
 

 

Τν Τκήκα Δπόπηεπζεο-Φύιαμεο θαη Δθαξκνγώλ Γηαρείξηζεο ζηειερώλεηαη από 5 

θύιαθεο θαη πινπνηεί ην Σρέδην Φύιαμεο ππό ηελ θαζνδήγεζε ελόο δαζνιόγνπ. 

Σύκθωλα κε ην Σρέδην Φύιαμεο, ε πεξηνρή Απόιπηεο Πξνζηαζίαο θαη 

Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο (Εώλε Α΄) παξαθνινπζείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη νη 

πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο (Εώλε Β΄ & Γ΄) ην ιηγόηεξν δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

Έηζη έρνπλ δεκηνπξγεζεί 11 δηαδξνκέο, νη νπνίεο θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ηεο 

πεξηνρήο αξκνδηόηεηαο ηνπ Φ.Γ. θαη αθνινπζείηαη κεληαίν πξόγξακκα εθηέιεζεο 

ηωλ δηαδξνκώλ. Δθηόο από ηηο θαζεκεξηλέο πεξηπνιίεο, ε επόπηεπζε δηελεξγείηαη 

κε θηάιηα θαη ηειεζθόπηα από ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρέδην. 

Τν εκεξήζην πξόγξακκα θύιαμεο ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο επνρηθέο ή 

θαζεκεξηλέο αλάγθεο, πνπ πξνθύπηνπλ. Σπγθεθξηκέλα ζε πεξηόδνπο θπλεγεηηθήο 

ή αιηεπηηθήο απαγόξεπζεο εληείλνληαη αλάινγα νη πεξηπνιίεο θαη θαηά 

πεξίπηωζε ζπζηήλνληαη θνηλά θιηκάθηα επόπηεπζεο κε άιιεο ζπλαξκόδηεο 

ππεξεζίεο. Οη αξκνδηόηεηεο ηωλ ππαιιήιωλ ηνπ Τκήκαηνο Φύιαμεο δελ 

πεξηνξίδνληαη ζηελ επόπηεπζε ηεο πεξηνρήο θαη ζύκθωλα κε ηνλ θαλνληζκό 

ιεηηνπξγίαο Υπεξεζηώλ θαη πξνζωπηθνύ ηνπ Φ.Γ. (ΦΔΚ 2408/2007) είλαη νη 

παξαθάηω : 

 

1) Ζ άζθεζε επόπηεπζεο θαη θύιαμεο ηεο Π.Π. θαη ε απνηξνπή παξάλνκωλ 

δξαζηεξηνηήηωλ.  

2) Ζ επηθνπξηθή ζπκκεηνρή ζε θιηκάθηα ειέγρνπ ηεο Π.Π. πνπ ζπζηήλνληαη 

από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο.  

3) Ζ ππνζηήξημε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάηωλ θαη έξγωλ παξαθνινύζεζεο 

θαη δηαρείξηζεο.  

4) Ζ θαηαγξαθή ζηνηρείωλ πεδίνπ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξαθνινύζεζεο παξακέηξωλ πεξηβάιινληνο.  

5) Ζ επόπηεπζε εξγαζηώλ δηαρείξηζεο πνπ αλαηίζεληαη από ην θνξέα ζε 

ηξίηνπο.  

6) Ζ ππνζηήξημε θαη ν έιεγρνο ηεο θίλεζεο ηωλ επηζθεπηώλ ζηελ 

πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή, θαζώο θαη ε ελεκέξωζε θαη πιεξνθόξεζή ηνπο 

γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο.  

7) Ζ μελάγεζε νκάδωλ επηζθεπηώλ ζηελ Π.Π. Ζ έληαμε ηεο νκάδαο ηωλ 

εζεινληώλ ζε πξνγξάκκαηα ηνπ θνξέα, θαζώο θαη ε ππνζηήξημε θαη 

παξαθνινύζεζε ηωλ εξγαζηώλ ηνπο. 

 

Δπίζεο, νη θύιαθεο έρνπλ ηελ ππνρξέωζε λα ηεξνύλ εκεξνιόγην ζπκβάληωλ, 

ζπκπιεξώλνληαο δειηίν εκεξήζηαο αλαθνξάο, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα 

πεξηζηαηηθά, ε ηνπνζεζία, ε ώξα, θαζώο θαη νη ελέξγεηέο ηνπο γηα ηελ απνηξνπή 

ηωλ ζπκβάληωλ. Σηε ζπλέρεηα ηα πεξηζηαηηθά θαηαγξάθνληαη ζε Βάζε 

Γεδνκέλωλ, ε νπνία παξέρεη ρωξηθή απεηθόληζε ζε δνξπθνξηθή εηθόλα ηεο 

πεξηνρήο θαη γεωγξαθηθή πιεξνθνξία (G.I.S.). Πξνϋπόζεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Σρεδίνπ Φύιαμεο απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο 

αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ Φ.Γ. κε ηηο αξκόδηεο αξρέο, ππεξεζίεο θαη θνξείο, 

πνπ εκπιέθνληαη ζηε θύιαμε θαη ηελ επόπηεπζε ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη ε 

θαηαλόεζε ηεο αλαγθαηόηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Σρεδίνπ Φύιαμεο απνηειεί 

ζεκαληηθό αξωγό ζηελ πξνζπάζεηα απηή, ώζηε λα έρνπλ θαη νη ίδηνη ελεξγό 

ζπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 


