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1.  Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος  (Job Profile) 
Το επάγγελµα του Επιµελητή - Ξεναγού Εθνικών ∆ρυµών και Χώρων Αναψυχής, 

προσδιορίζεται από τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 

1.1 Γνώσεις - Ικανότητες 

Ο Επιµελητής - Ξεναγός Εθνικών ∆ρυµών και Χώρων Αναψυχής είναι κάτοχος διπλώµατος 
Ι.Ε.Κ. αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος έχει πιστοποιήσει ειδικές γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και 
εµπειρίες που τον καθιστούν ικανό να εφαρµόζει αποφάσεις και να κατευθύνει ενέργειες και µέτρα 
προστασίας, οργάνωσης και λειτουργίας των εθνικών δρυµών και προστατευόµενων γενικά περιοχών, 
καθώς και των χώρων υπαίθριας αναψυχής και συναφών δραστηριοτήτων. 

1.2 Επαγγελµατικό πεδίο 

Η επαγγελµατική κατάρτιση και η πρακτική εξάσκηση του Επιµελητή - Ξεναγού Εθνικών 
∆ρυµών και Χώρων Αναψυχής, τον καθιστούν ικανό για την παροχή εξαρτηµένης εργασίας σε φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (δηµόσιο, ΟΤΑ, σύλλογοι, οργανισµοί, τουριστικές 
επιχειρήσεις κ.α.), που έχουν την αρµοδιότητα διαχείρισης εθνικών δρυµών και λοιπών 
προστατευόµενων περιοχών, αλσών, περιαστικών δασών, δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής (χώροι 
διηµέρευσης - πικνίκ -, θέσεις θέας, κατασκηνώσεις, αθλητικά κέντρα, κ.λ.π.), εγκαταστάσεων ορεινού 
τουρισµού (χιονοδροµικά κέντρα, ορεινά καταφύγια κ.λ.π.), θηραµατικών αποθεµάτων (καταφύγια 
θηραµάτων, εκτροφεία θηραµάτων, ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές) ζωολογικών πάρκων και κήπων, 
βοτανικών κήπων και εγκαταστάσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενηµέρωσης που σχετίζονται µε 
το φυσικό περιβάλλον (µουσεία φυσικής ιστορίας, οικοµουσεία, κέντρα επισκεπτών σε προστατευόµενες 
περιοχές και χώρους αναψυχής κ.λ.π.). 

1.3 Επαγγελµατικά καθήκοντα - δραστηριότητες 

Ο Επιµελητής - Ξεναγός Εθνικών ∆ρυµών και Χώρων Αναψυχής µπορεί να εκτελεί τις 
ακόλουθες επαγγελµατικές δραστηριότητες και καθήκοντα στις περιοχές ή εγκαταστάσεις που 
αναφέρονται παραπάνω, µε την καθοδήγηση του υπευθύνου για την διαχείρισή τους: 

1.  Απογραφή και Παρακολούθηση Φυσικών Οικοσυστηµάτων   

2.  Εφαρµογή Σχεδίων και Κανονισµών ∆ιαχείρισης   

3.  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Ενηµέρωση   

4.  Προστασία Φυσικών Περιοχών   

5.  Εφαρµογή Νοµοθεσίας και Στελέχωση Φυλακίων   

6.  Ασφάλεια Επισκεπτών και Παροχή Πρώτων Βοηθειών 
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2.  Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis) 
 

2.1. Για την Απογραφή και Παρακολούθηση Φυσικών Οικοσυστηµάτων θα πρέπει να 
είναι ικανός να κάνει τις εξής ενέργειες: 

-  Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας, κυρίως 
αυτών που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

-  Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών της άγριας πανίδας, κυρίως αυτών που 
έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

-  Συγκέντρωση στοιχείων για την κατάσταση και τις µεταβολές των βιοτόπων και των 
φυσικών οικοσυστηµάτων. 

 

2.2 Για την Εφαρµογή Σχεδίων και Κανονισµών ∆ιαχείρισης θα  πρέπει να είναι ικανός 
να κάνει τις εξής ενέργειες: 

-  Συγκέντρωση φυσικοβιολογικών και κοινωνικοοικονοµικών  στοιχείων για την 
εκπόνηση ή εφαρµογή σχεδίων διαχείρισης εθνικών δρυµών και προστατευόµενων 
γενικά περιοχών, καθώς και µελετών οργάνωσης και λειτουργίας χώρων υπαίθριας     
αναψυχής. 

-  Υλοποίηση ή επίβλεψη και παρακολούθηση ενεργειών χειρισµού της βλάστησης, 
του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου, σε     προστατευόµενες περιοχές και 
χώρους υπαίθριας αναψυχής. 

- Εκτέλεση - συντήρηση ή επίβλεψη έργων και εγκαταστάσεων υποδοµής, καθώς και 
ευκολιών εξυπηρέτησης των επισκεπτών σε προστατευόµενες περιοχές, χώρους 
αναψυχής και συναφείς δραστηριότητες. 

-  επικοινωνία και συνεργασία µε τον τοπικό πληθυσµό και τους φορείς για την 
ορθολογική ανάδειξη και λειτουργία     προστατευόµενων περιοχών, χώρων 
αναψυχής και συναφών δραστηριοτήτων. 

2.3. Για την περιβαλλοντική εκπαίδευση- ενηµέρωση θα πρέπει να: 

-  Εφαρµόζει προγράµµατα και ενέργειες περιβαλλοντικής  ερµηνείας και 
πληροφόρησης - ενηµέρωσης των επισκεπτών. 

-  Αναλαµβάνει την ξενάγηση επισκεπτών σε θέσεις και σηµεία ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος. 

- Στελεχώνει τη λειτουργία µουσείων και λοιπών δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής 
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εκπαίδευσης και ενηµέρωσης. 
  2.4. Για την Προστασία Φυσικών Περιοχών θα πρέπει είναι ικανός  να: 

-  Εντοπίζει τους κινδύνους που απειλούν τα δάση και το φυσικό περιβάλλον και 
συνεργάζεται ή εφαρµόζει τα αναγκαία µέτρα     για την αντιµετώπιση τους. 

-  Συµµετέχει ενεργά στις διάφορες φάσεις του αντιπυρικού αγώνα και της 
αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών.   

2.5. Για την Εφαρµογή Νοµοθεσίας και Στελέχωση Φυλακίων θα πρέπει να είναι ικανός 
για τις εξής ενέργειες: 

-  Συνεργασία µε αρµόδια όργανα και έλεγχος εφαρµογής των σχετικών νόµων, 
κανονισµών ή αποφάσεων για τα δάση, τις προστατευόµενες περιοχές, τους 
χώρους αναψυχής και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα. 

-  Συνεργασία µε αρµόδια όργανα και έλεγχος εφαρµογής των  σχετικών νόµων, 
κανονισµών ή αποφάσεων για την προστασία και     χρήση των µέσων, των 
εγκαταστάσεων και ευκολιών διαχείρισης  και εξυπηρέτησης των επισκεπτών. 

-   Στελέχωση φυλακίων και πραγµατοποίηση περιπολιών για την κατόπτευση 
φυσικών πόρων και των ιδιαίτερων αξιών τους, καθώς και την παρακολούθηση των 
έργων και εγκαταστάσεων  υποδοµής και ευκολιών αναψυχής και για τον εντοπισµό 
τυχόν     ζηµιών και παρανοµιών. 

-  Συνεργασία µε τα αρµόδια όργανα για τη δίωξη των παραβατών, την κατάσχεση 
µέσων παράνοµων πράξεων κ.λ.π. 

 

2.6. Για την Ασφάλεια των Επισκεπτών και την Παροχή Πρώτων  Βοηθειών σε 
περιπτώσεις ατυχηµάτων, θα πρέπει να: 

-  Εντοπίζει τις περιοχές ή τα σηµεία, σε συνδυασµό µε τη  χρονική συγκυρία, όπου 
είναι πιθανόν να ελλοχεύουν   κίνδυνοι κατά της υγείας και ασφάλειας των 
επισκεπτών. 

-  Λαµβάνει τις κατάλληλες προφυλάξεις και συνεργάζεται  στην εφαρµογή των 
αναγκαίων µέτρων για τον περιορισµό των κινδύνων αυτών και των συνεπειών 
τους. 

-  Παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε παθόντα άτοµα. 

-  Προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες σε περίπτωση που  σε κάποιο άτοµο 
προκληθεί σοβαρό ατύχηµα. 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
 

Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Επιµελητής Ξεναγός Εθνικών 
∆ρυµών και Χώρων Αναψυχής πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 
επαγγελµατικής κατάρτισης. 

β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 
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απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 

 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Επιµελητής Ξεναγός Εθνικών ∆ρυµών και Χώρων Αναψυχής εξετάζονται σε 
γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές 
γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους 
της ειδικότητας. 

 

3.1.2.1 Απογραφή και παρακολούθηση Φυσικών Οικοσυστηµάτων. 

- Γενικές γνώσεις µορφολογίας, φυσιολογίας, οικολογίας και κατάταξης των φυτικών 
οργανισµών.     

- Γνώση των ειδών της Ελληνικής χλωρίδας, των µορφολογικών γνωρισµάτων και 
βιολογικών απαιτήσεων, ιδιαίτερα για τα είδη που είναι αντιπροσωπευτικά, σπάνια ή 
απειλούµενα µε εξαφάνιση.   

- Γενικές γνώσεις ζωολογίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, της βιολογίας - 
οικολογίας των ειδών της Ελληνικής πανίδας, ιδιαίτερα αυτών που είναι 
αντιπροσωπευτικά, σπάνια ή απειλούµενα µε εξαφάνιση.   

- Γνώση και κατανόηση της έννοιας των οικοσυστηµάτων, των σχέσεων βιοτικών και 
αβιοτικών παραγόντων στη λειτουργία του οικοσυστήµατος και της ποικιλίας των 
Ελληνικών οικοσυστηµάτων. 

