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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26-11-2021 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αριθμός συνεδρίασης: 174ης 

 
Την Παρασκευή 26-11-2021 και ώρα 12:00 π.μ. μετά την υπ’ αριθμό 173 (εξερχ. 914/22-11-
2021)  πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η έκτακτη 
συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης 
διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας καθώς βρέθηκαν παρόντα 5 τακτικά μέλη του ΔΣ, ήτοι: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος, πρόεδρος Δ.Σ, εκπρόσωπος ΥΠΕΝ (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
2. Πιστόλας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Έβρου (μέσω 

τηλεδιάσκεψης) 
3. Σκαρτσή Θεοδώρα, Γραμματέας Δ.Σ, εκπρόσωπος ΜΚΟ, WWF Ελλάς (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
4. Βασιλάκης Δημήτριος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
5. Κοράκης Γεώργιος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
  
  

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βενετίδης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος περιφέρειας ΑΜ-Θ 
2. Πουλιλιός Ευάγγελος, εκπρόσωπος εμπλεκόμενων Δήμων 
  
 
Θέματα συνεδρίασης 
 

1. Γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ για το έργο «Διάνοιξη εσωτερικού δρόμου για Ερευνητικές 
εργασίες ανεύρεσης μαρμαροφόρου κοιτάσματος με προσπέλαση του χώρου και 
δοκιμαστική εκσκαφή πετρώματος με μηχανικά μέσα, έκτασης 217.174,99 τ.μ. στη 
θέση Καμάρες, Θεραπειού, Κυπρίνου, Δήμου Ορεστιάδας, GR1110008 (εισηγητής Στ. 
Τσιαντικούδης) 

2. Τροποποίηση άδειας χρήσης νερού γεωτρήσεων του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας, GR1110008 
(εισηγητής Στ. Τσιαντικούδης) 

3. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής για την παραλαβή 
ενός (1) οχήματος ΦΙΧ τύπου τζιπ 4χ4 με διπλή καμπίνα στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
(εισηγητής Σ. Τσιαντικούδης) 

4. Επικύρωση απόφασης προέδρου για υποστήριξη του έργου CO-LIFE FOR ALL - 
“Συνεργασία για την καλύτερη συνύπαρξη μεταξύ ανθρώπων και μεγάλων 
σαρκοφάγων στη Βουλγαρία και την Ελλάδα” που υποβάλλεται στο χρηματοδοτικό 
εργαλείο LIFE NATURE (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

5. Οριστικοποίηση δράσεων σε συνέχεια της 1393/17-05-2021 απόφασης της 164ης 
συνεδρίασης του Δ.Σ σχετικά με την συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στο πρόγραμμα 
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«Restoring vulture populations and trophic chains in the Bulgarian-Greek cross-border 
region»  (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

6. Παραχώρηση ορνιθολογικών δεδομένων για την εκπόνηση Ειδικών Εκθέσεων 
αξιολόγησης (ΕΟΑ) Αιολικού Πάρκου στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», στην Τ.Κ. Αισύμης 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

7. Επιστολή υποστήριξης του έργου LIFE CounTreeCliM – «Accounting for climate 
mitigation potential of pine forest plantations» (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

 
 
 
 

Θέματα ημερήσιας διάταξης  
 
 

ΘΕΜΑ 1. Γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ για το έργο «Διάνοιξη εσωτερικού δρόμου για 
Ερευνητικές εργασίες ανεύρεσης μαρμαροφόρου κοιτάσματος με προσπέλαση του χώρου 
και δοκιμαστική εκσκαφή πετρώματος με μηχανικά μέσα, έκτασης 217.174,99 τ.μ. στη θέση 
Καμάρες, Θεραπειού, Κυπρίνου, Δήμου Ορεστιάδας, GR1110008 (εισηγητής Στ. 
Τσιαντικούδης) 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Ποϊραζίδης, ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει υποβληθεί στον Φ.Δ. αίτημα από 
το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για 
γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ για το έργο «Διάνοιξη εσωτερικού δρόμου για Ερευνητικές εργασίες 
ανεύρεσης μαρμαροφόρου κοιτάσματος με προσπέλαση του χώρου και δοκιμαστική εκσκαφή 
πετρώματος με μηχανικά μέσα, έκτασης 217.174,99 τ.μ. στη θέση Καμάρες, Θεραπειού, 
Κυπρίνου, Δήμου Ορεστιάδας. 
 
