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Το πρόβλημα της επεξεργασίας του υπολείμματος και όχι του απορρίμματος είναι αυτό που
πρέπει να επιλυθεί, ώστε να δοθεί απάντηση στο αίτημα της Λευκάδας να μεταφερθούν τα
σκουπίδια της στην Ήπειρο.

Αυτό το σημείο τόνισε με δηλώσεις του το πρωί της Τετάρτης, μία ημέρα μετά τη σχετική
συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, ο Βασίλης
Μιχελάκης, συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
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Ο κ. Μιχελάκης από τα μέσα ενημέρωσης έμαθε για τη συνεδρίαση της ΠΕΔ Ηπείρου με
αυτό το αντικείμενο και κληθείς να σχολιάσει την εξέλιξη της όλης συζήτησης, δε στάθηκε
στη μη απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔ, όπως είπε χαρακτηριστικά αλλά στην ουσία του θέματος
που είναι το αν μπορεί ή όχι να ικανοποιηθεί το αίτημα της Λευκάδας. Και σαφής απάντηση
ως προς αυτό δε μπορεί να δώσει ούτε ο ίδιος, γιατί εξαρτάται όχι από τη δυνατότητα της
μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ να επεξεργαστεί παραπάνω σκουπίδια αλλά τη δυνατότητα
των υφιστάμενων τριών ΧΥΤΑ της Ηπείρου που θα λειτουργούν στο εξής ως ΧΥΤΥ, να
υποδεχτούν τα υπολείμματα της Λευκάδας, μετά την επεξεργασία των απορριμμάτων στο
εργοστάσιο.

Όπως περιέγραψε το όλο θέμα ο κ. Μιχελάκης προκύπτει απλά, πως πρόκειται για θέμα
πολιτικής απόφασης. Στην περίπτωση του Αιγίου, η πολιτεία υποστήριξε πως υφίσταται
κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ως εκ τούτου, συναίνεσε η ΔΙΑΔΥΜΑ, η Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχείρισης των Απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας (μέτοχοι στην ΑΕ είναι οι Δήμοι
Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης & Πτολεμαΐδας και οι πρώην Τοπικές Ενώσεις
Δήμων & Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) των τεσσάρων Νομών της Δυτικής Μακεδονίας, νυν ΠΕΔ) να
δεχτεί τα σκουπίδια της περιοχής της Αιγιαλείας, να τα διαχειριστεί στη μονάδα της και να
επεξεργαστεί και το υπόλειμμα. Στην περίπτωση της Λευκάδας, όπως τόνισε ο κ.
Μιχελάκης, το σχετικό αίτημα έχει έλθει στην Αποκεντρωμένη αλλά με αδιευκρίνιστο το τι
γίνεται ακολούθως, με το υπόλειμμα.

Το όλο θέμα επομένως, παραπέμπεται στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, οι
οποίοι σε αυτή τη φάση δεν υφίστανται τυπικά.
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