
 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 14.11.2017 

χετικά με την δυνατότητα παραγωγήσ και καφςησ SRF ςφμφωνα με απόφαςη του Δημοτικοφ 

υμβουλίου του Δ. Βόλου 

 

Η Πανεπιςτθμονικι καταγγζλλει ςτουσ εργαηόμενουσ τθσ Μαγνθςίασ τθν πρόςφατθ απόφαςθ τθσ 

πλειοψθφίασ ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο του Δ. Βόλου να εγκρίνει τθν προμελζτθ ςχετικά με τθ δυνατότθτα 

παραγωγισ και καφςθσ SRF μζςω καταςκευισ μονάδασ Επεξεργαςίασ αποβλιτων. 

Κριτιριο για τθν παραγωγι και καφςθ των επικίνδυνων αυτϊν προϊόντων όπωσ το SRF για τθν δθμόςια 

υγεία αποτελεί θ κερδοφορία του κεφαλαίου ςτον τομζα των αποβλιτων, κακϊσ πρόκειται για κερδοφόρεσ 

επενδφςεισ ςε βάροσ τθσ υγείασ του λαοφ μασ. 

Οι ευκφνεσ είναι τεράςτιεσ για τθν ςυγκυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Μαηί με τθν ΕΕ ζχουν ολοκλθρϊςει 

αντιδραςτικό κεςμικό πλαίςιο που επιτρζπει τθν παραγωγι και εμπορία επικίνδυνων υποπροϊόντων 

αποβλιτων αδιαφορϊντασ πλιρωσ για τθν ανκρϊπινθ υγεία. Από κοινοφ ςτοχεφουν να καταςτιςουν τθν 

πόλθ του Βόλου ςε πανευρωπαϊκό ςκουπιδότοπο. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου το αντιδραςτικό νομοκετικό 

πλαίςιο τθσ ΕΕ, θ οποία προτάςςει το εμπόριο των ρφπων μζςω του λεγόμενου «Χρθματθςτθρίου Ρφπων». 

Ευκφνεσ ζχει και θ Σοπικι διοίκθςθ μζςω τθσ Περιφζρειασ  Θεςςαλίασ και τθσ Δθμοτικισ Αρχισ οι οποίεσ 

επιδιϊκουν ςε ρόλο μεςάηοντα τθν εφαρμογι τθσ παραγωγισ και καφςθσ επικίνδυνων προϊόντων των 

αποβλιτων, κλείνοντασ πονθρά το μάτι ςτο κεφάλαιο αφενόσ μζςω τθσ καταςκευισ των μονάδων ςε 

ςφμπραξθ με ιδιϊτεσ, αφετζρου δε μζςω τθσ εμπορίασ και πϊλθςθσ των επικίνδυνων υποπροϊόντων. 

Οι απελπιςμζνεσ προςπάκειεσ προκειμζνου  να χειραγωγιςουν τον λαό και τουσ εργαηόμενουσ ςτθρίηονται 

ςε αντιεπιςτθμονικζσ μελζτεσ και πρακτικζσ ενϊ επίςθσ φτάνουν ςε ςθμείο να τρομοκρατοφν τθν εργατικι 

τάξθ τθσ περιοχισ μασ ςε χειροτζρευςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ και διαβίωςθσ προκειμζνου να υπάρχει 

μεροκάματο!  

Η Πανεπιςτθμονικι καλεί, το λαό του Βόλου και ιδιαίτερα τουσ εργαηόμενουσ, τθ νεολαία αλλά επίςθσ τον 

τεχνικό κόςμο και τουσ επιςτιμονεσ, να μθν κάνουν οφτε βιμα πίςω από τθ διεκδίκθςθ των ςφγχρονων 

αναγκϊν που αποτελεί θ διεκδίκθςθ υψθλισ ποιότθτασ ηωισ και ςυνκθκϊν εργαςίασ ςε όλουσ τουσ τομείσ 

τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ. 

Η κατάκτθςθ τουσ μπορεί να πραγματοποιθκεί εφόςον μπει ςτο επίκεντρο τθσ πάλθσ, θ διεκδίκθςθ λφςεων 

των ολοζνα διευρυμζνων κοινωνικϊν αναγκϊν, ςε αντιπαράκεςθ με το κυνιγι του καπιταλιςτικοφ κζρδουσ.  

Η ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των αποβλιτων δεν μπορεί να υπόκειται ςε κανόνεσ καπιταλιςτικοφ κζρδουσ. 

Επιβάλλεται να αποτελεί τμιμα, ενόσ κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ εξουςίασ τθσ εργατικισ τάξθσ, με κριτιριο 

τθν εξαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου ςυνκθκϊν εργαςίασ και διαβίωςθσ. Η τάςθ τθσ διαχείριςθσ των 

απορριμμάτων ςτθν περίπτωςθ αυτι, κα ςτρζφεται ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαλογι ςτθν πθγι του 

απορρίμματοσ, ςτθν ανακφκλωςθ και επανάχρθςθ. Επίςθσ κα προςφζρει ςθμαντικι μείωςθ των 

απορριμμάτων και τεράςτια εξοικονόμθςθ φυςικϊν πόρων, ςε αντίκεςθ με τον καπιταλιςτικό τρόπο 

ανάπτυξθσ που επιβάλει και ςπαταλά άναρχα για λόγουσ εμπορίασ και γκλαμουριάσ. 


