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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η παρούσα έκθεση αποτελεί την ετήσια έκθεση που συντάσσει ο Φορέας Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Οίτης με σκοπό την αποτύπωση της υλοποίησης των δράσεών του για το έτος 

2016. Ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη έκθεση αναφοράς υλοποίησης των δράσεών του μετά τη 

λήξη της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013.  

 Αρχικά, παρατίθενται ορισμένα γενικά στοιχεία σχετικά με τον Φορέα Διαχείρισης και την 

περιοχή ευθύνης του, καθώς επίσης περιγράφεται η οργανωτική του δομή (μέλη Διοικητικού 

Συμβουλίου και προσωπικό), και στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στις δράσεις που 

υλοποιήθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης κατά το έτος 2016. 
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Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ 

 

 Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(Υ.Π.ΕΝ.). Ιδρύθηκε με το Ν. 3044/2002 και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 

2742/1999, έχοντας ως κύριο σκοπό την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Οίτης 

και της ευρύτερης περιοχής του όρους Οίτη. 

 Η συνολική έκταση της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, τα όρια της οποίας έχουν 

οριστεί με το Ν. 3044/2002, ανέρχεται σε 19.835 εκτάρια και περιλαμβάνει τα διοικητικά όρια 

των νυν Δήμων Λαμιέων (Ν. Φθιώτιδας) και Δελφών (Ν. Φωκίδας). Αν και τα όρια της περιοχής 

ευθύνης του Φ.Δ. έχουν καθοριστεί με βάση το Ν. 3044/2002, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει 

εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και αντίστοιχη Κοινή Υπουργική Απόφαση ή 

Προεδρικό Διάταγμα με τα οποία να γίνεται χαρακτηρισμός των ζωνών προστασίας με τις 

δραστηριότητες που επιτρέπονται ή απαγορεύονται. Παρά το ελλιπές και ανεπαρκές θεσμικό 

πλαίσιο προστασίας, εντός των ορίων της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ. περικλείονται περιοχές οι 

οποίες διέπονται από καθεστώς προστασίας σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Αυτές είναι οι 

παρακάτω: 

 Εθνικός Δρυμός Οίτης 

 Περιοχές του Δικτύου Natura 2000: 

 δύο Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ-SAC) με ονομασία: 

 «Εθνικός Δρυμός Οίτης» (GR2440004) 

 «Φαράγγι Γοργοποτάμου» (GR2440003)  

 μια Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ-SPA) με ονομασία: 

 «Εθνικός Δρυμός Οίτης – Κοιλάδα Ασωπού» (GR2440007) 

 Καταφύγιο Άγριας Ζωής «Σκασμένη Φραντζή – Δυο Βουνών» (Κ325) 

Στο όρος Οίτη έχει επιπλέον αναγνωρισθεί μια Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά – ΣΠΠ 

(Important Bird Area – IBA) με κωδικό GR104. 

 



             ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

             ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ 
 

                 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

                «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»  

 

4 

Διοικητικό Συμβούλιο Φ.Δ. 

Με την υπ’ αριθμ. 1241/2010 (ΦΕΚ 8/ΥΟΔΔ/2010) απόφαση του Υπ. Π.Ε.Κ.Α., όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 23079/2011 (ΦΕΚ 194/ΥΟΔΔ/2011), 15780/2015 (ΦΕΚ 

380/ΥΟΔΔ/2015) και 57283/2015 (ΦΕΚ 942/ΥΟΔΔ/2015) σχετικές υπουργικές αποφάσεις, 

συστάθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Δ., η σύνθεση του οποίου είναι η εξής: 

 

Τακτικά μέλη: 

1. Γαλανάκη Αντωνία, ειδικός επιστήμονας (Πρόεδρος) 

2. Συλεούνης Στυλιανός, εκπρόσωπος περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο. (Αντιπρόεδρος) 

3. Γιδαράκος Ευστάθιος, εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(Γραμματέας) 

4. Δρούγας Παναγιώτης, εκπρόσωπος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

5. Βασιλείου Δημοσθένης, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας 

6. Σταυρογιάννης Νικόλαος, εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Ε. 

7. Μαυροειδής Βασίλειος, εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) 

8. Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή 

Ενότητα Φθιώτιδας) 

9. Κατσαρός Χαράλαμπος, εκπρόσωπος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα 

Φωκίδας) 

 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Τσίπης Κυριάκος, ειδικός επιστήμονας 

2. Ράγκου Πολυξένη, εκπρόσωπος περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο.  

3. Μανιώτη Βασιλική, εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

4. Βερβέρης Χαράλαμπος, εκπρόσωπος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

5. Χριστοπούλου Βασιλική, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας 
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6. Ανδρεοπούλου Μαρία, εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Ε. 

7. Αλεξανδροπούλου Ιωάννα, εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) 

8. Βέττας Δημήτριος, εκπρόσωπος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα 

Φθιώτιδας)   

9. Αγγελέτος Ιωάννης, εκπρόσωπος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα 

Φωκίδας)       

 

Προσωπικό Φ.Δ. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού 

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

πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη έξι (6) ατόμων (το Δεκέμβριο του 2011) μέσω της διαδικασίας 

του ΑΣΕΠ, προκειμένου να συμπληρώσουν το ήδη υπάρχον προσωπικό, που μέχρι τότε 

αποτελούνταν από τρία (3) άτομα, 1 ΔΕ Διοικητικό Υπάλληλο και 2 ΔΕ Φύλακες/Ειδικοί 

Δασικής Προστασίας. Συγκεκριμένα προσλήφθηκαν 1 ΠΕ Δασολόγος, 1 ΠΕ 

Περιβαλλοντολόγος, 1 ΠΕ Βιολόγος, 1 ΠΕ Οικονομολόγος και 2 ΔΕ Φύλακες/Ειδικοί Δασικής 

Προστασίας. Έτσι, το προσωπικό του Φ.Δ. αποτελείται πλέον από τα εξής εννέα (9) άτομα: 

 Βλάχος Ευάγγελος, ΔΕ Φύλακας/Ειδικός Δασικής Προστασίας, τμήμα φύλαξης-επόπτευσης 

 Δόντα Ευαγγελία, ΠΕ Δασολόγος, υπεύθυνη τμήματος φύλαξης-επόπτευσης 

 Καστανιώτη Ανθούλα, ΠΕ Περιβαλλοντολόγος, υπεύθυνη τμήματος ενημέρωσης-

ευαισθητοποίησης κοινού  

 Κατσαβριά Ειρήνη, ΠΕ Οικονομολόγος, τμήμα διοίκησης 

 Κουρεμένου Ελένη, ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος, τμήμα διοίκησης 

 Λιάπη Λαμπρινή, ΔΕ Φύλακας/Ειδικός Δασικής Προστασίας, τμήμα φύλαξης-επόπτευσης 

 Σταμέλλου Σταυρούλα, ΠΕ Βιολόγος 

 Τσαούση Αγαθή, ΔΕ Φύλακας/Ειδικός Δασικής Προστασίας, τμήμα φύλαξης-επόπτευσης 

 Τσιάμη Παρασκευή, ΔΕ Φύλακας/Ειδικός Δασικής Προστασίας, τμήμα φύλαξης-επόπτευσης 
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ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ» 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, μετά από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 

166268/Π95/28-02-2011 πρόσκληση του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., υπέβαλε πρόταση για ένταξη της 

Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ 

ΟΙΤΗΣ» στο Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ» (ΕΣΠΑ 2007-2013), η 

οποία εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2011 με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 172905/26-10-2011 

έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Η ενταγμένη Πράξη με κωδικό MIS 357413 περιελάμβανε 

αρχικά δύο Υποέργα και είχε συνολικό προϋπολογισμό 1.978.300 ευρώ, όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα:  

Κωδ. 

Υποέργου 

Τίτλος Υποέργου Προϋπολογισμός Υποέργου 

(με Φ.Π.Α.) 

Υ1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

(ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) 

1.628.300 € 

Υ2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ 

ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

350.000 €  

 Συνολικά 1.978.300 € 

 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 248/16-05-2014 αίτηση του Φ.Δ., υποβλήθηκε πρόταση τροποποίησης 

της παραπάνω Πράξης, η οποία και εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2014 με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 

οικ. 132077/21-10-2014 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Η τροποποιημένη Πράξη 

περιλαμβάνει τέσσερα Υποέργα με τον ίδιο αρχικό προϋπολογισμό, όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα:  
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Κωδ. 

Υποέργου 

Τίτλος Υποέργου Προϋπολογισμός Υποέργου 

(με Φ.Π.Α.) 

Υ1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

(ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) 

1.594.000 € 

Υ2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ 

ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

270.000 €  

Υ3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ 

73.800 € 

Υ4 ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ 

40.500 € 

 Συνολικά 1.978.300 € 

 

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης ολοκληρώθηκε στις 31/12/2015, με εξαίρεση 

τις υπηρεσίες του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ο οποίος πραγματοποίησε την έκθεσή του για το 

οικονομικό έτος 2015 τον Ιούνιο του 2016. 