3.1.2.2 Εφαρµογή Σχεδίων και Κανονισµών ∆ιαχείρισης 

- Γνώση και κατανόηση των βασικών γνωρισµάτων του θεσµού των 
προστατευόµενων περιοχών (βασικές έννοιες, πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας, 
σκοπός, κριτήρια επιλογής, κατηγορίες).    

- Βασικές αρχές και µέσα διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών (οριοθέτηση, 
ζωνοποίηση, διατήρηση ιδιαίτερων αξιών, εξυπηρέτηση επισκεπτών, ενοποίηση 
στην περιφέρεια, διαχειριστικό σχέδιο, διαχειριστική αρχή).    

- Γνώση και κατανόηση των σκοπών και των βασικών αρχών οργάνωσης και 
διαχείρισης αλσών, περιαστικών δασών και χώρων υπαίθριας αναψυχής.   
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- Οργάνωση δραστηριοτήτων και ευκολιών σε προστατευόµενες περιοχές και σε 
χώρους υπαίθριας αναψυχής για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.     

- Γνώση και κατανόηση του συστήµατος των προστατευόµενων περιοχών στην 
Ελλάδα και κυρίως των εθνικών δρυµών µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα 
προβλήµατα διαχείρισής τους.   

- Βασικές γνώσεις ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 

3.1.2.3 Περιβαλλοντική εκπαίδευση - ενηµέρωση 

- Γνώση και κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των  Ελληνικών φυσικών 
οικοσυστηµάτων και των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας. 

- Γνώση και κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των αξιών (οικολογικών, 
αισθητικών, πολιτιστικών) και εθνικών δρυµών και προστατευόµενων γενικά 
περιοχών της χώρας. 

- Έννοια και αρχές δηµοσίων σχέσεων - επικοινωνίας.    

- Στοιχεία εφαρµοσµένης κοινωνιολογίας - κοινωνικής ψυχολογίας.   

- Τεχνικές και µέσα επικοινωνίας και περιβαλλοντικής ερµηνείας. 

3.1.2.4 Προστασία Φυσικών Περιοχών 

- Βασικές γνώσεις των κινδύνων που απειλούν τα δάση από βιοτικούς παράγοντες 
(παράσιτα, µύκητες, έντοµα) και των µέτρων αντιµετώπισής τους.    

- Βασικές γνώσεις των κινδύνων που απειλούν τα δάση και το φυσικό περιβάλλον 
από αβιοτικούς παράγοντες (ξηρασία, ρύπανση περιβάλλοντος) και από 
ανθρωπογενείς (βοσκή, καταπατήσεις) επιδράσεις (εκτός από πυρκαγιές) και των 
µέτρων αντιµετώπισής τους 

- Βασικές γνώσεις κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών και  αντιµετώπισης των 
πυρκαγιών στην πράξη. 

3.1.2.5 Εφαρµογή Νοµοθεσίας και Στελέχωση Φυλακίων 

- Γνώση και κατανόηση στοιχείων της νοµοθεσίας που διέπει τα  δάση και το φυσικό 
περιβάλλον (ιδιοκτησία, διαχείριση, προστασία δασών, δασικοί υπάλληλοι, δασική 
υπηρεσία) συµπεριλαµβανοµένης της θήρας και της αλιείας ορεινών υδάτων.     

- Γνώση των µέσων και µεθόδων υλοποίησης της δασικής νοµοθεσίας.  

- Γνώση και κατανόηση της νοµοθεσίας που διέπει τις προστατευόµενες περιοχές και 
τη διαχείρισή τους. 
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3.1.2.6 Ασφάλεια Επισκεπτών και παροχή Πρώτων Βοηθειών. 

- Γνώση και κατανόηση του περιβάλλοντος και των συνθηκών  εργασίας σε 
προστατευόµενες περιοχές και χώρους υπαίθριας αναψυχής. 

- Γνώση και διάκριση των κινδύνων, των πηγών πρόκλησης ατυχηµάτων και των 
µέτρων προφύλαξης σε φυσικά  οικοσυστήµατα.    

- Γνώση του απαραίτητου εξοπλισµού και εφοδίων ατοµικής προστασίας για την 
πρόληψη και αντιµετώπιση των συνεπειών πιθανών κινδύνων κατά την παραµονή 
στο ύπαιθρο.   

- Γνώση µεθόδων και τεχνικών παροχής πρώτων βοηθειών.    

- Γνώση διαδικασίας και κανόνων έγκαιρης και ασφαλούς  µεταφοράς σε 
περιπτώσεις σοβαρών ατυχηµάτων. 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Επιµελητής - Ξεναγός Εθνικών ∆ρυµών και Χώρων Αναψυχής, εξετάζονται σε 
γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές 
γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους 
της ειδικότητας. 

 

3.2.2.1 Απογραφή και παρακολούθηση Φυσικών Οικοσυστηµάτων. 

- Αναγνώριση βοτανικών χαρακτηριστικών (φυτικοί ιστοί, όργανα) των φυτικών 
οργανισµών.   

- Αναγνώριση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας, ιδιαίτερα των δασικών ειδών και των 
ειδών µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον (αντιπροσωπευτικά, σπάνια ή απειλούµενα µε 
εξαφάνιση).   

- Αναγνώριση ζώων, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και  των βιοτόπων τους, 
κυρίως για τα άγρια ζώα και πτηνά.    

- ∆ιατροφή, περιποίηση, υγιεινή, εξοικείωση µε τα ζώα.  

- Αναγνώριση και κατανόηση των παραγόντων του περιβάλλοντος  σε φυσικά 
(δασικά) οικοσυστήµατα.   

- Καταγραφή γεγονότων και παρατηρήσεων πεδίου σε ηµερολόγιο  εργασίας. 

3.2.1.2 Εφαρµογή Σχεδίων και Κανονισµών ∆ιαχείρισης 

- Αναγνώριση και κατανόηση του περιβάλλοντος, των χαρακτηριστικών, των 
ιδιαίτερων αξιών και των προβληµάτων διαχείρισης των εθνικών δρυµών της χώρας 
και άλλων προστατευόµενων περιοχών. 

- Αναγνώριση και κατανόηση του περιβάλλοντος, και των προβληµάτων διαχείρισης 
(προστασία, οργάνωση και  λειτουργία) των χώρων υπαίθριας αναψυχής και 
συναφών  δραστηριοτήτων.   

- Αναγνώριση και κατανόηση στοιχείων σε χάρτες,  σχεδιαγράµµατα, σχέδια 
εφαρµογής και έντυπα εργασίας.  

- Προσανατολισµός και προσδιορισµός σε χάρτες και επί του πεδίου της θέσης στην 
οποία αναφέρονται διαχειριστικά µέσα  ή µέτρα και σχετικά γεγονότα υλοποίησης 
της διαχείρισης (προστασία, οργάνωση και λειτουργία) στην πράξη. 

3.2.2.3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Ενηµέρωση 

- Εξοικείωση  µε εγκαταστάσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενηµέρωσης στη 
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χώρα µας, (µουσεία φυσικής ιστορίας, κέντρα πληροφόρησης) και κατανόηση των 
σκοπών και της  λειτουργίας τους.    

- Προσανατολισµός και προσδιορισµός επί του πεδίου της θέσης  στην οποία 
αναφέρονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αξίες και  µέσα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και ερµηνείας, σε προστατευόµενες περιοχές, χώρους αναψυχής και 
συναφείς  δραστηριότητες.    

- Εξοικείωση µε τα µέσα δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας (πινακίδες, διαφάνειες, 
διοράµατα κλπ.) σε προστατευόµενες  περιοχές, χώρους αναψυχής και συναφείς 
δραστηριότητες.     

- Εξοικείωση µε τις µεθόδους εµπειρικής έρευνας της κοινής  γνώµης στις δηµόσιες 
σχέσεις (ερωτηµατολόγιο, απλή συνέντευξη, κλπ.)  

3.2.2.4. Προστασία Φυσικών Περιοχών 

- Αναγνώριση βλαπτικών παραγόντων σε φυσικά οικοσυστήµατα. 

- Αναγνώριση εντόµων - µυκήτων. 

- Κατανόηση µεθόδων καταπολέµησης προσβολών. 

- Εξοικείωση µε τα µέσα και εργαλεία κατάσβεσης πυρκαγιών  και αντιµετώπισης 
πυρκαγιών στην πράξη. 

3.2.2.5 Εφαρµογή Νοµοθεσίας και Στελέχωση Φυλακίων  

 - ∆ιαπίστωση παραβάσεων σχετικά µε τη διατήρηση των δασών και των φυσικών 
οικοσυστηµάτων, καθώς και για την οργάνωση και λειτουργία προστατευόµενων 
περιοχών, χώρων υπαίθριας αναψυχής και συναφών δραστηριοτήτων και 
κατανόηση των µέσων και των µεθόδων αντιµετώπισής τους.   

- Εξοικείωση µε τα όργανα εφαρµογής της δασικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας 
για το φυσικό περιβάλλον (δασικές υπηρεσίες, δασοφύλακες, θηροφύλακες, 
φύλακες δρυµών). 

3.2.2.6 Ασφάλεια Επισκεπτών και παροχή Πρώτων Βοηθειών. 

- Επισήµανση επικίνδυνων φάσεων εργασιών.   

- Προσωπική ασφάλεια, εκµάθηση χρήσης και συντήρησης όπλων, ασφάλεια 
επισκεπτών.  

