
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το αριθµ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και αριθµ. 282//2010 ανακήρυξη  του  Πολυµελούς  
Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε µε την αριθµ. 284/2010 όµοια του ιδίου ∆ικαστηρίου, καθώς και την 13/2011 
απόφαση του Τριµελούς  ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και τα  από    20-12-2010, 14-2-2011, 24-2-2011 και 28-2-2011 
Πρωτόκολλα ορκωµοσίας),  το οποίο συνεδρίασε δηµόσια στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (∆ιοικητήριο β 
όροφος) , στις είκοσι επτά (29) του µηνός Ιουλίου του έτους  2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 49076/1722/20-7-2011  Πρόσκληση του  Προέδρου του  
 
Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη του Π.Σ. παραβρέθηκαν και  µετείχαν οι: 
 
Α.  Αλέξανδρος Καχριµάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου. 
Β. 1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
    2. Ζούµπας Στέφανος, Γραµµατέας του Π.Σ. 
Γ.    1. Βασίλειος Ψαθάς,  Αντιπεριφερειάρχης   Άρτας 
      2. Θωµάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας 
     3. Ευστράτιος  Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας 
∆.   1.  Ιωάννης Καραµπίνας, Θεµατικός  Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Οδυσσέας Πότσης, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Παντελής Κολόκας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου     
Ε.   Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  
1)Χρήστος Κύρκος, 2) Ιωάννης Κατέρης 3) Αντώνιος Γαλάνης 4) ∆ιονύσιος ∆ιβάρης  5) Ιωάννης Παπαγιάννης του Γεωργίου  6) 
Νικόλαος Κάτσιος 7) ∆ηµήτριος ∆ηµάκος 8) Αναστάσιος ∆ηλαβέρης 9) Νικόλαος Κώτσιος 10) Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη  
11) Γεώργιος Παπατσίµπας 12) Μιχαήλ Πλιάκος 13) Νικόλαος Καττής 14) Γεώργιος Μπαλτογιάννης 15) Κωνσταντίνος Ντέτσικας 16) 
Σταύρος Παργανάς  17)Βασίλειος Παπαχρήστος 18)Βασίλειος Χριστοφορίδης 19) Ιωάννης Ευθυµίου 20)  Νικόλαος Ανατολιωτάκης 
21) Θεοφάνης Μικρούλης 22) Βασίλειος Γιολδάσης 23) Ευάγγελος Αργύρης 24) Κων/νος Μπόβολος   25)Κων/νος Παπανδρέου 26) 
Κωνσταντίνος Φώτης 27)  Γρηγόριος Τζιοβάρας 28) Αθηνά Ιωάννου 29) Χρήστος Παπαβρανούσης 30) Πρόδροµος Χατζηεφραιµίδης 
31) Μιχαήλ Κασσής 32) Καλλιρρόη Ντάσση – Ζηκίδου 33)Κων/νος Αρβανίτης 34) Γεώργιος Ζάκας 35)∆ήµητρα Αναγνώστου, 36) 
Κωνσταντίνος Κωτσαντής 37) Βασίλειος Ζιώβας 38) Ιωάννης Παπαδηµητρίου 39) Νικόλαος Ζήκος 
   
∆εν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 
Α. Θεοδώρα (Τατιάννα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης  Ιωαννίνων 
Β. Χαράλαµπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
Γ. οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1) Ιωάννης Παπαγιάννης Χρήστου 2) Ιωάννης Γιαννακάκης 3) Μαρία Τσουλάκη 4) Μιχαήλ 
Σπυρέλης 5) Βασίλειος Κατσαµώρης και 6) Παύλος Μίχας,  τακτικά µέλη του Π.Σ.αν και νόµιµα κλήθηκαν 
∆. Για τη Γραµµατειακή υποστήριξη  παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας: Θεοδώρα Μήτσιου, Αργυρώ 
Παππά   και Ελένη Κασσή 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων της περιοχής και πολλοί πολίτες 
ενδιαφερόµενοι για τα  συζητούµενα θέµατα. 
 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου , ευρισκόµενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα  : 
 

 
ΘΕΜΑ 3ο 
====== 

Σχετικά µε τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό. 
 
    Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

 
1) Τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

– Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2) Τον αριθµ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισµό λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου, που εξέδωσε ο 

Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης και δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄)  

3) Την  εισήγηση της παράταξης ΄΄ΗΠΕΙΡΟΣ –ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ΄΄, όπως κατατέθηκε στο Συµβούλιο (συνηµµένα µε 

α/α: 108 στο φάκελο 2/2011 συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέµατα Π.Σ. ),  η οποία έχει ως κατωτέρω:  
«Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου την 31 Ιανουαρίου 2011 µας απασχόλησε το θέµα της χωροθέτησης του 
εργοστασίου επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Ηπείρου. Η συζήτηση τότε έγινε µε αφορµή την σύνταξη 
του δεύτερου µέρους της µελέτης για την επίλυση του προβλήµατος διαχείρισης των απορριµµάτων, τονίζω πάλι: ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.  
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Όλοι επιβεβαιώσαµε την υποστήριξη µας στο έργο και τον ρόλο της επιτροπής παρακολούθησης και επίβλεψης της µελέτης, στην 
οποία είχαµε αναθέσει ως κοινωνία, όπως είχα τονίσει τότε, να προσεγγίσει µε επιστηµονικούς όρους και κριτήρια τον τρόπο 
διάθεσης και διαχείρισης των απορριµµάτων της Περιφέρειας. 
Ως παράταξη υποστηρίξαµε ότι έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί η συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, ώστε όλοι 
να επιµεριστούµε και αναλάβουµε τις ευθύνες µας και να προχωρήσουµε συντεταγµένα και µε κανόνες στην 
αντιµετώπιση των προβληµάτων  
Αυτό αποτελεί κανόνα και αρχή µας. Πάνω σ' αυτή τη βάση λειτουργούν οι δηµοκρατικές διαδικασίες τις οποίες πρεσβεύοµε και 
διακηρύσσουµε. ∆ιαδικασίες που οριοθετούνται και ολοκληρώνονται από ένα γόνιµο διάλογο, που καταλήγει σε συγκεκριµένες 
δεσµευτικές αποφάσεις υλοποίησης. 
Μόνον έτσι οικοδοµείται η συναίνεση.   
Ακόµη περιµένουµε την συγκρότηση της επιτροπής. 
Τότε λοιπόν, µε πρόταση της πλειοψηφίας, αποφασίστηκε η αποδοχή της πρότασης της µελέτης, η οποία πρότεινε την απεµπλοκή 
της χωροθέτησης του εργοστασίου από την χωροθέτηση νέου ΧΥΤΥ, συνεχίζοντας την εφαρµογή των  αρχικών δεσµεύσεων της 
προκήρυξης της µελέτης.  
Οι αποφάσεις αυτές  σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να ανατρέπονται από οποιονδήποτε µε δηλώσεις ή 
υπονοούµενα δηλώσεων. 
Μεταβιβάστηκαν, λοιπόν, οι  αποφάσεις και οι εντολές της επιτροπής επίβλεψης και παρακολούθησης της µελέτης προς τον 
µελετητή, για την σύνταξη του επόµενου σταδίου της µελέτης που απέβλεπε στην σύνταξη της Προµελέτης των Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων της χωροθέτησης του εργοστασίου επεξεργασίας ΑΣΑ. Ήδη έχει κατατεθεί η προµελέτη αυτή και εξετάστηκαν οι 
προτεινόµενες θέσεις στο παλιό λατοµείο της Εγνατίας στην Τύρια, η θέση Προφήτης Ηλίας στην Κοσµηρά και η ΒΙΠΕ Ιωαννίνων 
και περάσαµε στην  προώθηση της για έγκριση. 
Εδώ θα πρέπει να θυµίσουµε ότι πριν από τρία και πλέον χρόνια και παρ' ότι είχαν προχωρήσει οι εργασίες στο Ελληνικό, και προ 
τετελεσµένων γεγονότων, το Τεχνικό Επιµελητήριο, επιζητώντας την κοινωνική συναίνεση, είχε καταθέσει την πρόταση βάσει της 
οποίας ο ΧΥΤΑ Ελληνικού θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει ως ΧΥΤΑ, τόσο χρόνο όσος είναι αναγκαίος για να 
σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε µια τελική σύγχρονη λύση της επεξεργασίας και διάθεσης των απορριµµάτων της Περιφέρειας. 
Αυτό έγινε γιατί αναγνωρίστηκε ότι η επιλογή της θέσης του Ελληνικού, υιοθετήθηκε στη βάση πολιτικών αποφάσεων, δίχως 
επιστηµονικά κριτήρια τεκµηριωµένης ανάλυσης και εφαρµογής, γι αυτό και δεν είχε επιτευχθεί κοινωνική συναίνεση.  
Η λύση που δόθηκε, να λειτουργήσει δηλαδή ο ΧΥΤΑ Ελληνικού σαν ΧΥΤΑ και να µην περιλαµβάνεται στις προτεινόµενες µελέτες 
και  σχεδιασµούς, προδιέγραψε και επιβεβαίωσε το τέλος στο έγκληµα της συνεχιζόµενης λειτουργίας του ΧΑ∆Α, της  χωµατερής, 
∆ουρούτης µε τις ακραίες επιπτώσεις, στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων του λεκανοπεδίου, της πόλης και της ευρύτερης 
περιοχής, που όλοι αυτές τις µέρες ζούµε. 
Η δέσµευση αυτή πρέπει να τηρηθεί, αν θέλουµε να αποκαταστήσουµε την χαµένη αξιοπιστία της ∆ιοίκησης, που 
κάθε φορά καιροσκοπικά και µε γνώµονα µικροπολιτικές λογικές και πρακτικές, αλλάζει τους κανόνες και τις 
δεσµεύσεις. 
Είναι φανερό λοιπόν  ότι δεν πρέπει να συγχέουµε - µε βάση τα προαναφερθέντα - την λειτουργία του ΧΥΤΑ Ελληνικού ως ΧΥΤΑ,  
µε τον Περιφερειακό σχεδιασµό και τη δροµολόγηση µιας συνολικής, σύγχρονης και µόνιµης λύσης, για τα επόµενα χρόνια, του 
προβλήµατος των απορριµµάτων της Περιφέρειας. 
Η λύση δεν είναι η διαιώνιση της αναχρονιστικής λειτουργίας ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια, αλλά η προώθηση λύσεων 
σύγχρονων και λιγότερο επιβαρυντικών για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων. 
 
