκθεσης του προσωπικού σε εξωτερικές, συχνά αντίξοες
καιρικές/εδαφολογικές συνθήκες κατά την εργασία του (συνεχής παραμονή και
περιπολίες εντός του Δρυμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επιστημονική
παρακολούθηση κ.ά.) καταγράφεται φυσιολογική φθορά στον ιματισμό και κυρίως στα
υποδήματα. Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η αντικατάστασή των φθαρμένων ειδών με
καινούρια, μεγαλύτερης αντοχής.
• Επιπροσθέτως, τόσο για τις ανάγκες της επιστημονικής παρακολούθησης (ήτοι για την
ορθότερη παρακολούθηση νυκτόβιων ζωικών οργανισμών) όσο και για τις ανάγκες της
Επόπτευσης/Φύλαξης (καταγραφή και αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων κατά τις
νυχτερινές ή πρώτες πρωινές ώρες) κρίνεται πλέον σημαντική η εξασφάλιση δυνατότητας
περιστασιακής διανυκτέρευσης μελών του προσωπικού εντός του Εθνικού Δρυμού. Ως εκ
τούτου, είναι απαραίτητη η προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού κατασκήνωσης και
νυχτερινής εργασίας.
• Τέλος, τα 2 οχήματα που διαθέτει ο Φορέας κινούνται συνεχώς στο δύσκολο δασικό
οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να έχουν ανάγκη από συνεχή συντήρηση και να
προκύπτουν σε αυτά μικρής κλίμακας φθορές/ζημίες, π.χ. από την περιστασιακή επαφή
με κλαδιά δένδρων κ.λπ. Για ένα από τα οχήματα, έχει προκύψει η ανάγκη άμεσης
αντικατάστασης του αριστερού καθρέπτη (οδηγού), ο οποίος έχει σπασμένο κρύσταλλο.
Η ζημιά αυτή δεν καλύπτεται από τη μεικτή ασφάλιση του οχήματος, καθώς υπάρχει
απαλλαγή ύψους 520 €. Επίσης πρέπει να αντικατασταθούν τα καλύμματα των θέσεων
των δύο οχημάτων, τα οποία έχουν φθαρεί.
• Επιπλέον, είναι απαραίτητη η προμήθεια φαρμακείων Πρώτων Βοηθειών και
πυροσβεστήρων και για τα δύο οχήματα που διαθέτει ο Φορέας.
Δαπάνες (είδος δαπανών που περιλαμβάνει το Υποέργο)
Συμπλήρωση και συντήρηση/υποστήριξη του τεχνικού εξοπλισμού και των οχημάτων
που χρησιμοποιεί το προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα.
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Παραδοτέα
− Εξοπλισμός: 1 αλυσοπρίονο βενζίνης.
− Μικροεξοπλισμός: 2 εργαλειοθήκες με εργαλεία, σκούπες ασφάλτου, πινακίδες
προειδοποίησης ιμάντες ρυμούλκησης, δοχεία βενζίνης, διάφορα σκαλιστήρια, ταινίες
σήμανσης, προστατευτικά γάντια για πυρκαγιές, αντιασφυξιογόνες μάσκες, γάντια
εργασίας, κράνη, ωτοασπίδες, δειγματολήπτης εδάφους, σύνδεσμοι δεξαμενών
πυρόσβεσης κ.λπ.
− Αναλώσιμα-συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού κοπής δένδρων: βενζίνη & λάδια
αλυσοπρίονων, αλυσίδες αλυσοπρίονων κ.λπ.
− Αντικατάσταση φθαρμένων ορειβατικών υποδημάτων, προμήθεια σακιδίων βουνού με
ατομικό εξοπλισμό (φακό, πολυεργαλείο κ.λπ.), έως 4 σκηνών κατασκήνωσης
(χωρητικότητας έως τεσσάρων ατόμων) και λοιπού εξοπλισμού κατασκήνωσης (λάμπες,
στρώματα, υπνόσακοι κ.λπ.).
− Προμήθεια 2 φαρμακείων Πρώτων Βοηθειών και 2 πυροσβεστήρων για τα οχήματα του
Φορέα.
− Αποκατάσταση μικρής ζημιάς (καθρέπτης οδηγού) σε ένα από τα οχήματα του Φορέα
και αντικατάσταση φθαρμένων καλυμμάτων θέσεων και για τα δύο οχήματα του Φορέα.
− Υποστήριξη των υφιστάμενων εργασιών και διεύρυνση των δυνατοτήτων επέμβασης
του προσωπικού Επόπτευσης/Φύλαξης για την αντιμετώπιση περιστατικών στον Εθνικό
Δρυμό (καθαρισμός δρόμων, απεγκλωβισμός οχημάτων, αντιμετώπιση πυρκαγιών κ.λπ.,
καθώς και των εργασιών του επιστημονικού προσωπικού του Φορέα.
Εκτιμούμενο κόστος (ποσό, τεκμηρίωση)
Για την απόκτηση του αλυσοπρίονου βενζίνης βαρέως τύπου υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί
το ποσό των 900,00 € με ΦΠΑ.
Για την απόκτηση του αιτούμενου μικροεξοπλισμού και των αναλωσίμων, όπως αναλύθηκαν
παραπάνω και την αποκατάσταση των μικρών φθορών/ζημιών των οχημάτων του Φορέα
υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί συνολικά το ποσό των 6.950,00 € με ΦΠΑ.
Συνολικό κόστος: 7.850,00 € με ΦΠΑ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια καρότσας ρυμούλκησης (μπαγκαζιέρα) για τα οχήματα του
Φορέα.
Υποστήριξη σκοπιμότητας
Λόγω της διαμόρφωσής των οχημάτων που διαθέτει ο Φορέας και με βάση την εμπειρία
που έχει αποκτηθεί κατά τα τελευταία έτη από το προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης, κρίνεται
απαραίτητη η ενίσχυση των οχημάτων με μια καρότσα ρυμούλκησης (μπαγκαζιέρα), η οποία
θα δώσει την δυνατότητα: α) μεταφοράς και απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων και
σάκων απορριμμάτων από το Δρυμό, β) μεταφοράς σάκων τροφής, οι οποίοι αποκτήθηκαν με
τη χρηματοδότηση του Φορέα από το Πράσινο Ταμείο κατά το 2012 για το σιτηρέσιο των
αλόγων του Δρυμού, γ) μεταφοράς εργαλείων που καθημερινά χρησιμοποιεί το προσωπικό
του Φορέα για τις εργασίες του. Η μπαγκαζιέρα θα διαθέτει και κλειόμενο καπάκι.
Σημειώνεται ότι αν και το ένα από τα δύο οχήματα του Φορέα διαθέτει κιβωτάμαξα,
εντούτοις κατά τη θερινή περίοδο αυτή είναι μονίμως κατειλημμένη από το αυτόνομο
σύστημα πυρόσβεσης, το οποίο έχει αποκτήσει ο Φορέας κατά την περυσινή χρηματοδότηση
από το Πράσινο Ταμείο.
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Δαπάνες (είδος δαπανών που περιλαμβάνει το Υποέργο)
Προμήθεια απαραίτητου βοηθητικού τεχνικού εξοπλισμού και επισκευή για τα οχήματα
του Φορέα.
Παραδοτέα
− Προμήθεια 1 καρότσας ρυμούλκησης με καπάκι (μπαγκαζιέρα).
− Ενίσχυση της μεταφορικής ικανότητας του Φορέα από και προς τον Εθνικό Δρυμό.
Εκτιμούμενο κόστος (ποσό, τεκμηρίωση)
- Προμήθεια μιας καρότσας ρυμούλκησης (μπαγκαζιέρα) για το όχημα του Φορέα:
1.200,00 € με ΦΠΑ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Συντήρηση, Προστασία και Ανάδειξη του Κέντρου Περιβαλλοντικής
ενημέρωσης Κουτάβου (έδρα του Φορέα).
Υποστήριξη σκοπιμότητας
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στεγάζεται στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Κουτάβου, κτήριο το οποίο έχει παραχωρηθεί προς χρήση από τον τ. Δήμο
Αργοστολίου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης. Το κτήριο βρίσκεται σε αρκετά καλή
κατάσταση, καθώς αρκετές εργασίες συντήρησης υποδομών του κτηρίου
πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του Φορέα από το Πράσινο Ταμείο
κατά τα έτη 2011 και 2012. Εντούτοις, μετά και την ολοκλήρωση της φετινής χειμερινής
περιόδου, έχουν προκύψει κάποια προβλήματα τα οποία χρήζουν αποκατάστασης και επίσης
απαιτούνται μερικές εργασίες συντήρησης, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η
κατάσταση του Κέντρου.
Συγκεκριμένα απαιτούνται:
• Η ετήσια συντήρηση του λέβητα του κτηρίου και των κλιματιστικών του και κάποιες
επισκευές/βελτιώσεις που αφορούν στις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές υποδομές του
κτηρίου, καθώς και η απόκτηση συγκεκριμένου μικροεξοπλισμού, ο οποίος θα
διευκολύνει την υλοποίηση εργασιών στο κτήριο και στο περιβάλλοντα χώρο από το
προσωπικό του Φορέα (σκάλα, λάστιχα ποτίσματος κ.λπ.) και θα ενισχύσει την
προστασία του (απόκτηση πυροσβεστήρων και έλεγχος με σκοπό την επιδιόρθωση και,
αν χρειαστεί, την αντικατάσταση του μοτέρ του ρολού ασφαλείας του κτηρίου όπου
στεγάζεται ο Φορέας).
• Επιπλέον, με την χρηματοδότηση του Φορέα από το Πράσινο Ταμείο για το έτος 2012,
είχε συντηρηθεί αλλά και συνδεθεί ο εγκαταστημένος συναγερμός με κέντρο
παρακολούθησης σημάτων συναγερμού για ένα έτος. Λόγω της σημαντικής αξίας του
εξοπλισμού που διαθέτει ο Φορέας και της σχετικά απομονωμένης θέσης όπου βρίσκεται
το Κέντρο, κρίνεται απαραίτητη η ανανέωση της συνδρομής της σύνδεσης του
εγκατεστημένου συναγερμού του κτηρίου με το κέντρο παρακολούθησης για τα επόμενα
δύο έτη (2014-2015), με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση και επέμβαση σε περίπτωση
απόπειρας παραβίασης.
Δαπάνες (είδος δαπανών που περιλαμβάνει το Υποέργο)
• Προμήθεια εξοπλισμού: 1 σκάλα αλουμινίου, λάστιχα ποτίσματος, μπαλαντέζα ρεύματος
(50 m), πολύμπριζα, πυροσβεστήρες,
• Έλεγχος με σκοπό την επιδιόρθωση και, αν χρειασθεί, την αντικατάσταση του μοτέρ του

