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13η Σύνοδος των ΦοΔΣΑ – Δελφοί 20, 21 & 22 Ιουνίου 2019 
 

Εισηγητής:  
Τσοκανής Χαράλαμπος, Συντονιστής Δικτύου ΦοΔΣΑ, Γεν. Δ/ντής ΦοΔΣΑ Στερεάς 
Ελλάδας Α.Ε ΟΤΑ 
 

Θέμα : «Τοπική Αυτοδιοίκηση – Διαχείριση Απορριμμάτων» Πέμπτη 20/06/2019 
 

Σεβασμιώτατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι 
Δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι, η 13η Σύνοδος γίνεται στην Περιφέρεια από την 
οποία κατάγομαι και δραστηριοποιούμαι και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά γι’ αυτό το 
γεγονός.  

Το Δίκτυο των Φορέων είναι ο Φορέας συνδικαλιστικής και επιστημονικής 
έκφρασης όλων τον Φορέων της χώρας.  

Σε κάθε Σύνοδο, μέλημά μας είναι ν’ αναδεικνύουμε τα προβλήματα, μ’ ένα 
λόγο σαφή και συγκεκριμένο.  

Το λέω αυτό γιατί είμαστε οι άνθρωποι που λειτουργούμε τα έργα, που 
βλέπουμε τα προβλήματα και οι προτάσεις μας κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση, 
να τα επιλύουμε.  

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πραγματικά έχει πλέον τον πρώτο λόγο, συγκεκριμένα, 
μετά από τη ψήφιση του Εθνικού Σχεδίου και των Περιφερειακών Σχεδίων αλλά και 
των αναθεωρήσεών τους που όπως θα δούμε είναι μπροστά.   

Φέτος, η 13η Σύνοδος διεξάγεται σε μία κρίσιμη συγκυρία για την πορεία των 
Φορέων αλλά και γενικά της διαχείρισης των απορριμμάτων αφού είμαστε ένα χρόνο 
πριν τη λήξη των στόχων που έθετε το Εθνικό Σχέδιο το 2015 και τα αναθεωρημένα 
Περιφερειακά Σχέδια το 2016, και έχει πλέον μετατοπιστεί η συζήτηση σε ένα άλλο 
επίπεδο, στο επίπεδο της κυκλικής οικονομίας.  

Ο απολογισμός όμως δυστυχώς δεν είναι θετικός και για να είμαι ειλικρινής 
και ξεκάθαρος δεν είναι θετικός με την έννοια των στόχων, γιατί βήματα γίνονται, 
έργα εντάσσονται, προχωράει το πράγμα.  

Απλά αν θέλουμε να συγκρίνουμε αν προχωράει σε σχέση με το Εθνικό Σχέδιο, 
εκεί γίνεται και η κριτική ότι είμαστε πίσω.  

Προφανώς, μετά από κάποια στιγμή, μετά από 5, 10 & 20 χρόνια τα πράγματα 
θα είναι διαφορετικά, δεν θέλουμε όμως αυτό, έχουμε συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένες υποχρεώσεις και ημερομηνίες.  

Έχουμε κάνει προσπάθειες, οι οποίες κυρίως στηρίζονται στα έργα των ΣΔΙΤ 
και αναφέρομαι στα 2 μεγάλα έργα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, το 
οποίο ήδη ολοκληρώνει τη δοκιμαστική λειτουργία.  

Είπε και ο ίδιος ο Υπουργός ότι από το 2016-2017 φτάσαμε στο 20% εκτροπή, 
αυτό όμως είναι ένα κομμάτι, το μικρό, το αργό που γίνεται στη χώρα μας, το άλλο 
που έχουμε δεσμευτεί δεν προχωράει.  
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Θυμίζω ότι οι στόχοι μέχρι το 2020 ήταν να έχουμε αναπτύξει την ανακύκλωση 
65% κατά βάρος και να έχουμε εκτρέψει το 40% του συνόλου των βιοαποδομήσιμων, 
των οργανικών απορριμμάτων.  

