
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 14ης/2018 συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018 με τηλεδιάσκεψη. 
 
Αριθ. Απόφασης 121-14/2018  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την μετατροπή του ΧΥΤΥ 
Λευκίμμης σε χωματερή και την άμεση αποχώρηση των ΜΑΤ από την 
Κέρκυρα. 
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Κυριακή  29 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 
συνήλθαν στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  
εξής:  
ΚΕΡΚΥΡΑ :Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές 
Ποταμού)  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  - 21ης Μαΐου 
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη 
 
τα  μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων που 
αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με 
την υπ΄ αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, 
κατόπιν  της με αριθμ. πρωτ. οικ. 65248/26252/20-07-2018 προσκλήσεως  
του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κου Μωραΐτη Χρήστου, η 
οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία, σύμφωνα  με τις  διατάξεις των 
άρθρων 165, 167,168 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 6 παρ. 9 του Ν. 
4071/11-4-2012. 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :  

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
3. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
4. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
5. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
6. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
7. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
8. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου  
9. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
10. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα 
11. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
12. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
13. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
14. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
15. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
16. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 
17. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
18. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
19. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
20.  Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
21. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 
22. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
 



Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  
1. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη 
2. Δημήτριος Μπιάγκης του Σπυρίδωνος 
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
4. Κωνσταντίνος Γκούσης του Θεοδώρου 
5. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
6. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
7. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
8. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
9. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
10. Σουσσάντα Πεφάνη του Αγγέλου 
11. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
12. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 
13. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου 
14. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
15. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
16. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
17. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
18. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
19. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα 
(41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  είκοσι δύο (22) και ο 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς κ. Παναγής 
Δρακουλόγκωνας και ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Λευκάδας κ. Θεόδωρος 
Χαλικιάς. 
 
                                      --------Παράλειψη----------- 
 
Μετά την ανακοίνωση του ονομαστικού καταλόγου προσήλθαν ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος του 
Δημητρίου και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Στασινόπουλος του 
Ιωάννη, Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Κωνσταντίνος Γκούσης του 
Θεοδώρου, Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου και Γεώργιος Τσιλιμιδός του 
Γερασίμου. 
Κατά την συζήτηση του 2ου θέματος προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Δημήτριος Μπιάγκης του Σπυρίδωνος. 
Κατά την συζήτηση του 9ου θέματος προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου. 
 
                                      --------Παράλειψη----------- 

 
Θέμα 12ο Η.Δ.: Για την μετατροπή του ΧΥΤΥ Λευκίμμης σε χωματερή και την 
άμεση αποχώρηση των ΜΑΤ από την Κέρκυρα. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Με την έναρξη της συζήτησης ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
εισηγήθηκε τα κάτωθι: 



 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
της ΛΑ.ΣΥ. Ι.Ν. στη συνεδρίαση του Π.Σ. 29/7/18 
 
ΘΕΜΑ: «Για τη μετατροπή του ΧΥΤΥ Λευκίμμης σε χωματερή και 
 την άμεση αποχώρηση των ΜΑΤ από την Κέρκυρα» 
 