ΑΔΑ: ΒΛ4Η46Ψ848-ΛΣΧ
22

•
•
•

ρολού ασφαλείας του Κέντρου.
Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση των κλιματιστικών σωμάτων του Κέντρου.
Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση/βελτίωση των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών
υποδομών του Κέντρου.
Ανανέωση συμβολαίου σύνδεσης συστήματος συναγερμού με κέντρο παρακολούθησης
για τα έτη 2014-2015 (παροχή υπηρεσιών).

Παραδοτέα
− 1 σκάλα αλουμινίου, λάστιχα ποτίσματος, μπαλαντέζα ρεύματος (50 m), πολύμπριζα,
πυροσβεστήρες κτηρίου.
− Διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του λέβητα, των κλιματιστικών σωμάτων, των
ηλεκτρολογικών και υδραυλικών υποδομών και του ρολού ασφαλείας του κτηρίου, όπου
στεγάζεται ο Φορέας.
− Αυξημένη προστασία και συντήρηση, αισθητική βελτίωση και ανάδειξη του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου.
Εκτιμούμενο κόστος (ποσό, τεκμηρίωση)
- Προμήθεια του ανωτέρω μικροεξοπλισμού (σκάλα, πυροσβεστήρες κ.λπ.): 400,00 € με
ΦΠΑ.
- Συντήρηση λέβητα, κλιματιστικών σημάτων, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών
υποδομών, επιδιόρθωση ή, αν χρειαστεί, αντικατάσταση μοτέρ ρολού ασφαλείας:
1.000,00 € με ΦΠΑ.
- Ανανέωση συμβολαίου σύνδεσης συστήματος συναγερμού με κέντρο παρακολούθησης
για τα έτη 2014-2015 (παροχή υπηρεσιών): 861,00 € με ΦΠΑ.
Συνολικό κόστος: 2.261,00 € με ΦΠΑ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Αναβάθμιση λογισμικών πακέτων Φορέα
Υποστήριξη σκοπιμότητας
Ο Φορέας διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για τη συλλογή δεδομένων από το πεδίο
που αφορά σε διάφορες παραμέτρους της προστατευόμενης περιοχής (πανίδα, χλωρίδα,
οικότοποι, χρήσεις γης, υποδομές, ανθρωπογενείς πιέσεις κ.λπ.) και στην γεωγραφική
καταχώρησή τους μέσω GIS.
Ήδη από την απόκτηση εξειδικευμένου λογισμικού (Erdas Imagine 2011 και ArcGIS
(ArcView) 10.1), τμήμα του οποίου έχει χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο κατά τα
προηγούμενα έτη και με βάση τον πλούτο δεδομένων που συνεχώς συγκεντρώνονται από την
προστατευόμενη περιοχή, συνεχίζει να διαρθρώνεται ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα
Γεωγραφικής Πληροφορίας, βασιζόμενο σε σύγχρονο ψηφιακό υπόβαθρο. Τα δορυφορικά
δεδομένα αναλύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία από το λογισμικό Τηλεπισκόπησης και
GIS και έπειτα χρησιμοποιούνται στην χαρτογράφηση σε πολύ υψηλή κλίμακα, ώστε να
παραχθούν θεματικοί χάρτες του Εθνικού Δρυμού (φυτοκοινωνιολογικοί, βλάστησης,
αλλαγής χρήσεων γης κ.λπ.).
Η συντήρηση/αναβάθμιση των χρησιμοποιούμενων πακέτων λογισμικού είναι
απαραίτητη, διότι η πληροφορία που παρουσιάζουν οι παραγόμενοι χάρτες εξυπηρετούν την
αξιολόγηση των λειτουργιών και των αξιών του Δρυμού και τον σχεδιασμό διαχείρισης του
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Δρυμού.
Δαπάνες (είδος δαπανών που περιλαμβάνει το Υποέργο)
• Συντήρηση/αναβάθμιση πακέτων λογισμικού τηλεπισκόπησης για ένα έτος.
Παραδοτέα
− Συντήρηση/αναβάθμιση λογισμικού Erdas Imagine 2011 για ένα έτος.
− Συντήρηση/αναβάθμιση λογισμικού ArcGIS (ArcView) 10.1 για ένα έτος.
Εκτιμούμενο κόστος (ποσό, τεκμηρίωση)
− Συντήρηση/αναβάθμιση λογισμικού Erdas Imagine 2011 για ένα έτος: 1.850,00 €.
− Συντήρηση/αναβάθμιση λογισμικού ArcGIS (ArcView) 10.1 για ένα έτος: 1.850,00 €.
Συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών: 3.700,00 € με ΦΠΑ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Προμήθεια υλικού προβολής του Φορέα.
Υποστήριξη σκοπιμότητας
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου καταβάλει μία προσπάθεια διεύρυνσης
της αναγνωρισιμότητάς του και της γνωστοποίησης του έργου του, καθώς και ανάδειξης του
βιολογικού πλούτου της περιοχής ευθύνης του, με αποδέκτη τόσο την τοπική κοινωνία, όσο
και τους επισκέπτες και τους φορείς που προέρχονται από άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας του Φορέα και του
έργου του, κρίνεται σκόπιμο, ενόψει της τρέχουσας θερινής περιόδου και της αναμενόμενης
αυξημένης επισκεψιμότητας του Εθνικού Δρυμού, να παραχθεί συγκεκριμένο διαφημιστικό
υλικό προώθησης, το οποίο θα φέρει το λογότυπο του Φορέα και του Πράσινου Ταμείου και
θα διανέμεται σε επιλεγμένες εκδηλώσεις του Φορέα, όπως για παράδειγμα σε εκδρομές στον
Δρυμό και σε ημερίδες που θα διοργανώσει ή θα συμμετάσχει ο Φορέας κ.λπ.
Δαπάνες (είδος δαπανών που περιλαμβάνει το Υποέργο)
Προμήθεια Μακό κοντομάνικων Τ-shirt, καπέλων, καθώς και χάρτινων και πάνινων
τσαντών με τα λογότυπα του Φορέα και του Πράσινου Ταμείου.
Παραδοτέα
- Μακό κοντομάνικα T-shirt, καπέλα, χάρτινες και πάνινες τσάντες με τα λογότυπα του
Φορέα και του Πράσινου Ταμείου (500 τεμάχια από έκαστο).
- Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Φορέα και του έργου του.
Εκτιμούμενο κόστος (ποσό, τεκμηρίωση)
Κόστος προμήθειας: 6.587,50 € με ΦΠΑ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του Φορέα με περιοδικά περιβαλλοντικής
ύλης.
Υποστήριξη σκοπιμότητας
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου διαθέτει οργανωμένη βιβλιοθήκη, η
οποία αποτελείται από βιβλία επιστημονικού περιεχομένου, αλλά και βιβλία με
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περιβαλλοντικό περιεχόμενο, απευθυνόμενα στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, έχει αναπτύξει
δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τόσο για τα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, όσο και για οργανωμένες ομάδες επισκεπτών. Οι
ανωτέρω δραστηριότητες ενισχύονται με τη συνδρομή σε εκλαϊκευμένα περιοδικά
περιβαλλοντικής ύλης.
Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του Φορέα από το Πράσινο Ταμείο για το 2012,
εξασφαλίστηκε η συνδρομή για το 2013 στα Ελληνικά περιοδικά με περιβαλλοντική ύλη
«Φύση» της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και «Μυκητολόγος» της
Ομοσπονδίας Μανιταρόφιλων. Η ύλη των δύο αυτών περιοδικών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
ενημέρωσης για θέματα που άπτονται της μελέτης, προστασίας και διαχείρισης του
περιβάλλοντος, προσανατολισμένη τόσο για την ενημέρωση του προσωπικού, όσο και για το
κοινό που επισκέπτεται τα γραφεία του Φορέα και/ή συμμετέχει στα προγράμματα
περιβαλλοντικής ενημέρωσης του Φορέα.
Με το παρόν Υποέργο προγραμματίζεται η συνδρομή του Φορέα στα ανωτέρω
περιοδικά για το επόμενο έτος, η οποία πρέπει να πληρωθεί από φέτος.
Δαπάνες (είδος δαπανών που περιλαμβάνει το Υποέργο)
Συνδρομή σε 2 περιοδικά περιβαλλοντικού περιεχομένου για ένα έτος.
Παραδοτέα
- 4 τεύχη του περιοδικού «Φύση» και 3 τεύχη του περιοδικού «Μυκητολόγος».
Εκτιμούμενο κόστος (ποσό, τεκμηρίωση)
Για την κάλυψη του κόστους συνδρομής των παραπάνω περιοδικών για ένα έτος,
απαιτείται το ποσό των 100,00 € με ΦΠΑ, το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί εντός του 2013.
ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού για την υποστήριξη της
λειτουργίας της Τράπεζας Γενετικού Υλικού.
Υποστήριξη σκοπιμότητας
Στο πλαίσιο της Ανάπτυξης Καινοτόμων Δράσεων από το Φορέα, για την προστασία της
βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της υλοποίησης
της «Λειτουργίας Τράπεζας Γενετικού Υλικού», ο Φορέας προμηθεύτηκε πέρυσι δύο
θαλάμους φύτρωσης ελεγχόμενων συνθηκών (θερμοκρασίας, φωτοπεριόδου) και έναν
καταψύκτη. Ο ανωτέρω εξοπλισμός έχει τοποθετηθεί σε μικρή αίθουσα που βρίσκεται στο
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, όπου βρίσκεται η έδρα του Φορέα.
Ο ανωτέρω εξοπλισμός συμπλήρωσε τον ήδη εγκατεστημένο στο συγκεκριμένο χώρο
για την Τράπεζα Γενετικού Υλικού, ήτοι 1 θάλαμο φύτρωσης, 1 θάλαμο ξήρανσης και 1
θάλαμο ψύξης. Συνεπώς, η ανωτέρω αίθουσα φιλοξενεί συνολικά 6 θαλάμους, εκ των οποίων
οι 2 προσφάτως παραληφθέντες θάλαμοι φύτρωσης είναι διπλοί (διαθέτουν 2 ανεξάρτητα,
ψυκτικά μηχανήματα ο καθένας).
Η συγκεκριμένη αίθουσα είναι των κάτωθι διαστάσεων: 4,90 m μήκος, 2,55 m πλάτος
και 3 m ύψος. Ο χώρος δεν διαθέτει δυνατότητα φυσικού εξαερισμού, μέσω παραθύρων,
εντούτοις ήταν ο μοναδικός διαθέσιμος στο κτήριο για την εγκατάσταση των θαλάμων. Ο
μικρός όγκος της αίθουσας, σε συνδυασμό με το μεγάλο φορτίο θερμότητας, το οποίο
εκπέμπουν τα μοτέρ των θαλάμων κατά τη λειτουργία τους, έχει ως συνέπεια την αύξηση της
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θερμοκρασίας της αίθουσας ακόμα και πάνω από τους 50 οC. Αυτές οι θερμοκρασιακές
συνθήκες θέτουν τους θαλάμους εκτός λειτουργίας και καθιστούν ανέφικτη την εργασία του
προσωπικού στο χώρο.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμη η τεχνική επέμβαση στο χώρο,
ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού. Η τεχνική επέμβαση
θα επιτρέψει τη μείωση της θερμοκρασίας του χώρου, καθώς ο θερμός αέρας του χώρου θα
απομακρύνεται από την αίθουσα μέσω καναλιού, ενώ δεύτερο κανάλι θα εισάγει νέο,
χαμηλότερης θερμοκρασίας αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Η θερμοκρασία θα
ρυθμίζεται αυτόματα με θερμοστάτη. Τα ανώτερα επίπεδα θερμοκρασίας της αίθουσας μετά
την τεχνική επέμβαση θα είναι οι 35-40 οC.
Δαπάνες (είδος δαπανών που περιλαμβάνει το Υποέργο)
Κόστος απόκτησης των υλικών και εγκατάστασης συστήματος εξαερισμού για την ψύξη του
κλειστού χώρου όπου έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν οι θάλαμοι της Τράπεζας
Γενετικού Υλικού του Φορέα.
Παραδοτέα
Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού για την ψύξη του κλειστού χώρου όπου έχουν
τοποθετηθεί και λειτουργούν οι θάλαμοι της Τράπεζας Γενετικού Υλικού του Φορέα. Για την
υλοποίηση του της τεχνικής εργασίας, θα απαιτηθούν:
- Τοποθέτηση φυγόκεντρων απορροφητήρων,
- Τοποθέτηση καναλιών,
- Τοποθέτηση εύκαμπτων αεραγωγών.
Εκτιμούμενο κόστος (ποσό, τεκμηρίωση)
Κόστος παροχής υπηρεσιών: 4.800,00 € με ΦΠΑ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Πρόγραμμα κομποστοποίησης
Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης.

