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Δελτίο Τύπου
Ενημερωτική συνάντηση Επάρχου Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου με τον Φορέα
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου

Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Επάρχου ΚαρπάθουΗρωικής Νήσου Κάσου, κας Καλλιόπης Νικολαΐδου με τον Φορέα Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου (Φ.Δ.Π.Π.Δ.). Στη συνάντηση εκ μέρους του
Φορέα συμμετείχε η Πρόεδρος, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ρεθύμνου, Δρ.
Χαρίκλεια Καργιολάκη και το στέλεχος κ. Ντίνος Πρωτόπαπας.
Η κα Καργιολάκη ενημέρωσε την κα Έπαρχο σχετικά με τη λειτουργία, τις δράσεις, αλλά και
τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο Φορέας ιδιαίτερα μετά από τη διεύρυνση της
χωρικής αρμοδιότητάς του (2018), καλύπτοντας εκτός από την Β. Κάρπαθο και Σαρία, τις
προστατευόμενες περιοχές (χερσαίες και θαλάσσιες) ολόκληρης της Δωδεκανήσου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναφέρθηκαν οι δράσεις που υλοποιούνται από τον Φορέα
στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές Παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β.
Καρπάθου – Σαρίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και
διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με
προϋπολογισμό 241.890,00 € και τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στο πλαίσιο της Πράξης, προβλέπεται η υλοποίηση
παρεμβάσεων για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των υποβαθμισμένων χερσαίων,
παράκτιων και υποθαλάσσιων οικοσυστημάτων της προστατευόμενης περιοχής. Μέσω του
συνόλου των δράσεων της Πράξης, επιδιώκεται η προβολή και ανάδειξη της μοναδικότητας
της προστατευόμενης περιοχής και της ανάγκης προστασίας της, με γνώμονα τη φέρουσα
ικανότητά της. Στόχος είναι όχι απλά η προσέλκυση επισκεπτών, αλλά η δημιουργία μίας νέας
κουλτούρας, τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες, για προστασία οικοτόπων και
προστατευόμενων ειδών.
Η κυρία Νικολαΐδου διατύπωσε την ισχυρή πολιτική βούληση της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και του Επαρχείου για την πολύπλευρη στήριξη του Φορέα για την προστασία και
προβολή της περιοχής. Τόνισε την επιτακτική ανάγκη της ανάδειξης του περιβαλλοντικού
πλούτου της Καρπάθου, πάντα με γνώμονα την προστασία του, προκειμένου τόσο να
ευαισθητοποιηθούν οι κάτοικοι του νησιού κατανοώντας την μοναδικότητα του φυσικού
περιβάλλοντος και της ύψιστης σημασίας που διαδραματίζει ο τόπος της Καρπάθου για την
επιβίωση σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας, όσο και για την προώθηση του οικοτουρισμού
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που αποτελεί ευκαιρία για την τουριστική ανάπτυξη των νησιών. Επίσης, η Έπαρχος
επεσήμανε την προστιθέμενη αξία της πραγματοποίησης δράσεων με τη συμμετοχή της
σχολικής κοινότητας, ενώ η Πρόεδρος του Φορέα, συμφωνώντας, την ενημέρωσε πως ήδη
στο πλαίσιο της προαναφερόμενης Πράξης προβλέπονται ενημερώσεις των μαθητών.
Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του «Ομίλου φίλων βουνού & θάλασσας
Καρπάθου», κ. Νικόλαος Βασίλας, ο οποίος εξέφρασε την πρόθεση του Ομίλου για την
πραγματοποίηση συνεργειών με τον Φορέα, ενώ επίσης κατέθεσε τις προτάσεις του για την
πραγματοποίηση παρεμβάσεων, κατόπιν των απαραίτητων επιστημονικών μελετών, για την
προστασία του βατράχου της Καρπάθου, το οποίο είναι ένα μοναδικό στον κόσμο είδος.
Η συνάντηση ήταν εξαιρετικά εποικοδομητική και ολοκληρώθηκε με την εκδήλωση
αμοιβαίας πρόθεσης συνεργασίας στοχεύοντας στην ανάδειξη και προστασία του
περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής.

