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Δεν αναγνωρίζει πολιτική ευθύνη το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην αδειοδότηση των
πέντε μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων.
Αυτό προκύπτει εύλογα από τις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
Σωκράτη Φάμελλου που έγιναν από την Ηγουμενίτσα, το πρωί της Τετάρτης.

Ως εκ τούτου, η τύχη των ενδικοφανών προσφυγών των τοπικών φορέων, σχετικά με την
επένδυση των πέντε μονάδων στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων, θα έπρεπε να θεωρείται
εξ αρχής δεδομένη...

Ερωτηθείς σχετικά, ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος εμφανίστηκε
προετοιμασμένος να απαντήσει για το θέμα, με το οποίο έχει ασχοληθεί αρκετά τους
τελευταίους μήνες. Την απόρριψη βέβαια, των ενδικοφανών προσφυγών του Δήμου Ζίτσας,
της Περιφέρειας Ηπείρου και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων της ΒΙΠΕ, την υπογράφει ο
πολιτικός του προϊστάμενος Γιώργος Σταθάκης.
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος υποχρεούται να εφαρμόζει τη νομοθεσία της ΕΕ και όχι
απλώς υποχρεούται αλλά επιλέγει, σημείωσε με νόημα και τόνισε πως με βάση της
νομοθεσία της ΕΕ, η επένδυση ελέγχθηκε και ως προς τους θεσμικούς όρους και ως προς τα
τεχνικά της χαρακτηριστικά και βρέθηκε πως δεν έχει κάποιο έλλειμμα, με βάση την άδεια
(ΑΕΠΟ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

Επίσης, ξεκαθάρισε πως η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ δεν διαθέτει ενιαίο τεμάχιο στην επενδύτρια
εταιρεία εντός της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων για να εγκατασταθεί η μονάδα, κομμένη σε πολλά
κομμάτια ώστε να γίνει πιο εύκολη η αδειοδότησή της. Επικαλέστηκε αλληλογραφία του με
την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και είπε πως "Δεν έγινε κάτι τέτοιο, δεν υπήρχε ενιαία έκταση".

Η διαβούλευση

Το σημείο στο οποίο στάθηκε κυρίως, ο κ. Φάμελλος ήταν η δημόσια διαβούλευση που δεν
έγινε. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και ένα καλό επιχείρημα ενόψει της στήριξης του
«Κλεισθένη», για την υποχρεωτικότητα της συζήτησης στα αυτοδιοικητικά όργανα, τέτοιων
σοβαρών θεμάτων.

Έκανε γνωστό πως απέστειλε επιστολή προς την Περιφέρεια Ηπείρου και το Δήμο Ζίτσας,
ζητώντας να γίνει συζήτηση και ενημέρωση από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές στα δύο
συμβούλια, πριν την εξέταση των τυπικών χαρακτηριστικών της επένδυσης. Για απευθείας
πληροφόρηση για τις περιβαλλοντικές συνέπειες και τα μέτρα...

"Θα μπορούσε το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι Δήμοι να προτείνουν κι άλλες περιοχές για
εγκατάσταση για να μειωθεί το περιβαλλοντικό φορτίο της εγκατάστασης. Η πρωτοβουλία
από μας πάρθηκε και δε γνωρίζω να συνεχίστηκε τοπικά. Εμείς με το παραπάνω κάναμε
ό,τι έπρεπε. Και πρέπει να πω ότι το ενδιαφέρον μας είναι όσον αφορά τις επενδύσεις και
όσον αφορά την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων και όσον αφορά την εργασία στην
περιοχή" τόνισε. Και πρόσθεσε ακόμα: "Θα εξασφαλίσουμε ώστε καμία δραστηριότητα να
μη ρυπαίνει το περιβάλλον είτε είναι οι υφιστάμενες που διαθέτουν ανεπεξέργαστα
απόβλητα, είτε είναι η πιθανά νέα, η οποία δεν θα έχει καμία επίπτωση στις γειτονικές
επιχειρήσεις αν τελικά γίνει".

Κι εκεί επανέλαβε για μια ακόμα φορά, πως παρά την πρότασή του, ένα «εργαλείο»...
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κοινωνικού ελέγχου δεν ενεργοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου και το Δήμο Ζίτσας.

Με τον ίδιο τρόπο απάντησε τέλος, και στο ερώτημα που αφορά το ενδεχόμενο η
επενδύτρια εταιρεία να χρειαστεί να μεταφέρει απόβλητα από άλλες περιοχές της χώρας,
προκειμένου να καλύψει τη δυναμικότητα των πέντε μονάδων.

Ο ίδιος με τη δεδομένη ΑΕΠΟ και τις λοιπές εγκρίσεις δεν ήταν σε θέση να πει κάτι τέτοιο,
ότι δηλαδή δεν θα γίνει η ΒΙΠΕ Ιωαννίνων αποδέκτης λυμάτων από άλλες περιοχές και αυτό
όπως τόνισε, θα μπορούσε να απαντηθεί από τον επενδυτή μόνο μέσα στο Περιφερειακό
Συμβούλιο. «Αυτή η συζήτηση δε μπορεί να γίνει ούτε σε κλειστά γραφεία υπουργείων ούτε
στις τηλεοπτικές κάμερες» σημείωσε.

Σε γενικές γραμμές πάντως, δεν έχει άδικο ότι το θέμα της διαχείρισης των ζωικών
αποβλήτων έπρεπε εδώ και χρόνια να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στην τοπική
κοινωνία, από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δε μπορεί να πείσει κανέναν
ωστόσο, ο κ. Φάμελλος πως το πρόβλημα το λύνει ο ίδιος και η κυβέρνησή του,
αδειοδοτώντας με το συγκεκριμένο τρόπο.

Το μέλλον αναμένεται θερμό...
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