Να πούμε ότι μέχρι τον Ιούνιο του χρόνου, το νέο Εθνικό Σχέδιο το οποίο ήδη 
θα αναθεωρηθεί, και στη συνέχεια θα αναθεωρηθούν και τα Περιφερειακά Σχέδια, 
προβλέπει στόχους 55% στο σύνολο των απορριμμάτων μέχρι το 2025, 60% μέχρι το 
2030 και 65% μέχρι το 2035 και ιδιαίτερα ποσοστά για την ανακύκλωση των υλικών 
συσκευασιών και για κάποια επιμέρους υλικά.  

Θα γίνει αναλυτική παρουσίαση από τους αρμόδιους του Υπουργείου για αυτό 
το θέμα.  

Μέσα σε αυτό, δηλαδή το πλαίσιο το παλιό Εθνικό Σχέδιο το οποίο δεν έχει 
κινηθεί όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και εν αναμονή αναθεώρησης με το 
καινούριο Εθνικό Σχέδιο, έχουμε 3 νομοθετήματα το τελευταίο 3μηνο, τον Απρίλιο τη 
ψήφιση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης  (ΚΥΑ) του Κανονισμού Τιμολόγησης, τον 
Μάιο την Περιβαλλοντική Εισφορά Κυκλικής Οικονομίας & τον Ιούνιο, 8 Ιουνίου, τον 
προσδιορισμό διοικητικών κυρώσεων σε παραβάτες ΟΤΑ, όσοι δηλαδή δεν τηρούν 
τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία με τα προαναφερόμενα νομοθετήματα, η 
ΚΥΑ τιμολογιακής πολιτικής των ΦοΔΣΑ και το περιβαλλοντικό τέλος.  

Να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι είναι μια υποχρέωση που πρέπει να γίνει.  
Ότι είναι μια τυπική διαδικασία, υπάρχει πρόβλεψη στο νόμο τόσο από τον 

4496/17 που αντικατέστησε τον 2939 της ανακύκλωσης του 2001 όσο και από τον 
Κλεισθένη τον 4555/2018.  

Αυτό όμως είναι το τυπικό, το τυπικό όμως προβλέπει ότι μέχρι τον Ιούνιο, 30 
Ιουνίου, όλοι οι Δήμοι πρέπει να πάρουν από τους Φορείς τους κανονισμούς 
τιμολόγησης και να εκφράσουν γνώμη.  

Και πρέπει να πούμε ότι μέχρι 30 Ιουνίου θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στον 
κανονισμό τιμολόγησης στο περιβαλλοντικό τέλος την εισφορά η οποία θα 
προϋπολογιστεί από τώρα για να εισπραχθεί από την 01/01/2020.  

Το ερώτημα είναι, φαντάζομαι σε όλους σας, αν αυτήν την περίοδο με 
νεοεκλεγμένες δημοτικές αρχές και μια μεταβατική περίοδο λίγο-πολύ 
αδρανοποιημένη των παλιών δημοτικών συμβουλίων, αν θα υπάρχει η ανταπόκριση 
από τους Δήμους, από τα δημοτικά συμβούλια-  για να εκφράσουν επί της ουσίας 
γνώμη γι’ αυτά τα σημαντικά νομοθετήματα.  

Ξέρετε, η Πολιτεία, η χώρα μας έχει τα τελευταία χρόνια πραγματικά κάνει 
βήματα στο θέμα της ενσωμάτωσης των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.  

Αυτό είναι το τυπικό όμως κομμάτι.  
Όταν στην πράξη καλούμαστε να υλοποιήσουμε αυτά τα νομοθετήματα, 

βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τοίχος και έχω την αίσθηση ότι λίγο ή πολύ κυνηγάμε 
την ουρά μας. Δηλαδή είμαστε πολύ πρωτοποριακοί στο θεωρητικό επίπεδο, στο 
θεσμικό πλαίσιο, αλλά είμαστε πολύ ‘’αργοί’’, να χρησιμοποιήσω αυτήν την κομψή 
έκφραση, στην υλοποίησή του.  