Εντός του 2016 το προσωπικό του Φ.Δ. ακολούθησε όλες τις οδηγίες της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. για την επιβεβαίωση από την Ε.Υ.Δ. της ολοκλήρωσης και παράδοσης των 

παραδοτέων της Πράξης σύμφωνα με την εγκεκριμένη απόφαση ένταξης και τις αντίστοιχες 

νομικές δεσμεύσεις, καθώς και για την επιβεβαίωση της ορθότητας, κανονικότητας και 

επιλεξιμότητας των αντίστοιχων δηλώσεων δαπανών. 

Επιπλέον εντός του 2016 και συγκεκριμένα στις 7 & 8/7/2016 διενεργήθηκε επιτόπια 

επαλήθευση της Πράξης στην έδρα του Φ.Δ. από ομάδα επαλήθευσης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., από την οποία δεν προέκυψε καμία σύσταση ή διορθωτικό μέτρο. 
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Τέλος, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 14051/21-11-2016 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

αποφασίστηκε η ολοκλήρωση της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ» με συνολική δημόσια δαπάνη 

1.344.180,40 ευρώ και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 1.321.668,31 ευρώ, καθώς: 

 Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της Πράξης (100% υλοποίησης των στόχων/δεικτών 

της Πράξης), όπως αυτό αποτυπώνεται στην απόφαση ένταξης και επαληθεύτηκε η 

παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών της, 

 Ολοκληρώθηκε το συγχρηματοδοτούμενο οικονομικό αντικείμενο της Πράξης που 

αποτυπώνεται στο ΟΠΣ, 

 Ο Δικαιούχος τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την απόφαση ένταξης της Πράξης και 

συμμορφώθηκε σε τυχόν συστάσεις ελέγχων/επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 

 

 Οι δράσεις που υλοποίησε το προσωπικό του Φ.Δ. εντός του 2016 και αναλύονται στη 

συνέχεια εκτενώς, χωρίζονται στους παρακάτω άξονες:  

 

 Περιβαλλοντική παρακολούθηση  

 Φύλαξη – Επόπτευση  

 Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση κοινού  

 Υποστήριξη στην υλοποίηση δράσεων 

 

Σημειώνεται ότι πολλές από τις επιμέρους δράσεις λειτουργούν συμπληρωματικά και συνεπώς 

εμπίπτουν δυνητικά σε παραπάνω από έναν άξονα δράσεων. 
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1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 

Ο Φ.Δ., σύμφωνα και με τις αρμοδιότητες που ορίζονται για τους Φορείς Διαχείρισης στο 

άρθρο 15 του Ν. 2742/99 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη», αποσκοπεί 

μεταξύ άλλων στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επίτευξη αποτελεσματικής διαχείρισης 

της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Δρυμού Οίτης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του 

όρους Οίτη.  

Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος-σκοπός είναι απαραίτητη η πλήρης γνώση 

της βιοποικιλότητας στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. με τη βιβλιογραφική επισκόπηση των 

σχετικών μελετών-ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί και τη συνεχή καταγραφή και 

παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων 

που απαντώνται στην περιοχή. 

Στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι στιγμής, οι εξής μελέτες:  

 «Σχέδιο Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης», μελέτη που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο 

Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του ΕΘΙΑΓΕ 

μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE (Καρέτσος κ.α. 1996)  

 «Σχέδιο παρακολούθησης (monitoring) της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Οίτης», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 

3 της Πράξης «Αρχική Λειτουργία και Διαχείριση Προστατευόμενης Περιοχής Εθνικού 

Δρυμού Οίτης» του Ε.Π. Περιβάλλον (Ε.Π.ΠΕΡ.) του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

(Nerco - Ν. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ. 2009).  

 «Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων», η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του 

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

2013) (Nerco - Ν. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ. 2015).  

Επιπλέον, στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου για τα 

έτη 2012, 2013 και 2014, διερευνήθηκαν σε προκαταρκτικό επίπεδο οι πληθυσμοί ορισμένων 
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σημαντικών για την Οίτη ειδών ή ομάδων ειδών, καθώς και άλλα στοιχεία της περιοχής. 

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν τα εξής: 

 Εκτίμηση της κατάστασης του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) στον Εθνικό 

Δρυμό Οίτης (Παπαϊωάννου 2013) 

 Ιχθυολογική διερεύνηση των κύριων ορεινών ρεμάτων του όρους Οίτη (Ζόγκαρης 2012) 

 Προκαταρκτική διερεύνηση για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης με τα μεγάλα σαρκοφάγα 

(λύκος, αρκούδα) στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ.Ε.Δ.Ο. (Ηλιόπουλος & Πετρίδου 2012) 

 Προκαταρκτική διερεύνηση του πληθυσμού του ζαρκαδιού στο όρος Οίτη (Τσαπάρης κ.α. 

2013)   

 Προκαταρκτική διερεύνηση των μακρομυκήτων στο όρος Οίτη (Τριανταφύλλου & Γκόνου-

Ζάγκου 2013) 

 Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης για την υποβολή φακέλου 

ένταξης Γεωπάρκου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO (Σαραντάκος & 

Βλαχόπουλος 2015) 

Άλλες μελέτες που έχουν γίνει και οι οποίες αφορούν περισσότερο τη διαχείριση της περιοχής 

του όρους Οίτη είναι οι εξής: 

 «Αντιμετώπιση της σύγκρουσης εκτατικής κτηνοτροφίας με το λύκο», η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Προστασία και Διατήρηση 

Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης» του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδας – 

Ήπειρος» (ΕΣΠΑ 2007-2013) (Ηλιόπουλος κ.α. 2015).  

 «Διερεύνηση της δυνατότητας και διαδικασιών πιστοποίησης τοπικών προϊόντων και 

χορήγησης σήματος ποιότητας από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης», η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό 

Περιβάλλον 2013» του Πράσινου Ταμείου (Γκέτσιος & Μεταξόπουλος 2013). 

 «Επικαιροποίηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης Εθνικού Πάρκου Οίτης» η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό 

Περιβάλλον 2014» του Πράσινου Ταμείου (Τσιάρας κ.α. 2015). 



             ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

             ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ 
 

                 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

                «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»  

 

12 

Επίσης, για την περιοχή της Οίτης, έχει εκπονηθεί μια διδακτορική διατριβή με τίτλο 

«Μελέτη της οικολογίας και της βλάστησης του όρους Οίτη» (Καρέτσος 2002), καθώς και δύο 

μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες: «Ενδιαιτήματα της ορνιθοπανίδας στην ψευδαλπική ζώνη 

του όρους Οίτη» (Χριστόπουλος 2010) και «Εξέλιξη τοπίου σε περιοχή του όρους Οίτη μετά τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» (Χορμόβα 2007). 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι από τον Σεπτέμβριο του 2012, υλοποιείται στην περιοχή 

πρόγραμμα LIFE+ με τίτλο «Διατήρηση δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον 

“Εθνικό Δρυμό Οίτης” και στο “Όρος Καλλίδρομο” της Στερεάς Ελλάδας» (LIFE11 

NAT/GR/1014), το οποίο έχει ως στόχο την εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρηση 

της βιοποικιλότητας σε επίπεδο ειδών, ενδιαιτημάτων και τοπίου εντός των περιοχών του 

Δικτύου NATURA 2000 στην Οίτη και στο Καλλίδρομο. Το πρόγραμμα είναι συνολικού 

προϋπολογισμού 1.750.840 € και έχει συνολική διάρκεια 63 μήνες (μέχρι τις 30-11-2017). Οι 

εταίροι του προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (συντονιστής 

δικαιούχος), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών 

Προϊόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» και ο 

Αρκτούρος – Περιβαλλοντική Εταιρεία για την Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και της 

Άγριας Ζωής (ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ). 

Όσον αφορά τις δράσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Φ.Δ., το 2016 συνεχίστηκε η 

καταγραφή ειδών, χλωρίδας και πανίδας, με τη συλλογή φωτογραφιών, καθώς και γεωχωρικών 

δεδομένων (σημειακά ή γραμμικά), που έχει ξεκινήσει το επιστημονικό προσωπικό του Φ.Δ. από 

το 2012. Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016 πραγματοποιήθηκαν από το 

επιστημονικό προσωπικό συνολικά 32 επισκέψεις (Σχήμα 1). Σε ορισμένες περιπτώσεις 

πραγματοποιήθηκαν και πεζοπορικές διαδρομές (συνολικά 6 διαδρομές) προκειμένου να 

τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία αυτόματες ψηφιακές καταγραφικές διατάξεις για την 

καταγραφή του πληθυσμού του αγριόγιδου αλλά και άλλων ειδών πανίδας (ζαρκάδι, λύκος, 

αρκούδα κτλ). Μέσα από αυτές τις πεζοπορικές διαδρομές, το επιστημονικό προσωπικό του Φ.Δ. 

