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ΠΡΟΣ: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Πατρόκλου 25, 35100 Λαμία
ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης σχετικά με την
εκτέλεση δράσεων στα πλαίσια του Προγράμματος «Διατήρηση Δασών και Δασικών
Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της
Στερεάς Ελλάδας» (LIFE 11NAT/GR/1014)
ΣΧΕΤ.: α) Το αρ. πρωτ. 39832/741/17-3-2016 έγγραφό σας με την σχετική μελέτη
Σε απάντηση του α) σχετικού εγγράφου σας και μετά την εξέταση του φακέλου της μελέτης
του θέματος και συγκεκριμένα σε ότι αφορά τα έργα που προτείνετε να υλοποιηθούν στην
Οίτη και εντός της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, σας γνωρίζουμε ότι μεγάλο
μέρος αυτών πρόκειται να γίνουν σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους για τις οποίες
μάλιστα ισχύει και ειδικό καθεστώς προστασίας (π.χ. Εθνικός Δρυμός Οίτης). Δεδομένου,
όμως, ότι πρόκειται για ήπιων παρεμβάσεων έργα ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και
διευκόλυνσης των επισκεπτών σε χώρους υπαίθριας δασικής αναψυχής, ο Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης δεν έχει καταρχήν αντίρρηση για την υλοποίηση των
προτεινόμενων έργων, όπως αυτά περιγράφονται στην υποβληθείσα μελέτη, με τους κάτωθι,
όμως, όρους-προϋποθέσεις για τη βέλτιστη δυνατή προστασία αυτού:
1) Όσον αφορά τα περίπτερα ενημέρωσης επισκεπτών, συμφωνούμε με την θέση που
προτείνετε στην Παύλιανη. Ωστόσο, διαφωνούμε με την προτεινόμενη θέση στην
Καστανιά, λόγω του ότι δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό, καθώς λίγα μέτρα πιο πέρα, στην
είσοδο του χωματόδρομου προς τον Εθνικό Δρυμό, υπάρχουν ήδη ενημερωτικές πινακίδες
του Φορέα Διαχείρισης, αλλά και του προγράμματος LIFE. Για τον λόγο αυτό,
προτείνουμε να τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση στην είσοδο της Καστανιάς (π.χ. στην
βρύση, όπως φαίνεται στον συν/νο χάρτη). Επιπλέον, δεν συμφωνούμε με την
προτεινόμενη θέση τοποθέτησης του περιπτέρου στο Νεοχώρι, καθώς, όπως και το
περίπτερο ενημέρωσης στην Καστανιά, βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση με δύο
πινακίδες του Φορέα Διαχείρισης. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε να τοποθετηθεί στην
θέση θέας «Μικρή Πάθενα», επί του κεντρικού ασφαλτοστρωμένου δρόμου μεταξύ
Καστανιάς – Νεοχωρίου, όπως αυτή σημειώνεται στον συν/νο χάρτη.
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2) Όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, προτείνουμε να μην γίνει ο χώρος
στάθμευσης στη θέση «Γέφυρα Βαλορέματος», λόγω του ότι δεν εξυπηρετεί κάποιο
σκοπό, καθώς στη συγκεκριμένη θέση δεν υπάρχει χώρος αναψυχής ή είσοδος
μονοπατιού. Επιπλέον, οι αντίστοιχοι χώροι που προτείνονται στις θέσεις «Καταφύγιο»,
«Λιβαδιές» και «Βρύση Καλόγερου» εξυπηρετούν επαρκώς τους επισκέπτες της περιοχής
και δεν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον χώρο στάθμευσης. Όσον αφορά τη δημιουργία των
χώρων στάθμευσης στις τρεις αυτές θέσεις, δεν έχουμε αντίρρηση, αφού πρόκειται
ουσιαστικά για απλή διαμόρφωση του χώρου σε υφιστάμενες διαπλατύνσεις των δρόμων,
όπως φαίνεται άλλωστε και στις οριζοντιογραφίες της υποβληθείσας μελέτης. Ωστόσο,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην θίγεται τυχόν αναπτυσσόμενη αναγέννηση, καθώς
επίσης να μην δημιουργείται νέος δρόμος ή να επεκτείνεται ο υφιστάμενος δρόμος σε
λιβαδικά ή δασικά οικοσυστήματα. Επιπλέον, για τη δημιουργία των χώρων αυτών πρέπει
να γίνει χρήση κατάλληλου υλικού επίστρωσης που δεν θα θίγει το φυσικό περιβάλλον.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης στην θέση
«Λιβαδιές», έτσι ώστε να μην καταστραφεί η παρόχθια βλάστηση του μόνιμου λιμνίου,
που βρίσκεται δίπλα στη θέση διαμόρφωσης και να μην επηρεαστούν οι πληθυσμοί των
αμφιβίων, κυρίως του αλπικού τρίτωνα (Icthyosaura alpestris), που βρίσκονται τόσο στο
λιμνίο, όσο και στα αναχώματα στα πλαϊνά του δρόμου. Για τους λόγους αυτούς, στην
θέση «Λιβαδιές» προτείνουμε αντί για έναν χώρο μέγιστης δυναμικότητας 10
αυτοκινήτων, να γίνουν δυο ξεχωριστοί χώροι στάθμευσης δυναμικότητας έως 5
αυτοκίνητα ο καθένας, ένας στην ήδη προτεινόμενη θέση και ο άλλος μετά τη
διασταύρωση στο δρόμο προς Νεοχώρι, στην θέση που σημειώνεται στον συν/νο χάρτη,
όπου και παρκάρουν ήδη τα οχήματά τους οι περισσότεροι επισκέπτες.
