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Δηζαγσγηθά
Τπνζηεξίδνπκε φηη: Η ξχπαλζε καο είλαη θαιπκκέλε κε «λνκφηππεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο» ησλ
ξππαληψλ καο. πδεηάκε παξαπέξα ζπρλά: Γηα ηελ «πνλεξή» δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ηεο
ξππαίλνπζαο βηνκεραλίαο θαη ηηο άδεηεο ηεο πνπ ηειηθά εθδίδνληαη ζην «θξάηνο ηεο Βνησηίαο»
θαη ηηο ραξαθηεξίδνπκε «κατκνχδεο».
Γηαηί; Ση ελλννχκε; πσο δνχιεςε ην ζχζηεκα θαη πσο μαλαδνπιεχεη ηψξα, (κεηά ηελ ζπκθνξά
ηεο αλαθάιπςεο ηνπ ρξσκίνπ 6).
Ση αθξηβψο δεηάκε, φηαλ κηιάκε γηα νπζηαζηηθνπνίεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο «αδεηνδφηεζεο»
ηεο Βηνκεραλίαο ζηελ Βνησηία θαη ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ζηελ
έθδνζεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΠΟ), ησλ αδεηψλ «ηειηθήο
δηάζεζεο απνβιήησλ» θαη ησλ «αδεηψλ ιεηηνπξγίαο» ησλ βηνκεραληψλ απηψλ.

Σν Γένλ γελέζζαη θαη ην γίγλεζζαη (ε κήηξα ησλ πξνβιεκάησλ)
Όηαλ έλαο επελδπηήο θάλεη κηα αίηεζε ίδξπζεο, είηε επέθηαζεο, ελφο εξγνζηαζίνπ, είλαη
αλακελφκελν θαη ινγηθφ λα δειώλεη ζαθώο:
Ση αθξηβώο ζέιεη λα παξάγεη;
Πόζα ζέιεη λα παξάγεη;
…θαη κε πνηα δηαδηθαζία παξαγσγήο (ηερλνινγία) δηαιέγεη λα ηα παξάγεη.
Σαπηφρξνλα ε θάζε ηέηνηα πξφηαζε ππνρξεψλεηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα Μειέηε
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.), πνπ ν επελδπηήο ηελ θηηάρλεη γηα λα πεη «πνηεο
επηδξάζεηο έρεη ε επέλδπζε ηνπ ζην πεξηβάιινληα ρώξν πνπ ζα ζηεζεί ε κνλάδα» θαη
«ηη αθξηβώο ζθνπεύεη λα θάλεη γηα λα αξζνύλ νη επηπηώζεηο απηέο». Γειαδή πξέπεη λα
είλαη κηα κειέηε άξζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο επέλδπζεο ηνπ. Απηή ε
κειέηε είλαη πξνυπφζεζε έγθξηζεο ηεο ρσξνζέηεζεο, ηεο εγθαηάζηαζεο θαη κηα βάζε γηα
ηελ έθδνζε Απφθαζεο Έγθξηζεο
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΠΟ) ιεηηνπξγίαο ηεο
επέλδπζεο. Μεηά έξρνληαη νη «άδεηεο πινπνίεζεο», ησλ φζσλ ε ΑΔΠΟ νξίδεη απφ ηελ
λνκαξρία Βνησηίαο, γλσζηέο ζαλ πνιενδνκηθή άδεηα, άδεηα δηάζεζεο απνβιήησλ θαη
άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο.
Δλψ φκσο ε θαηάθηεζε απφ έλαλ επελδπηή, ηεο «λφκηκεο άδεηαο πινπνίεζεο θαη
ιεηηνπξγηάο» ζεκαίλεη, έλαξμε θεξδνθνξίαο, κε έλαξμε παξαγσγήο, κε ζπκκεηνρή ζηηο
επηδνηήζεηο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, κε λόκηκε παξνπζία ζην ρξεκαηηζηήξην θ.ι.π., ε
απνζαθήληζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγσγήο ηνπ θαη o αθξηβήο
Πξνζδηνξηζκόο ηεο όριεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ απηήλ, ζεκαίλεη δεζκεύζεηο γηα
ζρεηηθά έμνδα ηνπ επελδπηή, ζε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία, αληηξξππαληηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
γηα ην εξγνζηάζην ηνπ.
