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ΑΝΑΡΣΗΗ ΔΑΙΚΩΝ ΥΑΡΣΩΝ Ε ΜΕΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
ηελ αλάξηεζε δαζηθώλ ραξηώλ ζε πεξηνρέο ησλ Δήκσλ Μεζζήλεο θαη Καιακάηαο
πξνρώξεζε ζήκεξα (16/12/2011) ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο ζπλνδεπόκελνο
από ηνλ Εηδηθό Γξακκαηέα ηνπ ΤΠ.Ε.Κ.Α. θ. Γηώξγν Ακoξγηαληώηε. Τινπνηώληαο ηε
δέζκεπζή ηνπ σο πξνο ηελ ζπληόκεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ, ηελ αλάξηεζε θαη ζηε
ζπλέρεηα ηελ θύξσζε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο θ. Απνζηνιόπνπινο
βξέζεθε ζηε Μεζζελία θαη κέζα ζε έλα ζεξκό θιίκα, πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη νη
εθπξόζσπνη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, παξνπζίαζε ηε ζεκαληηθή δνπιεηά πνπ
εηνίκαζαλ ηα ζηειέρε ησλ ηνπηθώλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε ησλ
δαζηθώλ ραξηώλ ζε Μεζζήλε θαη Καιακάηα.

Σόζν ν Δήκαξρνο Μεζζήλεο θ. ηάζεο Αλαζηαζόπνπινο όζν θαη ν Δήκαξρνο
Καιακάηαο θ. Παλαγηώηεο Νίθαο ραηξέηηζαλ ηελ πξσηνβνπιία ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο θαη επραξίζηεζαλ ηνλ θ. Σάζν Απνζηνιόπνπιν γηα ην πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ
πνπ επέδεημε ώζηε νη δαζηθνί ράξηεο ησλ πεξηνρώλ ηνπο λα θζάζνπλ ζην ηειηθό ζηάδην
ηεο εθαξκνγήο ηνπο. ηηο νκηιίεο πνπ έθαλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ
δαζηθώλ ραξηώλ ζηε Μεζζελία, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο
ηόληζε όηη κε ηελ αλάξηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ θύξσζε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ
θαζνξίδνληαη νξηζηηθά νη δαζηθέο εθηάζεηο ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ, θαηνρπξώλεηαη ε
ηδηνθηεζία ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ θαη εμαζθαιίδεηαη ε ηδηνθηεζία ησλ Ειιήλσλ πνιηηώλ.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ραξαθηήξηζε ηζρπξό εξγαιείν ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο ηνπο
δαζηθνύο ράξηεο ην νπνίν, όπσο είπε, καδί κε ην θηεκαηνιόγην ζα απνηειέζνπλ βαζηθά
ζεκέιηα γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ.
«Γεληθά ζα επηηαρπλζεί ε άζθεζε επελδύζεσλ ελώ ηαπηόρξνλα ζα δηεπθνιπλζνύλ νη
ζπλαιιαγέο ησλ Ειιήλσλ πνιηηώλ κε ην δεκόζην», δήισζε ν θ. Απνζηνιόπνπινο.
Αλαθεξόκελνο ζηηο πεξηβαιινληηθά νθέιε ηεο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ ησλ δαζηθώλ
ραξηώλ, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ππνγξάκκηζε όηη κε απηό
ην κέηξν δεκηνπξγείηαη έλα ηζρπξό πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ
εθηάζεσλ ώζηε λα ζπλερηζηεί ζην δηελεθέο ν θαηαιπηηθόο ηνπο ξόινο ζηε βηνινγηθή θαη
νηθνινγηθή ηζνξξνπία, ζηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ
πδάησλ,
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ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αλζξώπηλε δηαβίσζε θαη παξαγσγηθόηεηα.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη
Ινλίνπ είλαη ε πξώηε παλειιαδηθά πνπ αλαξηά δαζηθνύο ράξηεο. Η αξρή έγηλε πξηλ από
ιίγνπο κήλεο από ηελ Ηιεία κε ηελ αλάξηεζε ησλ πξώησλ δαζηθώλ ραξηώλ, ελώ θαη
άιινη Ννκνί ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο βξίζθνληαη πιένλ ζην ηειηθό ζηάδην ηεο
εθπόλεζεο θαη ζύληνκα ζα αλαξηήζνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο δαζηθνύο ράξηεο. Μηιώληαο
πξνο ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο ηεο Μεζζελίαο ν
θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο δήισζε όηη: «ζαλ δεκόζηα δηνίθεζε αγθαιηάζακε από ηελ
πξώηε ζηηγκή ην εγρείξεκα ηεο αλάξηεζεο θαη θύξσζεο ησλ δαζηθώλ ραξηώλ,
εληζρύνληαο κε όπνην ηξόπν κπνξνύζακε ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα
ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο θαη παξά ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία επηηύρακε