Ποιος φταίει;  
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Σύμφωνα με τα νομοθετήματα φταίνε οι Δήμοι, γιατί αυτοί θα κληθούν να 
βάλουν τα διακριτά ρεύματα, να βάλουν τους κάδους τους κίτρινους για το χαρτί-
χαρτόνι, να κάνουν την εκτροπή του οργανικού και στη συνέχεια οι ΦοΔΣΑ να δεχτούν 
αυτά τα διακριτά ρεύματα.  

Οι Δήμοι όμως αντιτείνουν ότι ‘’δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν έχουμε 
πάρει τα εργαλεία, δηλαδή τα μέσα, δεν έχουν κλείσει τα επιχειρησιακά σχέδια για 
να μας δώσουν τα αυτοκίνητα αποκομιδής, τους κάδους και όλα τ’ άλλα’’.  

Τα πράσινα σημεία δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα.  
Εδώ πρέπει να κάνω μία αναφορά, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς.  
Η ρήση τ’ απορρίμματα είναι χρυσός, είναι μια ρήση που πρέπει να την 

ερμηνεύσουμε. Εγώ δεν θα την απορρίψω ως απαράδεκτη ούτε ως μία 
μεγαλεπήβολη ιδέα, εξαρτάται πως το ερμηνεύει ο καθένας.  

Εάν το ερμηνεύει περιβαλλοντικά γιατί πραγματικά τα απορρίμματα είναι ένας 
πόρος, είναι χρυσάφι. Και πρέπει να το διασφαλίσουμε και πρέπει να μην εξαντλούμε 
τους πόρους του πλανήτη.  

Εάν όμως το ερμηνεύουμε με οικονομικούς όρους, ότι θα κερδίσει κάποιος με 
αυτή τη δραστηριότητα, είναι λάθος. Από καμία χρηματοοικονομική μελέτη, από 
καμία σχέση κόστους-οφέλους, από καμία πραγματική λειτουργία σημερινών 
μονάδων δεν προκύπτει, όχι μόνο ότι δεν κερδίζει από τη διαχείριση των 
ανακυκλώσιμων, αλλά απλά καλύπτει ένα μέρος των εξόδων.  

Αυτή είναι η σωστή βάση κι έτσι πρέπει να το δούμε. Το λέω γιατί θα 
απογοητευτεί κάποιος αν έχει κατά νου ότι θα κερδίσει από αυτήν την ιστορία.  

Ο στόχος είναι να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας με ένα σημαντικό πόρο 
που πρέπει να διασφαλίσουμε κι έτσι πρέπει να κάνουμε. 

 Τι φταίει όμως στην πραγματικότητα ;  
Γιατί υπάρχουν θέματα, υπάρχουν προβλήματα.  
Το θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ είναι βαρύ, το ζείτε όλοι.  
Ξεκινά ένα έργο να σχεδιάζεται σήμερα και μετά από 5 χρόνια θα καταλήξει να 

ξεκινήσει να κατασκευάζεται και στη συνέχεια μετά από 3-4 χρόνια να ολοκληρωθεί. 
Όλες οι υπηρεσίες των υπουργείων, όλων των υπουργείων των συναρμόδιων, 

όλοι οι Φορείς, όλοι οι Δήμοι το ζούνε, είτε αφορά μικρό έργο είτε μεγάλο.  
Εντάξεις, προεγκρίσεις, σύμφωνες γνώμες, κρατικές ενισχύσεις, ΣΥΠΟΘΑ, 

προσφυγές, ΑΕΠΟ, είναι ένα βαρύ σχήμα.  
Αυτό είναι όμως.  
Άρα εκ των πραγμάτων έχουμε περιορισμένο χρόνο για να σχεδιάσουμε, 