Ο Προέδρος Δ.Σ, έδωσε τον λόγο στον κ. Τσιαντικούδη ο οποίος παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. 
την εισήγηση του σύμφωνα με την οποία εισηγείται θετικά για την ΕΟΑ του έργου διάνοιξης 
εσωτερικού δρόμου, με την τήρηση όλων των προτεινόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση και 
την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα προκύψουν όπως αυτά περιγράφονται 
στην ΕΟΑ. Προτείνει επίσης οι εργασίες να πραγματοποιηθούν εκτός αναπαραγωγικής 
περιόδου και πιο συγκεκριμένα εκτός της περιόδου από Μάρτιο μέχρι και Ιούνιο. 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα  
 
να συμφωνήσει με την εισήγηση και να γνωμοδοτήσει θετικά επί της ΕΟΑ για το έργο 
«Διάνοιξη εσωτερικού δρόμου για Ερευνητικές εργασίες ανεύρεσης μαρμαροφόρου 
κοιτάσματος με προσπέλαση του χώρου και δοκιμαστική εκσκαφή πετρώματος με μηχανικά 
μέσα, έκτασης 217.174,99 τ.μ.» στη θέση Καμάρες, Θεραπειού, Κυπρίνου, Δήμου Ορεστιάδας, 
με την τήρηση όλων των προτεινόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση και την μείωση των 
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα προκύψουν όπως αυτά περιγράφονται στην ΕΟΑ, 
διατηρώντας όμως επιφυλάξεις ως προς την προοπτική πιθανής μελλοντικής εγκατάστασης 
λατομείου στην περιοχή, καθώς οι θέσεις των δειγματοληπτικών επιφανειών βρίσκονται σε 
κατάλληλο ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας για ορισμένα από τα είδη 
χαρακτηρισμού της ΖΕΠ GR1110008, καθώς και για μεγάλο αριθμό άλλων προστατευόμενων 
ειδών του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2009/147/ΕΕ που εντοπίζονται στη ΖΕΠ. 
Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν εκτός αναπαραγωγικής περιόδου και πιο συγκεκριμένα 
εκτός της περιόδου από Μάρτιο μέχρι και Ιούνιο.  
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1461/2021 
 

ΘΕΜΑ 2. Τροποποίηση άδειας χρήσης νερού γεωτρήσεων του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας, GR1110008 
(εισηγητής Στ. Τσιαντικούδης) 

 
Ο κ. Τσιαντικούδης εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ σχετικά με την 
γνωμοδότηση που ζητήθηκε από το Τμήμα Υδάτων Ν. Έβρου επί της αίτησης για τροποποίηση 
άδειας χρήσης νερού γεωτρήσεων του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας, GR1110008.  
Αντικείμενο του έργου 
Η υπηρεσία ΓΟΕΒ (Γεωργικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων) Ορεστιάδας προτίθεται να 
προχωρήσει σε τροποποίηση των αδειών χρήσης νερού σε 4 γεωτρήσεις οι οποίες βρίσκονται 
σε αγροτικές εκτάσεις εντός της περιοχής Natura «Παραποτάμιο Δάσος Βορείου Έβρου και 
Άρδα», GR 1110008. Η τροποποίηση είναι αναγκαία λόγω της αποκατάστασης των 
επιφανειακών δικτύων και το υπόλοιπου ηλεκρολογικού εξοπλισμού, τα οποία είχαν υποστεί 
ζημίες από πλημμυρικά φαινόμενα και λόγω της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών που είχαν 
ως αποτέλεσμα την αύξηση απαιτήσεων σε νερό από τους χρήστες των γεωτρήσεων. Επίσης, 
έχει ξεκινήσει και γίνεται σταδιακή τοποθέτηση υδρομέτρων στις γεωτρήσεις για την 
συστηματική καταγραφή της ποσότητας νερού που αντλείται. 
Κύριος του έργου 
Γεωργικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας 
Θέση του έργου 
Οι 4 γεωτρήσεις βρίσκονται εντός της ΖΕΠ «Παραποτάμιο Δάσος Βορρείου Έβρου και Άρδα» 
κοντά σε περιοχή η οποία βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Κόμαρα και Ελαία. 
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Εικόνα 1. Έκταση άρδευσης των 4 γεωτρήσεων στο αγρόκτημα Κομάρων 
 
