
ταία σελίδα ... 

 

Παρόλα ταύτα, κατά την 

υποβολή της μελέτης ΠΠΕ 

για την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση των έργων 

της ΒΔ Ενότητας στο 

ιδιόκτητο οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Σ.ΟΤΑ.Μ.Θ, 

στην περιοχή της 

Ευκαρπίας, 

παρουσιάστηκαν 

σημαντικές δυσκολίες για 

την έκδοση θετικής 

γνωμοδότησης 

Προκαταρκτικής 

Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης και Αξιολόγησης 

- Π.Π.Ε.Α για το έργο της 

μονάδας επεξεργασίας 

των Α.Σ.Α. 

Οι δυσκολίες συνίστανται 

στις έντονες κοινωνικές 

αντιδράσεις που 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α (κοινή υπουργική απόφαση ) στις 12/8/2008 προβλέπεται : 

Για την υλοποίηση κάθε έργου που οι επιπτώσεις του πιθανά να απειλήσουν τα κατάντη 

ευαίσθητα οικοσυστήματα είτε λόγω  κακής λειτουργίας του είτε λόγω επίδρασης 

αστάθμητων παραγόντων η ατυχήματος απαιτείται κατά την φάση της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης του η εξέταση όλων των προσφερομένων εκτός της παρούσας περιοχής  Γ 

(λεκάνη Μυγδονίας ) εναλλακτικών λύσεων . Αν από την λεπτομερή εξέταση των 

προαναφερομένων εναλλακτικών λύσεων τεκμηριωθεί επαρκώς και με βάση 

περιβαλλοντικά κριτήρια ότι το έργο μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εντός  της παρούσας 

ζώνης ,τότε απαιτείται η επιβολή πολύ αυστηρών περιβαλλοντικών όρων και η 

συστηματική Παρακολούθηση της τήρησής τους. 

Δηλαδή πρέπει πρώτα να αποκλεισθούν όλες οι άλλες περιοχές με 

περιβαλλοντικά κριτήρια και μόνο τότε   θα μπορούσε να επιλεγεί η περιοχή 

Μαυροράχης για χωροθέτηση εργοστασίου επεξεργασίας και ενεργειακής 

αξιοποίησης .         

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΔ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

6.1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Λ ΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

α/1  Δήμος Καλλιθέας (Δ.Δ. Νεοχωρούδας) 

α/2 Δήμος ΚαλλιθέαςΥπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων 

α/3 Δήμος ΚαλλιθέαςΚτηματική Υπηρεσία Υπουργείου οικονομικών 

α/4  Δήμος Καλλιθέας (Δ.Δ. Πεvrαλόφoυ) 

α/5  Δήμος Καλλιθέας (Δ.Δ. Πεvrαλόφoυ) 

α/6 Δήμος Καλλιθέας (Δ.Δ. Πεvrαλόφoυ) Ιδιοκτησία ΣΟΤ ΑΜΘ Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων 

α/7 Δήμος  Ευκαρπια    Ιδιοκτησία  ΣΟΤΑΜΘ 

α/8 Δήμος Εχεδώρου   Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

_ Το αποτελέσματα της προαναφερθείσας μελέτης, όπως αυτά προέκυπταν από την 

συγκριτική . αξιολόγηση των θέσεων, αναδείκνυαν ως ορθολογικότερη λύση για την 

εγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ τη Θέση Α7 περιοχή Ευκαρπίας. 

ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Η ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ Ο.Τ.Α.  

ΑΥΤΆ ΤΑ ΛΕΝΕ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ  ΤΟΥ ΟΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΌΧΙ ΕΜΕΙΣ !!!!               

                                  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ . . . 
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ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΥΣΗΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Τ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΣΗΡΟΥ 
  ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ    << ΤΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙ>> 

Σημεία ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος: 

 Ορθολογικότερη λύση για την 

εγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας 

ΑΣΑ τη Θέση Α7 περιοχή Ευκαρπίας.  Σελ. 

