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ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
Με αφορμή τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος της Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης Βόλου κ. Νικήτας Πρίντζος, την Πέμπτη 22
Ιουνίου προς τα τοπικά μέσα
ενημέρωσης, αναφορικά με τα
όσα παρουσιάστηκαν στο περιφερειακό τηλεοπτικό κανάλι
ΒΕΡΓΙΝA (Smail tv), θέτουμε
τα παρακάτω ερωτήματα:
● Αληθεύει ότι την Κυριακή το βράδυ 11/6/
2017 ήταν παρών ο πρόεδρος της ΕΒΟΛ κ.
Νικήτας Πρίντζος κατά τη διάρκεια απόρριψης τυρόγαλου από το εργαστάσιο σε περιοχή του Αερινού Μαγνησίας και ετράπη σε
φυγή μετά την κλήση της αστυνομίας από το
δημοτικό σύμβουλο του δήμου Ρήγα Φεραίου κ. Χαράλαμπου Πάσχου;
● Αν η απόρριψη τυρόγαλου της ΕΒΟΛ
ήταν καθόλα νόμιμη, για ποιο λόγο δεν παρέμεινε στην τοποθεσία ο κ. Πρίντζος και
έφυγε; Ποιος ο λόγος της φυγής αλλά και της
παρουσίας του εκεί;
● Για ποιο λόγο η συγκεκριμένη απόρριψη
τυρογάλου έγινε ημέρα Κυριακή και μάλιστα
βράδυ;
● Αληθεύει ότι και παλαιότερα το εργοστάσιο της ΕΒΟΛ είχε απασχολήσει την τοπική
κοινωνία για περιβαλλοντικούς λόγους, ότι
υπεβλήθησαν προστύμματα αλλά ποτέ δεν
κατεβλήθησαν;
● Ποιος αποφάσισε την απόλυση του προϊσταμένου του Τεχνικού τμήματος της ΕΒ
ΟΛ κ. Βασίλη Τσαγανού, και για ποιους συγκεκριμένους λόγους, ο οποίος προσέφυγε
στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκε, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί η ΕΒΟΛ, μέχρι τώρα, με
154.000 ευρώ και έπεται συνέχεια;
● Πως είναι δυνατόν να διαγράφεται μέλος
ή μέλη της Α.Σ.Ο ΕΒΟΛ, μόνο και μόνο επειδή
άσκησε(σαν) δημόσια κριτική (μέσω επώνυμης αρθρογραφίας σε έντυπο της περιοχής),
στη διοίκηση του Συνεταιρισμού; Υπάρχει
προηγούμενο τέτοιας απόφασης σε άλλο συνεταιρισμό σε όλη τη χώρα; Να διαγράφεται
μέλος συνεταιρισμού λόγω άσκησης κριτικής;
● Για ποιο λόγο στο έγγραφο της απόφασης του Δ.Σ. για τη διαγραφή μέλους του
Α.Σ.Ο. δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον
πρόεδρο του Δ.Σ., αλλά από υπηρεσιακό παράγοντα (εργαζόμενο) και συγκριμένα από
τον διευθυντή της Α.Σ.Ο. Βόλου κ. Νικόλαο
Μπατζιάκα;
● Αληθεύει ότι ο πρόεδρος της Α.Σ.Ο Βόλου
ΕΒΟΛ κ. Νικήτας Πρίντζος καθώς και ο αντιπρόεδρος της ΕΒΟΛ, καταδικάστηκαν πρόσφατα (πριν λίγους μήνες, σε 40 ημέρες) από
δικαστήριο του Βόλου, διότι ενώ έπρεπε ο
πρόεδρος να παρίστατο σε δίκη, μετά από
μήνυση που υπέβαλε, δεν παραβρέθηκε και
δηλώθηκε ψευδώς από τον Αντιπρόεδρο ότι
βρίσκεται στη Λάρισα σε εφετείο;
● Αληθεύει ότι η Α.Σ. Ο Βόλου ΕΒΟΛ βρίσκεται στα δικαστήρια με πολλούς αγρότες της
περιοχής της Μαγνησίας και για ποιους λόγους;
● Αληθεύει ότι στο 9μελές Δ.Σ. του Συνεταιρισμού όλα τα μέλη είναι προσκείμενα στον κ.