Το έργο της τροποποίησης άδειας χρήσης νερού αφορά περιοχή η οποία βρίσκεται εντός της 
προστατευόμενης περιοχής ΖΕΠ (Ζώνη Ειδικής Προστασίας) του δικτύου Natura 2000 με 
ονομασία «Παραποτάμιο Δάσος Βορείου Έβρου και Άρδα» και κωδικό GR1110008. H έκταση 
ενδιαφέροντος βρίσκεται στο αγρόκτημα Κομάρων Δήμου Ορεστιάδας (Εικόνα 1). 
Είδος εργασιών 
Δεν απαιτούνται επεμβάσεις και υλοποίηση συγκεκριμένων έργων στο περιβάλλον για το 
παρόν έργο. Οι εργασίες θα αφορούν την σύνταξη νέων τοπογραφικών διαγραμμάτων με νέα 
χάραξη που θα περιλαμβάνει την νέα αρδευόμενη έκταση για κάθε γεώτρηση ενδιαφέροντος η 
οποία έκταση είναι αυξημένη σε σύγκριση με την προηγούμενη άδεια χρήσης νερού. 
Κατάταξη έργου: 
Δεν κατατάσσεται σε κάποια κατηγορία έργων δραστηριοτήτων 
Αξιολόγηση του προτεινόμενου έργου 
Το έργο δεν θα έχει καμία επιβάρυνση στο περιβάλλον. Η μόνη επιβάρυνση που αναμένεται να 
προκληθεί είναι η αλλαγή στην ποσότητα του νερού που θα αρδεύεται και η οποία εξαρτάται 
από την έκταση που εξυπηρετεί η γεώτρηση και από το είδος των καλλιεργειών που θα 
εγκαθίστανται από τους παραγωγούς. 
Συμπέρασμα 
Για το αίτημα αλλαγής άδειας χρήσης νερού σε 4 υφιστάμενες γεωτρήσεις άρδευσης με κωδικό 
αριθμό ΚΟ1, ΚΟ2, ΚΟ3 και ΚΟ4 η εισήγηση είναι θετική, καθώς δεν αναμένεται να προκληθούν 
αρνητικές επιπτώσεις από την  λειτουργία τους και δεν θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις. 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 

ΑΔΑ: ΨΙΘΞ46Μ9Τ4-2ΞΝ



               

 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 
 

αποφάσισε ομόφωνα  
 
να γνωμοδοτήσει θετικά σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1462/2021 
 
 
ΘΕΜΑ 3. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής για την 
παραλαβή ενός (1) οχήματος ΦΙΧ τύπου τζιπ 4χ4 με διπλή καμπίνα στο πλαίσιο του 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγητής Σ. Τσιαντικούδης) 
 
Ο κ. Τσιαντικούδης εισηγήθηκε το θέμα και παρουσίασε στα μέλη το πρακτικό της επιτροπής 
παρακολούθησης – παραλαβής για την προμήθεια ενός οχήματος ΦΙΧ τύπου 4χ4 με διπλή 
καμπίνα σε συνέχεια της εκτελέσης της σύμβασης προμήθειας με ΑΔΑΜ: 21SYMV009108556 
2021-08-25. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΛΒΗΣ  
ΓΙΑ TΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΦΙΧ ΤΥΠΟΥ 4Χ4 

ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ 

 

Στη Δαδιά, σήμερα Τρίτη 23 – 11 – 2021 και ώρα 12:00 π.μ. συνεδρίασαν (μετά την υπ’ αριθμ. 
917/22 – 11 – 2021 πρόσκληση) τα τρία μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης – παραλαβής 
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που ορίστηκε 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1379/2021 απόφαση της 162ης/23 – 03 – 2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. 
και αποτελείται από τους: 

Τσιαντικούδη Σταύρο (Πρόεδρο) 

Τζιαμπάζη Ιωάννη (τακτικό μέλος) 

Χαλιβελέντζιο Αθανάσιο (τακτικό μέλος) 

 

με αντικείμενο την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή ενός (1) οχήματος ΦΙΧ τύπου 4χ4 με διπλή 
καμπίνα από την εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ. 

 

 Τα μέλη, αφού πραγματοποίησαν ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του οχήματος έχοντας 
υπόψη την αντίστοιχη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας και την υπογεγραμμένη 
σύμβαση, 

 

Εισηγούνται ομόφωνα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης 
Την παραλαβή του οχήματος μάρκας Mitsubishi L200 της εταιρείας ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ καθώς πληρούνται όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην σύμβαση 

με ΑΔΑΜ 21SYMV009108556 2021-08-25 και την τεχνική προσφορά του αναδόχου. 
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  Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της και διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης για επικύρωση. 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Τσιαντικούδης Σταύρος 

 

Τζιαμπάζης Ιωάννης 

 

Χαλιβελέντζιος Αθανάσιος 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  
 

αποφάσισε ομόφωνα 
 

την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής για την προμήθεια 
ενός οχήματος ΦΙΧ τύπου 4χ4 με διπλή καμπίνα στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και συμφωνεί με 
την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1463/2021 
 