Από το «Δε θα πέσει ούτε χαρτοπετσέτα στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης» του κ. Τσίπρα το 2014 
στην ομιλία του στη Λευκίμμη η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ άνοιξε τον ΧΥΤΥ 
Λευκίμμης με τη βία και την καταστολή όλης της αστυνομικής δύναμης της Κέρκυρας 
και 13 διμοιριών ΜΑΤ απ’ όλη την Ελλάδα. Μεταφέρουν εκεί χιλιάδες τόνους 
σύμμεικτων σκουπιδιών που δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Έδωσαν όλη τη 
διαδικασία συλλογής και μεταφοράς των σκουπιδιών σε ιδιωτική εταιρεία που την 
χρυσοπληρώνουν με πολλά εκατομμύρια ευρώ. 
Με μια ανεκδιήγητη απόφαση του υπεύθυνου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής 
Ελλάδας-Ι.Ν. (υπηρεσίες του Υπ. Εσωτερικών) πήραν την άδεια για «προσωρινή 
εναπόθεση για ένα χρόνο 12.000 τόνων σκουπιδιών» η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε 
από το ΣτΕ σε εναπόθεση για 8 μήνες 8.000 τόνων. Η απόφαση του ΣτΕ προήλθε μετά 
από προσφυγή του ξενοδόχου Δημητρίου, ενεργού μέλους του Συλλόγου 
«ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ». Ο Δημητρίου δηλαδή έδωσε ένα μεγάλο χέρι βοήθειας στην 
κυβέρνηση, το Δήμο και την Περιφέρεια ώστε να έχουν μια νομική κάλυψη από το 
ανώτατο δικαστήριο στην παράλογη και παράνομη απόφαση του υπεύθυνου της 
Αποκεντρωμένης.  
Η τοπική και κεντρική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η Δημοτική και Περιφερειακή αρχή 
μετατρέπουν έναν ΧΥΤΥ σε μια χωματερή!!! Και είναι και οικολόγοι. Φανταστείτε να 
μην ήταν! 
Η κυβέρνηση με τη συνδρομή του Δήμου και της Περιφέρειας εφαρμόζουν ένα όργιο 
τρομοκρατίας και καταστολής με στόχο να καταλαγιάσουν τις λαϊκές αντιδράσεις. Έχουν 
κάνει δεκάδες συλλήψεις και προσαγωγές. Η μετακίνηση και παραμονή των ΜΑΤ έχει 
κοστίσει μέχρι σήμερα 750.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά οι λαϊκές αντιδράσεις των 
κατοίκων της Λευκίμμης και της υπόλοιπης Κέρκυρας ήταν και είναι μαζικές, 
επανειλημμένες. 
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τη συνδρομή της Περιφερειακής Αρχής ΣΥΡΙΖΑ-ΛΑΕ 
και της Δημοτικής ΣΥΡΙΖΑ-ΛΑΕ-ΠΑΣΟΚ εφαρμόζει μια αισχρή πολιτική κρατικής 
καταστολής γιατί επιδιώκει να ιδιωτικοποιήσει τη διαχείριση των σκουπιδιών. Γι 
αυτό και δεν έκαναν τίποτα 4 χρόνια τώρα για την εξεύρεση νέου ή νέων χώρων με 
αντικειμενικά – επιστημονικά κριτήρια, ενώ γνώριζαν ότι το Τεμπλόνι έχει υπερκορεστεί, 
ο ΧΥΤΥ Λευκίμμης δεν είχε άδεια γιατί παραβιάζει όλες τις προβλεπόμενες 
προϋποθέσεις. Προτίμησαν να γεμίσει η η Κέρκυρα με σωρούς σκουπιδιών ώστε να έρθει 