ωριμάσουμε, εντάξουμε και κατασκευάσουμε έργα.  
Δηλαδή δεν πρέπει να λέμε ότι σήμερα θα εκτρέψουμε το οργανικό, δεν 

μπορούμε.  
Ακόμη κι αν ξαφνικά παίρναμε όλοι τους κάδους, ανοίγαμε στους ΧΥΤΑ, όλη 

αυτή η διαδικασία αδειοδοτήσεων κλπ θα μας έπαιρνε 2 χρόνια.  
Παράδειγμα η προμήθεια κάδων, κάνουμε ένα διαγωνισμό έχουμε 

προσφυγές, ενστάσεις, προβλέπονται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ποιος τα 
προβλέπει αυτά ;  
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Ο νόμος 4412/2016, δεν υπάρχει νόμος την τελευταία 2ετία που να μην 
επεμβαίνει και τροποποιεί τον 4412.  

Προσθήκες και συνεχείς τροποποιήσεις, πραγματικά οι συνάδελφοι έχουν 
σχιζοφρενιάσει, νομικοί και τεχνικοί, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές. 

Αυτό τι δείχνει ;   
Ότι είχαμε ένα νόμο που είχε πρόβλημα.  
Και από εκεί έχουμε και καθυστέρηση έργων, αναφέρομαι για παράδειγμα  

στην Κρήτη όπου μετά από 2-2,5 χρόνια ξεμπλόκαρε η διαδικασία για να 
δημοπρατηθούν τα έργα.  

Καθυστέρηση από τις κρατικές ενισχύσεις για τις υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος.  

Την προηγούμενη Τετάρτη στην 5η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 
τονίστηκαν και εντοπίστηκαν τα προβλήματα των καθυστερήσεων,  

το 2ο και το 3ο ήταν και κυρίαρχα, δηλαδή ο ν. 4412/2016 και οι κρατικές 
ενισχύσεις.  

Ένα χρόνο, δύο χρόνια, 28 μήνες είπε η κα Παπασιώπη, έχουμε έργο που 
καθυστερεί στην αρμόδια διεύθυνση κρατικών ενισχύσεων, για να δώσει τη 
σύμφωνη γνώμη ότι δεν νοθεύει τον ανταγωνισμό και ότι είναι υπηρεσία γενικού 
οικονομικού συμφέροντος. 

Αυτή η διαδικασία αφορά όλα τα έργα είτε του ΥΜΕΠΕΡΑΑ είτε τα 
εκχωρούμενα ακόμη και αν υποβάλλουμε μια πρόταση και πάει προς ένταξη, θα πάει 
για έλεγχο στις κρατικές ενισχύσεις κι εκεί καθυστερούμε, κολλάμε, πολύ σημαντικό. 

Δεν πρέπει να το λύσουμε ;  
Τεράστιο θέμα, εκεί έχουν κολλήσει τα πράσινα σημεία.  
Από πέρυσι κύριε Υπουργέ, το είπαμε στη Θεσσαλονίκη, πάνε κι έρχονται, ξανά 

γύρισαν πίσω.  
Είναι θέμα, πρέπει να το δούμε.  
Καθυστέρηση στην έκδοση των ΑΕΠΟ και των λοιπών αδειών.  
Δεν σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο και εννοώ οι δημόσιες υπηρεσίες.  
Είτε είναι οι Δήμοι, είτε είναι οι Φορείς, είτε είναι η Αποκεντρωμένη και οι 

αιρετοί θα έλεγα πολλές φορές όπου εμπλέκονται.  
Δεν μπορεί να καταθέτουμε μία ΑΕΠΟ σήμερα και μία ημέρα πριν λήξει το 

3μηνο να παίρνουμε ένα χαρτί και να λέει δώστε μου συμπληρωματικά στοιχεία για 
να κερδίσουμε άλλους 3 μήνες.  

