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Αγαπεηέ θύξηε Τπνπξγέ, 
 
Με ηελ επηζηνιή κνπ απηή, ζα ήζεια λα ζαο ελεκεξώζσ γηα έλα κείδνλ δήηεκα πνπ 
απαζρνιεί ηε ηεξεά Ειιάδα, θαη δεη ηελ Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα ηεο Εύβνηαο, θαη ην 
νπνίν αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΑΓΕΣ ΗΡΑΚΛΗ, ζην Μπιάθη 
Αιηβεξίνπ. 
 
ύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 164449/2014 Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ηνπ 
ΤΠΕΚΑ, ην ελ ιόγσ εξγνζηάζην δύλαηαη λα πξνβεί ζηελ θαύζε RDF θαη άιισλ 
ελαιιαθηηθώλ θαπζίκσλ. Ωζηόζν, ζεσξνύκε όηη ην Τπνπξγείν δελ έρεη ζπλππνινγίζεη 
ηνπο θηλδύλνπο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηε δεκόζηα πγεία από ηελ ηπρόλ εθαξκνγή ηεο 
ελ ιόγσ απόθαζεο.  
 
Η δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο κεγάισλ εμαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ, όπσο ε ΑΓΕΣ, 
εηδηθά ζε απηή ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, είλαη δεδνκέλε θαη αλαγθαία. 
Ωζηόζν, απηή ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη απαξέγθιηηα αθελόο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθώλ πόξσλ, αθεηέξνπ κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο. 
 
Η πξναλαθεξόκελε απόθαζε ηνπ ΤΠΕΚΑ ζπληζηά, θαηά ηε γλώκε καο, κείδνλα θαη 
επί ην δπζκελέζηεξν πεξηβαιινληηθά αιιαγή ησλ εγθεθξηκέλσλ όξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 
εξγνζηαζίνπ θαη σο εθ ηνύηνπ όθεηιε λα δηέιζεη πιήξε δηαδηθαζία λέαο έγθξηζεο 
πεξηβαιινληηθώλ όξσλ, ππνβάιινληαο λέα Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Επηπηώζεσλ επί 
ηεο νπνίαο γλσκνδνηεί επηζήκσο ην νηθείν Δεκνηηθό θαη Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην θαη 
ζπκκεηέρεη ζηε πξνβιεπόκελε δηαβνύιεπζε νπνηνζδήπνηε ζπιινγηθόο θνξέαο ή 
κεκνλσκέλνο Πνιίηεο. 
  



 
Γηα ην ιόγν απηό ινηπόλ, εθθξάδνπκε ηηο επηθπιάμεηο καο σο πξνο ηελ παγίσο 
αθνινπζνύκελε ηαθηηθή ησλ εγθξίζεσλ ηξνπνπνίεζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ, κέζσ 
απιήο δηνηθεηηθήο πξάμεο από ην ΤΠΕΚΑ. Θα ήζεια δε λα ζαο ελεκεξώζσ όηη ηόζν ε 
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε όζν θαη νη εκπιεθόκελνη ηνπηθνί θνξείο πξνηηζέκεζα λα 
πξνζπαζήζνπκε λα αθπξσζεί δηνηθεηηθά ή λνκηθά ε ελ ιόγσ απόθαζε. 
 
Θα ήζεια ινηπόλ λα ζαο δεηήζσ, όπνηε ζαο ην επηηξέπεη ην πξόγξακκά ζαο κηα 
ζπλάληεζε, θαηά ηελ νπνία ζα καο δνζεί ε επθαηξία λα ζαο αλαιύζνπκε δηεμνδηθά ην 
ζεκαληηθό απηό ζέκα.  
 
Είκαη βέβαηνο όηη ζα απνδώζεηε ζην δήηεκα ηελ αλάινγε πξνζνρή θαη από θνηλνύ ζα 
βξνύκε ηελ πην ελδεδεηγκέλε ιύζε ζην πνιύ ζεκαληηθό απηό πεξηβαιινληηθό αιιά 
ζπλάκα θαη θνηλσληθό πξόβιεκα πνπ ηαιαλίδεη ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Εύβνηαο.  
 

 
 

Με εθηίκεζε, 
 
 

 
Κώζηαο Μπαθνγηάλλεο 

Πεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο Ειιάδαο 