κατάφερε να επισκεφτεί σημαντικές από άποψη βιοποικιλότητας περιοχές (όπως η περιοχή του 

Ψηλαϊνού, η Αμαλιόλακα, η περιοχή Περδικοτσούμαρα, το καταφύγιο της Οίτης, οι πρόποδες 
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της κορυφής Γρεβενό κ.α.) και να κάνει παρατήρηση και καταγραφή σημαντικών ειδών 

χλωρίδας και πανίδας, όπως το είδος Iris hellenica το οποίο μέχρι και πρόσφατα θεωρούνταν 

στενοενδημικό είδος της Β. Πελοποννήσου και συγκεκριμένα των ορέων Χελμός, Κυλλήνη και 

Σαϊτά. 

 

 

Σχ. 1. Οι επισκέψεις του επιστημονικού προσωπικού στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. ανά μήνα για το έτος 2016. 
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Εικ. 1,2. Πεζοπορική διαδρομή προκειμένου να τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία αυτόματες ψηφιακές 

καταγραφικές διατάξεις για την καταγραφή του πληθυσμού του αγριόγιδου αλλά και άλλων ειδών πανίδας. 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το επιστημονικό προσωπικό του 

Φ.Δ. ήταν σε επαφή-επικοινωνία με διάφορους επιστήμονες-ερευνητές, (κ.κ. Γούναρη, Μάντακα, 

Τσαγκάρη, Φύλλα, ερευνητές ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», κ.κ. Αδαμοπούλου και Δεληπέτρου, 

βιολόγοι-ερευνήτριες Τμήματος Βιολογίας ΕΚΠΑ, κ. Ηλιόπουλο, βιολόγος-ερευνητής ΜΚΟ 

Καλλιστώ, κ. Κακαλής, ορνιθολόγος), αλλά και με δασολόγους-δασοπόνους της Δασικής 

Υπηρεσίας στο πλαίσιο συλλογής στοιχείων σχετικών με την περιοχή της Οίτης. 

Επιπλέον, το επιστημονικό προσωπικό του Φ.Δ. στο πλαίσιο επιμόρφωσης και συνεχούς 

κατάρτισής του σε θέματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και διαχείρισης, παρακολούθησε 

σχετικά σεμινάρια και ημερίδες: 

 Συνάντηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE Nature σχετικά με τη δηλητηρίαση της 

άγριας πανίδας (Αθήνα, 19-20 Μαΐου 2016)  

 Σεμινάριο του Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα» 

στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ «Διατήρηση δασών και δασικών ανοιγμάτων 

προτεραιότητας στον “Εθνικό Δρυμό Οίτης” και στο “Όρος Καλλίδρομο” της Στερεάς 

Ελλάδας» (LIFE11 NAT/GR/1014) με τίτλο «Ορθολογική διαχείριση των ορεινών 

βοσκοτόπων Οίτης και Καλλίδρομου στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

(ΚΑΠ)» (Μώλος, 12-14 Σεπτεμβρίου 2016)  
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 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας (Θεσσαλονίκη, 

20-23 Οκτωβρίου 2016) 

 Σεμινάριο του Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα» 

στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ «Διατήρηση δασών και δασικών ανοιγμάτων 

προτεραιότητας στον “Εθνικό Δρυμό Οίτης” και στο “Όρος Καλλίδρομο” της Στερεάς 

Ελλάδας» (LIFE11 NAT/GR/1014) με τίτλο «Αξιοποίηση βοσκοτόπων Οίτης και 

Καλλίδρομου για την παραγωγή ζωικών προϊόντων ποιότητας» (Λουτρά Υπάτης, 12-14 

Δεκεμβρίου 2016) 

Συμπερασματικά, το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, αξιοποιώντας τόσο τη γνώση του 

επιστημονικού προσωπικού του, όσο και το διαθέσιμο εξοπλισμό που διαθέτει μέσω των 

προμηθειών που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία έτη (2012-2015), κατάφερε να καταγράψει 

στοιχεία, κατά κύριο λόγο, σχετικά με την πανίδα της Οίτης, τα οποία συνοδεύονται από 

γεωχωρικά δεδομένα καθώς και από την αντίστοιχη φωτογραφική τεκμηρίωση.  

Ωστόσο, παραμένει απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωσή του (επιστημονικού προσωπικού και 

προσωπικού φύλαξης-επόπτευσης) σε θέματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης με σεμινάρια, 

καθώς και η συνεργασία του με εξειδικευμένους επιστήμονες-ερευνητές. 
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2. ΦΥΛΑΞΗ – ΕΠΟΠΤΕΥΣΗ 

 

Η φύλαξη-επόπτευση της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης 

πραγματοποιείται από το τμήμα φύλαξης-επόπτευσης, σύμφωνα με το υπάρχον εγκεκριμένο 

Σχέδιο Φύλαξης-Επόπτευσης, το οποίο επικαιροποιείται κάθε χρόνο με βάση τις ανάγκες που 

προκύπτουν, ενσωματώνοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπειρία και τους βέλτιστους τρόπους 

επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του την προηγούμενη χρονιά. 

Η φύλαξη έχει κυρίως προληπτικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα. Στόχος της είναι τόσο ο έλεγχος 

της εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ., όσο και η ενημέρωση 

των επισκεπτών για το νομικό καθεστώς της περιοχής και την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στον περιορισμό των διάφορων παράνομων 

δραστηριοτήτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, το προσωπικό του τμήματος φύλαξης-επόπτευσης πραγματοποίησε, όπως 

και τα προηγούμενα έτη, καθημερινές, στο μέτρο του δυνατού, περιπολίες. Στο υπάρχον 

εγκεκριμένο από το Δ.Σ. Σχέδιο Φύλαξης-Επόπτευσης, για το 2016, έχουν σχεδιαστεί δεκατρείς 

(13) διαδρομές, από τις οποίες τρεις (3) αποτελούν βασικές διαδρομές (Χάρτης 1), καθώς 

περνούν μέσα από τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού, και είναι οι εξής: 

1. Λουτρά Υπάτης – Καστανιά –Λιβαδιές 

2. Λουτρά Υπάτης – Παύλιανη –Λιβαδιές 

3. Λουτρά Υπάτης – Νεοχώρι –Λιβαδιές 

Το ημερήσιο πρόγραμμα και οι ακριβείς διαδρομές που ακολουθούνται, εξαρτώνται από τις 

καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία πρόσβασης σε ορισμένα μέρη της περιοχής (οδικώς και 

πεζοπορικώς), από το χωροχρονικό χαρακτήρα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο βουνό, 

καθώς και από τα δεδομένα και την εμπειρία που έχουν συλλεχθεί κατά τα προηγούμενα έτη για 

τις περιοχές που φαίνεται να δέχονται μεγαλύτερη πίεση. Επιπλέον, κατά την περίοδο έντονης 

δραστηριότητας στο βουνό (θερινή περίοδος) πραγματοποιούνται περιπολίες και τα 

σαββατοκύριακα.  
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Χάρτης 1. Χάρτης της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ. με τους τρεις κύριους οδικούς άξονες που χρησιμοποιήθηκαν 

από το τμήμα φύλαξης-επόπτευσης το έτος 2015. 

  

Για την εφαρμογή του Σχεδίου Φύλαξης-Επόπτευσης της περιοχής ευθύνης για το έτος 2016, 

ο Φ.Δ. απασχόλησε τρεις Φύλακες/Ειδικούς Δασικής Προστασίας και μια ΠΕ Δασολόγο ως 

υπεύθυνη φύλαξης. Επίσης, για την κάλυψη των αναγκών του το τμήμα φύλαξης-επόπτευσης 

είχε στη διάθεσή του δύο οχήματα 4x4, κατάλληλο ρουχισμό, δύο ασύρματους αυτοκινήτου 

(έναν για κάθε αυτοκίνητο), τέσσερις φορητούς ασύρματους, δύο συσκευές GPS, τρία 

τηλεσκόπια, δέκα κιάλια, τέσσερις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές (δύο DSLR και δύο 
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compact), έναν τηλεφακό, μια συσκευή νυχτερινής όρασης, δύο ψηφιακές μηχανές βίντεο και 

λοιπό εξοπλισμό όπως: τρίποδα, τσάντες, θήκες, κάρτες μνήμης, μπαταρίες κτλ. Ο εξοπλισμός 

αυτός, ο οποίος χρησιμοποιείται και στο πλαίσιο των δράσεων περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης, είναι απαραίτητος στο τμήμα φύλαξης-επόπτευσης, καθώς δίνεται η 

δυνατότητα καλύτερης επόπτευσης της περιοχής από θέσεις θέας, αλλά και η δυνατότητα λήψης 

ευκρινέστερων φωτογραφιών. Επιπλέον, το τμήμα φύλαξης-επόπτευσης είναι εφοδιασμένο με 

ένα βενζινοκίνητο πυροσβεστικό συγκρότημα με μάνικα 25μ. και εκτοξευτή, δύο βυτία νερού 

500l, πυρίμαχες κουβέρτες, αντιπυρικές φόρμες, ψεκαστήρες πλάτης, μάσκες, γάντια, πριόνια, 

φτυάρια, κασμάδες, τσάπες, δύο αλυσοπρίονα, δύο φάρους αυτοκινήτου κτλ, τα οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν για την κατάσβεση μικρών εστιών φωτιάς ή την διάνοιξη του δασικού οδικού 

δρόμου σε περίπτωση ανάγκης. 