 
ΘΕΜΑ 4. Επικύρωση απόφασης προέδρου για υποστήριξη του έργου CO-LIFE FOR ALL - 
“Συνεργασία για την καλύτερη συνύπαρξη μεταξύ ανθρώπων και μεγάλων σαρκοφάγων στη 
Βουλγαρία και την Ελλάδα” που υποβάλλεται στο χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE NATURE 
(εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 
 
Η Κ. Ζακκάκ εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι η περιβαλλοντική 
οργάνωση Καλλιστώ, με ηλεκτρονικό μήνυμά της στις 12/11/2021 ζήτησε από το Φορέα 
Διαχείρισης υποστήριξη του έργου CO-LIFE FOR ALL - “Συνεργασία για την καλύτερη 
συνύπαρξη μεταξύ ανθρώπων και μεγάλων σαρκοφάγων στη Βουλγαρία και την Ελλάδα” 
που υποβάλλεται στο χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE NATURE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
έχει ως στόχο την διασυνοριακή συνεργασία φορέων σε Ελλάδα και Βουλγαρία για την 
βελτίωση των όρων συνύπαρξης ανθρώπου – μεγάλων σαρκοφάγων (αρκούδας & λύκου). Στην 
Ελλάδα, το έργο θα διεξαχθεί σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και θα 
εργαστούν για αυτό η Καλλιστώ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο ΦΔ Οροσειράς Ροδόπης. Ο 
πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης αποφάσισε την  υποστήριξη του έργου εκ μέρους του Φορέα 
Διαχείρισης με την συμμετοχή στελεχών του ΦΔ σε συναντήσεις εργασίας που θα 
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την 
απόκτηση τεχνογνωσίας. 
Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 
Πακέτο Εργασιών 1: Διαχείριση έργου 

• Συντονισμός και διαχείριση 
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Πακέτο Εργασιών 2: Ελαχιστοποίηση ζημιών, λαθροθηρίας και δηλητηρίασεων  

• Σχέδιο για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας σε μια κοινή προσέγγιση με όλα τα  

ενδιαφερόμενα μέρη  

• Πρόληψη της λαθροθηρίας μέσω σύστασης και υποστήριξης τοπικών ομάδων 

συντονισμού  

και συνεργασίας μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών και κοινωνικών φορέων  

• Πρόληψη της λαθροθηρίας μέσω της ενδυνάμωσης εθελοντικής και ενεργούς 

συμμετοχής  

των πολιτών  

• Πρότυπες περιοχές για την αειφόρο διαχείριση μεγάλων σαρκοφάγων, άγριων  

οπληφόρων και των ενδιαιτημάτων τους  

• Πρόληψη δηλητηριάσεων με τη βοήθεια ειδών που θα λειτουργούν ως ανιχνευτές  

δηλητηριασμένων δολωμάτων  

Πακέτο Εργασιών 3: Βελτίωση της ποιότητας των οικοτόπων και της διαθεσιμότητας  
φυσικών τροφίμων - άμεση διατήρηση  

• Ανάλυση της σύγκρουσης ανθρώπου-μεγάλων σαρκοφάγων και πιθανών λύσεων  

• Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για μεγάλα σαρκοφάγα για εκτίμηση ζημιών, πρόληψη και  

βοήθεια σε περίπτωση κινδύνου  

• Μέτρα πρόληψης ζημιών στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο - επίδειξη και εφαρμογή  

• Επικαιροποίηση της μελέτης σκοπιμότητας και επιτόπιες προπαρασκευαστικές 

ενέργειες  

• Υποστήριξη για την αποκατάσταση της φυσικής διαθεσιμότητας και ποικιλομορφίας  

τροφής για μεγάλα σαρκοφάγα  

• Πρότυπες περιοχές για την αειφόρο διαχείριση μεγάλων σαρκοφάγων, άγριων  

οπληφόρων και των ενδιαιτημάτων τους  

• Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ανάπτυξη ικανοτήτων στην απογραφή και 

παρακολούθηση  

μεγάλων σαρκοφάγων  

• Ανάπτυξη ικανοτήτων σε ενοποιημένη και οικονομικά αποδοτική απογραφή άγριων  

οπληφόρων  

Πακέτο Εργασιών 4: Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών, επικοινωνία και διάχυση  

