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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ
Σήμερα, 26 Αυγούστου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε 4η 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, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, ως Ειδική
Επιστήμων, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Σωτήριος Κουρής, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας &
Ιθάκης, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Δρ., Μέλος της Εταιρείας Προστασίας Φύσεως
Κεφαλονιάς & Ιθάκης, ως εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων, Γραμματέας του Δ.Σ.
4. Άννα Λύτρα, Δασολόγος, Δ/ντρια Δασών Κεφαλονιάς & Ιθάκης, ως εκπρόσωπος της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
(Αναπληρωματικό μέλος).
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, η κ. Γεωργία Λυσίτσα, MSc Δασολόγος και η κ. Ελένη
Κουμαριώτη, ΔΕ Διοικητικός/Γραμματέας του Φορέα.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
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Επικύρωση πρακτικών της 3ης/05.07.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Ανακοινώσεις – Αιτήσεις.
Θέματα προσωπικού Φορέα.
Πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου – Παραλαβή παραδοτέων στο πλαίσιο
του Υποέργου 1 του Τεχνικού Δελτίου.
5. Οικονομικά θέματα:
- Λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης ως Υπόλογου – Διαχειριστή/
Χρηματοδότηση Φορέα.
- Λοιπές εγκρίσεις.
6. Διάφορα θέματα.

1.
2.
3.
4.