Οι δράσεις-ενέργειες του τμήματος φύλαξης-επόπτευσης χωρίζονται σε τέσσερις άξονες: 

1. Φύλαξη: Διενέργεια καθημερινών περιπολιών με σκοπό την πρόληψη και την αποτροπή των 

διαφόρων παράνομων δραστηριοτήτων 

2. Καταγραφή συμβάντων: Τήρηση βιβλίου συμβάντων με στοιχεία των περιστατικών 

(περιγραφή και τοποθεσία περιστατικών, ενέργειες για την αποτροπή τους κ.τ.λ.)  

3. Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση: Ενημέρωση επισκεπτών για τις επιτρεπόμενες και μη 

δραστηριότητες και για την αξία διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος της Οίτης 

4. Παρακολούθηση: Συμβολή στην καταγραφή στοιχείων πεδίου στο πλαίσιο των δράσεων 

παρακολούθησης ειδών 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας συμπληρώνονται τα εξής έντυπα: 

 Δελτίο Κίνησης Οχήματος: όπου καταγράφονται κάθε φορά οι διαδρομές που 

ακολουθούνται, το σύνολο των χιλιομέτρων που πραγματοποιούνται, καθώς και τα ονόματα 

του οδηγού και των επιβαινόντων ατόμων.  

 Βιβλίο Καταγραφής Συμβάντων: όπου καταγράφονται οι διαδρομές, κάθε είδους 

παράνομες και μη δραστηριότητες αλλά και γενικές παρατηρήσεις των εργαζομένων που 

συμμετέχουν στη φύλαξη. 



             ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

             ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ 
 

                 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

                «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»  

 

19 

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται ενημέρωση των δύο ηλεκτρονικών βάσεων 

δεδομένων (συμβάντων και κινήσεων) που τηρεί το τμήμα φύλαξης-επόπτευσης. Στη βάση 

δεδομένων των συμβάντων καταχωρούνται ανά ημέρα όλες οι δραστηριότητες (παράνομες και 

μη) που λαμβάνουν χώρα εντός της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ. και γίνονται αντιληπτές από το 

προσωπικό κατά τη διάρκεια της φύλαξης. Στη βάση δεδομένων των κινήσεων οχήματος 

καταγράφονται οι εκάστοτε διαδρομές που ακολουθούνται σε καθημερινή βάση με τα αντίστοιχα 

χιλιόμετρα που διανύονται. Τέλος, το όποιο φωτογραφικό υλικό, που λαμβάνεται από το 

προσωπικό φύλαξης-επόπτευσης, συγκεντρώνεται και αρχειοθετείται. 

Επιπλέον, το τμήμα φύλαξης-επόπτευσης συνεπικουρεί το τμήμα ενημέρωσης-

ευαισθητοποίησης. Οι φύλακες-επόπτες, όπως και τα προηγούμενα έτη, συμμετείχαν στις 

δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης έχοντας αναλάβει την ενημέρωση των μαθητών τόσο 

των νηπιαγωγείων, όσο και των μικρών τάξεων των Δημοτικών Σχολείων. 

    

Εικ. 3,4. Ορισμένες από τις δράσεις των φυλάκων-εποπτών κατά τη φύλαξη της περιοχής ευθύνης: συμβολή στην 

καταγραφή στοιχείων χλωρίδας-πανίδας (Εικ. 3) και ενημέρωση επισκεπτών (Εικ. 4). 
 

Αξίζει ακόμα να αναφερθεί ότι το τμήμα φύλαξης-επόπτευσης συμμετείχε σε δύο 

συνεδριάσεις του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Φθιώτιδας). Η πρώτη αφορούσε τον προγραμματισμό 

δράσεων-ενεργειών για την αντιπυρική περίοδο (Μάρτιος 2016) και η δεύτερη τον απολογισμό 

των δράσεων-ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κατά την αντιπυρική περίοδο αλλά και την 
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παράθεση προτάσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω πλημμύρων και χιονοπτώσεων 

(Νοέμβριος 2016). 

Όσον αφορά, πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα φύλαξης-επόπτευσης για το έτος 2016, 

πραγματοποιήθηκαν συνολικά 150 περιπολίες, όπως φαίνονται αναλυτικά ανά μήνα στο Σχήμα 

2, καλύπτοντας σχεδόν όλη την έκταση της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ. Ωστόσο, κατά τους μήνες 

Ιανουάριο-Μάρτιο και Δεκέμβριο η πρόσβαση στην περιοχή ήταν αρκετά περιορισμένη λόγω 

των δυσμενών συνθηκών που επικρατούσαν (ολισθηρότητα οδοστρώματος, χιονόπτωση, 

πεσμένοι κορμοί-κοτρώνες κτλ), με αποτέλεσμα ο αντίστοιχος αριθμός των περιπολιών την 

περίοδο αυτή να είναι μειωμένος. Επίσης, σημαντικό ρόλο στο μειωμένο αριθμό περιπολιών 

έπαιξε και η καθυστέρηση στη διευθέτηση της διαδικασίας χρηματοδότησης των λειτουργικών 

δαπανών του Φ.Δ. τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος του 2016, μετά τη λήξη της 

προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013 στις 31/12/2015. 

      

Εικ. 5,6. Οι περιπολίες εντός της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ. περιορίζονται κατά τους χειμερινούς μήνες εξαιτίας 

των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν. 
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Σχ. 2. Οι επισκέψεις του προσωπικού φύλαξης-επόπτευσης στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. ανά μήνα για το έτος 

2016. 

 

Όπως κάθε χρόνο, οι δραστηριότητες (παράνομες και μη), που καταγράφηκαν εντός της 

περιοχής ευθύνης του Φ.Δ. διαχωρίστηκαν στις εξής κατηγορίες: (1) υλοτομία, (2) εστίες φωτιάς, 

(3) κατασκήνωση εντός πυρήνα, (4) βόσκηση εντός πυρήνα, (5) κυνήγι, (6) επίσκεψη κυνηγών 

για εκπαίδευση σκύλων, (7) κίνηση ή στάθμευση οχημάτων εκτός δασικού δρόμου. 

Η κατανομή των παραπάνω δραστηριοτήτων, όπως αυτές καταγράφηκαν κατά το έτος 2016 

από το προσωπικό φύλαξης-επόπτευσης εντός της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ. παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 3 ανά μήνα: 
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Σχ. 3. Οι δραστηριότητες (παράνομες και μη) που καταγράφηκαν εντός της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ. για το έτος 

2016. 

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε τα εξής για κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων: 

1. Τα μεμονωμένα φαινόμενα υλοτομίας παρατηρήθηκαν εκτός του πυρήνα του Εθνικού 

Δρυμού Οίτης, και σε κάθε περίπτωση είχε δοθεί σχετική άδεια από τη Δασική Υπηρεσία. 

Εξαίρεση αποτέλεσε ένα περιστατικό υλοτομίας, για την οποία δεν υπήρχε σχετική άδεια από 

τη Δασική Υπηρεσία, αν και καταγράφηκε εκτός του Εθνικού Δρυμού. 

2. Οι αναμμένες εστίες φωτιάς που καταγράφηκαν αφορούν μικρές εστίες από επισκέπτες 

(κατασκηνωτές, βοσκούς, κυνηγούς κ.λ.π.) στους διαμορφωμένους χώρους αναψυχής, τις 

οποίες αρκετές φορές δεν φρόντιζαν να σβήσουν επιμελώς. Τόσο στους ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους αναψυχής, όσο και κατά μήκος του οδικού δασικού δικτύου 

παρατηρήθηκαν, ακόμη, ορισμένες μικρές σβησμένες εστίες φωτιάς, οι οποίες και 

καταγράφηκαν. 

3. Η κατασκήνωση επισκεπτών παρατηρήθηκε κατά κύριο λόγο τους μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο, στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού και συγκεκριμένα στο οροπέδιο Λιβαδιές και 
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στη Βρύση του Χόντζα, όπου υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι αναψυχής 

(τραπεζοκαθίσματα, βρύση-πηγή, ψησταριές). 

4. H βόσκηση εντός του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού παρατηρήθηκε τους μήνες Ιούλιο έως 

Σεπτέμβριο, περίοδο κατά την οποία οι κτηνοτρόφοι έχουν ανεβάσει τα κοπάδια τους στο 

βουνό. Τα ζώα που βοσκούσαν ήταν μεμονωμένα άτομα από αγελάδες, που είχαν ξεφύγει 

από το κοπάδι τους. Στην περίπτωση παρατήρησης μικρού κοπαδιού από βοοειδή γινόταν 

προσπάθεια εύρεσης του βοσκού.  

5. Τα φαινόμενα θήρας παρατηρήθηκαν εκτός του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού και κατά την 

κυνηγετική περίοδο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Δασικής Ρυθμιστικής Απαγορευτικής 

Διάταξης (Δ.Α.Δ.) θήρας 2016-2017.  

