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Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο νησί είναι μια παλιά ιστορία, είναι μια  δύσκολη και 
πολύπλοκη διαδικασία που χωρίς καινοτόμες προτάσεις, σωστές επιλογές, ειλικρινή σχέση με τους 
δημότες και πολιτική βούληση δεν επιτυγχάνεται λύση. Αυτό το έλλειμα προτάσεων, επιλογών, 
βούλησης και αποτελεσματικότητας αντιμετωπίσαμε διαχρονικά (με μικρές εξαιρέσεις) με 
αποτέλεσμα από τη πράσινη ανάπτυξη να περάσουμε στο κόκκινο συναγερμό στο θέμα των 
απορριμμάτων. Αποτύχαμε να λύσουμε οριστικά και αμετάκλητα τη διαχείριση των αποβλήτων μας 
αν και έχουν δαπανηθεί μεγάλα ποσά από τα διαρθρωτικά ταμεία. Αποτέλεσμα να μας σέρνει η ΕΕ 
στα δικαστήρια και μεγάλα πρόστιμα να επικρέμονται στα κεφάλια μας.  
 
Οι δημότες αντιδρούν με έντονο τρόπο στις εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ-ΣΜΑ και σε κάθε  σύστημα 
διαχείρισης απορριμμάτων. Κανείς δεν θέλει στη περιοχή του τέτοιες μονάδες μη έχοντας 
εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και εν γένει τα συμφωνηθέντα. Γιατί 
φοβούνται ότι θα υποστούν περιβαλλοντική καταστροφή  και θα υποβαθμιστεί η   ποιότητα ζωής 
τους. [ΒΛΕΠΕ ΤΕΜΠΛΟΝΙ] Πρόκειται για το φαινόμενο NIMBY (not in my back-yard.-όχι στη δική μου 
αυλή). Κυβερνητικές  αλλαγές - αλλαγές  ηγεσίας σε Δήμο και Περιφέρεια πολλάκις δημιούργησαν 
καθυστερήσεις  ή και αλλαγές προτεραιότητας σε χρηματοδοτημένα έργα, οι οποίες προέρχονταν 
από οικονομικούς, μικροπολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους. Επίσης απουσία χωροταξικού 
σχεδιασμού, απουσία κτηματολογίου, απουσία δασικών χαρτών και απουσία ΣΧΟΟΑΠ [Σχέδια 
χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων] είναι λόγοι που εμποδίζουν την όποια προσπάθεια 
εξεύρεσης βιώσιμης και αποτελεσματικής λύσης.  
 
Αυτή είναι μια περιληπτική αναδρομή στο παρελθόν που ίσως κρύβει και πολλές ευθύνες για λάθος 
σχεδιασμούς, έλλειψη στόχων, κακοδιαχείριση, κατασπατάληση πόρων κ.λπ. που μπορεί και πρέπει 
να διερευνηθούν. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το παρόν και το μέλλον επειδή η Κέρκυρα δεν μπορεί 
να αντέξει άλλη περιβαλλοντική καταστροφή, υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, επιβάρυνση της 
υγείας  των κατοίκων και δυσφήμιση του τουριστικού προϊόντος (εδώ να σας πω ότι οι Βρετανοί 
τουριστικοί πράκτορες 'έχουν προειδοποιήσει ότι δεν θα δεχτούν το ίδιο λάθος δεύτερη φορά, αφού 
χρειάστηκε να πληρώσουν αδρές αποζημιώσεις σε πελάτες που έκαναν διακοπές στη Κέρκυρα 
φορώντας μάσκες λόγω της οσμής των απορριμμάτων), πρέπει λοιπόν ο ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων αλλά  
και το τοπικό σχέδιο να εξειδικευθούν και να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή τους. Πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα, προστασία αλλά και αποκατάσταση του περιβάλλοντος   όπου 
απαιτείται, σαφή στοχοθεσία, στενή παρακολούθηση υλοποίησης  και λογοδοσία στη κοινωνία. 
Επίσης σαφής ενημέρωση των πολιτών για την ενδιάμεση λύση μέχρι την ολοκληρωμένη διαχείριση 
και άμεση υλοποίηση αυτής. 
 
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας με όση γνώση και εμπειρία διαθέτει αλλά και με βάση τις περιορισμένες 
αρμοδιότητες που εκ του νόμου έχει, προσπάθησε διαχρονικά να βοηθήσει υποστηρικτικά και 
εποικοδομητικά τις όποιες προσπάθειες έγιναν. Όμως δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε την 
ανησυχία μας και τον έντονο προβληματισμό μας, μεταφέροντας τις σκέψεις των μελών μας, γιατί 
βλέπουμε ότι μπήκαμε ήδη στην καινούργια τουριστική σαιζόν και το πρόβλημα στην ουσία 
παραμένει αίολο, άλυτο και κρέμεται  από μια κλωστή.  

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

HELLENIC REPUBLIC 
KERKYRA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 

 

 

 



 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2 – Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ – ΤΗΛ: 26610 39813 – 2661031998 – 2661039814 – FAX: 26610  40088 
Internet: www.corfucci.gr e-mail: corfucci@otenet.gr 

Θέλουμε από εδώ να καλέσουμε την Δ.Α. να σταθεί αποφασιστικά πάνω από το πρόβλημα και να 
εφαρμόσει λύση τεχνική και οριστική αξιοποιώντας το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας 
αλλά και παραδειγματιζόμενη από άλλες περιοχές της ΕΕ. Αλλιώς αυτή η βραδυφλεγής ωρολογιακή 
βόμβα θα σκάσει στα χέρια μας τινάζοντας στον αέρα την κοινωνία και την οικονομία της Κέρκυρας. 


