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   Σε δύο διαδοχικούς ελέγχους που έγιναν στο Χ.Υ.Τ.Α ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ 

στις  11/05/2009 και στις  15/05/2009  από μέλη του ΔΣ του Περιβαλλο-

ντικού Συλλόγου  «Φίλοι της Γης»  μαζί με τον Δήμαρχο Ασσήρου 

Δημήτρη Ράβναλη,  διαπιστώσαμε αυτό που ήδη υποψιαζόμασταν όλοι  

κι από πιο μπροστά  ( παλαιότερος έλεγχος 10/2008 ) , ότι δηλαδή 

συνεχίζεται η ταφή Νοσοκομειακών και επικίνδυνων για την Δημόσια 

Υγεία απορριμάτων αλλα και ότι η λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. είναι 

πλημμελής (φωτογραφικό υλικό). 
 

   Αμέσως προβήκαμε σε καταγγελίες,  πρώτα στο αστυνομικό τμήμα 

Ασσήρου και κατόπιν προς : 
 

α. Προϊστάμενο εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσ/νίκης  ( με φωτογραφικό 

υλικό). 

β. Επιτροπή Περιβάλλοντος  Ε.Ε. , κ. Σταύρο Δήμα. 

γ. Υπουργείο  Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. 

δ. Περιφερειάρχη  Κεντρικής Μακεδονίας. 

ε. Διεύθυνση Υγείας Θεσ/νίκης. 

     

   Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν κατά τις πρωινές ώρες, 7.00-8.30, στο 

χώρο του ΧΥΤΑ, σε τρια συνολικά απορριματοφόρα που επιλεχθηκαν 

τυχαια,  και σε  περίπου 20 σακούλες και για τα τρία. Ηταν οχήματα   

που μετέφεραν απορρίματα από τα νοσοκομεία Αγιος Δημήτριος, Αγιος 

Παύλος  και ΑΧΕΠΑ  και όπως θα διαπιστώσετε  κι εσείς,  βλέποντας 

μέρος των φωτογραφιών που πήραμε επι τόπου, δεν πρόκειται μόνο για 

δύο σύριγγες και έναν ορό, όπως υποστηρίζει ο προόεδρος του ΟΤΑ  Ι. 

Ζουρνάς.   



 

   Επίσης σας γνωρίζουμε ότι δεν λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός,  

και ότι, ενώ μέσα σε διάστημα οκτώ μηνών είχαν γεμίσει ήδη τρείς 

δεξαμενές, από τις  20/03/2009 μέχρι και σήμερα αυτές εξακολουθούν  

να βρισκονται στην ίδια στάθμη! 

 

   Κάτι εξ ίσου επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ανθρώπων και ζώων, 

λόγω μεταφοράς μολύνσεων και ασθενειων από τα κουνούπια, είναι τα 

αποστραγγίσματα εντός και εκτός Χ.Υ.Τ.Α.  Εντός του χώρου η λίμνη με 

αποστραγγίσματα (κυψέλη), αλλά και εκτός του χώρου, στο παρακείμενο 

ρυάκι οπου θεωρητικά τρέχουν τα νερά της βροχής,  όμως στην  πραγμα-

τικότητα αυτά έχουν χρώμα καφεκίτρινο  και αφόρητα δυσάρεστη οσμή 

(φωτογραφίες). 

 

   Σας καλούμε να προβείτε σε επιτόπιο έλεγχο προς διαπίστωση όσων 

σας καταγγέλουμε, τα οποία είναι μέρος μόνον απ’αυτά που μπορέσαμε 

να τεκμηριώσουμε. Ασφαλώς εσείς, με την αρμοδιότητα αλλα και την 

εμπειρία που έχετε, θα μπορέσετε να αντιληφθείτε  πολλά περισσότερα. 

 

 

 

 

 

                                              Ευχαριστούμε εκ των προτέρων 
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