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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
- 1. Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Ενημέρωσης του Φ.Δ. για την Οίτη στην Παύλιανη  

 
- 2. Πορεία έγκρισης Ε.Π.Μ. για το όρος Οίτη και έκδοσης Π.Δ. χαρακτηρισμού 

 
- 3. Δράσεις ενημέρωσης στα σχολεία της Φθιώτιδας  

 
- 4.  Εκδηλώσεις εορτασμού Παγκόσμιας Ημέρας Δασών, Περιβάλλοντος   

 
- 5. Συναντήσεις εργασίας του Φ.Δ. με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  

 
- 6. Συμμετοχή του Φ.Δ. στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας  

 
- 7. Παρακολούθηση ειδών άγριας πανίδας στο βουνό  

 
-    8. Διάφορα νέα  
• Πραγματοποίηση εθελοντικού καθαρισμού στο βουνό της Οίτης   
• Συμμετοχή του Φ.Δ. στην ημερίδα του Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης    
• Παρουσίαση του έργου του Φ.Δ. στα μέσα μαζικής ενημέρωσης  
• Γνωμοδοτήσεις του Φ.Δ. για έργα/δραστηριότητες εντός της περιοχής ευθύνης του 
• Συμμετοχή του Φ.Δ. στα σεμινάρια του LIFE ForOpenForests   
• Διερεύνηση δυνατότητας ένταξης και πιστοποίησης της Οίτης στο δίκτυο EUROPARC για 

την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για το Βιώσιμο Τουρισμό» 
 

Μέσα από αυτή την έκδοση θέλουμε να σας ενημερώσουμε για κάποιες από τις 
σημαντικότερες δράσεις που υλοποίησε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Οίτης καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016. Δράσεις οι οποίες είχαν να κάνουν κυρίως με 
την προστασία και διαχείριση του φυσικού πλούτου της Οίτης, αλλά και με την 
ανάδειξη και προβολή αυτού του πλούτου σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. 
Ευελπιστούμε να συνεχιστούν αυτές οι δράσεις και πολύ περισσότερες και με το νέο 
έτος και σε αυτή την προσπάθεια σας θέλουμε όλους συμμάχους, τοπική κοινωνία 
και επισκέπτες της περιοχής, γιατί άνθρωπος και φύση αποδίδουν καλύτερα 
συνεργαζόμενοι.  

 
Καλή ανάγνωση!           

  

Η Πρόεδρος Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Οίτης  

Αντωνία Γαλανάκη 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ NEWSLETTER 
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1. ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Φ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΤΗ 

ΣΤΗΝ ΠΑΥΛΙΑΝΗ 
 

Στα τέλη Φεβρουαρίου 2016 εγκαινιάστηκε από τον 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης παρουσία 
Βουλευτών του Ν. Φθιώτιδας, εκπροσώπων της 
Δ/νσης Δασών Ν. Φθ/δας  και άλλων φορέων και 
ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κέντρο Ενημέρωσης 
(Κ.Ε.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Εθνικού Δρυμού 
Οίτης. Το Κ.Ε. στεγάζεται σε παραχωρημένη από τον 
Δήμο Λαμιέων αίθουσα του παλιού Δημοτικού 
Σχολείου Παύλιανης, στην κεντρική πλατεία του 

χωριού της Παύλιανης Ν. Φθιώτιδας. Η αίθουσα έχει 
διαμορφωθεί κατάλληλα έτσι ώστε να λειτουργεί ως 
ένα σύγχρονο Κέντρο Ενημέρωσης για όλες τις 
ηλικίες, με σκοπό την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση 
του κοινού για τη βιοποικιλότητα, τον φυσικό πλούτο 
και την αξία προστασίας της Οίτης. Συγκεκριμένα, 
περιλαμβάνει εκθεματικές επιφάνειες (πανό) που 
περιγράφουν συνοπτικά το φυσικό περιβάλλον της 
Οίτης (χλωρίδα/οικότοποι, 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 Φορέα Διαχείρισης (τηλ. 
επικ.: 2231059007) και ιδίως όταν διοργανώνονται 
διάφορες εκδηλώσεις στο χωριό και αναμένεται η 
προσέλευση πολλών επισκεπτών. Μέχρι στιγμής 
το έχουν επισκεφθεί αρκετοί Σύλλογοι 
(περιβαλλοντικοί, πεζοπορικοί, φυσιολατρικοί 
γενικότερα) από τη Λαμία, την Αθήνα και από 
άλλες περιοχές της χώρας μας. Η είσοδος είναι 
ελεύθερη για το κοινό και η ενημέρωση-ξενάγηση 
στον χώρο γίνεται από το προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης, ενώ η επίσκεψη 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 Φορέα Διαχείρισης. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Φ.Δ. 
(www.oiti.gr) και να δείτε και φωτογραφίες στο 
Facebook.  
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2.     ΠΟΡΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ε.Π.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΟΣ 
ΟΙΤΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ Π.Δ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 

