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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 
 

Απόφαση 16η/11.06.2021 του Δ.Σ. του  

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου 
 

 

Σήμερα, 11 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 συνήλθε σε 6η 

Τακτική Συνεδρίαση για το έτος 2021, μέσω ηλεκτρονικής σύσκεψης, το Δ.Σ. του 

Φορέα. 

Παρόντα μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου: 

1. Γεώργιος Δρακάτος, Δ/ντης Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ως 

εκπρόσωπος της επιστημονικής κοινότητας, Πρόεδρος του Δ.Σ. 

2. Διονύσιος Μπάλδος, Μέλος του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ως 

εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, Γραμματέας 

του Δ.Σ.  

3. Αδαμαντία Γκραικιώτου, Δασολόγος, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

4. Νικόλαος Βαλλιάνος, Διαχειριστής Άγριας Ζωής, ως εκπρόσωπος των Μη 

Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.). 

5. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων (Αναπληρωματικό Μέλος). 

 

Απόντες από τη Συνεδρίαση είναι: 

1. Ο κ. Γεώργιος Κασσιανός, Χειρούργος - Ιατρός, ως εκπρόσωπος της 

επιστημονικής κοινότητας 

2. Ο κ. Σπυρίδων Ματιάτος, ως εκπρόσωπος του Δήμου Κεφαλονιάς. 
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Στη Συνεδρίαση παρευρίσκονται επίσης οι: κ. Μιχαήλ Ξανθάκης, Δρ. Δασολόγος,  Αν. 

Διευθυντής, η κ. Σοφία Μοσχοπούλου, Βιολόγος και η κ. Ελένη Κουμαριώτη, Διοικητικός, 

μέλη του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις. 

2. Πορεία υλοποίησης της Πράξης που υλοποιεί ο Φορέας στα πλαίσια του 

Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. 

3. Πορεία υλοποίησης των Τεχνικών Δελτίων των Πράξεων που υλοποιεί ο 

Φορέας στα πλαίσια του Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020. 

4. Οικονομικά θέματα. 

5. Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. 

6. Λοιπά Θέματα. 

 

Ειδικότερα: 

Θέμα 6ο: Λοιπά Θέματα. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αναπληρωτή Διευθυντή κ. Ξανθάκη, ο 

οποίος αναφέρει ότι σε συνεργασία με τον κ. Ανδρέα Παπαλάμπρου συντάχθηκε το 1ο 

Διαχειριστικό Σχέδιο Εξωτερικού Φωτισμού για τον Εθνικό Δρυμό Αίνου. Το 

Διαχειριστικό Σχέδιο είναι απαραίτητο για τον φάκελο υποψηφιότητας του Εθνικού 

Δρυμού Αίνου ως Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού και θα αποσταλεί στην Διεθνή 

Ένωση για την Προστασία του Σκοτεινού Ουρανού (IDA). Το σχέδιο τίθεται σήμερα 

προς έγκριση στα μέλη του Δ.Σ. του Φορέα. 

Κατόπιν σύντομης διαλογικής συζήτησης, τα μέλη του Δ.Σ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 16η) 

Την έγκριση του Διαχειριστικού Σχεδίου Εξωτερικού Φωτισμού για τον Εθνικό 

Δρυμό Αίνου ως εξής: 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 

Το σχέδιο εξωτερικού φωτισμού του Εθνικού Δρυμού Αίνου στοχεύει στη διαχείριση 

των αναγκών φωτισμού εξωτερικών χώρων με τρόπο ώστε να προστατεύει το 

σκοτεινό ουρανό του Αίνου, να επιτρέπει τη διεξαγωγή αστρονομικών παρατηρήσεων 

καθώς και τυχόν άλλων νυχτερινών δραστηριοτήτων που χρειάζονται να γίνουν για 

την συντήρηση και προστασία του Εθνικού Δρυμού. Το σχέδιο αποτελείται από τους 

παρακάτω επιμέρους κανόνες. Σε περίπτωση που τοπική, περιφερειακή ή εθνική 

νομοθεσία προβλέψει στο μέλλον αυστηρότερους (ως προς την προστασία του 

νυχτερινού ουρανού) κανόνες από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν σχέδιο τότε 
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θα εφαρμόζεται η αυστηρότερη νομοθεσία. Επίσης, εξαιρούνται από τους κανόνες οι 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