Γηφηη ζε κηα ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ. Π. Δ), είλαη
ππνρξεσκέλνο ν επελδπηήο λα παξνπζηάζεη ζρεδηαζκό αλάινγσλ απνηειεζκαηηθψλ
έξγσλ. Μεηά, πξέπεη λα θάλεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπο θαη λα δηαζέζεη ηα αλάινγα θεθάιαηα,
(γηα ηα έμνδα απηά βέβαηα, πξηκνδνηείηαη κε δσξεάλ Αλάινγα θεθάιαηα απφ ην δεκφζην).
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Μεηά, ηα έξγα απηά, πξέπεη λα δνθηκαζηνχλ γηα ην αλ παξάγνπλ ην απνξξππαληηθφ
απνηέιεζκα, πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηεζνχλ κε άδεηα ιεηηνπξγίαο, απφ ηνλ Ννκάξρε.
Φπζηθά, αλ φια είλαη εληάμεη, πξέπεη, ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο λα ηηο ιεηηνπξγεί
θαζεκεξηλά ην εξγνζηάζην ψζηε κε απηέο, λα επηηπραίλεη πξαγκαηηθή απνξξχπαλζε θάζε
κέξα πνπ ην εξγνζηάζην δνπιεχεη. Καη θπζηθά, απηέο νη γξαπηέο δεζκεχζεηο, απνηεινχλ ην
πιαίζην ειέγρσλ ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο απφ ηνπο «ειεγθηέο
πεξηβάιινληνο» θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγνχληαη ζπλερψο θαη απνηειεζκαηηθά. Καη απηό
ζεκαίλεη έλα ζπλερέο ιεηηνπξγηθφ θφζηνο (έμνδα γηα ηνλ βηνκήραλν).
Δδψ κπαίλεη ινηπφλ ην πξψην βαζηθφ εξψηεκα: Μπνξεί ινηπόλ κηα Μ.Π.Δ., (πνπ ηελ
εηνηκάδεη κάιηζηα ν επελδπηήο), λα θαιύςεη κε εηιηθξίλεηα, απηόλ ηνλ αληηθαηηθό
ξόιν;;;
Γηα ηνλ βηνκήραλν επελδπηή, ην λα απνθεχγεη δεζκεχζεηο θαη έξγα (πνπ ζεκαίλνπλ έμνδα)
θαη ην λα κελ ππάξρεη γξαπηή βάζε γηα ππνρξεψζεηο θαη δηεμαγσγή ειέγρσλ θαηά ηελ
ιεηηνπξγία, είλαη θάηη ην επηζπκεηό θαη επηδηώθεηαη. Έηζη, ήηαλ αλακελφκελν, ν ζπληάθηεο
ηεο Μ.Π.Δ., λα δέρεηαη ζπγθεθξηκέλεο πηέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη δεδνκέλεο
θαηεπζχλζεηο, ειαρηζηνπνηψληαο ηηο δεινχκελεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ επηκέξνπο
κνλάδσλ.
Γηα ηνλ θξαηηθό κεραληζκό φκσο ηα πξάγκαηα ήηαλ κέρξη πξφζθαηα, εληειψο παξάδνμα: ηα
παιαηφηεξα ρξφληα ήηαλ θπξηνιεθηηθά «Σξαβάηε κε θαη αο θιαίσ». Οπδεκία πνιηηηθή βάζε
θαη λόκνο ππήξρε γηα λα ζηαζνχλ θαη λα επηβάινπλ έζησ ηα φζα ε θνηλή ινγηθή θαη ε
έκπεηξε γλψζε ηνπο, κπνξνχζε λα ηνπο δείμεη, γηα θάζε εξγνζηαζηαθή παξαγσγή. Η έιιεηςε
απηή, αλάγθαδε λα απνδέρνληαη, φ,ηη ε άιιε πιεπξά ηζρπξίδνληαλ. Καη έθηαζαλ λα ην
εγθξίλνπλ, πξνηθίδνληαο ηνπο κε άδεηεο εγθαηάζηαζεο, φπνπ εθείλνη δηάιεγαλ (Θέζε ζηνλ
ρώξν) θαη άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο φπνηαο εγθαηάζηαζεο θαη αλ έθηηαρλαλ. Απηή ήηαλ ε
επίζεκε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. Έηζη απνθηήζακε πνιιά ξππαληηθά εξγνζηάζηα, κε παξάινγα
αιιά «λνκφηππα» εθδνκέλεο άδεηεο.
