Κύριοι στόχοι του Φορέα Διαχείρισης είναι:
▪ Η διατήρηση των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και γενικότερα
η προστασία του συνόλου της περιοχής.
▪ Η προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης.
▪ Η προσέλκυση επισκεπτών και η προβολή και ανάδειξη των αξιών της
προστατευόμενης περιοχής.
▪ Η αειφόρος χρήση των οικοσυστημάτων της προστατευόμενης
περιοχής και γενικότερα, η συμβατή με την προστασία και διατήρηση,
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης
περιοχής.
▪ Η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά
ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
Λίγα λόγια για το Φορέα...
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού είναι Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α.
Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται από
εκπροσώπους υπουργείων, υπηρεσιών, τοπικής αυτοδιοίκησης, Μ.Κ.Ο. και
ειδικούς επιστήμονες. Είναι αρμόδιος για τη διατήρηση, την προστασία και
διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού που ιδρύθηκε το 1938 μαζί με
αυτόν του Ολύμπου και αποτελεί έναν από τους παλαιότερους της Ελλάδας.
Η προστασία και διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού με
αναγνωρισμένη αξία για τη χλωρίδα, ορνιθοπανίδα και την άγρια πανίδα
γενικότερα, τους οικοτόπους, το τοπίο και τον πολιτισμό, είναι μια
σημαντική προτεραιότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Οι τύποι οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται
στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού
Παρνασσού GR2450005, θα καταγραφούν και θα παρακολουθηθούν στο
πλαίσιο του δικτύου NATURA 2000, το οποίο αποτελείται από δύο
κατηγορίες περιοχών: Τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την
Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EΟK και τους
Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), όπως ορίζονται στην Οδηγία
92/43/ΕΟΚ.
Τύποι οικοτόπων: 4090 (Ενδημικοί ορο-μεσογειακοί ερεικώνες), 6220
(Ψευδοστέππες με γράστεις και ετήσιες πόες), 6230 (Πλούσιοι σε είδη
λειμώνες με Nardus, σε πυριτικό υπόστρωμα της ορεινής περιοχής), 8140
(Βαλκανικοί λιθώνες), 8210 (Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με
χασμοφυτική βλάστηση), 9340 (Δάση αριάς), 9530 (Μεσογειακά δάση
πεύκης με ενδημικά είδη της μαύρης πεύκης), 9560 (Ενδημικά δάση της
Μεσογείου με αρκεύθους).
Χλωρίδα: Bupleurum capillare, Paeonia parnassica
Αμφίβια - Ερπετά: Bombina variegata, Triturus carnifex, Τestudo hermanni,
Testudo marginata
Θηλαστικά: Myotis blythi, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros (είδη νυχτερίδων)
Ασπόνδυλα: Lucanus cervus

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
Κανονισμός Λειτουργίας

(Εγκρίθηκε με την αριθμ. 165596/2994/85 απόφ. Υπ. Γεωργίας, ΦΕΚ 458/Β/85)

