Μζγαρα, 12 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμαρχοσ Μεγαρέων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ
είχε ςυνάντηςη τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 με τον Υπουργό
Εςωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη, για το πρόβλημα του Βωξίτη
Ο αγϊνασ τθσ Διοίκθςθσ του Διμου Μεγαρζων για τθν αποτροπι
του ενδεχομζνου δθμιουργίασ ορυχείων Βωξίτη ςτθν περιοχι των
Γερανείων είναι διαρκισ, ζντονοσ και ςυνεχίηεται με αμείωτο ρυκμό.
Σε αυτό το πλαίςιο ο Διμαρχοσ Μεγαρζων είχε ςυνάντθςθ το
μεςθμζρι τθσ Δευτζρασ 11 Σεπτεμβρίου 2017, με τον Υπουργό
Εςωτερικϊν κ. Πάνο Σκουρλέτη και ςυνεργάτεσ του, ςτο Υπουργείο
ςτθν Ακινα.
Η ςυηιτθςθ διιρκεςε ςχεδόν μία ϊρα κι ζγινε ςε καλό και φιλικό
κλίμα.
Αμζςωσ μετά τθν ςυηιτθςθ με τον Υπουργό ο Διμαρχοσ
Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ διλωςε:
« Είχα ςιμερα μία πολφ ςθμαντικι και εποικοδομθτικι
ςυνάντθςθ με τον Υπουργό Εςωτερικϊν κ. Σκουρλζτθ.
Του εξζκεςα το μεγάλο πρόβλθμα που μασ απαςχολεί, δθλαδι το
ενδεχόμενο δθμιουργίασ ορυχείων Βωξίτθ ςτθ Μεγαρίδα.
Ο υπουργόσ άκουςε με κατανόθςθ τον προβλθματιςμό και τισ
ανθςυχίεσ μασ.
Υποςχζκθκε να αςχολθκεί προςωπικά και να μιλιςει με τον
Γραμματέα τησ Αποκεντρωμένησ Διοίκηςησ Αττικήσ, ο οποίοσ είναι
αρμόδιοσ για να δϊςει τθν άδεια για τισ διερευνθτικζσ γεωτριςεισ
κακϊσ και με τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενέργειασ κ.
Σταθάκη.

Εκανε δε ςαφζσ ότι κάκε ανάλογθ περίπτωςθ πρζπει να
αξιολογείται απαρεγκλίτωσ με μία ςειρά βαςικϊν κριτθρίων, που είναι:
Η προςταςία του περιβάλλοντοσ, θ τιρθςθ τθσ νομιμότθτασ και θ
προςταςία του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, κακϊσ και θ ςυμβατότθτα των
δραςτθριοτιτων με τθν οικονομικι και παραγωγικι ταυτότθτα τθσ
περιοχισ, αλλά και θ άποψθ των τοπικϊν κοινωνιϊν.
Είμαςτε ςίγουροι , πωσ η βοήθειά του ςτον αγώνα μασ θα είναι
ςημαντική και καθοριςτική.
Όπωσ είμαςτε επίςθσ ςίγουροι και βζβαιοι, πωσ με τθν
αποφαςιςτικότθτά μασ, τισ ενζργειεσ και τισ ςτοχευμζνεσ δράςεισ μασ,
κα αποτρζψουμε τθν καταςτροφι του περιβάλλοντοσ και ΔΕΝ κα
επιτρζψουμε να γίνουν ορυχεία Βωξίτθ ςτθ Μεγαρίδα.»
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