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών της 3ης/05.07.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Η επικύρωση των πρακτικών της 3ης/05.07.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. μετατίθεται για
την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Γεωργία Καμάρη, καλωσορίζει τα μέλη του Δ.Σ. και δίνει τον
λόγο στον κ. Μήτσαινα, Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα, ώστε να ενημερώσει τα μέλη
σχετικά με την επικείμενη ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης που αφορά στην
παραχώρηση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου στο Φορέα από το Δήμο
Κεφαλονιάς και στη λειτουργία του Κέντρου.
Ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι ήδη έχει γίνει η σχετική προεργασία όσον αφορά στο νέο
κείμενο της σύμβασης και με την ευκαιρία αυτή προετοιμάζεται και μία παρουσίαση για τη
μέχρι τώρα λειτουργία και χρήση του Κέντρου από τον Φορέα, η οποία θα ζητηθεί να
πραγματοποιηθεί κατά την ημέρα που θα συζητηθεί το σχετικό θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Ο κ. Μήτσαινας προτείνει να ζητηθεί η νέα σύμβαση να έχει πλέον ισχύ για είκοσι έτη,
καθώς, σύμφωνα με έγγραφο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., μια τέτοιας διάρκειας σύμβαση, θα
επιτρέψει να είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα οι δαπάνες που αφορούν σε επισκευές ή
επεμβάσεις στο κτήριο.
Ο κ. Ματιάτος απαντώντας σε σχετική ερώτηση του κ. Μήτσαινα, αναφέρει ότι το
αίτημα θα πρέπει να απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η κ. Κατσούνη προτείνει να ζητηθεί να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ ο κ. Μήτσαινας σημειώνει ότι η
παρουσίαση που προετοιμάζεται θα είναι σύντομη, ώστε να μην απασχοληθεί το Δημοτικό
Συμβούλιο για πολύ χρόνο.
Ο κ. Ματιάτος απαντά ότι συνήθως οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
κρατούν αρκετές ώρες και θεωρεί ότι δεν θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα το να προστεθεί
το συγκεκριμένο αίτημα στην Ημερήσια Διάταξη.
Μετά από σχετική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 1η)
α) το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Αίνου και του Δήμου Κεφαλονιάς για την χρήση και λειτουργία του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, από τον πρώτο εκ των συμβαλλομένων με χρονική
διάρκεια εικοσαετίας και
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β) την αποστολή του σχεδίου της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης προς τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου, μαζί με αίτημα για την πραγματοποίηση παρουσίασης από μέλος του
επιστημονικού προσωπικού του Φορέα με τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα χρήσης και
λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου από το Φορέα.
• Ακολούθως, η Πρόεδρος αναφέρεται σε Δελτία Τύπου που απέστειλε ο Φορέας το
τελευταίο διάστημα και δίνει τον λόγο στην κ. Λυσίτσα ώστε να ενημερώσει σχετικά.
Η κ. Λυσίτσα αναφέρει ότι εκδόθηκε Δελτίο Τύπου, το οποίο αναφερόταν στην
επιτυχημένη διοργάνωση πεζοποριών για την γνωριμία του κοινού με τα μονοπάτια του
Εθνικού Δρυμού Αίνου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από 16 Ιουνίου έως
21 Ιουλίου και στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 71 άτομα. Επιπλέον, εκδόθηκε Δελτίο
Τύπου που αφορούσε στην διοργάνωση πεζοπορίας στο μονοπάτι “Χιονίστρα Καρβουνόλακος” και η οποία υλοποιήθηκε στις 4 Αυγούστου, επίσης, με μεγάλη επιτυχία.
Τέλος γίνεται αναφορά στην ετήσια ενημερωτική εκδρομή που πραγματοποιήθηκε και φέτος
στις 21.07.2013 με αντικείμενο τη συλλογή της ρίγανης. Η εκδρομή στέφθηκε με επιτυχία και
έκλεισε με την προσφορά εκ μέρους του Φορέα παραδοσιακής ριγανάδας στους
συμμετέχοντες.
• Η Πρόεδρος ενημερώνει το Δ.Σ. για το ατύχημα που είχε το προσωπικό του Φορέα
με το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΚΕΖ 4390. Συγκεκριμένα στο όχημα την στιγμή του
ατυχήματος επέβαινε ο κ. Νικόλαος Τούφας και η κ. Διονυσία Σπανού, Ειδικοί Δασικοί
Προστασίας του Φορέα. Κάνει λόγο για μια ατυχή συγκυρία, από την οποία ευτυχώς οι δυο
υπάλληλοι δεν τραυματίστηκαν, εντούτοις το όχημα, λόγω ανατροπής, υπέστη σοβαρή ζημιά.
Η Πρόεδρος συνεχίζει, λέγοντας ότι οι δύο υπάλληλοι κλήθηκαν από τον κ. Μήτσαινα
σε έγγραφη αναφορά, τις οποίες κατέθεσαν σήμερα προς το Δ.Σ. του Φορέα.
Ο κ. Κουρής, ζητά να μην αναγνωστούν οι αναφορές, αλλά να διεξαχθεί Ένορκη
Διοικητική Εξέταση από κάποιο μέλος του Φορέα, το οποίο θα οριστεί σήμερα από το Δ.Σ.
Κατόπιν, τα αποτελέσματα της Ε.Δ.Ε. θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στο Δ.Σ., ώστε να
υπάρχει μία πλήρης αναφορά για το συμβάν.
Η κ. Λύτρα, ρωτά αν το άτομο που θα διεξάγει την Ε.Δ.Ε. μπορεί να οριστεί από το Δ.Σ.
ή θα πρέπει να οριστεί από την προϊσταμένη αρχή του Φορέα, δηλαδή το ΥΠΕΚΑ.
Ο κ. Κουρής απαντά ότι θα πρέπει να οριστεί σήμερα από το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι δεν έχει ακολουθηθεί τέτοια διαδικασία στο παρελθόν, ενώ ο
κ. Κουρής απαντά ότι πρόκειται για μια τυπική και νόμιμη διαδικασία, ενώ παράλληλα
προτείνει να διεξάγει την Ε.Δ.Ε. ο κ. Μήτσαινας, με ένα ακόμα άτομο ως Γραμματειακή
Υποστήριξη.
Ο κ. Φωκάς ρωτά αν η επισκευή του αυτοκινήτου θα έχει κόστος για τον Φορέα και ο κ.
Μήτσαινας απαντά ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, η μεικτή ασφάλιση του αυτοκινήτου
θα καλύψει την ζημιά. Εντούτοις, πιθανόν να χρειαστεί ο Φορέας να καλύψει κάποια μικρά
ποσά, όπως είναι η μεταφορά του αυτοκινήτου για την επισκευή του στην Πάτρα, ή το ποσό
της απαλλαγής, που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο.
Ο κ. Κουρής προτείνει όλα τα συλλεγόμενα στοιχεία, όπως το κόστος της επισκευής, τα
έξοδα που θα πληρώσει ο Φορέας, έγγραφα του νοσοκομείου όπου νοσηλεύθηκαν και
οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, να προστεθούν στο φάκελο της Ε.Δ.Ε.
Ο κ. Φωκάς τονίζει ότι η διενέργεια Ε.Δ.Ε., δεν σημαίνει αυτόματα και την καταδίκη
των υπαλλήλων.
Ο κ. Κουρής συμφωνεί και δεν προσάπτει καμία κατηγορία σε κανέναν, απλά θα πρέπει
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να ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία από την πλευρά του Δ.Σ. Επιπλέον, προτείνει να κληθεί
για κατάθεση αναφοράς και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος που βρέθηκε στο συμβάν.
Μετά από σχετική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 2η)
να διεξαχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση από τον κ. Γεώργιο Μήτσαινα,
Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα, για το σοβαρό ατύχημα που συνέβη στις 19.08.2013 με το
υπ’ αρίθμ. ΚΕΖ 4390 όχημα του Φορέα, εν ώρα υπηρεσίας, με την παροχή Γραμματειακής
Υποστήριξης από την κ. Ελένη Κουμαριώτη, Διοικητικό/Γραμματέα του Φορέα.
• Η Πρόεδρος ζήτησε από την κ. Λύτρα να ενημερωθεί για τα κομμένα έλατα από την
ΔΕΗ, που βρέθηκαν μέσα στον πυρήνα, καθότι ο κ. Αντιπεριφερειάρχης δεν γνώριζε τίποτε
επ’ αυτού, όπως και ο Φορέας. Δίνει τον λόγο στην κ. Λύτρα, Διευθύντρια της Διεύθυνσης
Δασών Κεφαλληνίας, η οποία ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι ολοκληρώθηκε η συντήρηση
και ο καθαρισμός του οδικού δικτύου στον Εθνικό Δρυμό. Όσον αφορά στις κομμένες
κορυφές Ελάτης εντός του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Αίνου από την ΔΕΗ, η κ. Λύτρα
αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη κατά την διάρκεια απουσίας της από την Υπηρεσία της.
Σε ερώτηση της Προέδρου για το αν απαιτείται άδεια, η κ. Λύτρα απαντά ότι η ΔΕΗ
είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στην κοπή κορυφών ή κλαδιών δέντρων, τα οποία
ακουμπούν σε ηλεκτροφόρα καλώδια και συνεχίζει, λέγοντας ότι αρχικά είχε γίνει κάποια
συνεννόηση με τον κ. Τομπαζιώτη και αργότερα επικοινώνησε η ίδια με την υπεύθυνη
υπάλληλο της ΔΕΗ, ώστε να ενημερωθεί σχετικά και η απάντηση της υπαλλήλου ήταν ότι
κόπηκαν μόνο λίγα κλαδιά.
Η Πρόεδρος απαντά, ότι ήταν πολλές οι κορυφές που είχαν κοπεί και σε μεγάλη έκταση
και επιμένει ότι σε ανάλογες περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερώνεται ο Φορέας, ώστε να
παρευρίσκεται υπάλληλος του τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης κατά την διάρκεια τέτοιας
επέμβασης.
Η κ. Λύτρα αναφέρει ότι το θέμα δεν έχει λήξει και θα βρίσκεται σε επικοινωνία με τον
Φορέα για ο,τιδήποτε νεότερο προκύψει.
Ο κ. Κουρής ρωτά αν θα πρέπει να σταλθεί κάποιο έγγραφο προς την ΔΕΗ.
Η κ. Λύτρα απαντά ότι στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου, η ΔΕΗ αποστέλλει
έγγραφο με το οποίο ζητά έγκριση και στο οποίο η Διεύθυνση Δασών απαντά καταλλήλως,
δηλαδή ότι επιτρέπεται η κλάδευση των δέντρων, αν και θα ήθελε να αποσαφηνίσει αν στο
έγγραφο υπήρχε ξεχωριστή αναφορά για τον Εθνικό Δρυμό Αίνου.
Ο κ. Κουρής αναφέρει ότι η ΔΕΗ κόβει ανεξέλεγκτα τα δέντρα και το χειρότερο είναι
ότι δεν συλλέγει τα κομμένα κλαδιά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σωροί, επικίνδυνοι
για ξέσπασμα πυρκαγιάς.
Ακολούθως, η κ. Λύτρα αναφέρει ότι όσον αφορά στην μελέτη με τίτλο: “Μελέτη
περίφραξης πυρήνα Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κεφαλονιάς”, η οποία έχει προετοιμαστεί από
τον κ. Ξανθάκη, Δασολόγο του Φορέα, έγιναν οι σχετικές διορθώσεις και σύντομα θα
διαβιβασθεί από την ίδια στην αρμόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
προκειμένου να δοθεί η άδεια επέμβασης, που θα συνοδεύει το φάκελο του έργου, στο
πλαίσιο του σχετικού Τεχνικού Δελτίου που βρίσκεται σε προετοιμασία.
• Η κ. Γ. Λυσίτσα, παίρνοντας το λόγο, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι σε
συνεργασία με τη Σχολή AgroParisTech (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Επιστημών Ζωής,
Τροφίμων και Περιβάλλοντος – Institut des sciences et industries du vivant et de l’
environment) της Γαλλίας, υλοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, υπό την επίβλεψη του
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Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, δίμηνη Πρακτική Άσκηση στον Εθνικό Δρυμό
Αίνου από φοιτήτρια του εν λόγω Ινστιτούτου και συγκεκριμένα από την Ελληνο-γαλλίδα
φοιτήτρια, κ. Ιωάννα Μπουντούρη. Η Πρακτική Άσκηση υλοποιήθηκε στο διάστημα από 24
Ιουνίου έως 24 Αυγούστου. Η κ. Μπουντούρη, κατά την διάρκεια της πρακτικής της,
ασχολήθηκε κυρίως με την καταγραφή και παρακολούθηση της ημιάγριας φυλής αλόγων του
όρους Αίνος και με την ολοκλήρωση της Πρακτικής της, παρουσίασε και παρέδωσε στο
Φορέα τα αποτελέσματα της εργασίας της.
• Ακολούθως, η κ. Λυσίτσα ενημερώνει ότι στον Φορέα και για το χρονικό διάστημα
από 5 Αυγούστου έως 6 Οκτωβρίου, απασχολούνται τρεις Ισπανοί εθελοντές, οι οποίοι
επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εθελοντισμού που υλοποιεί για πρώτη φορά ο