• Ανάλυση της σύγκρουσης ανθρώπου-μεγάλων σαρκοφάγων και πιθανές λύσεις 

πολιτικής  

• Περιφερειακή διεθνής Πλατφόρμα για τη συνύπαρξη ανθρώπου - μεγάλων 

σαρκοφάγων  

• Στρατηγική επικοινωνίας και πακέτο διάχυσης  

• Δραστηριότητες Ευαισθητοποίησης και Δικτύωσης  

Πακέτο Εργασιών 5: Συνέχιση, αναπαραγωγή και αξιοποίηση  

• Σχέδιο για αναπαραγωγή δράσεων, μέτρων και συμπερασμάτων του έργου  

• Δράσεις αναπαραγωγής δράσεων του έργου εκτός της περιοχής εφαρμογής του  
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• Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου  

• Σχέδιο για τη συνέχιση των προσπαθειών και δράσεων του έργου και μετά τη λήξη του  

Πακέτο Εργασιών 6: Παρακολούθηση και αξιολόγηση  

• Παρακολούθηση του αντίκτυπου του έργου στη διαθεσιμότητα και τη διαφοροποίηση  

τροφίμων για μεγάλα σαρκοφάγα  

• Παρακολούθηση του αντίκτυπου του έργου στη λαθροθηρία/δηλητηρίαση και στην  

επιβολή του νόμου σε αποκαλυφθείσες περιπτώσεις  

• Παρακολούθηση του αντίκτυπου του έργου στη σύγκρουση ανθρώπου - μεγάλων  

σαρκοφάγων, συμπ. κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις  

• Εκ των υστέρων έρευνα στάσης ενδιαφερόμενων μερών και κοινωνικών εταίρων, 

μελέτη  

για τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο του έργου στην περιοχή εφαρμογής του 

Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δ.Σ και ζήτησε από το Δ.Σ την επικύρωση της απόφασης 
Προέδρου με την οποία ο Φ.Δ έχει εκφράσει τη στήριξη του προγράμματος.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  
 

αποφάσισε ομόφωνα 
 

την επικύρωση της απόφασης Προέδρου για υποστήριξη του έργου CO-LIFE FOR ALL - 
“Συνεργασία για την καλύτερη συνύπαρξη μεταξύ ανθρώπων και μεγάλων σαρκοφάγων στη 
Βουλγαρία και την Ελλάδα” που υποβάλλεται στο χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE NATURE 
 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1464/2021 
 
ΘΕΜΑ 5. Οριστικοποίηση δράσεων σε συνέχεια της 1393/17-05-2021 απόφασης της 164ης 
συνεδρίασης του Δ.Σ σχετικά με την συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στο πρόγραμμα 
«Restoring vulture populations and trophic chains in the Bulgarian-Greek cross-border region»  
(εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 
 
Στην 164η συνεδρίαση του Δ.Σ., αποφασίστηκε ο Φορέας Διαχείρισης να συμμετάσχει στο 
πρόγραμμα Life για την διατήρηση των γυπών στην διασυνοριακή περιοχή της Θράκης με τον 
ενδεικτικό διακριτικό τίτλο «Restoring vulture populations and trophic chains in the Bulgarian-
Greek cross-border region» με δράσεις που θα καθοριστούν σε συμφωνία με τους εταίρους του 
προγράμματος (Απόφαση 1393/17-05-2021). 
Βάσει της πρότασης που διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του 
προγράμματος, Φορέας Διαχείρισης θα συμμετάσχει σε 12 δράσεις που περιγράφονται 
παρακάτω, καθώς επίσης θα συμμετάσχει σε ημερίδες και συναντήσεις εργασίας που θα 
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος: 
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• 2.1. Αναγνώριση κρίσιμων περιοχών παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων 

και άλλων απειλών με τη χρήση τηλεμετρίας (Ο Φορέας Διαχείρισης έχει καθοριστεί ότι 

θα ηγείται αυτής της δράσης και θα συμμετέχει με την αγορά και τοποθέτηση 30 

πομπών σε Μαυρόγυπες, καθώς και με την παρακολούθησή τους)  

• 2.3. Εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων για τη βελτίωση του σχεδίου παρακολούθησης των 

αιολικών πάρκων μετά την κατασκευή: Υιοθέτηση από τις αρμόδιες αρχές (Ο Φορέας 

Διαχείρισης θα συμμετέχει με τη διατύπωση προτάσεων και επικοινωνία με τις 

αρμόδιες αρχές) 

• 2.4. Υποστήριξη των περιπολιών κατά των δηλητηριασμένων δολωμάτων και της 

λαθροθηρίας με τη χρήση εκπαιδευμένων σκύλων και εκπαιδεύοντας τις αρμόδιες 

υπηρεσίες σε δράσεις κατά των δηλητηριάσεων και κατά της λαθροθηρίας (Ο Φορέας 

Διαχείρισης θα συμμετάσχει στις περιπολίες που γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