Πρίντζο και ότι δεν υπάρχει "αντιπολίτευση";
● Αληθεύει ότι από τους 130 περίπου εργαζόμενους στο εργοστάσιο της ΕΒΟΛ, οι περίπου 30 είναι καθαρά συγγενικά πρόσωπα
των μελών του Δ.Σ; Αλήθεια, με ποιες διαδικασίες προσλαμβάνονται οι εργαζόμενοι;
Μήπως οι άριστοι ή οι μήπως οι αρεστοί;
● Τέλος θα θέλαμε να ρωτήσουμε, το εργοστάσιο ΕΒΟΛ διαθέτει την απαραίτητη
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων η οποία

Ερωτήματα προς
τον πρόεδρο της Α.Σ.Ο. Βόλου
ΕΒΟΛ κ. Νικήτα Πρίντζο
είχε λήξει στις 31/12/2014; Διότι στην επίσημη ιστοσελίδα του υπ. Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στο http://aepo.ypeka.gr/ όπου δημοσιεύονται όλες οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των βιομηχανιών, η ΕΒΟΛ
ΔΕΝ εμφανίζεται πουθενά, όπως εμφανίζονται άλλες γαλακτοκομικές επιχειρήσεις, όπως
π.χ. η συνεταιριστική ΤΡΙΚΚΗ ή η ιδιωτική τυροκομική επιχείρηση ΧΩΤΟΣ, η ΤΥΡΑΣ κα.
Για επεξηγηματικούς λόγους, να αναφέρουμε ότι στο υπ. Περιβάλλοντος, από τις
1/6/2012 και σε εφαρμογή του άρθρου 19α
του Νόμου 4014/2011, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία ο δικτυακός τόπος http://aepo.ypeka.gr
Στον δικτυακό τόπο αναρτώνται οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και οι αποφάσεις ανανέωσης,
παράτασης ισχύος ή τροποποίησής τους
των έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας
Α της ΥΑ υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011», μετά την έγκρισή
τους από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
Ο δικτυακός τόπος παρέχει δυνατότητες
παρουσίασης, ταξινόμησης και αναζήτησης
των αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια επιλογής που προσδιορίζονται από τα μεταδεδομένα της κάθε απόφασης. Μέσω των δυνατοτήτων αυτών, παρέχεται στον κάθε ενδιαφερόμενο ανεμπόδιστη πρόσβαση και πλήρη και
λεπτομερή γνώση των αποφάσεων που αφορούν έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α, όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 1
του Ν 4014/2011. Ως εκ τούτου, τεκμαίρεται
η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο,
προκειμένου να ασκήσει είτε αίτηση ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα.
Όλα αυτά τα ρωτάμε σήμερα μέσω της
εφημερίδας μας, τα οποία και θα τα ρωτούσαμε και στη συνέντευξη τύπου που
δόθηκε από τον πρόεδρο της ΕΒΟΛ κ.
Νικήτα Πρίντζο, αν μας είχε καλέσει.
Για το λόγο αυτό και πάντα καλοπροαίρετα θα περιμένουμε τις ανάλογες απαντήσεις!!!
Χρήστος Αθανασιάδης

■ Φωτό από το Βιβλίο Αδικημάτων και Συμβάντων του Αστυνομικού
Τμήματος Ρήγα Φεραίου της 13ης Ιουνίου 2017, στο οποίο
καταγγέλλεται η απόρριψη 3 τόνων τυρογάλου σε χοιροτροφική
μονάδα, παρουσία του προέδρου της ΕΒΟΛ κ. Νικήτα Πρίνζου
που έγινε την Κυριακή 11/6/2016 το βράδυ.

