
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Για τη μη συγκρότηση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Μαγνησίας σχετικά με το 
θέμα της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ 

H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ καταγγέλλει στους συναδέλφους μηχανικούς την στάση του προεδρείου 

της αντιπροσωπείας αλλά και της πλειοψηφίας της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Μαγνησίας στο 

αίτημα της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ για σύγκληση της Αντιπροσωπείας με θέμα «Καύση σκουπιδιών 

από την ΑΓΕΤ».  

Το ΤΕΕ αν και θεσμοθετημένος «τεχνικός σύμβουλος» της πολιτείας δεν έχει πάρει ακόμη θέση 

σχετικά με την καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ.  

Η Πανεπιστημονική έχει καταθέσει αναλυτικά τις θέσεις της, τόσο στην Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, 

όσο και σε ψηφίσματα που στις ελάχιστες συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας μένουν για το τέλος και 

δεν συζητιούνται, σκόπιμα, ώστε να κρυφτεί η ένοχη στάση της πλειοψηφίας στο μείζον ζήτημα της 

καύσης.  

Κρύβεται πίσω από τη μεθοδευμένη άρνηση, η ανοχή και στήριξη μιας πολιτικής που αδιαφορεί 

μπροστά στη διασφάλιση της κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας ενός μονοπωλίου, εις βάρος της 

υγείας και της ζωής του λαού. 

Είναι εμφανής η σύμπλευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την ΝΔ στο επίπεδο των συσχετισμών του 

ΤΕΕ Μαγνησίας. Φανερώνει ότι: Το έγκλημα σε βάρος της ζωής και της υγείας του λαού του 

Βόλου έχει την υπογραφή όλων των ευρωενωσιακών κομμάτων. Είναι οι αδειοδοτήσεις των 

προηγούμενων και της σημερινής κυβέρνησης, που δίνουν το δικαίωμα στην ΑΓΕΤ να πνίξει την 

πόλη στα θανατηφόρα αέρια για να αυξήσει τα κέρδη της με την καύση σκουπιδιών. Οι 

προηγούμενες κυβερνήσεις έδωσαν την άδεια να καίει η ΑΓΕΤ 1.015.000 τόνους σκουπιδιών το 

χρόνο, δηλαδή η αναλογία καμένων σκουπιδιών στο Βόλο να είναι πάνω από 8.000 κιλά ανά 

κάτοικο, όταν στην ΕΕ είναι 13,5 κιλά ανά κάτοικο. Η κυβέρνηση, πιάνοντας το νήμα από τους 

προηγούμενους, έδωσε άδεια που επιτρέπει στην ΑΓΕΤ να εισάγει σκουπίδια για να μπορέσει να 

φτάσει αυτό το απαράδεκτο ποσό. Εκ μέρους της κυβέρνησης, ο υπουργός Σ. Φάμελλος έχει 

αναλάβει την επιθετική υπεράσπιση της ΑΓΕΤ και της καρκινογόνας καύσης. 

Συνάδελφε μηχανικέ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ σε προσκαλεί να κάνεις δική σου υπόθεση τη 

ζωή σου και τη ζωή της οικογένειάς σου! 

Πάλεψε οργανωμένα, μέσα από τους συλλόγους και τους άλλους φορείς του λαϊκού κινήματος, 
ώστε να μπει φρένο στη μετατροπή της πόλης σε θάλαμο επικίνδυνων αερίων για τα κέρδη του 

μονοπωλίου. 

Όσα και αν σου λένε προεκλογικά, η αλήθεια είναι πως ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και ο 
δήμαρχος Βόλου είναι συνένοχοι, στηρίζουν και προωθούν την καρκινογόνα καύση. Η 

Περιφέρεια, έχοντας προβλέψει και επιτρέψει στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και την καύση και τη δημιουργία εργοστασίων SRF/RDF στη Θεσσαλία άνοιξε το 
δρόμο μαζί με την κυβέρνηση. Ο Δήμος Βόλου τον προχώρησε παραπέρα με την κατάπτυστη 

απόφαση για την κατασκευή ενός τέτοιου εργοστασίου στην πόλη, χρεώνοντας τους Βολιώτες με 40 
εκατ. ευρώ μαζί με τον καρκίνο και το θάνατο. Το ΤΕΕ Μαγνησίας σιωπά, κρύβοντας με αυτό τον 
τρόπο τη στήριξη του! 



Η νομιμότητά τους είναι κομμένη και ραμμένη για την εξασφάλιση της κερδοφορίας των 

μονοπωλίων! 

