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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Απάντηση από ΚΕΕ για το θέμα των σκουπιδιών στη Κέρκυρα 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης πέραν των επαφών 
που είχε με φορείς της Κέρκυρας, με παράσταση αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 
προς το Δήμαρχο και προς την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, έθεσε το θέμα και στη Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. 

 
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και Οικονομικός Επόπτης της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, κ. Κωνσταντίνο 
Μίχαλο, για την απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Κέρκυρα από τη 
συγκέντρωση ενός τεράστιου όγκου σκουπιδιών, που απειλεί όχι μόνο τη δημόσια υγεία αλλά και 
την ίδια τη διατήρηση της ύπαρξης του νησιού της Κέρκυρας στον τουριστικό χάρτη, πλήττοντας 
ανεπανόρθωτα την τουριστική εικόνα και την οικονομία της. 

 
Ο κ. Μίχαλος διαβεβαίωσε εγκαίρως τον κ. Χονδρογιάννη με απάντηση στις 29 Ιουνίου 2016 

ότι από την πλευρά της ΚΕΕ θα γίνει κάθε δυνατή παρέμβαση προς αποκατάσταση της ομαλότητας 
στο νησί και την απρόσκοπτη διαχείριση των απορριμμάτων, που - δυστυχώς - ενώ στις 
ανεπτυγμένες χώρες έχει προ πολλού επιλυθεί, στη χώρα μας δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, 
έντονες κοινωνικές αντιπαραθέσεις και τεράστια οικονομική ζημία. Είναι άλλωστε σαφές ότι οι 
επιπτώσεις από την ολιγωρία των τοπικών θεσμικών αρχών και της πολιτείας  προκάλεσαν και 
προκαλούν ανυπολόγιστες ζημιές στους κατοίκους αλλά και στις πλουτοπαραγωγικές πηγές του 
τόπου. 

 
Τέλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας εξέφρασε την ελπίδα ότι, με την 

παρέμβαση όλων και την επικράτηση της λογικής, η κατάσταση θα εξομαλυνθεί και το πρόβλημα 
θα αντιμετωπισθεί για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής 
λύσης που θα ικανοποιεί τις ευαισθησίες των πολιτών, αλλά και θα προστατεύσει το καλό και το 
συμφέρον του τόπου είναι μονόδρομος. 

 
Με εκτίμηση 

Ο Προέδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 
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