σαν ώριμο φρούτο η ιδιωτικοποίηση και η κρατική καταστολή για να κάνουν ακόμα μια 
μεγάλη χωματερή στη Λευκίμμη. 
Σε αυτή τους την επιλογή είχαν και έχουν την αμέριστη στήριξη της ΝΔ (βλέπε δηλώσεις 
Μητσοτάκη). Ενώ τους δίνουν πολιτική βοήθεια οι αιρετοί της ΛΑΕ στο Περιφερειακό 
και Δημοτικό Συμβούλιο (2 εκ των οποίων παραμένουν στη θέση του Αντιπεριφερειάρχη 
χωρίς να έχουν την παραμικρή ευαισθησία τουλάχιστον να παραιτηθούν). Κατά τα άλλα 
η ΛΑΕ εμφανίζεται αντίθετη στο άνοιγμα της χωματερής στη Λευκίμμη και στην 
καταστολή… Η υποκρισία και ο πολιτικός τυχοδιωκτισμός στον υπερθετικό βαθμό. 
Ο Περιφερειάρχης σε μια απογείωση της πολιτικής υποκρισίας παίρνει, λέει, 
πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της «κανονικότητας» στη Λευκίμμη. Καμώνεται 
πως αυτοί που δημιουργούν τη χωματερή στη Λευκίμμη, αυτοί που εφαρμόζουν άγρια 
καταστολή και την αστυνομική βία, θα επαναφέρουν την «κανονικότητα». Αλλά ποια 
κανονικότητα; Στα ξενοδοχεία και άλλες τουριστικέ2ς επιχειρήσεις οργιάζει η άγρια 
εκμετάλλευση των εργαζομένων και η εντατικοποίηση της δουλειάς που στηρίζεται στο 
αντεργατικό νομικό πλαίσιο που δημιουργεί η κυβέρνηση. Το νησί που φτάνει να 
φιλοξενεί 300.000 δεν έχει δρόμους , δεν έχει επαρκή νερό. Με την απαράδεκτη πολιτική 
διαχείρισης των Σκουπιδιών κινδυνεύει η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών. Ήδη 
έχουν ματαιωθεί πολλές κρατήσεις τουριστών κυρίως σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. 
Αυτή την απαράδεκτη κατάσταση συντηρείται με τη διαχείριση που κάνετε σε τοπικό 
επίπεδο ενώ από την άλλη τα δίνεται όλα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της επιχειρηματικότητας των επιχειρηματικών ομίλων. 
Παρά το άνοιγμα της χωματερής στη Λευκίμμη οι σωροί σκουπιδιών παραμένουν για 
βδομάδες στα περισσότερα χωριά της Κέρκυρας. Αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί γιατί 
δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό καθαριότητας, δεν υπάρχουν τα μέσα. Είναι και 
αυτή άλλη μια μεθόδευση της Δημ. Και Περιφ. Αρχής και της κυβέρνησης ώστε να 
γενικευτεί και μονιμοποιηθεί η ιδιωτικοποίηση όλης της διαδικασίας συλλογής και 
επεξεργασίας. Και τη νύφη θα την πληρώσουν οι εργατικές και λαϊκές οικογένειες με 
μεγάλη αύξηση των δημοτικών τελών. (Ήδη το Δ.Σ. του Συνδέσμου Καθαριότητας 
προτείνει στα δύο Δημοτικά Συμβούλια Κέρκυρας και Παξών τριπλασιασμό!!! Των 
δημοτικών τελών). 
Οι εργατοϋπάλληλοι, αγρότες, οι ΕΒΕ, η νεολαία μπορούν να βγάλουν τα αναγκαία 
πολιτικά συμπεράσματα για την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, της Δημοτική και 
Περιφερειακής Αρχής. Να συνεχίσουν και να εντείνουν τον αγώνα τους ενάντια στο 
σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής μέσα από τα σωματεία τους, τους αγροτικούς 
συλλόγους, τους συλλόγους των ΕΒΕ. 
 
Προτείνουμε το Π.Σ.Ι.Ν. να απαιτήσει: 

- Να φύγουν άμεσα τα ΜΑΤ από τη Λευκίμμη και την Κέρκυρα. 
- Να σταματήσει άμεσα η μεταφορά των Σκουπιδιών στη χωματερή της 

Λευκίμμης. 
- Να κλείσει ο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και να πάψει να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ/Υ 

Λευκίμμης - ούτε μεσοπρόθεσμα! 



- Να υπάρξει άμεση επιστημονική διερεύνηση νέων χώρων με τήρηση των 
στοιχειωδών τουλάχιστον κριτηρίων καταλληλότητας, δηλαδή τη μη 
γειτνίαση με κατοικημένη περιοχή και τη μόλυνση του περιβάλλοντος (ύδατα 
κλπ). Τα κριτήρια αυτά να γίνουν γνωστά εκ των προτέρων. 

- Να μην υπάρξει καμία ιδιωτικοποίηση στον κλάδο των απορριμμάτων - να 
σταματήσουν οι εργολάβοι τώρα. Συγχρόνως, άμεσα να προχωρήσει η 
μονιμοποίηση ΟΛΩΝ των πρώην συμβασιούχων στην καθαριότητα στο 
Δήμο αλλά και να γίνουν νέες προσλήψεις (που η καθημερινότητα 
αποδεικνύει ότι είναι απαραίτητες) με όρους σταθερής και μόνιμης εργασίας 
και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας! 

- Με αντίστοιχους όρους να εργάζονται οι εργαζόμενοι στην ανακύκλωση 
- Το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων να επιβαρύνει τον κρατικό 

προϋπολογισμό - καμία αύξηση σε δημοτικά ή άλλα τέλη, μείωση των 
δημοτικών τελών σε ανέργους, ΑΜΕΑ και τις οικογένειές τους. 

