4η ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Ο.Σ. Γ.Π.Α. ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ (ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ)
Μετά την επιτυχία της πορείας στα Κοτύλαια Όρη και του συνεχώς
παρατηρούμενου ενθουσιασμού των φοιτητών μας για συνέχιση των
δραστηριοτήτων του Συλλόγου, οργανώνουμε την επόμενη εξόρμησή μας στο
όρος Οίτη, το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021.
Τον εντυπωσιακό αυτό ορεινό όγκο αποφασίσαμε να επισκεφθούμε λίγο
πριν τις γιορτές για να βιώσουμε μέσα στο καταπράσινο και ελατόφυτο
περιβάλλον την ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων και να ατενίσουμε και άλλες
κορφές Ρουμελιώτικων βουνών (Βαρδούσια και Γκιώνα).
Εάν κανείς διαβάσει την περιγραφή των προηγούμενων διαδρομών μας
στην Οίτη (14.5.17, 15.12.18 και 27-28.5.18) θα καταλάβει σε τι πεδίο θα
κινηθούμε (πλούσια χλωρίδα και πανίδα, γεωλογικοί σχηματισμοί), με
αποκορύφωμα την
είσοδο των νερών
από το οροπέδιο
της Καταβόθρας σε
υπόγεια

διαδρομή

όπου συνεχίζουν να
κινούνται
ότου

μέχρις

καταλήξουν

στον Γοργοπόταμο,
παραπόταμο του Σπερχειού, στον κάμπο της Θεσσαλίας.

Τα όμορφα,

καταπράσινα την εποχή αυτή ξέφωτα, ανάμεσα από τα ελατοδάση και τα
πολλά νερά και πηγές που θα συναντήσουμε στην πορεία μας, θα μείνουν
αξέχαστα σε όλους μας.
Εκκίνηση και τερματισμός πορείας στην Παύλιανη Φθιώτιδος.
Διάρκεια πορείας: περίπου 7,5 ώρες.

Πρέπει να προσέξουμε τα εξής :
 Κατάλληλα ρούχα (φλις, αδιάβροχο, γάντια, σκούφος).
 Ορειβατικά ή έστω πεζοπορίας υποδήματα με καλή πρόσφυση στο
έδαφος και κατάλληλες κάλτσες. Τα υποδήματα αυτά, να μην αφήνουν
εκτεθειμένο (να περιβάλλουν δηλαδή) τον αστράγαλο. ΟΧΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ.
 Ορειβατικά μπαστούνια ή έστω ξύλινη μαγκούρα (γκλίτσα).
 Φακός (κεφαλής ή απλός).
 Λίγα τρόφιμα και παγούρι με νερό (πηγές θα συναντήσουμε και στην
πορεία μας).
 Καλό θα ήταν να έχουμε μαζί μας δεύτερο ζευγάρι υποδήματα,
κάλτσες και ρουχισμό που θα αφήσουμε στο λεωφορείο ώστε να
μπορούμε να αλλάξουμε σε περίπτωση που έχουμε βραχεί ή
λασπωθεί.
Σημείο συνάντησης: Πρέπει να βρίσκεστε μπροστά στην πύλη της πλευράς
που βρίσκεται το εστιατόριο του Γ.Π.Α. στις 6:45 π.μ.
Το λεωφορείο θα ξεκινήσει από το Γ.Π.Α. στις 7:00 π.μ. του Σαββάτου 18
Δεκεμβρίου 2021 χωρίς αναμονή για όσους έχουν καθυστερήσει και λόγω
της μικρής διάρκειας της ημέρας.
Κόστος συμμετοχής : 11 €/άτομο για τα μέλη του Φ.Ο.Σ. (όλα τα μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας του Γ.Π.Α.). 14 €/άτομο για τους φίλους του
Συλλόγου.
Το ποσό αυτό αφορά τη μετακίνηση 46 ατόμων με μισθωμένο λεωφορείο
(πληρότητα 85% όπως ορίζεται από το πρωτόκολλο). Θα υπάρχει πλήρης
εναρμόνιση με όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα που αφορούν
ταξίδια με λεωφορείο. Η χρήση μάσκας σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού
είναι υποχρεωτική.

Η συμμετοχή κατοχυρώνεται με την καταβολή του ποσού στην Ε. Πάνου
(Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας) μετά την ημερομηνία
ανάρτησης της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Γ.Π.Α.
Εφιστούμε την προσοχή σε αυτά που προφορικά έχουμε πει στις
προηγούμενες δύο εκδρομές όσον αφορά την πλήρη συμμόρφωση στα
υγειονομικά πρωτόκολλα (χρήση μάσκας, πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
νόσησης ή πρόσφατο rapid test).

Σχετικός έλεγχος θα γίνεται κατά την

επιβίβαση. Εντός του λεωφορείου η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. Κατά
τη διάρκεια της πορείας και εφόσον υπάρχουν οι ανάλογες αποστάσεις και
περιστάσεις (μη συνωστισμού) η μάσκα μπορεί να αφαιρεθεί. Εάν ημέρες
μετά το πέρας της εκδρομής παρατηρηθούν συμπτώματα χρειάζεται άμεση
ιατρική συμβουλή.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ούτως ώστε κατά τη διάρκεια της πορείας να
μην παρατηθεί διάσπαση της ομάδας λόγω της καθυστέρησης μελών για
λήψη φωτογραφιών και παρατηρήσεων. Η διάσπαση μπορεί να προκαλέσει
σοβαρά προβλήματα ως προς την ασφάλεια της ομάδας. Εξυπακούεται ότι
κανείς δεν μένει πίσω από το άτομο που έχει ορισθεί ως τελευταίος
επιβλέπων.
Κατά την εγγραφή δεν μπορεί κανείς να κάνει κράτηση θέσεως για άλλο
άτομο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (απουσία εκτός Αθηνών) και εφόσον
υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων μπορεί αυτό να γίνει για ένα επιπλέον άτομο.
Εφεξής η συμμετοχή πλέον των δύο συνεχόμενων φορών δεν θα
επιτρέπεται ούτως ώστε να μπορούν και νέα μέλη να έρθουν στις πορείες
του Συλλόγου. Λίστα αναμονής υπάρχει βέβαια πάντα για την περίπτωση που
δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών.
Σε περίπτωση ακυρώσεων τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Ακύρωση

συμμετοχής με επιστροφή χρημάτων γίνεται έως τη Δευτέρα 13.12.2021.
Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής δεν επιστρέφονται χρήματα εκτός
εάν γίνει αντικατάσταση θέσης.