και θα φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί για 

την εκπαίδευση των αρμόδιων υπηρεσιών σε δράσεις κατά των δηλητηριάσεων και 

κατά της λαθροθηρίας) 

• 2.5. Υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών στις διαδικασίες διερεύνησης εγκλημάτων 

κατά της άγριας ζωής (Ο Φορέας Διαχείρισης θα επικουρεί τις αρμόδιες υπηρεσίες στις 

διαδικασίες διερεύνησης εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής με την τεχνογνωσία που 

διαθέτει)  

• 3.1. Απελευθέρωση άγριων θηραμάτων για την αύξηση της φυσικής τροφικής βάσης 

για τους γύπες (Ο Φορέας Διαχείρισης έχει καθοριστεί ότι θα ηγείται αυτής της δράσης 

και θα συμμετάσχει με την προμήθεια 30 κόκκινων ελαφιών σε διάστημα τεσσάρων 

χρόνων, τα οποία θα φιλοξενεί προσωρινά σε ειδικά διαμορφωμένο περιφραγμένο 

χώρο, όπου θα τους παρέχεται τροφή. Στη συνέχεια τα ελάφια θα αφήνονται 

ελεύθερα. Σε 8 από αυτά θα τοποθετηθούν κολλάρα με πομπό έτσι ώστε να 

παρακολουθούνται οι κινήσεις τους, ενώ θα γίνει και προμήθεια τεσσάρων 

φωτοπαγίδων για την παρακολούθηση των ζώων)  

• 6.1. Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δράσεων διατήρησης στα είδη-στόχους 

(Ο Φορέας Διαχείρισης θα συμμετάσχει με την παρακολούθηση του πληθυσμού του 

Μαυρόγυπα που φωλιάζει στην αποικία εντός του Εθνικού Πάρκου μέσω των 30 

δορυφορικών πομπών που θα τοποθετηθούν σε πουλιά) 

• 6.2. Παρακολούθησης της επιτυχίας της απελευθέρωσης άγριων θηραμάτων και 

διαχείρισης του πληθυσμού των ημι-άγριων αλόγων (Ο Φορέας Διαχείρισης θα 

συμμετάσχει με την παρακολούθηση των ελαφιών που θα απελευθερωθούν με τη 

χρήση φωτοπαγίδων και των κολλάρων με πομπό που θα τοποθετηθούν σε έξι από 

αυτά) 

• 7.1 Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το ρόλο των γυπών (Ο Φορέας Διαχείρισης 

θα αναλάβει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών του Κέντρου 

Ενημέρωσης) 

• 7.5. Εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για παιδιά και νέους 

(Ο Φορέας Διαχείρισης θα αναλάβει την εφαρμογή του προγράμματος σε σχολεία που 
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επισκέπτονται το Κέντρου Ενημέρωσης, καθώς και με επισκέψεις σε σχολεία της 

περιοχής) 

• 7.6. Υποστήριξη τουρισμού σχετικού με τους γύπες (Ο Φορέας Διαχείρισης θα 

υποστηρίξει τον τουρισμό που σχετίζεται με τους γύπες μέσω του Κέντρου 

Ενημέρωσης, των οργανωμένων ξεναγήσεων που πραγματοποιεί και των μονοπατιών 

που λειτουργεί) 

• 7.7. Ανάπτυξη  της κατανόησης και της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στις δράσεις 

του έργου και εμπλοκή ενδιαφερομένων φορέων 

Προϋπολογισμός συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης στο έργο (σε €): 
 Πακέτο εργασίας  

 1 2 3 4 6 7 8 Σύνολο 

Προσωπικό 2.985 18.165 6.186 1.485 6.720 17.355 693 53.589 

Υπεργολαβίες 0 0 13.200 0 6.000 6.000 0 25.200 

Έξοδα 
μετακινήσεων 

0 3.240 1.336 0 120 540 580 5.816 

Εξοπλισμός 0 46.500 0 0 21.600 0 0 68.100 

Άλλα προϊόντα και 
υπηρεσίες 

0 18.900 24.000 0 3.200 1.500 0 47.600 

Σύνολα 2.985 86.805 44.722 1.485 37.640 25.395 1.273 200.305 

 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα  
 
να εγκρίνει την οριστικοποίηση δράσεων σε συνέχεια της 1393/17-05-2021 απόφασης της 
164ης συνεδρίασης του Δ.Σ σχετικά με την συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στο πρόγραμμα 
«Restoring vulture populations and trophic chains in the Bulgarian-Greek cross-border region»   
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1465/2021 
 
