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ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ: Τα σκουπίδια δεν κρύβονται κάτω από τη…γη 

  Για άλλη μια φορά μετά από 9 μήνες λειτουργίας το θέμα της λειτουργίας του 

ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ έρχεται στο προσκήνιο και ο κίνδυνος λειτουργίας 

εργοστάσιου καύσης είναι προ των πυλών. 

     Μέχρι σήμερα ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης είναι το μοναδικό έργο του Περιφερειακού 

Σχεδιασμού (Π.Σ.) Διαχείρισης Απορριμμάτων που υλοποιήθηκε και λειτουργεί στο 

Ν. Θεσσαλονίκης. Χωρίς την παράλληλη λειτουργία και των άλλων έργων 

απαξιώνεται η λειτουργία του και κινδυνεύει -αν δεν έχει ήδη γίνει- να 

μετατραπεί σε μια ακόμη χωματερή. 
    Όλα αυτά τα χρόνια από το 2005 έχουν αλλάξει πολλά από τα προγραμματισμένα  

έργα του Π.Σ.  με αποκορύφωμα την Μονάδα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Β.Δ. 

τομέα Θεσσαλονίκης, που μετονομάστηκε σε Μονάδα Μηχανικής – Βιολογικής 

Επεξεργασίας και Ενεργειακής αξιοποίησης Β.Δ. τομέα και μεθοδεύτηκε η 

χωροθέτηση του στον ΧΥΤΑ, αφού σαν Μ.Δ.Σ.Α. δεν εγκρίθηκε η χωροθέτηση του 

στην Ευκαρπία αν και είχε αγοραστεί για τον σκοπό αυτό έκταση 100 στ.  

     Και λέμε μεθοδεύτηκε γιατί για να μπορέσει να προταθεί η νέα του θέση, 

ψηφίστηκε η τροποποιητική Κ.Υ.Α 39542/0-10-08 με την οποία επιτρέπεται εκεί 

η κατασκευή του, αν και η περιοχή ανήκει στη Γ Ζώνη RAMSAR. Έγινε δηλαδή 

για άλλη μια φορά καταπάτηση της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας. 

    Αυτό που δρομολογείται αν και δε λέγεται με θάρρος, είναι ένα εργοστάσιο 

καύσης και η λειτουργία μιας από τις κυψέλες του ΧΥΤΑ σαν χώρος ταφής των 

τοξικών αποβλήτων της καύσης.   

     

 Ζητούμε την βοήθεια όλων ώστε να μη συνεχιστεί η κερδοσκοπία των λίγων 

σε βάρος της υγείας και του μέλλοντος μας με περιβαλλοντικά εγκλήματα.  

 Ζητούμε την βοήθεια όλων ώστε να μην επιβαρυνθεί περισσότερο η περιοχή 

μιας και η σημερινή λειτουργία του ΧΥΤΑ είναι ήδη προβληματική παρόλες 

τις αντίθετες διαβεβαιώσεις που δίνονται από τους αρμόδιους. 

Όσον αφορά την ποιότητα των εισερχομένων φορτίων, πως μπορούμε να είμαστε 

σίγουροι ότι ο ΧΥΤΑ δέχεται μόνο μη επικίνδυνα οικιακού τύπου απορρίμματα όταν 

πολλές φορές ιατρικά απόβλητα να φτάνουν στο χώρο και όταν στις 11/5/09 

σταματήσαμε απορριμματοφόρο γεμάτο με νοσοκομειακά απόβλητα; 

     Δεν μπορεί να είναι τυχαίο περιστατικό όταν ξέρουμε ότι στο νομό Θεσσαλονίκης 

δεν υπάρχει καμιά μονάδα διαχείρισης για τα ιατρικά απόβλητα μικτού 

χαρακτήρα , μολυσματικού και επικινδύνου τύπου. 

 Τι γίνεται με τα ογκώδη αντικείμενα αφού τεμαχιστής δεν λειτουργεί 

ακόμη; 

 Τι γίνεται με τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα;  

Ζητάμε να  κοινοποιηθεί η βάση δεδομένων που πρέπει να υπάρχει στον ΧΥΤΑ 

και στον οποίο να καταγράφονται όλα τα εισερχόμενα φορτία. 

       Ζητάμε απαντήσεις με στοιχεία σε όλες αυτές τις ερωτήσεις χωρίς αλαζονική και 

ειρωνική αντιμετώπιση από τους αρμοδίους, επειδή κανείς δε μπορεί να εμπαίζει 

ευαισθητοποιημένους και ενεργούς πολίτες που τους κάνει να νοιώθουν μικροί και 

αδύναμοι να διαχειριστούν το ύψιστο αγαθό της ζωής τους και του μέλλοντος των 

παιδιών τους. 

   Σας καλούμε να βοηθήσετε με όποιον τρόπο μπορείτε. 

       Τα εγκλήματα ενάντια στο περιβάλλον είναι εγκλήματα εναντίον όλων μας 

και πρέπει να σταματήσουν τώρα.     

   

    Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου: οι φίλοι της γης                                       


