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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το παρόν Δελτίου Τύπου αποτελεί μια συνοπτική έκθεση των πεπραγμένων του Φ.Δ. για το 

έτος 2019, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και βάσει της χρηματοδότησης που έλαβε. 

Αρχικά, παρατίθενται ορισμένα γενικά στοιχεία σχετικά με τον Φ.Δ. 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 του.



 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου 

(Φ.Δ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ιδρύθηκε με τον Ν. 3044/2002, βάσει των διατάξεων του Ν. 

2742/1999, με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης και σκοπό την 

προστασία και διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Οίτης και της ευρύτερης περιοχής του όρους 

Οίτη.  

Σύμφωνα με τον Ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α΄/20-2-2018), ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης 

μετονομάζεται σε Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και 

Μαλιακού Κόλπου και η χωρική αρμοδιότητά του αυξάνεται σημαντικά, περιλαμβάνοντας πλέον 

εκτός από την υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του περιοχή ευθύνης, και άλλες πέντε ακόμα 

περιοχές του Δικτύου Natura 2000, που αφορούν την Κοιλάδα Σπερχειού και τον Μαλιακό 

Κόλπο, καθώς επίσης τα όρη Καλλίδρομο, Όθρυ και Τυμφρηστό (Βελούχι). 

Συγκεκριμένα, η χωρική αρμοδιότητα του Φ.Δ. περιλαμβάνει συνολικά τις εξής οχτώ (8) 

περιοχές του Δικτύου Natura 2000: 

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 

1 GR2440004 ΕΖΔ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ 7.117,50 

2 GR2440003 ΕΖΔ ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 528,62 

3 GR2440007 ΖΕΠ 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ 

ΑΣΩΠΟΥ 13.211,28 

4 GR2440002 ΕΖΔ 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – 

ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ – ΜΕΣΟΧΩΡΙ 

ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 46.327,24 

5 GR2440005 ΖΕΠ 
ΚΑΤΩ ΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 

ΠΟΤΑΜΟΥ 10.990,54 

6 GR1430006 ΖΕΠ 
ΟΡΟΣ ΟΘΡΥΣ, ΒΟΥΝΑ ΓΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ 

ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ 31.234,40 

7 GR2430001 ΕΖΔ ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ (ΒΕΛΟΥΧΙ) 3.571,63 

8 GR2440006 ΕΖΔ ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ 6.734,46 
ΖΕΠ: Ζώνη Ειδικής Προστασίας  

ΕΖΔ: Ειδική Ζώνη Διατήρησης 

Σκίαση: Οι επιπλέον ΠΠ που προστέθηκαν στα όρια ευθύνης του ΦΔ με το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α΄) 
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Συνολικά η χωρική αρμοδιότητα του Φ.Δ. αυξάνεται από 19.835 ha σε 112.747 ha, δηλαδή 

σχεδόν εξαπλασιάζεται. Η νέα περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. εντοπίζεται εντός των ορίων 9 Δήμων, 

με το μεγαλύτερο τμήμα να ανήκει στον Δήμο Λαμιέων, και εντός 2 Περιφερειών (Στερεάς 

Ελλάδας, Θεσσαλίας), με το μεγαλύτερο τμήμα να ανήκει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και 

συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. Επιπλέον, ο Φ.Δ. έχει στην αρμοδιότητά 

του εκτός από ορεινά οικοσυστήματα (Οίτη, Καλλίδρομο, Τυμφρηστός, Όθρυ), ποτάμια 

οικοσυστήματα (Σπερχειός ποταμός) και θαλάσσια (Μαλιακός κόλπος). (Χάρτης 1) 

 

   Χάρτης 1. Χάρτης με τη νέα περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. 
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Επιπλέον, με το Ν. 4519/2018, μεταξύ άλλων, επικαιροποιούνται οι αρμοδιότητες των 

Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.), µε έμφαση στα ζητήματα τοπικής 

ανάπτυξης και διαβούλευσης, παράλληλα µε την περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 4, στις αρμοδιότητες των Φ.Δ.Π.Π. περιλαμβάνεται η 

υλοποίηση και παρακολούθηση των Σχεδίων Διαχείρισης για την αειφορική διαχείριση και 

προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, καθώς και η ανάληψη δράσεων και η 

αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για την ήπια τοπική ανάπτυξη στις προστατευόμενες 

περιοχές. Επίσης, οι Φ.Δ.Π.Π. μεριμνούν για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και 

περιβαλλοντικών στοιχείων, την κατάρτιση μελετών και τη διεξαγωγή ερευνών, καθώς και για 

την εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία Σχέδια Διαχείρισης. 

Σύμφωνα με την ίδια διάταξη οι Φ.Δ.Π.Π. παρέχουν αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις κατά τη 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν 

στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς επίσης είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων με δυνατότητα ίδρυσης και 

λειτουργίας κέντρων πληροφόρησης, έκδοσης ενημερωτικού υλικού και διοργάνωσης/ 

συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, σε συνέδρια, ημερίδες κτλ. Τέλος, οι 

Φ.Δ.Π.Π. οφείλουν να συνεργάζονται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την 

Επιτροπή «Φύση 2000», τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο δράσης τους για την 

εκπλήρωση του έργου τους. 

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: 

 ο Εθνικός Δρυμός Οίτης 

 οχτώ (8) Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 
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 δεκατέσσερα (14) Καταφύγια Άγριας Ζωής (ολόκληρα ή τμήματά τους) 

Επιπλέον, υπάρχουν τρεις (3) Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά – ΣΠΠ (Important Bird Areas 

– IBAs) στο όρος Οίτη (GR104), στην Κοιλάδα και Δέλτα του Σπερχειού και Μαλιακός Κόλπος 

(GR103) και στο όρος Όθρυς (GR102). 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισμένο Ν. 4685/2020 

(ΦΕΚ 92/Α΄), συστήνονται είκοσι τέσσερις (24) Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών (Μ.Δ.Π.Π.), οι οποίες θα υπάγονται στον νεοσύστατο Οργανισμό Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.) και θα ασκούν τις αρμοδιότητές τους 

βάσει των διατάξεων του Ν. 4685/2020. Ειδικότερα, όσον αφορά στον Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου, αυτός συγχωνεύεται με τον 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και μετατρέπεται σε Παράρτημα με έδρα 

παραρτήματος τα Λουτρά Υπάτης και έδρα του νέου συγχωνευμένου Φορέα την Αμφίκλεια. Ο 

νέος Φορέας μετονομάζεται σε Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Παρνασσού, Οίτης και 

Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, περιλαμβάνοντας τις Περιοχές του 

Δικτύου Natura 2000 των δύο συγχωνευόμενων Φ.Δ.Π.Π., που αναφέρονται στον παρακάτω 

πίνακα. Ωστόσο, μέχρι την έκδοση Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με την 

οποία να διαπιστώνεται η έναρξη άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ., οι 

υφιστάμενοι Φ.Δ.Π.Π. εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες τους βάσει του Ν. 4519/2018. 