Η ηζηνξία απηή όκσο, ηξάβεμε πνιύ. Η εηζαρζείζα θαη ηζρχνπζα πιένλ λέα λνκνζεζία,
έθηαζε λα κπνξεί λα δηνξζψζεη θάπσο ηα πξάγκαηα, λα ιχλεη ηα ρέξηα ηνπο. Αιιά δπζηπρψο
ζηελ Βνησηία ε παξακνξθσκέλε θαη ζηξαβή «αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία» ζπλερίζηεθε. Σα
«δεκέλα ρέξηα» ηνπο άξεζαλ ή ηνπο βφιεπαλ πιένλ. Σίπνηα δελ άιιαδε ζηα εξγνζηάζηα πνπ
ξχπαηλαλ θαη απηφ, γηα ηνλ θόζκν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, θαηέιεμε ζε ζθέηε ηξαγσδία. Σηο
ζπλέπεηεο απηέο ηειηθά, κε ρίιηεο δπζθνιίεο θαη βάζαλα, ηψξα θαηαγξάθνπκε, ζηνπο ηφπνπο
ηεο «Σαλαγξατθήο γεο», θαη ζήκεξα πιένλ ηα επηζεκαίλνπκε, κε ηνλ ηίηιν «ηξαγσδία ηνπ
Αζσπνύ».
Παξαθνινπζψληαο ζαλ «κνληέιν» πιένλ ελφο «αδεηνδνηηθνχ κεραληζκνχ» ηηο ζρεηηθέο
εμειίμεηο ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο ησλ βηνκεραληψλ, απφ ην 1995 θαη κεηά θαη κέρξη
ζήκεξα, ζην «θξάηνο ηεο Βνησηίαο» (Οηλνθπζηάλ), κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε όηη
μεθίλεζαλ ην παηρλίδη ηεο παξακφξθσζεο - αιινίσζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα εξγνζηάζηα,
παίδνληαο κε ηηο ιέμεηο θαη ηηο δηαηππώζεηο, πάλσ ζηηο ππνβαιιφκελεο Μ.Π.Δ. ζρεηηθά κε
ην ΣΙ παξάγνπλ θαη ην ΠΩ δηαιέγνπλ λα ην παξάγνπλ… Γπζηπρψο: Δπεηδή δελ αζθνχληαλ
νπδείο έιεγρνο ζηηο Μ.Π.Δ, θαη δελ έκπαηλαλ ζε πξαγκαηηθή δεκφζηα θξίζε. Δπεηδή νη
ππεξεζηαθψο θξίλνληεο, δελ είραλ νδεγφ θαη δεζκεχζεηο, θαηάληεζαλ, νη επελδπηέο, λα
θαηαξηίδνπλ θαη νη ππεξεζηαθνί λα δέρνληαη, «κατκνύδεο» Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ
Δπηπηώζεσλ, (Μ.Π.Δ).