Βρισκόµαστε λοιπόν µπροστά στο γεγονός να πάρουµε απόφαση ώστε:  

• Να διατυπωθούν οι όροι λειτουργίας του ΧΥΤΑ του Ελληνικού ως ΧΥΤΑ σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του. 

• Να οριστικοποιηθούν και να αποκτήσουν - πάνω απ' όλα - πρωτεύοντα ρόλο και υπόσταση οι ελεγκτικοί εκείνοι µηχανισµοί 

που θα εγγυηθούν την ορθή και µε κανόνες λειτουργία του. 

Οι υποχρεώσεις που έχουµε αναλάβει για την λειτουργία ενός συγχρηµατοδοτούµενου έργου όπως αυτό του ΧΥΤΑ 
Ελληνικού θα έχουν εκπληρωθεί όταν η αναγκαιότητα για την οποία σχεδιάστηκε, σαν Χώρος Υγειονοµικής Ταφής 
Απορριµµάτων ΧΥΤΑ, έχει εκλείψει. 
Η άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ελληνικού σαν ΧΥΤΑ µπορεί να δοθεί, εφ’ όσον όλες οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος έχουν 
καλυφθεί. Επαναλαµβάνω, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για µας είναι η διατύπωση όλων των κανόνων λειτουργίας που προβλέπει ο 
σχεδιασµός του έργου και η θεσµοθέτηση του  τρόπου και του µηχανισµού ελέγχου της ορθής λειτουργίας. 
Ο σχεδιασµός της οριστικής λύσης της επεξεργασίας και διαχείρισης των απορριµµάτων στην Περιφέρεια έχει ήδη δροµολογηθεί 
(και έχει αρκετό έργο µπροστά τους) βασισµένος στην ήδη ακολουθούµενη αξιόπιστη µέθοδο που αποκλείει αποφάσεις µε πολιτικά 
κριτήρια. 
Η µέθοδος αυτή µπορεί να  ισχυροποιηθεί µέσα από τον  διάλογο στην Επιτροπή ∆ιαβούλευσης – που επαναλαµβάνουµε πρέπει 
τάχιστα να συγκροτηθεί, έχουν ήδη περάσει επτά µήνες – ώστε να είµαστε σε θέση να απαντήσουµε και στα οποιοδήποτε  
ερωτήµατα υπάρχουν ή πρόκειται να προκύψουν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα οδηγηθούµε σε λύση που θα υπηρετεί την 
Περιφερειακή λογική, την σύγχρονη τεχνολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των κατοίκων, καθώς και την 
δίκαια κατανοµή των επιπτώσεων, οι οποίες  παντοιοτρόπως θα  πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. 
Η αξιοπιστία των ενεργειών µας εξαρτάται από τον ορθολογικό και επιστηµονικό ορισµό των κανόνων λειτουργίας 
και τον αδιάβλητο έλεγχο της τήρησής τους. Και για τις  δύο διαχρονικές αναγκαιότητες η ∆ιοίκηση, µέχρι τώρα, δεν µας έχει 
πείσει ότι τις υπηρετεί  πιστά, κάθε άλλο. Αυτό σαν κοινωνία το έχουµε πληρώσει και το πληρώνουµε ακριβά µέσα από ένα 
δυσβάστακτο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονοµικό κόστος.  
Είναι ανάγκη να προγραµµατίζουµε σχεδιάζοντας σοβαρά. Και τον προγραµµατισµό αυτόν µε τις απορρέουσες  
δεσµεύσεις να τον τηρούµε και να τον υποστηρίζουµε. Οι  κατά  "το δοκούν" και "το βλέποντας και κάνοντας" 
πολιτικές, έχουν πλέον αποδειχθεί τόσο καταστροφικές γι' αυτό τον τόπο  που δεν µπορεί και δεν πρέπει να γίνονται 
