
 

Εκτός από την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση που πραγματοποιείται στο Κ.Ε., ο Φ.Δ. υλοποιεί και άλλες σχετικές 

δράσεις όπως: 

 Συμμετοχή σε εκθέσεις (Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, Έκθεση Philoxenia) 

 Δημοσίευση ενημερωτικών άρθρων και δελτίων τύπου σε τοπικές εφημερίδες, ηλεκτρονικά περιοδικά κ.α. 

 Σχεδιασμός και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. 

 Έκδοση ενημερωτικών δελτίων (Νewsletters)   

 Σχεδιασμός και παραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης-προβολής (ενημερωτικά έντυπα, 

οικοτουριστικός χάρτης με μονοπάτια της Οίτης, αφίσες, καρτποστάλ, καπέλα κ.α.)  

 Δημιουργία και προβολή σύντομου ραδιοτηλεοπτικού σποτ για την Οίτη  

 Δημιουργία ιστοσελίδας του Φ.Δ. (www.oiti.gr) και προβολή δράσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

 Ενημέρωση μαθητών σχολείων, αλλά και ομάδων ενηλίκων  

 Σήμανση και συντήρηση πέντε υφιστάμενων μονοπατιών στην Οίτη 

 Διοργάνωση ημερίδων και συμμετοχή σε ημερίδες – συνέδρια άλλων φορέων 

 

        Το Κέντρο Ενημέρωσης για το φυσικό περιβάλλον της Οίτης &  

   οι δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης κοινού του  

   Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης 

       Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Λουτρά Υπάτης, Τ.Κ. 35016, oiti@otenet.gr        
 

Μέσα στο 2016 ξεκίνησε να λειτουργεί το Κέντρο Ενημέρωσης (Κ.Ε.) για το βουνό της Οίτης, το οποίο 

στεγάζεται σε παραχωρημένη από τον Δήμο Λαμιέων αίθουσα του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Παύλιανης, 

στην κεντρική πλατεία του χωριού της Παύλιανης Ν. Φθιώτιδας. Η αίθουσα έχει διαμορφωθεί κατάλληλα έτσι 

ώστε να λειτουργεί σαν ένα σύγχρονο Κ.Ε. για όλες τις ηλικίες, με σκοπό την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση 

του κοινού για τη βιοποικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον του βουνού της Οίτης. Η δημιουργία του Κ.Ε. 

χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού 

Οίτης» του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» (ΕΣΠΑ 2007-2013). 

 

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:  

 εκθεματικές επιφάνειες (πανό) που περιγράφουν συνοπτικά το φυσικό περιβάλλον της Οίτης (χλωρίδα, 

πανίδα, γεωμορφολογικά στοιχεία), αλλά και την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής (ιστορία, μύθοι, 

παραδοσιακές ασχολίες),  

 ψηφιακό διαδραστικό πίνακα (πίνακα αφής) με διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια-εφαρμογές,  

 ηχητική εγκατάσταση με ήχους ζώων του δάσους,  

 επιφάνεια τοίχου με παζλ για αντιστοίχιση κ.α.  

 

Στόχος όλων αυτών είναι χρησιμοποιώντας κάποιος τις αισθήσεις του (αφή, όραση, ακοή) να ανακαλύψει τη 

βιοποικιλότητα του βουνού και να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. Αξίζει, επίσης, 

να σημειωθεί ότι ο χώρος είναι προσβάσιμος και από άτομα με ειδικές ανάγκες.  

 

Το Κέντρο Ενημέρωσης είναι ανοιχτό συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννόησης με τον Φ.Δ. Η 

είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και η ενημέρωση-ξενάγηση γίνεται δωρεάν από το προσωπικό του Φ.Δ., 

ενώ η επίσκεψη στο χώρο μπορεί να συνδυαστεί και με περίπατο στο παρκάκι αναψυχής της Παύλιανης ή σε 

κάποιο μονοπάτι της περιοχής (π.χ. μονοπάτι του Ηρακλή) συνοδεία του προσωπικού του Φ.Δ.   

Κέντρο Ενημέρωσης για το φυσικό περιβάλλον της Οίτης στην Παύλιανη 

Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης κοινού  

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Λουτρά Υπάτης, Τ.Κ. 35016 

τηλ/φαξ: 22310 59007 

e-mail: oiti@otenet.gr 

site: www.oiti.gr 

Ο Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Οίτης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ). 

Ιδρύθηκε με τον Ν. 3044/2002, με σκοπό την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Οίτης και της ευρύτερης περιοχής του όρους Οίτη.  

Χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς κοινοτικούς πόρους (Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013), ενώ τα τελευταία δύο χρόνια (2016-2017) χρηματοδοτείται αποκλειστικά από 

ελληνικούς πόρους (Πράσινο Ταμείο).  

Κύριες δράσεις του είναι: 

 Η παρακολούθηση και προστασία της πανίδας-χλωρίδας και γενικότερα των οικοσυστημάτων της Οίτης, καθώς και η διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής 

 Η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών για την ανάγκη προστασίας της περιοχής 

 Η φύλαξη-επόπτευση του Εθνικού Δρυμού και του βουνού γενικότερα 
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