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 

1 GR2440004 ΕΖΔ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ 7.117,50 

2 GR2440003 ΕΖΔ ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 528,62 

3 GR2440007 ΖΕΠ 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ 

ΑΣΩΠΟΥ 13.211,28 

4 GR2440002 ΕΖΔ 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – 

ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ – ΜΕΣΟΧΩΡΙ 

ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 46.327,24 

5 GR2440005 ΖΕΠ 

ΚΑΤΩ ΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 

ΠΟΤΑΜΟΥ 10.990,54 

6 GR2430001 ΕΖΔ ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ (ΒΕΛΟΥΧΙ) 3.571,63 

7 GR2440006 ΕΖΔ ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ 6.734,46 

8 GR2450001 ΕΖΔ ΟΡΗ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ  19.318,29 

9 GR2450008 ΖΕΠ ΟΡΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ 25.010,89 

10 GR2450002 ΕΖΔ ΟΡΟΣ ΓΚΙΩΝΑ  22.663,26 
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α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 

11 GR2450007 ΖΕΠ 

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΚΙΩΝΑ, ΧΑΡΑΔΡΑ ΡΕΚΑ, 

ΛΑΖΟΡΕΜΑ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ  10.561,50 

12 GR2410002 ΖΕΠ ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ  34.400,51 

13 GR2450005 ΕΖΔ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ 

ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ, 

ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ  18.626,65 

14 GR2410001 ΕΖΔ 

ΛΙΜΝΕΣ ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ – ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ 

ΑΛΙΑΡΤΟΥ  12.669,92 

 

Διοικητικό Συμβούλιο Φ.Δ. 

Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97601/12238 (ΦΕΚ 21/ΥΟΔΔ/2019) Απόφαση του Υπ. 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, συστάθηκε το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Δ., η σύνθεση 

του οποίου από τις 23/1/2019 και μέχρι σήμερα είναι η εξής: 

 

Τακτικά μέλη: 

1. Ρίζος Σπυρίδων (Πρόεδρος), εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

2. Παπαδούλης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος), εκπρόσωπος της επιστημονικής κοινότητας 

3. Σκούρας Αθανάσιος (Γραμματέας), εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών 

Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) 

4. Ρούλιας Ιωάννης, εκπρόσωπος των εμπλεκόμενων Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

5. Αποστολόπουλος Κων/νος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

6. Σολωμού Αλεξάνδρα, εκπρόσωπος της εν γένει επιστημονικής κοινότητας 

7. Νικόλαος Ζιάκας, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας 

 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Κουτσογιάννη Αμαλία-Μαρία, εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

2. Κυροδήμος Ηλίας, εκπρόσωπος της επιστημονικής κοινότητας 

3. Μάντακας Γεώργιος, εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 

(Μ.Κ.Ο.) 

4. Μακρής Ιωάννης, εκπρόσωπος των εμπλεκόμενων Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
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5. Καλτσογιάννης Γεώργιος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

6. Ρίζος Δημήτριος, εκπρόσωπος της εν γένει επιστημονικής κοινότητας 

7. Καραγεώργος Κων/νος, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας 

 

Προσωπικό Φ.Δ. 

Το προσωπικό του Φ.Δ. αποτελείται από τα εξής οχτώ (8) άτομα: 

 Δόντα Ευαγγελία, ΠΕ Δασολόγος 

 Σταμέλλου Σταυρούλα, ΠΕ Βιολόγος 

 Κατσαβριά Ειρήνη, ΠΕ Οικονομολόγος 

 Κουρεμένου Ελένη, ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος 

 Βλάχος Ευάγγελος, ΔΕ Φύλακας 

 Λιάπη Λαμπρινή, ΔΕ Φύλακας 

 Τσαούση Αγαθή, ΔΕ Φύλακας 

 Τσιάμη Παρασκευή, ΔΕ Ειδικός Δασικής Προστασίας 

Από αυτά, τρία (3) άτομα και συγκεκριμένα 1 ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος, 1 ΔΕ Φύλακας και 

1 ΔΕ Ειδικός Δασικής Προστασίας, προσλήφθηκαν το Δεκέμβριο του 2007 μέσω των 

διαδικασιών του ΑΣΕΠ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αρχική Λειτουργία και Διαχείριση 

της Προστατευόμενης Περιοχής Εθνικού Δρυμού Οίτης» του Ε.Π. «Περιβάλλον» (Γ΄ΚΠΣ). Τα 

υπόλοιπα πέντε (5) άτομα και συγκεκριμένα 1 ΠΕ Δασολόγος, 1 ΠΕ Βιολόγος, 1 ΠΕ 

Οικονομολόγος και 2 ΔΕ Φύλακες προσλήφθηκαν το Δεκέμβριο του 2011 μέσω των 

διαδικασιών του ΑΣΕΠ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση 

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

(ΕΣΠΑ 2007-2013). 

Μετά τη λήξη της χρηματοδοτικής περιόδου του ΕΣΠΑ οι συμβάσεις του προσωπικού του 

Φ.Δ. έχουν ανανεωθεί τρεις φορές. Η πρώτη μέχρι τις 31-12-2016 σύμφωνα με το άρθρο 14 του 

Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ 18/Α΄), η δεύτερη μέχρι 31-12-2017 σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α΄), ενώ μετά τη δημοσίευση του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α΄), σύμφωνα 

με το άρθρο 11, οι Φ.Δ.Π.Π. συνεχίζουν να απασχολούν το υφιστάμενο προσωπικό τους, που 
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απασχολείται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, μέχρι την ανάρτηση των οικείων οριστικών 

πινάκων κατάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 7. 

Η στελέχωση των τμημάτων του Φ.Δ. βάσει της υπ’ αριθ. 5 Απόφασης της 130
ης

/27-9-2018 

Συνεδρίασης του Δ.Σ., όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 9 Απόφαση της 134
ης

/20-2-2019 

Συνεδρίασης του Δ.Σ. παρουσιάζεται στο παρακάτω οργανόγραμμα: 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 

Ο Φ.Δ. από την στελέχωσή του και μετά χρηματοδοτείται κυρίως από κοινοτικούς πόρους 

(Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020), αλλά και από εθνικούς πόρους (Πράσινο 

Ταμείο και Τακτικό Προϋπολογισμό). Συγκεκριμένα
1
: 

 την περίοδο 2015-2019 χρηματοδοτήθηκε από: 

 το Πράσινο Ταμείο (μισθοδοσία προσωπικού) και τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 

κράτους (βασικές λειτουργικές δαπάνες) 

 την περίοδο 2020 και μέχρι σήμερα χρηματοδοτείται από: 

 το Πράσινο Ταμείο (μισθοδοσία προσωπικού) και τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 

κράτους (βασικές λειτουργικές δαπάνες) 

 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 υλοποιώντας την 

Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας 

Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 

Ειδών και Οικοτόπων» με αρχικό προϋπολογισμό 983.360,00 € 

                                                           
1
  Την περίοδο 2007-2009 χρηματοδοτήθηκε από: 
 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» (Ε.Π.ΠΕΡ.) στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ υλοποιώντας την Πράξη 

«Αρχική Λειτουργία και Διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής Εθνικού Δρυμού Οίτης» με αρχικό 
προϋπολογισμό 365.000,00 € 

Την περίοδο 2011-2015 χρηματοδοτήθηκε από: 
 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - Ήπειρο» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 

υλοποιώντας την Πράξη «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης» με αρχικό 
προϋπολογισμό 1.978.300,00 € 

 Τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου για τα έτη 2011 (30.000,00 €), 2012 (34.000,00 €), 
2013 (37.000,00 €), 2014-2015 (53.400,00 €) 



 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 Οι δράσεις που υλοποίησε το προσωπικό του Φ.Δ. από την στελέχωσή του μέχρι και 

σήμερα αναλύονται στη συνέχεια εκτενώς και 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. 

 



 

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», όπως 

επικαιροποιήθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών και άλλες διατάξεις», αποσκοπεί μεταξύ άλλων στη δημιουργία των προϋποθέσεων 

για την επίτευξη αποτελεσματικής διαχείρισης της περιοχής ευθύνης του.  