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ανεκτές. Εκείνοι δε που τις υιοθετούν, µε την εφαρµογή τους εξυπηρετούν συµφέροντα µιας απειροελάχιστης 
µειοψηφίας ή δεν υπηρετούν τους κανόνες της "χρηστής και δηµοκρατικής διοίκησης".   
Κυρίες και κύριοι, 
Πρέπει να απαλλαγούµε από την πρακτική του, άλλο να σχεδιάζεις και τελικά άλλο να παραλαµβάνεις και άλλο να 
λειτουργείς. 
Αυτή είναι η µία όψη του προβλήµατος. Αυτές είναι οι αυτονόητες υποχρεώσεις της πολιτείας. ∆εν πρέπει να παραγνωρίσουµε όµως 
και τις υποχρεώσεις των πολιτών. Σ’ αυτούς βασίζεται µία µεγάλη, αν όχι η σηµαντικότερη προϋπόθεση – δεδοµένο του όλου 
σχεδιασµού. Η διαλογή των απορριµµάτων στην πηγή. Αυτό πρέπει να αναδεικνύεται, να τονίζεται, να υπενθυµίζεται σε κάθε 
περίπτωση. Αν θέλουµε να είµαστε και να συµπεριφερόµαστε ως υπεύθυνοι πολίτες. Την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης µας  
πρέπει να την είχαµε δροµολογήσει από "χθες". Στις µέρες µας, που η διαλογή και ανακύκλωση βρίσκονται σε εµβρυϊκό στάδιο, 
πιθανά η όλη ιστορία  να φαντάζει σαν ένα αστείο, και µια "εικονική πραγµατικότητα"... αλλά και το "όλα να οδηγούνται σε ΧΥΤΑ"  
δεν µπορεί να αποτελεί την επιδιωκόµενη εικόνα του µέλλοντος για το περιβάλλον . Η απόκτηση συνείδησης και συνήθειας 
διαλογής και ανακύκλωσης, είναι µια χρονοβόρα διαδικασία και το έργο ενηµέρωσης και σεβασµού των νόµων και αποφάσεων 
εµπίπτει στις αρµοδιότητες και τις ευθύνες  των ∆ήµων και της Περιφέρειας. 
Η υλοποίηση και λειτουργία µιας δράσης σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό και σχεδιασµό είναι υποχρέωση και 
συνέργια και της πολιτείας και των πολιτών. » 

και όπως την ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο εισηγητής της κ. Παπαβρανούσης 
 
4) Την  εισήγηση της παράταξης ΄΄ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ΄΄, όπως κατατέθηκε στο  Συµβούλιο 

(συνηµµένα µε α/α: 109 στο φάκελο 2/2011 συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέµατα Π.Σ.),  η οποία έχει ως 

κατωτέρω:  

«Το επόµενο διάστηµα η αιρετή Περιφέρεια Ηπείρου θα κληθεί να δώσει την προσωρινή άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο 
Ελληνικό. Με αφορµή αυτό το γεγονός και µε δεδοµένη την αντίθετη θέση που έχουµε εκφράσει κατά το παρελθόν από την 
έναρξη ακόµα αυτής της διαδικασίας, καθώς και την θέση των κατοίκων της περιοχής θέσαµε σήµερα για συζήτηση αυτό το 
σηµαντικό θέµα. Θεωρούµε ότι αποτελεί χρέος του Περιφερειακού Συµβουλίου να ενηµερωθεί κατ’ αρχήν το ίδιο, να κατατεθούν 
απόψεις και ακολούθως να ενηµερωθούν οι κάτοικοι και φορείς της περιοχής, των οποίων η αγωνία αυξάνεται όσο περνάει ο 
καιρός. 