Φορέας, στο πλαίσιο της Δράσης 2-Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (European Voluntary
Service-EVS). Και οι τρεις εθελοντές έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα φύλαξης του Φορέα και
σε συνεργασία με το προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης ασχολούνται με την φύλαξη της
προστατευόμενης περιοχής, την παρακολούθηση της κεφαλληνιακής Ελάτης, τη δημιουργία
υλικού προβολής κ.λπ., ενώ μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης της κ. Μπουντούρη,
προγραμματίζεται να συνεχίσουν την καταγραφή και παρακολούθηση των αλόγων του
Αίνου. Συγκεκριμένα, δύο από τους τρεις εθελοντές είναι σχετικοί με τις βιολογικές
επιστήμες, ενώ ο τρίτος θα αναλάβει την δημιουργία ενός σποτ για την Κεφαλονιά και τον
Εθνικό Δρυμό, αφού είναι και το αντικείμενο των σπουδών του.
Όσον αφορά, την συνέχιση του προγράμματος και για το επόμενο έτος, θα πρέπει ο
Φορέας να καταθέσει νέα αίτηση έως την 1η Οκτωβρίου, ώστε το επόμενο εθελοντικό
πρόγραμμα να υλοποιηθεί από 01.05.2014 έως 31.10.2014. Τις επόμενες μέρες, κατόπιν της
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης από το Φορέα στο διαδίκτυο, θα κληθούν οι
ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις και βιογραφικά και στη συνέχεια να επιλεγούν τα
δύο άτομα που θα συμμετάσχουν το επόμενο έτος. Κατά την επιλογή λαμβάνεται υπόψη το
αντικείμενο σπουδών των εθελοντών, ώστε να είναι σχετικό με το αντικείμενο των δράσεων
του Φορέα. Επισημαίνεται ότι, όπως και φέτος έτσι και για το έτος 2014, το συγκεκριμένο
πρόγραμμα δεν έχει κανένα κόστος για τον Φορέα, αλλά ούτε και κάποιο οικονομικό όφελος.
Μετά από σχετική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 3η)
να γίνουν από το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα οι απαραίτητες ενέργειες για την
υλοποίηση του προγράμματος για την Δράση 2 με τίτλο Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
(European Voluntary Service-EVS) για το έτος 2014.
• Στην συνέχεια, ο κ. Μήτσαινας, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι τον Οκτώβριο θα
επισκεφτούν την Κεφαλονιά για δεύτερη φορά τα μέλη της ομάδας που έχουν αναλάβει την
μελέτη των χειροπτέρων (νυχτερίδων), στο πλαίσιο της υπό υλοποίηση Δράσης
“Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση της πανίδας του
Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης”,
μαζί με ειδικούς από την Αγγλία. Στο πλαίσιο της εργασίας πεδίου, προσφέρεται σημαντική
εμπειρία και εξοικείωση στα μέλη του προσωπικού του Φορέα, ως προς τις τεχνικές με τις
οποίες μελετούνται οι συγκεκριμένοι ζωικοί οργανισμοί. Επειδή, η μελέτη των χειροπτέρων
περιλαμβάνει τη σύλληψη και το χειρισμό ζωντανών ατόμων και καθώς υπάρχει πάντα η
πιθανότητα, κάποια άτομα να αποτελούν φορείς λύσσας, κρίνεται απαραίτητο τα μέλη του
προσωπικού που θα λάβουν μέρος στη σχετική εργασία πεδίου, να έχουν εμβολιαστεί κατά
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της ασθένειας. Δυστυχώς, το κόστος του προληπτικού εμβολιασμού δεν καλύπτεται από το
κράτος και κυμαίνεται περίπου στα 90 με 100 ευρώ ανά άτομο και για τις τρεις δόσεις που
απαιτούνται, άρα η σχετική δαπάνη θα πρέπει να καλυφθεί από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Έως
σήμερα, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εμβολιασμού δύο άτομα από το επιστημονικό
προσωπικό του Φορέα, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στη σχετική εργασία πεδίου, ήτοι ο κ.
Μήτσαινας και η κ. Λυσίτσα.
Μετά από σχετική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 4η)
την δαπάνη για τον εμβολιασμό των μελών του προσωπικού του Φορέα που συμμετέχουν
στην μελέτη των χειροπτέρων, στο πλαίσιο της Δράσης “Υποβοήθηση στην καταγραφή,
παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση της πανίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και
της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης”.
• Ο κ. Μήτσαινας, αναφέρεται σε έγγραφο που απέστειλε ο Φορέας προς τον κ. Χ.
Σάκκο, Ανάδοχο για τα “Έργα διακίνησης επισκεπτών Εθνικού Δρυμού Αίνου”, στο οποίο
υποδεικνύονται όλες οι θέσεις και οι υποδομές εντός του Δρυμού, οι οποίες χρήζουν
συντήρησης, επισκευής ή αντικατάστασης κ.λπ. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε τόσο στην
Διεύθυνση Δασών, όσο και στον κ. Κουρή.
Η κ. Λυσίτσα προσθέτει ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες συντήρησης, ενώ έχουν
υλοποιηθεί και καθαρισμοί στα μονοπάτια του Δρυμού, χωρίς όμως να έχουν μέχρι σήμερα
απομακρυνθεί τα πεσμένα δέντρα.
Η κ. Λύτρα, μετά από σχετική ερώτηση του κ. Μήτσαινα, απαντά ότι πιθανόν να μην
πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου “Έργα
διακίνησης επισκεπτών Εθνικού Δρυμού Αίνου”, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα να
ορισθεί νέα συνεδρίασης για την οριστική πλέον παραλαβή, μετά το πέρας των εργασιών που
απομένουν να γίνουν.
Ο κ. Κουρής ρωτά αν υπάρχουν εκκρεμότητες με πινακίδες που έχει αναλάβει ο κ.
Σάκκος και ο κ. Μήτσαινας απαντά αρνητικά, ενώ η όποια καθυστέρηση οφείλεται στο
γεγονός ότι ο κ. Σάκκος, επιθυμούσε η υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών να συμπέσει με
χρονικά με την τοποθέτηση των ενημερωτικών πινακίδων που έχει σχεδιάσει ο Φορέας και
αφορούν στην ανάδειξη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, οι οποίες
έχουν χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο και για την τοποθέτηση των οποίων ακόμα
αναμένονται οι σχετικές υποδείξεις από το Δήμο Κεφαλονιάς.
• Η Πρόεδρος αναφέρεται στα αιτήματα κανονικών αδειών του προσωπικού του
Φορέα. Συγκεκριμένα η κ. Γεωργία Λυσίτσα, Δασολόγος του Φορέα, για το διάστημα από
11.09.2013 έως 20.09.2013 και για την 11.10.2013, η κ. Ελένη Κουμαριώτη,
Διοικητικός/Γραμματέας του Φορέα για το διάστημα από 19 έως 23.08.2013, η κ. Χρυσούλα
Μελέτη από 14 έως 16.07.2013 και 20.07.2013, η κ. Ιωάννα Ελευθεράτου για την 21.07.2013
και η κ. Βαρβάρα Βουτσινά για την 27.08.2013.
Η Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι όσον αφορά στις άδειες του προσωπικού
για την θερινή περίοδο, έχει γίνει η απαραίτητη συνεννόηση μεταξύ των υπαλλήλων, ώστε να
τηρείται απρόσκοπτα το καθημερινό πρόγραμμα της Επόπτευσης/Φύλαξης του Δρυμού.
Μετά από σχετική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 5η)
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τις αιτούμενες κανονικές άδειες του προσωπικού του Φορέα για τα ανωτέρω οριζόμενα
χρονικά διαστήματα.
• Κατόπιν, η Πρόεδρος αναφέρεται στις αιτήσεις των κ.κ. Μιχαήλ Ξανθάκη, Δρ.
Δασολόγου, Γεωργίας Λυσίτσα, MSc Δασολόγου και Παναγιώτη Μινέτου, ΤΕ Δασοπόνου
του Φορέα, με τις οποίες ζητούν την έγκριση της συμμετοχής τους στο 16ο Πανελλήνιο
Δασολογικό Συνέδριο, που θα διεξαχθεί στις 6-9 Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο
του οποίου θα εκπροσωπήσουν τον Φορέα. Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια του Συνεδρίου,
θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνας για τον Εθνικό Δρυμό Αίνου, με θέμα “Η
οριζόντια και κατακόρυφη μελέτη της δομής των δασών και δασικών εκτάσεων στο πυρήνα
και στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλονιάς”.
Επιπλέον, συνεχίζει η Πρόεδρος, ο κ. Γεώργιος Μήτσαινας, Διευθυντής/ Συντονιστής
του Φορέα, έχει υποβάλει αίτημα με το οποίο ζητά την έγκριση της συμμετοχής του στο 87ο
Ετήσιο Συνέδριο της Γερμανικής Εταιρείας Θηλαστικολογίας (87th Annual Meeting of the
German Society of Mammalogy), το οποίο θα διεξαχθεί στην Πράγα στις 08-12.09.2013 και
στο οποίο επίσης θα εκπροσωπηθεί ο Φορέας, μέσα από την παρουσίαση που προετοιμάζει ο
κ. Μήτσαινας σε μορφή poster.
Μετά από σχετική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 6η)
α) την συμμετοχή των κ.κ. Μιχαήλ Ξανθάκη, Δρ. Δασολόγου, Γεωργίας Λυσίτσα, MSc
Δασολόγου και Παναγιώτη Μινέτου, Δασοπόνου, στο 16ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο
που θα διεξαχθεί στις 6-9 Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη και την κάλυψη των εξόδων
συμμετοχής τους από το Πράσινο Ταμείο, και
β) την συμμετοχή του κ. Γεωργίου Μήτσαινα, Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα, στο 87ο
Ετήσιο Συνέδριο της Γερμανικής Εταιρείας Θηλαστικολογίας (87th Annual Meeting of the
German Society of Mammalogy), το οποίο θα διεξαχθεί στην Πράγα στις 08-12.09.2013 και
την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής του από το Πράσινο Ταμείο.
• Σε συνέχεια των ανωτέρω αιτήσεων, η Πρόεδρος αναφέρει ότι και η ίδια, με αίτησή
της, ζητά την έγκριση της μετάβασής της στην Θεσσαλονίκη για την συμμετοχή στο 16ο
Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, για το διάστημα από 6 έως 9 Οκτωβρίου. Εκτός από την
παρουσίαση της εργασίας με θέμα: “Η οριζόντια και κατακόρυφη μελέτη της δομής των
δασών και δασικών εκτάσεων στο πυρήνα και στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού
Αίνου Κεφαλονιάς”, την οποία θα παρουσιασθεί από το Φορέα, θα υποστηριχθεί και η
υποβολή της αίτησης του Φορέα για την διοργάνωση του επόμενου Δασολογικού Συνεδρίου
στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς το 2015.
Μετά από σχετική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 7η)
την συμμετοχή της κ Γεωργίας Καμάρη, Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα, στο 16ο Πανελλήνιο
Δασολογικό Συνέδριο που θα διεξαχθεί στις 6-9 Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη.
• Στην συνέχεια, η Πρόεδρος αναφέρεται σε αίτηση της κ. Ευαγγελίας Τζαννετάτου με
την οποία ζητά την έγκριση παράλληλης απασχόλησής της στην επιχείρηση εστίασης που
πρόσφατα περιήλθε στην ιδιοκτησία της, μετά το θάνατο του πατέρα της. Με την αίτησή της
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διαβεβαιώνει ότι οι ανωτέρω ώρες απασχόλησης δεν συμπίπτουν με τις ώρες απασχόλησής της
στο Φορέα.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ. του Φορέα,
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 8η)
την παράλληλη απασχόληση της κ. Ε. Τζαννετάτου, ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας του Φορέα
στην επιχείρηση εστίασης που διατηρεί, με την προϋπόθεση ότι οι ώρες απασχόλησής της
είναι ανεξάρτητες από το ωράριο εργασίας της στον Φορέα.
• Ακολούθως, η Πρόεδρος αναφέρεται σε αίτηση του κ. Παναγιώτη Μινέτου με την
οποία ζητά την έγκριση παράλληλης απασχόλησής του σε ιδιωτική επιχείρηση εστίασης. Με
την αίτησή του διαβεβαιώνει ότι οι ανωτέρω ώρες απασχόλησης δεν συμπίπτουν με τις ώρες
απασχόλησής της στο Φορέα.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ. του Φορέα,
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 9η)
την παράλληλη απασχόληση του κ. Π. Μινέτου, ΤΕ Δασοπόνου του Φορέα σε επιχείρηση
εστίασης, με την προϋπόθεση ότι οι ώρες απασχόλησής του είναι ανεξάρτητες από το ωράριο
εργασίας του στον Φορέα.