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.
 2

 

                                                           
2
 Στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του όρους Οίτη, η οποία υπήρξε μέχρι και τις 

αρχές του 2018 η περιοχή ευθύνης του Φ.Δ., έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής οι εξής μελέτες/δράσεις υπό 
την επίβλεψη του Φ.Δ.:  
• «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, διερευνήθηκαν σε 
προκαταρκτικό επίπεδο οι πληθυσμοί ορισμένων 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) 
Άλλες μελέτες και δράσεις 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 
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Μετά από σχετική πρόταση που συνέταξε και υπέβαλε ο Φ.Δ. τον Οκτώβριο του 2018, με 

την υπ’ Α.Π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6392/1-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΖ2Γ465ΧΙ8-1Η9) απόφαση 

της Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 

του ΕΣΠΑ 2014-2020 η Πράξη «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με αρχικό 

προϋπολογισμό 983.360,00 € και λήξη στις 31/12/2023. Η Πράξη που έχει ξεκινήσει να 

υλοποιείται αφορά δράσεις που στοχεύουν στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 

της νέας περιοχής ευθύνης του Φ.Δ. όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 4519/2018, και πιο 

                                                                                                                                                                                            
υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον 2013» του Πράσινου Ταμείου (Γκέτσιος 
& Μεταξόπουλος 2013). 

• Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης για την υποβολή φακέλου ένταξης Γεωπάρκου στο 
Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO (Σαραντάκος & Βλαχόπουλος 2015). 

• «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). 

 
Ειδικά όσον αφορά την  «Αντιμετώπιση της σύγκρουσης εκτατικής κτηνοτροφίας με το λύκο στο όρος Οίτη», την 

οποία ο Φ.Δ. ανέθεσε σε ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων («Καλλιστώ – Περιβαλλοντική Οργάνωση για την 
Άγρια Ζωή και τη Φύση»), αυτή περιλάμβανε τα εξής: 

• δράσεις παρακολούθησης για την αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με:  
 τη σύγκρουση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με το λύκο,  
 τη χαρτογράφηση της κατανομής και την εκτίμηση των πληθυσμιακών πυκνοτήτων του ζαρκαδιού, του 
φυσικού θηράματος του λύκου, καθώς έχει αποδειχτεί ότι όταν σε μια περιοχή οι πληθυσμοί των φυσικών 
θηραμάτων του λύκου, όπως το ζαρκάδι, το αγριογούρουνο και άλλα μικρά θηλαστικά, βρίσκονται σε καλά 
επίπεδα, συντελείται σημαντική μείωση των ζημιών στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο από το λύκο. 
• διαχειριστικές δράσεις για την άμεση εφαρμογή και παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών πρόληψης και 

περιορισμού των επιθέσεων από σαρκοφάγα, και συγκεκριμένα χορήγηση κατάλληλων ποιμενικών σκύλων 
(ελληνικών ποιμενικών σκύλων και ελληνικών μολοσσικών σκύλων φύλαξης κοπαδιών) σε επιλεγμένους, 
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, παραγωγούς. 

• δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης των παραγωγών, αλλά και του ευρύτερου κοινού για την εφαρμογή 
τόσο των μεθόδων πρόληψης, όσο και των διαθέσιμων θεσμικά κατοχυρωμένων χρηματοδοτικών μέσων 
ενίσχυσής τους.    

 
Όλες οι προαναφερθείσες μελέτες και δράσεις του Φ.Δ. πραγματοποιήθηκαν μέχρι και το 2015, καθώς μετά την 
λήξη της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013, ο Φ.Δ. χρηματοδοτούνταν μόνο για την κάλυψη της 
μισθοδοσίας του προσωπικού και των βασικών λειτουργικών δαπανών. 
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συγκεκριμένα στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των Οδηγιών 

92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή 

έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή 

προστασίας. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνονται σε τεσσάρα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ): 

 ΠΕ1: Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης με σκοπό την προβολή των δράσεων Πράξης 

του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

 ΠΕ2: Δράσεις δικτύωσης με άλλους Φ.Δ.Π.Π. και με άλλες (συν)αρμόδιες υπηρεσίες, 

οργανισμούς, καθώς και δράσεις ανάπτυξης επιστημονικής τεκμηρίωσης για την περιοχή 

ευθύνης του Φ.Δ. 

 ΠΕ3: Δράσεις παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων ή/ και εκπόνηση μελετών (τεχνικών και 

μη) 

 ΠΕ4: Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων 

οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ., οι οποίες αποτελούν και το 50% του 

προϋπολογισμού  

Το Τμήμα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Φ.Δ. αποτελείται 

από την ΠΕ Δασολόγο (υπεύθυνη Τμήματος) και την ΠΕ Βιολόγο, καθώς και από τρεις ΔΕ 

Φύλακες και μία ΔΕ Ειδικό Δασικής Προστασίας, οι οποίοι συμμετέχουν όποτε χρειαστεί σε 

ορισμένες δράσεις. Οι δράσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης που πραγματοποιεί το ίδιο το 

προσωπικό του Φ.Δ. δυσχεραίνονται από την υπο-στελέχωση του επιστημονικού προσωπικού σε 

συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των αρμοδιοτήτων του Φ.Δ. (μεγαλύτερος αριθμός 

γνωμοδοτήσεων, καταγγελιών κτλ) λόγω της διεύρυνσης των ορίων του Φ.Δ.  

Ωστόσο, παρά τις συνεχείς δυσκολίες, πραγματοποιούνται από το επιστημονικό προσωπικό 

τακτικές επισκέψεις στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. προκειμένου είτε να επιβλέψουν τις 

εργασίες πεδίου των διαφόρων εξειδικευμένων επιστημόνων στο πλαίσιο ερευνών που 

διεξάγονται στην περιοχή (π.χ. monitoring)  είτε για να συλλέξουν απαραίτητα στοιχεία 

χλωρίδας και πανίδας (καταγραφή ειδών χλωρίδας, παρακολούθηση πληθυσμού του τοπικού 

ενδημικού φυτικού είδους Veronica oetaea, παρατήρηση ορνιθοπανίδας, τοποθέτηση 

καταγραφικών φωτογραφικών διατάξεων για την παρακολούθηση ειδών πανίδας) είτε για την 

διενέργεια αυτοψιών σε έργα/δραστηριότητες που πρόκειται να γίνουν στην περιοχή.  
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Εικ. 1,2. Μερικές από τις δράσεις για την «Αντιμετώπιση της σύγκρουσης εκτατικής κτηνοτροφίας με το λύκο στο 

όρος Οίτη»: Συνέντευξη με βοσκούς σε στάνη εντός της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ. (Εικ. 1) και εργασίες πεδίου για 

την καταγραφή του πληθυσμού του ζαρκαδιού στην Οίτη (Εικ. 2).  

 

       
Εικ. 3. Από τη συμμετοχή του Φ.Δ. στις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) για το 

2019 στις εκβολές του Σπερχειού ποταμού. 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το επιστημονικό προσωπικό του Φ.Δ. είναι σε συνεχή επαφή-

επικοινωνία με διάφορους επιστήμονες-ερευνητές (κ. Καρέτσο, κ. Μάντακα, κ. Τσόπελα και 

άλλους ερευνητές του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», κα. Δεληπέτρου και κ. Δημητριάδη, βιολόγους-

ερευνητές Τμήματος Βιολογίας ΕΚΠΑ, κ. Τρίγκα, Επίκουρο Καθηγητή Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ηλιόπουλο, κα. Πετρίδου, κ. Παπαϊωάννου, κ. Αλιβιζάτο, κ. 

