
Συμπεράσματα 3ης Πανελλήνιας Συνόδου 
ΦοΔΣΑ

Στην 3η Πανελλήνια Συνάντηση των ΦοΔιΣΑ που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά από 2 

έως και 4 Ιουλίου, συμμετείχαν 35 Φορείς από όλη την χώρα με 120 εκπροσώπους. 

Καθολική και ιδιαίτερα σημαντική, ήταν η συμμετοχή των υπηρεσιών των συναρμόδιων 

Υπουργείων, πολλών Ακαδημαϊκών  και εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο. 

Το Δίκτυο στον χρόνο που πέρασε, αύξησε τον αριθμό των μελών του από 28 σε 35 (οι 

οποίοι αντιστοιχούν σε 472 Δήμους, Κοινότητες, Τ.Ε.Δ.Κ & Δ.Ε.Υ.Α), οι οποίοι έχουν την 

ευθύνη διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που εκ-

προσωπούν παρέχοντας τους υπηρεσίες διαχείρισης ΑΣΑ, ανέρχεται σε  4.000.000 κατοί-

κους με στοιχεία απογραφής του 2001. 

Στα πλαίσια της Συνόδου τυπώθηκε ο ‘’Οδηγός των μελών του δικτύου’’ πολύτιμος βοη-

θός για την αναζήτηση και την επικοινωνία.  

Η λειτουργία του Δικτύου τη χρονιά που πέρασε, αποτιμήθηκε ως ιδιαίτερα παραγωγική 

και συνέβαλε στην ανάδειξη και προώθηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Φο-

ρείς, με αποτέλεσμα την επίλυση πολλών εξ αυτών. Η συμβολή και βοήθεια του Υφυπουργού 

Εσωτερικών κ. Αθανάσιου Νάκου, ήταν καθοριστική και τον ευχαριστούμε θερμά γι αυτό, 

όπως ακούστηκε και σε πλήθος εισηγήσεων  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Οι κεντρικοί στόχοι του Δικτύου για την επόμενη χρονιά, είναι: 

• Η επισημοποίηση της Νομικής Υπόστασης του Δικτύου: Έγκριση καταστατικού λει-

τουργίας του Δικτύου, ανάδειξη Οργάνων, σταδιακή διοικητική στελέχωση και δη-

μιουργία Επιτροπών. Τα παραπάνω αποτελούν πρώτη προτεραιότητα, προκειμένου 

το Δίκτυο να έχει την ανάλογη εκπροσώπηση αλλά και αναγνώριση. 

• Η Εγγραφή νέων μελών: Παραμένει κεντρικός στόχος η εκπροσώπηση του συνόλου 

των Φορέων στο Δίκτυο. Όσο πιο πολλοί είμαστε, τόσο δυναμώνει η φωνή και η 

διεκδίκησή μας. 

Επιμέρους στόχοι στους οποίους θα πρέπει να ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος, είναι οι παρα-

κάτω: 
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• Ενοποίηση της Νομοθεσίας που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των ΦοΔιΣΑ σε ένα 

ενιαίο Νόμο Πλαίσιο και συμπλήρωση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τα 

στερεά απόβλητα, όπου ακόμα απαιτείται. 

• Διεκδίκηση της προώθησης των νομοθετικών ρυθμίσεων για επίλυση θεμάτων που 

δημιουργούν εμπόδια στην εύρυθμη και ευέλικτη λειτουργία των Φορέων. 

• Διεκδίκηση προώθησης της επίλυσης θεμάτων φορολογικού χαρακτήρα και ιδιαίτερα 

επιβολής ΦΠΑ σε δραστηριότητες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που αποτελούν 

παροχή ανταποδοτικής και κοινωφελούς υπηρεσίας και όχι εμπορική δραστηριότη-

τα, 

• Διεκδίκηση προώθησης  της  δημιουργίας  κατάλληλου θεσμικού πλαισίου ‘’Ειδικών 

Νησιωτικών Πολιτικών’’ σχετικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων (ανακυ-

κλώσιμων και μη), για την χορήγηση κινήτρων και την ενίσχυση κυρίως των θαλάσ-

σιων μεταφορών. 

• Διεκδίκηση προώθησης τροποποίησης της υπάρχουσας νομοθεσίας για την ανάληψη 

από τους ΦοΔιΣΑ της διαχείρισης και άλλων κατηγοριών στερεών αποβλήτων, όπως 

τα αγροτικά, μη επικίνδυνα βιομηχανικά, υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων, κ.λπ. 

• Διεκδίκηση αύξησης των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ για τη διαχείριση στερεών 

αποβλήτων με δικαιούχους τους ΦοΔιΣΑ. 

• Διεκδίκηση αύξησης των χρηματοδοτήσεων για μελέτες διαχείρισης έργων στερεών 

αποβλήτων και συμπληρωματικών δράσεων στην κατεύθυνση της υλοποίησης των 

ΠΕΣΔΑ. 

• Διεκδίκηση των πόρων και του μηχανισμού για την εκπαίδευση των στελεχών των 

Φορέων σε  θέματα Κανονισμών,  Επιχειρησιακών σχεδίων,  αλλά και  τεχνικών  θε-

μάτων. 

• Διεκδίκηση των απαραίτητων πόρων για την ολοκλήρωση της ιστοσελίδας του Δι-

κτύου. 