Θέμα 3ο: Θέματα προσωπικού Φορέα.
• Η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Μήτσαινας Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα, ο
οποίος αναφέρει ότι αναμένεται ακόμη η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση
της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του Φορέα. Εντούτοις το προσωπικό της
Επόπτευσης/Φύλαξης συνεχίζει να εκτελεί το πρόγραμμα φύλαξης κανονικά, τόσο κατά τις
Κυριακές όσο και κατά τις εξαιρέσιμες (αργίες).
Ο κ. Κουρής ρωτά αν μπορούν να δοθούν επιπλέον ρεπό στο προσωπικό και ο κ.
Μήτσαινας απαντά ότι για κάθε άτομο καταγράφονται οι συνολικές Κυριακές και αργίες που
εργάσθηκε, ώστε αν χρειαστεί, να δοθούν τα ανάλογα ρεπό.
• Η Πρόεδρος αναφέρεται σε αίτημα των κ.κ. Γεωργίου Ισμαήλου, ΔΕ Επιμελητή –
Ξεναγού Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής του Φορέα και Ελένης Κουμαριώτη, ΔΕ
Διοικητικού/Γραμματέα του Φορέα, οι οποίοι αιτούνται μετάταξη σε κλάδο ανώτερης
κατηγορίας, λόγω της πρόσφατης απόκτησης πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το
Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι ο κ. Σ. Μπουρμπούλης, Νομικός Σύμβουλος του Φορέα,
έχει καταθέσει γνωμοδότηση, στην οποία αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα αιτήματα θα πρέπει
να απορριφθούν διότι, ακόμα και αν ήταν εφικτές τέτοιου είδους μετατάξεις, εντούτοις δεν
υφίστανται οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις στον Φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
«Κανονισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού
Δρυμού του Αίνου» (ΦΕΚ 975/Β/13.07.2005).
Ο κ. Κουρής αρχικά συγχαίρει και τους δύο για την απόκτηση του πτυχίου τους και τους
εύχεται καλή σταδιοδρομία. Συνεχίζει, λέγοντας ότι συμφωνεί με τον κ. Μπουρμπούλη στο
ότι ο Φορέας δεν μπορεί νομικά να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα των ενδιαφερομένων,
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εντούτοις κανείς δεν τους εμποδίζει να διερευνήσουν διαφορετικούς τρόπους διεκδίκησης
των αιτημάτων τους.
Η Πρόεδρος αποδέχεται την εισήγηση του κ. Μπουρμπούλη, η οποία επιπλέον
σημειώνει ότι μια τέτοια δυνατότητα μετάταξης δεν προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία
και συμφωνεί με τον κ. Κουρή, ενώ αναφέρει ότι θα πρέπει να δοθούν συγχαρητήρια και
στους δύο για την απόκτηση του πτυχίου τους.
Μετά από σύντομη συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 10η),
παρά την καλή τους διάθεση και την θέλησή τους να βοηθήσουν, την απόρριψη των
αιτημάτων για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας του κ. Γεωργίου Ισμαήλου, ΔΕ
Επιμελητή – Ξεναγού Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής του Φορέα και της κ. Ελένης
Κουμαριώτη, ΔΕ Διοικητικού/ Γραμματέα του Φορέα, λόγω του ότι δεν δίδεται τέτοια
δυνατότητα από τον «Κανονισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα
Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού του Αίνου» (ΦΕΚ 975/Β/13.07.2005). Συγχαίρουν όμως
τους δύο υπαλλήλους του Φορέα για την απόκτηση των πτυχίων τους και τους εύχονται ότι
καλλίτερο στην μελλοντική σταδιοδρομία τους.
• Ο κ. Μήτσαινας υπενθυμίζει στα μέλη του Δ.Σ., ότι η κ. Καραγιάννη βρίσκεται σε
αναρρωτική άδεια για τα διαστήματα από 01.06.2013 έως 20.06.2013 και 21.06.2013 έως
18.07.2013.Στην κ. Καραγιάννη δεν μπορούν να καταβληθούν μισθός και ασφαλιστικές
εισφορές διότι έχει ξεπεράσει τα 25 ημερομίσθια ‘αναρρωτικής άδειας’ για το έτος 2013,
δεδομένου ότι η άδεια κύησης και λοχείας θεωρούνται άδειας ασθενείας. Η κ. Καραγιάννη σε
αίτημά της αναφέρει ότι, όπως πληροφορήθηκε από το υποκατάστημα του ΙΚΑ Αργοστολίου,
δίδεται η δυνατότητα στον εργοδότη για τη συνέχιση της καταβολής του μισθού και συνεπώς
των ασφαλιστικών της εισφορών στο ΙΚΑ, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις,
όπως λ.χ. ότι ο εργοδότης εξακολουθεί να καταβάλει ολόκληρο ή τμήμα του μισθού
εργαζομένου, είτε για ηθικούς λόγους είτε προς αναγνώριση προγενέστερων υπηρεσιών του
κ.λπ., όπως φαίνεται και στο σχετικό απόσπασμα βιβλίου περί ασφάλισης στο ΙΚΑ που
καταθέτει συνημμένα στην αίτησή της. Το συγκεκριμένο ερώτημα τέθηκε υπόψη του κ. Σ.
Μπουρμπούλη, Νομικού Συμβούλου του Φορέα, ο οποίος καταθέτει σχετική γνωμοδότηση
προς το Δ.Σ. του Φορέα.
Ο κ. Μήτσαινας διαβάζει την ανωτέρω γνωμοδότηση, με την οποία ο κ. Μπουρμπούλης
εισηγείται την απόρριψη της αίτησης της κ. Καραγιάννη, διότι αφενός δεν γίνεται επίκληση
στην υπό κρίση αίτηση των ηθικών λόγων που επιβάλλουν τη συνέχιση της καταβολής των
αποδοχών στην αιτούσα κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα και αφετέρου η καταβολή
αποδοχών στην κ. Καραγιάννη έχει διακοπεί από 01.06.2013 και δεν περιλαμβάνεται στις
καταστάσεις μισθοδοσίας με αποτέλεσμα να μην μπορεί να θεωρηθεί ότι συνεχίζεται η
εργασιακή σχέση για το συγκεκριμένο διάστημα της αίτησης.
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι δεν δύναται παρά να αποδεχθεί την γνωμοδότηση του κ.
Μπουρμπούλη, όμως θέλει να τονίσει ότι η κ. Καραγιάννη είναι ένα αξιολογότατο στέλεχος
του Φορέα και πολύτιμη για την εργασία που έχει αναλάβει.
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Μετά από σχετική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 11η)
την απόρριψη της από 03.07.2013 αίτησης της κ. Βασιλικής Καραγιάννη, MSc Γεωπόνου του
Φορέα, η οποία αφορά την συνέχιση καταβολής των αποδοχών και εισφορών κατά το
διάστημα από 01.06.2013 έως 20.06.2013 και 21.06.2013 έως 18.07.2013, κατά το οποίο
βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια.