6. Καταγράφηκε ένα περιστατικό εκπαίδευσης κυνηγητικών σκύλων, εκτός πυρήνα Εθνικού 

Δρυμού, ενώ οι υπόλοιπες καταγραφές αφορούσαν επισκέψεις κυνηγών εντός πυρήνα 

Εθνικού Δρυμού, συνοδεία των κυνηγητικών σκυλιών τους είτε εντός των κλωβών είτε 

ελεύθερα στους διαμορφωμένους χώρους αναψυχής. 

7. Δεν καταγράφηκε κάποιο περιστατικό κίνησης οχημάτων εκτός δασικού οδικού δικτύου, 

παρά μόνο δύο περιστατικά στάθμευσης εκτός δασικού δρόμου. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν, 

όπως κάθε χρόνο, ροδιές από αυτοκίνητα σε περιοχές εκτός δασικού δρόμου, χωρίς όμως το 

προσωπικό φύλαξης-επόπτευσης να εντοπίσει τους παραβάτες. 

     

Εικ. 7,8. Ορισμένες από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που καταγράφονται από το τμήμα φύλαξης-επόπτευσης: 

υλοτομία (Εικ. 7) και μικρές σβησμένες εστίες φωτιάς (Εικ. 8).  
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, το προσωπικό του 

τμήματος φύλαξης-επόπτευσης δεν έχει ανακριτικά δικαιώματα, αλλά περιορίζεται στην παροχή 

συστάσεων και στη συνεπικουρία των αρμόδιων Αρχών. Έτσι, όταν παρατηρούνται παραβάσεις, 

και αφού γίνουν οι σχετικές συστάσεις, ειδοποιούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες (Δασική Υπηρεσία, 

Πυροσβεστική, Αστυνομία κ.λ.π.), οι οποίες είναι υπεύθυνες για την καταστολή των παράνομων 

δραστηριοτήτων. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι το ωράριο εργασίας δεν είναι δυνατόν να 

εκτελείται κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν 

εντοπιστεί πολλά κρούσματα παράνομων δραστηριοτήτων (π.χ. λαθροθηρία, λαθροϋλοτομία), 

ενώ είναι γνωστό ότι υπάρχουν, κυρίως τις νυχτερινές ώρες. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι για την εξασφάλιση της προστασίας της περιοχής 

ευθύνης, βασική προϋπόθεση είναι η άριστη συνεργασία του Φ.Δ. με όλες τις αρμόδιες 

υπηρεσίες. Κατά το 2016 το τμήμα φύλαξης-επόπτευσης ήταν σε συνεχή επικοινωνία κυρίως με 

τη Δασική Υπηρεσία ενημερώνοντας τους αρμόδιους υπαλλήλους τηλεφωνικώς για τις 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ., έτσι ώστε να 

προβούν στις ανάλογες ενέργειες. 

Συνοψίζοντας, όπως κάθε χρόνο, τα κύρια προβλήματα που αντιμετώπισε ο Φ.Δ. το 2016 

κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Φύλαξης-Επόπτευσης ήταν:  

 ο ανεπαρκής αριθμός των φυλάκων, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο, όπου απαιτείται 

εντατικοποίηση των περιπολιών με διπλές βάρδιες (πρωί – απόγευμα)  

 η απουσία ανακριτικών δικαιωμάτων 

 το αναποτελεσματικό ωράριο εργασίας 

 οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κυρίως, κατά τους χειμερινούς μήνες 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και παρά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν, η εφαρμογή του 

Σχεδίου Φύλαξης-Επόπτευσης για το 2016 κρίνεται αρκετά ικανοποιητική, καθώς η συχνή 

παρουσία των φυλάκων στην προστατευόμενη περιοχή λειτούργησε αποτρεπτικά σε πολλές 

περιπτώσεις παράνομων δραστηριοτήτων. Ωστόσο, η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές (κυρίως 

Δασική και Πυροσβεστική Υπηρεσία) και με τις διάφορες εθελοντικές ομάδες (ομάδα 
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καταδρομέων κ.α.), αλλά και με τους κατοίκους της περιοχής και γνώστες του βουνού κρίνεται 

απαραίτητη.  

Παρακάτω τίθενται ορισμένες προτάσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην 

επικαιροποίηση του Σχεδίου Φύλαξης-Επόπτευσης για το 2017, με κύριο στόχο την αποτροπή 

και καταστολή των παράνομων δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, προτείνεται η συνέχιση της 

μέχρι τώρα επιτυχούς συνεργασίας με τις συναρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιώντας ανά τακτά 

διαστήματα περιπολίες με μικτά κλιμάκια, έτσι ώστε να γίνεται καλύτερος έλεγχος και άμεση 

καταστολή των παράνομων δραστηριοτήτων και όχι απλή σύσταση και καταγραφή αυτών. 

Κρίνεται, επίσης, απαραίτητο κατά την θερινή περίοδο να πραγματοποιούνται διπλές βάρδιες 

(πρωί - απόγευμα), αλλά και οι περιπολίες των φυλάκων να γίνονται σε όλη την έκταση της 

περιοχής ευθύνης του Φ.Δ. οδικώς και πεζοπορικώς όπου κρίνεται δυνατό, ενώ το ωράριο των 

φυλάκων θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανά διαστήματα από το χωροχρονικό χαρακτήρα των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων που ασκούνται εντός της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ. Επιπλέον, η 

συνεχής επιμόρφωση - εκπαίδευση των φυλάκων με σεμινάρια σε θέματα που αφορούν τόσο την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών όσο και την περιβαλλοντική παρακολούθηση, θα βοηθήσει 

στην καλύτερη κατάρτιση τους και κατά συνέπεια στην αποτελεσματικότερη φύλαξη και 

προστασία της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ. Τέλος, απαραίτητο είναι ο χαρακτηρισμός της Οίτης 

σε Εθνικό Πάρκο με την έγκριση της επικαιροποιημένης Ε.Π.Μ. και την έκδοση Π.Δ., αφού με 

εξαίρεση τον Εθνικό Δρυμό, η υπόλοιπη περιοχή δεν προστατεύεται από κάποιο ισχυρό θεσμικό 

πλαίσιο. 
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3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ  

 

Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, στα πλαίσια ενημέρωσης-

ευαισθητοποίησης κοινού για τον Εθνικό Δρυμό Οίτης, αλλά και το βουνό της Οίτης γενικότερα, 

πραγματοποίησε εντός του έτους 2016 τις ακόλουθες δράσεις: 

 

Α. Εγκαίνια Κέντρου Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης και λειτουργία του  

Στις 26 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Κέντρου Ενημέρωσης (Κ.Ε.) 

του Φορέα Διαχείρισης, το οποίο στεγάζεται σε παραχωρημένη από τον Δήμο Λαμιέων αίθουσα 

του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Παύλιανης. Η αίθουσα έχει διαμορφωθεί κατάλληλα έτσι ώστε 

να λειτουργεί σαν ένα σύγχρονο Κέντρο Ενημέρωσης για όλες τις ηλικίες, με σκοπό την 

ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του κοινού για τη βιοποικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον του 

βουνού της Οίτης. 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. 

 

Εικ. 9. Εγκαίνια Κ.Ε. του Φ.Δ. στην Παύλιανη (26/2/2016)  
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Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016 το Κ.Ε. επισκέφθηκε πλήθος κόσμου, τόσο οργανωμένες ομάδες 

επισκεπτών, κατόπιν συνεννόησης με τον Φορέα Διαχείρισης, όσο και μεμονωμένοι επισκέπτες 

κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων στην Παύλιανη. Συγκεκριμένα, το Κ.Ε. ήταν ανοικτό στο κοινό:   

 Στις 14-15 Μαΐου 2016 κατά τη διεξαγωγή του ορεινού ποδηλατικού αγώνα (mountain bike) 

ITI EPIC 2016 

  Στις 5 Ιουνίου 2016 στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, καθώς 

και της εκδήλωσης προς τιμήν της μάχης στην Παύλιανη     

 Στις 27 Ιουλίου 2016 κατά την επίσκεψη Προσκόπων από την Αγ. Παρασκευή Αττικής 

 Στις 9 Οκτωβρίου 2016 κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ορεινού αγώνα τρεξίματος 

«Φιλοκτήτειος δρόμος»      

 Στις 23 Οκτωβρίου 2016 κατά την επίσκεψη του Ομίλου Φίλων Βουνού & Θάλασσας   

 Στις 27 Δεκεμβρίου 2016 κατά την επίσκεψη του 15ου Συστήματος Προσκόπων Αθηνών 

  

Εικ. 10. Επίσκεψη Προσκόπων από την Αγ. Παρασκευή Αττικής στο Κ.Ε. (27/7/2016) 

 

Επιπλέον, διάφορα σχολεία καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς επισκέφτηκαν το Κ.Ε. 

και ενημερώθηκαν από το προσωπικό του Φ.Δ. Στοιχεία με τα σχολεία που επισκέφτηκαν το 

Κ.Ε. και την περιοχή της Παύλιανης δίνονται σε σχετικό πίνακα σε επόμενη ενότητα. 
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Β. Διοργάνωση ημερίδων & εκδηλώσεων - συμμετοχή σε ημερίδες & εκδηλώσεις άλλων 

φορέων  

Στις 21 Μαρτίου 2016 και με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Δασών, ο Φ.Δ. 

