Πέμπτη, 11/1/18
Υπουργός Γεωργίας: Με τη παρουσίαση του σχεδίου για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακαμα
ξεκινά η υλοποίηση ενός ονείρου τριακονταετίας
------------------------------------------

Το «Σχέδιο για τη διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα»
παρουσιάστηκε σήμερα σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Γεωργίας Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκο Κουγιάλη στο Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος.
Με το πέρας της σύσκεψης ο Υπουργός Γεωργίας δήλωσε πως με τη σημερινή παρουσίαση από
τους εμπειρογνώμονες του σχεδιασμού για το Εθνικό Δασικό Πάρκο του Ακαμα ξεκινά η υλοποίηση
ενός ονείρου τριακονταετίας τονίζοντας ότι «Προσδοκούμε ότι με την κατασκευή του πάρκου θα
προστατέψουμε αποτελεσματικά την φύση και τη βιοποικιλότητα της περιοχής, θα αναδείξουμε το
κάλλος της περιοχής Ακαμα, θα προσελκύσουμε μεγαλύτερη επισκεψημοτητα και θα συνδράμουμε
αποφασιστικά στην αναζωογόνηση και αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής Ακάμα αλλά και ολόκληρου
του διαμερίσματος της Πόλης Χρυσοχους».
Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα αφορά έκταση 77 τετραγωνικών χιλιομέτρων και περιλαμβάνει όλη
τη κρατική γη (δασική και άλλη) ενώ μέτρα προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος λαμβάνονται
για όλη τη περιοχή NATURA που περιλαμβάνει τόσο κρατική όσο και ιδιωτική περιουσία.
Ο Υπουργός ανέφερε πως το πάρκο θα διαχειρίζονται από κοινού το Τμήμα Δασών και οι Κοινότητες
της περιοχής επισημαίνοντας ότι από τα έσοδα που θα προέρχονται από τις δραστηριότητες που θα
επιτραπούν εντός του πάρκου θα επωφελούνται σημαντικά οι κοινότητες ενώ μέρος των εσόδων θα
χρησιμοποιείται για σκοπούς συντήρησης του πάρκου.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Υπουργός Γεωργίας δήλωσε ότι ο σχεδιασμός έγινε μετά από
διαβούλευση με τις Κοινότητες, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους ιδιοκτήτες γης στη περιοχή
ξεκαθαρίζοντας πως εντός του πάρκου δεν θα υπάρχει συντελεστής δόμησης. Αναφορικά με το θέμα
των ιδιωτικών περιουσιών ο κ. Κουγιάλης ανέφερε πως αυτό θα επιλυθεί με την εκπόνηση του
τοπικού σχεδίου για ολόκληρη τη περιοχή η ετοιμασία του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη.
Το Σχέδιο θα τεθεί σε ευρεία διαβούλευση στις 19 Ιανουαρίου.
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