• Ακολούθως, η Πρόεδρος αναφέρει ότι ο Φορέας έλαβε έγγραφο από την
Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, με το οποίο ζητείται η απογραφή του προσωπικού του Φορέα στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Στην φάση αυτή θα
αποσταλθούν τα στοιχεία του προσωπικού ώστε να διενεργήσει η Ομάδα Απογραφής του
Υπουργείου τεχνικό έλεγχο πριν την έναρξη της ηλεκτρονικής απογραφής. Για την
αρχική διαδικασία της συμπλήρωσης των στοιχείων του προσωπικού, υπεύθυνοι είναι οι
εκάστοτε Διευθυντές ή Υπεύθυνοι για το προσωπικό. Η Πρόεδρος προτείνει να ορισθεί
υπεύθυνος προσωπικού, για τους σκοπούς της απογραφής που αφορούν στον Φορέα, ο κ.
Γεώργιος Μήτσαινας, Διευθυντής/Συντονιστής του Φορέα.
Μετά από σχετική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 12η)
να ορισθεί ο κ. Γεώργιος Μήτσαινας, Διευθυντής/Συντονιστής του Φορέα, ως υπεύθυνος
του προσωπικού, για τους σκοπούς της διαδικασίας απογραφής του προσωπικού στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Θέμα 4ο: Πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου – Παραλαβή παραδοτέων στο
πλαίσιο του Υποέργου 1 του Τεχνικού Δελτίου.
• Η Πρόεδρος του Δ.Σ., ενημερώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο
“Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του
Εθνικού Δρυμού Αίνου” του 1ου Υποέργου με τίτλο “Πρόγραμμα για την Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας” (1ος Άξονας Δράσεων: Καταγραφή και παρακολούθηση της
βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής-ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων), που
υλοποιεί ο Φορέας και καθ’ εφαρμογή της από 22.10.2012 υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και του Αναδόχου με την επωνυμία
“ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν.–ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ο.Ε. – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ–
Διακριτός τίτλος ΤΕΧΝΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.”, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον
Κωνσταντίνο Κόντο, κατετέθησαν από τον Ανάδοχο τα παραδοτέα του Έργου 1 και της
Φάσης Β’ του Έργου 2 της Δράσης.
Η 3μελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω Δράσης,
αποτελούμενη από τους κ.κ.:
1. Γεωργία Καμάρη, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, Ειδική Επιστήμων,
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φορέα,
2. Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Δρ., Μέλος της Εταιρείας Προστασίας Φύσεως
Κεφαλονιάς & Ιθάκης, εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων, Γραμματέα του Δ.Σ. του Φορέα,
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3. Κωνσταντίνα Λάγιου, Δασολόγο, εκπρόσωπο του Υ.Π.Ε.Κ.Α., Μέλος του Δ.Σ. του
Φορέα,
συνεδρίασε τη Δευτέρα, 26.08.2013 και ώρα 10:30 για την παραλαβή των ανωτέρω
παραδοτέων. Ακολούθως, συνέταξε και υπέγραψε το σχετικό Πρακτικό Ι.
Η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Μήτσαινα, ο οποίος διαβάζει τμήματα από το
Πρακτικό. Συνοψίζει, λέγοντας ότι ο η Επιτροπή αφού εξέτασε τα παραδοτέα του Έργου 1
και της Φάσης Β’ του Έργου 2 της Δράσης και σύμφωνα με την σύμβαση ανάθεσης του
έργου ζητά από τον Ανάδοχο την συμπλήρωση της έκθεσης, με στοιχεία τα οποία κρίθηκαν
απαραίτητα.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως να αποσταλεί στον Ανάδοχο το
πρακτικό της Επιτροπής και να ζητηθεί η απάντηση του Αναδόχου εντός 15 ημερών,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπογραφείσα σύμβαση, οπότε και η Επιτροπή θα
συνεδριάσει εκ νέου, προκειμένου να αξιολογήσει τα τελικά παραδοτέα και να θέσει το
πόρισμα της προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
• Η Πρόεδρος του Δ.Σ., Ομότιμη Καθηγήτρια Γεωργία Καμάρη, ενημερώνει ότι στο
πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Λογιστών –
Ελεγκτών”, 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 22.06.2012 υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου και του Αναδόχου της Δράσης, κ. Παναγή Χ. Μαρινάκη, Νόμιμου
Ελεγκτή, κατετέθησαν τα παραδοτέα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών του Αναδόχου
για το έτος 2012.
Η 3μελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω Δράσης,
αποτελούμενη από τους κ.κ.:
1.
2.

