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Εγκρίθηκαν δυο νέα έργα διαχείρισης απορριμμάτων σε Κέρκυρα και Περιφέρεια Ηπείρου μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) από το 

Διυπουργική Επιτροπή με την προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και η αξία των συμβάσεων των δύο νέων έργων ανέρχεται σε 210 

εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των συμβάσεων ΣΔΙΤ στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων ανέρχεται πλέον στα 2,1 δισ. ευρώ. 

Σύμφωνα με την απόφαση, που ελήφθη από την διυπουργική επιτροπή, η εγκατάσταση της Κέρκυρας αποτελεί το πρώτο έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης 

απορριμμάτων που υλοποιείται σε νησιωτική περιοχή. Η εγκατάσταση θα διαχειρίζεται ετησίως περίπου 87 χιλ. τόνους, το σύνολο δηλαδή των αστικών 

απορριμμάτων που παράγονται στη διοικητική έκταση της Κέρκυρας και θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων. Επίσης, οι 

υποδομές της Περιφέρειας Ηπείρου θα διαχειρίζονται περίπου 150 χιλ. τόνους, περιλαμβάνοντας το σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων που 

παράγονται σε ολόκληρη τη διοικητική έκταση της Περιφέρειας Ηπείρου. Και για τα δύο έργα προηγήθηκε έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της σχετικής 

Προγραμματικής Σύμβασης, ώστε φορείς υλοποίησης να οριστούν ο Δήμος Κέρκυρας και η Περιφέρεια Ηπείρου αντίστοιχα. Σημειωτέον ότι για τις 

εγκεκριμένες συμβάσεις προβλέπεται η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων στις εν 

λόγω περιοχές, για χρονικό διάστημα έως 27 έτη. Υπογραμμίζουμε ότι η κατασκευή και λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων επιφέρει 

μεταξύ άλλων την υλοποίηση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενδεχόμενη αξιοποίηση των απορριμμάτων για παραγωγή 

ενέργειας, την επίτευξη των Κοινοτικών στόχων για ανακύκλωση υλικών (γυαλί, χαρτί – χαρτόνι, μέταλλα, πλαστικά, ξύλο) και μείωση των υπολειμμάτων 

που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή, και κυρίως, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.  

Στο πρόγραμμα των ΣΔΙΤ περιλαμβάνονται και οι περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, Ηλείας, Αχαΐας Αιτωλοακαρνανίας και Σερρών, για τις οποίες 

εκκρεμούν οι εγκρίσεις.  

Υπενθυμίζουμε, πάντως, ότι αυτή η απόφαση έρχεται λίγες μέρες μετά από τότε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμψε εκ νέου την Ελλάδα στο 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνοντας την επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής ύψους 71.193 ευρώ για κάθε ημέρα που μεσολαβεί από τη 

δεύτερη απόφαση του Δικαστηρίου, μέχρις ότου η Ελλάδα συμμορφωθεί με την απόφαση, καθώς και κατ' αποκοπή προστίμου υπολογιζόμενου βάσει 

ποσού 7.786 ευρώ ανά ημέρα για το διάστημα που μεσολαβεί από την πρώτη απόφαση μέχρι την ημέρα συμμόρφωσης ή την ημέρα έκδοσης της δεύτερης 

απόφασης του Δικαστηρίου. 
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