Τσιόπελα, και άλλους ειδικούς επιστήμονες Περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο.), αλλά και με στελέχη των 

Δασικών Υπηρεσιών της νέας διευρυμένης περιοχής ευθύνης του Φ.Δ., της Διεύθυνσης 
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Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Φθιώτιδας (Τμήμα Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας), της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας 

(Τμήμα Αλιείας), το Λιμεναρχείο Στυλίδας και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο συλλογής 

στοιχείων σχετικών με την νέα περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. 

 

    
Εικ. 4. Στο Δέλτα Σπερχειού κατά τη διάρκεια εργασιών πεδίου ομάδας εξειδικευμένων επιστημόνων στο πλαίσιο 

υλοποίησης δράσης για τις Βαλτοχελώνες της Πράξης του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

 

Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι το προσωπικό του Φ.Δ., τόσο το προσωπικό του Τμήματος 

Παρακολούθησης & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος όσο και το προσωπικό του Τμήματος 

Φύλαξης και του Τμήματος Οικονομικών & Διοίκησης, στο πλαίσιο επιμόρφωσης και συνεχούς 

κατάρτισής του σε θέματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και διαχείρισης, προσπαθεί να 

παρακολουθεί σχετικά σεμινάρια και ημερίδες, όπως τα παρακάτω για το έτος 2019: 

 Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις και τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-

2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, 26 Φεβρουαρίου 2019). 

 Σεμινάριο κατάρτισης της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, 

του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-

Υγροτόπων στο πλαίσιο του έργου LIFE ForestLife με θέμα «Καινοτόμες χρηματοδοτήσεις 

της διαχείρισης και αποκατάστασης των δασών σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000» 

(Αθήνα, 14 Μαρτίου 2019). 
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 Ημερίδα της Δ/νσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ 

σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα 

«Διμερής διάλογος με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

θέματα που αφορούν τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και 

την εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην Ελλάδα» (Αθήνα, 29 Μαρτίου 

2019). 

 11η συνάντηση εργασίας των πιστοποιημένων προστατευόμενων περιοχών στο βιώσιμο 

τουρισμό της Ομοσπονδίας EUROPARC θέμα «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Επιπτώσεις του 

Τουρισμού: Αναζητώντας μία βιώσιμη απάντηση» (Πράμαντα του Δήμου Βορείων 

Τζουμέρκων, 9-11 Απριλίου 2019). 

 Ημερίδα του Δήμου Λαμιέων σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. των ΟΤΑ (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας) και με τη 

συμμετοχή του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Ελληνικού 

Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) με θέμα «Ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στον 

Δήμο Λαμιέων – ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδος» (Λαμία, 19 Απριλίου 2019). 

 Εκπαιδευτική άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης του Λιμεναρχείου Στυλίδας (Στυλίδα, 14 

Μαΐου 2019).  

 Hμερίδα γνωριμίας και μεταφοράς του Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης Θαλάσσιων 

Απορριμμάτων MEDSEALITTER στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED (2014-

2020) – MEDSEALITTER (Ανάβυσσος, 6 Ιουνίου 2019) 

 Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της Δράσης Ε4 του 

έργου LIFE «Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό 

Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας» (LIFE ForOpenForests) 

(Υπάτη, 29 Ιουλίου 2019 - 3 Αυγούστου 2019). 
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 Ημερίδα του Φ.Δ. με θέματα «Κλιματική Αλλαγή, Επιπτώσεις στο Φυσικό Περιβάλλον» & 

«Μεταχρωματικό έλκος του Πλατάνου, η ασθένεια που απειλεί τα πλατανοδάση μας» 

(Λαμία, 3 Σεπτεμβρίου 2019). 

 Ημερίδα του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Νεολαίας Τσούκας σε συνεργασία 

με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Δήμο Μακρακώμης, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και τον Α.Σ. Φιστικοπαραγωγών 

Μάκρης με θέμα «Καλλιέργεια της Φιστικιάς και της Καρυδιάς» (Μακρακώμη, 8 Νοεμβρίου 

2019). 

 Σεμινάριο του έργου LIFE Natura Themis με θέμα «O Ρόλος των Φορέων Διαχείρισης και το 

Περιβαλλοντικό Έγκλημα» (Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2019). 

 Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της Δράσης Ε4 του 

έργου LIFE «Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό 

Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας» (LIFE ForOpenForests) 

(Αμφίκλεια, 27-28 Νοεμβρίου 2019). 

 1η συνάντηση του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για την 

Προστασία του Αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra) και της Αρκούδας (Ursus arctos)» που 

διοργάνωσε ο Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, στο οποίο συμμετέχουν εκτός από τον 

Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου, ο Φ.Δ. Εθνικού 

Πάρκου Βόρειας Πίνδου, ο Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, ο Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου 

Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου Αγράφων και Μετεώρων και ο Φ.Δ. Οροσειράς Ροδόπης 

(Άνω Πεδινά του Δήμου Ζαγορίου, 12-13 Δεκεμβρίου 2019). 
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2. ΦΥΛΑΞΗ – ΕΠΟΠΤΕΥΣΗ 

 

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

Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου (Φ.Δ.) πραγματοποιείται από το Τμήμα Φύλαξης, 

σύμφωνα με εγκεκριμένο από το Δ.Σ. Σχέδιο Φύλαξης, 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 προσπαθεί να πραγματοποιεί 

καθημερινές εκ περιτροπής περιπολίες σε όλη τη νέα περιοχή ευθύνης του Φ.Δ., όπως 

διαμορφώθηκε μετά την ψήφιση του Ν. 4519/2018. Οι βασικές διαδρομές που ακολουθούνται, 

βάσει και του πιο πρόσφατου Σχεδίου Φύλαξης, είναι οι εξής ανά περιοχή: 

Εθνικός Δρυμός Οίτης – Όρος Οίτη 

 Λουτρά Υπάτης – Καστανιά – Λιβαδιές – Λουτρά Υπάτης 

 Λουτρά Υπάτης – Παύλιανη – Λιβαδιές – Λουτρά Υπάτης 

 Λουτρά Υπάτης – Νεοχώρι – Λιβαδιές – Λουτρά Υπάτης 

Κοιλάδα και Εκβολές Σπερχειού Ποταμού – Μαλιακός Κόλπος 

 Λουτρά Υπάτης – Καστρί – Μάκρη – Μακρακώμη – Σπερχειάδα – Συκά – Αμαλώτα – 

Λουτρά Υπάτης  

 Λουτρά Υπάτης – Μεξιάτες – Κομποτάδες – Αμούρι – Λιανοκλάδι – Λουτρά Υπάτης  

 Λουτρά Υπάτης – Λαμία – Κόμμα – Ανθήλη – Εκβολές Σπερχειού – Ανθήλη – Λαμία – 

Λουτρά Υπάτης  

 Λουτρά Υπάτης – Λαμία – Αγία Μαρίνα – Εκβολές Σπερχειού – Ανθήλη – Λαμία – Λουτρά 

Υπάτης  
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 Λουτρά Υπάτης – Λαμία – Στυλίδα – Ράχες – Στυλίδα – Λουτρά Υπάτης 

 Λουτρά Υπάτης – Λαμία – παραλία Άγιου Σεραφείμ – παραλία Σκάρφειας – Αγία Τριάδα – 

Εκβολές Σπερχειού – Ανθήλη – Λαμία – Λουτρά Υπάτης  

Όρος Καλλίδρομο 

 Λουτρά Υπάτης – Λαμία – Ελευθεροχώρι – λίμνη Νευρόπολη – λίμνη Σουβάλα – 

Μενδενίτσα – Θερμοπύλες – Λαμία – Λουτρά Υπάτης 

 Λουτρά Υπάτης – Λαμία – Ελευθεροχώρι – λίμνη Νευρόπολη – λίμνη Σουβάλα – 

Ελευθεροχώρι – Λαμία – Λουτρά Υπάτης  

Όρος Όθρυ 

 Λουτρά Υπάτης – Λαμία – Ανάβρα – Ανεμογεννήτριες – Λαμία – Λουτρά Υπάτης  

Όρος Τυμφρηστός (Βελούχι) 