1 

Οι δυσκολίες συνίστανται στις έντονες 

κοινωνικές αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν 

δεδομένου ότι η θέση του οικοπέδου είναι 

πλησίον του αστικού ιστού. Επομένως, 

κρίθηκε προτιμότερη η αλλαγή 

χωροθέτησης  του εν λόγω έργου.  Σελ  4. 
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 ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ..  1 

ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ  

ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
2 

ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΑΠΌ 

ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
3 

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ …  

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
4 

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ  ΜΑΣ 
 4 

 

   
   

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ 

ΦΕΡΕΤΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ  

 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ 



Το Δάσος  είναι Υγεία – 

Πλούτος – Πολιτισμός και 

πρέπει να σωθεί. Το 

Δάσος, είναι, το Μέλλον 

που όλοι θέλουμε. Σύντομα 

όμως, εάν δεν προσέξουμε 

θα γίνει Παρελθόν διότι οι 

ευθύνες του ανθρώπου για 

την καταστροφή του 

ανέρχονται στο 98 %, και 

αναλυτικά παρουσιάζονται 

με τις αιτίες που είναι η 

αμέλεια του που πλησιάζει 

το 38 %  και οι εμπρησμοί 

και οι άλλες αιτίες αγγίζουν 

το 60 %. Για αυτό τον λόγο 

για την ενημέρωση όλων 

παρέχουμε πληροφορίες 

για την αξία του Δάσους 

για τον άνθρωπο αλλά και 

την «Δασοπροστασία» που 

είναι ένας τρόπος ζωής, 

όπου η ενεργός συμμετοχή 

όλων μας, πρέπει να παίζει 

πρωταρχικό ρόλο, για τις 

προσπάθειες 

αντιμετώπισης των 

πυρκαγιών από έδαφος 

έχουν πλέον εξαντληθεί 

καθώς και για την χρήση 

των πυροσβεστικών μέσων 

από αέρα που είναι η 

τελευταία λύση. 

 

 

   ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Γενικά, η «Δασοπροστασία» 

είναι ένας τρόπος ζωής, 

όπου η ενεργός συμμετοχή 

όλων μας, παίζει 

πρωταρχικό ρόλο. . Όμως, 

τις τελευταίες δεκαετίες το 

φαινόμενο των δασικών  

πυρκαγιών που προέρχεται 

κυρίως από αμέλεια και 

ανευθυνότητα, έχει πάρει 

εκρηκτικές διαστάσεις . Ο 

σχεδιασμός και η εκτέλεση 

απαραίτητων προληπτικών 

μέτρων που έγιναν με 

σκοπό την ελάττωση του 

Δασοπυρόσβεσης αποτελεί 

μια εξίσου κοινωνική και 

ηθική υποχρέωση, και ο 

θεσμός του «Εθελοντή 

Πυροσβέστη», σύμφωνα με 

τα διεθνή πρότυπα, τα 

τελευταία χρόνια 

παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον . 

Καθήκον λοιπόν όλων μας 

είναι να συμβάλουμε όσο 

μπορούμε στην προστασία 

οιαδήποτε άλλης πηγής 

πυρός, παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

συντελούν στον άμεσο 

περιορισμό μιας 

πυρκαγιάς, που αποτελούν 

σίγουρα κύριο και 

ουσιώδες αντικείμενο της 

Πυροσβεστικής  

Υπηρεσίας». Όμως, η 

ενεργοποίηση κάθε πολίτη 

στο έργο της 

των δασών μας αλλά και 

γενικότερα του 

περιβάλλοντος στο οποίο 

ζούμε και αν χρειαστεί να 

συμμετάσχουμε σε κάθε 

προσπάθεια  κατάσβεσης 

πυρκαγιάς . 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

ΑΣΣΗΡΟΥ 

ΔΑΣΟΣ και ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η ενεργοποίηση κάθε πολίτη στο έργο της 
Δασοπυρόσβεσης αποτελεί μια εξίσου κοινωνική και ηθική 

υποχρέωση. 

ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ  

θέματα άμεσης 

προτεραιότητας, κάποιες 

άλλες όμως παράλληλες 

ενέργειες όπως: 

·          Η συνεχής 

παρακολούθηση της 

φλεγόμενης περιοχής 

μέχρις ότου έρθουν οι 

Πυροσβεστικές δυνάμεις, 

·          Η χρησιμοποίηση 

πρόχειρων υλικών και 

μέσων κατάσβεσης (χώμα, 

κλαδιά ή νερό ), 

·          Η έγκαιρη αναγγελία 

μιας πυρκαγιάς με φωνές 

ή την χρήση κάποιου 

τηλεφώνου (κινητού ή 

σταθερού), 

·          Η αποφυγή καύσης 

ξερών χόρτων και κλαδιών, 

·          Η παρασκευή 

φαγητών και ροφημάτων  

μέσα στο Δάσος, 

·          Η απαγόρευση 

καπνίσματος 

·          και Η χρήση 

κινδύνου εκδήλωσης των 

δασικών πυρκαγιών, και η 

δημιουργία κατάλληλης 

υποδομής, τόσο στον 

προληπτικό, όσο και τον 

κατασταλτικό τομέα , 

φαίνεται να μην απέδωσαν 

απόλυτα . 

    «Η κατασκευή έργων 

οδοποιίας, Ο καθαρισμός 

όλων των ευαίσθητων 

περιοχών και Η δημιουργία 

αντιπυρικών ζωνών 

ασφαλείας είναι μεν 

Το Δάσος  είναι 

Υγεία – Πλούτος 

– Πολιτισμός και 

πρέπει να σωθεί. 

Το Δάσος, είναι, 

το Μέλλον που 

όλοι θέλουμε.  

Σελίδα 2 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΣΗΡΟΥ 

Λεζάντα που 

περιγράφει την 

εικόνα ή το 

γραφικό. 

Λεζάντα που 

περιγράφει την 

εικόνα ή το 

γραφικό. 



«ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΗΣ 

ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ 

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» 

Επαναχρησιμοποίηση-

κομποστοποίηση-

ανακύκλωση 

Δημιουργία περισσότερων 

από 11.000 θέσεις 

εργασίας μέσα σε μία 

5ετία προβλέπει μεταξύ 

άλλων το στρατηγικό 

μοντέλο διαχείρισης 

απορριμμάτων για όλη τη 

χώρα, που προτείνουν 

μεγάλες περιβαλλοντικές 

οργανώσεις ως απάντηση 

και στις συμβατικές 

υποχρεώσεις της Ελλάδας 

(βροχή τα πρόστιμα) στο 

πλαίσιο της σχετικής 

κοινοτικής νομοθεσίας. 

Οικολογική Εταιρεία 

Ανακύκλωσης, Green-

peace, WWF Ελλάς και 

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.Ο.S. 

κατέθεσαν μια 

ολοκληρωμένη έκθεση, 

αποτελούμενη από δέκα 

σημεία με κεντρικό άξονα: 

την επαναχρησιμοποίηση-

κομποστοποίηση -

ανακύκλωση των 

απορριμμάτων αντί άλλων 

επικίνδυνων τεχνολογιών 

και μεθόδων διαχείρισης, 

όπως η ταφή και η καύση. 

«Γερμανία, Ολλανδία, 

Αυστρία, Βέλγιο, Βρετανία 

και άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες έχουν προχωρήσει 

σημαντικά προς αυτή την 

κατεύθυνση, έχοντας 

πετύχει μεγάλα ποσοστά 

μείωσης και εναλλακτικής 

διαχείρισης των 

απορριμμάτων τους». 

