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Αγαπητοί Συνάδελφοι Καληµέρα, 

Φίλοι της Ρόδου 
Εγώ και οι συνεργάτες µου σας ευχαριστούµε θερµά για την πρόσκληση – για την 
συµµετοχή µας σ’ αυτό το τόσο σηµαντικό πολυθεµατικό Συνέδριο των Φορέων µας και 

σας ευχαριστούµε θερµά για την ζεστή φιλοξενία σας. 
Θα συµφωνήσω µε όλους εκείνους που µιλούν ότι το 2008 είναι η χρονιά των Φο∆ΣΑ. 

Χρειάστηκε βέβαια αρκετός χρόνος, σκληρός αγώνας, συστηµατική προσπάθεια αλλά και 
επιµονή όλων όσων νοιώθουν αγωνία για το γίνεσθαι της διαχείρισης των απορριµµάτων, 
για να πείσουµε στην αναγκαιότητα δηµιουργίας ισχυρών και αξιόπιστων φορέων που να 

έχουν δύναµη λόγου, ικανότητα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, υλοποίησης και διαχείρισης 
έργων.  
 

Στην χώρα µας όπως καλά γνωρίζουµε συνεχίζουν δυστυχώς να υπάρχουν ανεξέλεγκτες 
χωµατερές, εύκολα διαπιστώνονται ελλείψεις στις απαραίτητες υποδοµές ενώ χρειάζεται 
µεγάλη προσπάθεια ακόµα για να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί στόχοι για 

µείωση της παραγωγής των απορριµµάτων, και αύξηση της ανάκτησης και της 
ανακύκλωσης. Σε σχέση µε τα ειδικά ή επικίνδυνα απόβλητα υπάρχουν οι ίδιες ή και 
ακόµα µεγαλύτερες αδυναµίες. 

 
Εµείς όσοι βρισκόµαστε στην διοίκηση και την λειτουργία των Φο∆ΣΑ πιστεύουµε βαθιά 

ότι η επιτάχυνση στα βήµατα της χώρας µας στα θέµατα διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
συσχετίζονται απόλυτα µε τους Φορείς µας. Επίσης οι φορείς µας θα είναι πιο 
αποτελεσµατικοί όσο είναι εφοδιασµένοι µε όπλα από την πολιτεία και εύρωστοι 

οικονοµικά.  
 
Η θαρραλέα νοµική ρύθµιση του άρθρου 30 του Ν.3536/07 αποδεικνύει ότι η πολιτεία 

έχει και την γνώση, και την βούληση παρά την τεράστια καθυστέρηση σχετικά µε τις ΚΥΑ 
και το Π∆ του άρθρου 265. Ελπίζουµε ότι η διυπουργική επιτροπή που έχει συσταθεί θα 
δώσει γρήγορες λύσεις. 

 
 Σήµερα όµως  µετά τα βήµατα στο Νοµοθετικό πλαίσιο αρκετοί Φορείς κινούνται στην 
κατεύθυνση της ολοκληρωµένης διαχείρισης. ∆ηλαδή µιας διαχείρισης στην οποία όλες οι 

συνιστώσες (βιοαποδοµήσιµα, εναλλακτική διαχείριση, ΧΥΤΥ) είναι σε συνεχή εξέλιξη.  
 
Η µετάβαση στη νέα πραγµατικότητα, η εφαρµογή των νέων κατευθύνσεων οδήγησε σε µια 

µεγάλη αύξηση του κόστους σε σχέση µε την κατάσταση που επικρατούσε πριν.  



Η άρτια περιβαλλοντική λειτουργία των εγκαταστάσεων, η υπεράσπιση του περιβάλλοντος, 

(ως έχουµε καθήκον να κάνουµε), οι ανάγκες ολόπλευρης παρακολούθησης, οι ηυξηµένες 
απαιτήσεις σε εξειδικευµένο προσωπικό και εξοπλισµό, οι αυστηρές διαδικασίες ελέγχων, 

απαιτούν να αφιερώνουµε περισσότερους πόρους ενεργειακούς, ανθρώπινους, 
οικονοµικούς, στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Και οι Φορείς πρέπει να 
ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα, προκειµένου να διασφαλίσουν την άρτια ανάπτυξη και 

βιωσιµότητά τους. Και για να εξασφαλίσουν την οικονοµική βιωσιµότητα όλων των 
υπηρεσιών τους είναι αναγκαία µια ολοκληρωµένη τιµολογιακή πολιτική.  
 