 Λουτρά Υπάτης – Καρπενήσι – Χιονοδρομικό Κέντρο – Καρπενήσι – Λουτρά Υπάτης 

 

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) και από το χωροχρονικό χαρακτήρα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

Κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Φύλαξης της περιοχής ευθύνης, ο Φ.Δ. απασχολεί πέντε 

άτομα: τρεις ΔΕ Φύλακες, μία ΔΕ Ειδικό Δασικής Προστασίας και μια ΠΕ Δασολόγο ως 

υπεύθυνη φύλαξης. Επίσης, για την κάλυψη των αναγκών του το Τμήμα Φύλαξης έχει στη 

διάθεσή του δύο οχήματα 4x4, ασύρματους αυτοκινήτου, συσκευές GPS, κιάλια, ψηφιακές 

φωτογραφικές μηχανές και λοιπό εξοπλισμό. Επιπλέον, το Τμήμα Φύλαξης είναι εφοδιασμένο με 

ένα βενζινοκίνητο πυροσβεστικό συγκρότημα, δύο βυτία νερού 500l, ψεκαστήρες πλάτης, 

πριόνια, φτυάρια, κασμάδες, αλυσοπρίονα κ.α. τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την 

κατάσβεση μικρών εστιών φωτιάς ή την διάνοιξη του δασικού οδικού δρόμου σε περίπτωση 

ανάγκης. Τέλος από το 2018 ο Φ.Δ. χρησιμοποιεί σύστημα διαχείρισης και εποπτείας στόλου 

οχημάτων του Φ.Δ. που βασίζεται στις τεχνολογίες Δορυφορικού Εντοπισμού Στίγματος (GPS) 

και το οποίο προσφέρει πολλές δυνατότητες, όπως εντοπισμό και εποπτεία στόλου οχημάτων, 
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ημερήσια κίνηση κάθε οχήματος (στάσεις, διαδρομές, χιλιόμετρα, υπερωρίες), συνολική κίνηση 

στόλου οχημάτων και μακροσκοπική εκτίμηση κόστους, σχεδιασμό και απεικόνιση σημείων 

ενδιαφέροντος, αναπαράσταση δρομολογίου (animation), αποστολή θέσης οχήματος ανά τακτά 

διαστήματα, αναφορές κίνησης οχημάτων (ημερήσιες ή συνολικές), αναφορά κόστους 

λειτουργίας οχήματος, ειδοποίηση χρηστών για τις επόμενες συντηρήσεις (service) των 

οχημάτων με βάση τα χιλιόμετρα που έχουν διανύσει και τις ώρες λειτουργίας κινητήρα. 

Οι δράσεις-ενέργειες του Τμήματος Φύλαξης 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 περιοχής 

ευθύνης. 

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. 

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται ενημέρωση των δύο ηλεκτρονικών βάσεων 

δεδομένων (συμβάντων και κινήσεων) που τηρεί το Τμήμα Φύλαξης. 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 
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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 και παραδίδεται σε μηνιαία 

βάση στον υπεύθυνο φύλαξης. 

Το προσωπικό του Τμήματος Φύλαξης κατά τις περιπολίες του καταγράφει διάφορες 

δραστηριότητες εντός της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ., όπως υλοτόμηση, θήρα, κατασκήνωση, 

βόσκηση εντός του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού, μικρές εστίες φωτιάς, επιχωματώσεις στην 

κοιλάδα του Σπερχειού ποταμού, ρίψη σκουπιδιών κ.α.), και ενημερώνει όποτε είναι απαραίτητο 

τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

Επιπλέον, το Τμήμα Φύλαξης συνεπικουρεί το Τμήμα Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης. 

Συγκεκριμένα συμμετέχει στις δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης έχοντας αναλάβει κυρίως 

την ενημέρωση των μαθητών των νηπιαγωγείων και τα τελευταία χρόνια και των δημοτικών 

σχολείων. 

    
Εικ. 5. Περιπολία στις εκβολές του Σπερχειού ποταμού. 

 

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι το προσωπικό του Τμήματος Φύλαξης συνέχισε τις 

προσπάθειες εντοπισμού εστιών προσβολής του μύκητα Ceratocystis platani, που έχει νεκρώσει 

χιλιάδες δένδρων πλατάνου της χώρας. Ο Φ.Δ. προκειμένου να συμβάλλει στην ανάσχεση της 

επέκτασης του παθογόνου, πέρα από τα προληπτικά μέτρα όπως ενημέρωση πολιτών και 

υπηρεσιών, ενέτεινε την επόπτευση στα πλατανοδάση του Σπερχειού για εντοπισμό τυχόν νέων 

προσβολών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων του 

ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» (Δρ. Π. Τσόπελας) και τα αρμόδια Δασαρχεία. 
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Εικ. 6,7. Εντοπισμός νέας εστίας προσβολής του μύκητα Ceratocystis platani στο πλατανοδάσος Μεξιατών στον 

Σπερχειό ποταμό. 

 

Αξίζει, ακόμα, να αναφερθεί ότι, εντός του 2019, το Τμήμα Φύλαξης κατέγραψε την ακριβή 

θέση σκουπιδιών και μπάζων σε όλη την περιοχή του Σπερχειού ποταμού, και έστειλε τα 

συλλεχθέντα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες. Μάλιστα, με πρωτοβουλία του Φ.Δ., 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση με φορείς της περιοχής και συγκεκριμένα με τη Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας, τον Δήμο Λαμιέων, τους Δασάρχες Λαμίας και Σπερχειάδας, την Αστυνομία 

και τον Λιμενάρχη Στυλίδας, με σκοπό την εξεύρεση λύσης στο υπαρκτό πρόβλημα της ρίψης 

απορριμμάτων στον Σπερχειό ποταμό και τον Μαλιακό κόλπο. 

 
Εικ. 8. Σκουπίδια και μπάζα στην περιοχή του Σπερχειού ποταμού που κατέγραψε το Τμήμα Φύλαξης. 
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Εικ. 9. Από τη συνάντηση με φορείς της περιοχής για το μείζον πρόβλημα της ρίψης απορριμμάτων στον Σπερχειό 

ποταμό και στον Μαλιακό κόλπο (20/3/2019). 

 

Τέλος, ο Φ.Δ. συμμετείχε, όπως κάθε χρόνο, στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου 

Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Φθιώτιδας) και του 

Δήμου Λαμιέων, για τον προγραμματισμό των δράσεων-ενεργειών της αντιπυρικής περιόδου του 

έτους, και ήταν σε συνεχή επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας 

για τυχόν απαγόρευση της κυκλοφορίας όποτε ήταν απαραίτητο. Επιπλέον, ο Φ.Δ. συμμετέχει 

στην Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ) της 

Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ  

 

Το Τμήμα Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης, στο οποίο συμμετέχει όλο το προσωπικό του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου 

(Φ.Δ.), με υπεύθυνη Τμήματος την ΔΕ Διοικητικό Υπάλληλο, στο πλαίσιο ενημέρωσης-

ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών για την ανάγκη προστασίας 

και αειφορικής διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής ευθύνης του, 

πραγματοποίησε εντός των τελευταίων χρόνων τις ακόλουθες δράσεις 

Α. Διοργάνωση ημερίδων & συμμετοχή σε ημερίδες – εκδηλώσεις άλλων φορέων  

Ο Φ.Δ. σε συνεργασία με σχολικές μονάδες της περιοχής, συμμετείχε στην εθελοντική 

