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Ούτε σκέψη για νέα παράταση της 
λειτουργίας των Λατομείων Αράξου!

RecyclART: 
Προγραμματική Δημιουργική 
Ανακύκλωση προς όφελος 
του περιβάλλοντος
Η ΟΙΚΙΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στο Λοντζ της Πολωνίας στις 25 και 
26 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η 
2η διεθνική συνάντηση μεταξύ των 
εταίρων του ευρωπαϊκού σχεδίου 
RecyclART, το οποίο αποτελεί ένα 
μεγαλόπνοο σχέδιο για την Οικολο-
γική Κίνηση Πάτρας, για το οποίο αι-
σιοδοξούμε πως θα συνεισφέρει ποι-
οτικά στη μεγάλη προσπάθεια των 
ευρωπαϊκών χωρών για στροφή προς 
την κυκλική οικονομία.

Λεπτομέρειες στη σελίδα 16

Η προκλητική αδιαφορία των εκ-
προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης (Δημοτικής και Περιφερειακής) να 
συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του 
ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων 
Κοτυχίου-Στροφυλιάς και Κυπαρισσια-
κού κόλπου, έχει ως αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να παρθούν σημαντικές απο-
φάσεις για κρίσιμα περιβαλλοντικά 
ζητήματα της Δυτικής Ελλάδας.

Το ΔΣ του Φορέα αποτελείται από 11 
μέλη, που εκπροσωπούν τα συναρμόδια 
υπουργεία, τους δήμους, τις περιφερει-
ακές ενότητες Αχαΐας και Ηλείας, τους 
παραγωγικούς φορείς και τις περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις. Από τα 11 μέλη 
στις συνεδριάσεις του ΔΣ μετά βίας 
παίρνουν μέρος 6 μέλη, για να υπάρχει 
η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία. 

Οι συνεδριάσεις του Οκτωβρίου δεν 
κατέστη δυνατόν να πραγματοποιη-
θούν, αφού συμμετείχαν μόνο 4 από τα 
11 μέλη, την ώρα που ο Φορέας καλεί-
ται να γνωμοδοτήσει για (νέους) αγώνες 
αυτοκινήτων στο δάσος της Φολόης, για 
την αποκατάσταση της λουρονησίδας 
στο Κοτύχι και άλλα πολλά και σημαντι-
κά θέματα.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελίδα 8

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δια της αρμόδιας επιτροπής 
της, «εξετάζει αίτημα που έχουν καταθέσει οι λατομικές εταιρείες 
του Αράξου, για επανακαθορισμό της περιοχής Μαύρα Βουνά σε 
λατομική ζώνη»!  

Αυτό έγινε επίσημα γνωστό κατά τη συζήτηση στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο σχετικής επερώτησης για το τι θα γίνει με 
τα Λατομεία Αράξου. Φαίνεται πως για τους υπεύθυνους της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν αρκεί η παράταση της λει-

τουργίας των λατομείων Αράξου μέχρι το Δεκέμβρη του 2021 
και θέλουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Για το θέμα αυτό η ΟΙΚΙΠΑ με ανακοίνωσή της εκφράζει την 
κάθετη διαφωνία της με τη συνέχιση λειτουργίας των λα-
τομείων, προκειμένου να αποκατασταθεί το κύρος της περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας και να προστατευτεί στην πράξη το 
Εθνικό Πάρκο της Στροφυλιάς.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΟΙΚΙΠΑ στη σελίδα 2

Προκλητική απαξίωση του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων 
Κοτυχίου-Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού κόλπου
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