Δεν γίνεται αυτό, και να έχουμε ΑΕΠΟ μετά από ένα χρόνο.  
Δεν γίνεται να έχουμε ενστάσεις, να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Υπηρεσίας και να μην το λαμβάνει υπόψη η 
Αποκεντρωμένη.  

Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, εάν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα των 
ΑΕΠΟ και εδώ θα πω παρακάτω ποιος πρέπει να το λύνει γιατί είναι πολλά 
συναρμόδια υπουργεία, είναι 4-5 υπουργεία, είναι οι Αποκεντρωμένες, είναι η  
Περιφέρεια, πρέπει να τα λύνουμε αυτά και δεν μπορούμε εάν έχουμε μια ΑΕΠΟ να 
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μας λέει μια άλλη υπηρεσία ότι δεν σου δίνω την άδεια εγκατάστασης γιατί 
αμφισβητώ την ΑΕΠΟ.  

Είναι κομμάτι της καθυστέρησης σημαντικό και πιστέψτε με είναι δεκάδες οι 
περιπτώσεις.  

Και δύο τινά συμβαίνουν, ή συγκρούονται οι υπηρεσίες των Φορέων με τις 
υπηρεσίες της Πολιτείας, ή το αφήνουμε και σέρνεται το πράγμα.  

Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου προδιαγραφών και χρήσης compost.  
Είναι ένα τεράστιο θέμα, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω ένα παράδειγμα 

γιατί είπα θέλω να είμαστε πρακτικοί και συγκεκριμένοι, ειδικά για το compost, για 
τη χρήση του compost.  

Μη στελεχωμένοι ΦοΔΣΑ.  
535 άτομα σε όλη την Ελλάδα τακτικό προσωπικό σε όλους τους ΦοΔΣΑ.  
2.000 άτομα χρειαζόμαστε, δεν μπορεί η Πολιτεία να αποδεσμεύσει 2.000 

προσλήψεις που είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα; Το λέμε 15 χρόνια…  
Ξέρετε ότι έχουμε Φορείς Περιφερειακούς με έργα που δεν έχουν ούτε 1 

υπάλληλο, ούτε έναν !  
Έχουμε Περιφέρειες που δεν έχουν ούτε 1!  
Και βέβαια έχουμε δεκάδες Φορείς που δεν έχουν κανέναν.  
Και αναρωτιέμαι, έχουμε αυτά τα νομοθετήματα, έχουμε τους στόχους, και 

πρέπει κάποιος μόνο τη γραφειοκρατία να εξυπηρετήσει, την αλληλογραφία να 
στείλει, αλλά δεν υπάρχει, πόσο μάλλον να παίξουν αυτόν τον ρόλο που συμφωνούμε 
κύριε Υπουργέ και πολλοί ΦοΔΣΑ το κάνουν και το ξέρετε, να υποστηρίξουν δηλαδή 
τους Δήμους γιατί και οι Δήμοι είναι ένας πολύ μεγάλος Φορέας, με πολλά 
αντικείμενα. 

Πραγματικά υπάρχουν Φορείς με τεχνογνωσία που το κάνουν.  
Όλα αυτά λοιπόν πρέπει κάποιος να τα συντονίσει.  
Έχει προβλεφθεί λοιπόν αυτό, γιατί όπως είπα στην αρχή τα έχουμε προβλέψει 

όλα.  
Έχουμε λοιπόν τη Γενική Γραμματεία. Και πιστέψτε με επειδή το βάζουμε τα 

τελευταία χρόνια σταθερά, δεν είναι ούτε προσωπικό με τον συγκεκριμένο 
Γραμματέα ούτε έχει να κάνει με το θεσμό.  