περιβαλλοντική εκστρατεία «Let’s do it Greece 2019». Για μία ακόμα χρονιά φορείς, 

μαθητές και εκπαιδευτικοί, γίναμε μια μεγάλη οικογένεια εθελοντών, καθώς όλη η πρώτη 

εβδομάδα του Απριλίου ήταν αφιερωμένη στα σχολεία με τέσσερις κύριους άξονες: 

Περιβάλλον, Συνάνθρωπος, Κοινότητα, Φιλοζωία. Πιο συγκεκριμένα, στις 2 Απριλίου 2019 

επισκέφθηκε τα γραφεία του Φ.Δ. το 7ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας με συμμετοχή τριάντα 

παιδιών και δύο συνοδών εκπαιδευτικών. Το Δημοτικό Σχολείο αφού πρώτα ενημερώθηκε 

από υπαλλήλους του Φ.Δ. για την αγάπη που πρέπει να δείχνουμε στο περιβάλλον και τον 

καθοριστικό ρόλο που παίζει η Ανακύκλωση στην ζωή μας, συμμετείχε και διασκέδασε 

μαθαίνοντας μέσα από περιβαλλοντικό παιχνίδι για την ασφαλή περισυλλογή σκουπιδιών. 

Στις 3 Απριλίου 2019 υπάλληλοι του Φ.Δ. επισκέφθηκαν το 29ο Νηπιαγωγείο Λαμίας με 

συμμετοχή σαράντα δύο παιδιών και δύο νηπιαγωγών. Στους μικρούς εθελοντές έγινε 

ενημέρωση για την σωστή Ανακύκλωση μέσα από περιβαλλοντικό παραμύθι για την «κυρία 

Ανακύκλωση» και τον «Πέρι το Περιβάλλον». Στη συνέχεια διασκέδασαν κατασκευάζοντας 

φωλιές καθώς και ταΐστρες από ανακυκλώσιμα υλικά για τα μικρά πουλάκια. Το πρόγραμμα 

έκλεισε τοποθετώντας τις φωλιές τους στην αυλή του σχολείου προβάλλοντας την 

περιβαλλοντική τους ευαισθησία και διαδίδοντας παράλληλα το μήνυμα του εθελοντισμού 

και της συνεργασίας. Ο Φ.Δ. ετοίμασε και προσέφερε, ευχαριστώντας έτσι και τα δυο 

σχολεία για την συμμετοχή τους, δωράκια που κατασκευάστηκαν από ανακυκλώσιμα υλικά.  
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Εικ. 10-12. Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά 

(Εικ. 10). Τοποθέτηση φωλιών στην αυλή του 

σχολείου για τα μικρά πουλάκια (Εικ. 11). 

Αναμνηστικά δωράκια από τον Φ.Δ. στους μικρούς 

μαθητές από ανακυκλώσιμα υλικά (Εικ. 12). 

  

 

 

 

 

 

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 ο Φ.Δ. διοργάνωσε ημερίδα με θέματα «Κλιματική Αλλαγή, 

Επιπτώσεις στο Φυσικό Περιβάλλον» & «Μεταχρωματικό έλκος του Πλατάνου, η ασθένεια 

που απειλεί τα πλατανοδάση μας» στο βιοκλιματικό κτίριο της ΔΕΥΑ Λαμίας, με εισηγητές 

την κα. Α. Ρωμανού, Ερευνήτρια της NASA και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια 

και τον κ. Π. Τσόπελα, Δρ. Δασολόγο Φυτοπαθολόγο του Ινστιτούτου Μεσογειακών 

Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ». 

Στις 8 Νοεμβρίου 2019 ο Φ.Δ. συμμετείχε ως συνδιοργανωτής στην ημερίδα του 

Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Νεολαίας Τσούκας στην Μακρακώμη σε 

συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Δήμο Μακρακώμης, το Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και τον Α.Σ. 

Φιστικοπαραγωγών Μάκρης με θέμα «Καλλιέργεια της Φιστικιάς και της Καρυδιάς». 

Στις 11 Νοεμβρίου 2019 ο Φ.Δ. συμμετείχε με παρουσίαση σε σεμινάριο που διοργάνωσε το 

έργο LIFE Natura Themis στην Αθήνα με θέμα «O Ρόλος των Φορέων Διαχείρισης και το 

Περιβαλλοντικό Έγκλημα». 
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Β. Ενημέρωση και ξενάγηση στο Κέντρο Ενημέρωσης του Φ.Δ. στην Παύλιανη  

Εντός του 2019 προσωπικό του Φ.Δ. έκανε ενημέρωση-ξενάγηση στις παρακάτω ομάδες που 

επισκέφτηκαν το Κέντρο Ενημέρωσης του Φ.Δ. στην Παύλιανη:  

 Στις 21 Μαρτίου 2019 το Γυμνάσιο Μακρακώμης, συνολικά 35 παιδιά  

 Στις 9 Απριλίου 2019 το Γυμνάσιο Χαλκίδας, συνολικά 112 παιδιά 

 Στις 9 Μαΐου  2019 το ΕΠΑΛ Αταλάντης, συνολικά 30 άτομα  

 Στις 23 Μαΐου 2019 το 2
ο
 Νηπιαγωγείο Στυλίδας,  συνολικά 25 άτομα 

 Στις 29 Αυγούστου 2019 ομάδα ιατρικών επισκεπτών φαρμακευτικής εταιρείας, 

συνολικά 100 άτομα 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μετά την ενημέρωση, ακολούθησε περίπατος στο Παρκάκι της 

Παύλιανης με τη συνοδεία προσωπικού του Φ.Δ.    

Εκτός των παραπάνω ημερομηνιών, το Κέντρο Ενημέρωσης ήταν ανοικτό στο κοινό και 

άλλες ημερομηνίες, όπως:  

 Στις 21 Μαρτίου στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Δασών 

 Στις 6 Ιουνίου 2019 στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 

 Στις 12, 13, 14, & 16 Αυγούστου 2019 κατά την περίοδο εορτασμού του 

Δεκαπενταύγουστου 

     

Εικ. 13, 14. Ενημέρωση και ξενάγηση στο Κ.Ε. στην Παύλιανη στο 2
ο
 Νηπιαγωγείο Στυλίδας (Εικ. 13). Από 

την παρουσίαση του Φ.Δ. στο Γυμνάσιο Χαλκίδας (Εικ. 14). 
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Εικ. 15, 16. Ενημέρωση & ξενάγηση στο Κ.Ε. στην Παύλιανη του ΕΠΑΛ Αταλάντης. 

 

Γ. Ενημερώσεις σε σχολεία της περιοχής 

Προσωπικό του Φ.Δ. υλοποίησε κατά το 2019 πλήθος δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την 

Οίτη σε σχολεία και νηπιαγωγεία της περιοχής. Συγκεκριμένα, προσωπικό του Φ.Δ. 

