
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 04.05.2018 

Σχετικά με την καύση σκουπιδιών και ΠΕΤ – ΚΟΚ από την ΑΓΕΤ και τη δημιουργία εργοστασίου 

παραγωγής SRF RDF  από τη Δημοτική Αρχή Βόλου  

 

Καλούμε τους συναδέλφους μηχανικούς σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο του  

Σαββάτου 5 Μάη στις 12:00 το μεσημέρι 

 

 

Καταρρίπτουμε τις αυταπάτες ότι μπορεί δήθεν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων να πηγαίνουν 

χέρι-χέρι με την προστασία των εργαζομένων και της υγείας του λαού.  

Αποδεικνύεται ότι καπιταλιστική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος είναι δυο 

πράγματα αντίθετα! 

 

Καμία εμπιστοσύνη στην αστική νομοθεσία, ευρωπαϊκή και εθνική . Συνεχώς αυξομειώνονται 
τα όρια των προς καύση καρκινογόνων ουσιών με γνώμονα την ανταγωνιστικότητα των 

τσιμεντοβιομηχάνων και όχι την επίπτωση στη ζωή του πληθυσμού. Με βάση αυτή τη νομοθεσία, 

σήμερα εντελώς νόμιμα, δόθηκε η άδεια στην ΑΓΕΤ να καίει στο Βόλο 1 στα 6 σκουπίδια όλης της 

Ε.Ε. μετατρέποντας την πόλη σε θάλαμο θανατηφόρων αερίων. 

 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η Περιφέρεια και η Δημοτική Αρχή Βόλου, όλοι τους με 
μοιρασμένους ρόλους έχουν συμβάλλει στο έγκλημα αυτό.  

Κοροϊδεύουν με το μπαλάκι ευθυνών εδώ και μήνες, αφήνοντας την ΑΓΕΤ να κάνει τη 

βρωμοδουλειά της, η οποία έχει φαρδιά πλατιά τις υπογραφές όλων τους: με τις μελέτες 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με τις άδειες για τη δημιουργία εργοστασίων SRF-RDF σε όλη τη 

Θεσσαλία και κυρίως με το κοινό δόγμα τους: την υποταγή όλων στην κερδοφορία των 

επιχειρήσεων.  

Απαιτούμε από το ΤΕΕ να λάβει ξεκάθαρη θέση με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες ενάντια στην καύση 

σκουπιδιών και να μην κρύβεται πίσω από τη αστική νομιμότητα και τη λογική των ίσων 

αποστάσεων στηρίζοντας  επιμελώς την κερδοφορία της τσιμεντοβιομηχανίας. 

Καταδικάζουμε την ξεδιαντροπιά του εργοδοτικού συνδικαλισμού που απέδειξε για άλλη μια 

φορά ότι αποτελεί ένα βασικό όπλο των εργοδοτών μέσα στο εργατικό κίνημα. Η διεύθυνση της 

ΑΓΕΤ δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερο γραφείο τύπου από τις πλειοψηφίες στο Εργατικό Κέντρο 

Βόλου και σε συγκεκριμένα σωματεία.  

 

 

 Με τη συμμετοχή μας δείχνουμε έμπρακτα ότι ο αγώνας δεν μπορεί να είναι υπόθεση 

κάποιων «ειδικών» αλλά υπόθεση του οργανωμένου κινήματος. Μόνο έτσι δεν θα μπαίνει στο 



χέρι πολιτικών επιδιώξεων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον αγανακτισμένο κόσμο για να 

ξαναμασκαρέψουν το ίδιο σάπιο σύστημα.  

 

 Μπορούμε να σταματήσουμε την επικίνδυνη εξέλιξη, αλλά και τη συνολικότερη αντιλαϊκή 

πολιτική που η καύση σκουπιδιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, κάνοντας βήματα στην 

οργάνωση και συμμαχία των εργαζόμενων μηχανικών με τους εργάτες, τους 

αυτοαπασχολούμενους, τη νεολαία, τις γυναίκες. 

 

Απαιτούμε: 

Να σταματήσει εδώ και τώρα η καύση σκουπιδιών και ΠΕΤ-ΚΟΚ 

Να ανακληθούν και να ακυρωθούν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
αδειοδοτουν την καύση και τη μεταφορά RDF-SRF και τοξικού ΠΕΤ-ΚΟΚ 

Να σταματήσει ο σχεδιασμός για παραγωγή RDF-SRF στους ΧΥΤΑ Θεσσαλίας και στο Βόλο. 
Να τροποποιηθεί τώρα ο Εθνικός και ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης 
Απορριμμάτων, με γνώμονα τις ανάγκες και την υγεία του λαού και όχι την κερδοφορία και 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. 

Στη βάση αυτή να ενταθούν και οι έλεγχοι με ευθύνη του κράτους για την προστασία της 
δημόσιας υγείας, του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, των υπόγειων και 
επιφανειακών υδάτων.  

Να παρθούν τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. 

 


