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Το μεγάλο πρόβλημα στην Κέρκυρα είναι η  υπερκορεσμένη οικοδόμηση. Δύσκολα βλέπει 

κανείς παρθένα μέρη, η ήπιας οικονομικής ανάπτυξης. Αυτός είναι και ο λόγος  που σας 

αρέσει η τοποθεσία για την επένδυσή σας. Να δείχνετε στους πελάτες σας ένα ειδυλιακό 

μέρος. Επειδή όμως αυτό ανήκει σε όλο τον κόσμο αφήστε το όπως είναι. Βρείτε αν θέλετε 

ένα παρωχημένο ξενοδοχείο και αναπλάστε το, δεν χρειάζεται παρέμβαση ένα φυσικό τοπίο 
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Κατ'αρχάς, να επισημάνω ότι στην πλατφόρμα έχει αναρτηθεί μόνο η επιτελική σύνοψη της 

επενδυτικής πρότασης και λείπουν τα βασικά στοιχεία του φακέλου όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 17 του Ν. 4608/2019. 

Στη συνέχεια, διακρίνω ότι μια επένδυση αυτής της μορφής δε μπορεί να αποτελέσει έργο 

αειφόρου ανάπτυξης. Αυτό, διότι δε λαμβάνει υπόψη την οικιστική και οικονομική ανάπτυξη 

της ευρύτερης περιοχής γύρω και εντός της περιοχής που είναι χαρακτηρισμένη ως Ειδική 

Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (GR2230001 

“Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη”). Εκτός αυτού, στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού και του 

Άγιου Σπυρίδωνα υφίσταται ήδη μια μορφή βιώσιμης ανάπτυξης με την προώθηση 

εναλλακτικού και οικολογικού τουρισμού. Πολλοί τουρίστες επισκέπτονται εδώ και χρόνια 

αυτή την περιοχή διότι έχουν τη δυνατότητα σε κοντινή απόσταση από τα τουριστικά 

καταλύματα να περπατήσουν σε μικρά μονοπάτια θαυμάζοντας και απολαμβάνοντας τη 

μεσογειακή βλάστηση, να κολυμπήσουν σε μικρές ήσυχες παραλίες, να παρατηρήσουν τα 

πουλιά στη λιμνοθάλασσα Αντινιώτη και να εξερευνήσουν την παράκτια θαλάσσια 

ιχθυοπανίδα. Ουσιαστικά να αναζωογονηθούν σε ένα φυσικό περιβάλλον, το οποίο, εκτός 

των άλλων, χαρακτηρίζεται από ένα ήπιο κλίμα σε σχέση με άλλες περιοχές λόγω της 

λιμνοθάλασσας. Κάτι, το οποίο θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στα αμέσως 

επόμενα χρόνια με την άνοδο της μέσης θερμοκρασίας εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. 

Οπότε η επένδυση αυτή όχι μόνο δεν αποτελεί έργο αειφόρου ανάπτυξης, αλλά έρχεται να 

αλλοιώσει και να εμποδίσει την ήδη υφιστάμενη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Για αυτό και 

η συσχέτιση με το “Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 16/τ. ΑΑΠ/2019)” είναι άκυρη. 

Επίσης, υφίστανται η Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και η 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/147/ΕΚ για την Ορνιθοπανίδα. Στις οδηγίες αυτές τονίζεται η 

επιτακτική ανάγκη της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας 



και χλωρίδας. Οι προστατευόμενες περιοχές του δικτύου “Natura 2000” έχουν επιλεχθεί 

ακριβώς για αυτό το σκοπό και η σημασία τους διακρίνεται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

επίπεδο. Μια επένδυση αυτής της μορφής, όχι μόνο δεν θα επιτελέσει αυτό το σκοπό, αλλά θα 

συμβάλει στη μείωση της βιοποικιλότητας, διότι θα υποβαθμίσει τα υπάρχοντα οικοσυστήματα. 

Τέλος, η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων έχει δεσμευτεί μέσω του ΠεΣΠΚΑ να σχεδιάσει και να 

εφαρμόσει μέτρα για την προσαρμογή των νησιών στην κλιματική αλλαγή. Ένα βασικό μέτρο 

διαχείρισης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και σίγουρα και το πιο οικονομικό 

και αποτελεσματικό είναι η διατήρηση και προστασία φυσικών περιοχών που εξισορροπούν 

το τοπικό κλίμα μιας ευρύτερης περιοχής. Οπότε και θα πρέπει να αποφευχθεί η περαιτέρω 

δόμηση σε περιοχές με υγροτόπους, σε παράκτιες περιοχές και σε δάση. 

Παρακαλώ να ληφθούν υπόψη τα παραπάνω και να γίνει μια αναθεώρηση για τη 

σημαντικότητα και το σκοπό αυτής της επένδυσης. Υπάρχουν πολύ πιο ουσιώδεις, 

αποτελεσματικές, και πραγματικά βιώσιμες επενδύσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στην 

Κέρκυρα και να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της τοπικής κοινωνίας. 

 