- Παροχή πρώτων βοηθειών. 
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4. Κατάλογος ερωτήσεων 

4.1. Απογραφή και παρακολούθηση Φυσικών Οικοσυστηµάτων. 
1. Από ποια µέρη αποτελείται ένα κύτταρο; Τι σχήµα µπορεί  να έχουν τα κύτταρα; 
2. Ποιο είναι το ποιο σύνηθες µέγεθος των κυττάρων; Ποιο  µπορεί να είναι το µέγεθος των 

µικρότερων και ποιο το µέγεθος των µεγαλυτέρων κυττάρων;  
3. Τι είναι φυτικοί ιστοί;  
4. Σε ποία όργανα του φυτού συναντούµε τους εµβρυώδεις  ιστούς;  
5. Τι είναι τα καταφρακτικά κύτταρα και σε ποια µέρη του φυτού κυρίως τα συναντούµε;  
6. Σε ποιους ιστούς και  ποια όργανα γίνεται η µεταφορά του νερού και των θρεπτικών 

συστατικών στα ανώτερα φυτά;  
7. Τι είναι το κάµβιο και ποια η λειτουργία του;  
8. Γιατί δηµιουργούνται ετήσιοι δακτύλιοι στους κορµούς των δένδρων; Γιατί στα τροπικά δένδρα 

δεν υπάρχουν  ετήσιοι δακτύλιοι; 
9. Αναφέρατε ορισµένους τύπους (µορφές) ριζικού  συστήµατος.  
10. Τι είναι ο εγγενής και τι ο αγενής πολλαπλασιασµός;  
11. Σε ποιο εύρος θερµοκρασιών εκδηλώνεται κυρίως το φαινόµενο της ζωής;  
12. Ποιοι εξωτερικοί παράγοντες είναι απαραίτητοι για τη διαβίωση των φυτών;  
13. Ποιο είναι το σηµαντικότερο χηµικό στοιχείο που  συµµετέχει στη δοµή των φυτών; Από ποια 

πηγή το  προµηθεύονται και µε ποια όργανα;  
14. Με ποια όργανα γίνεται η λειτουργία της διαπνοής;  
15. Ποιοι είναι αυτότροφοι και ποιοι ετερότροφοι  οργανισµοί;  
16. ∆ώστε έναν απλό ορισµό της φυτοσύνθεσης. Ποιες ουσίες  αναλώνονται και ποιες παράγονται 

κατά την φωτοσύνθεση;  
17. Ποια είναι η αντίστροφη της φωτοσύνθεσης χηµική αντίδραση; Αναφέρατε µερικά 

παραδείγµατα;  
18. Από που προέρχεται ο άνθρακας που περιέχουν τα ορυκτά  καύσιµα; (πετρέλαιο, λιγνίτης 

κ.λ.π.). 
19. Από ποια πηγή και µε ποια διαδικασία προµηθεύονται  άζωτο τα ανώτερα φυτά στα φυσικά 

οικοσυστήµατα; 
20. Τι είναι τα παράσιτα; Να αναφέρετε δύο παραδείγµατα  παρασίτων οργανισµών.  
21. Τι είναι η µυκόρριζα και ποια η λειτουργία της; 
22. Ποιες είναι η διαφορές µεταξύ φυτών και ζώων;  
23. Τι εννοούµε µε τους όρους κρυπτόγαµα και φανερόγαµα, σπυριόφυτα και σπερµατόφυτα; 
24. Με βάση ποια όργανα των φυτών γίνεται η συστηµατική  κατάταξή τους;  
25. Σε ποια µεγάλα αθροίσµατα διακρίνεται το φυτικό βασίλειο; 
26. Ποιες υποδιαιρέσεις περιλαµβάνει το σύστηµα κατάταξης  των φυτών; Ισχύει το ίδιο και για τα 

ζώα; 
27. Επιχειρήστε την κατάταξη της δασικής οξιάς (Fagus silvatica) και της κεφαλληνιακής ελάτης 

(Abies    cephallonica) από το άθροισµα µέχρι το είδος.  
28. Τι εννοούµε µε τον όρο χλωρίδα και τι µε τον όρο βλάστηση µιας περιοχής;  
29. Τι εννοούµε µε τους όρους "δασικά είδη" φυτών και "δασοπονικά είδη" φυτών;  
30. Τι εννοούµε µε τους όρους "κοσµοπολίτικα" και "ενδηµικά" είδη φυτών;  
31. Τι εννοούµε µε τους όρους "αυτόχθονα", "ξενικά" και "εξωτικά" είδη φυτών;  
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32. Αναφέρετε δύο χαρακτηριστικά είδη σκιόφιλων και δύο  χαρακτηριστικά είδη φωτόφιλων 
δένδρων του ελληνικού  δάσους.  

33. Τι εννοούµε µε τους όρους "οξύφυλλα είδη" και  "ασβεστόφιλα είδη"; Αναφέρετε δύο 
παραδείγµατα    οξύφυλλων δασικών δένδρων.  

34. Αναφέρετε τέσσερα υγρόφιλα παραποτάµια είδη του  ελληνικού δάσους.  
35. Πόσα είδη πεύκων έχουµε στην Ελλάδα; Αναφέρετε δύο θερµόβια και δύο ψυχρόβια είδη 

πεύκων.  
36. Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας εµφανίζεται η ερυθρελάτη;  
37. Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας εµφανίζεται η δασική  πεύκη;  
38. Ποια είναι η περιοχή φυσικής εξάπλωσης της τραχείας πεύκης;  
39. Πόσα είδη δρυών έχουµε στην Ελλάδα; Ποια είδη δρυός είναι αειθαλή; Ποιο είδος δρυός φύεται 

σε µεγαλύτερο υψόµετρο; Σε ποιες περιοχές εµφανίζεται η χνοώδης  ποδισκοφόρος δρυς στην 
Ελλάδα; Ποια δρυς είναι  ενδηµική στην Ελλάδα;  

40. Πόσα είδη σφενδάµνων έχουµε στην Ελλάδα; Ποια από αυτά είναι δένδρα πρώτου µεγέθους; 
Ποιο είναι αειθαλές και  ποια η περιοχή φυσικής εξάπλωσής του;  

41. Πόσα είδη αρκεύθου (Juniperus) έχουµε στην Ελλάδα; Ποιο από αυτά είναι ενδηµικό της 
Πελοποννήσου;  

42. Να αναφέρετε τέσσερα (4) "ευγενή πλατύφυλλα" είδη δένδρων.  
43. Πόσα είδη ελάτης έχουµε στην Ελλάδα και ποια είναι ενδηµικά της Ελλάδος; Σε ποιες περιοχές 

της Ελλάδος    εµφανίζονται;  
44. Σε ποιες περιοχές της Ελλάδος εµφανίζεται η λευκόδερµος πεύκη;  
45. Ποιο είναι το νοτιότερο όριο φυσικής εξαπλώσεως της οξιάς στην Ελλάδα;  
46. Πόσα είναι περίπου τα µέχρι σήµερα γνωστά είδη του φυτικού βασιλείου; α. 6.000, β. 250.000 

ή γ. 400.000;  
47. Πόσα περίπου είδη φυτών περιλαµβάνει η Ελληνική χλωρίδα;  
48. Πόσα περίπου είναι τα δασικά είδη και πόσα τα δασοπονικά είδη φυτών της Ελλάδας;  
49. Πόσα περίπου ενδηµικά φυτά υπάρχουν στην Ελλάδα; α.420, β. 1060 ή γ. 1220;  
50. Ποιες οι µέθοδοι απογραφής του πληθυσµού των θηραµάτων;  
51. Τι είναι οι καθηµερινές µετακινήσεις των ζώων; 
52. Περιγράψτε τη µέθοδο καθορισµού της ηλικίας των χηνοµόρφων από τα ουριαία πτερά.  
53. Ποιες οι τροφικές συνήθειες, η περίοδος αναπαραγωγής, τα είδη βιοτόπων και η εξάπλωση 

στην Ελλάδα του  αγριόχοιρου (Sus scrofa);  
54. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη γεωγραφική  εξάπλωση τα είδη βιοτόπων που 

προτιµά, το είδος της τροφής και την περίοδο αναπαραγωγής του λύκου (Canis  Iupus).  
55. Περιγράψτε τέσσερα (4) ιδιαίτερα (µορφολογικά) χαρακτηριστικά του ελαφιού (Cervus elaphus) 

και να αναφέρετε την περίοδο και τις χαρακτηριστικές συνήθειες αναπαραγωγής του.  
56. Ποια είναι η ζώνη εξάπλωσης του ζαρκαδιού στη χώρα µας; 
57. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra), τις 

συνήθειες του και την περίοδο αναπαραγωγής του.  
58. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κρητικού αίγαγρου (Capra aegagrus cretica).  
59. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη γεωγραφική  εξάπλωση στη χώρα µας, τα είδη 

βιοτόπων, το είδος τροφής και την περίοδο αναπαραγωγής της βίδρας ή  ενιδρίδος (Lutra 
lutra).  

60. Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά και τη γεωγραφική  εξάπλωση στη χώρα µας του αγριόγατου 
(Felis    silvestris).  
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61. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την γεωγραφική εξάπλωση και τους βιότοπους του 
ροδοπελεκάνου (Pelecanus onocrotalus).  

62. Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus). Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την 
εξάπλωση, τους βιότοπους και τους κινδύνους που απειλούν το είδος.  

63. Να περιγράψετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του θαλασσαετού (Haliaetus 
albicilla).  

64. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του  γυπαετού (Gypaetus barbatus).  
65. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του µαυρόγυπα (Aegypius heliaca).  
66. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Βασιλαετού (Aquilla heliaca).  
67. Ρήσος ή λύγκας (Lynx lynx). Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του είδους.  
68. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα την εξάπλωση, τους βιότοπους και τους 

κινδύνους που απειλούν το είδος Platalea leucorobia (Χουλιαροµύτα).  
69. Τι είναι η µετανάστευση των ζώων; Σε ποιες κατηγορίες  διακρίνεται ανάλογα µε το σκοπό για 

τον οποίο    µεταναστεύουν τα ζώα;  
70. Τι είναι οι επιδροµικές µεταναστεύσεις των ζώων;  
71. Τι είναι αποδηµητικά και τι ενδηµικά πτηνά; Αναφέρετε παραδείγµατα. Ποιες οι επιδράσεις της 

µετανάστευσης    στα πτηνά;  
72. Ποιες οι σπουδαιότερες θεωρίες για τα µέσα προσανατολισµού των πτηνών κατά τα 

µεταναστευτικά τους ταξίδια;  
73. Ποια τα χαρακτηριστικά της τάξης των σαρκοφάγων    (Carnivora);  
74. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη γεωγραφική εξάπλωση στην Ελλάδα, τα είδη 

βιοτόπων, το είδος τροφής και την περίοδο αναπαραγωγής της αρκούδας;  
75. Τι είδος βιοτόπων προτιµά το ελάφι (Cervus elaphus); Ποια η εξάπλωση του στη χώρα µας;  
76. Ποια τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα από τα οποία µπορεί  κανείς να διαγνώσει το φύλλο στο 

ζαρκάδι (Capreolus  capreolus);  
77. Ποιοι οι κύριοι βιότοποι του αγριόγιδου (Rupicarpa rupicarpa) στη χώρα µας.  
78. Που είναι οι φυσικοί βιότοποι του κρητικού αιγάγρου (Capra aegagrus cretica); Πού αλλού 

υπάρχουν στην    Ελλάδα; Ποιοι οι κίνδυνοι που απειλούν το είδος;  
79. Ποια είδη θηλαστικών (εκτός από τα χειρόπτερα και τα  τρωκτικά) της Ελλάδας που 

απειλούνται µε εξαφάνιση    γνωρίζετε (Endangered);  
80. Πόσα είδη πουλιών της Ελλάδας απειλούνται µε εξαφάνιση (Endangered); Αναφέρετε αυτά 

που απειλούνται µε άµεση εξαφάνιση (είδη).  
81. Ποιοι κίνδυνοι απειλούν τον ροδοπελεκάνο (Pelecanus  onocrotalus); Αναφέρετε τα µέτρα 

προστασίας του.  
82. Αναφέρετε την ζώνη εξάπλωσης, τους βιότοπους και τους κινδύνους που απειλούν το 

θαλασσαετό (Haliaeetus  albicilla).  
83. Αναφέρετε την ζώνη εξάπλωσης, τους βιότοπους και τους κινδύνους που απειλούν τον 

γυπαετό (Gypaetus  barbatus).  
84. Αναφέρατε την ζώνη εξάπλωσης, τους βιότοπους και τους κινδύνους που απειλούν τον 

µαυρόγυπα (Agypius    monochus).  
85. Ποια η εξάπλωση, το είδος βιοτόπων και οι κίνδυνοι που απειλούν το είδος Aquilla heliaca 

(Βασιλαετός);  
86. Περιγράψτε το βιότοπο και την ζώνη εξάπλωσης του ρήσου  ή λύγµα (Lynx lynx). Γνωρίζετε 

βιότοπους στη χώρα µας    όπου ζει και σήµερα το ζώο;  
87. Πόσα είδη περιλαµβάνει η ιχθυοπανίδα του γλυκού νερού της Ελλάδας; Πόσα από αυτά ζουν 
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αποκλειστικά στα γλυκά    νερά; Πόσα είναι τα ενδηµικά της Ελλάδας και των  νότιων περιοχών 
των γειτονικών χωρών.  

88. ∆ώστε έναν ορισµό του «οικοσυστήµατος».  
89. Σε ένα χερσαίο οικοσύστηµα ποια είδη οργανισµών είναι  προµηθευτές ουσιών, ποια είναι 

πρωτεύοντες ποια    αποικοδοµητές;  
90. Τι εννοούµε µε τους όρους "πληθυσµός", "φυτοκοινότητα", "ζωοκοινότητα";  
91. Τι εννοούµε µε τους όρους "βιοκοινότητα",  "βιογεωκοινότητα" και "βιόσφαιρα";  
92. Τι εννοούµε µε τον όρο βιοποικιλότητα µιας περιοχής;  
93. Τι είναι τα θεροδάση και τι χειµωνοδάση και σε ποιες  περιοχές της γης τα συναντάµε;  
94. Τι εννοούµε µε τον όρο βιοµάζα;  
95. Σε ποιο τύπο δασών του πλανήτη παράγεται η µεγαλύτερη ποσότητα βιοµάζας και γιατί;  
96. Τι είναι το «πρόδροµο» ή «πρόσκοπο οικοσύστηµα» και τι  είναι το «τελικό οικοσύστηµα»;  
97. Τι είναι προοδευτική διαδοχή των οικοσυστηµάτων και τι  είναι η οπισθοδροµική διαδοχή των 

οικοσυστηµάτων;  
98. Τι είναι το οικοσύστηµα "κλίµαξ";  
99. Τι είναι το παρθένο δάσος;  
100. Μέχρι ποια ηλικία µπορεί να φτάσει η δρυς, η καστανιά, η Pinus aristata; 
101. Τι είναι το ενδοδασογενές, το κρασπεδογενές και το  υπαίθριο περιβάλλον του δάσους; 
102. Τι είναι το πρεµνοφυές και τι το σπερµοφυές δάσος;  
103. Τι είναι το οµήλικο και το κηπευτό δάσος;  
104. Τι είναι το µικτό και το αµιγές δάσος;  
105. Ποιες είναι οι ευνοϊκές και ποιες οι δυσµενής  επιδράσεις των πουλιών στο δάσος;  
106. Ποιες είναι οι ευνοϊκές και ποιες οι δυσµενείς  επιδράσεις των εντόµων στο δάσος;  
107. Ποιοι είναι οι δύο βασικότεροι παράγοντες του αβιοτικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν την 

ανάπτυξη των δασών; 
 
4.2. Εφαρµογή Σχεδίων και Κανονισµών ∆ιαχείρισης 
 

1. Ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην καθιέρωση του θεσµού των προστατευόµενων 
περιοχών και την ίδρυση του πρώτου εθνικού πάρκου; Πώς εκδηλώθηκαν  οι σχετικές 
ενέργειες;  

2. Ποιος όρος χρησιµοποιήθηκε σε διεθνή κλίµακα για το  χαρακτηρισµό των πρώτων 
προστατευόµενων περιοχών και τι υποδηλώνει γενικότερα ο όρος αυτό ακόµα και σήµερα;  

3. Τι σηµαίνουν τα αρχικά IUCN. (Αγγλικά και Ελληνικά);  Τι γνωρίζετε για την οργάνωση στην 
οποία αναφέρονται;  

4. Ποιες είναι τρεις οι βασικές αρχές που προβλέπει η "Παγκόσµια Στρατηγική Προστασίας - 
∆ιατήρησης" (World  Conservation Strategy);  

5. Αναφέρατε µε την πλήρη ονοµασία τους τρεις από τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς που 
ασχολούνται ενεργά µε θέµατα  προστασίας της φύσης και προστατευόµενων περιοχών;  

6. Γιατί χρησιµοποιήθηκε στη χώρα µας ο όρος "εθνικός  δρυµός" για την κήρυξη των πρώτων 
προστατευόµενων  περιοχών µας, αντί του όρου "εθνικό πάρκο" (national  park) που είχε 
επικρατήσει σε διεθνή κλίµακα;  

7. Πότε έγινε η πρώτη συντονισµένη ενέργεια για την κατοχύρωση του θεσµού των 
προστατευόµενων περιοχών σε παγκόσµιο επίπεδο; Η ανακήρυξη δηλαδή της πρώτης 
προστατευόµενης περιοχής. Σε ποια χώρα; Ποιο ήταν το αποτέλεσµα;  



  

 
 

 
 

Σελίδα 18 από 26 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ – ΞΕΝΑΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

8. Τι προέβλεπε η ανακήρυξη του πρώτου εθνικού πάρκου στο  Yellowstone των ΗΠΑ, όσον 
αφορά το σκοπό και τη χρήση του από το κοινό;  

9. Αναφέρατε επιγραµµατικά τους ιδιαίτερους σκοπούς που εξυπηρετούν οι προστατευόµενες 
περιοχές.  

10. Ποια είναι τα βασικά γνωρίσµατα των προστατευόµενων περιοχών;  
11. ∆ώστε έναν ορισµό των προστατευόµενων περιοχών που να  ανταποκρίνεται στην έννοια και 

τα βασικά  χαρακτηριστικά τους.  
12. Ποιο είναι το βασικό κριτήριο επιλογής για την κήρυξη  µιας περιοχής ως προστατευόµενης και 

οι σηµαντικές  παράµετροι µε βάση τις οποίες αξιολογείται το κριτήριο  αυτό; 
13. Γιατί είναι δύσκολη η εφαρµογή ενιαία αποδεκτών κριτηρίων για την κατηγοριοποίηση των 

προστατευόµενων περιοχών;  
14. Ποιος είναι ο διεθνής φορέας που εργάστηκε συστηµατικά για τον καθορισµό ενιαίων κριτηρίων 

κατάταξης των προστατευόµενων περιοχών και σε ποιες κατηγορίες (επιγραµµατικά) προτείνει 
την κατάταξή τους στην πλέον πρόσφατη προσπάθειά του το 1994;  

15. Πως προσδιόρισε η ∆ιεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης  (IUCN) την έννοια και το σκοπό 
ίδρυσης εθνικών δρυµών στη 10η σύνοδό της το 1969 στο Νέο ∆ελχί.  

16. Αναφέρατε επιγραµµατικά τα βασικά θέµατα οργάνωσης και  διαχείρισης προστατευόµενων 
περιοχών, µε τη σηµασία των οποίων θα πρέπει να είναι εξοικειωµένο το προσωπικό τους.  