στο

πλαίσιο

Περιβαλλοντικής

Υποστήριξη σκοπιμότητας
Ο
Φορέας
αναπτύσσει
δραστηριότητες
Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης/
Ευαισθητοποίησης, οι οποίες υλοποιούνται κατά κύριο λόγο στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Κουτάβου και εντός του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Πρόθεση του Φορέα είναι να
επεκτείνει αυτήν την προσπάθεια, υλοποιώντας σχετικές δράσεις σε σχολεία της Κεφαλονιάς.
Ήδη κατά το τρέχον Σχολικό Έτος και σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Κεφαλονιάς έχουν πραγματοποιηθεί επισκέψεις σε πάνω από 25 δημοτικά σχολεία και
νηπιαγωγεία του νησιού, στο πλαίσιο των οποίων έγινε ενημέρωση των μαθητών για τον
Εθνικό Δρυμό Αίνου, για την τοπική χλωρίδα και πανίδα και για το έργο του Φορέα
Διαχείρισης.
Ο Φορέας προσπαθεί να επανέρχεται κάθε Σχολικό Έτος με νέες δράσεις
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης, σε μία προσπάθεια να διατηρεί ζωντανό
το ενδιαφέρον των μαθητών και να παρουσιάζει κάθε φορά διαφορετικές πτυχές που
αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, για το επόμενο Σχολικό
Έτος, προγραμματίζει την ανάπτυξη δράσης Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης με θέμα την
κομποστοποίηση και την ανακύκλωση γενικότερα. Στο πλαίσιο του παρόντος Υποέργου θα
χρηματοδοτηθεί η απόκτηση 25 κομποστοποιητών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στους
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αύλειους χώρους επιλεγμένων σχολικών μονάδων της νήσου Κεφαλονιάς, προκειμένου οι
μαθητές να ενημερωθούν και να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον τρόπο παραγωγής φυσικού
λιπάσματος για τα φυτά.
Δαπάνες (είδος δαπανών που περιλαμβάνει το Υποέργο)
Προμήθεια 25 κομποστοποιητών για την παραγωγή φυσικού λιπάσματος.
Παραδοτέα
− 25 κομποστοποιητές.
− Υλοποίηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης με θέμα
την κομποσοτοποίηση και την ανακύκλωση γενικότερα.
Εκτιμούμενο κόστος (ποσό, τεκμηρίωση)
− 25 κομποστοποιητές Χ 80 €/ τεμ.: 2.000,00 € με ΦΠΑ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 9: Κατασκευή και τοποθέτηση πυροφυλακίου.
Υποστήριξη σκοπιμότητας
Το προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης περιπολεί σε καθημερινή βάση στον Δρυμό για τον
κίνδυνο πυρκαγιών. Εκτός από τις ομάδες φύλαξης που κινούνται περιμετρικά και εντός του
Δρυμού με τα οχήματα του Φορέα, κατά τους θερινούς μήνες ο Φορέας απασχολεί και
εποχιακό προσωπικό για την δασοπροστασία. Για τον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιάς και
παράνομων δραστηριοτήτων, κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή και η τοποθέτηση 1
σταθερού πυροφυλακίου σε επιλεγμένη θέση του Δρυμού, η οποία προσφέρει τη μέγιστη
δυνατή εποπτική δυνατότητα του περιβάλλοντος χώρου.
Συγκεκριμένα, το πυροφυλάκιο θα αντικαταστήσει το υπάρχον κατεστραμμένο σε θέση
του όρους Ρουδίου.
Δαπάνες (είδος δαπανών που περιλαμβάνει το Υποέργο) – Παραδοτέα
Κατασκευή και τοποθέτηση 1 πυροφυλακίου, που θα αντικαταστήσει το κατεστραμμένο
στην υφιστάμενη θέση του Ρουδίου.
Παραδοτέα
- 1 πυροφυλάκιο, ξύλινης κατασκευής, υπερυψωμένο.
Εκτιμούμενο κόστος (ποσό, τεκμηρίωση)
Κόστος κάλυψης κατασκευής και τοποθέτησης 1 πυροφυλακίου: 4.500,00 € με ΦΠΑ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 10: Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής προσωπικού.
Υποστήριξη σκοπιμότητας
Το προσωπικό του Φορέα, μέσα από την πολύχρονη απασχόλησή του, έχει συγκεντρώσει
σημαντική εμπειρία και επιστημονικά δεδομένα, τα οποία είναι πλέον σε θέση να
παρουσιάσει στο πλαίσιο επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, τα οποία διοργανώνονται
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Τέτοιες ενέργειες αναδεικνύουν τη
σημαντικότητα του έργου που υλοποιείται στο Φορέα και ταυτόχρονα αποτελούν τα
πρόδρομα στάδια με τελικό στόχο την δημοσίευση των διαθέσιμων δεδομένων σε διεθνή
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επιστημονικά περιοδικά.
Επιπλέον, προκύπτει κατά περιόδους η δυνατότητα για περαιτέρω επιμόρφωση των
μελών του προσωπικού του Φορέα (επιμορφωτικά σεμινάρια κ.λπ.), στα οποία αυτά κρίνεται
ιδιαιτέρως χρήσιμο να συμμετέχουν, προκειμένου να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν την
τεχνογνωσία που θα αποκτήσουν στην εργασία τους.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, κρίνεται απαραίτητη η κάλυψη των εξόδων
μετακίνησης και διαμονής των μελών του προσωπικού που θα επιλέγονται κατά περίπτωση
και ανάλογα με την ειδικότητά τους, προκειμένου να συμμετέχουν στις σχετικές
Συναντήσεις/Σεμινάρια/Συνεργασίες.
Δαπάνες (είδος δαπανών που περιλαμβάνει το Υποέργο) – Παραδοτέα
Κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής του προσωπικού του Φορέα για την
παρουσίαση δεδομένων σε επιστημονικά Συνέδρια/Ημερίδες/Συναντήσεις στην Ελλάδα και
το εξωτερικό, καθώς και για την συμμετοχή του σε επιμορφωτικά σεμινάρια.
Παραδοτέα
- Δυνατότητα συμμετοχής μελών του προσωπικού του Φορέα στις ανωτέρω σχετικές
Συναντήσεις/Σεμινάρια/Συνεργασίες.
Εκτιμούμενο κόστος (ποσό, τεκμηρίωση)
Κόστος κάλυψης εξόδων μετακίνησης και διαμονής του προσωπικού του Φορέα: 3.000,00 €
με ΦΠΑ.
Κατόπιν, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 16η)
την υποβολή πρότασης από τον Φορέα προς το Πράσινο Ταμείο, αποτελούμενη από τα 10
Υποέργα που αναλύονται παραπάνω, συνολικού προϋπολογισμού 35.998,50 € με Φ.Π.Α.,
στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον 2013», Άξονας
Προτεραιότητας 1: «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών».