διοργάνωσε και πραγματοποίησε δενδροφύτευση, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Λαμίας, στον 

προαύλιο χώρο των Δημοτικών σχολείων Λουτρών Υπάτης και Κομποτάδων-Μεξιατών με τη 

συμμετοχή των μαθητών.    

 

Εικ. 11. Δενδροφύτευση με μαθητές στο Δημοτικό σχολείο Κομποτάδων-Μεξιατών (21/3/2016)   

 

Στις 4 Ιουνίου 2016 ο Φ.Δ. πραγματοποίησε εκδήλωση στα γραφεία του στα Λουτρά Υπάτης με 

θέμα τις αειφορικές μεθόδους καλλιέργειας και τη διατήρηση των παραδοσιακών σπόρων και 

ντόπιων ποικιλιών, που αποτελούν σημαντικό κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος. Η εκδήλωση 

έγινε σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων του Δάσους (ΟΜ.ΦΙ.ΔΑΣ.), το Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Στυλίδας-Υπάτης και την εναλλακτική κοινότητα 

Πελίτι, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.  
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Εικ. 12. Εκδήλωση με Πελίτι στα γραφεία του Φ.Δ. στα Λουτρά Υπάτης (4/6/2016)   

 

Από τις 11 έως τις 19 Ιουνίου 2016 ο Φ.Δ. συμμετείχε με ενημερωτικό περίπτερο στην 50η 

Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Καθ’ όλη την εβδομάδα που διήρκεσε η Έκθεση, το προσωπικό 

του Φ.Δ. ενημέρωνε τους ενδιαφερόμενους, παρέχοντας δωρεάν έντυπο υλικό, για την πλούσια 

βιοποικιλότητα της Οίτης, αλλά και για τις δράσεις του τα τελευταία χρόνια, θέλοντας να 

αναδείξει με αυτόν τον τρόπο τόσο το φυσικό περιβάλλον και τις ομορφιές του βουνού, όσο και 

το έργο του Φ.Δ.   

 

Εικ. 13. Το ενημερωτικό περίπτερο του Φ.Δ. στην 50η Π.Ε.Λ. (11-19/6/2016)  
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Στις 10 Ιουλίου 2016 ο Φ.Δ. συμμετείχε με ομιλία στην ενημερωτική ημερίδα της Ανώνυμης 

Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ, Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Ο.Α.Σ.Ε.), στην 

Παύλιανη, για το Πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020. Συγκεκριμένα, το 

προσωπικό του Φ.Δ. παρουσίασε τις προτεινόμενες δράσεις του Φ.Δ. που θα μπορούσαν να 

ενταχθούν στο εν λόγω Πρόγραμμα.  

 

Εικ. 14. Ημερίδα του Ο.Α.Σ.Ε. στην Παύλιανη (10/7/2016)     

 

Στις 19 Αυγούστου 2016 ο Φ.Δ. συμμετείχε με ομιλία σχετικά με το Κ.Ε. και τη λειτουργία του 

στην εκδήλωση με θέμα «Δημοτικό σχολείο Παύλιανης: 100 χρόνια ζωής - Το χτες και το 

σήμερα», που διοργάνωσε ο Μορφωτικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Παύλιανης,  στο πλαίσιο 

εκδηλώσεων για το καλοκαίρι 2016.  

    

Στις 15 Οκτωβρίου 2016 προσωπικό του Φ.Δ. πραγματοποίησε εθελοντικό καθαρισμό στον 

Εθνικό Δρυμό Οίτης, μαζί με υπαλλήλους της εταιρίας Booking.com από την Αθήνα, κατόπιν 

σχετικού αιτήματός της. Αρχικά έγινε μια σύντομη ενημέρωση των υπαλλήλων της εταιρίας 

σχετικά με την αξία προστασίας του βουνού, στα γραφεία του Φ.Δ. στα Λουτρά Υπάτης, και στη 

συνέχεια πραγματοποιήθηκε καθαρισμός σε χώρους αναψυχής και άλλες θέσεις που υπέδειξε το 

προσωπικό του Φ.Δ. στο βουνό.   
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Εικ. 15. Εθελοντικός καθαρισμός στην Οίτη (15/10/2016)      

 

Από τις 20 έως τις 23 Οκτωβρίου 2016 προσωπικό του Φ.Δ. εκπροσώπησε τον Φ.Δ. στο 8ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας στην Θεσσαλονίκη με αναρτημένη ανακοίνωση (poster) με 

τίτλο «Δράσεις παρακολούθησης-διαχείρισης του Φ.Δ.Ε.Δ.Ο.». 

  

Στις 13 Νοεμβρίου 2016 το προσωπικό του Φ.Δ. πραγματοποίησε δράσεις ενημέρωσης-

ευαισθητοποίησης για την Οίτη, κατά την επίσκεψη του Φυσιολατρικού Ομίλου Βόλου "Ο Παν" 

στην Υπάτη. Συγκεκριμένα, ενημέρωσε-ξενάγησε τους ενδιαφερόμενους στους χώρους του 

Μ.Φ.Ι.Ο. και στη συνέχεια τους συνόδευσε σε περίπατο σε μονοπάτι της περιοχής (μονοπάτι 

Φαρμακίδων).      

 

Εικ. 16. Ενημέρωση-ξενάγηση του Φυσιολατρικού Ομίλου Βόλου "Ο Παν" στο Μ.Φ.Ι.Ο. (13/11/2016)      
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Στις 3 Δεκεμβρίου 2016 προσωπικό του Φ.Δ. συμμετείχε στην ημερίδα με θέμα «Φυσικό 

περιβάλλον και ανθρώπων έργα στη Βυζαντινή Υπάτη», που διοργάνωσε το Κ.Π.Ε. Στυλίδας – 

Υπάτης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας και η 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας στην Υπάτη. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, 

προσωπικό του Φ.Δ. ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς για τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες 

που πραγματοποιεί κατά τις ενημερωτικές του επισκέψεις στα σχολεία της περιοχής.     

 

Εικ. 17. Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τις δραστηριότητες που υλοποιεί ο Φ.Δ. στα σχολεία (3/12/2016)  

 

Γ. Ενημερώσεις σε σχολεία της περιοχής 

Προσωπικό του Φ.Δ. υλοποίησε κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016 πλήθος δράσεων 

ενημέρωσης σχετικά με την Οίτη σε σχολεία και νηπιαγωγεία της περιοχής. Συγκεκριμένα, η 

ενημέρωση έγινε σε 25 νηπιαγωγεία, 14 δημοτικά σχολεία, δυο γυμνάσια και ένα λύκειο της 

περιοχής και σε συνολικά περίπου 1.710 μαθητές με τους δασκάλους και τους καθηγητές τους. 

Προσωπικό του Φ.Δ. επισκέφθηκε τα περισσότερα από αυτά, ενώ αρκετά σχολεία επισκέφτηκαν 

το Κέντρο Ενημέρωσης του Φ.Δ. στην Παύλιανη. Ορισμένα σχολεία επισκέφθηκαν το Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας της Οίτης, κατόπιν συνεννόησης με το Δασαρχείο Λαμίας, στο οποίο έγινε 

ενημέρωση-ξενάγηση από το προσωπικό του Φ.Δ., ενώ ένα νηπιαγωγείο, το Νηπιαγωγείο των 
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Λουτρών Υπάτης, επισκέφτηκε τα γραφεία του Φ.Δ. στα Λ.Υπάτης για ενημέρωση. Σε πολλές 

περιπτώσεις η ενημέρωση των μαθητών στην Παύλιανη, στα Λουτρά Υπάτης, ή στην Υπάτη 

συνδυάζονταν με εκπαιδευτική εκδρομή σε μονοπάτι της περιοχής, συνοδεία του προσωπικού 

του Φ.Δ., για να έρθουν τα παιδιά πιο κοντά στην φύση. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις 

επισκέψεις του προσωπικού του Φ.Δ. στα σχολεία φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα: 

 

Ημερομηνία Σχολείο Τάξη Μαθητές 

19-1-2016 28
ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας  33 

5-2-2016 26
ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας  44 

16-2-2016 14
ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας  40 

17-2-2016 5
ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας  32 

19-2-2016 2
ο
 Νηπιαγωγείο Στυλίδας  32 

8-3-2016 11
ο
 Δημοτικό σχολείο Λαμίας Α,Β,Γ΄ 120 

11-3-2016 
Δημοτικό σχολείο 

Κομποτάδων-Μεξιατών 
Α-ΣΤ΄ 40 

12-4-2016 16
ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας  30 

30-9-2016 7
ο
 Δημοτικό σχολείο Λαμίας Γ΄ 40 

7-10-2016 9
ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας  26 

11-10-2016 20
ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας  36 

12-10-2016 6
ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας  55 

19-10-2016 30
ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας  12 

1-11-2016 4
ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας  12 

3-11-2016 13
ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας  26 

9-11-2016 
21

ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας 

(Σταυρός) 
 30 

22-11-2016 
5

ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας  

(Ν. Μαγνησία) 
 31 

23-11-2016 2
ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας  14 
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24-11-2016 10
ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας  29 