Αν δείτε το Προεδρικό Διάταγμα είναι υπερσυντονιστής όλων των Υπουργείων. 
Έχουμε πει λοιπόν ότι αυτό πρέπει να φύγει από εκεί, από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, να πάει στο τομεακό Υπουργείο που είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
όπως είναι η Γραμματεία Υδάτων, να συντονίζει πραγματικά και να λύνει 
προβλήματα.  

Πρακτικά, αν κολλάει μια ΑΕΠΟ και απευθυνθούμε στη Γενική Γραμματεία, 
πρέπει σε 5 ημέρες να μας πει είτε ότι έχετε δίκιο, με βάση την γνωμοδότηση της 
υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος είτε ότι έχετε άδικο και να λύνεται 
επιτόπου το πρόβλημα.  

Εάν δεν γίνεται αυτό πιστέψτε με θα υπάρχουν πρωτοποριακά υπουργεία 
κύριε Υπουργέ που θεσμοθετούν αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι.  
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Συμπερασματικά, επειδή είμαστε και σε μία ‘’πονηρή’’ σε παρένθεση εποχή, 
εμείς θέλουμε στο προγραμματικό λόγο των κομμάτων να υπάρχει συγκεκριμένη 
αναφορά και δέσμευση ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε 5 σημεία που εντοπίζουμε 
τα προβλήματα.  

Αυτό θα είναι ένα πολύ καλό βήμα για εμάς γιατί η επιτακτική ανάγκη σήμερα 
δεν είναι μόνο να σχεδιάζουμε αλλά και να είμαστε αποτελεσματικοί, μόνο έτσι θα 
πάμε σε μια συνολική προοπτική ανάπτυξης της χώρας.  

Και επειδή είμαι σε μία περιφέρεια, όπως ειπώθηκε, η οποία έχει έντονο 
πρόβλημα περιβαλλοντικό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ασχολούμαστε με το 15% των 
στερεών αποβλήτων, τα υπόλοιπα είναι οι άλλες κατηγορίες που δεν ασχολούμαστε 
(όπως τα βιομηχανικά και λοιπά στερεά απόβλητα), μαλώνουμε μόνο γι’ αυτά 
δηλαδή τα αστικά.  

Πάμε λοιπόν τώρα στο επιμέρους γιατί είπα ότι πρέπει να είμαστε 
συγκεκριμένοι, σαφείς και με προτάσεις, το compost.  

Όλη η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, ήδη το κάνει στις μονάδες, παράγει 
compost, είτε έχει αναερόβια είτε έχει αερόβια είτε έχει μικρή κομποστοποίηση 
(ΜΕΒΑ), είτε έχει Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), παράγει compost, ναι 
ή όχι ;  

Άρα θα έχουμε αρκετές χιλιάδες compost το επόμενο διάστημα, το οποίο 
πρέπει να δούμε τι θα το κάνουμε.  

Η ιδέα να χρησιμοποιηθεί στη γεωργία, ειδικά το προδιαλεγμένο και όχι το 
σύμμεικτο είναι πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.  

Γιατί είναι καλή ;  
Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι τα γεωργικά εδάφη είναι φτωχά σε οργανική ουσία, 

η οργανική ουσία κινείται από το 0,8 έως το 2,5%.  
Όλοι γνωρίζουμε ότι μετά από 40-50 χρόνια μονοκαλλιέργειας ιδιαίτερα του 

βαμβακιού το έδαφος έχει σκελετοποιηθεί.  
Επιβάλλεται λοιπόν να στρέψουμε το προδιαλεγμένο οργανικό compost εκεί. 
Για να δούμε όμως πώς θα πάει, γιατί ξέρετε η επιθυμία, ακόμη και η έγγραφη 

διατύπωση της επιθυμίας πρέπει να υλοποιηθεί, κι επειδή θέλουμε να είμαστε 
συγκεκριμένοι πήραμε αυτό το παράδειγμα γιατί το οργανικό είναι το 40-45% και 50% 
σε ορισμένες περιοχές, περίπου το μισό των απορριμμάτων.  

