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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: ΣΤΙΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ, 21 ΓΕΝΑΡΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Μπορεί ο νυν πρόεδρος του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Αστικών Στερεών
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Ηπείρου Στάθης Γιαννούλης, να μετέφερε τα νεότερα για την πορεία
της κατασκευής του εργοστασίου ΑΣΑ στο Ελευθεροχώρι, όσον αφορά τις ημερομηνίες
έναρξης της δοκιμαστικής και της κανονικής λειτουργίας του εργοστασίου αντίστοιχα... Ο
προβληματισμός ωστόσο, ήταν διάχυτος στη συνάντηση των στελεχών της πρωτοβάθμιας
τοπικής αυτοδιοίκησης με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου και της αναδόχου
εταιρείας που κατασκευάζει το έργο, το πρωί της Δευτέρας.

Η δοκιμαστική λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας ΑΣΑ ξεκινά στις 4 Οκτωβρίου του
2018 και η κανονική λειτουργία στις 21 Ιανουαρίου του 2019. Η κατασκευή του έργου από
την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2017 και βρίσκεται στο 90%
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και σε λίγες εβδομάδες ολοκληρώνεται.

Για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, προβλέπεται να μεταφέρεται συγκεκριμένη
ποσότητα σκουπιδιών από τους Δήμους της Ηπείρου που γι' αυτό το διάστημα θα
επιβαρύνονται με πολύ μεγαλύτερο κόστος μετακινήσεων, μέχρι το εργοστάσιο. Τα
υπόλοιπα σκουπίδια τους, οι Δήμοι θα πηγαίνουν, για τους συγκεκριμένους δύο μήνες, στους
τρεις εν λειτουργία ΧΥΤΑ (Ελληνικού, Βλαχέρνας και Καρβουναρίου).
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Τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο, θα κορυφωθεί η πιλοτική λειτουργία, και το
εργοστάσιο θα δέχεται το σύνολο του προβλεπόμενου τονάζ από ολόκληρη την Ήπειρο. Για
ολόκληρη τη δοκιμαστική λειτουργία, δεν υπάρχει επιβάρυνση για την επεξεργασία των
απορριμμάτων.

Μέχρι εδώ, όλα καλά.

Το ερώτημα είναι πως θα φτάνουν τα σκουπίδια στο εργοστάσιο και όταν λειτουργήσει
κανονικά το εργοστάσιο, πως τα υπολείμματα θα φεύγουν για να επιστρέψουν στους ΧΥΤΥ
(τους ΧΥΤΑ δηλαδή που θα μετατραπούν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων);

Συνάντηση με Χαρίτση

Παράλληλα με την κατασκευή του εργοστασίου, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή των
Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και παράλληλα, δρομολογούνται η
κατασκευή των Μονάδων Κομποστοποίησης, τα «Πράσινα Σημεία» και άμεσα πρέπει να
χρηματοδοτηθούν τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων των Δήμων.

«Χρέος όλων μας να συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε με την ολοκλήρωση του έργου, να
είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν είναι εύκολο. Απαιτείται σωστός
σχεδιασμός και συνεργασία Δήμων και Περιφέρειας, ώστε να έχουμε το επιθυμητό
αποτέλεσμα» σημειώνεται από τον κ. Γιαννούλη, σε ανάρτησή του, στο λογαριασμό του στο
facebook.

Υπάρχουν όμως, σοβαρά προβλήματα για να τεθεί σε λειτουργία το ολοκληρωμένο σύστημα
διαχείρισης των απορριμμάτων, με πρώτο και κύριο την ανάθεση της λειτουργίας του σε
ιδιώτη. Ένα άλλο θέμα είναι η μικρή καθυστέρηση στην κατασκευή των ΣΜΑ που πάντως
προχωρά από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Σύμφωνα με τον «Κλεισθένη 1» και τα άρθρα του που αφορούν τη διαχείριση των
απορριμμάτων και τους ΦΟΔΣΑ, από 1/11/2018 δεν θα επιτρέπεται να κάνουν οι
αυτοδιοικητικοί καμία προγραμματική σύμβαση με κανέναν φορέα, τους αναγκάζει το
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κεντρικό κράτος δηλαδή, να διεκπεραιώσουν μόνοι τους, την αρμοδιότητα που ανήκει ούτως
ή άλλως, στον πρώτο βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δε λαμβάνει υπόψη το κράτος
όμως, πως οι περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ παρέμειναν ως σήμερα «φαντάσματα», χωρίς
υποδομές και προσωπικό. Άρα, πώς είναι δυνατό να εφαρμοστεί ο νόμος;

Όπως τονίζει μιλώντας στους «Νέους Αγώνες», ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά και
πρόεδρος του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ, οι επιλογές είναι δύο: είτε να προχωρήσουν εκλογές
τις επόμενες εβδομάδες για την εκλογή νέας διοίκησης (ποιος Δήμαρχος θα ασχοληθεί
σοβαρά όμως, εν μέσω προεκλογικής περιόδου;) είτε να δοθεί παράταση στις υφιστάμενες.

Ο κ. Γιαννούλης προτίθεται μαζί με τον πρόεδρο της ΠΕΔ Ηπείρου, Γιάννη Λώλο, να
ζητήσουν συνάντηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, προκειμένου να του
θέσουν τα θέματα και να του ζητήσουν με τροπολογίες να ξεπεραστούν τα προβλήματα που
εστιάζονται στην Ήπειρο, σε αυτή τη φάση. Θα μπορούσαν ακόμα να συμφωνήσουν οι δύο
πλευρές, να «τρέξει» άμεσα από την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση ο διαγωνισμός για
την ανάθεση της λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των
απορριμμάτων και ο κ. Γιαννούλης ελπίζει στην καλή πρόθεση του νέου Υπουργού
Εσωτερικών.

Αν δε γίνει αυτό, το εργοστάσιο μετά τις 21 Ιανουαρίου, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει...

Π.Μ.
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