 

Κέρκυρα 26/7/18 Θ. Γουλής 

 Γ. Κορφιάτης 

 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Στην συνέχεια ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων εισηγήθηκε τα κάτωθι: 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εκφράζει την αγωνία του για τη 
συνεχιζόμενη κατάσταση της έντασης που επικρατεί στην περιοχή της 
Λευκίμμης, λόγω της παρουσίας των αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να είναι 
δυνατή η χρήση του ΧΥΤΥ Λευκίμμης για την προσωρινή αποθήκευση 
δεμάτων που προέρχονται από τη λειτουργία του δεματοποιητή. Θεωρεί ότι η 
ένταξη του ΧΥΤΥ Λευκίμμης στο σύστημα διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων της Κέρκυρας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ομαλή 
εξέλιξη της διαχείρισης αυτής. Μέχρι την εφαρμογή της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης, όπως προβλέπεται στον ΠΕΣΔΑ, πρέπει να εξασφαλιστεί ο 
περιβαλλοντικός έλεγχος της λειτουργίας αυτής, τόσο μέσω της αρμόδιας 
Υπηρεσίας όσο και μέσω ανεξάρτητου Παρατηρητή, ο οποίος μπορεί να 
εγκατασταθεί με συναίνεση όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Για την 
εφαρμογή των παραπάνω είναι απαραίτητος ο διάλογος και η συνεννόηση και 
για τον σκοπό αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο με ευθύνη του προέδρου του 
θα αναλάβει άμεσα τις κατάλληλες πρωτοβουλίες. Με την έναρξη του 
διαλόγου το Περιφερειακό Συμβούλιο θεωρεί αναγκαία και απαραίτητη την 
αποκλιμάκωση της παρουσίας των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή. 
Επιπλέον υπογραμμίζει ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων 
πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα και αποκλειστικά δημόσια χρηματοδότηση. 
Εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα η μονιμοποίηση όλων 
των πρώην συμβασιούχων στην καθαριότητα του δήμου που το δικαιούνται 
αλλά και να γίνουν νέες προσλήψεις με όρους σταθερής και μόνιμης εργασίας 
και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Με αντίστοιχους όρους να 
εργάζονται οι εργαζόμενοι στην ανακύκλωση. Τέλος εκφράζει την ευχή για 
καμία αύξηση σε δημοτικά ή άλλα τέλη και μείωση των δημοτικών τελών σε 
ανέργους, ΑΜΕΑ και τις οικογένειές τους. 



 
--------Παράλειψη---------- 

 
Ακολούθως ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Γκούσης του 
Θεοδώρου εισηγήθηκε τα κάτωθι: 
 
Είναι γνωστό ότι σε ένα μήνα αγώνα των Λευκιμμιωτών κατά της λειτουργίας 
του ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας δεν έχουν μόνο απέναντί τους τις δυνάμεις των ΜΑΤ, 
την βία και την καταστολή, αλλά δεκάδες Λευκιμμιωτών μέχρι σήμερα 
αντιμετωπίζουν κάθε μορφής δίωξη με αθρόες προσαγωγές, μηνύσεις, 
καταθέσεις στον εισαγγελέα, κατηγορητήρια για κακουργήματα και άλλα. 
Είμαστε αντίθετοι με την ποινικοποίηση των υγειονομικών αγώνων και ζητάμε 
να σταματήσουν αυτές οι διώξεις και να αποσυρθούν τα κατηγορητήρια. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τέθηκε σε ψηφοφορία η κάτωθι 
πρόταση:   
 
 
 
Προτείνουμε το Π.Σ.Ι.Ν. να απαιτήσει: 

- Να φύγουν άμεσα τα ΜΑΤ από τη Λευκίμμη και την Κέρκυρα. 
- Να σταματήσει άμεσα η μεταφορά των Σκουπιδιών στη χωματερή της 

Λευκίμμης. 
- Να κλείσει ο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και να πάψει να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ/Υ 

Λευκίμμης - ούτε μεσοπρόθεσμα! 
- Να υπάρξει άμεση επιστημονική διερεύνηση νέων χώρων με τήρηση των 

στοιχειωδών τουλάχιστον κριτηρίων καταλληλότητας, δηλαδή τη μη 
γειτνίαση με κατοικημένη περιοχή και τη μόλυνση του περιβάλλοντος (ύδατα 
κλπ). Τα κριτήρια αυτά να γίνουν γνωστά εκ των προτέρων. 

- Να μην υπάρξει καμία ιδιωτικοποίηση στον κλάδο των απορριμμάτων - να 
σταματήσουν οι εργολάβοι τώρα. Συγχρόνως, άμεσα να προχωρήσει η 
μονιμοποίηση ΟΛΩΝ των πρώην συμβασιούχων στην καθαριότητα στο 
Δήμο αλλά και να γίνουν νέες προσλήψεις (που η καθημερινότητα 
αποδεικνύει ότι είναι απαραίτητες) με όρους σταθερής και μόνιμης εργασίας 
και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας! 