3.

Γεωργία Καμάρη, Ομότ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών, Ειδική Επιστήμων,
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φορέα,
Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, 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 Δευτέρα 26.08.2013 και ώρα 11:30 για την παραλαβή των παραδοτέων.
Ακολούθως, συνέταξε και υπέγραψε το σχετικό Πρακτικό Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών,
το οποίο καταθέτει σήμερα προς έγκριση.
Η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Μήτσαινα, ο οποίος διαβάζει τμήματα από το
Πρακτικό. Συνοψίζει, λέγοντας ότι ο Ανάδοχος ολοκλήρωσε τον έλεγχο της ορθότητας και
εγκυρότητας των εξόδων για το έτος 2012 και προχώρησε στην πιστοποίηση των δαπανών
του Φορέα, καθώς επίσης και στην σύνταξη της έκθεσης για το συγκεκριμένο έτος.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως την παραλαβή της εν λόγω Παροχής
Υπηρεσιών από τον Ανάδοχο και προτείνει στο Δ.Σ. την έγκριση της πληρωμής του
Ανάδοχου με το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που παρείχε για το ανωτέρω χρονικό
διάστημα (2012) και το οποίο ανέρχεται σε επτακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και δέκα επτά
λεπτά (772,17 €), περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 13η)
α) την έγκριση του από 26.08.2013 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης της
υλοποίησης της Δράσης με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών”
του 1ου Υποέργου του Τεχνικού Δελτίου που υλοποιεί ο Φορέας, με βάση την οποία
παραλαμβάνονται τα παραδοτέα του Αναδόχου, κ. Παναγή Χ. Μαρινάκη για το έτος 2012
και
β) την έγκριση της πληρωμής του Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στην Παροχή
Υπηρεσιών για το εν λόγω χρονικό διάστημα, ήτοι επτακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και
δέκα επτά λεπτά (772,17 €), περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων
κρατήσεων.

