
 10/10/2008  Εγγραφή | Forum | inMail | Ηµερολόγιο 

  in.gr > Ειδήσεις > Ελλάδα Πρώτη σελίδα   

 επικαιρότητα

Ελλάδα 
Πολιτική, Κοινωνία, 
Παιδεία, ∆ικαιοσύνη, 
∆ιπλωµατία... 

Κόσµος 
Ευρώπη, Αµερική, Ασία, 
Αφρική, Μ.Ανατολή... 

Οικονοµία 
Ελλάδα, Κόσµος, 
Επιχειρήσεις, Αγορές... 

Αθλητισµός 
Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, 
Βόλεϊ, Στίβος... 

Επιστήµη - Τεχνολογία 
∆ιάστηµα, Βιολογία, 
∆ιαδίκτυο, Περιβάλλον... 

Πολιτισµός 
Σινεµά, Θέατρο, Μουσική, 
Εκδηλώσεις, ΥΠΠΟ... 

Περίπτερο 
Πρωτοσέλιδα των 
εφηµερίδων

Καιρός 
Αθήνα, Ελλάδα, Ευρώπη, 
Αµερική, Ασία...

 αναζήτηση

  

Ειδήσεις ∆ιαδίκτυο nmlkji nmlkj

Αναλυτική αναζήτηση

04/09/08 18:01  
«Πνιγµένοι» στα σκουπίδια 
Αµεση παρέµβαση εισαγγελέα για τη χωµατερή των 
Ταγαράδων ζητά ο ΣΒΒΕ
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Σύµφωνα µε τον ΣΒΒΕ επί 65 µέρες δεν γίνεται αποκοµιδή των 
απορριµµάτων βιοµηχανικών και εµπορικών επιχειρήσεων

Θεσσαλονίκη 

Την άµεση παρέµβαση του 
προϊσταµένου της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης για την 
επίλυση του προβλήµατος που έχει ανακύψει µε τη 
χωµατερή των Ταγαράδων ζητά ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών 
Β.Ελλάδος (ΣΒΒΕ), υπογραµµίζοντας ότι ήδη έχουν 
συσσωρευτεί στους προαύλειους χώρους των επιχειρήσεων 
πάνω από 15.000 τόνοι απορριµµάτων. 

Η διοίκηση του ΣΒΒΕ που συναντήθηκε την Πέµπτη µε τον 
προϊστάµενο της Εισαγγελίας Πληµµελειοδικών στον οποίο 
κατέθεσε αναφορά, επισηµαίνει ότι επί 65 ηµέρες δεν 
γίνεται αποκοµιδή των αστικών απορριµµάτων των 
βιοµηχανικών και εµπορικών επιχειρήσεων της 
Θεσσαλονίκης. 

Ο προϊστάµενος της Εισαγγελίας πρότεινε από την πλευρά 
του να πραγµατοποιηθεί συνάντηση µεταξύ των αρµόδιων 
φορέων στο γραφείο της Εισαγγελίας, στις 9 Σεπτεµβρίου 
για την εξεύρεση λύσης. 

Υπενθυµίζεται ότι από τον περασµένο Ιούλιο, οι 
βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις της περιοχής δεν 
µπορούν πια να αποθέσουν τα απορρίµµατά τους στη 
χωµατερή των Ταγαράδων, παρά την αντίθετη απόφαση 
του διοικητικού συµβουλίου του Συνδέσµου ΟΤΑ Μείζονος 
Θεσσαλονίκης (που προέβλεπε παράλληλη διατήρηση της 
χωµατερής, µαζί µε τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ως τις 
31/12/2008, οπότε ο τελευταίος θα καθίστατο πλήρως 
λειτουργικός). 
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Απόβλητα-Αµίαντος-Κοµπόστ
 

Επεξεργασία Αποβλήτων-∆ιαχείριση Αµιάντου-Κάδοι 
κοµποστοποίησης 
www.suchellas.gr 
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Προγραµµα ηλιακης, θερµικης, φωτοβολταικης ενεργειας. 
www.MasterD.gr 
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Browser µε καθαρό, απλό σχεδιασµό για χρήστες. Λήψη τώρα. 
www.google.com/chrome 
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Αυτοκίνητα, Καυστήρες, fuelEXX 96€ Θα Εξοικονοµήσετε 
Εκατοντάδες Ευρω! 
www.fueleconomy.gr 
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Οµορφιά, Περιποίηση, Υγεία, ∆ιατροφή. Συµβουλές Ειδικών. 
www.iatronet.gr 

 
  

Ο ΣΒΒΕ σηµειώνει επίσης ότι τα εν λόγω απορρίµµατα δεν 
είναι σε καµία περίπτωση απόβλητα µεγάλης όχλησης-
ρύπανσης, όπως επικίνδυνα ή τοξικά απόβλητα 
βιοµηχανιών ή νοσοκοµείων, για τα οποία υπάρχει ειδική 
ρύθµιση σχετικά µε την αποκοµιδή και απόθεσή τους. 

Επίσης, η αποκοµιδή των απορριµµάτων των επιχειρήσεων 
γίνεται κατά κύριο λόγο από ιδιωτικές εταιρείες συλλογής 
και αποκοµιδής, οι οποίες είναι αδειοδοτηµένες να 
συλλέγουν µόνο αστικού τύπου στερεά απορρίµµατα και 
όχι επικίνδυνα τοξικά απόβλητα βιοµηχανιών ή 
νοσοκοµείων. 

«Ως εκ τούτου, είναι φανερό ότι δεν ισχύει ο αντίθετος 
ισχυρισµός, που προβάλλεται από αυτούς που 
παρανοµώντας κλείνουν τη χωµατερή των Ταγαράδων για 
τις ιδιωτικές εταιρείες µε την αστήρικτη αιτιολογία ότι 
µεταφέρουν επικίνδυνα για το περιβάλλον απορρίµµατα», 
υπογραµµίζεται στην αναφορά προς την Εισαγγελία. 

Newsroom ∆ΟΛ, µε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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