28-11-2016 
22

ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας  

(Ροδίτσα) 
Α,Β,Ε,ΣΤ΄ 23 

28-11-2016 7
ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας  138 

29-11-2016 Νηπιαγωγείο Γραμμένης  9 

30-11-2016 1
ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας  20 

6-12-2016 
11

ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας 

(Αφανός) 
 30 

7-12-2016 18
ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας  17 

8-12-2016 15
ο
 Νηπιαγωγείο Λαμίας  12 

ΣΥΝΟΛΟ 931 

 

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις σχολείων στο Κέντρο Ενημέρωσης του Φ.Δ. στην 

Παύλιανη, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Οίτης και στα γραφεία του Φ.Δ. στα Λουτρά 

Υπάτης, φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες αντίστοιχα: 

 

Ημερομηνία Σχολείο Τάξη Μαθητές 

29-2-2016 
11

ο
 Δημοτικό σχολείο 

Λαμίας 
ΣΤ΄ 49 

16-3-2016 
3

ο
 Γυμνάσιο & 3

ο
 Λύκειο 

Λαμίας 
Β΄ 40 

15-4-2016 
16

ο
 Δημοτικό σχολείο 

Λαμίας 
Α-Δ΄ 100 

15-4-2016 5
ο
 Γυμνάσιο Χαλκίδας Α΄& Β΄ 38 

17-5-2016 Νηπιαγωγείο Αμφίκλειας  32 

17-5-2016 

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 

(Τμήμα Δασοπονίας & 

Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος) 

 30 

19-5-2016 
1

ο
 Δημοτικό σχολείο 

Λαμίας 
Δ-ΣΤ΄ 83 

20-5-2016 
2

ο
 Δημοτικό σχολείο 

Λαμίας 
Γ΄ 30 
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26-5-2016 
Δημοτικό σχολείο 

Αμφίκλειας 
Γ΄ & Δ΄ 30 

6-6-2016 

Δημοτικό Σχολείο 

Γοργοποτάμου και 4
ο
 

Δημοτικό σχολείο Λαμίας 

Δ΄ & Ε΄ 45 

13-6-2016 Νηπιαγωγείο Ανθήλης  10 

27-7-2016 
Πρόσκοποι από Αγ. 

Παρασκευή Αττικής 
 20 

27-12-2016 
15

ο
 Σύστημα Προσκόπων 

Αθηνών 
 41 

ΣΥΝΟΛΟ 548 

 

 

Ημερομηνία Σχολείο Τάξη Μαθητές 

30-3-2016 
16

ο
 Δημοτικό Σχολείο 

Λαμίας 
B΄ & Δ΄ 52 

11-5-2016 
Δημοτικό Σχολείο 

Γοργοποτάμου 
Δ-ΣΤ΄ 48 

13 & 14-10-

2016 

7
ο
 Δημοτικό Σχολείο 

Λαμίας 
A,B,Δ΄ 112 

ΣΥΝΟΛΟ 212 

 

  

Ημερομηνία Σχολείο Τάξη Μαθητές 

24-5-2016 
Νηπιαγωγείο Λουτρών 

Υπάτης 
 19 
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 Εικ. 18-21. Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης μαθητών κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016  

 

Δ. Δημοσίευση ενημερωτικών άρθρων και δελτίων τύπου  

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 το προσωπικό του Φ.Δ. έγραψε και έδωσε για δημοσίευση σε 

τοπικά Μ.Μ.Ε. τα πιο κάτω άρθρα:  

 

Τίτλος άρθρου 
Εφημερίδα/Ηλεκτρονικό 

περιοδικό 

Ημερομηνία 

δημοσίευσης 

Εσείς πόσο καλά γνωρίζετε 

την Οίτη… ευκαιρία να την 

μάθετε! 

www.mag24.gr 22/2/2016 

Εγκαινιάζεται το Κέντρο Πρωινά Νέα 23/2/2016 
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Ενημέρωσης του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Οίτης 

Εγκαίνια του Κέντρου 

Ενημέρωσης για το φυσικό 

περιβάλλον της Οίτης 

www.mylamia.com 18/2/2016 

Εγκαίνια Κέντρου 

Ενημέρωσης Εθνικού Δρυμού 

Οίτης στην Παύλιανη 

www.altpressfthiotida.com 17/2/2016 

Εγκαίνια την Παρασκευή 

στην Παύλιανη 
www.ilamia.gr 22/2/2016 

Εγκαίνια Κέντρου 

Ενημέρωσης στην Οίτη 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ 26/2/2016 

Ακόμη ένας λόγος για να 

επισκεφθούμε την Παύλιανη 
www.mag24.gr 1/3/2016 

Εγκαίνια Κέντρου 

Ενημέρωσης στον Φ.Δ. Οίτης 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ 1/3/2016 

Επισκέψεις σχολείων στο 

Κέντρο Ενημέρωσης για την 

Οίτη 

www.lamiapost.gr 17/3/2016 

Δενδροφύτευση με αφορμή 

την Παγκόσμια Ημέρα 

Δασοπονίας 

www.lamiapost.gr 21/3/2016 

Δενδροφύτευση σε σχολεία με 

το Δασαρχείο Λαμίας 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ 24/3/2016 

Παύλιανη: Ημέρες 

λειτουργίας του «Κέντρου 

Ενημέρωσης για την Οίτη» 

www.mag24.gr 26/4/2016 

Φθιωτική Αναπτυξιακή και 

Φορέας Οίτης κοινό μέτωπο 

για την ανάπτυξη στην 

περιοχή 

www.mag24.gr 19/5/2016 

Οίτη: Έτοιμο το Κέντρο 

Ενημέρωσης για το "βουνό 

του Ηρακλή" 

www.greenagenda.gr 31/5/2016 

Εκδήλωση για την Παγκόσμια 

Ημέρα Περιβάλλοντος στα 

Λουτρά Υπάτης (Σάββατο 4 

Ιουνίου) 

www.altpressfthiotida.com 31/5/2016 

Εκδήλωση για την Παγκόσμια 

Ημέρα Περιβάλλοντος 
www.lamiapost.gr 31/5/2016 

Λειτουργία Κέντρου www.amfissaface.gr 1/6/2016 
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Ενημέρωσης για την Οίτη 

στην Παύλιανη 

Ο Φορέας Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Οίτης 

γιόρτασε την Παγκόσμια 

Ημέρα Περιβάλλοντος 

www.lamiapost.gr 6/6/2016 

Εκδήλωση για την Παγκόσμια 

Ημέρα Περιβάλλοντος 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ 8/6/2016 

Εκδήλωση «Δημοτικό 

σχολείο Παύλιανης: 100 

χρόνια ζωής – Το χτες και το 

σήμερα» (Παρασκευή 19 

Αυγ.) 

www.altpressfthiotida.com 18/8/2016 

Παύλιανη Φθιώτιδας, ένα 

παράθυρο στην Οίτη 
www.in.gr 28/9/2016 

Οίτη – Κέντρο Ενημέρωσης 

του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Οίτης 

www.eooa.gr  30/9/2016 

Σάββατο 15 Οκτωβρίου 

πραγματοποιήθηκε 

εθελοντικός καθαρισμός στο 

βουνό της Οίτης 

www.mylamia.com 20/10/2016 

Εθελοντικός καθαρισμός στο 

βουνό της Οίτης 
www.altpressfthiotida.com 20/10/2016 

Εθελοντικός καθαρισμός στο 

βουνό της Οίτης 
ΟΙΤΗ οι ρίζες μας Αυγ.-Σεπ.-Οκτ. 2016 

Εθελοντικός καθαρισμός στην 

καρδιά του Εθνικού Δρυμού 

Οίτης 

www.greenagenda.gr 21/10/2016 

 

Επιπλέον, διάφορα τοπικά Μ.Μ.Ε. έγραψαν και δημοσίευσαν ενημερωτικά άρθρα σχετικά με την 

Οίτη, όπως φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Τίτλος άρθρου Εφημερίδα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης/ προβολής 

3
ο
 Γυμνάσιο Λαμίας, 3

ο
 ΓΕΛ 

Λαμίας. «Φύση & άσκηση». 

Διασχολική εκπαιδευτική 

επίσκεψη στην Παύλιανη 

Ιστοσελίδα του 3
ου

 

Γυμνασίου Λαμίας 
20/3/2016 

Μια χρονιά γεμάτη μοναδικές www.mag24.gr 6/7/2016 

http://www.eooa.gr/
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εμπειρίες για τους μαθητές της 

Λαμίας 

Δράσεις περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης στην Φθιώτιδα 
www.efthia.gr 6/7/2016 

Οίτη, ο θησαυρός της Στερεάς 

Ελλάδας 
www.in.gr 21/9/2016 

Βερονίκη: Το αγριολούλουδο που 

δεν φυτρώνει πουθενά στον 

κόσμο, παρά μόνο στην Οίτη 

www.greenagenda.gr 16/12/2016 

 

Ε. Έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού (Newsletter) του Φ.Δ.  