Θέμα 8ο: Οικονομικά θέματα:
Ο κ. Μήτσαινας, παίρνοντας το λόγο, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι τον Σεπτέμβριο
του 2012, ο Φορέας είχε τότε προχωρήσει στην αποστολή όλων των οικονομικών στοιχείων
που ζητούσε η Διεύθυνση ΟΠΣ-ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών με έγγραφο της.
Μεταξύ των στοιχείων ήταν και ένα σχέδιο οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2013. Τον
Μάρτιο η Διεύθυνση ΟΠΣ-ΔΕΚΟ απέστειλε έγγραφο με το οποίο κοινοποιούσε τους
ετήσιους εγκεκριμένους στόχους του Προϋπολογισμού έτους 2013 και ταυτόχρονα ζητούσε
την εξειδίκευση υλοποίησης του προϋπολογισμού σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση. Η
Διεύθυνση ΟΠΣ-ΔΕΚΟ αναπροσάρμοσε τον προϋπολογισμό, κατά πώς αυτοί έκριναν και για
αυτές τις αλλαγές ενδέχεται να μην γνωρίζει τίποτα το ΥΠΕΚΑ και φυσικά πριν τις
υλοποιήσουν δεν ερωτήθηκε καθόλου ο Φορέας. Στις αλλαγές περιλαμβάνεται και η από
μέρους τους λάθος κατανομή ποσού στον κωδικό Πωλήσεις Υπηρεσιών ενώ ο Φορέας το
αντίστοιχο ποσό το είχε προβλέψει στον κωδικό Πιστωτικοί Τόκοι, καθώς δεν διαθέτει έσοδα
από Πωλήσεις Υπηρεσιών.
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Γενικότερα, υπήρξε μια μείωση του προϋπολογισμού κατά 47.000 € περίπου, με την
μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται στην μισθοδοσία του προσωπικού. Το σημαντικότερο
όμως πρόβλημα είναι ότι αφαιρέθηκε εντελώς κονδύλι, ύψους 35.280 €, το οποίο
προβλεπόταν για την συμπλήρωση και ολοκλήρωση των προμηθειών του Φορέα όπως αυτές
ορίζονται από το Τεχνικό Δελτίο. Πλέον, με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, ο Φορέας
δεν μπορεί να προχωρήσει στην διαδικασία έκδοσης διαγωνισμών για τις εν λόγω προμήθειες
και φυσικά δεν μπορεί να δικαιολογήσει προμήθειες, οι οποίες παρελήφθησαν στο τέλος του
2012 και αποπληρώθηκαν εντός του 2013. Βέβαια, η Δ/νση ΟΠΣ-ΔΕΚΟ δεσμεύθηκε να
ετοιμάσει και να αποστείλει ερμηνευτική εγκύκλιο από την οποία να προκύπτει για τους Φ.Δ.
η δυνατότητα τροποποίησης του προϋπολογισμού.

- Έγκριση Ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων Δ.Σ. για το Οικ. Έτος 2012.
Ο κ. Μήτσαινας, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι θα πρέπει να εγκριθεί ο Ισολογισμός
για το έτος 2012, ώστε να προχωρήσει ο κ. Μαρινάκης, ορκωτός ελεγκτής του Φορέα, στον
έλεγχό του πάνω στα οικονομικά στοιχεία του Φορέα για το έτος 2012 και να καταθέσει την
σχετική έκθεση, η οποία, σύμφωνα με το καταστατικό οικονομικής διαχείρισης του Φορέα,
θα πρέπει να υποβληθεί στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. Επίσης, ζητά την έγκριση του Δ.Σ. για την
έκθεση πεπραγμένων για το ίδιο έτος.
Η κ. Γαλιατσάτου, Φοροτεχνικός του Φορέα, η οποία έχει προετοιμάσει την πλειοψηφία
των σχετικών στοιχείων, τα μοιράζει στα μέλη του Δ.Σ., τα παρουσιάζει συνοπτικά και
βρίσκεται στη διάθεση τους για υποβολή ερωτήσεων.
Μετά από συζήτηση και παροχή διευκρινίσεων από την κ. Γαλιατσάτου, τα μέλη του
Δ.Σ. του Φορέα,
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 17η)
τον Ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. του Φορέα για το Οικονομικό Έτος
2012, τα οποία υπογράφονται από την Πρόεδρο του Φορέα κ. Γ. Καμάρη και την
Φοροτεχνικό του Φορέα κ. Μ. Γαλιατσάτου και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού και απαλλάσσουν τα μέλη του Δ.Σ. από πάσα ευθύνη.
-

Ορισμός του Φορέα Διαχείρισης ως Υπόλογου - Διαχειριστή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ., ότι ο Φορέας έλαβε την
υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 17791/Α/19.03.2013 Απόφαση του Τμήματος Διοίκησης Οικονομικού
του Υ.Π.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με την οποία ορίζεται ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Αίνου ως Υπόλογος/Διαχειριστής του έργου 2011ΣΕ07580012 “Προστασία και Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου” της ΣΑΕ 075/8. Μέχρι τώρα, ρόλο
Υπολόγου για το Φορέα είχε υπάλληλος του ΥΠΕΚΑ και συγκεκριμένα ο κ. Κων/νος
Γιολδάσης.
Ο κ. Κουρής προτείνει να προβεί η Πρόεδρος σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες,
προκείμενου ο Φορέας να αναλάβει το ρόλο του Υπολόγου, ώστε να αποκατασταθεί σύντομα
η ομαλή ροή χρηματοδότησης του Φορέα. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. μετά από συζήτηση
συμφωνούν και προτείνουν να αναλάβει ως Υπόλογος η Πρόεδρος του Δ.Σ..
Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος αποδέχεται να ορισθεί η ίδια ως Υπόλογος και προτείνει να
ορισθεί η ίδια ως Υπεύθυνη για τα εξής:
• για τον έλεγχο των παραστατικών και των νόμιμων εγγράφων που απαιτούνται για την
εκταμίευση των επιχορηγήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος (θυρίδα 1112 –
Αργοστολίου) και
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•

ii) για την υπογραφή των σχετικών επιταγών της Τράπεζας της Ελλάδος με τα ποσά
των εγκεκριμένων κατανομών των επιχορηγήσεων.

