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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (Φ.Δ.Y.Κ.Σ.)

πραγματοποίησε συνέντευξη τύπου για τo ρόλο και τις δράσεις του Φ.Δ.Υ.Κ.Σ. στην αίθουσα της

Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων στην Πάτρα (Μαιζώνος

200) την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΦΔΥΚΣ, κος Νικόλαος Καραβάς, αναφέρθηκε στο ιστορικό ίδρυσης του

Φορέα αλλά και στους βασικούς καταστατικούς σκοπούς του. Ο Φορέας ιδρύθηκε ως ΝΠΙΔ με το

Νόμο 3044/2002 μεταξύ 25 Φορέων σε όλη την Ελλάδα. Εποπτεύεται από το Υπουργείο

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και διοικείται από 11μελές διοικητικό συμβούλιο,

όπου συμμετέχουν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και Αχαΐας, των

Δήμων Δυτικής Αχαΐας και Ανδραβίδας-Κυλλήνης, τοπικών οικολογικών οργανώσεων και του

Υπουργείου Περιβάλλοντος..

Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως υγρότοπος Διεθνούς σημασίας και διέπεται από τη Σύμβαση Ramsar,

περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και αποτελεί

Καταφύγιο Άγριας Ζωής. Από το 2009 η περιοχή αυτή (29/4/2009 ΦΕΚ 159) ανακηρύχθηκε Εθνικό

Πάρκο, με μια έκταση που ανέρχεται σε 143.000 στρέμματα. Τα βασικά προβλήματά του είναι η

παράνομη υλοτομία, η ρύπανση από ανθρώπινους παράγοντες, οι καταπατήσεις γης και λαθροθηρία ή

παράνομο κυνήγι. Υπενθυμίζεται ότι το κυνήγι απαγορεύεται εντελώς και για όλο το χρόνο στο εθνικό

πάρκο. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τις βασικές δράσεις του Φορέα και τα υπό υλοποίηση έργα στην

περιοχή (π.χ., την εποπτεία & αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και

πανίδας,την επισκευή των 4 οικίσκων στη Λ/Θ Προκόπου, το σχέδιο διαχείρισης για τη

προσταευόμενη περιοχή, την αναβάθμιση του Κέντρου Πληροφόρησης, τη προμήθεια 4 τηλεμετρικών

σταθμών για τη παρακολούθηση των υδάτων στις Λ/Θ, GIS καταγραφή περιοχής, δημοσιότητα κ.λπ.)
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και ανακοίνωσε πρόγραμμα ενημέρωσης και συνεργασίας φορέων και κατοίκων της

περιοχής.

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΦΔΥΚΣ και Περιφερειακός Σύμβουλος της ΠΔΕ, κος Γεώργιος

Αθανασόπουλος τόνισε ότι το Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου Στροφυλιάς είναι το σημαντικότερο από τα 4

(Στροφυλιά-Κοτύχι, Μεσσολόγγι-Αιτωλικό, Χελμός-Βουραικός, Αμβρακικός) Εθνικά Πάρκα στην Δυτική

Ελλάδα όσο αφορά στη βιοποικιλότητα. Τόνισε ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια ενιαία

ταυτότητα για την περιοχή (brand name) ώστε παράλληλα και με βάση την προστασία του

περιβάλλοντος να υπάρξουν ποικίλα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για την περιοχή.

Ο Γραμματέας του ΔΣ του ΦΔΥΚΣ και Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, κος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

τόνισε με έμφαση ότι δεν θα συναινέσει σε καμία πώληση περιοχής εντός του Εθνικού Πάρκου αλλά θα

πρέπει να προχωρήσει επιλεκτικά, παράλληλα με την προστασία, η αξιοποίηση της περιοχής με ήπιες

μορφές ανάπτυξης. Η περιοχή τόνισε ανήκει στην εθνική κληρονομιά της χώρας μας για αυτό πρέπει να

προστατευθεί από όλους μας. Ο φορέας ξεκινά από αύριο κιόλας έναν σημαντικό διάλογο με τους

κατοίκους και τους φορείς της περιοχής ώστε να υπάρξει καλύτερη κατανόηση και συνεργασία για το

έργο του Φορέα και γενικότερα το κοινό όφελος όλων. Τέλος σημαντικό μέρος της όλης προσπάθειας

είναι η δράση των εθελοντών η οποία θα συνεχιστεί και θα ενδυναμωθεί.

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους και παρέμβαση από τον εκπρόσωπο της αναδόχου

ένωσης εταιρειών κο Φωκίωνα Ζαΐμη ο οποίος τόνισε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος

δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης που ξεκινά, θα καταβληθεί προσπάθεια για θετική ανάδειξη της

περιοχής όλο τον χρόνο ώστε να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα και κατ’ επέκταση η επισκεψιμότητα της

περιοχής, για να μην παρατηρείται το φαινόμενο να ανοίγουν τα ξενοδοχεία μόνον τους καλοκαιρινούς

μήνες. Τα οφέλη από την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού θα είναι σημαντικά, ιδιαίτερα για τους

κατοίκους της περιοχής οι οποίοι θα πρέπει να είναι οι βασικοί προστάτες του φυσικού κάλλους της.
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