Πιο συγκεκριµένα η οικονοµική ευρωστία των Φο∆ΣΑ αφορά στην καλή σύνταξη του 
προϋπολογισµού που λαµβάνει υπόψη όλες τις παραµέτρους της υλοποίησης του έργου σε 
συνδυασµό µε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και κατ επέκταση την 

αποδοχή του κόστους καθώς και την καλή γνώση του ευρύτερου περιβάλλοντος για την 
εξεύρεση των πόρων για υλοποίηση των υποδοµών και βελτιστοποίηση της λειτουργίας.   
  

 
Α. Για τον προϋπολογισµό και την σύνταξή του θα ακολουθήσει αναλυτικότερη αναφορά  

από τον ∆/ντα Σύµβουλο της ∆Ε∆ΙΣΑ, Λευτέρη Κοπάση. 
 
Β. Σχετικά µε το γενικότερο περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργεί ο προϋπολογισµός 

πρέπει να αναφερθούν τα παρακάτω:  
 
i Η έγκαιρη εξόφληση των υπηρεσιών που παρέχονται στους δήµους είναι απαίτηση. 

Αποτελεί δείγµα ύψιστης ανωριµότητας ή ανεπάρκειας το γεγονός της µη έγκαιρης 
εξόφλησης των υπηρεσιών που έχουν συµφωνηθεί και παρέχονται από τον Φο∆ΣΑ σε 
κάθε δήµο. Στην περίπτωση της ∆Ε∆ΙΣΑ παρόµοιες συµπεριφορές αποτελούν εξαιρέσεις 

οι οποίες ευτυχώς είναι λίγες. Αν και λίγες όµως δηµιουργούν προβλήµατα τόσο στην 
καλή λειτουργία της επιχείρησης όσο και µε τους πολλούς δήµους που είναι συνεπείς.  
 

Ίσως βοηθήσει η ∆ιοικητική µεταρρύθµιση της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης µε τους 
λιγότερους ∆ήµους. 

 
Σίγουρη λύση όµως στο πρόβληµα θα δώσει η θεσµοθέτηση της εξόφλησης µέσω των 
ΚΑΠ, ενώ η προκαταβολή ενός ποσοστού των ΚΑΠ που θα δίνονταν στους Φο∆ΣΑ θα 

αντιµετώπιζε το πρόβληµα ριζικά.  
 
ii. Η αναζήτηση νέων προϊόντων για την αύξηση των εσόδων και την µείωση της 

επιβάρυνσης. Η ∆Ε∆ΙΣΑ έχει στραµµένη την προσοχή της σε κάθε τι που θα µπορούσε 
να αυξήσει τα έσοδα της βελτιώνοντας τα αποτελέσµατα σε σχέση µε τους 
περιβαλλοντικούς στόχους και µειώνοντας την επιβάρυνση του πολίτη και κατ επέκταση 

του δήµου.  
Πιο συγκεκριµένα τέτοια προϊόντα µπορούν να είναι  



� το RDF refuse derived fuel όταν θα γίνεται δεκτό από την τσιµεντοβιοµηχανία ή από 

άλλες µονάδες θερµικής ανάκτησης. Η περιεκτικότητα σε συσκευασίες και η ενίσχυση 
της ΕΕΑΑ θα έκανε ανταποδοτική την συλλογή την επεξεργασία του (τεµαχισµός 

ξήρανση) και θα βελτίωνε  σηµαντικά τα ποσοστά εκτροπής από τον ΧΥΤ. Στην 
εγκατάστασή µας το ΕΜΑΚ µπορεί εύκολα να συλλεχθεί δυστυχώς δεν γίνεται ακόµα 
δεκτό από την τσιµεντοβιοµηχανία 

