Βιορευστά: Καταστροφή που
σχεδιάστηκε
μεθοδευμένα,
χωρίς εμάς και σε βάρος μας
Ομάδα Πολιτών Λιμνοθάλλαζα
Τον Φλεβάρη του 2014 ο τοπικός τύπος δημοσίευσε άρθρο
δημοτικού συμβούλου που αποκάλυπτε τα σχέδια κατασκευής 4
μονάδων καύσης βιορευστών στον κάμπο του Ευηνοχωρίου, πολύ
κοντά στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Η ομάδα πολιτών
“Λιμνοθάλλαζα” και άλλοι πολίτες του Μεσολογγίου ξεκίνησαν
αμέσως μια σειρά συζητήσεων και ανοιχτών συνελεύσεων ώστε να
μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει και να οργανώσουμε την αντίδραση
μας. Αυτή την στιγμή, 18 μήνες μετά, τα εργοστάσια δεν έχουν
ακόμα μπεί σε λειτουργία, όμως ακόμα δεν έχει μπει ένα
οριστικό τέλος σε αυτά τα σχέδια.
Το κείμενο αυτό έχει σκοπό να παρουσιάσει όλη την υπόθεση, τα
επιχειρήματά μας ενάντια σε τέτοιου τύπου επενδύσεις, τις
καταστροφικές συνέπειες των μονάδων αυτών καθώς και τις
κινήσεις που έχουμε κάνει.
Πώς αδειοδοτήθηκαν οι 4 Μονάδες Καύσης Βιορευστών;
2014
Το 2014 εκπονήθηκε ΜΠΕ νέας μονάδας επεξεργασίας αγροτικών
υπολειμμάτων (φυτικής βιομάζας) προς παραγωγή βιοαερίου και
μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο ισχύος 0,9 MW σε γήπεδο
πενήντα οκτώ (57,61) στρεμμάτων στη θέση Παλαιοκαμάρες του
Δήμου Μεσολογγίου. Σύμφωνα με το κείμενο της ΜΠΕ (παρ.
1.9) «Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και συγκεκριμένα
από βιομάζα (γεωργικά υπολείμματα και πυρηνόξυλο). […] Στόχος
της επένδυσης είναι η εκμετάλλευση του ενεργειακού
περιεχομένου των οργανικών αποβλήτων, κατά τρόπο που συμβάλλει

στο γενικότερο περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του
υπεδάφους και των υδάτινων πόρων, λόγω της αντικατάστασης της
παραγόμενης
ενέργειας
από
συμβατικούς
σταθμούς
ηλεκτροπαραγωγής».
Επιλέχθηκε μάλιστα η χωροθέτηση της εγκατάστασης σε περιοχή
γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας λόγω εγγύτητας με την
πρώτη ύλη παραγωγής ενέργειας. Σχετικά εκδόθηκε τον Δεκέμβριο
του 2014 από τον Γ.Γ.Α.Δ. Πελοπ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου η
ΑΕΠΟ του ως άνω έργου.
2015
Μόλις 6 μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 2015, ο Γενικός Δ/ντής
Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ. εξέδωσε
απόφαση τροποποίησης της ως άνω ΑΕΠΟ με προσθήκη «εναλλακτικής
μονάδας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο
βιορευστά ισχύος 0,9MW» στην ίδια θέση. Στο σκεπτικό της
οποίας (υπ’ αριθ. 13) αναφέρεται ότι «η τροποποίηση αφορά την
προσθήκη εναλλακτικής μονάδας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με καύσιμο βιορευστά (χρησιμοποιημένα τηγανέλαια
κλπ) ισχύος 0,9MW η οποία δεν θα λειτουργεί ταυτόχρονα με την
μονάδα καύσης του syngas. Η τροποποίηση δεν αφορά αύξηση της
ισχύος ηλεκτροπαραγωγής».
2016
Στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο του 2016 με νέα απόφαση
τροποποίησης καταργείται η εναλλακτική μονάδα επεξεργασίας
αγροτικών υπολειμμάτων προς παραγωγή βιοαερίου μέσω
διαδικασίας αεριοποίησης & η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από
βιοαέριο. Η τελευταία εκδοθείσα απόφαση τροποποίησης είναι
αυτή του Αυγούστου 2016 σύμφωνα με την οποία «οι προτεινόμενες
τροποποιήσεις αφορούν στη διόρθωση των λειτουργικών
χαρακτηριστικών των ηλεκτρογεννητριών καθώς και την ετήσια
απαιτούμενη ποσότητα βιορευστών» (σκεπτικό υπ’ αριθ. 36).
Γιατί δεν θέλουμε τις Μονάδες Καύσης Βιορευστών στο Εθνικό
Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού;

