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Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβίβασαν τις ακόλουθες
πληροφορίες σε σχέση με τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης:
1. Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα στη λειτουργία του σταθμού επεξεργασίας στραγγισμάτων του
ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Η σχεδόν συνεχής ροή του νερού οφείλεται στις φυσικές πηγές μεταλλικού νερού
της περιοχής, που προέρχονται από γεωλογικούς σχηματισμούς. Η χημική ανάλυση δείχνει ότι το
νερό είναι εμπλουτισμένο σε σίδηρο και ενώσεις του θείου, γεγονός που δικαιολογεί το «κατακίτρινο
ρεύμα που εκπέμπει την χαρακτηριστική οσμή των χημικών ουσιών».
2. Το έργο "Σφράγιση των Μονάδων Α3 και Α4 του χώρου υγειονομικής ταφής βορειο-δυτικά της
μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης» του επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης αφορά
την ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ, όλες τις σχετικές με τη σφράγιση, συλλογή των στραγγισμάτων και
συναφείς εργασίες, καθώς και εκσκαφές σε μεγαλύτερα βάθη για την αύξηση του εξυπηρετούμενου
όγκου αποβλήτων, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία προβλήματος διάθεσης αποβλήτων στη
Θεσσαλονίκη λόγω της αργής εκτέλεσης των άλλων έργων διαχείρισης των αποβλήτων στην Κεντρική
Μακεδονία.
Υπάρχει ένα σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό ανακύκλωσης στην Ελλάδα· η τελευταία πρέπει να
εντείνει τις προσπάθειες συμμόρφωσής της με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα1 (ΟΠΥ) και να μειώσει
το ποσοστό υγειονομικής ταφής. Το 2011, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα
για μη μεταφορά της ΟΠΥ στο εθνικό δίκαιο εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Η κατάλληλη
επεξεργασία των αποβλήτων παρέχει οικονομικές δυνατότητες στην Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής2, η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της
ΕΕ για τα απόβλητα θα απέφερε οικονομίες 72 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, θα αύξανε τον ετήσιο
κύκλο εργασιών της ενωσιακής διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων κατά 42 δισεκατομμύρια
ευρώ και θα δημιουργούσε πάνω από 400.000 θέσεις εργασίας έως το 2020.
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