Αιινίσλαλ ην δεινχκελν φηη ζα παξάγνπλ ζαλ πξντφλ, έιεγαλ παξακχζηα θαη
ηεξαηνπξγήκαηα γηα ηηο επηπηψζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγσγήο ηνπο πάλσ ζην
πεξηβάιινλ. Έιεγαλ κηζέο αιήζεηεο γηα ηα ρξεζηκνπνηνχκελα, παξαγσγηθά ηκήκαηα, γηα ηνπο
ρξεζηκνπνηνχκελνπο θπζηθνχο πφξνπο ζηελ παξαγσγή ηνπο (π.ρ. λεξφ, θαη ηελ πξνέιεπζε
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ηνπ). Γελ δήισλαλ ηίπνηα γηα ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο ηνπο θαη ηηο χιεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχζαλ, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ έβγαηλε πνηνηηθό θαη πνζνηηθό λόεκα, γηα ηα
απόβιεηα πνπ δεκηνπξγνύζαλ. Σν πην εληππσζηαθφ είλαη ην ΣΙ δήισλαλ όηη ζα ηα
θάλνπλ, θαη ην ΣΙ ηειηθά ηα έθαλαλ! (θαη ζπλερίδνπλ λα ηα θάλνπλ δπζηπρώο) απηά ηα
απόβιεηα!!!
Με ηέηνηεο Μ.Π.Δ, (αθνχ ηα εξγνζηάζηα δειώλνπλ όηη ηνπο ζπκθέξεη κόλν),
ειαρηζηνπνηνχλ ππνρξεψζεηο έξγσλ απνξξύπαλζεο θαη δεζκεύζεηο πνηνηηθνύ θαη
πνζνηηθνύ απνηειέζκαηνο. Καηαζθεχαδαλ, (αλ ήζειαλ) απζαίξεηα φ,ηη ήζειαλ εθείλνη λα
νλνκαηίδνπλ σο εγθαηαζηάζεηο απνξξχπαλζεο, απιά γηα λα εηζπξάηηνπλ ηηο επηδνηήζεηο
έξγσλ ηεο (δήζελ) απνξξύπαλζεο θαη απφθεπγαλ (θαη ζπλερίδνπλ λα απνθεχγνπλ)
έιεγρνπο γηα ηελ ιεηηνπξγηθή απφδνζε, ησλ φπνησλ, παξάλνκσλ ίδην-θαηαζθεπψλ έρνπλ θαη
παξνπζηάδνπλ, ζαλ ζρεηηθέο εγθαηαζηάζεηο επίδεημεο θαη πξνθάιπςεο, γηα ηα «κάηηα
ηνπ θόζκνπ».
Φπζηθά θαη κηα ηέηνηα δνπιεηά, δελ κπνξεί λα ζπληειείηαη ρσξίο αλνρή θαη ζπλεξγαζία «από
κέζα».Σέηνηεο Μ.Π.Δ. έρνπλ γίλεη απνδεθηέο θαη ζπλέρηδαλ λα γίλνληαη απνδεθηέο, απφ ηηο
αδεηνδνηηθέο ππεξεζίεο, γηα ηηο επεθηάζεηο εξγνζηαζίσλ «ησλ ξππαληώλ καο». Σν μεθίλεζε
ε Γ/λζε πεξηβάιινληνο θαη ε Γ/λζε Τγείαο ηεο Ν.Α.Β., αξρηθά 1990-2000 θαη ηηο αλαθξίβεηεο
απηέο, ηηο ζέξλνπλ κέρξη ζήκεξα, κε ηηο ζρεηηθέο Α.Δ.Π.Ο. ησλ εξγνζηαζίσλ απηψλ, πνπ ηηο
βγάδεη ε δ/λζε ΔΑΡΘ/ΤΠΔΥΩΓΔ, θάζε πεληαεηία, απφ ην θέληξν ηεο Αζήλαο. Δλησκεηαμχ, ηα
εξγνζηάζηα απηά έρνπλ γηγαλησζεί. Έρεη πνιιαπιαζηαζηεί ε ξππαληηθή ηνπο επίδξαζε
ζηνλ ηόπν, θαζώο θαη νη ζπλέπεηεο. Όκσο, ελησκεηαμύ, έρνπλ ελζσκαησζεί ζην
ειιεληθό δίθαην θαη πνιιέο λέεο απνθάζεηο θαη λφκνη γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία
ηνπ, αιιά θαη ηελ αδεηνδφηεζε ησλ βηνκεραληψλ. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ζηελ Βνησηία, απιά
ηηο αγλννύλ. Γελ ηηο εθαξκφδνπλ γηα ηα ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα. Πάιη ηνπο επηηξέπνπλ λα