Ορισμένες από τις δέκα 

θέσεις του μοντέλου 

διαχείρισης είναι: 

* Πρόληψη (προσπάθεια 

* Αποφυγή της θερμικής 

επεξεργασίας: Με τα 

σημερινά δεδομένα οι 

τεχνολογίες θερμικής 

επεξεργασίας (καύση, 

πυρόλυση, αεριοποίηση) 

ως μέθοδοι τελικής 

διάθεσης των 

απορριμμάτων είναι 

ασύμφορες για τη χώρα 

μας και θα πρέπει να μην 

επιλεγούν, για λόγους 

όπως π.χ. πολύ υψηλό 

* Δημιουργία μονάδων 

κομποστοποίησης: Η 

κομποστοποίηση θα πρέπει 

να αποτελέσει την κύρια 

επιλογή της Πολιτείας για 

τη διαχείριση των οικιακών 

οργανικών και των 

πράσινων υλικών των ΟΤΑ 

(κλαδέματα) αξιοποιώντας 

σταθμούς μεταμόρφωσης 

σε κάθε περιφέρεια για τη 

μεταφορά τους. 

επενδυτικό και λειτουργικό 

κόστος κ.ά. 

Οι περιβαλλοντικές 

οργανώσεις τονίζουν ότι 

για να επιτευχθούν οι 

στόχοι που προτείνουν 

(σ.σ. σας δώσαμε μια 

μικρή εικόνα) απαιτείται 

συστηματική 

ευαισθητοποίηση, 

ενημέρωση και 

ενεργοποίηση των πολιτών. 

ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 

ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ  

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

που πληρώνουν οι ΟΤΑ για 

τη χρήση των ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ 

(Χώροι Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων - 

Χώροι Υγειονομικής Ταφής 

Υπολειμμάτων) θα πρέπει 

άμεσα να συνδεθούν με τις 

ποσότητες που θάβει κάθε 

ΟΤΑ, ώστε να ισχύσει η 

αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει». 

* Επαναχρησιμοποίηση: 

Να μην αφορά μόνο τις 

συσκευασίες αναψυκτικών, 

νερού και μπίρας αλλά να 

επεκτείνεται και σε πολλά 

ακόμα τυποποιημένα 

προϊόντα. 

* Δημιουργία 

διαδημοτικών κέντρων 

ανακύκλωσης (ΚΑ) σε όλη 

την Ελλάδα. Κάθε Κ.Α. θα 

πρέπει να μπορεί να 

εξυπηρετεί έως και 

100.000 κατοίκους στην 

περιφέρεια και μέχρι 

200.000 κατοίκους σε 

Αττική και Θεσσαλονίκη. 

για μηδενική παραγωγή 

σκουπιδιών). Να 

σταματήσουμε να 

πληρώνουμε δημοτικά 

τέλη και αυτά να 

συνδεθούν με την 

ποσότητα των 

απορριμμάτων που 

παράγουμε, ώστε να 

ισχύσει (ανάλογα και με τα 

τετραγωνικά του σπιτιού 

μας) η αρχή της 

ανταποδοτικότητας. 

Τα τέλη τελικής διάθεσης 

Επαναχρησιμοποίηση-

κομποστοποίηση -

ανακύκλωση των 

απορριμμάτων αντί 

άλλων επικίνδυνων 

τεχνολογιών και 

μεθόδων διαχείρισης, 

όπως η ταφή και η 

καύση 

Σελίδα 3 

ΤΟΜΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2  

Λεζάντα που 

περιγράφει την 

εικόνα ή το 

γραφικό. 

Λεζάντα που 

περιγράφει την 

εικόνα ή το 

γραφικό. 



 

 

 

Τηλέφωνο: 555-5555555 

Φαξ: 555-5555555 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

someone@example.com 

 Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν στον αποκλεισμό του ΧΥΤΑ και 

βοήθησαν είτε με την φυσική τους παρουσία είτε με όποιον άλλο τρόπο 

μπορούσε ο καθένας. 

Οι προσπάθειες του Περιβαλλοντικού Συλλόγου δεν σταμάτησαν με την 

λήξη του αποκλεισμού του ΧΥΤΑ. 