- Με αντίστοιχους όρους να εργάζονται οι εργαζόμενοι στην ανακύκλωση 
- Το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων να επιβαρύνει τον κρατικό 

προϋπολογισμό - καμία αύξηση σε δημοτικά ή άλλα τέλη, μείωση των 
δημοτικών τελών σε ανέργους, ΑΜΕΑ και τις οικογένειές τους. 

 
  

--------Παράλειψη---------- 
 
 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
 



1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
4. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
6. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
7. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
8. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου  
9. Κωνσταντίνος Γκούσης του Θεοδώρου  
10. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
11. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
12. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
13. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
14. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
15. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
16. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 

 
Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Θεόδωρος 
Γουλής του Σπυρίδωνος και Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους. 
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Γκούσης του Θεοδώρου 
δήλωσε ότι ψήφιζει θετικά μόνο για τα παρακάτω σημεία της πρότασης: 

 Να φύγουν άμεσα τα ΜΑΤ από τη Λευκίμμη και την Κέρκυρα. 
 Να σταματήσει άμεσα η μεταφορά των Σκουπιδιών στη χωματερή της 

Λευκίμμης. 
 Να κλείσει ο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και να πάψει να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ/Υ 

Λευκίμμης – ούτε μεσοπρόθεσμα! 
 Να υπάρξει άμεση επιστημονική διερεύνηση νέων χώρων με τήρηση 

των στοιχειωδών τουλάχιστον κριτηρίων καταλληλότητας, δηλαδή τη 
μη γειτνίαση με κατοικημένη περιοχή και τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος (ύδατα κλπ). Τα κριτήρια αυτά να γίνουν γνωστά εκ των 
προτέρων. 

 Το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων να επιβαρύνει τον 
κρατικό προϋπολογισμό - καμία αύξηση σε δημοτικά ή άλλα τέλη, 
μείωση των δημοτικών τελών σε ανέργους, ΑΜΕΑ και τις οικογένειές 
τους. 

 
--------Παράλειψη---------- 

 
Στην συνέχεια τέθηκε προς ψηφοφορία η κάτωθι πρόταση: 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εκφράζει την αγωνία του για τη 
συνεχιζόμενη κατάσταση της έντασης που επικρατεί στην περιοχή της 
Λευκίμμης, λόγω της παρουσίας των αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να είναι 
δυνατή η χρήση του ΧΥΤΥ Λευκίμμης για την προσωρινή αποθήκευση 
δεμάτων που προέρχονται από τη λειτουργία του δεματοποιητή. Θεωρεί ότι η 
ένταξη του ΧΥΤΥ Λευκίμμης στο σύστημα διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων της Κέρκυρας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ομαλή 
εξέλιξη της διαχείρισης αυτής. Μέχρι την εφαρμογή της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης, όπως προβλέπεται στον ΠΕΣΔΑ, πρέπει να εξασφαλιστεί ο 
περιβαλλοντικός έλεγχος της λειτουργίας αυτής, τόσο μέσω της αρμόδιας 
Υπηρεσίας όσο και μέσω ανεξάρτητου Παρατηρητή, ο οποίος μπορεί να 
εγκατασταθεί με συναίνεση όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Για την 



εφαρμογή των παραπάνω είναι απαραίτητος ο διάλογος και η συνεννόηση και 
για τον σκοπό αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο με ευθύνη του προέδρου του 
θα αναλάβει άμεσα τις κατάλληλες πρωτοβουλίες. Με την έναρξη του 
διαλόγου το Περιφερειακό Συμβούλιο θεωρεί αναγκαία και απαραίτητη την 
αποκλιμάκωση της παρουσίας των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή. 
Επιπλέον υπογραμμίζει ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων 
πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα και αποκλειστικά δημόσια χρηματοδότηση. 
Εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα η μονιμοποίηση όλων 
των πρώην συμβασιούχων στην καθαριότητα του δήμου που το δικαιούνται 
αλλά και να γίνουν νέες προσλήψεις με όρους σταθερής και μόνιμης εργασίας 
και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Με αντίστοιχους όρους να 
εργάζονται οι εργαζόμενοι στην ανακύκλωση. Τέλος εκφράζει την ευχή για 
καμία αύξηση σε δημοτικά ή άλλα τέλη και μείωση των δημοτικών τελών σε 
ανέργους, ΑΜΕΑ και τις οικογένειές τους. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
4. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
6. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
7. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
8. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου  
9. Κωνσταντίνος Γκούσης του Θεοδώρου  
10. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
11. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
12. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
13. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
14. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
15. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
16. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 

