Δυτική
Ελλάδα:
Ο
Περιφερειάρχης
στέλνει
επιστολή στο ΥΠΕΚΑ
Πολύ ενδιαφέροντα θέματα έθιξε ο Περιφερειάρχης
«Ο Εθνικός Δρυμός Χελμού-Βουραϊκού, η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
και ο Υγρότοπος Στροφυλιάς-Κοτυχίου να αποτελέσουν έναν φορέα
διαχείρισης, του οποίου οι διαχειριστικές αρμοδιότητες να
εκχωρηθούν στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με έδρα τη Πάτρα».
Αυτό πρότεινε σήμερα, μ’ επιστολή του προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ευάγγελο
Λιβιεράτο ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος
Κατσιφάρας.
Σ’ επιστολή του προς τον Υπουργό ο κ. Κατσιφάρας αναφέρεται,
επίσης, και στο ζήτημα που έχει ανακύψει με την προωθούμενη
υπαγωγή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου σε Φορέα Διαχείρισης με
έδρα την Άρτα.
«Σε
των
που
σας

συνέχεια των ενεργειών σας για τη προσπάθεια ενοποίησης
29 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Ν.Π.Ι.Δ.)
εποπτεύονται από το Υ.Π.Ε.Κ.Α., σε 14 φορείς θα ήθελα να
ενημερώσω για ακόμα μια φορά για το σοβαρότατο ζήτημα που

έχει ανακύψει σχετικά με τη πρόταση συγχώνευσης του Φορέα
Διαχείρισης Μεσολογγίου-Αιτωλικού στον υπό σύσταση νέο φορέα
με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Δυτικής Ηπείρου
και Μεσολογγίου», με έδρα την Άρτα», αναφέρει στην επιστολή
του ο Περιφερειάρχης. Και προσθέτει:
«Ο Φορέας Διαχείρισης Μεσολογγίου που υπάγεται διοικητικά στη
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση
υγροτοπικό σύμπλεγμα στη χώρα μας. Αντικείμενο του Φορέα
Διαχείρισης της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου είναι η προστασία,
διαχείριση και ανάδειξη της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής

κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου της
προστατευόμενης περιοχής, με την ονομασία Εθνικό Πάρκο
Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών
ποταμών Αχελώου και Εύηνου και νήσων Εχινάδων. Η περιοχή
περιλαμβάνει πλήθος οικοτόπων που η οικολογική τους σημασία, η
ποικιλία τους, το φυσικό τους κάλλος έχουν διεθνώς
αναγνωριστεί.
Το πάρκο βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Στερεάς Ελλάδας,
εκεί όπου ο Πατραϊκός Κόλπος συναντά το Ιόνιο Πέλαγος και
εκβάλουν οι ποταμοί Εύηνος και Αχελώος. Αποτελεί, έναν από
τους πλουσιότερους υγρότοπους της Ευρώπης, τόσο σε αριθμό
ειδών, όσο και σε πληθυσμό. Σε αυτή τη περιοχή εντάσσονται
λιμνοθαλάσσιες, χερσαίες και ποτάμιες περιοχές του νότιου
τμήματος της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και το νησιώτικο σύμπλεγμα
των Εχινάδων της ΠΕ Κεφαλληνίας που διακρίνονται για τη μεγάλη
βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική
και περιβαλλοντική τους αξία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του ΥΠΕΚΑ, οι 29 Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που λειτουργούν στην
Ελλάδα συγχωνεύονται σε 14 Φορείς, «κατά προσέγγιση αντίστοιχη
των περιφερειών», με στόχο, σύμφωνα με δήλωση του αρμόδιου
Υφυπουργού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «το
κόστος για τον φορολογούμενο και το παραγόμενο έργο».
Πρόδηλη συνεπώς είναι η διαπίστωση ότι το εγχείρημα
συγχώνευσης των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών θα
έπρεπε πρωτίστως να ακολουθεί το κριτήριο της εγγύτητας και
της χωρικής ολοκλήρωσης που καλύπτεται εντός της ίδιας
γεωγραφικής-διοικητικής διαίρεσης, δηλαδή της εκάστοτε
Περιφέρειας.
Οι τοπικές κοινωνίες που ζουν εντός των περιοχών εποπτείας των
Φορέων πρέπει να εκφράζονται και να λειτουργούν μαζί με τους
φορείς. Οι φορείς πρέπει να ασκήσουν μαζί με τις τοπικές
κοινωνίες την εποπτεία, τον έλεγχο, την δράση και την

ενημέρωση σύμφωνα με τον καταστατικό τους ρόλο και τις
Κοινοτικές Οδηγίες. Η όσμωση και η συνέργεια επιβάλλεται να
οριοθετούνται χωρικά, κοινωνικά και οικονομικά εντός της ίδιας
διοικητικής και χωροταξικής οντότητας.
Εν κατακλείδι, όσον αφορά τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
προτείνουμε ο Εθνικός Δρυμός Χελμού-Βουραϊκού, η Λιμνοθάλασσα
Μεσολογγίου και ο Υγρότοπος Στροφυλιάς-Κοτυχίου να αποτελέσουν
έναν φορέα διαχείρισης, του οποίου οι διαχειριστικές
αρμοδιότητες να εκχωρηθούν στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με
έδρα τη Πάτρα
που είναι και ο φυσικός τους χώρος, με
ξεκάθαρους στόχους και οριοθετημένες ευθύνες για την
αποτελεσματικότερη και καλύτερη διαχείρισή τους και να
διορθωθεί ένα εγκληματικό λάθος εις βάρος της Περιφέρειας
μας».