ιεηηνπξγνχλ κε βάζε, ηα φζα ιέλε θαη γξάθνπλ ζηηο παιηέο κειέηεο Μ.Π.Δ., (θαη θάπνηα λέα
ζηνηρεία ελζσκαηψλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, κφλν φπνηε ηνπο ζηξηκώμνπλ νη
πεξηζηάζεηο. Καη απηφ κε αφξηζηεο επρέο πινπνίεζεο). Γπζηπρώο ζσξεία ηέηνησλ Μ.Π.Δ. κε
ειιεηπή – αιινησκέλα ζηνηρεία, ζπλερίδνπλ λα γίλνληαη δέθηεο θαη βάζε γηα ηελ έθδνζε ησλ
Νέσλ είηε αλαζεσξνύκελσλ ΑΔΠΟ ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνζηαζίσλ απηώλ. Γειαδή
δέρεηαη ε δηνίθεζε πάιη, ην ςεχηηθν κεγάιν παηρλίδη ησλ «άδεησλ κατκνχ», λα παηρηεί κε
βάζε ηα όζα «θαηαδέρεηαη» λα δειώλεη ν επηρεηξεκαηίαο θαη απηό είλαη ην ηξειό. Γηφηη
πιένλ νη ηζρχνληεο λφκνη νξίδνπλ: «Πεο καο ηη Παξάγεηο θαη Πόζν παξάγεηο» θαη ηφηε ζα
ζνπ πνύκε εκείο «ηη απφβιεηα ζα ρξεσζείο φηη παξάγεηο θαη ηη κέηξα πξέπεη λα πάξεηο»!
Καη απηό είλαη πιένλ ζαθέζηαην από ηνλ ηζρύνληα λόκν. (πρ KYA13588/725/2006).
ην «Μνληέιν ηεο Βνησηίαο» ινηπφλ, ζπλερίδνπλ ηειηθά ηνλ «θαύιν θύθιν» ησλ
παξάλνκσλ αδεηνδνηήζεσλ, ρσξίο αληηζηνηρία κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο. Χσξίο πιήξε
επαλαπξνζδηνξηζκό ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ θαη φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ γηγαλησκέλσλ
εξγνζηαζίσλ. Υσξίο λα έρνπλ δεισζεί όιεο νη δηεξγαζίεο παξαγσγήο ηνπο. Υσξίο θαλέλαλ
νπζηαζηηθφ έιεγρν εθηέιεζεο έξγσλ θαη άδεηώλ Γ/ζεο πνιενδνκίαο – βηνκεραλίαο ηεο
Ν.Α.Β., γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ φζσλ νηθνδνκηθψλ - κεραλνινγηθψλ έξγσλ παξαγγέιινληαη,
πξνθεηκέλνπ λα δνπιέςνπλ γηα ηελ απνξξύπαλζε, έζησ απφ κεξηθή εθαξκνγή θάπνησλ
θαζπζηεξεκέλσλ λφκσλ. (π.ρ. ΙΡΡC ληηξεθηίβα ηνπ1996). Αιιά θπξίσο, ρσξίο
ηεθκεξίσζε, γηα ηελ ηειηθή απόδνζε ησλ αληηξξππαληηθψλ έξγσλ θαη θαηαζθεπψλ ζηα
εξγνζηάζηα.
Γελ έρεη γίλεη αθφκε ζπλείδεζε φηη απηά ηα έξγα θαη νη θαηαζθεπέο, δελ γίλνληαη απιά
γηα λα γίλνπλ. Φηηάρλνληαη (θαη πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνύλ ζσζηά) γηα λα
ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά. Αιιά θπξίσο, ιεηηνπξγνύληαη (θαη πξέπεη λα ειέγρεηαη ε
ιεηηνπξγία ηνπο) γηα λα θέξλνπλ ηελ απνξξύπαλζε! Αλ απηφ δελ ην θάλνπλ ηεθκεξησκέλα
θαη ειεγρόκελα θάζε κέξα, είλαη «δψξνλ άδσξνλ» θαη ηδάκπα έξγα! Έηζη θηάλνπλ θαη
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ζπλερίδνπλ λα εθδίδνπλ (θαη λα αλαλεώλνπλ) ηηο άδεηεο δηάζεζεο - απφξξηςεο εηδηθψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ζε Αζσπό θαη ζηα παιηά πεγάδηα - απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο.