17. Τι είναι το Σχέδιο ∆ιαχείρισης µιας προστατευόµενης περιοχής, ποια τα βασικά θέµατα τα 
οποία    διαπραγµατεύεται και σε τι συνίσταται η ιδιαίτερη  χρησιµότητά του;  

18. Ποιο είναι το πρωταρχικό κριτήριο για τον καθορισµό  της οριογραµµής - και για την επιλογή - 
µιας περιοχής  ως προστατευόµενης;  

19. Τι εννοούµε µε τον όρο "ζωνοποίηση" και ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες επί µέρους ζωνών 
στις οποίες  διακρίνεται µια προστατευόµενη περιοχή;  

20. Από τι εξαρτάται η επέµβαση ή µη επέµβαση του ανθρώπου  και η έντασή της για την 
εξασφάλιση των ιδιαίτερων  οικολογικών αξιών µιας προστατευόµενης περιοχής, από  την 
άποψη της διατήρησης των ειδών, των βιοτόπων και  των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 
οικοσυστήµατος; Αναλύσατε την απάντησή σας.  

21. Σε τι θα πρέπει να αποβλέπει η διαχείριση ώστε να  ανταποκρίνεται στην αντίληψη ότι η 
επιτυχία µιας  προστατευόµενης περιοχής εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από  την ανάγκη να 
λαµβάνονται  σοβαρά υπόψη οι τοπικοί  κάτοικοι και φορείς και οι δραστηριότητες τους στην 
περιφέρεια;  

22. Αναφέρατε επιγραµµατικά πέντε από τα βασικά καθήκοντα  και τους ρόλους που καλείται να 
εκπληρώσει το προσωπικό µιας προστατευόµενης περιοχής, για να  εξασφαλιστεί η επιτυχία 
στη διαχείρισή της.  

23. Γιατί θα πρέπει οι επισκέψεις στους εθνικούς δρυµούς  και τις προστατευόµενες γενικά 
περιοχές να  διαφοροποιούνται από  την έννοια του συνηθισµένου  "καταναλωτικού 
τουρισµού";  

24. Τι είναι αναψυχή; ∆ώσατε τον ορισµό που κυρίως  επικρατεί στη διεθνή ορολογία 
25. Τι θα πρέπει κυρίως να επιδιώκεται µε την οργάνωση χώρων αναψυχής στα δάση και ποιο 

είναι το σηµαντικό  στοιχείο που θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη όσον αφορά  το βαθµό 
ανάπτυξης δασών για αναψυχή, ώστε να  ικανοποιούνται καλύτερα οι ανάγκες που οδηγούν 
τον άνθρωπο στο δάσος για την αναψυχή του και να µην  αλλάζει η µορφή και ο χαρακτήρας 
του δάσους;  

26. Εξηγείστε συνοπτικά τι είναι οι χώροι δασικής αναψυχής, τι προσφέρουν στους επισκέπτες 
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τους και τι επιδιώκεται κυρίως µε την δηµιουργία των χώρων υπαίθριας αναψυχής, ιδιαίτερα 
στα περιαστικά δάση; 

27. Ποιες δραστηριότητες αναψυχής θεωρούνται οι πιο  κατάλληλες και προτείνεται συνήθως η 
οργάνωσή τους σε δάση και σε προστατευόµενες περιοχές.  

28. Αναφέρατε επιγραµµατικά τα βασικά έργα - εργασίες που είναι αναγκαία για την λειτουργική 
οργάνωση ενός δάσους αναψυχής, ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες προστασίας του, να 
προσδιορίζεται καλύτερα ο χαρακτήρας του και να διευκολύνεται η λειτουργία του ως δάσους 
αναψυχής;  

29. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά των χώρων δασικής αναψυχής που έχουν θετικές επιδράσεις 
στην προστασία των δασών από τη φωτιά.  

30. Ποιες είναι οι δύο βασικές αρχές που θα πρέπει να εξετάζονται στην κατασκευή έργων και την 
παροχή  ευκολιών υπαίθριας αναψυχής;  

31. Σε τι αναφέρονται οι λειτουργικές απαιτήσεις των επισκεπτών σε χώρους δασικής αναψυχής 
και ποιες βασικές αρχές επιγραµµατικά πρέπει να ικανοποιούνται  στη δηµιουργία 
εγκαταστάσεων και ευκολιών αναψυχής;  

32. Υπάρχει σήµερα οριστικά διαµορφωµένο και κατοχυρωµένο "σύστηµα προστατευόµενων 
περιοχών" στη χώρα µας; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.  

33. Ποιες είναι οι αναγνωρισµένες κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών στη χώρα µας, που 
αναφέρονται    στη σχετική βιβλιογραφία, ανεξάρτητα από το ιδιαίτερο προστατευτικό 
καθεστώς και την αποτελεσµατικότητα    διαχείρισής τους; ∆ώστε δύο παραδείγµατα των 
περιοχών που γνωρίζετε σε κάθε κατηγορία.  

34. Σε ποιες περιφέρειες της χώρας δεν υπάρχουν καθόλου εθνικοί δρυµοί.  
35. Πως είναι χαρακτηρισµένες οι περιοχές: Στενά Νέστου, ∆άσος Τιθορέας, Παρθένο ∆άσος 

Ροδόπης, και σε ποιους    νοµούς βρίσκονται;  
36. Ποιος υγροβιότοπος είναι κηρυγµένος και ως εθνικός    δρυµός;  
37. Ποιες περιοχές µας έχουν κηρυχθεί ως "Βιοσφαιρικά  Αποθέµατα" (Biosphere Reserves) και 

ποιες ως "Περιοχές  Παγκόσµιας Κληρονοµιάς; (εκτός των καθαρά πολιτιστικών περιοχών)  
38. Σε ποιες κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών ανήκουν  οι παρακάτω: - Φραξιάς Λεσινίου 

Αιτωλ/νίας  - Λίµνη Κερκίνη  - Νήσος ∆ία  - Νήσος Σαπιέντζα  - Βίκος - Αώος  
39. Ποιες περιοχές µας έχουν ενταγεί στις ζώνες ειδικής  προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

σύµφωνα µε την    Οδηγία 79/409/ΕΟΚ;. Αναφέρατε ονοµαστικά τις περιοχές  που γνωρίζετε 
και τις κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών στις οποίες ανήκουν στη χώρα µας;  

40. Σε τι συνίσταται η ιδιαίτερη αξία του δάσους ∆αδιάς -  Λευκίµης -Σουφλίου;  
41. Τι είναι το δίκτυο "NATURA 2000";  
42. Ποιοι είναι οι 11 Υγροβιότοποι ∆ιεθνούς Σπουδαιότητας της σύµβασης RAMSAR που 

υπάρχουν στη χώρα µας; 
43. Ποια είναι η ιδιαίτερη αξία στο "Θαλάσσιο Πάρκο  Βορείων Σποράδων"; 
44. Ποια είναι τα κύρια χωριά, (εκτός από το δήµο Κόνιτσας) που βρίσκονται µέσα ή κοντά στα 

όρια του εθνικού δρυµού Βίκου - Αώου από τα οποία γίνεται η προσέγγιση µέσα στο δρυµό; 
Αναφέρατε τουλάχιστον πέντε.  

45. Ποιος ήταν ο κύριος σκοπός ίδρυσης του εθνικού δρυµού  Αίνου Κεφαλλονιάς;  
46. α) Ποιο είναι το κύριο είδος δασικού δένδρου που κυριαρχεί στον εθνικό δρυµό Οίτης; β) Σε τι 

συνίσταται η ιδιαίτερη αξία του οροπεδίου  Λειβαδιές στον εθνικό δρυµό Οίτης;  
47. Πόσα χωριά υπάρχουν µέσα στον εθνικό δρυµό Πρεσπών; Λιγότερα ή περισσότερα από 10; 

Γράψτε τα ονόµατα από 5  χωριά του δρυµού που γνωρίζετε.  
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48. Aπαντήστε στα παρακάτω για τον εθνικό δρυµό Ολύµπου:  - ποια είναι η υψηλότερη κορυφή 
και το υψόµετρό της;    - πόσα περίπου είδη φυτών υπάρχουν; 800, 1200, 1500, 1700 ή 1900;  
- ∆ώστε τα ονόµατα δύο ορειβατικών καταφυγίων που υπάρχουν µέσα στον εθνικό δρυµό.  

49. Ποια είναι τα δύο είδη πελεκάνων που υπάρχουν µέσα  στον εθνικό δρυµό Πρεσπών; ∆ώστε 
την επιστηµονική και  την κοινή ονοµασία τους. Ποιο από τα δύο είδη θεωρείται απειλούµενο 
σε παγκόσµιο επίπεδο;  

50. Για ποιο σπάνιο είδος θηλαστικού είναι σηµαντικός βιότοπος ο εθνικός δρυµός Πίνδου; Ποια 
άλλα είδη  θηλαστικών υπάρχουν στο δρυµό;  

51. Ποιο είναι το πλέον χαρακτηριστικό είδος σπάνιου φυτού που υπάρχει στον εθνικό δρυµό 
Παρνασσού;  

52. Λέγεται ότι στον εθνικό δρυµό Πάρνηθας ζουν ακόµα ελάφια και υπάρχουν πάνω από 1.000 
είδη φυτών. Είναι  σωστή η άποψη αυτή;  

53. Ποια είναι η επίσηµη ονοµασία του δρυµού που είναι  γνωστός ως εθνικός δρυµός Σαµαριάς; 
Που οφείλεται και    γιατί επικράτησε το όνοµα Σαµαριά; Είναι ανοικτός  στους επισκέπτες όλο 
το χρόνο ο δρυµός; Επιτρέπεται η παραµονή επισκεπτών µέσα στο δρυµό κατά τη διάρκεια 
της νύχτας;  

54. Πότε ιδρύθηκε ο εθνικός δρυµός Πρεσπών; Από ποια λίµνη τη Μικρή ή τη Μεγάλη Πρέσπα το 
µεγαλύτερο µέρος της    είναι στην Ελλάδα; Με ποια άλλη χώρα µοιραζόµαστε τη  λίµνη αυτή;  

55. Ποιες διεθνείς διακρίσεις έχουν απονεµηθεί στον εθνικό  δρυµό Λευκών Ορέων; (εθνικός 
δρυµός Σαµαριάς). 

