ΠΡΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΟΤΑ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ασσηρος 18-08-2009
Αριθμος πρωτ.

ΑΙΤΗΣΗ
Σύμφωνα με την απόφαση που πήρε το Δ.Σ. του ΟΤΑ στις
15/06/2009 την από μηδενική βάση συζήτηση για την χωροθέτηση της
μονάδας ενεργειακής αξιοποιήσης βορειοδυτικού τομέα.
Αιτούμε από το Δ.Σ. του ΟΤΑ Μειζονος Θεσ/νίκης να συζητήσει και
να αποφασίσει την ανάκληση της μελέτης προκαταρτικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης σχετικά με το εργοστάσιο μηχανικής
διαλογής και ενεργειακής αξιοποίησης στο χώρο του ΧΥΤΑ
Μαυροράχης η οποία έχει κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ασσηρος 18-08-2009
Αριθμός πρωτ

ΑΙΤΗΣΗ
Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν υπάρχει συγκεκριμένη διαδρομή
για τα απορριματοφόρα του Νομού Θεσσαλονίκης προς το ΧΥΤΑ
Μαυροράχης, ποια είναι αυτή και αν έχουν το δικαίωμα να διέρχονται
μέσα από το χωρίο (πλατεία) της Ασσηρου ; Με τις γνωστές επιπτώσεις.

Προς
Νομαρχία Θεσσαλονίκης

Αριθμός πρωτ
ΑΙΤΗΣΗ
Κύριε Νομάρχη
Θα θέλαμε να ενισχύσετε οικονομικά τον νεοσύστατο σύλλογο μας
(30-03-2009) για να μπορέσει να καλύψει τουλάχιστον τις τρέχουσες
ανάγκες του όπως.
1. Την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή , εκτυπωτή και FAX.
2. Τα εξοδα του τυπογραφείου για την έκδοση της εφημερίδας του.
Ελπίζουμε στην δική σας βοήθεια για την υλοποίηση μελλοντικών
σχεδίων μας – αναδάσωση των καμμένων περιοχών ,δημιουργία
περιβαλλοντικών χώρων αναψυχής ,θεατρική και εικαστική ομάδα για
την ανάδειξη των προβλημάτων του περιβάλλοντος κά - .
Ισως με μια προσωπική επαφή θα μπορούσαμε να σας εκθέσουμε με
λεπτομέρειες τα μελλοντικά μας σχέδια.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Κύριε Υπουργέ γιατί ενόψει τέτοιας οικονομικής κρίσης και τόσων
περιβαλλοντικών προβλημάτων ,η κυβέρνηση προωθεί μια τόσο ακριβή
λύση (1.500.000 ευρω) στην διαχείρηση των απορριμάτων ,δηλαδή την
καύση που είναι καταστρεπτική για το περιβάλλον και εντείνει το
φαινόμενο του θερμοκηπίου και μάλιστα σε ιδιώτη ανάδοχο
Γιατί δεν προωθεί την αλυσίδα της ανακύκλωσης, στην οποία είμαστε
πολύ πίσω σε σχέση με τα κράτη της Ε.Ε.και με τους στόχους που βάζει
κάθε χρόνο η κυβέρνηση.
Η οποία (ανακύκλωση)σε σχέση με την καύση
1.Κοστίζει οικονομικότερα κατά το 1/3.
2.Δημιουργεί θέσεις εργασίας 10 προς 1 ,σε μια δύσκολη εποχή δίνοντας
λύση στο πρόβλημα της ανεργίας.
3.Προστατεύει το περιβάλλον και το μέλλον των παιδιών μας.

