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Θέμα:

Μονάδα επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Βόρειο -Δυτικής ενότητας νομού
Θεσσαλονίκης στα όρια περιοχής Natura

Στις 3.8.2011 το Υπουργείο Περιβάλλοντος γνωμοδότησε θετικά ως προς τη μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για τη «Μονάδα επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Βόρειο -Δυτικής ενότητας
νομού Θεσσαλονίκης» που περιλαμβάνει: 1) Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων οικιακού τύπου ή/και
προσομοιαζόντων με αυτά 2) Χ.Υ.Τ.Υ. (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) και 3) Μονάδα
ενεργειακής αξιοποίησης τυχόν παραγόμενων δευτερογενών καυσίμων ή βιοαερίου (ανάλογα με το
σενάριο που θα επιλεγεί). Στην απόφαση προβλέπεται ρητά να χωροθετηθεί η μονάδα αυτή «εκεί
όπου λειτουργεί και ο Χ.Υ.Τ.Α. (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) Μαυροράχης».
Σημειώνεται ότι ο Φορέας Διαχείρισης των Λιμνών Κορώνειας και Βόλβης έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά
(29.3.2011) για το εν λόγω έργο, το οποίο βρίσκεται στην Γ’ Ζώνη προστασίας, τονίζοντας ότι θα
έπρεπε λόγω της κλίμακάς του να ληφθεί υπόψη το σημείο της ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) που
αναφέρει ότι « για την υλοποίηση κάθε έργου, που οι επιπτώσεις του πιθανά να απειλήσουν τα
κατάντη ευαίσθητα οικοσυστήματα, είτε λόγω της κακής λειτουργίας του είτε λόγω επίδρασης
αστάθμητων παραγόντων ή ατυχήματος, απαιτείται, κατά τη φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησής
τους, η εξέταση όλων των προσφερόμενων εναλλακτικών λύσεων εκτός της παρούσας περιοχής Γ».
Δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς δεν κάνουν κανένα απολύτως βήμα για
την προώθηση της πρόληψης και της ανακύκλωσης, με έμφαση στον διαχωρισμό στην πηγή, και
προωθούν σχέδια μεγάλων εγκαταστάσεων και όλα αυτά σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, ερωτάται η
Επιτροπή:
Θεωρεί πως οι επιλογές αυτές είναι σύμφωνες με την ιεράρχηση των τρόπων διαχείρισης των
αποβλήτων που ορίζονται στην οδηγία 2008/9/EK, δηλαδή την πρόληψη δημιουργίας απορριμμάτων
και την προώθηση της ανακύκλωσης στην πηγή; Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για την
προστασία των περιοχών Natura και ειδικά της λίμνης Κορώνειας; Τι μέτρα θα λάβει η Επιτροπή ώστε
η διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα να γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/EK;
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