 
ΘΕΜΑ 6. Παραχώρηση ορνιθολογικών δεδομένων για την εκπόνηση Ειδικών Εκθέσεων 
αξιολόγησης (ΕΟΑ) Αιολικού Πάρκου στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», στην Τ.Κ. Αισύμης του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 
 

Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Ζακκάκ και ενημέρωσε το Δ.Σ ότι εταιρία «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ 
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ» με το από 18-10-2021 έγγραφό της, αιτείται 
τη διάθεση στοιχείων τηλεμετρίας αναφορικά με τις μετακινήσεις των ειδών 
Μαυρόγυπας, Όρνιο και Ασπροπάρης σε ακτίνα 2χλμ από τα σημεία εγκατάστασης της 
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Α/Γ του ΑΣΠΗΕ στη θέση «Προφήτης-Ηλίας» Δήμου Αλεξανδρούπολης, Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου.  

Ο Φορέας Διαχείρισης μπορεί να διαθέσει μόνο δεδομένα που αφορούν τους πομπούς 
Μαυρόγυπα που προμηθεύτηκε στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΠΠΕΡΑΑ και 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, καθώς οι υπόλοιποι πομποί είναι του προγράμματος LIFE Re-Vultures και 
δεν έχει δικαίωμα διάθεσης των στοιχείων σε τρίτους.   
Βάσει των απαντήσεων που έχει δώσει ο Φορέας Διαχείρισης σε αντίστοιχα 
προηγούμενα αιτήματα εταιριών και άλλων φορέων και δεδομένου ότι τα δεδομένα 
τηλεμετρίας που διαθέτει ο Φορέας Διαχείρισης είναι απαραίτητα για την κατά το 
δυνατό ακριβέστερη εκτίμηση των επιπτώσεων από την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ, 
προτείνεται να παρασχεθούν τα παρακάτω στοιχεία δορυφορικής τηλεμετρίας για τους 
Μαυρόγυπες που φέρουν πομπό στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων 
ΕΠΠΕΡΑΑ και ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 

1. Πίνακας παρουσίας κάθε πουλιού ανά ημέρα σε ακτίνα 250χλμ και 2χλμ από τη 

θέση των Α/Γ (κωδικοί πουλιών ανά ημέρα καταγραφής) και αντίστοιχο πεδίο 

που δηλώνει την πιθανή δραστηριότητα του πουλιού (feeding/standing, moving, 

roosting). Ως «feeding/standing» ορίζονται τα πουλιά με ταχύτητα <0.83m/s ή 

3km/h = πιθανή τροφοληψία ή ημερήσια κούρνια). Ως «roosting» ορίζονται τα 

πουλιά που διανυκτέρευσαν στην περιοχή.  

2. Χάρτης με τα ίχνη των διελεύσεων των πουλιών σε ακτίνα 2χλμ από τις 

προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των Α/Γ, καθώς και τα σημεία (στίγματα 

παρουσίας) που εμπίπτουν εντός ακτίνας 250m. 

3. Πίνακας με αναλυτικά στοιχεία για τους δορυφορικούς πομπούς (πόσοι πομποί 

έχουν τοποθετηθεί και σε πόσα πουλιά, χρονική περίοδος λειτουργίας, ώρες 

λειτουργίας ανά ημέρα)  

4. Άλλες πληροφορίες όπως αδημοσίευτες θέσεις φωλιάσματος σημαντικών 
αρπακτικών στην περιοχή των έργων  

5. Επικαιροποιημένο πίνακα ανευρέσεων νεκρών αρπακτικών πουλιών στην 
περιοχή του Έβρου – Ροδόπης από προσκρούσεις με Α/Γ ή άλλες υποδομές.  