 
Ο Ν. 3937/2011 ορίζει ρητά ότι οι Εθνικοί Δρυμοί 
της χώρας μας πρέπει απαραίτητα να 
χαρακτηριστούν σαν Εθνικά Πάρκα με την 
προβλεπόμενη διαδικασία έκδοσης Π.Δ. Ο 
Εθνικός Δρυμός Οίτης, δυστυχώς, είναι από τους 
λίγους Εθνικούς Δρυμούς στη χώρα μας που όχι 
μόνο δεν έχει σχετικό Π.Δ. χαρακτηρισμού, αλλά 
ούτε καν εγκεκριμένη Ε.Π.Μ., η οποία θα 
μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο 
θεσμικής θωράκισης της περιοχής.  Από το 
καλοκαίρι του 2016 ο Φ.Δ. έχει κινήσει τις 
διαδικασίες για θεσμοθέτηση της 
προστατευόμενης περιοχής σε Εθνικό Πάρκο 
Οίτης, όπως ορίζει ο προαναφερθέν Νόμος. 
Συγκεκριμένα, με αίτημά του προς το Τμήμα 
Βιοποικιλότητας & Προστατευόμενων Περιοχών 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ζητά 
την έγκριση της επικαιροποιημένης Ειδικής 
Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) που 
επιμελήθηκε για το όρος Οίτη και την έκδοση 
Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) για τον 
χαρακτηρισμό της προστατευόμενης περιοχής.  

