Η Οίτη, το βουνό με
w Τα εκτεταμένα δάση κεφαλληνιακής ελάτης
w Τα πολλά νερά: τα ποτάμια, τα μικρά και μεγάλα ρέματα,
τους καταρράκτες, τις βρύσες και τις πηγές
w Τα εντυπωσιακά φαράγγια
w Τα κατάφυτα από αγριολούλουδα ορεινά λιβάδια, όπου
συχνά απαντώνται μικρά εποχιακά λιμνία
w Την πλούσια χλωρίδα με πλήθος σπάνιων, αλλά και εντυπωσιακών φυτών
w Την άγρια πανίδα με πλούσια ποικιλία ειδών, κάποια απειλούμενα με εξαφάνιση στην Ελλάδα
w Τους μύθους και τη μεγάλη ιστορία

Oiti, a mountain known for
w Its vast Greek fir forests
w Its water wealth: the rivers, the small and bigger streams, the
waterfalls, the fountains and the springs
w Its impressive gorges
w Its mountainous pastures, where you can find small temporary ponds
w Its luxurious flora including a great number of rare as well as
impressive plants
w Its wild fauna with a wide variety of species, some of which
under extinction threat in Greece
w Its legends and the long history

Τι μπορείτε να κάνετε
εσείς για την προστασία
της Οίτης

What you can do for the
protection of Mt Oiti

w Αποφύγετε να έχετε μαζί σας στο βουνό κατοικίδια ζώα. Εάν, ωστόσο, τα πάρετε μαζί σας,
δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην επίβλεψή τους,
μπορεί να προκαλέσουν αναστάτωση στην
άγρια πανίδα του βουνού
w Avoid taking pets to the mountain. However, in case you
take them with you, pay great attention to their supervision, as they may cause disruption in the wild fauna of the
mountain

w Ενημερωθείτε για το βουνό της Οίτης, για την
πανίδα και χλωρίδα που φιλοξενεί και τα πανέμορφα τοπία της, καθώς και το καθεστώς
προστασίας της

w Αποφύγετε τη δυνατή μουσική και γενικά την
έντονη πρόκληση θορύβων, για να μη διαταράσσετε την ηρεμία της άγριας πανίδας του
βουνού, αλλά και των άλλων επισκεπτών

w First, you can get informed about Mt Oiti, its
flora and fauna, its beautiful landscapes, as well as about
its protection status

w Avoid loud music and intense noises in general, in order not to disrupt the peacefulness
of the wild fauna of the mountain and its visitors

w Μην οδηγείτε και μη σταθμεύετε τα αυτοκίνητα
σας εκτός δασικού δρόμου, αυτό αποτελεί
απειλή για σημαντικά είδη

w Αποφύγετε να κόβετε φυτά ή να αφαιρείτε οτιδήποτε άλλο ανήκει στη φύση, για να τα χαρούν
και οι άλλοι ή εσείς όταν ξανάρθετε

w Do not drive nor park your cars outside the forest roads, as this can be a threat to important
species

w Avoid cutting plants or removing anything else
that forms part of nature, so that others can
enjoy it too, as well as yourselves when you visit
again

w Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό, πάρτε μαζί
τα σκουπίδια σας, για να μην τα βρείτε όταν θα
ξανάρθετε

Ο Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Οίτης
είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ιδρύθηκε με τον Ν. 3044/2002, με σκοπό την προστασία
και διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Οίτης και της ευρύτερης
περιοχής του όρους Οίτη. Κύριες δράσεις του είναι:
w Η παρακολούθηση και προστασία της πανίδας, χλωρίδας και
γενικότερα των οικοσυστημάτων του βουνού
w Η φύλαξη-επόπτευση του Εθνικού Δρυμού και της ευρύτερης περιοχής του όρους Οίτη
w Η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και
των επισκεπτών για την ανάγκη προστασίας του βουνού

The Management Body of
Mt Oiti National Park
was established by the Law 3044/2002 under the supervision
of the Ministry of Environment, Energy and Climate Change,
aiming at the protection and the management of the Mt Oiti
area. Its main actions are:

w Keep the environment clean and collect your
rubbish, so that you do not find it there when
you visit again the area

w Ενημερώστε τον Φορέα Διαχείρισης ή το Δασαρχείο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, εάν
διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και σε περίπτωση φωτιάς

w Monitoring and protecting the fauna and the flora and, in
general, the mountain ecosystems

w Μην ανάβετε φωτιά και μην πετάτε αναμμένα
τσιγάρα ή εύφλεκτα αντικείμενα, υπάρχει
πάντα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο δάσος

w Inform the Management Body or the Forest Inspection Authority and the Fire Brigade, in case you observe any illegal activity at the expense of the natural environment, as
well as in case of fire

w Informing the public and raising awareness of the local society as well as visitors, regarding the need for protection of
the mountain

w Do not light fires and do not throw burning cigarettes or inflammable objects, as the forest is
always in danger of fire
w Μην κατασκηνώνετε στον πυρήνα του Εθνικού
Δρυμού, η παρουσία σας πιθανόν να ενοχλεί
τα περισσότερα είδη ζώων που υπάρχουν εκεί
w Do not camp in the core zone of Mt Oiti
National Park, your presence may disturb most
of the animal species that are found there

w Guarding-patrolling the National Park and the wider area of
Mt Oiti

