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Ο προϋπολογισµός της ∆Ε∆ΙΣΑ συντάσσεται έτσι ώστε να απευθύνεται στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Επιχείρησης, στους Μετόχους και πελάτες της, αλλά και στους πολίτες και 

τους εργαζόµενους. Επιδιώκει να εµπνέει εµπιστοσύνη και να είναι πραγµατικός.  

 

Ουσιαστικά το ζητούµενο είναι να παντρεύεται η περιβαλλοντική δράση της Επιχείρησης 

και η επίτευξη των στόχων µε την αποδοχή από τους πολίτες του οικονοµικού βάρους 

που συνδυάζεται µε την περιβαλλοντική ευαισθητοποιησή τους . 

 

Το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να έχει την πραγµατική εικόνα της λειτουργίας της 

επιχείρησης και να πιστεύει στους στόχους που τίθενται και το κόστος που τους 

αντιστοιχεί. Παράλληλα αναλύεται το κόστος σε επίπεδο κωδικού λογιστηρίου ώστε σε 

σύγκριση µε τους προηγούµενους να διαπιστώνονται εύκολα οι αλλαγές. 

 

Οι µέτοχοι και οι πελάτες πρέπει να έχουν την πραγµατική εικόνα των υπηρεσιών που 

πληρώνουν και να έχουν στην διάθεσή τους όλα τα στοιχεία του κόστους και σε σχέση µε 

το προηγούµενο έτος. Αναφέροµαι ειδικά στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες διαχείρισης των 

απορριµµάτων δεν έχουν να κάνουν µόνο µε τον δείκτη τιµών καταναλωτή και την αύξησή 

του. Αυξάνεται ετησίως και πρέπει να υπολογίζεται σε κάθε νέο προϋπολογισµό η 

παραγωγή των απορριµµάτων, οι νέες κατοικίες, οι στόχοι σε σχέση µε την νοµοθεσία.   

 

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι υψηλοί στόχοι και η περιβαλλοντική προστασία του 

περιβάλλοντος έχει κόστος. Η ευαισθητοποίησή τους και ο χαµηλός λόγος κόστους 

οφέλους δηµιουργούν τις προϋπόθεσης της αποδοχής.  

 

Οι εργαζόµενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν µε την 

εργασίας τους είναι ανταγωνιστικές. Τόσο µε αυτές των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ εκεί όπου οι 

συλλογικές συµβάσεις έχουν το ίδιο κόστος και η δηµοσιοϋπαλληλική νοοτροπία 

προσοµοιάζει. Όσο και µε τους ιδιώτες όπου το κόστος τις εργασίας είναι φτηνότερο όµως 

το προσδοκώµενο κέρδος βάζει το όριο στην κακή λειτουργία της επιχείρισης.  

Στην ∆Ε∆ΙΣΑ θεωρούµε ότι είµαστε ανταγωνιστικοί και ότι κινούµαστε µέσα σε αυτά τα 

πλαίσια.  

 

Στον προϋπολογισµό που σύντοµα θα σας ξεναγήσω υπάρχουν υπηρεσίες αρµοδιότητας 

της ∆Ε∆ΙΣΑ, δηλαδή  

� τελική διάθεση σε χώρο υγειονοµικής ταφής  



� η επεξεργασία, µε µηχανική διαλογή και κοµποστοποίηση   

� η χειροδιαλογή των υλικών από το πρόγραµµα διαλογής στην πηγή  

 

Αλλά και υπηρεσίες αρµοδιότητας των ΟΤΑ όπως  

� η αποκοµιδή των ΑΣΑ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι παίρνουµε σχεδόν κάθε καινούργιο 

δροµολόγιο των δήµων και ελπίζουµε να προσφέρουµε αυτή την υπηρεσία σε όλους 

τους δήµους. Στοχεύοντας σε αυτό έχουµε την απαραίτητη αδειοδότηση και έχουµε 

εγκαταστήσει GPS για την παρακολούθηση του στόλου σε GIS  

� τα δροµολόγια των µπλε και κίτρινων κάδων. ∆ιαχειριζόµαστε το πρόγραµµα διαλογής 

στην πηγή συνολικά και έχουµε την αντίστοιχη σύµβαση µε την ΕΕΑΑ  

� την διαχείριση των ογκωδών έχοντας και την αντίστοιχη σύµβαση µε την Ανακύκλωση 

Συσκευών ΑΕ, και την αποκοµιδή των κλαδοκάθαρων που αξιοποιούνται στην 

κοµποστοποίηση.  

 

 

Τέλος εύχοµαι σύντοµα να περάσει στους Φο∆ΣΑ πέρα από την χρέωση και η είσπραξη 

του τιµολογίου από τους πολίτες. Στην πράξη αυτός θα είναι ο µόνος τρόπος να 

απεγκλωβιστεί η χώρα από την λογική της είσπραξης των ανταποδοτικών τελών µέσω της 

∆ΕΗ. Μόνο τότε µπορούµε να ελπίζουµε πραγµατικά αποτελέσµατα σχετικά µε τον 

σπουδαιότερος στόχο που είναι η µείωση της παραγωγής των απορριµµάτων 

 

Οι Φο∆ΣΑ πρέπει να κοστολογούν, να αιτιολογούν, να πείθουν και να χρεώνουν. Μέχρι να 

γίνει αυτό η ∆Ε∆ΙΣΑ εκδίδει µαζί µε τον προϋπολογισµό της το δελτίο κόστους των 

απορριµµάτων. 
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