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Δ Ε Λ Σ Ι Ο  Σ Τ Π Ο Τ  

  
 Τελ Παξαζθεπή 12 Οθησβξίνπ 2012 θαη ώξα 9:30 πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ (Γ.Σ.) ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Λίκλεο Κεξθίλεο 
ζηελ έδξα ηνπ Φνξέα ππό ηελ πξνεδξία ηνπ θ. Αξηέκηνπ Φαηδεαζαλαζίνπ.  
 
Σηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηα κέιε ηνπ Γ.Σ. ελεκεξώζεθαλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο 
θαη ελέξγεηεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζρεηηθά κε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ 
όπσο ηελ πινπνίεζε ηνπ Σρεδίνπ Γηαρείξηζεο θαζώο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Παξαθνινύζεζεο. Δπίζεο έιαβε ρώξα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ππνβιεζέλ Τερληθό 
Γειηίν κε ηίηιν «Γξάζεηο Πξνζηαζίαο θαη Αλάδεημεο ζην Δζληθό Πάξθν Λίκλεο 
Κεξθίλεο» αλαθνξηθά κε ηα πξνηεηλόκελα ππνέξγα ( ‘Απνθαηάζηαζε παξαιίκληνπ 
δάζνπο-θαιακώλσλ’, ‘Καηαζθεπή παξαηεξεηεξίνπ ζην Μαλδξάθη Σηληηθήο’ θαη 
‘’Αλαθαηαζθεπή ηνπ νξόθνπ ηνπ θηηξίνπ ηεο πξώελ θνηλόηεηαο Κεξθίλεο’).  
 
Τέινο έγηλε παξνπζίαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Φνξέα ζηελ Έθζεζε BIRDFAIR 
INTERNATIIONAL (πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξόλν ηνλ Αύγνπζην ζην Rutland Water 
Nature Reserve ηεο Αγγιίαο) θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο εζεινληηζκνύ ηνπ Φνξέα 
(πξαγκαηνπνηήζεθε ηηο δύν πξώηεο εβδνκάδεο ηνπ Απγνύζηνπ 2012).  
 
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην απαζρόιεζε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ε ζρεδηαδόκελε από ην 
Υπνπξγείν ζπγρώλεπζε ησλ ηξηώλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ 
ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Κεξθίλεο, Κνξώλεηαο-Βόιβεο, Γέιηα Αμηνύ) ζε 
έλα Φνξέα. Δθθξάζηεθε ε πιήξεο αληίζεζε ησλ κειώλ ηνπ Γ.Σ. ζηνλ παξαπάλσ 
ζρεδηαζκό, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ κνλαδηθόηεηα ηνπ πγξνηόπνπ Κεξθίλεο ζε 
παγθόζκην επίπεδν θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Φ.Γ. ζε έξγα θαη παξεκβάζεηο ζηελ πεξηνρή 
ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ ηα ηειεπηαία έηε. Δπίζεο ε όπνηα ζπγρώλεπζε ηνπ Φνξέα ηεο 
Κεξθίλεο ζε έλα επξύηεξν ζύλνιν ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζα πεξηνξίζεη ηελ ζεκαζία 
ηεο πεξηνρήο θαη ηε δπλαηόηεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ζπκκεηνρηθόηεηα. 
 
Τέινο, ζπδεηήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ άιια ζέκαηα όπσο ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
Πξνϋπνινγηζκνύ 2012, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2013 θαη ε αιιαγή ηνπ ινγνηύπνπ ηνπ 
Φνξέα Γηαρείξηζεο. 
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