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Δευτέρα, 18/01/2016 | Περιβάλλον

To θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων που προκύπτουν στα νησιά του Αιγαίου από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, απασχόλησε έκτακτη
Διυπουργική Σύσκεψη που έγινε στα γραφεία του Υπουργείου Επικρατείας με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη
Τσιρώνη και του Υφυπουργού πάρα τω Πρωθυπουργώ για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Τέρενς Κουίκ, πλαισιωμένοι από τεχνικούς και
νομικούς Συμβούλους, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΕΑΝ) Δημήτρης Πολιτόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης σύσκεψης έγινε και τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή του Δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού.

«Ο μεγαλύτερος όγκος των αποβλήτων αφορά πλαστικό υλικό, το οποίο προειδοποιώ ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θαφτεί στα νησιά ή όπου
αλλού, γιατί αυτό θα συμβάλει σε μία τεράστια οικολογική καταστροφή», δήλωσε μετά τη σύσκεψη ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης
Τσιρώνης. Και συνέχισε:
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«Με πιλοτικό πρόγραμμα τη Λέσβο που δέχεται και τη μεγαλύτερη μεταναστευτική και προσφυγική
εισροή και με την επικείμενη συνεργασία των εκπροσώπων της τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
άλλων νησιών του Αιγαίου που έχουν ανάλογα ζητήματα, θα πρέπει τάχιστα να προχωρήσουμε στη
διαχείριση αυτού του υλικού που είναι ακέραιες ή σπασμένες βάρκες, φουσκωτά, σωσίβια,
εξωλέμβιες μηχανές, κατεστραμμένα ήδη ρουχισμού  κλπ. Μία διαχείριση η οποία θα συμβάλει και
στη μη απώλεια πόρων, προς όφελος των ΟΤΑ και της δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσα από
ανάλογες επιχειρηματικές δραστηριότητες, κατά το δυνατόν τοπικές.

Σε αυτή τη διαχειριστική στρατηγική πρέπει να υπάρξει συνεργασία είτε με ΚΥΑ είτε με νομοθετικές
ρυθμίσεις με Δήμους, Περιφέρειες, συναρμόδια Υπουργεία, όπως το Εσωτερικών, Ναυτιλίας,
Οικονομικών, Περιβάλλοντος, όπως επίσης Λιμενικό, Αστυνομία κλπ., προκειμένου:

Να οριοθετηθούν χώροι συγκέντρωσης όλων αυτών των υλικών με αυστηρές προδιαγραφές
ασφάλειας έναντι όποιων κινδύνων, με απώτερο σκοπό ανακύκλωση, μεταποίηση ή ακόμα και
αλληλέγγυες προσφορές σε κράτη της Αφρικής – υπάρχουν σχετικά αιτήματα – π.χ. για σωσίβια,
που μπορούν να σώσουν ζωές, όπως για παράδειγμα στη λίμνη Βικτώρια».

Στη σύσκεψη προτάθηκε, ότι από τα συναρμόδια Υπουργεία να γίνει μια μικρή, ευέλικτη Ομάδα Εργασίας, ότι το γενικότερο Συντονισμό για το
συγκεκριμένο ζήτημα θα έχει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Τέρενς Κουίκ και ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο οι Υπουργοί
Γιάννης Τσιρώνης και Τέρενς Κουίκ θα κάνουν μια πρώτη επίσκεψη στη Λέσβο για συνεργασία με τον εκεί Δήμαρχο Σπύρο Γαληνό και στη
συνέχεια συνάντηση Εργασίας με τους Δημάρχους εκείνων των νησιών που εμπλέκονται στο θέμα των προσφυγικών και μεταναστευτικών
εισροών.
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17/07/17 - 09:36
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα (/articles/news-

categories/perivallon/perifereia-voreioy-aigaioy-proeidopoiisi-gia-entona-kairika)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σήμερα Δευτέρα 17 Ιουλίου
2017 σημαντική μεταβολή του καιρού προβλέπεται και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να...

(/articles/news-categories/perivallon/thlipsi-stin-ayli-

tis-mytilinis)

15/07/17 - 21:55
Θλίψη... στην αυλή της Μυτιλήνης (/articles/news-categories/perivallon/thlipsi-stin-ayli-tis-mytilinis)

Φωτιά στο κάτω κάστρο της Μυτιλήνης σήμερα το απόγευμα. Την προλάβαν ευτυχώς…. Και γιατί να μην
καεί όμως. Τα χορτάρια ένα μπόϊ ψηλά και τα σκουπίδια ατέλειωτα. 

 
Από το κάτω κάστρο ως το άγαλμα της ελευθερίας, η Φυκιότρυπα, οι παρυφές του κάστρου, τα Τσαμάκια
μια ατέλειωτη...

(/articles/news-categories/perivallon/6-ekat-eyro-apo-
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14/07/17 - 17:53
6 εκατ. ευρώ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το δίκτυο αποχέτευσης και την
επεξεργασία λυμάτων Αγιάσου (/articles/news-categories/perivallon/6-ekat-eyro-apo-ep-tis-perifereias-voreioy-aigaioy-

gia-diktyo)

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου εντάχθηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» το έργο
«Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αγιάσου».

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου...
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