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ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης (ΦΔ) σχετικά με τη 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ): “1η Αναθεώρηση 

του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας”»   

               

 

Σχετ.: Το αρ. πρωτ. οικ. 38367/14-9-2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ με το οποίο διαβιβάστηκε στον 

ΦΔ η ΣΜΠΕ του θέματος για γνωμοδότηση  

 

Σε απάντηση του πιο πάνω σχετικού εγγράφου σας, και όσον αφορά την περιοχή ευθύνης του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης για την οποία είναι αρμόδιος να γνωμοδοτήσει, θα 

θέλαμε να συμπεριληφθούν στα προτεινόμενα μέτρα τα ακόλουθα:  

1) Σύνταξη ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης προκειμένου να μελετηθεί εκτενώς η 

υδρογεωλογία της περιοχής και οι επιπτώσεις της εξόρυξης βωξίτη στην ποσότητα και 

ποιότητα των υπόγειων, κυρίως, υδάτων, καθώς στην περιφερειακή ζώνη, αλλά και στα όρια 

περιφερειακής ζώνης-πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Οίτης (περιοχές των Δ.Δ. Μεξιατών, 

Κομποτάδων, Κουμαριτσίου, Δυο Βουνών του Ν. Φθιώτιδας), υπάρχει έντονη μεταλλευτική 

δραστηριότητα.  

2) Θεσμοθέτηση υποχρεωτικού προγράμματος ποιοτικής παρακολούθησης των απορροών 

μεταλλείων κατά το πρότυπο των ΧΥΤΑ για τον εντοπισμό ενδεχόμενης επιβάρυνσης των 

υπόγειων και επιφανειακών υδάτων από την μεταλλευτική δραστηριότητα. 
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3) Αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης των ΕΥΣ και των ΥΥΣ βάσει των 

αποτελεσμάτων της έρευνας/παρακολούθησης του βιοτικού περιβάλλοντος που προκύπτουν 

από τα διάφορα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται κατά διαστήματα στην ευρύτερη 

περιοχή (π.χ. Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος με 

βάση τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, Sperchios project, ΚΡΗΠΙΣ), με έμφαση 

στην ιχθυοπανίδα, για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν την προστασία και διαχείριση 

των ιχθυοπληθυσμών στην κλίμακα της λεκάνης απορροής ποταμού.          

 

                                                                            

 Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης 

                 Εθνικού Δρυμού Οίτης 

                 Αντωνία Γαλανάκη 

                  

Ακριβές Αντίγραφο 

                                      Η βιολόγος 

      Σταυρούλα Σταμέλλου                          
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