Όλοι από κοινού και με μοιρασμένους ρόλους υλοποιούν συγκεκριμένη στρατηγική της 
ΕΕ που αντιμετωπίζει τη ζωή και την υγεία ως "κόστος" βάζοντάς τη στο ζύγι με τα "οφέλη" για 

λογαριασμό των μονοπωλίων, για να προωθήσει την καπιταλιστική ανάπτυξή τους,που ανοίγει ως 
πεδίο κερδοφορίας την "αγορά απορριμμάτων" βαφτίζοντάς τα "εναλλακτικά καύσιμα". Αυτή η 
ανάπτυξη στηρίζεται στις θυσίες σου. 

Το νομικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει είναι κομμένο και ραμμένο για να την προωθεί. 
Η "τήρηση της νομιμότητας", οι "πιο αυστηροί έλεγχοι των ορίων ρύπων", που αναμασούν οι 
υπερασπιστές της ΑΓΕΤ, είναι η φάκα για να σε εγκλωβίσουν. Τα ίδια αναπαράγουν και οι υποψήφιοι 

των υπόλοιπων κομμάτων μπροστά στις τοπικές εκλογές. Τα "όρια" και η "νομιμότητα", 
φτιάχτηκαν όχι με αποκλειστικό κριτήριο τη ζωή και την υγεία σου, τη διασφάλιση του 

περιβάλλοντος, αλλά στη λογική του "κόστους - οφέλους". Για το λόγο αυτό, σε μια μέρα, με 
Υπουργική Απόφαση τετραπλασίασαν τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια σε επικίνδυνους ρύπους (πχ 
οργανικός άνθρακας). Δεν έγινε ο ανθρώπινος οργανισμός πιο "ανθεκτικός" μέσα σε μια μέρα! Είδαν 

τι μπορεί να "σηκώσει" η ΑΓΕΤ και πώς θα κινείται εντός νομιμότητας για να πραγματοποιεί την 
επικίνδυνη καύση σκουπιδιών. 

Συνάδελφε η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ από την αρχή έπραξε το καθήκον της απέναντί σου και 

απέναντι στην οικογένειά σου. Με ανακοινώσεις αποκάλυψε την υπόθεση και τα παιχνίδια που 
στήνονται στην πλάτη σου. Τα μέλη μας μπήκαν από την πρώτη στιγμή μπροστά στην πάλη, 
με γνώμονα τις ανάγκες σου, τη ζωή και την υγεία του λαού. 

Επιβεβαιώθηκε ότι καπιταλιστικό κέρδος και προστασία της υγείας και της ζωής του λαού 
είναι δυο πράγματα αντίθετα. Λέμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί η επιστήμη, η έρευνα και η 
τεχνολογία προς όφελος των λαϊκών αναγκών. Για να γίνει αυτό πράξη απαιτείται η εργατική τάξη 

και οι παραγωγοί του πλούτου μαζί με τους μηχανικούς να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να 
οργανώσουν τη δική τους οικονομία, με επίκεντρο τις κοινωνικές ανάγκες, να κάνουν δική τους 
περιουσία τον πλούτο που παράγουν, να οργανώσουν την εξουσία τους, με κεντρικό σχεδιασμό, 

εργατικό - λαϊκό έλεγχο. 

Μπορούμε να τον επιβάλλουμε! 

Συνάδελφε  η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ θα είναι πάντα μπροστά στην πάλη για να αποτρέψουμε την 

επικίνδυνη εξέλιξη, να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε τα αιτήματά μας, αλλά και για να ανοίξουμε 
το δρόμο της αντεπίθεσης, ώστε να επιβάλλουμε ριζικές αλλαγές για να ζήσουμε καλύτερα εμείς και 
τα παιδιά μας. Όσο πιο δυνατή είναι η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, τόσο πιο δυνατή θα είναι η δική 

σου φωνή, η γροθιά σου, η πάλη σου για το δικαίωμα στη ζωή, τη δουλειά, την υγεία. 

Οι μηχανικοί χρειάζεται να τους βάλουν στο περιθώριο, να τους αδυνατίσουν όσο περισσότερο 
μπορούν και παντού, για να καταφέρουν να κάνουν πράξη το αίτημα που βροντοφώναξαν στο 

μεγάλο συλλαλητήριο τον Μάρτη του 2019:  

Όχι στην καύση σκουπιδιών και πετ - κοκ από την ΑΓΕΤ! 

Όχι στην κατασκευή εργοστασίου SRF/RDF από το Δήμο Βόλου! 

Νόμος είναι το δίκιο και η υγεία του λαού! 

Γι΄αυτό χρειάζεται ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΝΤΟΥ. 

 

 