� η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών του Ν.3468/06 για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιµες µορφές ενέργειας αποτελεί µια επένδυση που πέρα από τα 
περιβαλλοντικά οφέλη που ένας Φο∆ΣΑ µπορεί να διασφαλίσει θα είχε και ουσιαστικά 

οικονοµικά κέρδη. Εάν υπήρχε Ένωση Φο∆ΣΑ θα µπορούσε να έχει µια παρέµβαση στο 
Υπ Ανάπτυξης και την ΡΑΕ σε αυτή την κατεύθυνση 

� η ενεργειακή αξιοποίηση του κόµποστ αφορά στην επεξεργασία των ζυµώσιµων υλικών 

πριν την κοµποστοποίηση για την παραγωγή βιοαερίου και την µετατροπή του σε 
ηλεκτρική ενέργεια .  

� τα οχήµατα τέλους κύκλου ζωής επίσης αποτελούν µια προσοδοφόρα επένδυση εφόσον 

υπάρχει ο χώρος οι αδειοδοτήσεις και δεν υπάρχει ανταγωνισµός µε ιδιώτες τους που 
είναι πιο ευέλικτοι.  

Βέβαια πάντα ο προσανατολισµός στα νέα προϊόντα και δραστηριότητες πρέπει να συνάδει 
µε τον ρόλο και την αποστολή του Φο∆ΣΑ που είναι να προστατεύει το περιβάλλον και να 
επιλύει τοπικά προβλήµατα στερεών αποβλήτων. 

 
 
iii.  Η Αναζήτηση µέσων χρηµατοδότησης για την απόκτηση εξοπλισµών και την κατασκευή 

υποδοµών. 
-Χρηµατοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους,  
� ο ΘΗΣΕΑΣ βρίσκεται στην ολοκλήρωσή του 

� το ΕΣΠΑ αποτελεί την νέα ελπιδοφόρα πηγή εξεύρεσης πόρων για την επίλυση των 
µεγάλων προβληµάτων των Φο∆ΣΑ και όχι µόνο. 

� το INTEREG αποσκοπεί στην την δικτύωση και την µεταφορά τεχνογνωσίας  

� ο Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος  
� η Γενική Γραµµατεία Ερευνας και Τεχνολογίας  για καινοτόµες προτάσεις   

αποτελούν ευκαιρίες για εξεύρεση χρηµάτων όπου πρέπει να γίνουν πολλές προσπάθειες 
µέχρι ο φορέας να δρέψει καρπούς. 
 

-Χρηµατοδότηση από Σ∆ΙΤ έχει να µας πει περισσότερα η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ που κατάφερε να 
υπογράψει σύµβαση για να κατασκευάσει έργο µε αυτή την µέθοδο.  
  

 
iv. το καθεστώς των τελών όχλησης ή όπως αλλιώς λέγονται και αφορά σε χρήµατα που 
δίδονται σε κάποιο δήµο για να λειτουργεί εντός των ορίων του µια εγκατάσταση 

ανεξέλεγκτα και να ρυπαίνει αντί τα χρήµατα αυτά να δίνονται για την βελτίωση της 
λειτουργίας της. Θα µπορούσε να βγει και ένα ψήφισµα από την σύνοδό µας σε αυτή την 
κατεύθυνση.  



 

v. Τέλος η δωρεάν χρηµατοδότηση εξοπλισµών όπως από την ΕΕΑΑ είναι µια άριστη λύση 
χρειάζεται όµως η κατάλληλη πρόβλεψη του κόστους λειτουργίας. Στον χρόνο απόσβεσής 

το κόστος για την λειτουργίας τους απαιτείτε 3-5 φορές, βάζοντας επιτακτικά το θέµα 
της ενίσχυσης και των δροµολογίων για την διαλογή στην πηγή. 
 

Ελπίζω αυτή η καταγραφή των γενικότερων οικονοµικών θεµάτων των Φο∆ΣΑ να είναι 
ενηµερωτική και χρήσιµη και αφορµή για µεγαλύτερη ανάλυση την επόµενη φορά.  
 

 
ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