 

1. Ο Εθνικός Δρυμός Αίνου παραμένει κατά προτεραιότητα χωρίς μόνιμα 

εγκατεστημένο εξωτερικό φωτισμό τόσο σε δρόμους, υπαίθριους χώρους όσο και σε 

κτήρια. Τυχόν εγκατάσταση εξωτερικού φωτισμού θα πρέπει να τεκμηριώνεται από 

λόγους σημαντικής ανάγκης που θα σχετίζεται με τη δημόσια ασφάλεια. 

2. Φωτεινές πηγές που τυχόν εγκατασταθούν λόγω των παραπάνω λόγων θα πρέπει να 

είναι τύπου πλήρους αποκοπής (full cutoff) και να εκπέμπουν μηδενική φωτεινή ροή 

πάνω από την οριζόντιο. Η φωτεινή ισχύς τους θα πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή 

για την εκτέλεση του σκοπού εγκατάστασης καθώς και να χρησιμοποιούνται 

κατάλληλοι αυτοματισμοί (χρονοδιακόπτες, αισθητήρες κίνησης) ώστε να 

ενεργοποιούνται μόνο όταν το απαιτεί η χρήση του χώρου. Ο κανονισμός αυτός ισχύει 

και για το φιλοξενούμενο πάρκο κεραιών. 

3. Φωτεινές πηγές που τυχόν εγκατασταθούν λόγω των παραπάνω λόγων θα πρέπει να 

εκπέμπουν φάσμα με συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος το πολύ 2700Κ και, 

εφόσον το επιτρέπει η εφαρμογή, ακόμα λιγότερο. 

4. Οχήματα που εισέρχονται στον Εθνικό Δρυμό Αίνου για οποιοδήποτε λόγο 

(υπηρεσιακά οχήματα, οχήματα προσωπικού, οχήματα επισκεπτών) θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν τη μικρότερη σκάλα φωτισμού που επαρκεί για κάθε σημείο της 

διαδρομής και να χρησιμοποιούν τα φώτα μόνο για όσο χρόνο είναι σε κίνηση. 

5. Προσωρινός φωτισμός κατά τη διενέργεια νυχτερινών δραστηριοτήτων 

(αστρονομική παρατήρηση, κατασκήνωση, καταγραφή νυχτερινής πανίδας κτλ.) θα 

πρέπει να περιορίζεται στον απαραίτητο για λόγους ασφαλείας. Αυτό περιλαμβάνει τη 

χρήση αποκλειστικά κόκκινων φακών χαμηλής έντασης για την αστρονομική 

παρατήρηση και χρήση φωτισμού ασφαλείας στην κατασκήνωση που δεν εκπέμπει 

πάνω από την οριζόντιο. 

6. Απαγορεύεται η εφαρμογή ψυχαγωγικού φωτισμού όπως φωτισμού τύπου «light 

painting», προβολείς τύπου «searchlight» καθώς και η χρήση laser με εξαίρεση την 

εκπαιδευτική χρήση στις αστρονομικές δραστηριότητες. 

7. Απαγορεύεται η χρήση φωτεινών πινακίδων ή φωτιζόμενων επιγραφών. Οι 

επιγραφές θα πρέπει να είναι δυνατό να διαβάζονται με τη χρήση των ατομικών φώτων 

ή των φώτων οχήματος. 

8. Εξαιρέσεις από τον παρόντα κανονισμό μπορούν να δοθούν με απόφαση του Δ.Σ. 

για ειδικές περιπτώσεις και για τον συντομότερο δυνατό χρόνο. 

 

Το παρόν Απόσπασμα Πρακτικού της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου της 11ης Ιουνίου 2021, υπογράφεται ως κατωτέρω: 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Δρακάτος 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

 

Διονύσιος Μπάλδος 

 

ΑΔΑ: 6ΠΩ046Ψ848-ΕΔΖ


		2021-06-17T13:30:40+0300
	Athens