Το θέμα είναι μείζονος σημασίας για την 
περιοχή, αφού προστατεύεται και θωρακίζεται 
θεσμικά το περιβάλλον, ενώ θα μπορεί πλέον να 
χωροθετηθεί οποιαδήποτε νέα δραστηριότητα ή 
έργο διότι θα υπάρχει η ζωνοποίηση που θα 
ορίζει τι επιτρέπεται και σε ποια ζώνη του 
Εθνικού Πάρκου. Προς το παρόν το μόνο νομικό 
κείμενο που καλύπτει στοιχειωδώς θεσμικά την 
προστατευόμενη περιοχή είναι το αρκετά παλιό 
υπ’ αρ. 218/1966 (ΦΕΚ 56/Α) Βασιλικό Διάταγμα 
«Περί ιδρύσεως Εθνικού Δρυμού Οίτης». Ο 
Εθνικός Δρυμός Οίτης, όμως, καταλαμβάνει μια 
μικρή σχετικά έκταση του ορεινού όγκου της 
Οίτης. Το βουνό της Οίτης περιλαμβάνει και 
άλλες περιοχές, εκτός από τον Εθνικό Δρυμό, οι 
οποίες διέπονται από καθεστώς προστασίας σε 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και οι οποίες 
περιλαμβάνονται στην προς έγκριση Ε.Π.Μ. 
Επιπλέον, για να ενημερωθούν και να 
βοηθήσουν, όπως μπορούν, και οι Βουλευτές 
Φθ/δας και Φωκίδας τους στείλαμε σχετικό 
έγγραφο και γενικότερα αναμένουμε εξελίξεις 
πάνω στο θέμα αυτό.  
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3.     ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 
Με επιτυχία συνεχίζονται και τη φετινή σχολική 
χρονιά οι δράσεις ενημέρωσης που 
πραγματοποιεί το προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης σε σχολεία της περιοχής μας, 
προκειμένου να ενημερώσει-ευαισθητοποιήσει 
μαθητές και δασκάλους για την αξία 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της 
Οίτης. Κατά τη διάρκεια της περασμένης 
σχολικής χρονιάς, συνολικά ενημερώθηκαν 
1.673 μαθητές από 35 σχολεία και νηπιαγωγεία 
της περιοχής. Οι δράσεις αυτές έγιναν πολλές 
φορές στο πλαίσιο εργασιών που είχαν 
αναλάβει ορισμένες τάξεις σχετικά με τη φύση, 
το περιβάλλον, το δάσος, την Οίτη κ.λ.π., και 
πραγματοποιήθηκαν είτε με επίσκεψη του 
προσωπικού του Φ.Δ. στο ενδιαφερόμενο 
σχολείο, είτε με επίσκεψη του σχολείου στα 
γραφεία του Φ.Δ. στα Λουτρά Υπάτης ή με 
ενημέρωση-ξενάγηση στο Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας της Οίτης, κατόπιν συνεννόησης με το 
Δασαρχείο Λαμίας.  
Επιπλέον, μέσα στο 2016 που ξεκίνησε να 
λειτουργεί το Κέντρο Ενημέρωσης (Κ.Ε.) του 
Φ.Δ. στην Παύλιανη για το φυσικό περιβάλλον 
και τη βιοποικιλότητα της Οίτης, έχει ήδη 
υποδεχθεί αρκετά σχολεία και γενικότερα 
επισκέπτες της περιοχής. Η επίσκεψη των 
σχολείων στο Κ.Ε. συνδυάστηκε τις 
περισσότερες φορές με περίπατο, συνοδεία του 
προσωπικού του Φ.Δ., στο νερόμυλο, στη 
νεροτριβή και στο νεροπρίονο, καθώς και στο 
παρκάκι αναψυχής της Παύλιανης, έτσι ώστε να 
έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τη φύση, να 
χαρούν, να παίξουν και να γνωρίσουν τις 
φυσικές ομορφιές του τόπου τους.   
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Την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 ο Φορέας 
Διαχείρισης σε συνεργασία με το Δασαρχείο 
Λαμίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Δασών, πραγματοποίησαν με τη βοήθεια των 
μαθητών και δασκάλων τους δενδροφύτευση 
στον προαύλιο χώρο των Δημοτικών σχολείων 
Λουτρών Υπάτης και Κομποτάδων-Μεξιατών. 
Η συμβολική αυτή δράση είχε σαν στόχο να 
τονίσει την ανάγκη προστασίας και διατήρησης 
των δασών ως βασική προϋπόθεση για την 
επιβίωση του ίδιου του ανθρώπου. 
 

Το Σάββατο 4 Ιουνίου 2016 ο Φορέας 
Διαχείρισης, ο Όμιλος Φίλων του Δάσους 
(ΟΜ.ΦΙ.ΔΑΣ.), το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Στυλίδας-Υπάτης και η 
Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι 
συνδιοργάνωσαν, με αφορμή τον εορτασμό 
της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, 
εκδήλωση με ομιλίες στα γραφεία του Φορέα 
Διαχείρισης στα Λουτρά Υπάτης. Πιο 
συγκεκριμένα, μετά από σύντομο χαιρετισμό 
της Προέδρου του ΟΜ.ΦΙ.ΔΑΣ., κας. 
Πολυξένης Ράγκου, ακολούθησαν 
παρουσιάσεις από το προσωπικό του Φ.Δ. 
σχετικά με το έργο και τις δράσεις που 
υλοποιεί στην Οίτη, από τον υπεύθυνο του 
Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης, κ. Παναγιώτη 
Κουτμάνη, σχετικά με την κλιματική αλλαγή 
και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και, 
τέλος, ο συντονιστής της τοπικής ομάδας 
Πελίτι Αλμυρού, κ. Αντώνης 
Παπαλεξανδρής, παρουσίασε τη δράση και 
τη φιλοσοφία της εναλλακτικής κοινότητας 
Πελίτι, η οποία αφορά στη διατήρηση των 
παραδοσιακών ποικιλιών καλλιέργειας και 
δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα.  