Τον Δεκέμβριο του 2016 το προσωπικό του Φ.Δ. σχεδίασε και εξέδωσε το πρώτο ηλεκτρονικό 

περιοδικό (Newsletter) του Φ.Δ. με τις σημαντικότερες δράσεις που υλοποίησε ο Φ.Δ. καθ’ όλη 

τη διάρκεια του 2016, έχοντας ως σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού για θέματα που 

αφορούν το βουνό, αλλά και τις δράσεις του Φ.Δ.  

Είχαν προηγηθεί το 2015 τα αντίστοιχου περιεχομένου έντυπα Ενημερωτικά Δελτία #1, 2 και 3 

(ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ), τα οποία διανέμονταν δωρεάν προς ενημέρωση του κοινού.    

 

Ζ. Παραχώρηση ραδιοφωνικών συνεντεύξεων σχετικά με την Οίτη και τις δράσεις του Φ.Δ.  

Στις 30 Οκτωβρίου 2016 και στις 10 Δεκεμβρίου 2016 το προσωπικό του Φ.Δ. παραχώρησε 

ραδιοφωνικές συνεντεύξεις στον ΒHΜAFM 99,5 και στον SPORT24 Radio 103,3 αντίστοιχα, 

για την Οίτη και τις δράσεις που υλοποιεί ο Φ.Δ. στην περιοχή.    

 

Η. Συνεχής ανανέωση-εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του Φ.Δ. και προβολή δράσεών του 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης   

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016 η ιστοσελίδα του Φ.Δ. εμπλουτίστηκε με καινούρια στοιχεία. 

Συγκεκριμένα, τα νέα και οι ανακοινώσεις ανανεώνονταν σε τακτική βάση, έτσι ώστε η 

πληροφόρηση του κοινού να είναι συνεχής και άμεση. Τα Δελτία Τύπου, αλλά και άλλα 

ενημερωτικά κείμενα σχετικά με τις δράσεις και τα νέα του Φ.Δ. αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική 

σελίδα του Φ.Δ., καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook). Επιπλέον, μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ζητήθηκαν και δόθηκαν 
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απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα του κοινού, ενώ συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια σχετικά 

με την προστατευόμενη περιοχή και τον Φ.Δ. στο πλαίσιο πτυχιακών και μεταπτυχιακών 

εργασιών φοιτητών. 
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4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

Ο άξονας αυτός δράσεων περιλαμβάνει, κυρίως, τη διοικητική υποστήριξη και τη διαχείριση 

των οικονομικών του Φ.Δ. για την υλοποίηση των προαναφερθέντων δράσεων.  

Το προσωπικό του τμήματος διοίκησης το οποίο αποτελείται από 1 ΔΕ Διοικητικό Υπάλληλο 

και 1 ΠΕ Οικονομολόγο, υλοποίησε συλλογή, αρχειοθέτηση και αποστολή εγγράφων, καθώς και 

διοικητικές εργασίες όπως δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή κειμένων, τευχοποίηση διαφόρων 

εντύπων, αποστολή fax κ.α.  

Συγκεκριμένα, το τμήμα διοίκησης διεκπεραίωσε για το έτος 2016 τις εξής διοικητικές 

πράξεις ανά μήνα: 

Μήνας Εισερχόμενα έγγραφα Εξερχόμενα έγγραφα Διαύγεια 

Ιανουάριος 15 9 0 

Φεβρουάριος 5 48 28 

Μάρτιος 10 59 51 

Απρίλιος 11 18 0 

Μάιος 7 17 12 

Ιούνιος 13 10 0 

Ιούλιος 14 19 0 

Αύγουστος 5 3 0 

Σεπτέμβριος 7 9 0 

Οκτώβριος 3 57 53 

Νοέμβριος 15 9 0 

Δεκέμβριος 9 9 0 

Συνολικά 114 267 144 
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Επιπλέον, το τμήμα διοίκησης ανέλαβε τη σύνταξη των Πρακτικών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, το οποίο πραγματοποίησε εντός του 2016 συνολικά 10 συνεδριάσεις, από τις οποίες 

6 πραγματοποιήθηκαν δια περιφοράς, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων. Κατά τις 

συνεδριάσεις αυτές συζητήθηκαν συνολικά 62 θέματα και πάρθηκαν 57 αποφάσεις, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ Δ.Σ. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

Δ.Σ. 
ΑΡ. ΜΕΛΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

10-Φεβ-2016 108/10-02-2016 9 Δια περιφοράς 

25-Φεβ-2016 109/25-02-2016 6 Μετά από 2
η
 πρόσκληση 

23-Μαρ-2016 110/23-03-2016 9 Δια περιφοράς 

12-Απρ-2016 111/12-04-2016 3  Μετά από 3
η
 πρόσκληση 

24-Ιουν-2016 112/24-06-2016 3 Μετά από 3
η
 πρόσκληση 

14-Σεπτ-2016 113/14-09-2016 8  Δια περιφοράς 

22-Σεπτ-2016 114/22-09-2016 8 Δια περιφοράς 

23-Νοε-2016 115/23-11-2016 4 Μετά από 3
η
 πρόσκληση 

21-Δεκ-2016 116/21-12-2016 7 Δια περιφοράς 

29-Δεκ-2016 117/29-12-2016 7  Δια περιφοράς 

  

Αξίζει, επιπλέον, να αναφερθεί ότι ο Φ.Δ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του γνωμοδότησε 

για έργα ή δραστηριότητες, που βρίσκονται ή πρόκειται να γίνουν εντός της περιοχής ευθύνης 

του, κατά το στάδιο διαβούλευσης και αξιολόγησης των μελετών τους, ή έγκρισης των 

περιβαλλοντικών τους όρων. Συγκεκριμένα, εντός του έτους 2016 ο Φ.Δ. γνωμοδότησε για: 1) τα 

έργα που υλοποιούνται στην Οίτη στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ «Διατήρηση δασών και 

δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον “Εθνικό Δρυμό Οίτης” και στο “Όρος Καλλίδρομο” 

της Στερεάς Ελλάδας» (LIFE11 NAT/GR/1014), 2) τη διάνοιξη δασικών δρόμων Γ΄ κατηγορίας 

στο διακατεχόμενο δάσος «Πλακωτό» Τ.Κ. Φραντζή Δήμου Λαμίας και 3) την Ειδική 

Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 34,5 MW στη θέση “Τούρλα-Βλιτοτσούμαρο” (Δ. 
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Λαμιέων)».  Επιπλέον, υπέβαλλε αίτημα επέκτασης των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 

2000 «Εθνικός Δρυμός Οίτης» (GR2440004), στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την 

ένταξη νέων περιοχών στο Δίκτυο Natura 2000 και, τέλος, εξέφρασε αντιρρήσεις επί της αρ. 

πρωτ. οικ. 30511/15-6-2016 Απόφασης της Γενικής Δ/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής για την 

παράταση ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), μέχρι τη 

συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή της, για τη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων από την 

εταιρεία ΕΛΜΙΝ Α.Ε. σε θέσεις εντός των ισχυουσών Ο.Π. 157, 209, 398, 315, 372 και 387 της 

ευρύτερης περιοχής της Οίτης και εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαμιέων (πρώην 

Δήμων Υπάτης και Γοργοποτάμου).  

Όσον αφορά την οικονομική διαχείριση για το έτος 2016, έγινε παρακολούθηση της 

λογιστικής απεικόνισης των δαπανών που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού 

προγράμματος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» του 

Πράσινου Ταμείου, τήρηση μητρώου προσωπικού και μεταβολών, σύνταξη μισθοδοτικών 

καταστάσεων, εκκαθαρίσεις μισθών και ημερομισθίων, διενέργεια όλων των εισπράξεων και 

πληρωμών και καταχώρηση αυτών στα λογιστικά βιβλία του Φ.Δ., τήρηση των διαδικασιών για 

την προμήθεια αναλώσιμων ή παγίων υλικών (συγκέντρωση παραγγελιών, έρευνας αγοράς) και 

τήρηση των διαδικασιών παραλαβής, αποθήκευσης και χορήγησης αυτών, τήρηση ηλεκτρονικού 

και φυσικού αρχείου με παραστατικά έγγραφα και αποδεικτικά δαπανών, τήρηση των 

διαδικασιών απεικόνισης των οικονομικών πράξεων, τήρηση των υποχρεώσεων της 

ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, σύνταξη πινάκων εξειδίκευσης και εκτέλεσης 

προϋπολογισμού, ανάληψη αποφάσεων υποχρέωσης του Φ.Δ., τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων 

και σύνταξη μηνιαίων πινάκων με οικονομικά στοιχεία του Φ.Δ. προς ΓΛΚ και ΥΠΕΝ, εκτέλεση 

όλων των οικονομικών δοσοληψιών με Τράπεζες και ανάρτηση σχετικών πράξεων στο 

πρόγραμμα Διαύγεια. 

 