Η ιστορία σχετικά µε την χωροθέτηση του ΧΥΤΑ στον (πρώην) νοµό είναι γνωστή γι’ αυτό θα περιοριστούµε σε µια 
σύντοµη αναφορά. Είναι επίσης γνωστές οι διαδικασίες, οι σκοπιµότητες, η έλλειψη επιστηµονικής τεκµηρίωσης, τα παιχνίδια που 
παίχτηκαν στις πλάτες των κατοίκων διάφορων περιοχών αλλά και όλου του νοµού κατά το παρελθόν. Σήµερα κοιτάζοντας τα 
πράγµατα από µια απόσταση ασφαλείας µπορούµε να εξάγουµε ορισµένα συµπεράσµατα.  

Αµφισβητείται η επιστηµονικότητα συνολικά της πρότασης για την χωροθέτηση ΧΥΤΑ και βέβαια της θέσης στο 
Ελληνικό και πλέον είναι εµφανές ότι πίσω από την πρόταση που είχε διαµορφωθεί παίζονταν διάφορα παιχνίδια.  

Αµφισβητείται όλο και πιο έντονα και από περισσότερους – θα λέγαµε σχεδόν καθολικά - η καταλληλότητα της θέσης 
του Ελληνικού για την λειτουργία του ΧΥΤΑ. Ανοιχτά πλέον όλο και περισσότεροι παραδέχονται ότι η θέση του Ελληνικού δεν 
είναι κατάλληλη για να δεχτεί τα σκουπίδια του νοµού. 

Με γυµνό µάτι φαίνεται ότι ο υπό διαµόρφωση ΧΥΤΑ γειτνιάζει τόσο µε την λίµνη Παµβώτιδα όσο και µε τον ποταµό 
Άραχθο και εποµένως δηµιουργεί εκ των προτέρων σοβαρά ερωτηµατικά. 

Επιπλέον σύµφωνα µε καταγγελίες φορέων της περιοχής, κατά την κατασκευή του ΧΥΤΑ έχουν γίνει παρεµβάσεις οι 
οποίες µπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζηµιά στο περιβάλλον. Πιο συγκεκριµένα κατά τις εργασίες έχει εξαφανιστεί πηγή κι 
έχει κλειστεί ρέµα το οποίο κατέληγε στον Άραχθο. Καµιά µελέτη δεν µπορεί να προβλέψει και να διασφαλίσει την λειτουργία του 
ΧΥΤΑ σε µπαζωµένα ρέµατα, µε τον όγκο των σκουπιδιών και µε τις βροχές. 

Τέλος θέλουµε να επισηµάνουµε ότι όλη η διαδικασία έχει φτάσει και βρίσκεται ακόµα στα δικαστήρια. Έχει προσβληθεί 
από τον ∆ήµο της περιοχής και από την Επιτροπή Αγώνα η νοµιµότητα της χωροθέτησης και της κατασκευής του ΧΥΤΑ, η µη 
τήρηση περιβαλλοντικών και άλλων όρων, η απόκρυψη στοιχείων και η παρουσίαση στρεβλής εικόνας µε σκοπό να παραπλανηθούν 
οι αρµόδιοι κ.ά. στοιχεία που έχουν καταγγελθεί από τους ίδιους. 

Οι κάτοικοι του Ελληνικού και της γύρω περιοχής έχουν εξαπατηθεί από τις δύο κυβερνήσεις της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ και 
τους πολιτικούς που τις εκπροσωπούσαν τοπικά. Αισθάνονται αδικία, απογοήτευση, αγανάκτηση, ακόµα ωστόσο αγωνίζονται 
ώσπου να δοθεί δίκαιη λύση. Η ανησυχία και αντίθεσή τους έχει εκδηλωθεί στο παρελθόν µε διάφορους τρόπους συναντώντας δύο 
φορές τους κατασταλτικούς µηχανισµούς, τους εισαγγελείς και την βιαιότητα των ΜΑΤ.  

Μπροστά στην κατάφορη αδικία καθώς και στην εµφανώς επιζήµια για το περιβάλλον λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, 
η πρώην διορισµένη Περιφέρεια αναγκάστηκε να δεσµευτεί για τριετή λειτουργία του και για την εκ νέου χωροθέτηση ΧΥΤΥ. 
∆έσµευση που ωστόσο δεν αποτελεί εγγύηση καθώς δεσµεύσεις έχουν δοθεί πολλές στους κατοίκους χωρίς ωστόσο να τηρηθούν.  
Εξάλλου από επίσηµα χείλη αµφισβητείται αυτή η δέσµευση.  

