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1.000 ΤΟΝΟΥΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΖΗΤΑ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ ΟΙ ΧΥΤΑ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Για... ειδικές διαπραγματεύσεις με τις διοικήσεις των τριών φορέων διαχείρισης
απορριμμάτων της Ηπείρου βρέθηκε την Πέμπτη στα Γιάννενα ο Δήμαρχος της Κέρκυρας
Κώστας Νικολούζος προκειμένου να καταφέρει να διώξει από το νησί του για μία μόνο φορά
1000 τόνους σκουπιδιών τα οποία έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους του Δήμου του για
όσο διάστημα οι κάτοικοι της Κέρκυρας έχουν αποκλείσει το ΧΥΤΑ του Τεμπλονίου,
ζητώντας το οριστικό κλείσιμό του.

Το αίτημα μεταφοράς σκουπιδιών στους ΧΥΤΑ Ελληνικού, Βλαχέρνας και Καρβουναρίου
από το Δήμο Κέρκυρας δεν έχει πάρει την επισημότητα που πήρε τις τελευταίες μέρες το
αντίστοιχο αίτημα της Λευκάδας για πολλαπλάσια μάλιστα ποσότητα απορριμμάτων και
όπως παραδέχτηκε ο Δήμαρχος Κέρκυρας στο περιθώριο της 10ης συνόδου των ΦΟΔΣΑ, η
οποία φιλοξενείται από σήμερα στην πόλη μας, ήλθε για μια φιλική συζήτηση με τους
αυτοδιοικητικούς της Ηπείρου στο πλαίσιο της αιτούμενης αλληλεγγύης και σε μια χρονική
στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη για το νησί αφού χιλιάδες ξένοι τουρίστες βρίσκονται ήδη εκεί και
δεν είναι και η καλύτερη διαφήμιση σκουπίδια στοιβαγμένα στους δρόμους.

Ο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου παραμένει κλειστός για δύο εβδομάδες αλλά το εντυπωσιακό για την
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Κέρκυρα είναι πως δεν κατάφερε ποτέ να θέσει σε λειτουργία τον ΧΥΤΑ της Λευκίμμης που
κατασκευάστηκε παράλληλα με τους ΧΥΤΑ Ελληνικού και Καρβουναρίου πριν αρκετά
χρόνια. Έτσι, με έναν κορεσμένο ήδη ΧΥΤΑ, η Κέρκυρα σήμερα καλείται να θέσει σε
εφαρμογή ένα μεταβατικό σχέδιο διαχείρισης που όπως περιέγραψε σε δηλώσεις του ο
Κώστας Νικολούζος μπορεί να λειτουργήσει σε περίπου ένα δίμηνο από τώρα, αν στο
μεσοδιάστημα η Κέρκυρα απαλλαγεί από μια ποσότητα 1000 τόνων που ζητά να έλθουν
στους ΧΥΤΑ της Ηπείρου. Στο εξής, όπως τόνισε ο κ.Νικολούζος, δε ζητά ούτε και θέλει τη
μεταφορά απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας, ούτε για το εργοστάσιο της Ηπείρου που θα
κατασκευαστεί μελλοντικά, γιατί το κόστος διαχείρισης θα είναι πολλαπλάσιο σε αυτό το
ενδεχόμενο. 1000 τόνοι, για μία φορά λοιπόν με την ελπίδα ότι μετά η Κέρκυρα θα
διαχειριστεί μόνη της τα σκουπίδια της.

Όχι σκουπίδια από περιοχές εκτός Ηπείρου λένε τις τελευταίες μέρες αρκετοί
αυτοδιοικητικοί. Από τους τρεις ΦΟΔΣΑ επίσημη αρνητική απάντηση στο Υπουργείο
Εσωτερικών έχει μέχρι σήμερα δώσει μόνο ο ΦΟΔΣΑ της Άρτας, ενώ την επόμενη εβδομάδα
συνεδριάζουν και οι ΦΟΔΣΑ Καρβουναρίου και Ιωαννίνων. Το ενδεχόμενο επιβάρυνσης του
ΧΥΤΑ Βλαχέρνας με επιπλέον σκουπίδια αναστατώνει ήδη την Άρτα τις τελευταίες μέρες
και ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης με δηλώσεις του σήμερα, εξέφρασε την αρνητική
του θέση επικαλούμενος τεχνικά ζητήματα.

Στην χθεσινή ανακοίνωση, η Διυπουργική Επιτροπή Μεγάλων Έργων υποδομών ανακοίνωσε
πως υπάρχουν διαθέσιμα 4,2 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων για σχετικά έργα
που μπορεί να βοηθήσουν να αποσυμφορηθεί άμεσα η κατάσταση στο νησί. Τα χρήματα
αυτά παραδέχτηκε ο κ. Νικολούζος, δεν έχουν αξιοποιηθεί ως σήμερα.

Το άνοιγμα του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου δρομολογείται όπως κατέστησε σαφές ο Δήμαρχος
Κέρκυρας με αστυνομική καταστολή, αφού έχει ήδη παρέμβει ο Εισαγγελέας.
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