Ακολούθησε δημιουργικός διάλογος μεταξύ των 
ομιλητών και του κοινού, ενώ διαπιστώθηκε από 
πολλούς η ανάγκη σύστασης και στην περιοχή της 
Φθιώτιδας μιας τοπικής ομάδας Πελίτι για τη 
διατήρηση και προώθηση των παραδοσιακών 
σπόρων και ντόπιων ποικιλιών. Την πρωτοβουλία 
για συνάντηση των ενδιαφερόμενων μερών 
προτίθεται να πάρει ο Όμιλος Φίλων του Δάσους. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι 
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Φθιώτιδας, κ. 
Καραναστάσης και κ. Σαρακιώτης, καθώς και ο 
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής και μέλος του Δ.Σ. του Φ.Δ., κ. 
Αποστολόπουλος. Μετά το τέλος της εκδήλωσης 
έγινε δωρεάν συμβολική διανομή σπόρων και 
φυτών από την τοπική ομάδα Πελίτι Αλμυρού 

4.     ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ   ΗΜΕΡΑΣ ΔΑΣΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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Μέσα στο καλοκαίρι του 2016 έγιναν επαφές στα γραφεία του Φ.Δ. με τις δυο αναπτυξιακές 
εταιρείες (Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. και Ο.Α.Σ.Ε.) της περιοχής, προκειμένου να ενημερωθεί το 
Δ.Σ. του Φ.Δ. για το πρόγραμμα CLLD/LEADER που πρόκειται να υλοποιηθεί το επόμενο 
διάστημα στην περιοχή και να εξεταστεί η δυνατότητα συμμετοχής του Φ.Δ. στο πρόγραμμα αυτό. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Φ.Δ. κατέθεσε και στις δυο εταιρείες συγκεκριμένες προτάσεις-δράσεις με 
ενδεικτικό προϋπολογισμό, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία του σχεδίου 
του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER που υπέβαλλαν προς ένταξη στο ΠΑΑ 2014-2020 για 
την περιοχή μας. 
 
Επιπλέον, μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού & Πολιτισμού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ιωάννη Κοντζιά, ο Φ.Δ. συμμετείχε σε συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2016 στα γραφεία της Περιφέρειας. Η συνάντηση με 
θέμα: «Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας» αφορούσε στη συνεργασία 
διαφόρων φορέων, δηλ. της Περιφέρειας και του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» με τις αρμόδιες αρχαιολογίες 
και τους Φορείς Διαχείρισης Οίτης και Παρνασσού για την παραγωγή και προώθηση-προβολή  
διαδρομών σε όλους του Νομούς της Περιφέρειας με ιδιαίτερη πολιτισμική και οικολογική αξία 
(π.χ. μνημεία της φύσης και του πολιτισμού) με στόχο την οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική ανάπτυξη της περιοχής. Οι αρχαιολογίες και το «ΔΙΑΖΩΜΑ» πρότειναν τέτοιου 
είδους διαδρομές και ο Φ.Δ. θα πρέπει να κάνει κάτι αντίστοιχο στην περιοχή ευθύνης του. Σε 
πρώτη φάση συμπληρώθηκε από τον Φ.Δ. και στάλθηκε πίσω σχετικό ερωτηματολόγιο που 
αφορούσε διάφορα στοιχεία (π.χ. υποδομές και υλικό ενημέρωσης, αξιοθέατα κ.λ.π.)  που 
υπάρχουν στο όρος Οίτη και στην ευρύτερη περιοχή και αξίζει να προβληθούν.  

Ο Φ.Δ. συμμετείχε στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Οικολογίας που πραγματοποιήθηκε στην 
Θεσσαλονίκη στις 20-23 Οκτωβρίου 2016, με 
αναρτημένη ανακοίνωση (poster) με τίτλο «Δράσεις 
παρακολούθησης-διαχείρισης του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης». Στο Συνέδριο 
συμμετείχε η Πρόεδρος και προσωπικό του Φ.Δ., ενώ 
κατά τη διάρκεια αυτού παρουσιάστηκαν  
προφορικές, αλλά και αναρτημένες ανακοινώσεις 
από εργασίες-μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στο 
βουνό της Οίτης. Συνολικά παρουσιάστηκαν 
τέσσερα poster που αφορούσαν την Οίτη με τίτλους: 

Τον Φεβρουάριο 2016 έγινε συνάντηση της Προέδρου, μελών του Δ.Σ. και εργαζομένων του Φ.Δ. με 
τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και ενημέρωση για το έργο του Φορέα.  
 
Στις 21/4/2016 και στις 2/11/2016 ο Φ.Δ. συμμετείχε με εκπρόσωπο του στις συνεδριάσεις του 
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
που πραγματοποιήθηκαν εν όψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου και απολογισμού της 
αντιπυρικής περιόδου αντίστοιχα. 