56. Ποιος εθνικός δρυµός παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό, γεωλογικό -µεταλλευτικό και 
παλαιοντολογικό    ενδιαφέρον; Που βρίσκεται και πότε κηρύχθηκε ως εθνικός δρυµός;  

57. Πόσες και ποιες προστατευόµενες περιοχές υπάρχουν στην Πελοπόννησο;  
58. Σε ποιες κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών έχουν  χαρακτηριστεί οι παρακάτω περιοχές: 

Στενά των Τεµπών - Πάρνηθα  - Στενά Νέστου - Φοινικοδάσος Βάι  - Παρνασσός.  
59. Αναφέρατε (αν υπάρχουν) τους εθνικούς δρυµούς στους  οποίους έχει θεσπιστεί εισιτήριο 

εισόδου επίσκεψης. 
60. Σε ποια κατηγορία προστατευόµενων περιοχών είναι  χαρακτηρισµένο (αν είναι) το 

"Απολιθωµένο ∆άσος Λέσβου"; Πόση είναι περίπου η συνολική του έκταση και ποιες 
Κοινότητες ή ∆ήµοι προσδιορίζουν τη θέση του; 

 
4.3. Περιβαλλοντική εκπαίδευση – ενηµέρωση 
 

1. Από ποια επί µέρους στάδια πρέπει απαραίτητα να περνάει η διαδικασία υλοποίησης ενός 
προγράµµατος    ∆ηµοσίων Σχέσεων;  

2. Ποια είναι τα βασικά πράγµατα που πρέπει να αποφασίσετε πριν καταλήξετε στην επιλογή 
µιας    συγκεκριµένης εκδήλωσης;  

3. Ποια θέµατα περιλαµβάνει ένα Γενικό ∆ιάγραµµα Οργάνωσης µιας εκδήλωσης;  
4. Σε ποια ερωτήµατα πρέπει οπωσδήποτε να απαντάει η  πρόσκληση που σχεδιάζετε για µια 

εκδήλωση;  
5. Ποιοι είναι οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η  επιτυχία µια οµιλίας;  
6. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να έχετε υπόψη σας µετά την οργάνωση µιας εκδροµής 

προκειµένου να  εξασφαλισθεί η επιτυχία της;  
7. Ποια είναι τα καθήκοντα του Ξεναγού - Αρχηγού µιας  εκδροµής;  
8. Αναφέρετε αίτια που µπορούν να οδηγήσουν στον αρνητικό επηρεασµό της επικοινωνίας και 
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της αντικειµενικής πληροφόρησης µεταξύ δασοπονίας και κοινής γνώµης.  
9. Ποιοι παράγοντες είναι δυνατό να επηρεάσουν την αντικειµενική πληροφόρηση µεταξύ 

δασοπονίας (ποµπού) και κοινής γνώµης (δέκτη);  
10. Τι ονοµάζουµε επικοινωνία και ποια τα βασικά της συστατικά;  
11. ∆ώστε συγκεκριµένα παραδείγµατα συστηµάτων  επικοινωνίας σχετικών µε την ∆ασοπονία;  
12. Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχουν τα άτοµα που ασχολούνται µε δηµόσιες σχέσεις;  
13. Σε τι συνίσταται η τυποποιηµένη µέθοδος του ερωτηµατολογίου;  
14. Ποιοι δυνατοί τύποι ερωτήσεων εφαρµόζονται κατά την  εφαρµογή του ερωτηµατολογίου; 

∆ώστε τον ορισµό για    κάθε τύπο. Πότε χρησιµοποιείται κάθε τύπος, ποια τα πλεονεκτήµατα 
και ποια τα µειονεκτήµατα του;  

15. Τι ονοµάζουµε "κλειστές" και τι "ανοικτές" ερωτήσεις; Πλεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα. Πότε 
εφαρµόζεται ο κάθε  τύπος; Από τι εξαρτάται η εφαρµογή του κάθε τύπου;  

16. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των  εισαγωγικών ερωτήσεων ενός 
ερωτηµατολογίου; 

 
4.4. Προστασία Φυσικών Περιοχών 
 

1. Τι ζηµιές µπορεί να προκαλέσει στη βλάστηση η  παρατεταµένη ξηρασία; Ποια είδη δασικών 
δένδρων  προσβάλλονται περισσότερο από την ξηρασία;  

2. Τι είναι η φλοιόκαυση και τι είναι οι παγοραγάδες; Που  οφείλονται;  
3. Τι ζηµιές µπορεί να προκαλέσει στο δάσος ο δυνατός άνεµος;  
4. Τι ζηµιές προκαλούν στη δασική βλάστηση ο πρώιµος ή οι  όψιµοι παγετοί;  
5. Τι προκαλεί τις µεγαλύτερες ζηµιές στα δάση της κεντρικής Ευρώπης σήµερα;  
6. Υπάρχουν ζηµιές στα ελληνικά δάση από τη ρύπανση της ατµόσφαιρας και σε ποιες περιοχές;  
7. Τι επιπτώσεις έχει η ηχορύπανση σε ένα καλά οργανωµένο φυσικό οικοσύστηµα;  
8. Από ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες κινδυνεύουν οι  υγροβιότοποι;  
9. Που οφείλεται η δραστική µείωση των πληθυσµών της  άγριας πανίδας στη χώρα µας τα 

τελευταία χρόνια;  
10. Πως επιδρά η βοσκή της νοµαδικής κτηνοτροφίας στην  εξέλιξη ενός δάσους;  
11. Τι επιπτώσεις µπορεί να έχει στην άγρια πανίδα η  διχοτόµηση ενός φυσικού οικοσυστήµατος 

από ένα µεγάλο  συγκοινωνιακό έργο;  
12. Τι προβλήµατα δηµιούργησε στα δασικά οικοσυστήµατα το δίκτυο των δασικών δρόµων και 

πως αυτά µπορούν να περιορισθούν;  
13. Τι προβλήµατα δηµιούργησε στους υγροβιότοπους η  εντατική γεωργία και πως µπορούν αυτά 

να περιορισθούν;  
14. Πως επηρέασε τα παρόχθια οικοσυστήµατα και τους υγροβιότοπους η εντατική εκµετάλλευση 

του νερού και οι  γεωτρήσεις;  
15. Mε ποιους τρόπους µπορεί να αντιµετωπισθεί η διάβρωση  ορεινών εδαφών;  
16. Τι κινδύνους εγκυµονεί η εισαγωγή ξενικών ειδών στις αναδασώσεις;  
17. Ποια ελληνικά κωνοφόρα προσβάλλει η  λιτανεύουσα πευκοκάµπια;  
18. Ποια είναι η πιο επικίνδυνη ασθένεια της καστανιάς και που οφείλεται;  
19. Που οφείλεται η ξήρανση του αειθαλούς κυπαρισσιού στην Ελλάδα σήµερα;  
20. Ποια είναι τα έντοµα που προκαλούν επιδηµικές προσβολές στα δρυοδάση;  
21. Aναφέρατε µερικά φλοιοφάγα έντοµα της ελάτης.  
22. Ποια είναι η ασθένεια που προκάλεσε τις µεγαλύτερες ζηµιές στις φτελιές της Ευρώπης; 
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23. Τι είναι η βιολογική και τι η χηµική καταπολέµηση των  βλαπτικών εντόµων και ασθενειών στα 
δάση;  

24. Γιατί προτιµάται η βιολογική αντί της χηµικής καταπολέµησης των εντόµων;  
25. Που οφείλεται η τήξη των σπορίων;  
26. Τι ζηµιές προκαλεί στα ελατοδάση ο ιξός (viscum album)  
27. Σε ποια δασικά δένδρα εγκαθίσταται το παράσιτο Loranthus europeus;  
28. Από ποια φυσικά αίτια µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά σε ένα δάσος;  
29. Από ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά στο δάσος;  
30. Ποια µηχανήµατα ή εγκαταστάσεις µπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά στο δάσος;  
31. Τι επιδιώκεται συνήθως µε τους κακόβουλους εµπρησµούς;  
32. Ποιες καιρικές συνθήκες εννοούν την εκδήλωση και την επέκταση µιας  πυρκαγιάς 
33. Ποιοι χειρισµοί στη βλάστηση µπορεί να µειώσουν τις πιθανότητες εκδήλωσης µιας πυρκαγιάς; 
34. Ποια βασικά έργα υποδοµής, πρέπει να υπάρχουν σε ένα δάσος για να διευκολύνουν την 

κατάσβεση µιας  πυρκαγιάς;  
35. Ποιες κτιριακές εγκαταστάσεις είναι απαραίτητες για  ένα πλήρες σύστηµα πρόληψης και 

καταστολής των  πυρκαγιών;  
36. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των επιγείων µέσων κατάσβεσης.  
37. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα εναέριων µέσων κατάσβεσης.  
38. Ποιες κατηγορίες µηχανηµάτων και οχηµάτων ενεργοποιούνται για την κατάσβεση µιας 

πυρκαγιάς από το έδαφος;  
39. Ποια ατοµικά εξαρτήµατα και εργαλεία πρέπει να έχει ένας πυροσβέστης σε µια δασική 

πυρκαγιά;  
40. Ποιες ενέργειες κάνουµε όταν αντιλαµβανόµαστε εστία πυρκαγιάς στο δάσος;  
41. Ποιες ενέργειες κάνει ο επικεφαλής µιας οµάδας πυροσβεστών ή εθελοντών πολιτών, για την 

