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Με τον Αναπληρωτή Υπουργό αρμόδιο για θέματα Περιβάλλοντος  Γιάννη Τσιρώνη συναντήθηκε σήμερα η
Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου. Στη συνάντηση έγινε συζήτηση για το μεγάλο ζήτημα της
διαχείρισης των απορριμμάτων στις παραλίες και το θαλάσσιο χώρο των νησιών του Βορείου Αιγαίου όπου συνεχίζουν να
συσσωρεύονται λόγω των εντεινόμενων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, προκειμένου να διερευνηθούν τρόποι
χρηματοδότησης για τη συλλογή, επεξεργασία, ανακύκλωση  και διαχείρισή τους.

Με τον Αναπληρωτή Υπουργό αρμόδιο για θέματα Περιβάλλοντος  Γιάννη Τσιρώνη συναντήθηκε σήμερα η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου. Στη

συνάντηση έγινε συζήτηση για το μεγάλο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στις παραλίες και το θαλάσσιο χώρο των νησιών του Βορείου Αιγαίου όπου

συνεχίζουν να συσσωρεύονται λόγω των εντεινόμενων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, προκειμένου να διερευνηθούν τρόποι χρηματοδότησης για τη συλλογή,

επεξεργασία, ανακύκλωση  και διαχείρισή τους.

Επίσης, συζητήθηκε το θέμα των προστατευόμενων περιοχών εθνικής σημασίας στο Βόρειο Αιγαίο και η Περιφερειάρχης
ενημερώθηκε για το υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου.

Τέλος, η Περιφερειάρχης επεσήμανε την ανάγκη υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Έργα αποχέτευσης επεξεργασίας και
διάθεσης λυμάτων Πολιχνίτου, Βρίσας, Βατερών», συνολικού προϋπολογισμού 11.747.858 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει
την κατασκευή της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού, δικτύων αποχέτευσης και δικτύων αναρρόφησης για τον Πολιχνίτο
και τα Βατερά, έργα αρχαιολογίας, σύνδεση με τη ΔΕΗ και απόκτηση γης. Η κα. Καλογήρου είπε χαρακτηριστικά ότι οι
οικισμοί της Βρίσας και των Βατερών έχουν μόνιμο πληθυσμό 852 κατοίκους, όμως τη θερινή περίοδο ο πληθυσμός
ξεπερνά τους 3000 κατοίκους και συμπλήρωσε ότι τα Βατερά είναι ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά θέρετρα με παραλία
συνολικού μήκους 9 χιλιομέτρων, μία από τις ομορφότερες παραλίες του Αιγαίου, διαθέτουν πλήθος ξενοδοχειακών
μονάδων και ενοικιαζόμενων δωματίων και μέχρι σήμερα δεν έχουν δίκτυο αποχέτευσης.

Η Περιφερειάρχης παρουσιάζοντας το έργο αναφέρθηκε στην  περιβαλλοντική διάσταση του θέματος και τόνισε την
ιδιαίτερη σημασία της συνολικής υλοποίησής του και ζήτησε την προσωπική παρέμβαση  του Υπουργού.
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