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Το θέμα παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο είναι και πάλι επίκαιρο μετά τη θετική
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση πέντε μονάδων στην ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων μετά την κατά πλειοψηφία
γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ)
χωρίς να ληφθούν υπόψη οι σοβαρές επιφυλάξεις που έθεσε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Ηπείρου με ομόφωνη απόφασή της.

Στο πλαίσιο αυτό η Ήπειρος Ανατροπής εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καταγράφει τις
θέσεις της:

1. Η παράταξή μας «Ήπειρος Ανατροπής» έχει την άποψη ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ) πρέπει να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες ρυπογόνες και πολυέξοδες
πηγές, με άμεσες πρωτοβουλίες από όλους τους αρμόδιους με προγραμματισμό,
μεθοδικότητα και ευνοϊκή χρηματοδότηση σε συνεργατικές ή ατομικές επιχειρήσεις κυρίως
πρωτογενούς παραγωγής. Αυτό όχι μόνο στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και
της συνθήκης του Παρισιού για το κλίμα, αλλά και για τη συνεισφορά τους στην οικονομία
στην προσπάθεια της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας.

2. Η υπάρχουσα πρακτική με την οποία τα ίδια πρόσωπα με διαφορετικά ονόματα εταιριών
ζητούν και αποκτούν άδειες παραγωγής ενέργειας από διάφορες πηγές με νομιμοφανείς
διαδικασίες, μας βρίσκει πολιτικά αντίθετους. Και αυτό γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι
μικροπαραγωγοί ή ομάδες αυτών πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να χρηματοδοτηθούν για
να χρησιμοποιήσουν αυτές τις επενδύσεις με στόχο να μειώσουν έτσι το κόστος
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παραγωγής των προϊόντων τους. Αν δεν το κάνουν οι ίδιοι είναι βέβαιο ότι πολύ σύντομα,
όταν υπάρξει κορεσμός αδειών, θα «εκβιάζονται» από τους «επενδυτές αδειών» για τα
απόβλητά τους.

3. Η κυβέρνηση με τα συναρμόδια Υπουργεία οφείλει άμεσα να επεξεργαστεί το υπάρχον
πρόβλημα και να λάβει θέση υπέρ των παραγωγών και να μη επιτρέψει στους αεριτζήδες
μεσάζοντες να κερδοσκοπούν. Οι τοπικές κοινωνίες καθώς και οι εκπρόσωποί τους στον Α
και Β βαθμό της Αυτοδιοίκησης οφείλουμε να είμαστε συνεπείς και μαχητικοί στη
διεκδίκηση μιας ανάπτυξης με επίκεντρο την αειφορία και την βελτίωση της
καθημερινότητας των πολιτών. Είναι τέλος περίεργο πως ο κύριος Περιφερειάρχης δεν
βρήκε να πει ούτε μια λέξη για τη συγκεκριμένη εξέλιξη.
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