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Για απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που δικαιώνει
τις εταιρείες οι οποίες σχεδιάζουν να κατασκευάσουν πέντε μονάδες παραγωγής ενέργειας
από βιοαέριο στη Βιομηχανική Περιοχή, κάνει λόγο με ανακοίνωσή της η Επιτροπή Φορέων
για το Περιβάλλον του Δήμου Ζίτσας.

Από την πρώτη στιγμή οι εν λόγω φορείς της Ζίτσας κινητοποιήθηκαν θεωρώντας ως
δεδομένο ότι θα δοθούν οι άδειες στις αιτούμενες εταιρείες και πραγματοποίησαν την
κινητοποίηση την περασμένη εβδομάδα στην Αποκεντρωμένη, όταν έγινε η συζήτηση για τις
άδειες, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Μέχρι χθες το μεσημέρι πάντως, η απόφαση δεν
είχε καθαρογραφεί αλλά το πιθανότερο είναι πως ήταν θετική, αφού τα μέλη της
Επιτροπής ήταν 6 υπέρ και ένας κατά και η επίσημη ανάρτηση της απόφασης είναι θέμα
χρόνου.

Οι σύλλογοι – φορείς της Ζίτσας λοιπόν, καταγγέλλουν την απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας να δώσει έγκριση περιβαλλοντικών όρων στις
πέντε μονάδες παραγωγής Ηλ /Ενέργειας από βιοαέριο στη ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων και ευρύτερα
στο λεκανοπέδιο.
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Όπως τονίζουν, «Η απόφαση αυτή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παρά τις αντιδράσεις,
διαμαρτυρίες φορέων και πολιτών, και παρακάμπτοντας τις ομόφωνες αρνητικές
αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου, αποκαλύπτει και επιβεβαιώνει
τις μεθοδεύσεις που χρησιμοποιούν για να επιβάλλουν λύσεις που δεν σέβονται τον
άνθρωπο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, προβάλλοντάς τα
ως οικολογικά.

Η κατασκευή και λειτουργία αυτών των μονάδων με βασικό κριτήριο το κέρδος είναι
σίγουρο ότι θα επιβαρύνει επιπλέον την ήδη περιβαλλοντικά κορεσμένη περιοχή μας με
δυσμενείς συνέπειες στη ζωή και την περιουσία των κατοίκων μας που ήδη προκαλούν
κάποιες από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ, μέσα κι έξω απ' αυτήν».

Οι κάτοικοι και φορείς ζητούν να σταματήσει κάθε διαδικασία αδειοδότησης εγκατάστασης των υπ' όψιν μονάδων στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και την γύρω περιοχή του
λεκανοπεδίου, να χαρακτηριστεί η ΒΙΠΕ ως χαμηλής όχλησης, να μη γίνει καμία αλλαγή
χρήσης γης και να ξεκινήσει αυστηρός έλεγχος των υπαρχουσών μονάδων.

Όπως λένε καταλήγοντας, «Μονάδες αυτού του μεγέθους δεν μπορούν να λειτουργούν σε
απόσταση αναπνοής από τα χωριά μας (500 μ. από το Μ. Γαρδίκι, 900 μ. από το Ροδοτόπι,
1200 μ. από τη Ζωοδόχο, 1200 μ. από τον αρχαιολογικό χώρο του Μ. Γαρδικίου και 1000 μ.
από το ναό του Αρείου Διός).

«Θα επιτρέψουν, αιρετή και μη εξουσία, να συντελεστεί αυτό το έγκλημα;» ρωτούν.

Οι κινήσεις

Από τη στιγμή που θα πάρουν στα χέρια τους την απόφαση της Αποκεντρωμένης, οι φορείς
σχεδιάζουν να κάνουν ένα γύρο επαφών με όλους τους τοπικούς παράγοντες, κυβέρνησης
και τοπικής αυτοδιοίκησης, για να διαπιστώσουν αν είναι μαζί τους ή όχι...

Αυτό που έχουν κατά νου, είναι πως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι ένα όργανο κρατικό,
επομένως είναι θέμα κυρίως πολιτικής βούλησης, το αν θα προχωρήσει ή όχι η επένδυση.
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Επίσης, σχεδίαζαν το απόγευμα της Δευτέρας, να συναντήσουν τον Γενικό Γραμματέα
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μιχάλη Βερροιόπουλο που θα βρίσκονταν στο
Βουτσαρά, στην ημερίδα για τα πετρέλαια.
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