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ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ

Καίρια και ουσιαστικά ζητήματα για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των
πέντε μονάδων παραγωγής βιοαερίου από κτηνοτροφικά απόβλητα στην Βιομηχανική
Περιοχή Ιωαννίνων, έθεσε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης με
δηλώσεις του χθες το πρωί, δίνοντας απαντήσεις και σε όσους έσπευσαν να τον
κατηγορήσουν πως δεν έχει βγει δυναμικά μπροστά σε αυτό το ζήτημα.

« Εμείς είμαστε υπέρ της κατασκευής μονάδων βιοαερίου από όλους όσοι στην περιοχή μας
έχουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Σιγά σιγά ένας που έχει μια μεγάλη κτηνοτροφική
μονάδα, θα πρέπει να έχει δίπλα και μια μονάδα βιοαερίου. Αλλά αυτά γίνονται με μελέτες
για την κάθε μονάδα», υπογράμμισε σε σημείο των δηλώσεών του, εξηγώντας πως:

«Ειδικά για την περίπτωση των πέντε μονάδων στη ΒΙ.ΠΕ., η Περιφέρεια ομόφωνα
γνωμοδότησε αρνητικά. Γιατί οι μελέτες ήταν πλημμελείς Γνωμοδοτούμε θετικά σε όσες
μονάδες συνοδεύουν παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ή βιοαερίου, που βοηθούν υπάρχουσες
κτηνοτροφικές μονάδες για να λύσουμε το θέμα των αποβλήτων στην περιοχή μας. Μας
έχει απασχολήσει πολύ και στο παρελθόν το συγκεκριμένο ζήτημα».
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Συνεχίζοντας ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στα εξής συγκεκριμένα σημεία – ζητήματα
σχετικά με ελλείψεις στις Μ.Π.Ε.:

Η αδειοδότηση και λειτουργία πέντε ξεχωριστών μονάδων των 2 MW γίνεται για λόγους
«κατάτμησης» και στοχευμένης αδειοδότησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου –
Δυτ. Μακεδονίας, ενώ για μια ενιαία μονάδα 10 MW θα έπρεπε να ληφθεί αδειοδότηση από
τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.

Υπήρχε αρνητική γνωμοδότηση επί των Μ.Π.Ε. από το σύνολο των εμπλεκόμενων τοπικών
φορέων (Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας, Δήμος Ζίτσας, Επιμελητήριο Ιωαννίνων,
ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, κλπ)

Οι ποσότητες κτηνοτροφικών αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή, δεν δικαιολογούν την
κατασκευή πέντε μονάδων των 2 MW στην ΒΙ.ΠΕ. «Είχε ακουστεί- είπε ο κ. Καχριμάνης- ότι
θα πάρουν απόβλητα από την εταιρεία «Νιτσιάκος». Μίλησα με εκπρόσωπο της εταιρείας, ο
οποίος μου μετέφερε πως αν θα κάνουν – και θέλουν να κάνουν- μονάδα για τα δικά τους
απόβλητα, θα την κάνουν σε άλλη περιοχή, και με βάση τη δυναμικότητά τους. Το ίδιο
ειπώθηκε και από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό. Αν εξαιρέσεις τις δύο αυτές μονάδες
στην ΒΙ.ΠΕ., οι άλλες οι μικρότερες μονάδες είναι αλλού και κατόπιν αυτού δεν τίθεται σε
καμία περίπτωση να υπάρχει υλικό για να γίνει μονάδα».

Στις Μ.Π.Ε. δεν προτείνεται κάποια επεξεργασία (τύπου βιολογικού καθαρισμού) των
αποβλήτων, πριν την διάθεσή τους σε καλλιεργούμενες εκτάσεις

Δεν καθορίζεται η απαιτούμενη έκταση περίπου 30.000 στρεμμάτων (δεν υπάρχουν
έγγραφες δεσμεύσεις ιδιοκτητών) για την διάθεση του υγρού λιπάσματος μετά την
επεξεργασία στις μονάδες.

Δεν προτείνονται μέτρα για τη μείωση των οσμών από την αποθήκευση και την
επεξεργασία των αποβλήτων
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Δεν έχει εξασφαλιστεί η συνδεσιμότητα των εγκαταστάσεων με το ηλεκτρικό δίκτυο της
ΔΕΗ

Στη ΒΙ.ΠΕ. βρίσκονται εγκατεστημένες μονάδες επεξεργασίας τροφίμων με ορατό ζήτημα
επιμόλυνσης από παθογόνους μικροοργανισμούς των κτηνοτροφικών αποβλήτων

«Οι μελέτες ήταν πλημμελέστατες και δεν είχαν τους κανόνες που έπρεπε για να έχουν
θετική γνωμοδότηση. Τίθενται 195 γενικοί και ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι που πρέπει να
υπάρχουν τόσο στο στάδιο της κατασκευής όσο και της λειτουργίας των μονάδων{..}.
Ήμασταν όλοι οι εκπρόσωποι των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου ομόφωνα
αρνητικοί στη γνωμοδότηση και έτσι ήταν η απόφαση. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο
λόγο ήταν θετική η γνωμοδότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εμείς θεωρούμε ότι δεν
έχουν τα εχέγγυα και οι πέντε μονάδες να κατασκευαστούν στην ΒΙ.ΠΕ. Στο παρελθόν
έχουν έρθει αντίστοιχα αιτήματα για άλλες περιοχές της Ηπείρου», συμπλήρωσε ο
Περιφερειάρχης.

Τέλος αναφέρθηκε και σε αντίστοιχες περιπτώσεις που είχαν απασχολήσει τις

υπηρεσίες της Περιφέρειας στο παρελθόν, λέγοντας τα εξής: «Από μας σε κάθε περίπτωση
είχε τεθεί πάντα η ερώτηση - παρά που δεν ήταν σε βιομηχανική περιοχή, αλλά ούτε και
κατάτμηση μονάδων σε ίδιο τόπο- το ζήτημα της πρώτης ύλης. Και φαίνεται ότι όλες αυτές
πήγαν στράφι. Γιατί προχωρώντας τα πράγματα και παίρνοντας αδειοδότηση οι
κτηνοτροφικές μονάδες, θα αρχίσει η κάθε μια να θέλει να λύσει το πρόβλημα μόνη της.
Αυτά υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Αλλά γίνονται σωστά προγραμματισμένα. Ξέρουμε ότι
αυτές οι εταιρείες έχουν κάνει υδροηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ρεύματος στην
περιοχή των Γρεβενών, και έχουν ανταποκριθεί. Σε εμάς όμως ήταν πολύ πρόχειρη δουλειά
και χωρίς πρώτη ύλη. Αν ζητηθεί η συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου στη δικαστική
διαδικασία του ζητήματος, θα κάνουμε και εμείς τις δικές μας ενέργειες».
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