
   

                                                          Αθήνα, 24 Μαΐου 2020 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

Θέμα: “Εργοστάσιο Καύσης Σκουπιδιών στο Βόλο κατά παράβαση ευρωπαϊκών 
οδηγιών” 

 

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης του Βόλου στις 11 Μαΐου, το Δημαρχείο ήταν 

περικυκλωμένο από αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να κρατήσουν εκτός αίθουσας 

περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, εργατικά σωματεία, και το σύνολο σχεδόν των δημοτικών παρατάξεων 

της πόλης. Μια πόλη ολόκληρη που διαμαρτύρεται για την ψήφιση από την παράταξη του κ. Μπέου 

της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης 

Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α) Βόλου», η οποία προβλέπει τη Μηχανική βιολογική επεξεργασία με τη 

μέθοδο της βιοξήρανσης για την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου SRF.  

Σε μια κλειστή συνεδρίαση, η οποία δε μεταδόθηκε καν σε μέσα ενημέρωσης, ψηφίστηκε από την 

παράταξη του κ. Μπέου η ΜΠΕ για το εργοστάσιο καύσης σκουπιδιών και παραγωγής εναλλακτικών 

καυσίμων SRF και RDF με σκοπό την πώλησή τους στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ. Με την απόφαση αυτή 

μετατρέπεται ο Βόλος σε ελληνική πρωτεύουσα της καύσης απορριμμάτων. Το σενάριο αυτό είναι 

αντίθετο με τις πάγιες αποφάσεις φορέων όπως ο Δήμος Βόλου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Ιατρικός 

Σύλλογος, το ΤΕΕ Μαγνησίας αλλά και του μεγαλύτερου ποσοστού των δημοτών. 

Δεδομένου ότι η Μελέτη και ο σχεδιασμός αυτός έχει απορριφθεί στο σύνολο του στην πρόσφατη 

γνωμοδότηση του ΤΕΕ Μαγνησίας.  

Δεδομένου ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας έχει εκφράσει επανειλημμένως τις αντιρρήσεις του για 

την ίδρυση εργοστασίου. 

Δεδομένου ότι η δημόσια διαβούλευση αναρτήθηκε εν μέσω κορωνοϊού και δεν δόθηκε ο απαραίτητος 

χρόνος για συζήτηση με θεσμικούς φορείς που θα ήθελαν να καταθέσουν τις προτάσεις τους. 

Δεδομένου ότι στην ήδη επιβαρυμένη από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ περιοχή θα προστεθεί άλλη μία 

μονάδα καύσης απορριμμάτων, ενώ πλείστες όσες επιστημονικές μελέτες τεκμηριώνουν τις αρνητικές 

επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον. 

Δεδομένου ότι η καύση του παραγόμενου SRF αντίκειται στην ιεραρχία βιώσιμης διαχείρισης των 

αποβλήτων (διαλογή στην πηγή κλπ), και άρα παραβιάζει την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τη 

διαχείριση των απορριμμάτων εκ μέρους των Δήμων. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1) Δεσμεύεται να πάρει κάθε απαραίτητο μέτρο για την ακύρωση της εν λόγω Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, λόγω ανεπαρκούς διαβούλευσης κατά παράβαση της 

σύμβασης του Άαρχους, αλλά και των ευρωπαϊκών οδηγιών για την εκτίμηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων  αλλά και τα απόβλητα; 

2) Δεσμεύεται να ακυρώσει κάθε σχεδιασμό για καύση απορριμμάτων στην Ελλαδα; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής  

Κρίτων Αρσένης 

Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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