Τι κάνει σήμερα ένας αγρότης ;  
Η βασική λίπανση σε ένα κτήμα είναι το περιβόητο 11-15-15, ένα σακί 

λιπάσματος των 50 κιλών που έχει 11 μονάδες αζώτου, 15 μονάδες φωσφόρου και 15 
μονάδες καλίου, άρα για 1 στρέμμα θέλουμε 50 κιλά λέει ο γεωπόνος, για 10 
στρέμματα θέλουμε 500 κιλά.  

Έχει σημασία το μέγεθος για να δούμε τι κάνουμε στην πράξη.  
Σήμερα λοιπόν όλοι οι αγρότες της χώρας έχουν πίσω από το τρακτέρ ένα 

λιπασματοδιανομέα, το κοινώς λεγόμενο χωνί.  
Αυτό κοστίζει από 350 έως 2.000 ευρώ.  
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Κρατήστε το κόστος γιατί έχει σημασία στη μετάβαση που θα πούμε για το 
compost, και μέσα σε μισή ώρα ρίχνει τα 10 στρέμματα τα 500 κιλά ανόργανο 
λίπασμα το 11-15-15 και έχει κάνει τη λίπανσή του τη βασική.  

Η λίπανση με compost.  
Το το compost μια μέση σύνθεση έχει 2% άζωτο, 1% φώσφορο και 2% κάλιο. 
Εάν δούμε το συγκριτικό πίνακα θα διαπιστώσουμε ότι στο συμβατικό 

λίπασμα το άζωτο είναι 11 μονάδες ενώ στο compost είναι 2 μονάδες αντίστοιχα στο 
φώσφορο και το κάλιο, άρα αντί για 50 κιλά το στρέμμα ανόργανο συμβατικό 
λίπασμα χρειαζόμαστε 250 κιλά compost, άρα έχουμε ένα μεγαλύτερο μέγεθος.  

Αυτό το παράδειγμα στα 10 στρέμματα αντί για 500 κιλά που θα ρίξουμε στο 
λιπασματοδιανομέα στο συμβατικό, θέλουμε 2,5 τόνους compost.  

Πώς θα το διασπείρουμε αυτό ;  
Όχι με τον υπάρχοντα συμβατικό εξοπλισμό.  
Το κοκκώδες λίπασμα το ανόργανο σήμερα, το διασπείρει ο 

λιπασματοδιανομέας, το compost που είναι κοπριά-χώμα δεν το διασπείρει, άρα 
πρέπει να πάμε σε αλλαγή εξοπλισμού. 

Ένας τύπος για διασπορά του compost είναι μια πλατφόρμα, ένα ρυμουλκό με 
κυλιόμενο πάτο όπου διασπείρει το compost.  

Κόστος αυτού του μηχανήματος από 12.000 έως 30.000 ευρώ.  
Γιατί το λέω αυτό ;  
Σήμερα, αύριο πρέπει ν’ αναληφθεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  
Εμείς ήδη ως Περιφερειακός έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό, για το έργο της 

Φωκίδας που έχει μόνο προδιαλεγμένο και θα ξεκινήσει η λειτουργία του μέχρι τέλος 
του χρόνου και για το έργο της Θήβας που έχει και προδιαλεγμένο και σύμμεικτο, 
έχουμε σχεδιάσει να έρθουμε σε επαφή με γεωπόνους και αγρότες να κάνουμε ένα 
συμβόλαιο για να παίρνουν το compost, το οποίο πρέπει να πιστοποιηθεί κιόλας, 
έχουμε ένα κενό με την ΚΥΑ εκεί, πρέπει να το λήξουμε κι αυτό κύριε Υπουργέ, για να 
μπορέσουμε να δώσουμε διέξοδο.  

