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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Αριθμός συνεδρίασης:162/2020 

Ημερομηνία, ώρα: Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020, 11:30 π.μ. 

Τόπος: Δ.Δ. Λουτρών Υπάτης 

 

Την 18η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:30 π.μ., ημέρα Παρασκευή, συνήλθε το Διοικητικό 

Συμβούλιο σε συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης), ύστερα από πρόσκληση του 

Προέδρου, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

 

1. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για τις 

υπηρεσίες συλλογής σπερμάτων Veronica oetaea και εισαγωγής του είδους σε 

λιμνία της Οίτης (Α’ Φάση) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5032589 του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

2. Καθορισμός διαδικασίας, κριτηρίων και αρμόδιας Επιτροπής σχετικά με την 

παραχώρηση ηλεκτροφόρων περιφράξεων σε ενδιαφερόμενους παραγωγούς 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032589 του Ε.Π. 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

3. Ενέργειες σχετικά με την αύξηση εγκατάστασης Φ/Τ στην κοιλάδα του Σπερχειού. 

4. Γνωμοδοτήσεις 

5. 3η ενημέρωση και λήψη απόφασης για την κλήση που αφορά υπηρεσιακό 

αυτοκίνητο του Φορέα έτους 2010 

6. Σχετικά με την δημοσιοποίηση φωτογραφιών του Φ.Δ. από την ΕΕΠΦ 

7. Εξώδικη απάντηση και δήλωση με επιφύλαξη δικαιωμάτων από την ΕΕΠΦ 

8. Έγκριση μετακινήσεων μελών Δ.Σ. 

 

Τακτικά μέλη Δ.Σ. ή αναπληρωτές τους με δικαίωμα ψήφου: 

 

1. Ρίζος Σπυρίδων, Πρόεδρος, Γεωπόνος, εκπρόσωπος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

2. Παπαδούλης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Γεωπόνος, εκπρόσωπος της 

επιστημονικής κοινότητας 

3. Αποστολόπουλος Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, εκπρόσωπος της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

4. Σκούρας Αθανάσιος, Γραμματέας, εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών 

Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) 

5. Σολωμού Αλεξάνδρα Βιολόγος, εκπρόσωπος της εν γένει επιστημονικής 

κοινότητας  

 

Παρών στο Δ.Σ., ήταν και ο κ. Καρανάσιος Βλάσης, Νομικός Σύμβουλος, με τον οποίο 

συνεργάζεται ο Φορέας Διαχείρισης. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται τα θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση. 

 

 

2ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας, κριτηρίων και αρμόδιας Επιτροπής σχετικά με την 

παραχώρηση ηλεκτροφόρων περιφράξεων σε ενδιαφερόμενους παραγωγούς στο 

πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032589 του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

ΑΔΑ: ΩΚΝΞ46Μ9Υ4-Π9Ζ



 

Σελίδα 2 από 3 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Σπ. Ρίζος, δίνει τον λόγο στην Υπεύθυνη Πράξης, κα Σταμέλλου 

Σταυρούλα, η οποία ενημερώνει και εισηγείται στα μέλη για τα εξής: 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5032589 του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, και σύμφωνα με την Απόφαση Υλοποίησης με Ιδία 

Μέσα του Υποέργου 1 «Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση της 

βιοποικιλότητας» (αυτεπιστασία), έχει ξεκινήσει η διαδικασία προμήθειας δέκα (10) 

ηλεκτροφόρων περιφράξεων, οι οποίες πρόκειται να χορηγηθούν με συγκεκριμένους 

όρους και προϋποθέσεις σε παραγωγούς, κυρίως μελισσοκόμους, για την πρόληψη 

των ζημιών και την αποτροπή θανάτωσης της Καφέ Αρκούδας (Ursus arctos).  

Οι παραγωγοί στους οποίους θα χορηγηθούν οι εν λόγω περιφράξεις θα πρέπει να 

επιλεγούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, με πιο σημαντική προϋπόθεση να 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ., και συγκεκριμένα στις ορεινές 

περιοχές της Οίτης και του Καλλίδρομου, όπου υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας 

αρκούδας και καταγεγραμμένες ανά περιόδους ζημιές σε μελίσσια. 

Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε για την πιο αξιοκρατική διάθεση των υπό προμήθεια 

ηλεκτροφόρων περιφράξεων τα εξής: 

  

1. Να διατεθούν οχτώ (8) περιφράξεις σε παραγωγούς που δραστηριοποιούνται εντός 

της ορεινής περιοχής της Οίτης και δύο (2) περιφράξεις σε παραγωγούς που 

δραστηριοποιούνται εντός της ορεινής περιοχής του Καλλίδρομου 

2. Να δημοσιοποιηθεί σχετική Ανακοίνωση/Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα και στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης του Φ.Δ., στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της ΠΣτΕ, στους τοπικούς μελισσοκομικούς συλλόγους, στο 

ΟΠΕΚΕΠΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και στα τοπικά Μ.Μ.Ε.  