5.     ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Φ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

6.     ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Φ.Δ. ΣΤΟ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 
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7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ  
 

Σε μια προσπάθεια για την καταγραφή της άγριας πανίδας, το προσωπικό του Φ.Δ. με την πολύτιμη 
βοήθεια εθελοντών και κατοίκων της περιοχής (Σταμέλλος Στέφανος, Σκούρας Θανάσης,), ξεκίνησε το 
φετινό καλοκαίρι τη συστηματική τοποθέτηση αυτόματων καταγραφικών καμερών υπέρυθρου, σε 
διάφορες περιοχές του ορεινού όγκου της Οίτης, εντός των ορίων ευθύνης του Φ.Δ.  Οι κάμερες αυτές 
χρησιμοποιούνται ευρέως από επιστήμονες σε όλον τον κόσμο, καθώς δίνουν τη δυνατότητα 
καταγραφής της άγριας πανίδας, όλες τις ώρες και κάτω πολλές φορές από αντίξοες συνθήκες. Με τη 
μέθοδο αυτή δίνεται η δυνατότητα να αυξηθούν οι επιστημονικές μας γνώσεις για τους πληθυσμούς των 
ζώων και τις σχέσεις τους με το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν, χωρίς να δημιουργείται η παραμικρή 
ενόχληση στα ζώα. Βασικός σκοπός είναι η καταγραφή και τεκμηρίωση της παρουσίας των ειδών, αλλά 
και η συχνότητα παρουσίας τους στην περιοχή. Οι πρώτες καταγραφές αποσκοπούσαν στην καταγραφή 
των ημερήσιων συνηθειών-δραστηριοτήτων των ζώων και κυρίως του αγριόγιδου.  
Για λόγους ασφάλειας οι κάμερες τοποθετούνται κυρίως σε δασωμένες περιοχές για 35-45 ημέρες και 
στη συνέχεια μεταφέρονται σε άλλη περιοχή.  Κατά μήκος των διαδρομών που ακολουθούνται για την 
τοποθέτηση των καμερών γίνεται επίσης και παρατήρηση άλλων βιοδηλωτικών ιχνών όπως 
κοπρανοσωρών, γιατάκια, ιχνών κ.λ.π. Τα πρώτα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την παρουσία πολλών 
ειδών στην Οίτη όπως αγριόγιδου, ζαρκαδιού, πετροπέρδικας, αγριόγατας κ.α. Η καταγραφή τους σε 
διαφορετικές θέσεις επιβεβαιώνει τη μόνιμη παρουσία των συγκεκριμένων ειδών στην περιοχή. Τα 
περισσότερα είδη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δραστηριοποιούνται κυρίως πολύ νωρίς το πρωί ή το 
σούρουπο, ενώ αρκετές είναι οι καταγραφές και κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως όμως από 
τρωκτικά. Τις ημέρες δίχως ηλιοφάνεια τα ζώα φαίνεται να κυκλοφορούν και τις πρώτες πρωινές ώρες, 
αλλά και νωρίς το απόγευμα.  
Έχοντας ως απώτερο σκοπό την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ., η 
προσπάθεια θα συνεχιστεί και όλο το ερχόμενο διάστημα. 

1) Εκτίμηση της πληθυσμιακής κοινότητας του 
ζαρκαδιού στην Οίτη, 2) Σύγκριση της παρουσίας 
των ειδών θηλαστικών, των ημερήσιων 
προτύπων δραστηριότητας τους και της 
ανθρωπογενούς όχλησης στα Εθνικά Πάρκα 
Οίτης και Τζουμέρκων, 3) Ο ρόλος της ξηρασίας 
στην οικολογική διαφοροποίηση των 
ελατοδασών της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και 
4) Αξιολόγηση της ευπάθειας των δασών της 
Κεφαλληνιακής ελάτης στην κλιματική αλλαγή. 
Τέλος,  παρουσιάστηκε και μια προφορική 
ανακοίνωση με τίτλο «Διερεύνηση της 
σύγκρουσης κτηνοτροφίας-λύκου στον Ε.Δ. 
Οίτης».  
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8.    ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ 

• Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016 προσωπικό 
του Φ.Δ. πραγματοποίησε, μαζί με εθελοντές, 
υπαλλήλους της εταιρίας Booking.com από 
την Αθήνα που εκδήλωσαν σχετικό 
ενδιαφέρον, καθαρισμό σε περιοχές στον 
πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Οίτης και 
συγκεκριμένα στο οροπέδιο Λιβαδιές σε 
θέσεις που υπέδειξε το προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης.  Πρόκειται για εθελοντικές 
δράσεις που γίνονται κάθε χρόνο από τους 
υπαλλήλους της εν λόγω εταιρείας σε 
διάφορες περιοχές της χώρας μας, στο 
πλαίσιο του εταιρικού εθελοντικού 
προγράμματος Booking cares. 