• Διερεύνηση θεμάτων όπως εφαρμογής των μητρώων, των αδειοδοτήσεων αρμοδιότη-

τας  του  τμήματος  Συγκοινωνιών  των  Νομαρχιακών  Αυτοδιοικήσεων,  κινήτρων 

βράβευσης επιδόσεων στην ανακύκλωση σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ.  

• Τέλος μεσομακροπρόθεσμο στόχο αποτελεί η προώθηση για την ωρίμανση και τις νο-



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΦοΔΣΑ 3

μοθετικές  ρυθμίσεις,  σχετικά με  την μετάβασης  στο καθεστώς τιμολόγησης και  εί-

σπραξης των τελών διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τους ΦοΔιΣΑ, για τις παρε-

χόμενες απ’ αυτούς υπηρεσίες, στη βάση της αρχής του “pay as you throw”, για την 

ικανοποίηση  της  αρχής  της  πρόληψης,  δηλαδή  της  μείωσης  παραγωγής  απορριμ-

μάτων. 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Ο Νόμος 3688/2008 προβλέπει τη δημιουργία Ένωσης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπει ο προαναφερόμενος 

Νόμος και για λόγους καλλίτερης οργάνωσης και λειτουργίας της συνεργασίας των Φορέων, 

προτείνεται το Δίκτυο να αποκτήσει Νομική μορφή. Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε: 

Να εκλεγεί  σήμερα 7μελές προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο,  το οποίο εντός διμήνου 

πρέπει να εκπονήσει και να διακινήσει σ’ όλα τα μέλη προς διαβούλευση Σχέδιο Καταστατι-

κού. Το Καταστατικό που θα προκύψει με τη συμβολή σας, τις παρατηρήσεις και τις προ-

τάσεις σας, θα πάρει το δρόμο της νομικής τακτοποίησής του. Στόχος είναι στην επόμενη 

Πανελλήνια Συνάντηση των ΦοΔιΣΑ να υπάρχει εγκεκριμένο και να εκλέξουμε το πρώτο 

τακτικό Διοικητικό μας Συμβούλιο. 

Ψήφισμα 

Η σημερινή Συντονιστική Επιτροπή, με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία και ιστορική δια-

δρομή του Δικτύου ψηφίζει ομόφωνα: 

1. Έδρα του Δικτύου μας να είναι η Θήβα. 

2. Να διευκολύνουμε τη λειτουργία του Δικτύου, υιοθετώντας την καταβολή ετήσιας 

συνδρομής κάθε Φορέα, που θα υπολογίζεται στα 0,02 /κάτοικο της περιοχής ευθύ€ -

νης του (Απογραφή ΕΣΥΕ 2001). 

3. Να γίνει η 4η Πανελλήνια Συνάντηση στη Ζάκυνθο. 

4. Να υιοθετηθεί ως λογότυπος του δικτύου ο λογότυπος της 3ης Συνόδου των Χανίων. 

Τέλος στη σημερινή εκλογή του επταμελούς Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, λαμ-

βάνοντας υπ’ όψη μια σειρά από κριτήρια, όπως η γεωγραφική  κατανομή, η αντιπροσώπευ-

ση  μεγάλων περιφερειών της χώρας, η εμπειρία αλλά και η διαθεσιμότητα για δουλειά, κλπ, 

προτείνουμε να μετέχουν: 

1. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Χανίων 
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2. Δ.Ε.Κ.Ρ. Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας Ρόδου 

3. ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. 

4. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

5. ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας 

6. Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρι-

σης Απορριμμάτων Θήβας 

7. Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων Νομού Ζακύνθου. 

Κλείνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους εκλεκτούς εισηγητές που ανταποκρίθηκαν 

στην πρόσκλησή μας, το Υπουργείο Εσωτερικών και ιδιαίτερα τον Υφυπουργό κ. Αθανάσιο 

Νάκο, ο οποίος στηρίζει έμπρακτα τις προσπάθειες του Δικτύου, το ΥΠΕΧΩΔΕ, τους χορη-

γούς, την ΕΡΤ,  τα τοπικά ΜΜΕ,  καθώς και το προσωπικό της ΔΕΔΙΣΑ και της ΔΕΠΟΔΑΘ 

Α.Ε. που συνέβαλαν αποφασιστικά στην άψογη διοργάνωση αυτής της συνάντησης. 

Αφήνοντας με νοσταλγία την όμορφη και φιλόξενη πόλη των Χανίων, ανανεώνουμε το 

ραντεβού μας ένα χρόνο μετά, στη μαγευτική Ζάκυνθο. 

Τέλος,  θέλουμε  να  δηλώσουμε  ότι  είμαστε  αντίθετοι  με  επιλογές  και  ενέργειες  τρί-

των, που  αφορούν  τη  διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων, ερήμην  των  Φο.Δι.Σ.Α.

Το  Δίκτυο  δέχεται  και  στηρίζει  ως  μοναδικούς  εκφραστές  της  διαχείρισης  των  στε-

ρεών  αποβλήτων τους  επιμέρους  Φο.Δι.Σ.Α., όπως  αυτοί  έχουν  διαμορφωθεί  μέσα  από 

τους  ΠΕΣΔΑ.

Τα  παραπάνω συμπεράσματα   της   3ης   Πανελλήνιας   συνάντησης   αποτελούν 

ομόφωνο  ψήφισμα  του  συνόλου  των  συμμετεχόντων  Φορέων.            

ΧΑΝΙΑ, 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 


