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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ,
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ



Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης,
Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου

Ν.Π.Ι.Δ υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ

Διοικούνται από 7μελές ή 9μελές Διοικητικό συμβούλιο

4 άτομα φύλακες-επόπτες και έναν υπεύθυνος φύλαξης-επόπτευσης



Σκοπός φύλαξης της περιοχής ευθύνης του 
Φορέα Διαχείρισης

Ο σκοπός της φύλαξης είναι:

 η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην προστασία της

περιοχής ευθύνης του Φ.Δ. (σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 2742/1999

(ΦΕΚ 207/Α)).

Η φύλαξη έχει κυρίως προληπτικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα και σε

δεύτερο βαθμό κατασταλτικό.

Πρόθεση του Φ.Δ. είναι να επιδεικνύει καθημερινά με την παρουσία του

προσωπικού στο πεδίο, ότι υπάρχει συστηματική φύλαξη ώστε να

αποτρέπονται παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή.



Δράσεις – Ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά
τη διάρκεια της φύλαξης-επόπτευσης
Το Σχέδιο Φύλαξης έχει κατά βάση χωροχρονικό χαρακτήρα που 
υπαγορεύεται:
 από το χωροχρονικό χαρακτήρα των παράνομων δραστηριοτήτων



Δράσεις – Ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά
τη διάρκεια της φύλαξης-επόπτευσης
 από τις καιρικές συνθήκες 



Δράσεις – Ενέργειες που πραγματοποιούνται από
το τμήμα  φύλαξης-επόπτευσης

 Γενική κάλυψη της περιοχής ευθύνης με περιπολίες σύμφωνα με 
εβδομαδιαίο ή μηνιαίο πρόγραμμα (οδικώς και πεζοπορικώς)

 Έγκαιρος εντοπισμός παράνομων δραστηριοτήτων και ειδοποίηση των 
αρμόδιων υπηρεσιών

 Παροχή συστάσεων συμμόρφωσης στους παραβάτες

 Ενημέρωση επισκεπτών για τις επιτρεπόμενες και μη δραστηριότητες 
παρέχοντάς τους επιπλέον έντυπο ενημερωτικό υλικό

 Καταγραφή στο Βιβλίο Συμβάντων οποιουδήποτε συμβάντος λαμβάνει 
χώρα στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ.

 Τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων συμβάντων



Δράσεις – Ενέργειες που πραγματοποιούνται από
το τμήμα  φύλαξης-επόπτευσης

 Τήρηση Δελτίων Κίνησης Οχημάτων σε ημερήσια βάση των διαδρομών με 
τις χιλιομετρικές αποστάσεις

 Καταγραφή σε γεωγραφικό σύστημα συντεταγμένων του υπάρχοντος οδικού 
δικτύου

 Καταγραφή μέσω προγράμματος των διαδρομών και των διανυόμενων 
χιλιομέτρων σε πραγματικό χρόνο

 Συμμετοχή στις εργασίες συντήρησης των υποδομών, όπως καθαρισμός 
μονοπατιών για την εξασφάλιση τήρησης των απαραίτητων συνθηκών 
ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων.

 Συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων εποπτείας/περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης, στις δράσεις καταγραφής και παρακολούθησης της 
βιοποικιλότητας 



Ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν καταγραφεί
εντός της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης 

 Υλοτομία και μεταφορά ξυλείας (κυρίως από Απρίλιο έως Οκτώβριο)

 Θήρα ειδών (θηρεύσιμων και μη) (συνήθως κατά την κυνηγητική περίοδο, 
Αύγουστος έως Φεβρουάριο)

 Εκπαίδευση κυνηγητικών σκύλων (συνήθως εκτός κυνηγητικής περιόδου)

 Βόσκηση (Ιούνιο έως Οκτώβριο)

 Κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων εκτός οδικού δικτύου (κυρίως κατά τη θερινή 
περίοδο, από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο)

 Κατασκήνωση με μικρές εστίες φωτιάς (κυρίως κατά τη θερινή περίοδο, από Ιούνιο 
έως Σεπτέμβριο)

 Συλλογή αρωματικών φυτών (ρίγανη, τσάι) (κυρίως κατά τη θερινή περίοδο, από 
Ιούνιο έως Σεπτέμβριο)

 Απόρριψη σκουπιδιών (όλες τις εποχές)



Ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν καταγραφεί
εντός της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης 
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Τρόποι βέλτιστης αντιμετώπισης συμβάντων

Στην περίπτωση που εντοπιστεί κάποια παράνομη δραστηριότητα:

καταγράφονται όλες οι πληροφορίες που στοιχειοθετούν την παράβαση

(φωτογραφικό υλικό, καταγραφή πινακίδας αυτοκινήτου, στοιχεία παραβατών, στίγμα

GPS κτλ),

Άμεση προφορική ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών

 συντάσσεται σχετική αναφορά.

Σε κάθε περίπτωση οι φύλακες θα πρέπει να ενημερώνουν τους παρευρισκόμενους

για την ιδιότητα τους και το καθεστώς προστασίας που διέπει την εν λόγω περιοχή.



Προβλήματα που αντιμετωπίζει το τμήμα
φύλαξη-επόπτευση
 Η χωρική αρμοδιότητα του Φ.Δ. εξαπλασιάστηκε από 19.835 ha σε 114.459 ha χωρίς 
αντίστοιχη αύξηση του προσωπικού

 Εθνικός Δρυμός Οίτης

 8 Περιοχές του Δικτύου 
NATURA 2000

 10 Καταφύγια Άγριας 
Ζωής



Προβλήματα που αντιμετωπίζει το τμήμα
φύλαξη-επόπτευση

 Έλλειψη ανακριτικών καθηκόντων

Έλλειψη εγκεκριμένης Ειδική Περιβαλλοντικής Μελέτης και αντίστοιχη Κ.Υ.Α.

ή Π.Δ. όπου να γίνεται χαρακτηρισμός των ζωνών προστασίας

Έλλειψη Διαχειριστικών Σχεδίων

Περιορισμός στην κατανάλωση καυσίμων

Έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού (σκάφους)



Τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων

Στελέχωση Φ.Δ. με επιπλέον προσωπικό

η συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομία, Πυροσβεστική, 

δασικές και λιμενικές αρχές) και η πραγματοποίηση κοινών περιπόλων με 

δασικές και λιμενικές αρχές εντός των ορίων των περιοχών ευθύνης τους

Άμεση κατάρτιση ΕΠΜ και Διαχειριστικών Σχεδίων

Άρση του περιορισμού για την κατανάλωση καυσίμων



www.oiti.gr
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