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Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτη Είδηση» της ΕΡΤ1 για το θέμα της διαχείρισης των
απορριμμάτων στο νησί της Κέρκυρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι πρόκειται για μία πολύ σοβαρή και κρίσιμη
κατάσταση, η οποία έχει αρνητικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο για το νησί,
αλλά και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Ειδικότερα, επεσήμανε ότι από την αρχή
του χρόνου η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη για την διαχείριση απορριμμάτων
στην Κέρκυρα και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του
συγκεκριμένου προβλήματος.

«Η δική μας πρόταση την οποία γνωρίζει ο Δήμαρχος Κέρκυρας είναι να ανακοινωθεί στην
Κέρκυρα και να συμφωνηθεί άμεσα η περιοχή όπου θα γίνει ο νέος χώρος υγειονομικής
ταφής. Διότι, δέσμευσή μας είναι ότι η Λευκίμμη θα λειτουργήσει μεταβατικά, μόνο με
υπολείμματα, για τρία χρόνια, ώστε να γίνει σε άλλο σημείο ένας νέος υποδειγματικός
χώρος υγειονομικής ταφής, ενώ η κοινωνία θα δώσει προτεραιότητα στην ανακύκλωση και
στη διαλογή στην πηγή», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Και ολοκλήρωσε λέγοντας: «Η υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας και απόδοσης των
χώρων διαχείρισης απορριμμάτων στην Κέρκυρα δεν αντιστοιχεί στην ποιότητα που πρέπει
να έχουν τα νησιά μας. Η Ελλάδα δεν μπορεί να γυρίσει στην προ του 2015 εποχή. Πρέπει
λοιπόν, όλοι, Δήμος, Περιφέρεια, τοπική κοινωνία να βάλουν τα δυνατά τους και να
αλλάξουν το υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων για το καλό του νησιού, των
κατοίκων του και των επισκεπτών του».
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Στην Περιφέρεια Ηπείρου εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να μεταφερθούν σκουπίδια
στο εργοστάσιο επεξεργασίας ΑΣΑ κατά το πρώτο διάστημα τουλάχιστον, της
δοκιμαστικής του λειτουργίας, διάστημα για το οποίο την ευθύνη έχει η Περιφέρεια Ηπείρου
και δεν χρειάζεται να ερωτηθούν καν οι λειτουργούντες ΦΟΔΣΑ.

Σήμερα συνεδριάζει ο ΦΟΔΣΑ Ιωαννίνων, συνεδρίαση στην οποία έχουν κληθεί όλοι οι
δήμαρχοι του Νομού, καθώς ως κεντρικό θέμα έχει τον συντονισμό για την δοκιμαστική
λειτουργία του εργοστασίου αλλά και αποτίμηση της πορείας των έργων διαχείρισης
απορριμμάτων.

Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα γίνει συζήτηση και για το ενδεχόμενο μεταφοράς
απορριμμάτων από την Κέρκυρα, θέμα που ήδη συζητείται μεταξύ των αυτοδιοικητικών της
Ηπείρου.
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