Η Κεντρική και Τοπική ∆ιοίκηση εξυπηρετούν συµφέροντα και µπροστά σε αυτά δε διστάζουν να 
αναιρέσουν υποσχέσεις. Ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύουµε είναι πολύ πιθανό να εφεύρουν επιχειρήµατα σχετικά µε την 
οικονοµική κρίση, το κόστος, τα χρονοδιαγράµµατα, τον κοινωνικό αυτοµατισµό (να στρέψει δηλ. τους κατοίκους άλλων περιοχών 
εναντίον του Ελληνικού) κλπ. Και στην κατεύθυνση αυτή -όπως πάντα- θα βρουν και πρόθυµους επιστήµονες. 

∆εν είναι έξω από αυτή την κατεύθυνση και οι δηλώσεις  παραγόντων του δήµου Ιωαννιτών που έχουν µεγάλη ευθύνη για 
την απαράδεκτη κατάσταση µε τον σκουπιδότοπο της ∆ουρούτης , να εκβιάζουν ακόµη και µε κινητοποιήσεις αν δεν ξεκινήσει η 
λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό. 

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» από την πρώτη στιγµή είχε επισηµάνει τον κίνδυνο. Είχε καταθέσει συνολική πρόταση 
διεκδίκησης  µε διαµόρφωση ενός νέου Εθνικού σχεδιασµού το οποίο θα περιλαµβάνει: 

·Καθορισµό προτεραιοτήτων  µε  ιεράρχηση την πρόληψη της παραγωγής των απορριµµάτων. Ακολουθεί η προώθηση 
της ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή και η επεξεργασία και διάθεση των µη προεπιλεγµένων αποβλήτων. 
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·Καθορισµός όρων για την ορθολογική και ασφαλή αποκοµιδή από τις υπηρεσίες του οικείου δήµου και 
απαραίτητη την κατασκευή σταθµών µεταφόρτωσης. 

·Ειδική µέριµνα για αποκατάσταση όλων των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων µε βάση συγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα. 

·Καθορισµός διαχρονικών εθνικών στόχων και συγκεκριµενοποίηση τους ανά περιφέρεια. 
·Καθορισµός των κριτηρίων καταλληλότητας στη περιφέρεια ξεχωριστά ανά είδος εγκατάστασης και σύνταξη χαρτών 

µε τις περιοχές αποκλεισµού 
·Ουσιαστική ενίσχυση σε αριθµό, εξοπλισµό και οργάνωση του έµψυχου δυναµικού άσκησης περιβαλλοντικού ελέγχου. 
Είχε σταθεί στο πλευρό των κατοίκων τονίζοντας τους κινδύνους που υπήρχαν, διαφωνώντας κάποιες φορές µαζί 

τους, επιδιώκοντας όµως να αναδείξει το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων και την πρότασή µας για µια ολοκληρωµένη 
διαχείριση, µε την χρηµατοδότηση του κράτους και σε καµιά περίπτωση για την αξιοποίηση αυτής της δραστηριότητας από τους 
ιδιώτες για το κέρδος. 

Οι προτάσεις για χωροθέτηση ΧΥΤΑ- ΧΥΤΥ - Εργοστασίου που κατά καιρούς έχουν συζητηθεί δεν αποτελούν προϊόν 
µιας ολοκληρωµένης θεώρησης για την διαχείριση των απορριµµάτων. Είναι αποσπασµατικές και γίνονται µε όρους και 
κριτήρια κατά βάση οικονοµικά. 

 Έχουν δηλαδή ως βασικό τους στόχο την συµπίεση του κόστους ώστε να είναι συµφέρουσα η διαχείριση από τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες σχεδιάζεται να αναλάβουν την διαχείριση των απορριµµάτων. 

Τα έργα του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό φαίνεται να έχουν τελειώσει ωστόσο τα προβλήµατα παραµένουν και θα οξυνθούν σε 
ενδεχόµενη λειτουργία του.  