Θέμα 5ο: Οικονομικά θέματα:
- Λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης ως Υπόλογου – Διαχειριστή/
Χρηματοδότηση Φορέα.
- Λοιπές εγκρίσεις.
• Ο κ. Μήτσαινας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι δυστυχώς ο Φορέας παραμένει
ακόμα σε αναμονή αναλυτικών οδηγιών που προετοιμάζονται από το ΥΠΕΚΑ για το τρόπο
με τον οποίο θα λειτούργει ο Φορέας ως Υπόλογος διαχειριστής.
Ο κ. Κουρής εκτιμά ότι οι οδηγίες θα αργήσουν να σταλθούν και στην χειρότερη
περίπτωση ίσως να μην ληφθούν και καθόλου.
Ο κ. Μήτσαινας, συνεχίζει, λέγοντας ότι μετά την λήψη εγγράφου με το οποίο ο Φορέας
ενημερώθηκε εκ των υστέρων ότι αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα η μεταφορά του ποσού
της εκάστοτε κατανομής από το λογαριασμό του Υπολόγου στην Τράπεζα της Ελλάδας σε
λογαριασμό που διατηρεί ο Υπόλογος σε εμπορική τράπεζα, ο Φορέας δεν έχει λάβει ακόμα
κάποια διευκρίνιση για τον τρόπο με τον οποίο θα επιστρέψουν τα χρήματα στην Τράπεζα
της Ελλάδος και το πιο πιθανό σενάριο είναι το εναπομείναν ποσό από την τελευταία
επιχορήγηση, το οποίο ανέρχεται σε περισσότερα από 50.000 €, να επιστρέψει στα αδιάθετα
της Τράπεζας της Ελλάδος. Εν τω μεταξύ, όσο καθυστερούν οι συγκεκριμένες οδηγίες, δεν
μπορεί να υπολογισθεί το ποσό που θα ζητήσει ο Φορέας για την επόμενη επιχορήγηση, αφού
δεν είναι γνωστό το αν το υπόλοιπο στην εμπορική τράπεζα θα κατατεθεί στα αδιάθετα ή
στον λογαριασμό του Φορέα στην Τράπεζα της Ελλάδος, οπότε και θα είναι δυνατή η άμεση
αξιοποίησή του.
Ο κ. Κουρής είναι της άποψης ότι ο Φορέας δεν πρέπει να περιμένει να λάβει οδηγίες,
αλλά ως Υπόλογος να μελετήσει τον νόμο και να πράξει αναλόγως.
Ο κ. Μήτσαινας απαντά ότι πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ στελεχών του
ΥΠΕΚΑ, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να διευκρινισθούν
ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας των Φορέων ως Υπόλογοι διαχειριστές. Βάση των
υποδείξεων, κυρίως του Ελεγκτικού Συνέδριου, έχει προκύψει ένα προσχέδιο οδηγιών, για το
οποίο εκτιμάται ότι απομένει πλέον η τελική κατάρτιση και έγκριση.
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι ακόμα και σε συνάντηση με την Γενική Γραμματέα του
ΥΠΕΚΑ, υπάλληλοι του υπουργείου είχαν δεχθεί ότι οφείλουν να καταρτισθούν οι σχετικές
οδηγίες.
Ο κ. Μήτσαινας απαντά ότι θα πρέπει να δοθούν επιτέλους οδηγίες για το ποιος θα είναι
ο χειρισμός των χρημάτων που έχουν απομείνει στην Εθνική Τράπεζα, ώστε ο Φορέας να
μπορέσει να συνεχίσει τις πληρωμές του αλλά και να ζητήσει νέα κατανομή χρημάτων.
Παρόλο που έχει πλέον καταφθάσει έγγραφο από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (107142/24.07.2013) με
το οποίο μας γνωστοποιούν ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να εξοφλούμε τις δαπάνες μας,
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εντούτοις δεν δίδονται οι οδηγίες για το πώς θα λειτουργεί ο Φορέας ως Υπόλογος
διαχειριστής.

• Ακολούθως, ο κ. Μήτσαινας αναφέρεται στην εξερχόμενη αλληλογραφία του Φορέα,
με αντικείμενο θέματα οικονομικής και διαχειριστικής φύσης:
Α/Α

Αρ.
Πρωτ.

Ημερ/νία

1

Προς
ΥΠΕΚΑ/ Τμ.
Εποπτείας Νομ.
474 10/7/2013 Προσώπων

Θέμα

2

ΥΠΕΚΑ/ Τμ.
Εποπτείας Νομ.
475 10/7/2013 Προσώπων

3

ΥΠΕΚΑ/ Τμ.
Εποπτείας Νομ.
479 10/7/2013 Προσώπων

Απάντηση που αφορούσε σε πιθανές
εκκρεμότητες διορισμών
Απάντηση σε ερώτημα Υπουργού
σχετικά
με
τον
εξοπλισμό
πληροφορικής που διαθέτει ο
Φορέας
Συμπληρωματικό έγγραφο για την
έγκριση
της
υπερωριακής
απασχόλησης του προσωπικού του
Φορέα

4

Υπ. Οικονομικών/
494 23/7/2013 Διεύθυνση ΔΕΚΟ

Παρακολούθηση της εκτέλεσης των
οικ. προϋπολογισμών του Α’
εξαμήνου έτους 2013

5

ΥΠΕΚΑ/ Τμ. Διοίκ.
498 24/7/2013 Οικονομικού

6

Υπ. Οικονομικών/
500 24/7/2013 Διεύθυνση ΔΕΚΟ

Αποστολή μηνιαίων οικονομικών
στοιχείων
και
Μητρώου
Δεσμεύσεων
Συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου
σε Δ.Σ. εταιρειών του Κεφ. Α’ του
Ν. 3429/2005

