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Στη λύση της αυτόνομης λειτουργίας ενός και μόνου περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων για ολόκληρη την Ήπειρο, οδηγείται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, όπως προέκυψε από τη συνάντηση των προέδρων των τριών Νομαρχιακών
ΦΟΔΣΑ της Ηπείρου, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Σωκράτη Φάμελλο στην Αθήνα.

Το θέμα αυτό αναμένεται να αποφασισθεί με υπογραφή και με τις σχετικές διαπιστωτικές
πράξεις, από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Βασίλη Μιχελάκη, το επόμενο διάστημα. Η απόφαση καταλήγει βάσει και των εισηγήσεων
που έχουν κάνει τα δημοτικά συμβούλια της Ηπείρου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τις
τελευταίες εβδομάδες.

Το θέμα των ΦΟΔΣΑ απασχόλησε τη συνάντηση των Προέδρων των τριών Φορέων Σπύρου
Κωνσταντόπουλου, Αντώνη Νάστα και Ευστάθιου Γιαννούλη, παρουσία του προέδρου της
ΠΕΔ Ηπείρου Γιάννη Λώλου και του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Βασίλη
Μιχελάκη, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο εκλεγμένος και τυπικά πρόεδρος του Περιφερειακού
ΦΟΔΣΑ, Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, Στάθης Γιαννούλης, η άποψη του ενός ΦΟΔΣΑ είναι
και η καλύτερη γιατί η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο θα γίνεται
με δύο δεδομένα: το εργοστάσιο επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στο
Ελευθεροχώρι και τις συνοδευτικές υποδομές που Περιφέρεια και Δήμοι έχουν σχεδιάσει
και κατασκευάστηκαν ή κατασκευάζονται, με επίκεντρο το εργοστάσιο.
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Στη συνάντηση με τον Υπουργό, όπως τόνισε ο κ. Γιαννούλης, δοθήκαν οι απαραίτητες
διευκρινίσεις για το νέο νόμο που άφηνε περιθώρια λειτουργίας και άλλων Συνδέσμων
πέραν του ενός περιφερειακού.

Διευκρινίστηκε συγκεκριμένα, ότι κατεύθυνση του Υπουργείου είναι ο ένας φορέας και ο
ένας περιφερειακός σχεδιασμός. Οι διαπιστωτικές πράξεις της Αποκεντρωμένης
αναμένονται τις επόμενες μέρες, ώστε επιτέλους, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Γιαννούλης, μέσα στον επόμενο μήνα, να ξεκινήσει η λειτουργία του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ
αλλά και παράλληλα, να «τρέξουν» με τους ορκωτούς λογιστές όλες οι απαιτούμενες
διαδικασίες για την εκκαθάριση των υπαρχόντων τριών ΦΟΔΣΑ.

Απομένει τέλος, να προχωρήσουν τα έργα των «πράσινων σημείων» και των τοπικών
σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων.

Στη συνάντηση τέθηκε και το υψηλό κόστος της μεταφοράς προς το εργοστάσιο των
απορριμμάτων από απομακρυσμένους Δήμους, της ορεινής Άρτας για παράδειγμα. Τέθηκε
συγκεκριμένα το αίτημα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι σταθμοί μεταφόρτωσης, να υπάρξει από
το κεντρικό κράτος κάποια χρηματοδότηση ώστε οι Δήμοι να μπορούν να μεταφέρουν τα
σκουπίδια τους χωρίς μεγάλη επιβάρυνση.

Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μεταφοράς απορριμμάτων στην Ήπειρο, από άλλη
περιφέρεια της χώρας, όπως η γειτονική Κέρκυρα, ο κ. Γιαννούλης ήταν κατηγορηματικός
πως το θέμα δεν τίθεται αυτή τη στιγμή καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα, ενώ και οι
συναρμόδιοι Υπουργοί εμφανίζονται αρνητικοί στο ενδεχόμενο, όπως φάνηκε από τα όσα
υποστήριξε ο κ. Φάμελλος στη συνάντηση της Δευτέρας.
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