Η Λαϊκή Συσπείρωση επιµένει σε αυτά που πάντα έλεγε: 
 Καµιά λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό όχι µόνο µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Για µας η δηµιουργία και 

λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό δεν είναι µόνο ζήτηµα νοµιµότητας (εξάλλου ο ρόλος των αστικών δικαστηρίων είναι γνωστός). 
Ο ΧΥΤΑ δεν πρέπει να λειτουργήσει γιατί η χωροθέτηση - κατά κοινή πλέον οµολογία - ήταν άδικη, προϊόν πολιτικών και άλλων 
σκοπιµοτήτων και γιατί η λειτουργία του βάζει σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων όχι µόνο του Ελληνικού και των 
γύρω χωριών αλλά συνολικά της περιοχής. ∆εν µπορεί να αποτελεί κριτήριο για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ το επίπεδο των εργασιών 
για την κατασκευή του ούτε το κόστος κατασκευής. Κριτήριο είναι το δίκιο και η ποιότητα ζωής. Την ευθύνη για το κόστος να την 
αναλάβουν αυτοί που την έχουν και σε καµιά περίπτωση όσοι αντιστάθηκαν και αντιστέκονται στην κατασκευή του.  » 

και όπως την ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο εισηγητής της κ. Κωτσαντής  

4) Την  τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου,    

5) Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων  

& ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 

(αναλυτικά στα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα της συνεδρίασης) 
 
                            Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
                (απόφαση 14/57/29-7-2011) 
 

Η ∆ιοίκηση της Περιφέρειας θα σεβαστεί απόλυτα τη νοµιµότητα και τις ως τώρα αποφάσεις της 
∆ικαιοσύνης. Βάσει αυτών θα προχωρήσει στην έκδοση της άδειας λειτουργίας. Αν υπάρξει αρνητική απόφαση από 
την εκδίκαση της κύριας προσφυγής στο ΣτΕ, τότε θα επανεξετάσει το σχεδιασµό. 

Η ∆ιοίκηση της Περιφέρειας είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει τις υποχρεώσεις και τις δεσµεύσεις που έχει 
αναλάβει η Ελλάδα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, καθώς το έργο είναι 
συγχρηµατοδοτούµενο. 

Το χρονικό όριο λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ορίζεται από τις νοµικές δεσµεύσεις που υπάρχουν και όχι από τις 
πολιτικές δεσµεύσεις που είχαν ή έχουν αναληφθεί. Σε διαφορετική περίπτωση το κόστος για τους πολίτες της 
Ηπείρου, τους ∆ήµους και την Περιφέρεια θα είναι δυσβάσταχτο. Αν παρά ταύτα, υπάρξει απόφαση της Κυβέρνησης 
που να ορίζει διαφορετικά, η ∆ιοίκηση της Περιφέρειας Ηπείρου θα την υλοποιήσει στο ακέραιο. 
 
Μειοψηφούν: 
 

1) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», η οποία κατέθεσε την εξής πρόταση: 
«Για τον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων του Ελληνικού: 

• επειδή η ακατάλληλη θέση του οποίου, υιοθετήθηκε στη βάση πολιτικών αποφάσεων, δίχως επιστηµονικά κριτήρια 
τεκµηριωµένης ανάλυσης και εφαρµογής και γι αυτό δεν είχε επιτευχθεί κοινωνική συναίνεση, 

• επειδή το έργο έχει κατασκευαστεί και πρέπει να δοθεί ένα τέλος στο έγκληµα της συνεχιζόµενης λειτουργίας του ΧΑ∆Α, 
της  χωµατερής, ∆ουρούτης µε τις ακραίες επιπτώσεις, στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων του λεκανοπεδίου, της 
πόλης και της ευρύτερης περιοχής, που όλοι αυτές τις µέρες ζούµε,  

• επειδή η λύση δεν είναι η διαιώνιση της αναχρονιστικής λειτουργίας ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια, αλλά η προώθηση λύσεων 
σύγχρονων και λιγότερο επιβαρυντικών για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, 

πρέπει: 
• Να διατυπωθούν οι όροι λειτουργίας του ΧΥΤΑ του Ελληνικού ως ΧΥΤΑ σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του. 
• Να οριστικοποιηθούν και να αποκτήσουν - πάνω απ' όλα - πρωτεύοντα ρόλο και υπόσταση οι ελεγκτικοί εκείνοι µηχανισµοί 

που θα εγγυηθούν την ορθή και µε κανόνες λειτουργία του. 
• Να λειτουργήσει ως Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων, όπως σχεδιάστηκε και χρηµατοδοτήθηκε, τόσο χρόνο 

όσος είναι αναγκαίος για να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε, όσο το δυνατόν ταχύτερα, την τελική, σύγχρονη λύση της 
επεξεργασίας και διάθεσης των απορριµµάτων της Περιφέρειας. 
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Η άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ελληνικού σαν ΧΥΤΑ µπορεί να δοθεί, εφ’ όσον όλες οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος έχουν 
καλυφθεί. 
Ο ΧΥΤΑ Ελληνικού να µην περιλαµβάνεται στις προτεινόµενες µελέτες και  σχεδιασµούς, σύµφωνα µε την δέσµευση, για την τελική 
σύγχρονη λύση της επεξεργασίας και διάθεσης των απορριµµάτων της Περιφέρειας. 
 