ενημέρωσε  1041 μαθητές, μαζί με τους δασκάλους και καθηγητές τους, 22 σχολικών 

μονάδων (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία επί το πλείστον) της Λαμίας αλλά και της 

ευρύτερης περιοχής. Προσωπικό του Φ.Δ. επισκέφθηκε τα περισσότερα από αυτά, ενώ 

ορισμένα σχολεία επισκέφτηκαν το Κέντρο Ενημέρωσης του Φ.Δ. στην Παύλιανη και 

ενημερώθηκαν εκεί. Κάποια, ακόμη, σχολεία επισκέφθηκαν το πάρκο των Λουτρών Υπάτης, 

όπου βρίσκονται και τα γραφεία του Φ.Δ. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ενημέρωση των 

μαθητών στην Παύλιανη ή στα Λουτρά Υπάτης, συνδυάζονταν με εκπαιδευτική εκδρομή σε 

μονοπάτι της περιοχής, συνοδεία του προσωπικού του Φ.Δ. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με 

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

Ημερομηνία Σχολείο Τάξη Μαθητές 

24/1/2019 2ο Νηπιαγωγείο Λαμίας  22 

31/1/2019 7ο Δημοτικό Λαμίας Α & Β 70 

13/2/2019 2ο Νηπιαγωγείο Στυλίδας  20 

6/3/2019 15o Δημοτικό Σχολείο Λαμίας ΟΛΕΣ 120 

28/3/2019 14o  Νηπιαγωγείο Λαμίας  46 

3/4/2019 29ο Νηπιαγωγείο Λαμίας  42 

5/6/2019 21o Νηπιαγωγείο Λαμίας  33 

7/6/2019 20ο Νηπιαγωγείο Λαμίας  38 
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Ημερομηνία Σχολείο Τάξη Μαθητές 

10/6/2019 Ειδικό Σχολείο Λαμίας ΟΛΕΣ 52 

4/10/2019 18o Νηπιαγωγείο Λαμίας  18 

7/10/2019 4o Νηπιαγωγείο Λαμίας  18 

11/10/2019 6ο Νηπιαγωγείο Λαμίας  65 

6/11/2019 11o Nηπιαγωγείο Λαμίας  24 

20/11/2019 15ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας ΟΛΕΣ 140 

ΣΥΝΟΛΟ 708 

 

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

στην Παύλιανη και στα γραφεία του Φ.Δ. στα Λουτρά Υπάτης φαίνονται στους δυο πιο κάτω 

πίνακες αντίστοιχα: 

Ημερομηνία Σχολείο Τάξη Μαθητές 

21/3/2019 Γυμνάσιο Μακρακώμης Α1-Α2 35 

9/4/2019 Γυμνάσιο Χαλκίδας Α1-Α3 112 

9/5/2019 Επαγγελματικό Λύκειο 

Αταλάντης 

Β 30 

23/5/2019 2ο Νηπιαγωγείο Στυλίδας  25 

ΣΥΝΟΛΟ 202 

 

Ημερομηνία Σχολείο Τάξη Μαθητές 

21/2/2019 16o Δημοτικό Σχολείο Λαμίας Ε 30 

2/4/2019 7o Δημοτικό Σχολείο Λαμίας Α 35 

11/6/2019 25o Νηπιαγωγείο Ανθήλης  21 

13/6/2019 26ο Νηπιαγωγείο Λαμίας  45 

ΣΥΝΟΛΟ 131 
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Εικ. 17-20. Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης μαθητών κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019.  

 

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

του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

Η ιστοσελίδα του Φ.Δ. εμπλουτίζεται συνεχώς με καινούρια στοιχεία. Συγκεκριμένα, τα νέα 

και οι ανακοινώσεις ανανεώνονται 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. αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του Φ.Δ., καθώς και 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook). Επιπλέον, μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ζητούνται και δίνονται απαντήσεις σε 

διάφορα ερωτήματα και συμπληρώνονται ερωτηματολόγια σχετικά με την προστατευόμενη 

περιοχή και τον Φ.Δ.  

 

Ε. Φιλοξενία μεταπτυχιακής φοιτήτριας ERASMUS 

Ο Φ.Δ. φιλοξένησε για μεγάλο χρονικό διάστημα (από 12 Δεκεμβρίου 2019 έως 28 

Φεβρουαρίου 2020) και καθοδήγησε μεταπτυχιακή φοιτήτρια ERASMUS πανεπιστημίου της 
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Ολλανδίας (Πανεπιστήμιο του Twente), στο πλαίσιο διεξαγωγής έρευνας για την 

μεταπτυχιακή της εργασία με θέμα «Χαρτογράφηση των εποχικών αλλαγών στην παροχή 

οικοσυστημικών υπηρεσιών και των αλληλεπιδράσεών τους, μέσω ανάλυσης δικτύων» [A 

Bayesian Belief Network approach to map seasonal changes in ecosystem services trade-offs 

and synergies]. 

 

 
Εικ. 21. Από επίσκεψη της περιοχής μελέτης (πηγή Γοργοποτάμου) με την μεταπτυχιακή φοιτήτρια Aanchal 

Sood και στελέχη της ΔΕΥΑ Λαμίας.   
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4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

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

διαχείριση των οικονομικών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας 

Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου (Φ.Δ.) για την υλοποίηση των προαναφερθέντων δράσεων. 

Το προσωπικό του Τμήματος Οικονομικών & Διοίκησης αποτελείται από την ΠΕ 

Οικονομολόγο, η οποία είναι υπεύθυνη του Τμήματος, και την ΔΕ Διοικητικό Υπάλληλο, 

ενώ συνεπικουρούν η ΠΕ Δασολόγος και η ΠΕ Βιολόγος, κυρίως σε ότι αφορά την σύνταξη 

και υλοποίηση Τεχνικών Δελτίων Πράξεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και η 

ΔΕ Φύλακας (MSc Δασοπόνος), κυρίως σε ότι αφορά τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων για 

διάφορες υπό περιβαλλοντική αδειοδότηση δραστηριότητες εντός της περιοχής ευθύνης του 

Φ.Δ.  

Ενδεικτικά, εντός μόνο του 2019, το Τμήμα Οικονομικών & Διοίκησης υλοποίησε 

συλλογή, αρχειοθέτηση και αποστολή εγγράφων, σύνταξη πρακτικών παραλαβής, καθώς και 

διοικητικές εργασίες όπως δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή κειμένων, τευχοποίηση 

διαφόρων εντύπων, αποστολή fax κ.α. Συγκεκριμένα, διεκπεραίωσε για το έτος 2019 τις εξής 

διοικητικές πράξεις ανά μήνα: 

Μήνας 
Εισερχόμενα 

έγγραφα 

Εξερχόμενα 

έγγραφα 
Διαύγεια 

Ιανουάριος 29 5 7 

Φεβρουάριος 40 27 5 

Μάρτιος 35 32 11 

Απρίλιος 39 40 15 

Μάιος 52 37 14 

Ιούνιος 66 42 28 

Ιούλιος 59 66 35 

Αύγουστος 42 54 28 

Σεπτέμβριος 27 42 26 

Οκτώβριος 58 56 7 

Νοέμβριος 44 84 55 

Δεκέμβριος 70 63 53 

ΣΥΝΟΛΟ 561 548 284 
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Επιπλέον, το Τμήμα Οικονομικών & Διοίκησης ανέλαβε τη σύνταξη των Πρακτικών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο πραγματοποίησε ενδεικτικά εντός του 2019 συνολικά 20 

συνεδριάσεις Δ.Σ. και λήφθηκαν 211 αποφάσεις εκ των οποίων οι 110 αφορούσαν 

γνωμοδοτήσεις για διάφορες υπό περιβαλλοντική αδειοδότηση δραστηριότητες εντός της 

περιοχής ευθύνης του Φ.Δ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 
ΑΡ. ΜΕΛΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

11/01/2019 132 7  

12/2/2019 133 7 
ΝΕΟ Δ.Σ. (ΦΕΚ 

21/ΥΟΔΔ/23-01-2019) 

20/2/2019 134 7  

13/3/2019 135 7  

20/3/2019 136 7 ΕΚΤΑΚΤΟ 

17/4/2019 137 7  

22/5/2019 138 5  

29/5/2019 139 7  

14/6/2019 140 5  

20/6/2019 141 5  

9/7/2019 142 6  

12/7/2019 143 4  

19/7/2019 144 5  

9/8/2019 145 7  

3/9/2019 146 5  

13/9/2019 147 6  

27/9/2019 148 6  

7/11/2019 149 5  

29/11/2019 150 5  

18/12/2019 
151 5  
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Αξίζει, ακόμα, να αναφερθεί ότι ο Φ.Δ. συνέταξε, βάσει των οδηγιών του εποπτεύοντος 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 

Διοικητικού Συμβουλίου και Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φ.Δ., ο 

οποίος δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ 2822/Β΄/5-7-2019). 