7

501 24/7/2013 ΥΠΕΚΑ/ ΕΠΠΕΡΑΑ

Αποστολή
Δελτίου
Δήλωσης
Δαπανών για τον Ιούνιο 2013

8

ΥΠΕΚΑ/ Τμ. Διοίκ.
548 28/8/2013 Οικονομικού

Αποστολή μηνιαίων
στοιχείων
και
Δεσμεύσεων

οικονομικών
Μητρώου

Θέμα 6ο: Διάφορα θέματα.
• Η Πρόεδρος αναφέρει ότι ελήφθη το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 38215/11256/15.07.2013
έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας
Κεφαλληνίας με το οποίο μας διαβιβάζουν φάκελο τροποποίησης της αριθμ. 5420/14.11.2006
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) κτηνοτροφικής εγκατάστασης
εκτροφής αιγοπροβάτων, ιδιοκτησίας κ. Γερασίμου Σιλιβέρδη, στη θέση «Σταφίδα» εκτός
ορίων οικισμού Αργινίων Δημοτικής Ενότητας Ελειού- Πρόννων Δήμου Κεφαλονιάς, λόγω
μεταβολής ζωικού κεφαλαίου. Επί του συγκεκριμένου εγγράφου ζητείται η γνωμοδότηση του
Φορέα. Η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην κ. Λυσίτσα, στην οποία ανατέθηκε η εξέταση του εν
λόγω φακέλου, ώστε να ενημερώσει σχετικώς τα μέλη του Δ.Σ.
Η κ. Λυσίτσα αναφέρει ότι η μελέτη αφορά στην μεταβολή της δυναμικότητας
υφιστάμενης εγκατάστασης εκτροφής αιγών μη μονίμως ενσταυλισμένων ζώων με
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παράλληλη τροποποίηση (μείωση) ως προς την έκταση του αρχικού χώρου συγκέντρωσης
των ζώων ιδιοκτησίας του κ. Γεράσιμου Σιλιβέρδη. Η μονάδα θα πρέπει να εξυπηρετεί τελικά
310 αίγες με τα παράγωγά τους. Η μονάδα διαθέτει ήδη άδεια ίδρυσης & λειτουργίας
(λήξασα) και αντίστοιχη Α.Ε.Π.Ο. για 250 αίγες σε έκταση 5.829,42 τ.μ. Το γήπεδο
εγκατάστασης (2.151,31 τ.μ.) βρίσκεται στη θέση «Σταφίδα» και αποτελεί τμήμα
μεγαλύτερης έκτασης. Η άδεια εγκατάστασης που ζητείται να του εκδοθεί είναι κατηγορίας
Α, δηλαδή πρόχειρα καταλύματα ζώων για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής
άδειας, σύμφωνα με το Ν. 4056/2012. Η θέση όμως του γηπέδου βρίσκεται πλέον εντός των
ορίων του δικτύου NATURA (οδηγία 92/43/ΕΟΚ), όπως αυτά ορίζονται με το Ν.3937/2011
(ΦΕΚ 60Α/31-3-2011) και αφορά ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ), βάση καθορισμού από την
οδηγία 2009/147/ΕΚ με τα κάτωθι στοιχεία.
Η κ. Λύτρα ρωτά αν η έκταση βρίσκεται εντός του Δρυμού και η κ. Λυσίτσα απαντά
αρνητικά.
Η κ. Λύτρα συνεχίζει, λέγοντας ότι της κάνει εντύπωση το γεγονός ότι η συγκεκριμένη
απόφαση δεν κοινοποιείται προς την Διεύθυνση Δασών για γνωμοδότηση και η κ. Λυσίτσα
απαντά ότι από την Διεύθυνση Δασών είχε εκδοθεί παλιότερα πράξη χαρακτηρισμού της
συγκεκριμένη έκτασης.
Ο κ. Κουρής ρωτά αν η συγκεκριμένη μονάδα απέχει από τον οικισμό τουλάχιστον 500
μέτρα και η κ. Λυσίτσα απαντά ότι τα μέτρα που μπορεί μια μονάδα να απέχει από τον
οικισμό εξαρτάται και από τον πληθυσμό του οικισμού, για τον κοντινότερο δε οικισμό η
απόσταση είναι εντός των νομίμων ορίων.
Η κ. Κατσούνη ρωτά μήπως η έκταση εμπίπτει μέσα στην περιοχή των αλόγων.
Ο κ. Κουρής θεωρεί ότι ο Φορέας δεν πρέπει να γνωμοδοτήσει για το συγκεκριμένο
θέμα, αφού η συγκεκριμένη έκταση είναι εκτός του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Αίνου και ο
Φορέας κανονικά δεν έχει εκεί αρμοδιότητα.
Η κ. Λύτρα συμφωνεί και προσθέτει ότι εφόσον υπάγεται σε περιοχή NATURA, η
αρμόδια υπηρεσία είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας.
Η Πρόεδρος, αλλά και ο κ. Μήτσαινας συμφωνούν με την άποψη αυτή.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 14η)
την μη υποβολή γνωμοδότησης επί του συγκεκριμένου εγγράφου, εξαιτίας του γεγονότος ότι
η υπό εξέταση έκταση βρίσκεται εκτός του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Αίνου, ο οποίος και
αποτελεί την περιοχή ευθύνης του Φορέα.

• Η Πρόεδρος ενημερώνει τα παρευρισκόμενα μέλη ότι είναι απαραίτητο να ορισθεί
τριμελή Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών για τις Δράσεις που θα
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον 2013»,
Άξονας Προτεραιότητας 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του
Πράσινου Ταμείου και οι οποίες προσφορές αναμένεται να προκύψουν κατόπιν
Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Δυστυχώς, φέτος η έγκριση της χρηματοδότησης
έχει καθυστερήσει υπερβολικά από το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου και ο Φορέας ευελπιστεί
ότι θα δοθεί αρκετός χρόνος για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του προγράμματος που εν
τέλει θα εγκριθεί. Όσον αφορά στον Φορέα, αναμένεται να δημοσιοποιηθούν περίπου 5
Προσκλήσεις.
Ακολουθεί σύντομη διαλογική συζήτηση, μετά την οποία τα μέλη του Δ.Σ.
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ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 15η)
την 3μελή Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών που θα κατατεθούν στο
πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού
προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον 2013», Άξονας Προτεραιότητας 1: «Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του Πράσινου Ταμείου, τους:
1. Γεωργία Καμάρη, Ομότιμη Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών, Ειδική Επιστήμων,
Πρόεδρο του Δ.Σ του Φορέα.
2. Γεώργιο Μήτσαινα, Δρ., Βιολόγο, Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα.
3. Μιχαήλ Ξανθάκη, Δρ., ΠΕ Δασολόγο, μέλος του επιστημονικού προσωπικού του
Φορέα.
Αναπληρωματικό μέλος: Γεωργία Λυσίτσα, MSc, ΠΕ Δασολόγος, μέλος του επιστημονικού
προσωπικού του Φορέα.
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 Πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Αίνου της 26ης Αυγούστου 2013, υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεωργία Καμάρη

Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σωτήριος Κουρής

Σπύρος Ματιάτος

Άννα Λύτρα

Παναγής Φωκάς