3. Να αποτελεί απαραίτητη υποχρέωση η υποβολή από τους ενδιαφερομένους 

σχετικής Αίτησης και δικαιολογητικών στα γραφεία του Φ.Δ. έως ορισμένη 

ημερομηνία 

4. Να πραγματοποιηθεί δημόσια ανοιχτή κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί για τους 

ενδιαφερόμενους στα γραφεία του Φ.Δ. σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα  

5. Να οριστεί αρμόδια Επιτροπή για τον καθορισμό των απαραίτητων λοιπών 

κριτηρίων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην δημόσια ανοιχτή κλήρωση, την 

διενέργεια των κληρώσεων, καθώς και για τη διανομή των ηλεκτροφόρων 

περιφράξεων 

6. Όσοι παραγωγοί είναι κτηνοτρόφοι να καταχωρηθούν σε επικουρικό πίνακα ώστε 

να λάβουν περίφραξη εφόσον ο αριθμός περιφράξεων δεν καλυφθεί από 

μελισσοκόμους,  έπειτα από συμπληρωματική κλήρωση 

7. Όσοι παραγωγοί έχουν συμμετάσχει κατά τα προηγούμενα έτη σε σχετικό μέτρο και 

έχουν πάρει ηλεκτροφόρο περίφραξη από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, να 

καταχωρηθούν σε ξεχωριστό επικουρικό πίνακα και να λάβουν περίφραξη εφόσον 

ο αριθμός περιφράξεων δεν καλυφτεί από νέους αιτούντες, έπειτα από 

συμπληρωματική κλήρωση 

8. Έπειτα από την επιλογή τους, οι δικαιούχοι να υπογράψουν Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

Χρησιδανείου, βάσει των όρων του οποίου οι περιφράξεις θα παραχωρηθούν 

δωρεάν στους δικαιούχους για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κλήρωσης 

έως και τις 31/12/2023. 

 

ΑΔΑ: ΩΚΝΞ46Μ9Υ4-Π9Ζ
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ΑΠΟΦΑΣΗ 2η: 

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ομόφωνα: 

1. Να διατεθούν οχτώ (8) περιφράξεις σε παραγωγούς που δραστηριοποιούνται εντός 

της ορεινής περιοχής της Οίτης και δύο (2) περιφράξεις σε παραγωγούς που 

δραστηριοποιούνται εντός της ορεινής περιοχής του Καλλίδρομου 

2. Να δημοσιοποιηθεί σχετική Ανακοίνωση/Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα και στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης του Φ.Δ., στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της ΠΣτΕ, στους τοπικούς μελισσοκομικούς συλλόγους, στο 

ΟΠΕΚΕΠΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και στα τοπικά Μ.Μ.Ε.  

3. Να αποτελεί απαραίτητη υποχρέωση η υποβολή από τους ενδιαφερομένους 

σχετικής Αίτησης και δικαιολογητικών στα γραφεία του Φ.Δ. έως ορισμένη 

ημερομηνία 

4. Να πραγματοποιηθεί δημόσια ανοιχτή κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί για τους 

ενδιαφερόμενους στα γραφεία του Φ.Δ. σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα  

5. Όσοι παραγωγοί είναι κτηνοτρόφοι να καταχωρηθούν σε επικουρικό πίνακα ώστε 

να λάβουν περίφραξη εφόσον ο αριθμός περιφράξεων δεν καλυφθεί από 

μελισσοκόμους,  έπειτα από συμπληρωματική κλήρωση 

6. Όσοι παραγωγοί έχουν συμμετάσχει κατά τα προηγούμενα έτη σε σχετικό μέτρο και 

έχουν πάρει ηλεκτροφόρο περίφραξη από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, να 

καταχωρηθούν σε ξεχωριστό επικουρικό πίνακα και να λάβουν περίφραξη εφόσον 

ο αριθμός περιφράξεων δεν καλυφτεί από νέους αιτούντες, έπειτα από 

συμπληρωματική κλήρωση 

7. Έπειτα από την επιλογή τους, οι δικαιούχοι να υπογράψουν Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

Χρησιδανείου, βάσει των όρων του οποίου οι περιφράξεις θα παραχωρηθούν 

δωρεάν στους δικαιούχους για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κλήρωσης 

έως και τις 31/12/2023. 

8. Να οριστεί αρμόδια Επιτροπή για τον καθορισμό των απαραίτητων λοιπών 

κριτηρίων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην δημόσια ανοιχτή κλήρωση, την 

διενέργεια των κληρώσεων, καθώς και για τη διανομή των ηλεκτροφόρων 

περιφράξεων, η οποία θα αποτελείται από τους: 

1. Σταμέλλου Σταυρούλα, Βιολόγος του Φ.Δ. 

2. Αποστολόπουλο Κων/νο, μέλος του Δ.Σ. 

3. Σκούρα Αθανάσιο, μέλος του Δ.Σ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.          ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΙΖΟΣ      1. ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

        2. ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

                                                                                    

           3. ΖΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

         

                  4. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΗΛΙΑΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΚΝΞ46Μ9Υ4-Π9Ζ
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