Α. Η παραμονή στο Δρυμό επιτρέπεται από την ανατολή μέχρι τη
δύση του ηλίου. Εξαιρούνται όσοι κατοικούν μόνιμα ή εποχιακά στα
θέρετρα «Καλάνια» και «Κρόκι» και μπορούν να διακινούνται
ελεύθερα, από και προς τις θέσεις αυτές, ολόκληρο το
εικοσιτετράωρο, χρησιμοποιώντας μόνο το δρόμο «Ασπρόχωμα Παλιοπαναγιά - Καλάνια».
Β. Το ελεύθερο παιχνίδι επιτρέπεται μόνο στους χώρους που έχουν
διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό.
Γ. Λόγω των διαφόρων κινδύνων που υπάρχουν στην περιοχή
(ρέματα, γκρεμοί, κ.λπ.), οι επισκέπτες για τη δική τους ασφάλεια,
δεν πρέπει να απομακρύνονται από τους καθορισμένους χώρους
αναψυχής και από τα ειδικά διαμορφωμένα μονοπάτια. Παιδιά κάτω
των 12 ετών πρέπει να συνοδεύονται.
Δ. Κατά την παραμονή μέσα στο Δρυμό δεν επιτρέπεται:
1) Η κυκλοφορία κάθε είδους τροχοφόρων στους δρόμους όπου
υπάρχουν εμπόδια και απαγορευτικά σήματα.
2) Η στάθμευση σε χώρους άλλους από τους ειδικούς χώρους
στάθμευσης αυτοκινήτων και τις ειδικές διαπλατύνσεις δρόμων.
3) Η χρησιμοποίηση του δικτύου δρόμων για κάθε είδους
δοκιμές και αγώνες αυτοκινήτων και δικύκλων, καθώς και η
ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας και εκκωφαντικών θορύβων.
4) Η καταστροφή ή απομάκρυνση τεχνικών έργων και υλικών του
Δρυμού.
5) Η μεταφορά κοπτικών εργαλείων, η κοπή δένδρων και
θάμνων, το ξερίζωμα και η συλλογή φυτών και γενικά κάθε φθορά
της βλάστησης.
6) Η συλλογή και η μεταφορά φυτοχώματος και καυσοξύλων.

7) Το άναμμα φωτιάς, παρά μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους
χώρους (ψησταριές), ύστερα από συνεννόηση με την τοπική
δασική αρχή.
8) Η κατασκήνωση με οποιαδήποτε μορφή (τροχόσπιτα, σκηνές,
κ.λπ.), στον πυρήνα του Δρυμού.
9) Η ελεύθερη κυκλοφορία οποιωνδήποτε ζώων που συνοδεύουν
επισκέπτες.
10) Η επίδειξη ή τοποθέτηση οποιωνδήποτε πινακίδων και σημάτων.
11) Η πώληση τροφίμων και άλλων αντικειμένων, καθώς και η, κατά
οποιονδήποτε τρόπο, έκθεση και διανομή αυτών.
12) Το κυνήγι κάθε ζώου, με οποιοδήποτε μέσο, σε όλη τη διάρκεια του
έτους, στον πυρήνα του Δρυμού, καθώς και σε απόσταση μέχρι 1.000
μέτρα από τους χώρους αναψυχής περιμετρικά και από τον άξονα του
δρόμου «Ασπρόχωμα - Παλιοπαναγιά».
13) Η αφαίρεση ή καταστροφή φωλιών, αυγών ή νεοσσών των πουλιών
και γενικά η ενόχληση και καταστροφή ειδών της πανίδας.
14) Η, κατά οποιονδήποτε τρόπο, ενόχληση των άλλων επισκεπτών.
15) Η τοποθέτηση σκουπιδιών σε χώρους άλλους από τα δοχεία
απορριμμάτων και η ρύπανση του χώρου γενικά.
16) Η πρόκληση ζημιών σε γεωλογικούς σχηματισμούς.
17) Η φωτογράφιση των επισκεπτών για εμπορικούς λόγους.
18) Η βοσκή κάθε ζώου στον πυρήνα του Δρυμού, καθώς και η
εγκατάσταση ποιμνιοστασίων και η βοσκή σε απόσταση μέχρι 500 μέτρα
από τους χώρους αναψυχής περιμετρικά και μέχρι 200 μέτρα από τον
άξονα του δρόμου «Ασπρόχωμα - Παλιοπαναγιά».
19) Η εγκατάσταση κυψελών μελισσοσμηνών, χωρίς άδεια της
υπηρεσίας.
Ε. Αρμόδιες Δασικές Αρχές για χρήσιμες πληροφορίες είναι το Δασαρχείο
Άμφισσας (τηλ.: 22650 28264) και το Δασαρχείο Λειβαδιάς (τηλ.: 22610
28306).
ΣΤ. Για τους παραβάτες του κανονισμού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Ν.Δ. 86/1969, του Ν.Δ. 996/1971, του Νόμου 177/1975 και του
Νόμου 998/1979.