Επίσης, προτείνει να ορισθεί ο κ. Γ. Μήτσαινας, Διευθυντής/Συντονιστής του Φορέα
για τα εξής:
• i) ως υπεύθυνος για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που
απαιτούνται για την εκταμίευση των επιχορηγήσεων, τα οποία θα υποβάλλει στην
Πρόεδρο του Δ.Σ. για έλεγχο,
• ii) να παραλαμβάνει, κατόπιν εντολής της Προέδρου, τα μπλοκ επιταγών της Τράπεζας
της Ελλάδος που θα εκδίδονται και να τα παραδίδει στην Πρόεδρο του Φορέα και
• iii) να παραλαμβάνει τις υπογεγραμμένες επιταγές της Τράπεζας της Ελλάδος από την
Πρόεδρο με τα ποσά των εκάστοτε επιχορηγήσεων, τις οποίες θα καταθέτει στο
λογαριασμό που τηρεί ο Φορέας για το ταμείο του ΕΠΠΕΡΑΑ στην Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος.
• Τέλος, η Πρόεδρος προτείνει ο κ. Μήτσαινας, συνεπικουρούμενος από την κ. Ελένη
Κουμαριώτη, Γραμματέα του Φορέα, να ορισθεί ως εκπρόσωπος του Φορέα για την
εισαγωγή στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και
Οφειλών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.
17732/α/29.03.2013 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Η Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι σε επικοινωνία με τον κ. Ηλ.
Τριανταφύλλου, Υπάλληλο της ανωτέρω Δ/νσης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. έχουν ζητηθεί οδηγίες
σχετικά με το που θα αποστέλλονται κατόπιν οι φάκελοι των παραστατικών και λοιπών
δικαιολογητικών της κάθε επιχορήγησης που θα τηρεί ο Φορέας. Ο κ. Τριανταφύλλου
απάντησε ότι αυτό δεν έχει ακόμα καθορισθεί, αλλά σύντομα θα αποστέλλονταν σχετικές
διευκρινίσεις, οι οποίες ακόμα αναμένονται.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 18η)
A) να ορισθεί η κ. Γεωργία Καμάρη, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα ως υπεύθυνη i) για τον
έλεγχο των παραστατικών και των νόμιμων εγγράφων που απαιτούνται για την
εκταμίευση των επιχορηγήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος (θυρίδα 1112 –
Αργοστολίου) και ii) για την υπογραφή των σχετικών επιταγών της Τράπεζας της
Ελλάδος με τα ποσά των εγκεκριμένων κατανομών των επιχορηγήσεων και
B) να ορισθεί ο κ. Γ. Μήτσαινας, Διευθυντής/Συντονιστής του Φορέα, i) ως υπεύθυνος για
τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την
εκταμίευση των επιχορηγήσεων, τα οποία θα υποβάλλει στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για
έλεγχο, ii) να παραλαμβάνει, κατόπιν εντολής της Προέδρου, τα μπλοκ επιταγών της
Τράπεζας της Ελλάδος που θα εκδίδονται και να τα παραδίδει στην Πρόεδρο του Φορέα
και iii) να παραλαμβάνει τις υπογεγραμμένες επιταγές της Τράπεζας της Ελλάδος από
την Πρόεδρο με τα ποσά των εκάστοτε επιχορηγήσεων, τις οποίες θα καταθέτει στο
λογαριασμό που τηρεί ο Φορέας για το ταμείο του ΕΠΠΕΡΑΑ στην Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος. Τέλος, ο κ. Μήτσαινας, συνεπικουρούμενος από την κ. Ελένη Κουμαριώτη,
Γραμματέα του Φορέα, ορίζεται ως εκπρόσωπος του Φορέα για την εισαγωγή στοιχείων
στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 17732/α/29.03.2013
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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-

Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας
τήρησης Μητρώου Δεσμεύσεων, θα πρέπει για κάθε δαπάνη του Φορέα, να συντάσσονται
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. Οι αποφάσεις αυτές υπογράφονται από τον προϊστάμενο
Διεύθυνσης και ελέγχονται από τον προϊστάμενο οικονομικής υπηρεσίας. Εξαιτίας του
γεγονότος ότι ο Φορέας δεν διαθέτει οικονομική υπηρεσία, αυτό που προτείνεται είναι η
υπογραφή των αποφάσεων να γίνεται από την Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεωργία Καμάρη, ενώ
χρέη οικονομικού υπεύθυνου να εκτελεί ο κ. Γεώργιος Μήτσαινας, Διευθυντής/Συντονιστής
του Φορέα.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 19η)
α) η κ. Γεωργία Καμάρη, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα, να υπογράφει τις Αποφάσεις
Ανάληψης Υποχρέωσης για τις δαπάνες του Φορέα και
β) ο κ. Γεώργιος Μήτσαινας, Διευθυντής/Συντονιστής του Φορέα να εκτελεί χρέη
Οικονομικού Υπευθύνου.
-

Λοιπές εγκρίσεις.

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:
33357429-0
***ΕΘΝΙΚΗ***
ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠΡ.
88,86 &
ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 88,89

19.02.2013
26.02.2013

FORTHNET A.E.
ΙΚΑ Αργοστολίου

161,17 €
6.910,54 €

33456636-3
33456637-1

26.02.2013
27.02.2013

ΙΚΑ Αργοστολίου
κ. Νικόλαος
Καλκάκος

24,62 €
713,32 €

Εισφορές ΙΚΑ
Ασφαλ. Συμβ. οχήματος Φορέα
NISSAN NAVARA (περιοδ.
28.02.2013-28.08.2013)

33456638-0

28.02.2013

157,25 €

33456639-8

28.02.2013

ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
κ. Λεωνιδία
Παπαγεωργίου

Προμήθεια πόσιμου νερού &
αποστείρωση ψύκτη νερού
Ασφαλ. Συμβ. οχήματος Φορέα
SKODA YETI (περιοδ. 28.02.201328.08.2013)

680,79 €

Τέλη τηλεπικοινωνιών-INTERNET
Εισφορές ΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(4841,35 €), ΔΧ 2012 (2069,19 €)

Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 20η)
τις αναφερόμενες ως ανωτέρω δαπάνες από το ταμείο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα.
• Ο κ. Κουρής ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής
αιτήσεων για το πρόγραμμα LIFE, το οποίο περιλαμβάνει και τμήμα για την πυροπροστασία.
Θα μπορούσε να γίνει συνεργασία μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας, Διεύθυνσης Δασών και
Φορέα, ώστε να κατατεθεί μια από κοινού αίτηση για υπαγωγή στο συγκεκριμένο

ΑΔΑ: ΒΛ4Η46Ψ848-ΛΣΧ
31
πρόγραμμα. Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου. Ο κ. Κουρής
θεωρεί ότι υπάρχουν ήδη ιδέες για προτάσεις.
Η Πρόεδρος συμφωνεί ότι μπορούμε να προτείνουμε ένα πρόγραμμα σχετικά με την
πυροπροστασία ή την βιοποικιλότητα και η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων είναι
απαραίτητη.
Ο κ. Κουρής προτείνει ότι το σχετικό πρόγραμμα θα μπορούσε να στοχεύει σε δράσεις
για τον Εθνικό Δρυμό.
• Στην Συνεδρίαση προσήλθε ο κ. Δημήτρης Μένεγος, πρόεδρος του Κυνηγετικού
Συλλόγου Αργοστολίου, ο οποίος επιθυμεί να ενημερώσει στο Δ.Σ. του Φορέα για ένα
σοβαρό πρόβλημα.
Με την άδεια του Δ.Σ. του Φορέα, ο κ. Μένεγος αναφέρεται στο πρόβλημα της
βιωσιμότητας των κύκνων στην περιοχή του Κουτάβου. Έχουν χαθεί πέρυσι 10 αυγά κύκνων,
17 νεοσσοί και 11 ενήλικοι κύκνοι. Οι κύκνοι είχαν απελευθερωθεί στην περιοχή του
Κουτάβου από τον Κυνηγετικό Σύλλογο. Παρά το γεγονός ότι τα ζώα εγκλιματίστηκαν,
πλέον απειλούνται κυρίως από επιθέσεις σκύλων, οι οποίοι αφήνονται ελεύθεροι, χωρίς
λουρί, από τους ιδιοκτήτες τους στην περιοχή του Κουτάβου. Αυτό που προτείνει ο κ.
Μένεγος, ως εκπρόσωπος του Κυνηγετικού Συλλόγου, είναι να δίνεται πρόστιμο σε όποιον
ιδιοκτήτη βρεθεί να έχει ελεύθερο το σκύλο του εντός της περιφραγμένης περιοχής του
Κουτάβου.
Ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι το προσωπικό του Φορέα, αν διαπιστώσει τέτοια
περιστατικά προχωρά στις απαραίτητες συστάσεις, χωρίς όμως να έχει αρμοδιότητα να
δράσει περαιτέρω.
Ο κ. Μένεγος προσθέτει ότι ο Κυνηγετικός Σύλλογος έχει πρόθεση να ελευθερώσει και
άλλο είδος, αυτό του μαυροκέφαλου κύκνου. Εντούτοις, με την κατάσταση που φαίνεται να
επικρατεί, διστάζει να το πράξει.
Η κ. Κατσούνη δεν θεωρεί ότι οι σκύλοι είναι μόνο που φταίνε, αλλά και οι άνθρωποι,
όπως για παράδειγμα είχε ακούσει την φήμη ότι οι Ρομά είναι αυτοί που αρπάζουν τα πουλιά
αυτά για βρώση. Η κ. Κατσούνη ρωτά ποιος είναι αρμόδιος για την επιβολή προστίμων.
Η Πρόεδρος απαντά ότι υπεύθυνος και αρμόδιος για τέτοια θέματα είναι ο Δήμος και
συγκεκριμένα η Δημοτική Αστυνομία.
Ο κ. Μένεγος προτείνει να κλειστεί ο χώρος με μια εξώπορτα, χωρίς να μπορεί να
εισέλθει κάποιος σκύλος και να ελέγχεται το αν μπαίνει κάποιος με σκύλο χωρίς λουρί.
Η κ. Κατσούνη προτείνει την τοποθέτηση απαγορευτικής πινακίδας για τους σκύλους,
ενώ ο κ. Μήτσαινας απαντά ότι ήδη υπάρχουν τέτοιες πινακίδες, αλλά πιθανόν να χρειάζεται
κάτι περισσότερο.
Ο κ. Μένεγος αναφέρει ότι ο Σύλλογός τους συνδράμει και στην πυροπροστασία και σε
οποιαδήποτε άλλη βοήθεια μπορεί να δώσει προς τον Δήμο. Όμως, είναι διατεθειμένος να
σταματήσει αυτή την δραστηριότητα, προκειμένου να ασχολείται μόνο με την προστασία των
πτηνών του Κουτάβου.
Ο κ. Κουρής ρωτά αν ο Φορέας μπορεί να χρηματοδοτήσει την κατασκευή περίφραξης
του Κουτάβου, ενώ η Πρόεδρος και ο κ. Μήτσαινας απαντούν ότι ο Φορέας δεν μπορεί να
υλοποιήσει ένα τέτοιο έργο, αφού η συγκεκριμένη περιοχή είναι εκτός της αρμοδιότητάς του.
Μόνο ο Δήμος μπορεί να κάνει επεμβάσεις.
Ο κ. Κουρής θεωρεί ότι θα πρέπει να περιφραχτεί ο χώρος και να οριστεί συγκεκριμένη
ώρα μετά την οποία να απαγορεύεται η είσοδος σε επισκέπτες. Επίσης, θεωρεί ότι θα πρέπει
να υπάρχει μόνιμα κάποιος φύλακας, ο οποίος να περιφρουρεί την γύρω περιοχή.
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Ο κ. Ματιάτος αναφέρει ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα το έχει εντοπίσει και ο ίδιος,
μάλιστα έχει τύχει ο ίδιος μάρτυρας περιστατικού, όπου άτομο εισήλθε με το σκύλο του στην
περιοχή όπου βρίσκονται οι φωλιές. Ο ίδιος προσπαθεί αλλά αντιμετωπίζει αρνητική
συμπεριφορά από ορισμένους. Όσο για την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων, θεωρεί
ότι ούτε έτσι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αφού παρατηρείται έλλειψη σεβασμού προς
την σήμανση. Κατά την εκτίμησή του, μια εφικτή λύση είναι να συνεργαστεί ο Δήμος με την
Δημοτική Αστυνομία, αλλά και την Ελληνική Αστυνομία ώστε να τοποθετηθούν οι
κατάλληλες πινακίδες. Από την άλλη η λύση του προστίμου δεν είναι εφικτή.
Η Πρόεδρος προτείνει να συνεργαστεί ο Φορέας με τον Δήμο και την Περιφερειακή
Ενότητα Κεφαλληνίας, έτσι ώστε να επιδιωχθεί μια λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα.
• Με αφορμή τη πρόταση που θα υποβάλει ο Φορέας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
«Φυσικό Περιβάλλον 2013», Άξονας Προτεραιότητας 1: «Στήριξη Φορέων
Προστατευόμενων Περιοχών» του Πράσινου Ταμείου, η Πρόεδρος αναφέρει ότι θα ήταν
ευκαιρία αν είχε παραχωρηθεί το δασικό φυλάκιο του Αίνου, να περιλαμβανόταν στην
πρόταση η επισκευή του.
Ο κ. Κουρής προτείνει να νοικιάσουμε κάποιο χώρο από κάποιον κοντινό κτηνοτρόφο,
παράλληλα όπως έχει αναφέρει και σε προηγούμενη συνεδρίαση, ο κ. Κουρής μπορεί να
διαθέσει κάποιο χώρο του «ΕΥΔΟΞΟΥ».
Η Πρόεδρος συμφωνεί απόλυτα με την πρόταση του κ. Κουρή, μάλιστα στην σημερινή
της επίσκεψη στην περιοχή του Αίνου, το προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης της ανέφερε ότι
θα ήταν πολύ χρήσιμος κάποιος χώρος για την φύλαξη του απαραίτητου για το Δρυμό
εξοπλισμού.
Η κ. Κατσούνη ρωτά τον λόγο για τον οποίο δεν μπορεί να παραχωρηθεί το φυτώριο του
Αίνου.
Η Πρόεδρος απαντά ότι στην συνάντηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου την ενημέρωσαν ότι δεν μπορεί να παραχωρηθεί το φυτώριο, σε
αντίθεση με το κτήριο το οποίο θα μπορούσε να παραχωρηθεί στο Φορέα για θέμα
πυρασφάλειας.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 21η)
να ζητηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου η
παραχώρηση προς χρήση του κτηρίου του Δασικού Φυλακίου, επικαλούμενοι λόγους
πυρασφάλειας.
Όσον αφορά στην παραχώρηση χώρου εντός του «ΕΥΔΟΞΟΥ» για χρήση που θα αφορά
στην λειτουργία του «Εργαστηρίου Αναγέννησης Ελάτης και Σπανίων & Ενδημικών