3) Όσον αφορά τους χώρους αναψυχής θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν και κάποια
πηγή ώστε να υπάρχει πρόσβαση των επισκεπτών σε νερό. Συγκεκριμένα, στον χώρο
αναψυχής στη θέση «Καταφύγιο» προτείνουμε τη συντήρηση μιας υφιστάμενης βρύσης
που βρίσκεται κοντά στο χώρο του Καταφυγίου, προκειμένου οι επισκέπτες να έχουν
άμεση πρόσβαση σε νερό. Επίσης, θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας ότι στη θέση αυτή
υπάρχει ήδη ένα τραπεζοκάθισμα, το οποίο θα πρέπει να συντηρηθεί ή να απομακρυνθεί
εάν δεν είναι σε καλή κατάσταση. Σχετικά με τον χώρο αναψυχής στη θέση «Ποτιστής»
προτείνουμε αυτός να μεταφερθεί κοντά στην πηγή «Κεφαλόβρυσο» ή σε κάποια άλλη
πηγή του Ποτιστή, ώστε να εξασφαλιστεί έτσι άμεση πρόσβαση των επισκεπτών σε νερό.
4) Όσον αφορά το μονοπάτι των Σαρακατσαναίων της Οίτης «Ροδοκάλος-Ποτιστής» (11km),
το οποίο χρησιμοποιούνταν παλαιότερα από τους κατοίκους της περιοχής, δεν υπάρχουν
αντιρρήσεις για τις εργασίες βελτίωσης του, αφού πρόκειται για ήπιες παρεμβάσεις στο
τοπίο που δεν αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Να σημειωθεί, όμως, ότι το
συγκεκριμένο μονοπάτι, όπως περιγράφεται στην μελέτη και στα σχέδια αυτής, δεν
περνάει από την Ζαπαντόλακα, όπως λαθεμένα αναφέρεται στη γενική περιγραφή του,
αλλά περνάει διαδοχικά από τις ακόλουθες τοποθεσίες: Ροδοκάλος – Κρυόλακα –
Κρυονέρια – Λουπάκι – Αμαλιόλακα – Ακονόραχη – Ρουφιάς – Ποτιστής. Ειδικά όσον
αφορά το τμήμα VII «Ρουφιάς – Ποτιστής» και τις εργασίες διαμόρφωσης της πηγής
«Λίπα» σε βρύση, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παρακείμενη χλωρίδα, η
οποία είναι πλούσια σε ορχιδεοειδή (κυρίως Dactylorhiza sp.).
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5) Όσον αφορά τις ενημερωτικές πινακίδες που πρόκειται να τοποθετηθούν σε θέσεις εκτός
από αυτές όπου υπάρχουν ήδη πινακίδες του Φορέα Διαχείρισης, δηλ. στον «Ποτιστή» και
στη «Βρύση του Καλόγερου», προτείνουμε η κατασκευή τους να ακολουθήσει τις ίδιες
ακριβώς προδιαγραφές με τις οποίες έγιναν και οι πινακίδες του Φορέα Διαχείρισης,
προκειμένου να υπάρχει μια ομοιομορφία στον τρόπο ενημέρωσης στο βουνό.

ΣΥΝ.: Χάρτης με τις προτεινόμενες θέσεις τοποθέτησης περιπτέρων ενημέρωσης και με τον
προτεινόμενο δεύτερο χώρο στάθμευσης στις «Λιβαδιές»

Η Πρόεδρος του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης
Αντωνία Γαλανάκη
Ακριβές Αντίγραφο
Η Συντονίστρια
Σταυρούλα Σταμέλλου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γεν. Δ/νση Αναπ. & Προσ. Δασών & Αγρ/ντος
Δ/νση Διαχείρισης Δασών & Δ.Π.
Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών & Δασικής Αναψυχής
Χαλκοκονδύλη 31, 10432 Αθήνα
2. Δασαρχείο Λαμίας
1ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, 35100 Λαμία
3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
κ. Χαράλαμπο Σανιδά
Υψηλάντη 1, 35100 Λαμία
4. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
Νίκης 20, 10557 Αθήνα
5. Καρακώστας Ιωάννης και Γεωργίου Κωνσταντία
Δασολόγοι μελετητές
Τσατσάνη 1, Τ.Κ. 35003 Σπερχειάδα

