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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟY
ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΑΡΣΗΗ ΔΑΙΚΩΝ ΥΑΡΣΩΝ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΕΗΝΗ
Εθδειώζεηο παξνπζίαζεο ηεο αλάξηεζεο ηωλ δαζηθώλ ραξηώλ ηωλ πεξηνρώλ
Καιακάηαο θαη Μεζζήλεο πξνο ην θνηλό θαη ηα Μέζα Ελεκέξωζεο ζα
πξαγκαηνπνηεζνύλ ηελ Παξαζθεπή 16 Δεθεκβξίνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γεληθνύ
Γξακκαηέα Απνθεληξωκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ
θ. Σάζνπ Απνζηνιόπνπινπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Δήκνπο Καιακάηαο θαη
Μεζζήλεο.

Η θαηάξηηζε θαη ε αλάξηεζε ηωλ δαζηθώλ ραξηώλ απνηειεί κία ηδηαίηεξα ζεκαληηθή
θαη θαηλνηόκα δηαδηθαζία πνπ έρεη ζηόρν ηνλ νξηζηηθό πξνζδηνξηζκό ηωλ δαζηθώλ
εθηάζεωλ ηεο ρώξαο. Οη πνιίηεο ζα έρνπλ άκεζε πξόζβαζε ζε δεδνκέλα ώζηε λα
γλωξίδνπλ ην ραξαθηήξα ηεο γεο πνπ έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο ή ζέινπλ λα
επελδύζνπλ. Σαπηόρξνλα απνθεύγνληαη νη γξαθεηνθξαηηθέο θαζπζηεξήζεηο θαη νη
ελδηαθεξόκελνη πνιίηεο ζα εμππεξεηνύληαη απζεκεξόλ. Καη’ απηό ηνλ ηξόπν
ζωξαθίδεηαη ε πξνζηαζία ηωλ δαζώλ από ηελ απζαηξεζία θαη ηελ αλεμέιεγθηε
δόκεζε θαη κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα ηελ εθπόλεζε νινθιεξωκέλνπ ρωξνηαμηθνύ
ζρεδηαζκνύ γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. Τπελζπκίδεηαη όηη ε πξώηε
αλάξηεζε δαζηθώλ ραξηώλ γηα ηε δώλε επζύλεο ηεο Απνθεληξωκέλεο Δηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ είρε γίλεη ηνλ πεξαζκέλν Ινύιην ζηελ
Ηιεία.
Η παξνπζίαζε ηεο αλάξηεζεο ηωλ δαζηθώλ ραξηώλ πεξηνρώλ ηνπ Δήκνπ Μεζζήλεο
ζα δηεμαρζεί ζηηο 10.30 ζην Δεκαξρείν Μεζζήλεο θαη ε εθδήιωζε γηα ηνπο δαζηθνύο
ράξηεο πεξηνρώλ ηνπ Δήκνπ Καιακάηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 13.00 ζην
μελνδνρείν REX.
Εθηόο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα θ. Απνζηνιόπνπινπ, ζηηο παξνπζηάζεηο ζα
παξαζηνύλ ν Εηδηθόο Γξακκαηέαο Δαζώλ ηνπ ππνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο-Ελέξγεηαο
& Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Γηώξγνο Ακνξγηαληώηεο, ν Γεληθόο Δηεπζπληήο Δαζώλ θαη
Αγξνηηθώλ Τπνζέζεωλ ηεο Απνθεληξωκέλεο Δηνίθεζεο θ. Αληώλεο Καηαξηδόπνπινο
θαη ν Δηεπζπληήο Δαζώλ Μεζζελίαο θ. Γηώξγνο ωηεξόπνπινο.