Κατόπιν επιμόνων πιέσεων το Νομαρχιακό Συμβούλιο αφού συνεδρίασε 

στις 23/6/09 πήρε απόφαση << Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης 

δεν συζητά για καμιά εγκατάσταση και λειτουργία εργοστασίου στο 

συγκεκριμένο μέρος αν δεν υλοποιηθεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός>>. 

Επίσης το Δ.Σ έχει κανονίσει συναντήσεις με τον υπουργό Μακεδονίας 

Θράκης καθώς και με βουλευτές για να τους εκθέσουμε τα προβλήματα 

και τις ανησυχίες μας για το θέμα του ΧΥΤΑ και του εργοστασίου καύσης 

απορριμμάτων. 

Ακόμη έχουμε στείλει επιστολές και φωτογραφίες σε υπουργούς της 

κυβέρνησης όπως και στον επίτροπο της Ε.Ε Στ. Δήμα στις Βρυξέλες. 

Είμαστε μαζί με τον Δήμο Ασσήρου σε οποιαδήποτε νομική κίνηση στο 

θέμα  του ΧΥΤΑ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ αλλά και ανοιχτοί σε περιβ. Θέματα.  ΤΟ Δ.Σ  

 

   

 

Τοποθετήστε το διαφημιστικό σύνθημα της επιχείρησής σας εδώ. 

Π.Σ.Α 

Μόνο με μαζικούς 

αγώνες μπορούμε να 

πετύχουμε τους 

στόχους μας… 

 

Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web! 

example.com 

Επικοινωνήστε μαζί μας για 

οποιοδήποτε περιβαλλοντικό 

πρόβλημα σας απασχολεί.  

Π.Σ.Α 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΣΣΗΡΟΥ << ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ>> 

ΑΣΣΗΡΟΣ 

ΤΗΛ –ΦΑΞ 2394061715 

E-mail assirosxyta@yahoo.gr 

Site assirospournari@blogspot.com 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδαμας:  

Assirospournari@blogspot.com 

E-mail assirosxyta@yahoo.gr 

Συνέχεα από την πρώτη σελίδα 

Παρόλα ταύτα, κατά την υποβολή της μελέτης ΠΠΕ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

των έργων της ΒΔ Ενότητας στο ιδιόκτητο οικόπεδο ιδιοκτησίας Σ.ΟΤΑ.Μ.Θ, στην περιοχή 

της Ευκαρπίας, παρουσιάστηκαν σημαντικές δυσκολίες για την έκδοση θετικής 

γνωμοδότησης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης - Π.Π.Ε.Α για 

το έργο της μονάδας επεξεργασίας των Α.Σ.Α. 

Οι δυσκολίες συνίστανται στις έντονες κοινωνικές αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν 

δεδομένου ότι η θέση του οικοπέδου είναι πλησίον του αστικού ιστού. Επομένως, κρίθηκε 

προτιμότερη η αλλαγή χωροθέτησης  του εν λόγω έργου. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΧΥΤΑ που εξυπηρετεί την ενότητα χωροθετείται στην περιοχή 

της Μαυροράχης του Δ. Λαχανά και ότι το αρμόδιο τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος 

προώθησε νομοθετική ρύθμιση η οποία τροποποιεί την ΚΥΑ 6919 (ΦΕΚ 248/Β/5-3-

2004), σχετικά τις ρυθμίσεις περί ζωνών προστασίας στο χαρακτηρισμένο «Εθνικό Πάρκο 

υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών», οπότε 

επιτρέπεται η δραστηριότητα της επεξεργασίας Α.Σ.Α εντός του οικοπέδου του ΧΥΤ, η 

ορθολογικότερη λύση για τη χωροθέτηση του έργου είναι στο χώρο του οικοπέδου του 

ΧΥΤΑ. 

Δηλαδή αντί για περιβαλλοντικούς λογούς επικαλούνται κοινωνικές αντιδράσεις που 

κανένας δεν άκουσε και προσπαθούν να παραβιάσουν την K.Y.A με τεχνάσματα και 

κατευθυνόμενες μελέτες                             ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ  ! ! ! 