Γελ ειέγρνληαλ (θαη δελ ειέγρεηαη πάιη) ην άλνηγκα πεγαδηώλ πδξνιεςίαο θαη ε ιεηηνπξγία
αληιηνζηαζίσλ ζηα εξγνζηάζηα θαη έηζη παξακέλεη αλεμέιεγθηε ε ρξήζε λεξνχ ζηελ
παξαγσγή πδξφθνβσλ πξντφλησλ, άξα, θαη ν πνζνηηθφο ζρεκαηηζκφο πγξψλ ιπκάησλ. Γελ
γίλνληαλ πνηέ, (θαη δελ γίλνληαη θαη ηψξα) νπζηαζηηθνί έιεγρνη γηα ηελ δηαρείξηζε ζηέξεσλ
εηδηθώλ - επηθίλδπλσλ απόβιεησλ θαη βηνκεραληθώλ ιαζπώλ θαη νινθιεξσκέλνη
πεξηβαιινληηθνί έιεγρνη ιεηηνπξγίαο, θαη έηζη θηάζακε λα ηξώκε θαη λα πίλνπκε ην
ρξψκην 6 θαη ηα άιια ηνμηθά απφβιεηα… Καη ηψξα ζέινπλ λα ζπλερηζηεί ε ηδία ηξειή
θαηάζηαζε! Έηζη απνθηήζακε «λόκηκνπο ξππαληέο» θαη ηψξα πξέπεη «λα θαγσζνχλ ηα
ζσζηθά καο» γηα λα ηνπο θάλνπκε λα δνπιέςνπλ λνηθνθπξεκέλα, θαζαξά θαη λφκηκα. ε καο
ην αθήλνπλ θη’ απηφ, λα ην αιιάμνπκε!
Γηόηη δελ είλαη κόλν απηά πνπ πάζακε, αιιά έρνπκε θαη ηα ρεηξφηεξα: Αθφκα θαη κεηά ηελ
θξίζε ηηο απνθάιπςεο ηνπ εμαζζελνχο ρξσκίνπ θαη ησλ άιισλ ηνμηθψλ ξππαληψλ ζηελ
πεξηνρή (ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007), ηψξα, ην 2008 μαλά θάλνπλ ηα ίδηα! Έξρνληαη νη
Ννκαξρηαθνί ηεο Γ/λζεο Τγείαο θαη βάδνπλ μαλά κπξνζηά, ηελ ηδία «θάκπξηθα» έθδνζεο
παξάλνκσλ «αδεηώλ δηάζεζεο πγξώλ απνβιήησλ» γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ηνμίλσζεο καο,
ρσξίο λα έρεη αιιάμεη ηίπνηα ζηα εξγνζηάζηα απφ έξγα απνξξχπαλζεο θαη ηξφπν
δνπιεηάο… Απιά, επαλεθδίδνπλ κε ηελ ίδηα αλεύζπλε θαη παξάλνκε δηαδηθαζία, ηηο ίδηεο
παιηέο «Οξηζηηθέο άδεηεο απφξξηςεο απφβιεησλ» πνπ εμέδηδαλ ηφηε, γηα απφξξηςε
αλαγλσξηζκέλσλ πιένλ, ηνμηθψλ απφβιεησλ, είηε ζηνλ Αζσπό θαηεπζείαλ, είηε
ππεδάθηα, ζε απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο (ηα παιηά πεγάδηα πνπ δελ γεκίδνπλ πνηέ!), είηε θαη
επηθαλεηαθά ζην έδαθνο, κε ην λα πνηίδνπλ δέληξα! (Θεέ, πσο αλέρεζαη, ηνπο Θενκπαίρηεο
ηεο εμνπζίαο απηήο;;;)
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