Φυτών του Εθνικού Δρυμού Αίνου», ο κ. Κουρής προτείνει ήδη από σήμερα να
παρθεί απόφαση του Δ.Σ. με την οποία θα εγκρίνεται η υπογραφή της σχετικής
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ αυτού, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
και του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών –“ΕΥΔΟΞΟΣ”, στην οποία θα προβλέπονται
οι όροι και οι δυνατότητες που θα προκύπτουν από την παραχώρηση.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 22η)
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την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Φορέα, της Περιφερειακής Ενότητας
Κεφαλληνίας και του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών –“ΕΥΔΟΞΟΣ”, η οποία θα αφορά
στην παραχώρηση προς χρήση στον πρώτο εκ των συμβαλλομένων, χώρου εντός του
«ΕΥΔΟΞΟΥ», ο οποίος θα αξιοποιηθεί για τη λειτουργία του «Εργαστηρίου Αναγέννησης

Ελάτης και Σπανίων & Ενδημικών Φυτών του Εθνικού Δρυμού Αίνου».
• Τέλος, η Πρόεδρος για άλλη μία φορά ζητά από τον κ. Ματιάτο να μεριμνήσει
προσωπικώς για την υπόδειξη εκ μέρους του Δήμου των ακριβών θέσεων για την τοποθέτηση
των ενημερωτικών πινακίδων εντός του Δήμου, που αφορούν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Κουτάβου, ζήτημα το οποίο έχει τεθεί εγγράφως από το προηγούμενο έτος και
για το οποίο δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Να σημειωθεί ότι ο Φορέας είχε εξασφαλίσει
από πέρυσι την απαραίτητη χρηματοδότηση για το έργο αυτό από το Πράσινο Ταμείο και
αυτή η διαφήμιση του Κέντρου δεν πρόκειται να κοστίσει τίποτα στο Δήμο.
Ο κ. Ματιάτος υπόσχεται ότι άμεσα θα κοιτάξει να δώσει λύση σε αυτό το ζήτημα.
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 2ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου της 9ης Απριλίου 2013, υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεωργία Καμάρη

Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σωτήριος Κουρής

Σπύρος Ματιάτος

Μόσχος Τομπαζιώτης

Παναγής Φωκάς
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ
Κύριοι,
Έχουμε την τιμή να σας εκθέσουμε τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/201231/12/2012, να υποβάλλουμε για έγκριση σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό
τoυ Φορέα, τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από 1/1/2012-31/12/2012, και
να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα σχετικά με τη δραστηριότητα του Φορέα κατά τη
διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Δ.Σ.
πορεία του, στις επόμενες χρήσεις.
α. Εξέλιξη των εργασιών
Όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις που επισυνάπτονται, το ύψος
των επιδοτήσεων που έλαβε ο Φορέας ανέρχονται σε Ευρώ 392.389,10 και οι
πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων όψεως ευρώ 744,90 και έκτακτα κέρδη 40 € ήτοι
σύνολο εσόδων ευρώ 393.174,00 έναντι των περσινών 247.725,69 € αυξημένα από
πέρυσι κατά ποσοστό 58,71% και είχε καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ζημίες
11.576,17 ευρώ, έναντι 19.911,69 του 2011.
β. Οικονομική θέση του Φορέα
Η οικονομική κατάσταση του Φορέα κατά την 31/12/2012 κρίνεται
ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2012 ανέρχονται στο ποσό των
ευρώ 118.499,62 έναντι Ευρώ 58.731,10 της προηγούμενης χρήσεως.
γ. Κατεχόμενα Χρεόγραφα
Ο Φορέας δεν κατέχει χρεόγραφα.
δ. Διαθέσιμα σε Συνάλλαγμα
Ο Φορέας δεν τηρεί λογαριασμούς όψεως σε ξένο νόμισμα.
ε. Ακίνητα
Ο Φορέας δεν κατέχει ακίνητα
ζ. Σημαντικά Γεγονότα που συνέβησαν μετά το κλείσιμο του
Ισολογισμού
Δεν συνέβησαν .
η. Δαπάνες χρήσεως-Αποτελέσματα χρήσεως
1.ΔΑΠΑΝΕΣ
2012
2011
26 Ανταλλακτικά παγίων
6.195,10
3.949,37
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60 Αμοιβές προσωπικού
61 Αμοιβές τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι-Τέλη
64 Διάφορα Έξοδα
65 Τόκοι Χρεωστικοί
66 Αποσβέσεις
81 Έκτακτα Έξοδα
82 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

194.241,49
131.111,64
47.118,87
27.741,60
17.114,04
13.297,04
371,90
105,00
33.013,25
24.072,30
31,00
43,00
36.319,83
27.285,62
0,00
208,43
-------------------------------------

ΣΥΝΟΛΟ

334.405,48

227.814,00

2.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως
2011

Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

285.724,58

0,00

Σύνολο

285.724,58

0,00

334.374,4
8

1.Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
2.Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη)
Εκμεταλλεύσεως

0,00

227.562,57
334.374,48

0,00

(48.649,90)

227.562,57
(227.562,57)

Μείον :
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

744,90

431,41

744,90

431,41

Μείον :
3. Xρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη)
Εκμεταλλεύσεως

31,00

31,00

713,90

43,00

43,00

(47.936,00)

388,41
(227.174,16)

ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

36.319,83

2. Έκτακτα κέρδη

0,00

40,00

0,00

36.359,83

0,00

Μείον :
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

0,00

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα
(κέρδη)

0,00

208,43
0,00

36.359,83

0,00

208,43

(11.576,17)

(208,43)
(227.382,59)

ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος

36.319,83
36.319,83

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων

0,00
0,00

0,00

(11.576,17)

0,00
(227.382,59)

θ. Επιχορηγήσεις
1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΠΕΡΑΑ
2. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2012

2011

360.000,00

220.000,00

32.389,10

27.294,28

---------------------------------------
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ΣΥΝΟΛΟ

392.389,10

247.294,28

=========================
ι. Διάθεση Αποτελεσμάτων
O Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων έχει ως εξής:
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως
+Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων
Σύνολο (Υπόλοιπο ζημιών)

(11.576,17)
5.255,49
(6.320,68)

ια. Εργασίες που επιτελέσθηκαν κατά το τρέχον έτος
• Το 2012 απετέλεσε το έτος κατά το οποίο υλοποιήθηκαν οι περισσότεροι
διαγωνισμοί προς επιλογή αναδόχων για την πραγματοποίηση προμηθειών και
παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται στο Υποέργο 1 της Αυτεπιστασίας. Ως
αποτέλεσμα, με το τέλος του 2012 είχαν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες
διαδικασίες και υπογραφεί οι συμβάσεις για τη συντριπτική πλειοψηφία των
σχετικών δράσεων, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε διάφορα στάδια εξέλιξης ή
έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Συνολικά μέσα στο 2012 διενεργήθηκαν ή
ολοκληρώθηκαν 9 Πρόχειροι Διαγωνισμοί και 6 Προσκλήσεις Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, όπως περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα:

Τίτλος δράσης

Στάδιο εξέλιξης δράσης εντός του
2012

Παροχές Υπηρεσιών
Διοικητική Υποστήριξη Προγράμματος
Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης.
Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης.
Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Λογιστών –
Ελεγκτών.

Έχει υπογραφεί σύμβαση.
Υλοποιείται ομαλά με ολοκλήρωση
στο τέλος του 2015
Έχει υπογραφεί σύμβαση.
Υλοποιείται ομαλά με ολοκλήρωση
στο τέλος του 2015
Έχει υπογραφεί σύμβαση.
Υλοποιείται ομαλά με ολοκλήρωση
στο τέλος του 2015

Δράσεις Παρακολούθησης (Monitoring)
Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση
και αειφόρο διαχείριση της χλωρίδας του
Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης
περιοχής του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης.

Έχει υπογραφεί σύμβαση.
Υλοποιείται ομαλά με ολοκλήρωση
στο τέλος του 2015. Έγινε η
παραλαβή της Α’ Φάσης και έχει
υποβληθεί για παραλαβή η Β’ Φάση
της Δράσης
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Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση
και αειφόρο διαχείριση της πανίδας του Εθνικού
Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης
περιοχής του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης.

Διερεύνηση της ιστορικής
βλάστησης του όρους Αίνος.

εξέλιξης

της

Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού
Δρυμού Αίνου.
Καταγραφή
και
παρακολούθηση
ειδών
μακρομυκήτων (μανιταριών) του Εθνικού
Δρυμού Αίνου.
Παρακολούθηση
και
διαχείριση
της
ζωτικότητας της Κεφαλληνιακής Ελάτης (Abies
cephalonica)
Παρακολούθηση
και
Διαχείριση
της
Ορνιθοπανίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου και
της ευρύτερης περιοχής του Ν. ΚεφαλληνίαςΙθάκης

Έχει υπογραφεί σύμβαση.
Υλοποιείται ομαλά με ολοκλήρωση
στο τέλος του 2015. Υπό παράδοση
η Α’ Φάση της Δράσης
Έχει υπογραφεί σύμβαση.
Υλοποιείται ομαλά με ολοκλήρωση
στο τέλος του 2015. Έχει υποβληθεί
για παραλαβή η Α’ Φάση της
Δράσης
Έχει υπογραφεί σύμβαση.
Υλοποιείται ομαλά με ολοκλήρωση
στο τέλος του 2015. Υπό παράδοση
η Α’ Φάση της Δράσης
Έχει υπογραφεί σύμβαση.
Υλοποιείται ομαλά με ολοκλήρωση
στο τέλος του 2015. Υπό παράδοση
η Α’ Φάση της Δράσης
Μεταφερόμενο από το Γ ΚΠΣ.
Ολοκληρώθηκε η παραλαβή
Μεταφερόμενο από το Γ ΚΠΣ.
Ολοκληρώθηκε η παραλαβή

Δράσεις Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης
Διοργάνωση Ημερίδων – Σεμιναρίων.
Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας Φορέα.

Έχει υπογραφεί σύμβαση.
Υλοποιείται ομαλά με ολοκλήρωση
στο τέλος του 2015
Ολοκληρώθηκε

Προμήθειες
Προμήθεια θαλάμων για την Τράπεζα Γενετικού
Υλικού.

Ολοκληρώθηκε

Προμήθεια
επικοινωνίας.

Ολοκληρώθηκε

συστήματος

ασύρματης

Προμήθεια οχήματος 4x4.

Ολοκληρώθηκε

Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού.
Προμήθεια βιβλιογραφικού υλικού.
Προμήθεια Ιματισμού – Εξοπλισμού Φύλαξης.

Ολοκληρώθηκε
Ολοκληρώθηκε
Ολοκληρώθηκε
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•

Επιπροσθέτως, στις 09.04.2012 υπεβλήθη στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για έγκριση το
κείμενο του ανοικτού διαγωνισμού για την Δράση με τίτλο «Παραγωγή Έντυπου
και Ψηφιακού Υλικού» (Υποέργο 2). Από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. κρίθηκε απαραίτητη
η υποβολή Τροποποίησης του Τ.Δ.Π.Π. του Φορέα, προκειμένου να
ενσωματωθούν συγκεκριμένες προσθήκες στην περιγραφή του φυσικού
αντικειμένου και των παραδοτέων για το συγκεκριμένο Υποέργο. Η σχετική
τροποποίηση υποβλήθηκε από τον Φορέα στις 27.11.2012.

•

Ο Φορέας, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με την Περιφερειακή
Ενότητα Κεφαλληνίας, η οποία διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Α’,
υπέβαλε, μέσω αυτής, στις 28.11.2012 για προέγκριση στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. τα
τεύχη δημοπράτησης (εφαρμογή Ν.3316/2005) για τις δύο μελέτες που
περιέχονται στην Αυτεπιστασία με τίτλο “Διαχειριστικό Σχέδιο για την
Προστατευόμενη Περιοχή” και “Λιβαδοπονική Μελέτη για την Περιφερειακή
Ζώνη του Εθνικού Δρυμού”. Σημειώνεται ότι για την επιτάχυνση των
διαδικασιών και την διευκόλυνση των συνεργαζόμενων υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας, το προσωπικό του Φορέα προέβη στην πλήρη
προετοιμασία και σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των ανωτέρω μελετών, τα
οποία και υπέβαλλε στην Περιφερειακή Ενότητα για έλεγχο και προώθηση προς
το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Μέσα στο 2012 το Δ.Σ. του Φορέα ολοκλήρωσε την απόκτηση του
προβλεπόμενου προσωπικού του με την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ (ΣΟΧ1/2012)
δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με
διάρκεια ενός έτους και δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος του
προγράμματος, ήτοι 31.12.2015. Συγκεκριμένα, στις 13.08.2012 προέβη στην
πρόσληψη του κ. Στέφανου Δόση, ΠΕ Δασολόγου, ο οποίος μετά την οικειοθελή
του αποχώρηση στις 30.09.2012, αντικαταστάθηκε στις 18.10.2012 από την
επόμενη στη λίστα κατάταξης, ήτοι την κ. Γεωργία Λυσίτσα. Επίσης προέβη στις
02.08.2012 στην πρόσληψη του κ. Γεωργίου Ισμαήλου, ΔΕ Επιμελητή – Ξεναγού
Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής. Τέλος με την ΣΟΧ2/2012 Ανακοίνωση,
προέβη στην πρόσληψη εποχιακού προσωπικού Επόπτευσης/Φύλαξης,
αποτελούμενου από 3 άτομα (ΤΕ Δασοπόνος, ΔΕ Ειδικός Δασικής Προστασίας,
ΔΕ Επιμελητής – Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής) με διάρκεια
σύμβασης 02.08.2012 (06.08. για ένα άτομο) – 31.10.2012 και 1 ατόμου ΤΕ
Τεχνολόγων Γεωπονίας με διάρκεια σύμβασης 02.08.2012 – 31.12.2012.