ασφάλειά τους  κατά την κατάσβεση µιας πυρκαγιάς;  
42. Ποιες ενέργειες κάνει ο συντονιστής του έργου κατασβέσεως µιας πυρκαγιάς κατά τα πρώτα 

στάδια;  
43. Για πόσο διάστηµα πρέπει να επιτηρείται η πυρκαγιά µετά την κατάσβεση ώστε να µην 

υπάρχει κίνδυνος αναζωπύρωσης;  
44. Τι είναι το αντιπύρ και πότε εφαρµόζεται;  
45. Ποια βασικά εξαρτήµατα πρέπει να έχει ένας µετακινούµενος πυροφύλακας ή ένας 

παρατηρητής σε πυροφυλάκειο; 
 
4.5. Εφαρµογή Νοµοθεσίας και Στελέχωση Φυλακίων 
 

1. Ποιες οι διατάξεις του Συντάγµατος για τα δάση και το περιβάλλον; Αναλύστε.  
2. Πως προσδιορίζεται από την ισχύουσα ∆ασική Νοµοθεσία η έννοια του δάσους;  
3. Πως προσδιορίζεται από την ισχύουσα ∆ασική Νοµοθεσία η έννοια της δασικής έκτασης;  
4. Ποιες κατηγορίες εδαφών χαρακτηρίζονται δασικά εδάφη;  
5. Ποια είναι η διάκριση των δασών και δασικών εν γένει  εκτάσεων από απόψεως ιδιοκτησίας;  
6. Ποια η διαδικασία για την αναγνώριση µη δηµοσίων δασών;  
7. Για ποιους λόγους επιβάλλεται η ενιαία αντιµετώπιση  δηµοσίων και µη δηµοσίων δασών 

αναφορικά µε τη    διαχείρισή τους;  
8. Τι είναι τα διαχειριστικά σχέδια ή διαχειριστικές  µελέτες δασών και δασικών συµπλεγµάτων;  
9. Τι είναι οι ∆ασικές Αστυνοµικές ∆ιατάξεις; Ποιος τις  εκδίδει και ποιο το αντικείµενο τους;  
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10. Τι είναι προσήµανση; Σε ποιες περιπτώσεις και µε ποιες προϋποθέσεις µπορεί να γίνει 
υλοτοµία χωρίς    προσήµανση;  

11. Τι έγγραφα οφείλει να επιδείξει ο ενοικιαστής υλοτόµος σε δηµόσιο και µη δηµόσιο δάσος ώστε 
να θεωρείται νόµιµη η από αυτόν ενεργούµενη υλοτοµία;  

12. Ποιες οι υποχρεώσεις γενικώς των ενεργούντων υλοτοµία  σε δάσος; 
13. Αναφέρετε όσες περιπτώσεις γνωρίζεται στις οποίες, βάσει της κείµενης ∆ασικής Νοµοθεσίας, 

δύναται να    απαγορευθεί η βοσκή σε δάση δηµόσια ή ιδιωτικά. Με ποιο τρόπο δύναται να 
απαγορευθεί η βοσκή;  

14. Τι είναι µίσθωµα και τι δασικός φόρος; Σε ποιες  περιπτώσεις επιβάλλεται κάθε ένα και πότε    
καταβάλλονται;  

15. ∆ώστε την έννοια της δασοπολιτικής επιτήρησης του κράτους.  
16. Σε ποιες κατηγορίες περιοχών απαγορεύεται η θήρα κατά το άρθρο 256 του ∆ασικού Κώδικα;  
17. Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται ο φόνος και η ταρίχευση µη θηρεύσιµων θηραµάτων; Ποιος 

εκδίδει τη    σχετική άδεια;  
18. Ποιες οι υποχρεώσεις του αντιλαµβανόµενου πυρκαγιά  εντός δάσους ή δασικής έκτασης ή 

πλησίον αυτών 
19. Τι είναι διασωθέντες αγροί; Ποια διάταξη νόµου ρυθµίζει τα σχετικά µε την αναγνώριση επί της 

κυριότητας των  διασωθέντων αγρών;  
20. Τι ισχύει για διασωθέντες αγρούς που βρίσκονται µέσα σε εθνικούς δρυµούς, αισθητικά και 

προστατευτικά δάση και  δασικές εκτάσεις, υγροβιότοπους και διατηρητέα µνηµεία της φύσης 
αν κατά τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας αναγνωρισθεί ότι δεν ανήκουν στην κυριότητα 
του δηµοσίου;  

21. Τι είναι ιδιωτικοί δασοφύλακες; Ποια τα καθήκοντα τους;  
22. Ποια τα καθήκοντα των δασικών, δηµοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων σε παράνοµη θήρα;  
23. Ποια η βασικότερη νοµοθεσία (∆ιεθνής και Εθνική) για την προστασία της πανίδας και των 

βιοτόπων της;  
24. Πότε έγινε η πρώτη νοµοθεσία για την καθιέρωση προστατευόµενων περιοχών στην Ελλάδα; 

Τι προέβλεπε η    βασική διάταξη της και σε ποια περιοχή εφαρµόστηκε για πρώτη φορά;  
25. Eίναι δυνατή η επιβολή απαλλοτρίωσης εκτάσεων ή άλλων δικαιωµάτων στις περιφερειακές 

ζώνες των εθνικών  δρυµών για την εξυπηρέτηση των σκοπών της κηρύξεώς τους; Ποια είναι η 
σχετική νοµοθεσία που ρυθµίζει το  θέµα αυτό;  

26. Mε ποια πράξη της διοίκησης (Νόµο, Προεδρικό ∆ιάταγµα ή Υπουργική Απόφαση) 
κηρύσσονται οι εθνικοί δρυµοί; Ισχύει το ίδιο για τα αισθητικά δάση; Ποια είναι η  διαδικασία 
προώθησης της σχετικής πράξης; Ισχύει το ίδιο για τα ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσεως, 
ανεξάρτητα αν πρόκειται για εκτάσεις ή µεµονωµένα δέντρα;  

27. Αναφέρατε τη σχετική νοµοθεσία που προβλέπει την ελάχιστη έκταση που θα πρέπει να έχουν 
οι πυρήνες των  εθνικών δρυµών και αναλύστε τι ακριβώς προβλέπει.  

28. Τι µπορεί να χαρακτηριστεί ως "∆ιατηρητέο Μνηµείο της  Φύσεως"; ∆ώσατε πλήρη ανάλυση 
στην απάντησή σας και    αναφέρατε επίσης τη διαδικασία µε την οποία γίνεται ο    
χαρακτηρισµός.  

29. Ποια θα πρέπει να είναι, σύµφωνα µε την ισχύουσα  νοµοθεσία, η ελάχιστη έκταση στις 
"περιφερειακές    ζώνες" των εθνικών δρυµών και µε ποιο τρόπο θα πρέπει  να οργανώνεται η 
εκµετάλλευσή της; Πότε είναι δυνατό  να παραλείπεται η ζώνη αυτή; 

30. Τι προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία για τον τρόπο µε τον οποίο ρυθµίζονται τα της 
οργανώσεως, λειτουργίας και  διαχειρίσεως εκάστου εθνικού δρυµού;  
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31. Σε ποια περίπτωση είναι δυνατή η τοποθέτηση  διαφηµιστικών πινακίδων και αγγελιών µέσα 
στους    πυρήνες των εθνικών δρυµών, σύµφωνα µε την ισχύουσα περί δρυµών νοµοθεσία;  

32. Επιτρέπεται η εκρίζωση ή συλλογή και η µεταφορά  φυτικών ειδών στους πυρήνες των 
εθνικών δρυµών για    επιστηµονικούς σκοπούς; Iσχύει το ίδιο στις περιφερειακές ζώνες των 
εθνικών δρυµών και στα    αισθητικά δάση; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.  

33. Ποιες τιµές ή άλλα µέτρα προβλέπονται για τους παραβάτες των απαγορεύσεων και των 
µέτρων προστασίας των εθνικών δρυµών, σύµφωνα µε την περί δρυµών ισχύουσα νοµοθεσία;  

34. Τι είναι "προστατευτικά δάση". Σε ποιες περιπτώσεις    χαρακτηρίζονται ως "απολύτως 
προστατευτικά". Αναφέρατε    δύο περιπτώσεις εκτάσεων που µπορούν να χαρακτηριστούν  
ως "προστατευτικά δάση".  

35. Γράψτε ποιες από τις παρακάτω ειδικές διατάξεις  διαχείρισης των προστατευτικών δασών 
είναι σωστές και    ποιες λάθος;  - Eπιτρέπεται η µετατροπή και αλλαγή του είδους της  φυτείας 
µετά από άδεια του νοµάρχη. - Επιτρέπονται οι υλοτοµίες σε σπερµοφυή δάση µόνον κατ' 
επιλογήν κατόπιν προσηµάνσεως. - Απαγορεύονται εντελώς οι υλοτοµίες στα πρεµνοφυή 
δάση.  - Ο νοµάρχης µετά από γνώµη των αρµοδίων τοπικών  δασικών αρχών µπορεί να 
καθορίζει τη µορφή της  εκµετάλλευσης ιδιωτικών δασικών εκτάσεων σε λεκάνες  απορροής ή 
σε κεκλιµένες πλαγιές λόφων και βουνών.  

36. Ποια είναι η σχέση των αισθητικών δασών και των περιφερειακών ζωνών των εθνικών 
δρυµών, όσον αφορά τα µέτρα προστασίας, οργάνωσης και βελτίωσής τους; Aναλύστε την 
απάντησή σας µε αναφορά στην υφιστάµενη νοµοθεσία.  