Α. Δεν υπήρχε κανένας Εθνικός ή/και αναπτυξιακός λόγος
χωροθέτησης των μονάδων αυτών σε εκτάσεις υψηλής γεωργικής
παραγωγικότητας και εντός του Εθνικού Πάρκου (με τέσσερεις
κωδικούς προστασίας). Αυτή εκμαιεύτηκε παραπλανητικάα) με
πρόσχημα τη χρήση παραγόμενης βιομάζας στην περιοχή (απόβλητα
διφασικών ελαιοτριβείων τα οποία είναι αδύνατον να
αξιοποιηθούν) και την εγγύτητα στην Α’ ύλη και β) με λάθος
περιβαλλοντική κατάταξη των μονάδων, ώστε να αδειοδοτηθούν από
κατώτερη αδειοδοτική αρχή. Επιπρόσθετα η εγκατάστασή τους
εντός του Εθνικού Πάρκου σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με την
προωθούμενη, από την Περιφέρεια, Ολοκληρωμένη Χωρική
Επένδυσητης περιοχής, χρηματοδοτούμενη από το Π.Ε.Π Δυτ.
Ελλάδας.
Β. Δεν υπήρξε, κατά τις διαδικασίες αδειοδότησης, διαβούλευση
και
συμμετοχή
του
ενδιαφερόμενου
κοινού
στις
Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
Γ. Δεν υπήρξε επανάληψη της διαδικασίας αδειοδότησης (σύνταξη
καινούργιας ΜΠΕ κλπ), όταν άλλαξε εντελώς η παραγωγική
διαδικασία και η Α’ ύλη τους, με τρεις τροποποιήσεις των ΜΠΕ
των μονάδων.
Ο νόμος ν. 2742/1999, όπως ισχύει, προβλέπει στο άρθρο 15 «2.
Στην αρμοδιότητα των φορέων διαχείρισης υπάγονται […] γ. Η
παροχή αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων πριν από την έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που
εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους ή των οποίων οι
επιπτώσεις επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, τις περιοχές αυτές,
καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους
από τις αρμόδιες αρχές». Ώστε, πρόκειται για πλημμέλεια της
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης το γεγονός ότι δεν
γνωμοδότησε ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου επί
της τροποποίησης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Δ. Οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου των μονάδων αυτών
ισοδυναμούν σχεδόν με τριπλασιασμό του στόλου των αυτοκινήτων
στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, οι σημαντικές

εκπεμπόμενες ποσότητες θερμότητας οι οποίες αποκρυφτήκαν,
καθώς και ο παραγόμενος συνεχής θόρυβος τους με τις
συνεπαγόμενες οχλήσεις τους στο περιβάλλον, είναι αδιανόητες
σε μια περιοχή τόση μεγάλης οικολογικής αξίας. Τα παραπάνω
στις ΜΠΕ των μονάδων θεωρούνται ανύπαρκτα και δεν προβλέπεται
κανένα προληπτικό μέτρο απαγωγής τους και προστασίας εξ’ αυτού
του Εθνικού Πάρκου.
Ε. Η διακριτή αντιμετώπιση, υπέρ των εταιρειών αυτών, από τη
διοίκηση, θέτει σε κίνδυνο οικοσυστήματα υψίστης Διεθνούς και
Ευρωπαϊκής αξίας, στα οποία ζουν και ξεχειμωνιάζουν πάνω από
70 επαπειλούμενα είδη πουλιών. Την ίδια περίοδο, σε άλλες
περιοχές της χώρας, οι οποίες δεν έχουν τα παραπάνω
χαρακτηριστικά, ακυρώθηκαν αδειοδοτήσεις παρόμοιων μονάδων για
ίδιες παραβιάσεις.
ΣΤ. Οι παραπλανητικοί, άστοχοι, και παράνομοι χειρισμοί που
ακολουθήθηκαν κατά την αδειοδότησή τους, εντός προστατευόμενων
περιοχών και σε αντιπαράθεση με την κοινωνία, δεν προάγουν τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), αντιθέτως δημιουργούν
κοινωνικά κινήματα ενάντια σ’ αυτές.

