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Πολίτης, διαμαρτυρήθηκε στην Αρχή για δυσοσμίες προερχόμενες από την
αποτέφρωση ζώων που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς σε καυστήρα
εντός εγκαταστάσεων της Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. σε κατοικημένη περιοχή του
Δήμου Θεσσαλονίκης. Η αναφερόμενη είχε ήδη απευθυνθεί στη Διεύθυνση
Προστασίας Περιβάλλοντος της πρώην Ν.Α. Θεσσαλονίκης η οποία είχε διεξάγει
αυτοψία και απήντησε στην πολίτη ότι δεν παρατηρήθηκαν οσμές στο χώρο των
εγκαταστάσεων, παρόλο που την ώρα της αυτοψίας λειτουργούσε ο
αποτεφρωτήρας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε ότι καθώς σύμφωνα με την επίσημη
ιστοσελίδα της Κτηνιατρικής Σχολής λειτουργούν δύο Κλινικές (Κλινική Ζώων
Συντροφιάς και Κλινική Παραγωγικών Ζώων) και ένα Διαγνωστικό Εργαστήριο, θα
πρέπει να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα και να πληρούνται οι όροι για τη
διαχείριση ιατρικών αποβλήτων βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ΚΥΑ
ΗΠ/37591/2031/2003). Για το λόγο αυτό ζήτησε από την Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ
να ενημερώσει την Αρχή αν διαθέτει τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και άδειες. Σε
περίπτωση που δεν τις διαθέτει, ζήτησε ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες στις
οποίες σκοπεύει να προβεί, όσον αφορά τη διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών
Αποβλήτων (σώμα νεκρών ζώων ή μέρη σώματος ζώων, ιστοί ή όργανα ζώων).
Επίσης απευθύνθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες της πρώην Ν.Α. Θεσσαλονίκης για να
ενημερώσουν την Αρχή για τις δικές τους ενέργειες.
Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη
 Η Δ/νση Ανάπτυξης της πρώην Ν.Α. Θεσσαλονίκης διενήργησε νέα
αυτοψία στους χώρους των Εργαστηρίων της Κτηνιατρικής Σχολής όπου
διαπιστώθηκε η εγκατάσταση και η λειτουργία αποτεφρωτήρα χωρίς να επιδειχθούν
οι απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία εγκρίσεις και άδειες.
 Η Κτηνιατρική Σχολή δέχτηκε, σε απαντητικό της έγγραφο προς το
Συνήγορο του Πολίτη, ότι δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί η ύπαρξη άδειας ή
εγκρίσεως εγκατάστασης επεξεργασίας Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ),
όπως αυτά καθορίζονται από τη νομοθεσία. Ωστόσο, ανέφερε στην Αρχή ότι η
Κλινική Παραγωγικών Ζώων έχει μεταφερθεί από τις εν λόγω εγκαταστάσεις και
λειτουργεί σε αγρόκτημα που βρίσκεται στην περιοχή του Κολχικού του Δήμου
Λαγκαδά. Επίσης, διευκρίνισε ότι για τη μεταφορά των ΕΙΑ έχει συναφθεί σχετική
σύμβαση με εταιρεία που έχει αναδειχθεί ανάδοχος εκτέλεσης του έργου διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της πρώην Ν.Α. Θεσσαλονίκης διεξήγαγε
αυτοψία κατά την οποία επιβεβαιώθηκε ότι οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις
(άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, έγκριση περιβαλλοντικών όρων) δεν
υφίστανται.
Κατόπιν τούτων, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε την
παύση λειτουργίας της εγκατάστασης αποτέφρωσης πτωμάτων ζώων της
Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. που βρίσκεται στην κατοικημένη περιοχή του Δήμου
Θεσσαλονίκης.
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