Όσον αφορά την οικονομική διαχείριση, αυτή περιλαμβάνει παρακολούθηση της 

λογιστικής απεικόνισης των δαπανών που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο των 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται (ΕΣΠΑ), του Πράσινου Ταμείου 

(μισθοδοσίες προσωπικού), αλλά και στο πλαίσιο εκτέλεσης της επιχορήγησής του από τον 

τακτικό προϋπολογισμό (λειτουργικές δαπάνες), 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 και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Επιπλέον, μετά από υποβολή πρότασης του Φ.Δ. τον Οκτώβριο 2018, εντάχθηκε τον 

Ιούλιο 2019 η Πράξη «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032589 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΑΔΑ ΩΖ2Γ467ΧΙ8-1Η9), συνολικού 

προϋπολογισμού 983.360,00 € και διάρκεια μέχρι τις 31/12/2023. Η Πράξη που έχει 

ξεκινήσει να υλοποιείται αφορά δράσεις που στοχεύουν στην προστασία και διατήρηση της 

βιοποικιλότητας της νέας περιοχής ευθύνης του Φ.Δ., όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 

4519/2018, και πιο συγκεκριμένα στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και 
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ειδών των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη 

ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν 

επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνονται σε 

τεσσάρα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ): 

 ΠΕ1: Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης με σκοπό την προβολή των δράσεων 

Πράξης του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

 ΠΕ2: Δράσεις δικτύωσης με άλλους Φ.Δ.Π.Π. και με άλλες (συν)αρμόδιες υπηρεσίες, 

οργανισμούς, καθώς και δράσεις ανάπτυξης επιστημονικής τεκμηρίωσης για την περιοχή 

ευθύνης του Φ.Δ. 

 ΠΕ3: Δράσεις παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων ή/ και εκπόνηση μελετών 

(τεχνικών και μη) 

 ΠΕ4: Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και 

τύπων οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ., οι οποίες αποτελούν και το 50% του 

προϋπολογισμού 

Επιπλέον, ο Φ.Δ. συμμετείχε ως εταίρος στην υποβολή δύο προτάσεων προγραμμάτων 

LIFE (το LIFE REF-USE «Διαχείριση σκύλων και υποπροϊόντων ζωικού κεφαλαίου για τη 

μείωση του υβριδισμού λύκου-σκύλου και βελτίωση του πληθυσμού των νεκροφάγων 

πτηνών στην Ιταλία και την Ελλάδα» και το LIFE-OITI «Βελτίωση της βιοποικιλότητας του 

Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου μέσω Πράσινων 

Υποδομών και των IoTconcepts»), τα οποία αξιολογήθηκαν θετικά, ωστόσο δεν εγκρίθηκε η 

χρηματοδότησή τους. Τέλος, εντός του 2019, ολοκληρώθηκε με πρωτοβουλία του Φ.Δ., μετά 

από σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την 

Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. ΟΤΑ, η σύνταξη της «Στρατηγικής & Σχεδίου Δράσης για τη 

βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, για την πιστοποίηση της προστατευόμενης περιοχής του 

Όρους Οίτη ως βιώσιμου προορισμού με βάση την "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ" (ECST)», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην υποβολή φακέλου 

για την πιστοποίηση του Όρους Οίτη ως βιώσιμου προορισμού με βάση την ECST. 
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5. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού 

Κόλπου (Φ.Δ.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα και με το άρθρο 4 του 

πρόσφατα ψηφισμένου Ν. 4519/2018, παρέχει αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις κατά τη 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και των δραστηριοτήτων που 

εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του ή των έργων και δραστηριοτήτων οι επιπτώσεις των 

οποίων επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, το προστατευτέο αντικείμενο, καθώς επίσης παρέχει 

γνώμη μέσα σε τριάντα πέντε (35) ημέρες από την έγγραφη ενημέρωσή του από τις αρμόδιες 

αρχές για έργα ή δραστηριότητες που δεν υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης αλλά εμπίπτουν στα όρια ευθύνης του. Συγκεκριμένα, για το έτος 2019, ο Φ.Δ. 

συνέταξε τις εξής γνωμοδοτήσεις, κατόπιν αυτοψίας, όπως φαίνεται και στον παρακάτω 

πίνακα:  

Γνωμοδοτήσεις 

του Φ.Δ. εντός 

2019 

Θετικές 

απαντήσεις 

Αρνητικές 

απαντήσεις 

Πολύ μεγάλα 

έργα 

(κατηγορία 

Α1) 

Μεγάλα 

έργα 

(κατηγορία 

Α2) 

Μικρότερα 

έργα 

(κατηγορία 

Β) 

Γνωμοδοτήσεις σε 

έργα άνευ 

περιβαλλοντικής 

αδειόδοτησης 

93 93 0 1 7 71 14 

 

Οι παραπάνω γνωμοδοτήσεις αφορούσαν τις εξής δραστηριότητες/έργα: 

Δραστηριότητες/Έργα 
Κατηγορία 

Α1 

Κατηγορία 

Α2 

Κατηγορία 

Β 

Άνευ 

περιβαλλοντικής 

αδειόδοτησης 

Κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
 

 
2 

 

Εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκού σταθμού 
  61  

Εγκατάσταση συνεργείου   1  

Βελτίωση εδάφους 

αγροκτήματος 
  1  

Έργα αποχέτευσης και 

εγκαταστάσεων κοινού 

Βιολογικού Καθαρισμού 

Λυμάτων 

 1   

Οστρακοκαλλιέργεια  1   
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Δημοτικές γεωτρήσεις, 

πηγές και επιφανειακά 

ύδατα άρδευσης 

 1   

Εγκατάσταση και 

λειτουργία σταθμών 

τηλεφωνίας 

  2  

Χρησιμοποίηση 

επεξεργασμένης ιλύος στη 

γεωργία προερχόμενης 

από τη Ε.Ε.Λ. 

   10 

Πυρηνελαιουργείο – 

σπορελαιουργείο 
 1   

Εγκατάσταση κέντρου 

αποθήκευσης και 

διανομής αλατιού 

  1  

Εγκατάσταση μονάδας 

ΣΗΘΥΑ με καύση 

φυσικού αερίου 

  1  

Εγκατάσταση 

επαγγελματικού 

εργαστηρίου 

επεξεργασίας αμυγδάλων 

  1  

Λειτουργία πρατήριου 

ειδών ζαχαροπλαστικής 

με παρασκευαστήριο και 

καφέ 

  1  

Κατασκευή υπόγειου 

αρδευτικού δικτύου 
 1   

Ανόρυξη αρδευτικής 

γεώτρησης 
   4 

Εμπορικό κέντρο-

Υπεραγορά και Μεικτό 

πρατήριο ενέργειας και 

καυσίμων 

 1   

Τροποποίηση ΑΕΠΟ για 

τη βιομηχανία παραγωγής 

καλωδίων 

 1   

Οδικός άξονας Κεντρικής 

Ελλάδος 
1    

ΣΥΝΟΛΟ 1 7 71 14 

 