Η διαλογή των απορριµµάτων στην πηγή πρέπει να αναδεικνύεται, να τονίζεται, να υπενθυµίζεται σε κάθε περίπτωση. Την 
εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης µας  πρέπει να την είχαµε δροµολογήσει από "χθες". Αυτό είναι υποχρέωση και συνέργια και 
της πολιτείας και των πολιτών.» 
 
2) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» , η οποία παρέµεινε στην άποψή της, που έχει ως εξής: 

«Καµιά λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όχι µόνο µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Για µας η δηµιουργία και 
λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό δεν είναι µόνο ζήτηµα νοµιµότητας (εξάλλου ο ρόλος των αστικών δικαστηρίων είναι γνωστός). 
Ο ΧΥΤΑ δεν πρέπει να λειτουργήσει γιατί η χωροθέτηση - κατά κοινή πλέον οµολογία - ήταν άδικη, προϊόν πολιτικών και άλλων 
σκοπιµοτήτων και γιατί η λειτουργία του βάζει σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων όχι µόνο του Ελληνικού και των 
γύρω χωριών αλλά συνολικά της περιοχής. ∆εν µπορεί να αποτελεί κριτήριο για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ το επίπεδο των εργασιών 
για την κατασκευή του ούτε το κόστος κατασκευής. Κριτήριο είναι το δίκιο και η ποιότητα ζωής. Την ευθύνη για το κόστος να την 
αναλάβουν αυτοί που την έχουν και σε καµιά περίπτωση όσοι αντιστάθηκαν και αντιστέκονται στην κατασκευή του.» 
 
3) Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο για την Ήπειρο», κατέθεσε τα εξής:  
α) Επί της διαδικασίας υιοθέτηση του διεκδικητικού αιτήµατος του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων και των κατοίκων της περιοχής να 
µην χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ΧΥΤΑ µέχρι την έκδοση της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας για το κύρος των 
περιβαλλοντικών όρων  
β) Επί της ουσίας, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ακυρωθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, δέσµευση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου για ανώτατο χρόνο λειτουργίας 3 χρόνων του ΧΥΤΑ Ελληνικού χωρίς να µετατραπεί σε ΧΥΤΥ. 
 
4) Η παράταξη « ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», πρότεινε να µην λειτουργήσει καθόλου ο ΧΥΤΑ στο Ελληνικό. ∆εν 
ενδείκνυται ό χώρος, καθόσον δεν είναι προϊόν Επιστηµονικής Μελέτης, αλλά πολιτικών επιλογών. Η όλη Μελέτη που έχει 
συνταχθεί και ταλανίζει τους κατοίκους είκοσι και πλέον χρόνια, ήταν Μελέτη κατά παραγγελία. Η συγκεκριµένη επιλογή 
αποδείχθηκε λάθος και χρήζει σοβαρής αντιµετώπισης το θέµα, εν όψει και των προβληµάτων των κατολισθήσεων που συνέβηκαν 
στην περιοχή τον περασµένο χειµώνα. 
Το ζήτηµα του κόστους της µέχρι τούδε κατασκευής δεν πρέπει να αποτελέσει κριτήριο και δεν είναι εξ άλλου θέµα που ευθύνονται 
οι κάτοικοι.  
Η παράταξη τοποθετείται στο πλευρό των κατοίκων και οποιαδήποτε απόφαση που δεν δικαιώνει τους κατοίκους θα τους βρει 
αντιµέτωπους. 
Θα πρέπει, τέλος,  κάποια στιγµή το ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµµάτων να αποτελέσει αντικείµενο σοβαρής Μελέτης  και 
όχι Μελέτης κατά παραγγελία, και στη συνέχεια να ακολουθήσουν σοβαρές πολιτικές αποφάσεις από τα αρµόδια πολιτικά όργανα.   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
 
 
       Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 
       Κωνσταντίνος Πέτσιος 
    
 
       Ο Γραµµατέας  
       Στέφανος Ζούµπας 
 
 
Η Πρακτικογράφος 
 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
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