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Δεν απειλείται με πρόστιμα η Ήπειρος

Στο τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση τους βρίσκονται τα έργα αποκατάστασης των
Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων της Ηγουμενίτσας και της Πέρδικας στη
Θεσπρωτία, όπως προκύπτει από δηλώσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου
Καχριμάνη, μετά από επίσκεψη του, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες της
Περιφέρειας.

Η Ήπειρος, με αφορμή και επιστολή του επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής Γιοχάνες Χαν
προς τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, για πρόστιμα στη χώρα αν δεν προλάβει (με
διαθέσιμους Κοινοτικούς πόρους) τις προθεσμίες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ και
κατασκευής μονάδων επεξεργασίας, δεν απειλείται. Έχει προωθήσει και το εργοστάσιο
επεξεργασίας, αποκαθιστά όλους τους ΧΑΔΑ.

Μέσω ΕΠΠΕΡΑΑ οι 38

Σε ότι αφορά αυτούς σε Ηγουμενίτσα και Πέρδικα, πρόκειται για δύο από τους συνολικά 38
ΧΑΔΑ που ανέλαβε να αποκαταστήσει η Περιφέρεια, μετά την ένταξή της πρότασής της
στο ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α., με συνολικό προϋπολογισμό 2.993.850 ευρώ και την δημοπράτηση κατά
ομάδες, με πέντε εργολαβίες εκ των οποίων οι δυο στη Θεσπρωτία και από μία στις άλλες
Περιφερειακές Ενότητες.
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Η πορεία των εργασιών στους δύο XAΔΑ, από τους μεγαλύτερους στην Ήπειρο, είναι σε
προχωρημένο στάδιο και σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται η ολοκλήρωσή τους. Για
τους άλλους ΧΑΔΑ δεν γίνεται κάποια αναφορά από την Περιφέρεια, πάντως τα
περισσότερα έργα έπρεπε να ολοκληρωθούν αυτό το διάστημα με βάση τα
χρονοδιαγράμματα.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του ο Περιφερειάρχης δήλωσε:

«Σιγά – σιγά κλείνουν οι «πληγές» που υπάρχουν στο Ηπειρωτικό περιβάλλον από τις
ανεξέλεγκτες χωματερές. Πρόκειται για μια από τις δράσεις που έχει αναλάβει, σε
συνεργασία με τους Δήμους, η Περιφέρεια για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, που αφορούν εκτός της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ,
τη λειτουργία των ΧΥΤΑ Ελληνικού και Καρβουναρίου, την προώθηση των Σταθμών
Μεταφόρτωσης, την κατασκευή της μονάδας Επεξεργασίας Α.Σ.Α».

Χωρίς απειλή προστίμων η Ήπειρος

Ο κ. Καχριμάνης δεν παρέλειψε στις δηλώσεις του να σημειώσει ότι η Περιφέρεια Ηπείρου
με τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων που έγιναν ή δρομολογήθηκαν και την αποκατάσταση
χωματερών, δεν απειλείται με πρόστιμα από την Ε.Ε: «Το μέγεθος των δράσεων
προστασίας του περιβάλλοντος, ίσως να μη μπορεί να κατανοηθεί σήμερα από τους
πολίτες. Ωστόσο η Περιφέρεια Ηπείρου, στον τομέα αυτό είναι από τις πρωτοπόρες στην
Ελλάδα, όπως επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ, καθώς δεν περιλαμβάνεται σε
εκείνες που απειλούνται με κοινοτικά πρόστιμα εξαιτίας της λειτουργίας ανεξέλεγκτων
χωματερών. Από την πλευρά της η Περιφέρεια θα ολοκληρώσει τις εργασίες
αποκατάστασης όλων των χωματερών, ωστόσο πρέπει να υπάρξει εντατικοποίηση των
ελέγχων από τις κατά τόπους δημοτικές υπηρεσίες, προκειμένου να αποτραπεί η
εναπόθεση απορριμμάτων σε άλλες αφύλακτες περιοχές».
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