 
Κατά της πρότασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Θεόδωρος 
Γουλής του Σπυρίδωνος και Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους. 
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Γκούσης του Θεοδώρου 
δήλωσε ΠΑΡΩΝ. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Ακολούθως τέθηκε σε ψηφοφορία η κάτωθι πρόταση: 
 
Είναι γνωστό ότι σε ένα μήνα αγώνα των Λευκιμμιωτών κατά της λειτουργίας 
του ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας δεν έχουν μόνο απέναντί τους τις δυνάμεις των ΜΑΤ, 
την βία και την καταστολή, αλλά δεκάδες Λευκιμμιωτών μέχρι σήμερα 
αντιμετωπίζουν κάθε μορφής δίωξη με αθρόες προσαγωγές, μηνύσεις, 
καταθέσεις στον εισαγγελέα, κατηγορητήρια για κακουργήματα και άλλα. 
Είμαστε αντίθετοι με την ποινικοποίηση των υγειονομικών αγώνων και ζητάμε 
να σταματήσουν αυτές οι διώξεις και να αποσυρθούν τα κατηγορητήρια. 
 



--------Παράλειψη---------- 
 
 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
4. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
6. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
7. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
8. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου  
9. Κωνσταντίνος Γκούσης του Θεοδώρου  
10. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
11. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
12. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
13. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
14. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
15. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
16. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
 
Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Κωνσταντίνος Γκούσης του Θεοδώρου, Θεόδωρος Γουλής του 
Σπυρίδωνος και Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εκφράζει την αγωνία του για τη 
συνεχιζόμενη κατάσταση της έντασης που επικρατεί στην περιοχή της 
Λευκίμμης, λόγω της παρουσίας των αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να είναι 
δυνατή η χρήση του ΧΥΤΥ Λευκίμμης για την προσωρινή αποθήκευση 
δεμάτων που προέρχονται από τη λειτουργία του δεματοποιητή. Θεωρεί ότι η 
ένταξη του ΧΥΤΥ Λευκίμμης στο σύστημα διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων της Κέρκυρας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ομαλή 
εξέλιξη της διαχείρισης αυτής. Μέχρι την εφαρμογή της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης, όπως προβλέπεται στον ΠΕΣΔΑ, πρέπει να εξασφαλιστεί ο 
περιβαλλοντικός έλεγχος της λειτουργίας αυτής, τόσο μέσω της αρμόδιας 
Υπηρεσίας όσο και μέσω ανεξάρτητου Παρατηρητή, ο οποίος μπορεί να 
εγκατασταθεί με συναίνεση όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Για την 
εφαρμογή των παραπάνω είναι απαραίτητος ο διάλογος και η συνεννόηση και 
για τον σκοπό αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο με ευθύνη του προέδρου του 
θα αναλάβει άμεσα τις κατάλληλες πρωτοβουλίες. Με την έναρξη του 
διαλόγου το Περιφερειακό Συμβούλιο θεωρεί αναγκαία και απαραίτητη την 
αποκλιμάκωση της παρουσίας των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή. 
Επιπλέον υπογραμμίζει ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων 
πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα και αποκλειστικά δημόσια χρηματοδότηση. 
Εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα η μονιμοποίηση όλων 
των πρώην συμβασιούχων στην καθαριότητα του δήμου που το δικαιούνται 



αλλά και να γίνουν νέες προσλήψεις με όρους σταθερής και μόνιμης εργασίας 
και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Με αντίστοιχους όρους να 
εργάζονται οι εργαζόμενοι στην ανακύκλωση. Τέλος εκφράζει την ευχή για 
καμία αύξηση σε δημοτικά ή άλλα τέλη και μείωση των δημοτικών τελών σε 
ανέργους, ΑΜΕΑ και τις οικογένειές τους. 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 121-14/29-7-2018   
 

 
  
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                      Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
   Χρήστος Μωραΐτης                                                  Δημήτρης Μπιάγκης 


