Οι δράζεις ηοσ Φορέα Διατείριζης
Εθνικού Δρσμού Οίηης 2012-2015
Ο Φ.Δ. Εζληθνύ Δξπκνύ Οίηεο είλαη Ννκηθό Πξόζωπν Θδηωηηθνύ Δηθαίνπ ππό ηελ επνπηεία ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Ελέξγεηαο (ΥΠΑΠΕ).
Θδξύζεθε κε ηνλ Ν. 3044/2002, κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ Εζληθνύ Δξπκνύ Οίηεο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ όξνπο Οίηε.
Φξεκαηνδνηείηαη θπξίωο από Επξωπαϊθνύο θνηλνηηθνύο πόξνπο (Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ), ελώ νξηζκέλεο δξάζεηο ηνπ ρξεκαηνδνηνύληαη θαη από ειιεληθνύο πόξνπο (Πξάζηλν Τακείν).
Κύξηεο δξάζεηο ηνπ είλαη:
 Η παξαθνινύζεζε θαη πξνζηαζία ηεο παλίδαο-ριωξίδαο θαη γεληθόηεξα ηωλ νηθνζπζηεκάηωλ ηεο Οίηεο, θαζώο θαη ε δηαρείξηζε ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο
 Η ελεκέξωζε-επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλωλίαο θαη ηωλ επηζθεπηώλ γηα ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο
 Η θύιαμε-επόπηεπζε ηνπ Εζληθνύ Δξπκνύ θαη ηνπ βνπλνύ γεληθόηεξα

Δξάζεηο παξαθνινύζεζεο & δηαρεηξηζηηθέο δξάζεηο
 Παξαθνινύζεζε εηδώλ & ηύπωλ νηθνηόπωλ (monitoring) ηεο Οδεγίαο 92/43/ΕΟΚ &
ηεο Οδεγίαο 2009/147/ΕΚ ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Φ.Δ. (NERCO, 2014-2015)
 Εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αγξηόγηδνπ (Rupicapra rupicapra balcanica) ζηνλ
Εζληθό Δξπκό Οίηεο (Παπαϊωάλλνπ Φ., 2013)
 Θρζπνινγηθή δηεξεύλεζε ηωλ θύξηωλ νξεηλώλ ξεκάηωλ ηνπ όξνπο Οίηε
(Ζόγθαξεο Σ., 2012)
 Πξνθαηαξθηηθή δηεξεύλεζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζύγθξνπζεο κε ηα κεγάια
ζαξθνθάγα (ιύθνο, αξθνύδα) ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Φ.Δ.Ε.Δ.Ο.
(Ηιηόπνπινο Γ., Πεηξίδνπ Μ., 2012)
 Πξνθαηαξθηηθή δηεξεύλεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ δαξθαδηνύ ζην όξνο Οίηε
(Τζαπάξεο Δ., Ηιηόπνπινο Γ., Πνπξζαλίδεο Δ., 2013)
 Πξνθαηαξθηηθή δηεξεύλεζε ηωλ καθξνκπθήηωλ ζην όξνο Οίηε (Τξηαληαθύιινπ Μ.,
Γθόλνπ-Ζάγθνπ Ζ., 2013)
 Αληηκεηώπηζε ηεο ζύγθξνπζεο ηεο εθηαηηθήο θηελνηξνθίαο κε ηνλ ιύθν
(ΚΑΛΛΘΣΤΩ, 2015)
 Επηθαηξνπνίεζε ηεο Εηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο (Ε.Π.Μ.) θαη ζύληαμε ζρεδίνπ
Πξνεδξηθνύ Δηαηάγκαηνο (Π.Δ.) γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο πξνζηαηεπόκελεο
πεξηνρήο (Τζηάξαο Δ. & Παιάζθαο Δ., 2015)

Δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο-ελεκέξωζεο
 Ελεκέξωζε καζεηώλ δεκνηηθώλ ζρνιείωλ θαη λεπηαγωγείωλ
 Ελεκέξωζε νκάδωλ ελειίθωλ, όπωο π.ρ. πνιηηηζηηθνί ζύιινγνη, θνηηεηέο

 Δηνξγάλωζε εκεξίδωλ θαη ζπκκεηνρή ζε εκεξίδεο άιιωλ θνξέωλ
 Σπκκεηνρή ζε εθζέζεηο (Παλειιήληα Έθζεζε Λακίαο, έθζεζε Philoxenia)
 Δεκνζίεπζε ελεκεξωηηθώλ άξζξωλ θαη δειηίωλ ηύπνπ ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο,
ειεθηξνληθά πεξηνδηθά θ.α.
 Έθδνζε ελεκεξωηηθώλ δειηίωλ (newsletters)

 Σρεδηαζκόο θαη παξαγωγή ελεκεξωηηθνύ πιηθνύ θαη πιηθνύ πξνώζεζεο-πξνβνιήο
(ελεκεξωηηθά έληππα, ράξηεο κε κνλνπάηηα ηεο Οίηεο, αθίζεο, θαξηπνζηάι, θαπέια,
κνιύβηα, κπινπδάθηα, εκεξνιόγηα, ζειηδνδείθηεο θ.α.)
 Δεκηνπξγία θαη πξνβνιή ζύληνκνπ ξαδηνηειενπηηθνύ ζπνη γηα ηελ Οίηε
 Δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ηνπ Φ.Δ. (www.oiti.gr) θαη πξνβνιή δξάζεώλ ηνπ ζηα κέζα
θνηλωληθήο δηθηύωζεο
 Σήκαλζε θαη ζπληήξεζε πέληε πθηζηάκελωλ κνλνπαηηώλ ζηελ Οίηε
 Τνπνζέηεζε ελεκεξωηηθώλ πηλαθίδωλ ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Φ.Δ.
 Δεκηνπξγία Κέληξνπ Ελεκέξωζεο ζηελ Παύιηαλε

Δξάζεηο θύιαμεο-επόπηεπζεο
 Πεξηπνιίεο ζε ζρεδόλ θαζεκεξηλή βάζε ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Φ.Δ.
 Καηαγξαθή ηπρόλ παξαβηάζεωλ ηνπ λνκηθνύ θαζεζηώηνο ηεο πεξηνρήο
(ιαζξνζεξία, παξάλνκε πινηνκία, πξόθιεζε ππξθαγηάο, παξάλνκε βόζθεζε θ.α.)
 Παξνρή ζπζηάζεωλ ζπκκόξθωζεο ζηνπο παξαβάηεο θαη εηδνπνίεζε ηωλ αξκόδηωλ
ππεξεζηώλ (Δαζηθή ππεξεζία, Αζηπλνκία)
 Επόπεπζε ηεο πεξηνρήο γηα ηπρόλ εκθάληζε δαζηθήο ππξθαγηάο
 Ελεκέξωζε επηζθεπηώλ γηα ηηο επηηξεπόκελεο θαη κε δξαζηεξηόηεηεο εληόο ηνπ
Εζληθνύ Δξπκνύ
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