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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ύστερα από τις μαζικές κινητοποιήσεις φορέων και κατοίκων του Βόλου
ενάντια στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της «ΑΓΕΤ Ηρακλής» στο Βόλο για τη
χρήση καύσιμων αποβλήτων (RDF - αρντιέφ), η κυβέρνηση αποφάσισε να φέρει το
θέμα στην Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής με πρωτοβουλία του
Αναπλ. Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Φάμελλου, συνεπικουρούμενου από μια
πλειάδα
υπηρεσιακών
παραγόντων,
συμβούλων,
εκπροσώπων
της
τσιμεντοβιομηχανίας και άλλων υποστηρικτών της πολιτικής της. Μιας πολιτικής,
που στο πλαίσιο των φιλομονοπωλιακών κατευθύνσεων για τη διαχείριση των Στερεών
Αποβλήτων, όπως αυτές ενσωματώθηκαν πλήρως από τη σημερινή κυβέρνηση στο
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.), προωθεί παραπέρα, με βασικό
κριτήριο τα κέρδη του κεφαλαίου, τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς των προκατόχων της
σε όλα τα επίπεδα: Σε βάρος της υγείας και της ποιότητας ζωής των λαϊκών
νοικοκυριών, του περιβάλλοντος, του λεηλατημένου εισοδήματος των εργαζομένων,
των όποιων απόμειναν εργασιακών δικαιωμάτων.
Η πιο πάνω μονομερής σύνθεση της ομάδας των ομιλητών που κλήθηκαν «να
ενημερώσουν» την Επιτροπή, με κραυγαλέα την απουσία εκπροσώπων φορέων του
μαζικού κινήματος, που αντιτάχθηκαν σθεναρά στην κυβερνητική απόφαση να
«προβιβάσει» την «ΑΓΕΤ Ηρακλής» του Βόλου - και έπεται συνέχεια - σε μονάδα
ενεργειακής καύσης αποβλήτων, αποκαλύπτει την προσχεδιασμένη προσπάθεια του
Υπουργού να αποκτήσει στο πρόσωπο της Επιτροπής ένα συναινετικό εταίρο της πιο
πάνω πολιτικής. Να πώς εννοούσε ο Αναπληρωτής Υπουργός «τη συμμετοχή και
ειδικών φορέων» στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής (βλ. ΔΤ της 9/5)!
Το RDF, παρά τις περί του αντιθέτου παραπλανητικές διαβεβαιώσεις του
Υπουργού και των εκπροσώπων της ΑΓΕΤ - αλλά και των άλλων
τσιμεντοβιομηχανιών - είναι απόβλητο, κοινώς σκουπίδι, που προέρχεται από
τη μηχανική επεξεργασία των αποβλήτων. Στην επίσημη εκδοχή του Ευρωπαϊκού
Κατάλογου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) καταγράφεται ως «καύσιμο απόβλητο» («combustible
waste (refuse derived fuel») με κωδικό 19.12.10. Ο επιστημονικός κόσμος προβάλλει
σοβαρές ενστάσεις έως ανοιχτές διαφωνίες απέναντι στις προσπάθειες των
τσιμεντοβιομηχάνων να αποκρύψουν τις σοβαρές επιπτώσεις από τη συναποτέφρωση
του RDF, αλλά και άλλων αποβλήτων, στους τσιμεντοκλιβάνους.
Και δικαιολογημένα, αφού εκπέμπονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι αέριοι ρύποι,
όπως: διοξίνες και φουράνια, πτητικός υδράργυρος, αρωματικοί κυκλικοί
υδρογονάνθρακες αλλά και άλλοι επικίνδυνοι ρύποι, όπως διοξείδιο του θείου (SO2),
οξείδια του αζώτου (NOΧ), ολικός οργανικός άνθρακας (TOC), καθώς και επικίνδυνα
μικροσωματίδια.

Πρόκειται για ρύπους που μπορούν να προκαλέσουν καρκινογενέσεις και άλλες
σοβαρές βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό.
Τα παραπάνω ισχύουν φυσικά και για την περίπτωση της «ΑΓΕΤ
Ηρακλής», με τις παρακάτω ειδικότερα επιβαρυντικές περιπτώσεις:
Η επίδικη Α.Ε.Π.Ο. (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) του 2017
αφορά στην καύση τεράστιων ποσοτήτων αποβλήτων το χρόνο. Μόνο τα αστικά
απόβλητα (οικιακά και προσομοιάζοντα με αυτά) ανέρχονται σε 410.000 τόνοι και
συγκεκριμένα:
− 100.000 τόνοι ως «καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα» (κωδ. ΕΚΑ
19.12.10),
− 100.000 τόνοι ως «άλλα απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων»
(κωδ. ΕΚΑ 19.12.12),
− 170.000 τόνοι άλλα απόβλητα μονάδων επεξεργασία αποβλήτων και
− 40.000 τόνοι από ανακυκλώσιμα υλικά (!) και συγκεκριμένα: «Χαρτιά και
χαρτόνια από δημοτικά απόβλητα» και «Ξύλο από δημοτικά απόβλητα χωριστά
συλλεγέντα».
Αλλά και από μόνη της η ποσότητα των 100.000 τόνων RDF είναι εφιαλτική.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος κάνοντας χρήση μιας απαράδεκτης
ευρωενωσιακής διάταξης που ενσωματώθηκε στην Κ.Υ.Α. του 2005 για την
αποτέφρωση των αποβλήτων, με την επίδικη Α.Ε.Π.Ο. τετραπλασίασε τα
επιτρεπόμενα όρια των εκπομπών για τον TOC από 10 mg/m3 σε 40mg/m3. Στην
από 8-11-2017 Έκθεση Ελέγχου του ΚΕΠΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων σημειώνεται
ότι η εταιρεία δεν έχει τεκμηριώσει ως όφειλε τη ζητούμενη υπέρβαση, που όμως της
είχε εγκριθεί προκαταβολικά μέσω της Α.Ε.Π.Ο!
Παράλληλα διατηρήθηκε ο τετραπλασιασμός του επιτρεπόμενου ορίου του
SO2 από 50mg/m3 σε 200 mg/m3.
Επισημαίνουμε ότι η επικίνδυνη αυτή εξέλιξη αποτελεί σοβαρή πρόκληση, που
δεν μπορεί να περάσει αναπάντητη. Αποτελεί άλλη μια έκφραση της υλοποίησης
των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των αποβλήτων,
αυτή τη φορά στο πλαίσιο της «κυκλικής οικονομίας», με σταθερό διαχρονικά
στόχο την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού ποσοστού κέρδους για τoυς ιδιώτες.
Στο πλαίσιο αυτό το περιβάλλον και η υγεία των πολιτών παραμένουν πάντα στα
αζήτητα από το υποταγμένο πολιτικό προσωπικό στις επιταγές της τρόικας από όλες τις
προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και την τωρινή συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ.
Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Το εργατικό κίνημα, συντεταγμένα με
τους πολίτες μπορούν με τον αγώνα τους να επιβάλουν το δίκιο τους και στο ζήτημα
της υγείας του λαού, της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, του σεβασμού στο
περιβάλλον.
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Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
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