Υπάρχει όμως ένα θέμα.  
Σήμερα ο αγρότης με το αγροτικό του παίρνει 500 κιλά ανόργανο λίπασμα ή 1 

τόνο και το ρίχνει στον λιπασματοδιανομέα (στο χωνί).  
Αύριο πρέπει να έρθει σε μία μονάδα 10, 20, 50 χιλιόμετρα στην ευρύτερη 

περιοχή που δραστηριοποιείται, με ένα φορτηγό να μεταφέρει τους 2,5,   5,   10 
τόνους compost, να το εναποθέσει προσωρινά και με έναν άλλο φορτωτή να το ρίξει 
στην πλατφόρμα αυτή που θα πρέπει ν’ αγοράσει για να κάνει τη διασπορά.  

Ακόμη και αν δεχτούμε ότι θα το δώσουμε δωρεάν και κερδίσει τα 400-500 
ευρώ που κοστίζουν τα 500 κιλά ανόργανου, έχει κάποια επιπλέον κόστη. 

Επιβάλλεται λοιπόν, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να το δει τώρα, γιατί 
αυτό ήδη ξεκίνησε δειλά-δειλά σε κάποιες περιοχές αλλά πρέπει το επόμενο 
διάστημα να δει την ενίσχυση των αγροτών μέσα από τα σχέδια βελτίωσης του 
εξοπλισμού γιατί αυτό δεν γίνεται εύκολα.  
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Κι εκτός από τον εξοπλισμό πρέπει να’ αλλάξουμε και τη νοοτροπία των 
αγροτών, ότι αυτό το λίπασμα το compost θα είναι ισοδύναμο με το ανόργανο.  

Τελειώνοντας, κι επειδή με ρώτησε ένας συνάδελφος αν θα πω κάτι για το 
νόμο των ΦοΔΣΑ, θα πω κάτι τις κύριε Υπουργέ, θα δείξω μια κάρτα μόνο για τη 
διαχρονική προσπάθεια της Πολιτείας να νομοθετήσει για τους τους ΦοΔΣΑ.  

2010, ν. 3852 (Καλλικράτης) προέβλεπε 13 ΦοΔΣΑ, δεν εφαρμόστηκε ποτέ.  
2012, ν. 4071 εφαρμόσθηκε εν μέρει, πήρε 9 παρατάσεις.  
Ν. 4555 (Κλεισθένης) 19 Ιουλίου 2018, έπρεπε να είχαμε κλείσει με 

διαπιστωτικές από 19 Ιανουαρίου 2019.  
Δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει. 
Έχουν βγει μόνο 2 διαπιστωτικές πράξεις, μια για το Νομό Ηλείας και μία 

διαπιστωτική για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Ξέρετε, αυτή η 9ετής εξέλιξη της προσπάθειας της Πολιτείας να νομοθετήσει, 

εγώ πιστεύω ότι έχει ξεπεράσει ακόμη και την καθυστέρηση των ελληνικών 
δεδομένων, δηλαδή πρέπει να το κλείσουμε κάποια στιγμή.  

Γιατί δεν κλείνει ; 
Γιατί δεν βγαίνουν οι διαπιστωτικές πράξεις ;  
Γιατί παίζουμε την κολοκυθιά, εάν θα έχουμε 1, 2 ή 3 Φορείς..  
Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε χαθεί στη μετάφραση, τι είναι 

ολοκληρωμένη διαχείριση. 
 Αυτή η ιστορία κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει.  
Πραγματικά πιστεύουμε και είμαστε θετικοί σ’ ένα γόνιμο, ουσιαστικό και 

συγκεκριμένο διάλογο για να κλείσει οριστικά αυτή η εκκρεμότητα και να 
ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα, όπως είναι αυτό που αναδείξαμε, το 
compost, το οποίο είναι ένα τεράστιο θέμα και πρέπει να το δούμε γιατί σε λίγο θα 
καταλήξουμε να κάνουμε εκατοντάδες χιλιάδες τόνους compost και να το θάβουμε 
πάλι στο ΧΥΤΑ.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή διαμονή και καλές εργασίες.  


