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Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Λακία ηελ Παξαζθεπή 17 Μαξηίνπ 2017 ε 4ε ζπλάληεζε ηεο 
Επηηξνπήο ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ πνπ έρεη ζπζηαζεί ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο  ηεο δξάζεο 
F.2 ηνπ έξγνπ LIFE11 NAT/GR/1014 “ForOpenForests”  «Δηαηήξεζε Δαζώλ θαη Δαζηθώλ 
Αλνηγκάησλ  Πξνηεξαηόηεηαο ζηνλ Εζληθό Δξπκό Οίηεο θαη ην Όξνο Καιιίδξνκν ηεο Σηεξεάο 
Ειιάδαο». 
Η Πεξηθέξεηα σο εηαίξνο έρεη αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή νξγαλσκέλσλ ππνδνκώλ ζε πεξηνρέο 
ησλ βνπλώλ Καιιηδξόκνπ θαη Οίηεο πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ δηθηύνπ πξνζηαηεπόκελσλ 
πεξηνρώλ Natura 2000, κε ζθνπό ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ηελ ελζάξξπλζε 
ησλ θαηνίθσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο γηα επηζθέςεηο θαη γλσξηκία κε ηηο νκνξθηέο ηνπ ηόπνπ, 
αιιά ζπγρξόλσο θαη δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηόηεηαο ηεο θύζεο. 
Οη εξγαζίεο πξνο πινπνίεζε πεξηιακβάλνπλ, ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
βαηόηεηαο  κνλνπαηηώλ, ηελ ηνπνζέηεζε μύιηλσλ πεξηπηέξσλ ελεκέξσζεο κε πιηθό γηα ηελ 
πινύζηα ρισξίδα θαη παλίδα ησλ βνπλώλ, ηελ θαηαζθεπή ππξνθπιαθίσλ θαη πδαηνδεμακελώλ, 
ηελ δηακόξθσζε νξγαλσκέλσλ ρώξσλ εκεξήζηαο αλαςπρήο κε δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο 
ζηάζκεπζεο ώζηε λα απνηξαπεί ε αλεμέιεγθηε θαηαζθήλσζε θαη ε πεξίθξαμε επνρηθώλ ιηκλίσλ 
ώζηε αθελόο λα δηελεξγεζνύλ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο από ηνπο εηαίξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη 
αθεηέξνπ λα πξνζηαηεπζνύλ από  αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο κε αξλεηηθέο επηπηώζεηο. 
 
Τελ Πεξηθέξεηα εθπξνζώπεζε ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Χσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο θ. Ισάλλεο  
Ταγθαιέγθαο ν νπνίνο έθαλε ηελ αθόινπζε δήισζε: 
 
“Η ζπλάληεζε έγηλε ζην πιαίζην ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ εηαίξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο έηζη ώζηε 
λα ελεκεξσζνύλ όινη γηα ηελ εμέιημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Χαίξνκαη ηδηαίηεξα δηόηη ζηε 
ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ θαη πνιίηεο  εθθξάδνληαο ηηο αλεζπρίεο ηνπο ζε δηάθνξα ζέκαηα, γηα 
ηηο νπνίεο  εδόζεζαλ απαληήζεηο θαηά ηελ ελεκέξσζε. Θέισ λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο 
εηαίξνπο καο γηα ηελ εμαηξεηηθή δνπιεηά ηνπο, αιιά θαη ηνλ Δηεπζπληή θαη ηα ζηειέρε ηεο 
Δηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Χσξηθνύ Σρεδηαζκνύ Σηεξεάο Ειιάδαο. Επραξηζηώ ηνλ 
επηθεθαιήο εηαίξν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ Ειιεληθή Εηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο, γηα ηα 
αληαλαθιαζηηθά πνπ επέδεημε ζην πξόζθαην ηξαγηθό γεγνλόο ηεο Λίκλεο Νεπξόπνιεο,  αιιά ζα 
ήηαλ παξάιεηςε κνπ λα κελ επραξηζηήζσ δεκόζηα ηελ Οηθνινγία Αιιειεγγύε Σηεξεάο ε νπνία 
ην αλέδεημε. Τέινο εύρνκαη όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο λα ζπλερίζνπκε λα εξγαδόκαζηε ζε 
άξηζην θιίκα ζπλεξγαζίαο γηα ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα ζηελ αλάδεημε ηεο αηζζεηηθήο 
αμίαο ησλ δαζώλ, ζπκκεξηδόκελνη θαη ηελ δέζκεπζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κώζηα Μπαθνγηάλλε 
γηα δξάζεηο κε ζεηηθό αληίθηππν ζηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή δσή ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ”.  