Τα στοιχεία θα δοθούν με τη διευκρίνιση ότι, δεδομένου ότι οι πομποί καταγράφουν τη 
θέση του πουλιού ανά 3 λεπτά το μέγιστο, οποιαδήποτε εκτίμηση της συχνότητας 
διελεύσεων αφορά μικρότερη έκταση από αυτή της περιμέτρου 2χλμ από τις Α/Γ (πχ 
μικρότερη ζώνη γύρω από τις Α/Γ), δε μπορεί παρά να είναι ενδεικτική και χαμηλότερη 
της πραγματικής, δεδομένου ότι η πιθανότητα η στιγμή καταγραφής της θέσης να 
συμπέσει με τη στιγμή κατά την οποία το πουλί διέρχεται από μία συγκεκριμένη υπο-
περιοχή είναι πολύ μικρή, ενώ παράλληλα καταγράφονται οι μετακινήσεις μόνο ενός 
μικρού υποσυνόλου του πληθυσμού.  
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Προτείνεται η χορήγηση της παραπάνω πληροφορίας υπό τους όρους και 
περιορισμούς της απόφασης 432/2014 της 65ης/12-8-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. 
σχετικά με «Υιοθέτηση πρωτοκόλλου για τα Πνευματικά Δικαιώματα που αφορούν τα 
Παραδοτέα Προϊόντα και τα Πρωτογενή Δεδομένα που χειρίζεται ο Φορέας Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου». 
 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα  
 
να εγκρίνει την παραχώρηση ορνιθολογικών δεδομένων για την εκπόνηση Ειδικών Εκθέσεων 
αξιολόγησης (ΕΟΑ) Αιολικού Πάρκου στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», στην Τ.Κ. Αισύμης του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης υπό τους όρους και περιορισμούς της απόφασης 432/2014 της 
65ης/12-8-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. σχετικά με «Υιοθέτηση πρωτοκόλλου για τα 
Πνευματικά Δικαιώματα που αφορούν τα Παραδοτέα Προϊόντα και τα Πρωτογενή 
Δεδομένα που χειρίζεται ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-
Λευκίμης-Σουφλίου». 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1466/2021 
 
ΘΕΜΑ 7. Επιστολή υποστήριξης του έργου LIFE CounTreeCliM – «Accounting for climate 
mitigation potential of pine forest plantations» (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ για την επιστολή στήριξης 

που ζητήθηκε από την Δνση Δασών Ροδόπης για την κατάθεση πρότασης στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE με τίτλο LIFE CounTreeCliM «Accounting for climate 
mitigation potential of pine forest plantations» 
Ο σκοπός του έργου περιγράφεται παρακάτω: 

Κύρια αντικείμενα: Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της ποσοτικοποίησης τόσο των 
βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων από τις διαφορετικές 
μεθόδους αραίωσης και της συχνότητας του δυναμικού του μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής των αναδασώσεων πεύκης στη Μεσόγειο (συγκέντρωση C, απόθεμα CO2) θα 
επιτευχθούν οι ακόλουθοι συγκεκριμένοι στόχοι κατά τη διάρκεια του έργου: 
- μέτρηση, συλλογή δεδομένων και ποσοτικοποίηση δεικτών που σχετίζονται με 
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις δασοκομικών επιλογών: 
i) οικολογικοί δείκτες: η καθαρή πρωτογενής παραγωγή, αύξηση βιομάζας που 
προκαλείται από αραίωση, αντοχή στη ξηρασία, ανθεκτικότητα και ανάκαμψη και η 
σχετική ικανότητα δέσμευσης άνθρακα (C), συσσώρευση άνθρακα (C) σε όλες τις 
σχετικές αποθήκες βλάστησης και εδάφους, απόθεμα C σε διάφορες ποικιλίες ξυλείας, 
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η πιθανή υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων με βιομάζα ξύλου, εκροές CO2 από το 
έδαφος. 
ii) κοινωνικο – οικονομικοί δείκτες: τουριστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
αναψυχής, οικονομική κερδοφορία της παραγωγής ξύλου για την αύξηση της 
εμπορευσιμότητας των ποικιλιών ξύλου. 
- Πραγματοποίηση δασοκομικών παρεμβάσεων (μοσχεύματα επιλεκτικής αραίωσης και 
φυσικής αναγέννησης) 
- Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την μέτρηση της δέσμευσης άνθρακα 

- Προώθηση και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, εστιάζοντας κυρίως στην 

τεχνολογική πλατφόρμα για την μέτρηση δέσμευσης άνθρακα και την ολοκληρωμένη 

βάση δεδομένων για την αύξηση της διαθεσιμότητας δεδομένων C in situ. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  
 

αποφάσισε ομόφωνα 
 

την στήριξη του έργου LIFE CounTreeCliM – «Accounting for climate mitigation potential of pine 
forest plantations» 
 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1467/2021 
 
Μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων ο Πρόεδρος Δ.Σ. κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης  
 

 

Τα Μέλη 
 
 
 
 
Πιστόλας Κωνσταντίνος 
 
 
 
Βασιλάκης Δημήτριος  
 
 
 
Κοράκης Γεώργιος 

Η Γραμματέας  
 
 
 
 
Σκαρτσή Θεοδώρα 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος 
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