ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης/30-10-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 44/2019
ΘΕΜΑ:

Ορισμός εκπροσώπων στην Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης
περιστατικών προσέγγισης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές της
Π.Ε. Κοζάνης

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 30η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 343/23-10-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας
Μαλλού Βάϊας.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο,
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -15- μέλη και
ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Τράντα Ιωάννα
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
2 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Κουκόλη Σοφία
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τέτος Νικόλαος
13 Παπαδημητρίου Ζήνων
14 Μανώλας Αριστείδης
15 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
1 Μυλωνά Κατίνα
2 Κουκάλης Ζήνων
2 Παπανδρίτσα Μαρία
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βάϊα
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Βρακόπουλος Αντώνιος Πολυφύτου
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
2 Πούλιος Δημήτριος- Καταφυγίου
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
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Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος
εισηγούμενη το θέμα, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου τα παρακάτω:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 104180/433/5-2-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ
272/τ.Β’/07.02.2014) «Λήψη μέτρων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης –
αλληλεπίδρασης Αρκούδας (Ursus arctos) σε κατοικημένες περιοχές : Για την άμεση
και αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών προσέγγισης αρκούδων σε
κατοικημένες περιοχές συγκροτούνται τα εξής όργανα:…. ii) Σε περιφερειακό επίπεδο
(επίπεδο περιφερειακής ενότητας): Συντονιστική Επιτροπή διαχείρισης «κρίσεων» υπό
την εποπτεία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία συμμετέχουν
εκπρόσωποι των τοπικών αρμόδιων υπηρεσιών (Δασικές, Κτηνιατρικές και λοιπές
υπηρεσίες, εκπρόσωποι των οικείων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού κ.λπ.), καθώς και
εκπρόσωποι των εξειδικευμένων Περιβαλλοντικών Οργανώσεων ως ακολούθως:
1. Τον Προϊστάμενο της Δασικής Αρχής, επιπέδου περιφερειακής ενότητας
(Δ/ντή Δασών Νομού), ως πρόεδρο.
2. Τον οικείο Δασάρχη (στις περιπτώσεις Δ/νσεων Δασών Νομών με
Δασαρχείο).
3. Εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
4. Εκπρόσωπο του οικείου ΟΤΑ στον οποίο εκδηλώνεται το περιστατικό
προσέγγισης.
5. Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, επιπέδου περιφερειακής
ενότητας.
6. Εκπρόσωπο της τοπικής Κτηνιατρικής Δ/νσης ή Τμήματος, της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας.
7. Τοπικό εκπρόσωπο του ΕΛΓΑ.
8. Εκπρόσωπο της οικείας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας
9. Εκπρόσωπο της περιβαλλοντικής οργάνωσης «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ».
10. Εκπρόσωπο της περιβαλλοντικής οργάνωσης «ΚΑΛΛΙΣΤΩ».
11. Εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας και τους, κατά περίπτωση λοιπούς
εκπροσώπους υπηρεσιών (π.χ. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Συνοριοφυλακή) και φορέων
που καλούνται επικουρικά από τον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης
«κρίσεων».
Η Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης «κρίσεων» συγκροτείται σε επίπεδο
περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομού) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με εισήγηση του οικείου Δ/ντή Δασών στην περιφερειακή
ενότητα που εντοπίζονται περιστατικά και υπάρχει ανάγκη συγκρότησης και
λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής.
Έργο της επιτροπής αυτής είναι:
1. η αξιολόγηση των περιστατικών προσέγγισης Αρκούδων − Ανθρώπου, η
διαμόρφωση, με βάση τους κανόνες της παρούσας και τη διεθνή πρακτική
υλοποιήσιμων προτάσεων για τη λήψη διαχειριστικών μέτρων και ο εν γένει
συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων για την ασφαλή και αποτελεσματική
υλοποίηση των εκάστοτε επιχειρησιακών σχεδίων. Η επιτροπή ενημερώνει μέσω της
αρμόδιας Δασικής Αρχής, για τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης, την Κεντρική
Επιστημονική επιτροπή.
2. Συγκρότηση Ομάδων Άμεσης Επέμβασης, για την εφαρμογή των μέτρων που
αποφασίζονται:
Οι Ομάδες Άμεσης Επέμβασης (ΟΑΕ) συγκροτούνται και λειτουργούν σε
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Δασαρχείου (σε περίπτωση Δ/νσεων Δασών μετά
Δασαρχείων) και είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση των μέτρων που έχουν
αποφασιστεί από την Κεντρική Επιστημονική ή την Περιφερειακή Συντονιστική
Επιτροπή για τη διαχείριση του εκάστοτε περιστατικού.
Οι Ο.Α.Ε συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στελεχώνονται από το κατάλληλα εκπαιδευμένο
τεχνικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσει
σωστά τις καταστάσεις, να προτείνει τεχνικές λύσεις και να εφαρμόσει τελικά και με
ασφάλεια, τα κατάλληλα διαχειριστικά και λοιπά μέτρα. Τα μέλη της ΟΑΕ θα πρέπει να
έχουν συνδυαστικά εμπειρία στην επιστημονική παρακολούθηση και διαχείριση
αρκούδων καθώς και επαρκή εμπειρία στην κτηνιατρική παρακολούθηση της άγριας
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πανίδας. Για την αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων προσέγγισης αρκούδων σε
κατοικημένες περιοχές πρέπει να λαμβάνονται και τα ενδεικνυόμενα, σύμφωνα με τη
διεθνή εμπειρία, συνοδά διαχειριστικά μέτρα.
Η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης συγκροτείται από εκπροσώπους:
1. Της Δ/νσης Δασών (ή του Δασαρχείου) της εκάστοτε περιφερειακής
ενότητας, η οποία έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα για τον συντονισμό του
επιχειρησιακού σκέλους.
2. Της τοπικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
3. Ιδιωτικών φυλάκων Θήρας της οικείας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας ή
Κυνηγετικών Συλλόγων.
4. Των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» ή «ΚΑΛΛΙΣΤΩ».
5. Άλλης υπηρεσίας ή φορέα, η παρουσία του οποίου κρίνεται σκόπιμη (ΕΛ.ΑΣ
κ.λπ.).
Η Ο.Α.Ε ενεργοποιείται και λειτουργεί με την υποστήριξη και σε συνεργασία με
την εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα και τον οικείο Δήμο, στην περιοχή του οποίου
εξελίσσεται επιχείρηση αντιμετώπισης περιστατικού προσέγγισης Αρκούδας −
Ανθρώπου, τους οποίους ενημερώνει για τη διαδικασία και τον τρόπο διαχείρισης του
περιστατικού.»
Η Διεύθυνση Δασών Κοζάνης με το 153426/15-10-2019 έγγραφό της ζητά από
το Δήμο Βελβεντού να ορίσει ένα εκπρόσωπο του και τον αναπληρωτή του
προκειμένου να συγκροτηθεί εκ νέου η «Συντονιστική επιτροπή διαχείρισης
περιστατικών προσέγγισης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές στην ΠΕ Κοζάνης».
Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και
τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα
πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Βελβεντού στην Συντονιστική επιτροπή
διαχείρισης περιστατικών προσέγγισης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές στην ΠΕ
Κοζάνης, τον Δημοτικό Σύμβουλο Τσέγκο Νικόλαο και αναπληρωματικό τον Πρόεδρο
της Κοινότητας Πολυφύτου Βρακόπουλο Αντώνιο.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό 31 Οκτωβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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