θάπνηαο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ην ζθνπό απηό θαη πηζηεύνπκε όηη ην λέν έηνο ζα
θαηαθέξνπκε αθόκα πεξηζζόηεξα».
Σέινο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο
Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο δελ παξέιεηςε λα επραξηζηήζεη γηα ηε
δνπιεηά πνπ έθαλαλ ηα ζηειέρε ησλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ, εηδηθά ην ηκήκα δαζηθώλ
ραξηνγξαθήζεσλ ηεο Δηεύζπλζεο Δαζώλ ηνπ Ν. Μεζζελίαο, γηα ηελ απνθαζηζηηθή
ζπκβνιή ηνπο ζηελ πινπνίεζε απηνύ ηνπ κεγάινπ έξγνπ.
Παξάιιεια επραξίζηεζε ηα ζηειέρε ηνπ ΤΠ.Ε.Κ.Α. γηα ηε ζηήξημε θαζώο θαη ηα ζηειέρε
ηνπ Κηεκαηνινγίνπ γηα ηε ζπλεξγαζία πνπ είραλ κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνήθεζεο.
Ε ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΕΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ
ΣΟΤ ΑΛΤΛΛΙΟΤ ΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΟΤΚΑ ΜΕΗΝΙΑ
Μεηά από επηηόπηα απηνςία πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζήκεξα (16/12/11) ζην αιζύιιην πνπ
βξίζθεηαη ζηελ παξαιία Μπνύθα ηνπ Δήκνπ Μεζζήλεο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο
Απνζηνιόπνπινο άλαςε ην πξάζηλν θσο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ, πινπνηώληαο έηζη
ζρεηηθό αίηεκα ηνπ Δήκνπ Μεζζήλεο.
πλνδεπόκελνο από ηνλ Εηδηθό Γξακκαηέα ηνπ ΤΠ.Ε.Κ.Α. θ. Γηώξγν Ακνξγηαληώηε, ην
Δήκαξρν Μεζζήλεο θ. ηάζε Αλαζηαζόπνπιν, ην Γεληθό Δηεπζπληή Δαζώλ θαη
Αγξνηηθώλ Τπνζέζεσλ θ. Αληώλε Καληαξηδόπνπιν, αιιά θαη ζηειέρε ησλ ηνπηθώλ
δαζηθώλ ππεξεζηώλ, ν θ. Απνζηνιόπνπινο έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηε ζύληνκε αμηνπνίεζε
ηνπ αιζπιιίνπ ηεο Μπνύθαο ζπλνιηθήο έθηαζεο 75 ζηξεκκάησλ. Αξρηθά, όπσο
απνθαζίζζεθε, ζα γίλεη κία κειέηε αμηνπνίεζεο ηεο δαζηθήο έθηαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα
ζα πινπνηεζεί ην ζρέδην κία ήπηαο κνξθήο αλάπηπμεο ηνπ αιζπιιίνπ πνπ ζα είλαη πξνο
όθεινο ησλ δεκνηώλ ηε Μεζζήλεο αιιά θαη ησλ επηζθεπηώλ ηεο.
ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ν ρώξνο ζα παξαρσξεζεί ζην Δήκν
Μεζζήλεο πξνο αμηνπνίεζε, αιιά αθνύ πξώηα εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηεο δαζηθήο
έθηαζεο. Παξάιιεια ν Εηδηθόο Γξακκαηέαο ηνπ ΤΠ.Ε.Κ.Α. θ. Ακνξγηαληώηεο δεζκεύζεθε

όηη ζα βνεζήζεη ηερληθά αιιά θαη νηθνλνκηθά γηα ηελ θαιύηεξε θαη ηαρύηεξε αμηνπνίεζε
ηνπ αιζπιιίνπ ηεο παξαιίαο ηεο Μπνύθαο.
Οη δειώζεηο ησλ θπβεξλεηηθώλ εθπξνζώπσλ έγηλαλ δεθηέο κε κεγάιε επραξίζηεζε θαη
ηθαλνπνίεζε από ην Δήκαξρν Μεζζήλεο ν νπνίνο επραξίζηεζε ζεξκά γηα ην ελδηαθέξνλ
ηνπ ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο θ. Σάζν Απνζηνιόπνπιν.
Φσηνγξαθηθό Τιηθό