Συγκεκριμένα παραβιάζονται:
1. Το Άρθρο 11 της ΣΛΕΕ, επειδή δεν προωθείται η αειφόρος

ανάπτυξη στην περιοχή.
2. Το άρθρο 191 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ), επειδή καταστρατηγούνται οι αρχές της προφύλαξης και
της προληπτικής δράσης,
3. Η διεθνή σύμβαση του Aarchus για την διαβούλευση που δεν
έγινε και τη συμμετοχή των πολιτών στις ΑΕΠΟ που δεν υπήρξε,
4. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Φλωρεντίας, επειδή οι εν λόγω
μονάδες θα αλλοιώσουν καθοριστικά και μη αναστρέψιμα το φυσικό
τοπίο της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου μοναδικής ομορφιάς και
οικολογικής αξίας,
5. Οι Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, καθώς και οι
Συμβάσεις της Βέρνης, της Βόννης και του Ρίο, επειδή η
εγκατάσταση αυτών των 4 ρυπογόνων μονάδων εντός του Εθνικού
Πάρκου, επιφέρει σημαντικούς μη ανατρέψιμους κινδύνους στην
προστασία των οικοτόπων αυτών, καθώς και των επαπειλούμενων
ειδών που ζουν και ξεχειμωνιάζουν στην Ιστορική λιμνοθάλασσα
του Μεσολογγίου.
6. Οι Οδηγίες 2011/92/ΕΕ και 2008/1/ΕΚ, επειδή κατά την
αδειοδότηση των εν λόγω μονάδων υπήρξαν αμέλειες, παραλήψεις,
παραβιάσεις και σημαντικά λάθη σχετικά με α) τα κριτήρια
κατάταξης τους, β) τα κριτήρια χωροθέτησης τους γ) την
επεξεργασία εναλλακτικών λύσεων και της μηδενικής λύσης, δ) τη
διαδικασία Διαβούλευσης και πραγματικής συμμετοχής του
ενδιαφερόμενου κοινού, ε) την πλημμελή αξιολόγηση από την
αδειοδοτούσα αρχή κ.α.
7. Η Οδηγία 2009/28/ΕΚ, επειδή η διαδικασία που ακολουθήθηκε
δεν συνάδει με την προσπάθεια της Ε.Ε για την προώθηση της
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Θα ανοίξουν θέσεις εργασίας;
Οι μονάδες είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και θα απασχολούν
ελάχιστο μόνιμο προσωπικό.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε απόσπασμα από την ΜΠΕ παρόμοιας
μονάδας Βιορευστών που θέλουν να αδειοδοτηθεί στην γειτονική
Καλαβρούζα:

Από που θα προέρχεται η α’ ύλη;
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει παραγωγή Βιορευστών. Η α’ υλη των
μονάδων θα είναι εισαγόμενη από το εξωτερικό.
Επικίνδυνη χωροθέτηση
Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στις παρατηρήσεις του για τις μονάδες
Βιορευστών στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας ΜεσολογγίουΑιτωλικού αναφέρει: «Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπ΄ όψιν
θέματα που δημιουργούνται από την χωροθέτηση της
δραστηριότητας στην συγκεκριμένη περιοχή του Ευηνοχωρίου. Η
περιοχή είναι αυξημένης επικινδυνότητας σε πλημμυρικά
φαινόμενα με αποτέλεσμα να προκύπτει ζήτημα, αποθήκευσης μέχρι
την αξιοποίηση της πρώτης ύλης στην συγκεκριμένη περιοχή του
Ευηνοχωρίου καθώς και αποβλήτων (ορυκτέλαια κλπ) μέχρι την
διάθεσή τους σε φορείς περισυλλογής – διάθεσης».
Συμπερασματικά
Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία θα έχει αρνητικές επιπτώσεις
για την περιοχή μας, όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και στην
υγεία, την οικονομία, την καθημερινότητα. Τις επιπτώσεις αυτές
θα τις νιώσουμε όλοι οι κάτοικοι, ενώ τα όποια οφέλη θα είναι

αποκλειστικά και μόνο για τις τσέπες των επενδυτών.
Ζητάμε την άμεση ανάκληση των αδειών των μονάδων Βιορευστών
ώστε να σταματήσει η καταστροφή που σχεδιάστηκε, μεθοδευμένα,
χωρίς εμάς και σε βάρος μας.