•

•

•

Ο Φορέας συνεργάστηκε με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να
επιλυθεί σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε στο στάδιο προέγκρισης των
Ανακοινώσεων για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού από το Α.Σ.Ε.Π. και
το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική για το 2012 καθυστέρηση στην
διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και για την πρόσληψη του προσωπικού.
Κατά τα έτος 2012 ο Φορέας κατέθεσε πρόταση χρηματοδότησης για την
υλοποίηση συμπληρωματικών δράσεων που άπτονται του έργου του. Το
εγκεκριθέν ποσό ανήλθε σε 35.846,71 € και κατανεμήθηκε σε 9 συνολικά
δράσεις. Με την αξιοποίηση αυτής της χρηματοδότησης επετεύχθη η
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•

•

•

•

•

αναβάθμιση του εξοπλισμού και του λογισμικού λήψης και επεξεργασίας
γεωχωρικών δεδομένων του Φορέα (G.I.S.), η συντήρηση των υφιστάμενων
υποδομών για τους επισκέπτες του Εθνικού Δρυμού Αίνου (συντήρηση
μονοπατιών, ενημερωτικών πινακίδων, θέσεων αναψυχής κ.λπ.), η συντήρηση
του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, που αποτελεί την Έδρα
του Φορέα και η ανάδειξή του, μέσω της τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων
σε επιλεγμένες θέσεις της Κεφαλονιάς, η σίτιση των αλόγων του Αίνου κατά
τους χειμερινούς μήνες, η προμήθεια απαραίτητου συμπληρωματικού
εξοπλισμού για το προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης, η επέκταση των
δυνατοτήτων των οχημάτων του Φορέα (τοποθέτηση φορητού συστήματος
πυρόσβεσης και ηλεκτροκίνητου εργάτη), ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης μέσω
συνδρομής σε περιοδικά περιβαλλοντικής ύλης κ.λπ.
Ο Φορέας ανταποκρίθηκε πλήρως κατά το 2012 σε όλες τις νομικές, λογιστικές
και οικονομικές του υποχρεώσεις με την εμπρόθεσμη αποστολή στοιχείων προς
όλες τις κατευθύνσεις (αρμόδιες υπηρεσίες ΥΠΕΚΑ και Υπ. Οικονομικών,
ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων στο ΟΠΣ-ΔΕΚΟ, υποβολή στοιχείων στην
ΕΛΣΤΑΤ κ.λπ.). Σημειώνεται ότι ο όγκος εργασιών ως προς αυτό το τμήμα της
διαχείρισης υπήρξε ιδιαιτέρως αυξημένος κατά το 2012, λόγω των υποχρεώσεων
που απορρέουν από την μνημονιακή πολιτική της Ελλάδας.
Επίσης, διενεργήθηκε έλεγχος της οικονομικής του διαχείρισης για τα έτη 2007 –
2011 από τον Ορκωτό Λογιστή που είναι ανάδοχος της σχετικής δράσης, κατά
τον οποίο καταγράφηκαν επουσιώδεις μόνο παρατηρήσεις λογιστικής μορφής. Οι
σχετικές εκθέσεις μαζί με τις εκθέσεις πεπραγμένων του Δ.Σ. και τους
ισολογισμούς του Φορέα για τα ανωτέρω έτη, κατετέθησαν σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον κανονισμό λειτουργίας του Φορέα.
Σημειώνεται επίσης ότι στον Φορέα διεξήχθη με επιτυχία επιτόπιος έλεγχος από
κλιμάκιο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., στο πλαίσιο του οποίου εξετάστηκαν
δειγματοληπτικά στοιχεία και διαδικασίες που άπτονται της πορείας υλοποίησης
του προγράμματος.
Κατά το έτος 2012, λόγω όλων των παραπάνω εργασιών που υλοποιήθηκαν,
αυξήθηκε συγκριτικά με το 2011 κατά πολύ ο όγκος των εξερχομένων εγγράφων
του Φορέα, ήτοι 300 εξερχόμενα έγγραφα, έναντι 191 το 2011 (57% αύξηση).
Για την λήψη όλων των απαραιτήτων αποφάσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί
η απρόσκοπτη λειτουργία του Φορέα και η πορεία των προγραμμάτων που αυτός
έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί, το Δ.Σ. του Φορέα συνεδρίασε κανονικά χωρίς
προβλήματα απαρτίας 8 φορές.

ιβ. Προγραμματισμός εργασιών για το επόμενο έτος
Στις αρχές του 2013 και κατόπιν των απαραίτητων συνεννοήσεων με τη
Διαχειριστική αρχή του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί και θα εγκριθεί
η τροποποίηση του Τ.Δ.Π.Π. του Φορέα, η οποία θα επιτρέψει την δρομολόγηση των
διαδικασιών για την επιλογή αναδόχων και την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών
που αφορούν στο Υποέργο 2 (Παραγωγή Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού) και των
δύο μελετών που θα αποτελέσουν πλέον ξεχωριστά Υποέργα (Διαχειριστικό Σχέδιο
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για την Προστατευόμενη Περιοχή” και “Λιβαδοπονική Μελέτη για την Περιφερειακή
Ζώνη του Εθνικού Δρυμού”).
Επίσης, το Δ.Σ. θα μεριμνήσει ώστε να τηρηθεί το πρόγραμμα υλοποίησης των
υπό εξέλιξη Δράσεων του Φορέα (παραλαβή παραδοτέων, συμμετοχή του
προσωπικού στις Δράσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Αυτεπιστασία,
λογιστική και νομική παρακολούθηση της λειτουργίας του κ.λπ.). Επιπροσθέτως, θα
ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες για την επιλογή αναδόχων για τις Δράσεις που
απομένουν να ολοκληρωθούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Υποέργο 1 και οι
οποίες στην πλειοψηφία τους είναι μικρής κλίμακας (π.χ. συμπλήρωση εξοπλισμού
επίπλων και μικροεργαστηριακού εξοπλισμού κ.λπ.).
Με την ολοκλήρωση της μελέτης για το έργο της αποκατάστασης της
περίφραξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, την οποία υλοποιεί κατά το 2012 το
προσωπικό του Φορέα, το Δ.Σ. θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και
συνεννοήσεις (προετοιμασία σχετικών προγραμματικών συμβάσεων, υποβολή
Τεχνικού Δελτίου), προκειμένου να ξεκινήσει το σχετικό έργο, το οποίο αποτελεί και
σημαντική προτεραιότητα για τον Φορέα.
Το Δ.Σ. του Φορέα θα μεριμνήσει επίσης για την πρόσληψη του εποχιακού
προσωπικού για το 2013 που αφορά α) στην Επόπτευση/Φύλαξη του Εθνικού
Δρυμού κατά τη θερινή περίοδο (5 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων) και β) στην
υποστήριξη της λειτουργίας της Τράπεζας Γενετικού Υλικού και του Εργαστηρίου
Αναγέννησης Ελάτης και Σπανίων & Ενδημικών Φυτών του Εθνικού Δρυμού Αίνου
(1 άτομο ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας). Επίσης θα δοθεί έμφαση στην
ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων εντός του Εθνικού Δρυμού, με την εκμετάλλευση
των διαθέσιμων δυνατοτήτων, π.χ. μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εθελοντισμού
(EVS).
Όσον αφορά στις δράσεις Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης, προγραμματίζεται,
μεταξύ των άλλων, η υλοποίηση μίας ημερίδας και δύο θεματικών σεμιναρίων.
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε ο Φορέας καθώς και οι μέθοδοι για την
κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1-31/12/2012 είναι
σύννομες βάσει του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
Αργοστόλι, 8 Απριλίου 2013
Μετά τιμής
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΜΑΡΗ
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ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ
ΑΦΜ: 099850996 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
4. Μηχανήμ. - Τεχνικές εγκ/σεις κ λοιπός μηχ. Εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις
Αναπόσβ. Αξία

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις
Αναπόσβ. Αξία

23.963,31

23.963,17

0,14

22.271,57

22.271,47

0,10

1.210,18
63.173,50
170.292,13
234.675,81
258.639,12

1.210,16
30.748,34
85.754,37
117.712,87
141.676,04

0,02
32.425,16
84.537,76
116.962,94
116.963,08

954,98
32.000,00
96.863,05
129.818,03
152.089,60

954,97
22.400,00
59.729,77
83.084,74
105.356,21

0,01
9.600,00
37.133,28
46.733,29
46.733,39

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικου (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι
ΙV. ∆ιαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆ΙΙ+ ∆ΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+∆)

115,00
117.078,08

0,00
46.733,39

0,00
117,99
117,99

27.294,28
47,52
27.341,80

13,75
78.877,34
78.891,09

0,00
31.875,47
31.875,47

79.009,08
196.087,16

59.217,27
105.950,66

KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 ∆εκεμβρίου 2012)
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
ΜΕΙΟΝ :
1. Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ :
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον :
3. Xρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα
Ολικά Αποτελέσματα (ζημίες) Εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
36.319,83
2. Έκτακτα κέρδη
40,00
Μείον :
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (Ζημίες)
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α.
Ι.
ΙV.
3.
V.

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο
Αποθεματικά Κεφάλαια
Ειδικά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV+AV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

285.724,58

0,00

334.374,48
-48.649,90

227.562,57
-227.562,57

744,90

36.319,83
36.319,83

χρήσεως 2012

χρήσεως 2011

7.742,22

7.742,22

117.078,08

1.015.294,28

6.320,68

963.305,40

118.499,62

59.731,10

67.445,28
2.970,91
7.171,35
0,00
77.587,54

38.520,56
1.042,53
6.655,71
0,76
46.219,56

196.087,16

105.950,66

Ποσά
Ποσά
κλειομένης
προηγούμενης
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων
Ζημίες εις νέο

11.576,17
5.255,49
6.320,68

227.382,59
802.182,34
1.029.564,93

431,41
713,90
-47.936,00

43,00

0,00
0,00

36.359,83
0,00

Ποσά
κλειομένης

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 ∆εκεμβρίου 2012)

Ι.

31,00

Ποσά
κλειομένης

36.359,83
-11.576,17

0,00
-11.576,17

388,41
-227.174,16

0,00
208,43

27.285,62
27.285,62

208,43
-227.382,59

0,00
-227.382,59

Αργοστόλι 9 Απριλίου 2013
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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