
Σύντομες Παρατηρήσεις του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με το υπό διαβούλευση ν/σ με
τίτλο: «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών».

To TEE Αιτωλοακαρνανίας, ως προς υπό διαβούλευση ν/σ με τίτλο: «Οργάνωση και λειτουργία
φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών», επισημαίνει τα εξής:

Α. Θεωρούμε συνολικά θετικό βήμα την επέκταση του πεδίου αρμοδιότητας των Φορέων
Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ώστε να καλύψουν το σύνολο των περιοχών Natura,
που μέχρι σήμερα δεν είναι ενταγμένοι στη δικαιοδοσία κάποιου από του υφιστάμενους
φορείς, με τη Λίμνη Τριχωνίδα να αποτελεί ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Β. Θεωρούμε εντελώς εσφαλμένη και άστοχητην επέκταση των ορίων δικαιοδοσίας του Φορέα
Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου, ώστε να συμπεριλάβει τη Λίμνη Αμβρακία και τα
Ακαρνανικά Όρη, καθώς δεν τεκμαίρεται επ’ ουδενί λόγω ο υδρογεωλογικός, οικολογικός ή
άλλος συσχετισμός των προαναφρεθέντων ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών με τα
υφιστάμενα οικολογικά συστήματα, που τελούν υπό την παρακολούθηση του ανωτέρω Φορέα
Διαχείρισης. Τουναντίον, πιστεύουμε ακράδαντα, ότι η ενσωμάτωσή του στο ΦΔΛΜΕΣ θα
συμβάλλει στην αρτιότερη επιστημονική διαχείρισή τους, τόσο λόγω γεωγραφικής εγγύτητας,
όσο και της επαρκούς γνώσης της περιοχής ελέω εντοπιότητας από τα μέλη του ΔΣ, που
συμμετέχουν σε αυτό, όπως εκπρόσωποι  Ο.Τ.Α., παραγωγικοί φορείς κλπ.

Γ. Ζητούμε την ένταξη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στα μέλη του Δ.Σ.των νέων Φορέων
Διαχείρισης με άμεσο αντικείμενο περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, που εμπίπτουν
εντός των διοικητικών ορίων του Ν. Αιτωλοακαρνανίας, καθώς εκ του θεσμικού του ρόλου
ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας και με τα πλήρως καταρτισμένα μέλη του, είναι
δεδομένο, πως θα συμβάλλει στην εύρυθμη και άρτια λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης.

Δ.Θεωρούμε επιβεβλημένη την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε
ζητήματα των Φορέων και του Πανεπιστημιακού Τμήματος, που εδρεύει στο Αγρίνιο (Τμήμα
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων), καθώς εξ αντικειμένου είναι το πλέον
αρμόδιο για να γνωμοδοτεί επί ενός ευρέος φάσματος, σχετικών με τους φορείς διαχείρισης,
θεμάτων.

Ε. Εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας για τη μεταβατική λειτουργία των φορέων και
ταυτόχρονα υπογραμμίζουμε το θέμα τόσο της υφιστάμενης όσο και της μελλοντικής
στελέχωσής τους, καθώς και του κατάλληλου εξοπλισμού τους με σύγχρονα μέσα.