• To Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016 ο Φ.Δ. 
συμμετείχε σε ημερίδα στην Υπάτη με 
θέμα «Φυσικό περιβάλλον και 
ανθρώπων έργα στη Βυζαντινή Υπάτη» 
που συνδιοργάνωσε το Κ.Π.Ε. Στυλίδας – 
Υπάτης και οι Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, σε συνεργασία 
με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Δρυμού Οίτης και την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας. 

• Επιπλέον, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού 
για την αξία προστασίας του βουνού και των 
δράσεων του, ο Φ.Δ. έδωσε δυο ραδιοφωνικές 
συνεντεύξεις στις 30/10/2016 και στις 
10/12/2016 στους σταθμούς ΒΗΜΑFM 99,5 και 
SPORT 24 Radio 103,3 αντίστοιχα.    

• Στo πλαίσιo των αρμοδιοτήτων του ο Φ.Δ. έχει 
γνωμοδοτήσει για διάφορα έργα στο βουνό της 
Οίτης που έχουν να κάνουν κυρίως με την 
ανάδειξη μονοπατιών, τις εξορυκτικές-
μεταλλευτικές δραστηριότητες, αλλά και για 
Σχέδια Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) περιοχών, όπως 
π.χ. των πρώην Δήμων Υπάτης και 
Γοργοποτάμου, καθώς και για την αξιολόγηση-
αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σε 
αρκετές από αυτές τις γνωμοδοτήσεις που 
έχουν δοθεί, οι απόψεις του Φ.Δ. έχουν 
εισακουσθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
Μέσα στον Δεκέμβριο 2016 ο Φ.Δ. πρόκειται 
να γνωμοδοτήσει στην αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,  επί 
της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) 
για το αιολικό πάρκο που προβλέπεται να 
εγκατασταθεί στη θέση «Τούρλα-
Βλιτοτσούμαρο» της Οίτης και για τους 
λόγους που σημειώνονται αναλυτικά στο 
σχετικό έγγραφο της γνωμοδότησης.   
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• Τον Σεπτέμβριο 2016, αλλά και τον Δεκέμβριο 2016 το προσωπικό του Φ.Δ. παρακολούθησε 
δυο σεμινάρια με τίτλους: «Oρθολογική διαχείριση των ορεινών βοσκοτόπων Οίτης και 
Καλλίδρομου στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)» και «Αξιοποίηση 
βοσκοτόπων Οίτης και Καλλιδρόμου για την παραγωγή ζωικών προϊόντων ποιότητας» που 
πραγματοποιήθηκαν στον Μώλο και στα Λουτρά Υπάτης αντίστοιχα, που διοργάνωσε το 
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», στο πλαίσιο 
του έργου LIFE Nature με τίτλο «Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων προτεραιότητας 
στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας».    

   
• Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης, στην τελευταία του 

συνεδρίαση, αποφάσισε να γίνει διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης και πιστοποίησης της 
Οίτης στο δίκτυο EUROPARC για την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για το Βιώσιμο Τουρισμό» . Η 
πιστοποίηση αυτή αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προβολή ολόκληρης της περιοχής, 
αλλά και για την τοπική κοινωνία διασφαλίζοντας ότι ο τουρισμός θα συμβάλλει στην 
αειφόρο ανάπτυξη. Αντίστοιχες δράσεις έχουν γίνει στο Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού 
και στο  Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου, με σκοπό την 
ισόρροπη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των περιοχών.   



Φορέας Διαχείρισης Εθνικού 
Δρυμού Οίτης 

35100 Λαμία 
Τηλ., Fax: 22310 59007 

E-mail: oiti@otenet.gr 
http://www.oiti.gr 
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