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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΤΚΕΨΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΛΟΣΟΜΙΑ
Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζνβαξνύ θαηλνκέλνπ ηεο ιαζξνϋινηνκίαο ζηνπο λνκνύο Αραΐαο
θαη Ηιείαο, θαζώο θαη ν ηξόπνο αληηκεηώπηζήο ηνπ, ήηαλ ην αληηθείκελν ζύζθεςεο
πνπ ζπγθάιεζε ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ΠεινπνλλήζνπΔπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο ζήκεξα ζηελ Πάηξα.
Ο θ. Απνζηνιόπνπινο αλαθέξζεθε ζηελ έμαξζε ησλ θαηλνκέλσλ παξάλνκεο
πινηνκίαο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Δπηηθήο Ειιάδαο θαη ηδηαίηεξα ζην δάζνο ηεο
ηξνθπιηάο. Σόληζε πσο ππάξρνπλ θαηαγγειίεο όηη ζήκεξα, κε πξόζρεκα ηελ
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε, νξγαλσκέλα δίθηπα επηδίδνληαη ζε ζπζηεκαηηθή
ιαζξνϋινηνκία κε ζθνπό ην παξεκπόξην θαη ηνλ πινπηηζκό. Τπνγξάκκηζε δε όηη
απνηειεί ρξένο καο, σο επλνκνύκελε Πνιηηεία θαη ππεύζπλε θνηλσλία, λα
δηαθπιάμνπκε πάζε ζπζία ην δαζηθό πινύην ηεο ρώξαο.

Όινη νη θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλάληεζε αλαγλώξηζαλ ηελ έληαζε ηεο
παξάλνκεο μύιεπζεο ζηελ πεξηνρή θαη έγηλαλ ηνπνζεηήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζή ηνπ. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο δήηεζε από ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο λα
πξνβνύλ, άκεζα, ζε ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο, ζε
ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο θαη δξάζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκό θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ
θαηλνκέλνπ.
Εθηόο από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα θ. Απνζηνιόπνπιν, ζηε ζύζθεςε ζπκκεηείραλ ν
Δήκαξρνο Δπηηθήο Αραΐαο θ. Αλδξέαο Παλαγησηόπνπινο, ν Αλαπιεξσηήο
Δηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκηθήο Δηεύζπλζεο Αραΐαο θ. Κσλζηαληίλνο Κινπθηληώηεο θαη ν
Δηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκηθήο Τπνδηεύζπλζεο Ακαιηάδαο θ. Αιέμεο Μπίξκπαο σο
εθπξόζσπνη ησλ Αζηπλνκηθώλ Δηεπζύλζεσλ Αραΐαο θαη Ηιείαο αληίζηνηρα, ν Γεληθόο
Δηεπζπληήο Δαζώλ θαη Αγξνηηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο θ.
Αληώλεο Καληαξηδόπνπινο, Δαζάξρεο θαη εθπξόζσπνη θνξέσλ δηαρείξηζεο
πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρώλ, κέιε ηεο Οηθνινγηθήο Κίλεζεο Πάηξαο θαη ππεξεζηαθνί
παξάγνληεο.
εκεηώλεηαη όηη παξόκνηα ζύζθεςε γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αηησιναθαξλαλίαο
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ ζην Μεζνιόγγη.