37. Πόσες και ποιες κατηγορίες περιοχών ή στοιχείων της φύσης και του τοπίου προβλέπoνται 
σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν.1650/1986;  

38. Ποια ήταν η ιδιαίτερη σηµασία για την προστασία της φύσης και του τοπίου από την επέκτασή 
στα 1950 του νόµου "περί αρχαιοτήτων" (Ν. 5351/1932) και στα  "µνηµεία της σύγχρονης 
εποχής";  

39. Γράψτε ακριβώς το θέµα (τίτλο) του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 67/1981 (Φ.Ε.Κ. 23Α και 43Α) 
όπως εµφανίζεται    στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

40. Γνωρίζετε αν µε την έκδοση του Ν. 1650/1986, που  προβλέπει νέες κατηγορίες 
προστατευόµενων περιοχών,    καταργήθηκαν οι διατάξεις που αναφέρονται στους  εθνικούς 
δρυµούς, τα αισθητικά δάση και τα διατηρητέα    µνηµεία της φύσεως; Αναλύστε την απάντησή 
σας.  

41. Σε τι αποσκοπεί ο χαρακτηρισµός ορισµένων περιοχών ως καταφυγίων θηραµάτων, 
ελεγχόµενων κυνηγετικών περιοχών και εκτροφείων θηραµάτων, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
περί  θήρας (άρθρο 253 του Ν.∆. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.∆.  177/1985); 

42. Γιατί ο εθνικός δρυµός Σουνίου κηρύχθηκε µε νόµο (το  άρθρο 17 του Ν.∆. 996/1971 - Φ.Ε.Κ. 
192Α -) και όχι µε Προεδρικό ∆ιάταγµα όπως όλοι οι υπόλοιποι εθνικοί  δρυµοί;  

43. α) Πως είναι αλλιώς γνωστή η "Συµφωνία επί των ∆ιεθνούς  ενδιαφέροντος Υγροτόπων, ιδία 
ως Υγροβιοτόπων"; Πότε  επικυρώθηκε από τη χώρα µας; 
β) Ποια σύµβαση είναι γνωστή ως CITES  

44. Ποιο είναι το θέµα (τίτλος) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ;  
45. Τι είναι το δίκτυο "NATURA 2000";  
46. Πότε δηµιουργήθηκε στη χώρα µας Υπουργείο για θέµατα περιβάλλοντος. Ποια ήταν η αρχική 

του ονοµασία και πως    ονοµάζεται σήµερα;  
47. Yπάρχουν στην Ελλάδα θαλάσσια πάρκα; Aναφέρατε αν ξέρετε κάποιο που έχει κηρυχθεί µε 

ειδικό προεδρικό διάταγµα και πότε κηρύχθηκε.  
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48. Ποια νοµοθεσία εφαρµόζεται για θέµατα προστασίας της  φύσης και προστατευόµενων 
περιοχών µέχρι τα µέσα της 10ετίας του 1970 και ποιος φορέας έχει την αποκλειστική 
αρµοδιότητα και ευθύνη για την εφαρµογή της;  

49. Ποιος σηµαντικός νόµος για θέµατα περιβάλλοντος εκδόθηκε το 1986 και ποιες είναι οι 
σηµαντικές    ρυθµίσεις του (επιγραµµατικά) για θέµατα προστασίας της φύσης και του τοπίου;  

50. Ποιο άρθρο του Ν. 1650/1986 προβλέπει τη διαδικασία "µέτρων προδιασφάλισης" Σε ποιες 
περιπτώσεις  εφαρµόζεται το µέτρο αυτό και µε ποια διαδικασία;  Αναφέρατε παραδείγµατα 
(περιοχές) στις οποίες    εφαρµόστηκε.  

51. Ποιες είναι οι σηµαντικότερες διεθνείς συµβάσεις- συµφωνίες (επιγραµµατικά) για θέµατα 
προστασίας της φύσης και προστατευόµενων περιοχών, που έχουν  επικυρωθεί και 
εφαρµόζονται και στη χώρα µας;  

52. Ποιος φορέας έχει την αρµοδιότητα και την ευθύνη για  την επιλογή, κήρυξη, προστασία και 
διαχείριση των "Αισθητικών ∆ασών" και των "∆ιατηρητέων Μνηµείων της  Φύσης"; Ποια είναι η 
βασική νοµοθεσία που εφαρµόζεται;   

53. Ποιος φορέας είναι αρµόδιος για τα καταφύγια θηραµάτων, τα εκτροφεία θηραµάτων και τις 
ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές; Υπάρχουν δικαιοδοσίες άλλων φορέων για τις παραπάνω 
περιοχές και για θέµατα θήρας  γενικά στη χώρα µας; Aναφέρατε τις βασικές διατάξεις της 
νοµοθεσίας περί θήρας.  

54. Ποιες είναι οι βασικές αρµοδιότητες του Υπουργείου  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.)  σε θέµατα προστασίας της φύσης; Έχει το Υπουργείο αυτό 
"εκτελεστικές" αρµοδιότητες, όπως π.χ. δίωξης των  παραβατών, κατάσχεσης µέσων 
παράνοµων πράξεων κ.λ.π. Σχολιάσατε την απάντησή σας.  

55. Ποιος φορέας είχε την αρµοδιότητα για την κήρυξη  "Τοπίων Φυσικού Κάλλους" µέχρι το 1984. 
Ποιος έχει  σήµερα την αρµοδιότητα αυτή; 

 
4.6. Ασφάλεια Επισκεπτών και παροχή Πρώτων Βοηθειών. 
 

1. Ποιους κανόνες πρέπει να γνωρίσει ο εργαζόµενος σε δασικές εργασίες αναφορικά µε την 
κάλυψη των αναγκών του σε υγρά;  

2. Είναι παραδεκτό ότι µεγάλη σηµασία για την ασφάλεια  και την υγεία των απασχολούµενων σε 
δασικές εργασίες  έχει και η πρόβλεψη περιόδων ανάπαυσης κατά την  διάρκεια  της εργασίας. 
Αναφέρετε την απαιτούµενη  χρονική διάρκεια και την κατανοµή των περιόδων ανάπαυσης σε 
έκτακτες κλιµατικές συνθήκες (πολύ θερµός  ή ψυχρός καιρός).  

3. Τι µέτρα πρέπει να παίρνει ο απασχολούµενος σε δασικές  εργασίες σε περιοχές που 
υπάρχουν δηλητηριώδη φίδια;  

4. Ποιοι κανόνες πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση  χειροκίνητων εργαλείων στις δασικές 
εργασίες για να    προληφθούν ατυχήµατα;  

5. Είστε ξεναγός, επικεφαλής οµάδας περιηγητών και κατά  την πεζοπορία σας προς τα σηµεία 
ενδιαφέροντος περνάτε  από δασική εκµετάλλευση όπου υπάρχει εγκατάσταση  εναέριας 
συρµατοµεταφοράς ξυλείας. Αποφασίζετε και οδηγείτε την οµάδα στην εγκατάσταση για 
ενηµέρωση, όταν ξαφνικά αντιλαµβάνεσθε θύελλα µε κεραυνούς να  πλησιάζει σε απόσταση 
µικρότερη των τριών χιλιοµέτρων. Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση από το κύριο εναέριο  
συρµατόσχοινο όπου θα πρέπει να αναζητήσετε πρόσκαιρο κατάλυµα ασφαλές για σας και για 
την οµάδα που συνοδεύετε;  

6. Ποια είδη συνθέτουν τον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας των δασεργατών 
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7. Τι σηµεία πρέπει να αποφεύγετε εάν κατά τη διάρκεια θύελλας µε αστραπές και βροντές 
βρίσκεσθε σε δασική    περιοχή;  

8. Ποιους βασικούς κανόνες πρέπει να έχει κανείς υπόψη του κατά την πεζοπορία σε δάσος 
προκειµένου να  εξαλείψει τους πιθανούς κινδύνους που αυτή  συνεπάγεται;  

9. Ποιο είναι σε γενικές γραµµές το έργο των εργοδοτών, αναφορικά µε την πρόληψη 
ατυχηµάτων και την  επαγγελµατική υγεία;  

10. Τι εφόδια πρέπει τουλάχιστον να περιλαµβάνει το κουτί  πρώτων βοηθειών που οφείλει να 
φέρει µαζί της µια    οµάδα δασεργατών κατά την παραµονή της στο δάσος;  

11. Τι πρέπει να γνωρίζεται και πώς οφείλετε να ενεργήσετε  σε περίπτωση που σε κάποιο µέλος 
της οµάδας που   συνοδεύετε προκληθεί σοβαρό ατύχηµα;  

12. Ποια εφόδια πρέπει να περιλαµβάνει ο ατοµικός  εξοπλισµός κατά την αναρρίχηση σε υψηλά 
δένδρα; Τι µέτρα και τι προφυλάξεις πρέπει να λαµβάνονται και την αναρρίχηση;  

13. Εξηγήστε τους λόγους που επιβάλλουν ειδική φροντίδα κατά τη ρίψη ξηρών δένδρων. Ποια 
τεχνική πρέπει να    ακολουθείται και τι προφυλάξεις πρέπει να λαµβάνονται  για την ασφαλή 
ρίψη;  

14. Ποιοι κίνδυνοι είναι πιθανό να παρουσιασθούν κατά την εργασία αποκλάδωσης; Τι µέτρα και τι 
προφυλάξεις  πρέπει να παίρνει, ο εκτελών εργασία αποκλάδωσης για  την ασφάλεια του;  

15. Ποιους κανόνες πρέπει να γνωρίζει ο εργαζόµενος σε  δασικές εργασίες αναφορικά µε τη 
χρήση οινοπνευµατωδών ποτών;  

16. Ποιους κανόνες πρέπει να γνωρίζει και τι µέτρα προφύλαξης πρέπει να παίρνει ο χειριστής 
φορητού µηχανοκίνητου θαµνοκοπτήρα;  

17. Ποιοι λόγοι επιβάλλουν τη χρήση κράνους από τους απασχολούµενους σε ορισµένες 
κατηγορίες δασικών εργασιών; Περιγράψτε τις προδιαγραφές που πρέπει να  έχει το κράνος. 
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