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Θέμα: Ενημέρωση για την Συνάντηση του ΔΣ του Δικτύου ΦοΔΣΑ με τον ΓΓΣΔΑ 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου ΦοΔΣΑ συναντήθηκε με τον 

Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, κ. Γραφάκο Μανώλη.  

Κατά τη συνάντηση το Δίκτυο έθεσε προς συζήτηση σειρά θεμάτων, όπως τροποποίηση άρθρων 

του ν. 4555/2018, προκειμένου να δοθούν άμεσα λύσεις σε προβλήματα όπως η πρόσληψη 

προσωπικού από τους ΦοΔΣΑ, η κατασκευή και λειτουργία των Πράσινων Σημείων και από τους 

ΦοΔΣΑ, η διευκρίνιση της νομοθεσίας περί αμοιβών των Προέδρων/Αντιπροέδρων/Διευθυνόντων 

Συμβούλων στους ΦοΔΣΑ ΑΕ, οι διαδικασίες ανάδειξης των διοικητικών οργάνων των ΦοΔΣΑ, η 

διαδικασία αναμόρφωσης προϋπολογισμού στους ΦοΔΣΑ ΑΕ, η τροποποίηση του Ν. 4412/2016 για 

τις επιτροπές αξιολόγησης στους διαγωνισμούς, και άλλα. 

Στη συνάντηση ο ΓΓ μας ενημέρωσε ότι πρόθεση της Γ.Γ είναι να προωθήσει το αμέσως επόμενο 

διάστημα, τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου με 

στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ΦοΔΣΑ.  

Όσον αφορά την εφαρμογή του περιβαλλοντικού τέλους, η Γ.Γ μας ενημέρωσε ότι θα εξετάσει 

άμεσα το θέμα της αναστολής του, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος σύνταξης ενός 

ολοκληρωμένου πλαισίου, σε συνδυασμό με τις υπό κατασκευή μονάδες. 

Για τον κανονισμό τιμολόγησης η άποψη της Γ.Γ είναι ότι ο κανονισμός τιμολόγησης είναι 

αρμοδιότητα κάθε ΦοΔΣΑ και θα πρέπει να συντάσσεται από τον ίδιο. 

Όσο αφορά το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων αναμένεται η τροποποίηση της εφαρμογής του 

ΗΜΑ προκειμένου οι ΦοΔΣΑ να καταχωρούν τις ποσότητες των απορριμμάτων των Δήμων για 

λογαριασμό τους. 

Ειδικότερα για τους νησιωτικούς ΦοΔΣΑ το Υπουργείο σε συνεργασία με την Γ.Γ εξετάζει την 

συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των νησιών στην 

διαχείριση των απορριμμάτων.   

Επίσης η Γ.Γ Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ζήτησε από το 

Δίκτυο των ΦοΔΣΑ να υποβάλει στη ΓΓ προτεινόμενες Νομοθετικές Ρυθμίσεις για τους ΦοΔΣΑ 

προκειμένου να εξεταστούν από την ΓΓ και να προωθηθούν μετά από αξιολόγηση στο παραπάνω 

Σχέδιο Νόμου.  

Το Δίκτυο ΦοΔΣΑ κλήθηκε να συνδράμει για την επίσπευση των έργων διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων προκειμένου εντός της διετίας να έχουν συμβασιοποιηθεί όλα τα έργα που αφορούν 
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κυρίως τις εγκαταστάσεις ΜΕΑ/ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ καθώς και τις ενδεχόμενες αναβαθμίσεις αυτών αφού την 

επόμενη προγραμματική περίοδο δεν θα είναι επιλέξιμα με δημόσια χρηματοδότηση.     

Για το μείζον ζήτημα της εξάλειψης των Ενεργών ΧΑΔΑ, ζητήθηκε από το Δίκτυο ΦοΔΣΑ και τους 

ΦοΔΣΑ που το απαρτίζουν να συμβάλλουν με κάθε τρόπο και ειδικότερα στην παραλαβή των 

απορριμμάτων από Φορείς οι οποίοι δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις για την ασφαλή διάθεση των 

απορριμμάτων.  

Όσο αφορά την επικαιροποίηση των ΕΣΔΑ/ΠΕΣΔΑ, το επόμενο διάστημα (ίσως εντός Δεκεμβρίου) 

να υπάρχει ο  ανάδοχος που θα αναλάβει την επικαιροποίηση του ΕΣΔΑ, το οποίο θα είναι συνεκτικό 

και λειτουργικό με ρεαλιστικούς στόχους. Οι ΦοΔΣΑ θα προχωρήσουν άμεσα στην αναθεώρηση των 

ΠΕΣΔΑ, τα οποία θα είναι συνοπτικά και σύμφωνα με συγκεκριμένο οδηγό σύνταξης, προκειμένου να 

ενσωματωθούν στη συνέχεια στο ΕΣΔΑ.  

Τέλος ζητήθηκε να υπάρχει συνεχής επικοινωνία της Γραμματείας με το Δίκτυο ΦοΔΣΑ με σκοπό να 

εντοπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΦοΔΣΑ και να προωθηθούν προς την  ΓΓ για 

επίλυση.  

Το Δίκτυο το επόμενο διάστημα θα βρίσκεται σε μια διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με το 

σύνολο των εμπλεκομένων μερών, προκειμένου να συμβάλει στην επίσπευση των έργων διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων καθώς και στην αποτελεσματική λύση όλων των προβλημάτων για την ορθή 

διαχείριση των έργων. Σε αυτήν την προσπάθεια καθοριστική είναι η συμβολή του συνόλου των  

μελών του Δικτύου. 

Για κάθε εξέλιξη θα σας κρατούμε ενήμερους. 

 

Με εκτίμηση, 

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
                ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΔΣΑ                                                  ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΔΣΑ  
 
 
 
 
                ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΔΑΡΗΣ                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ 
            Δ/ντής ΦοΔΣΑ Ζακύνθου                                Γεν. Δ/ντής ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ 

 
                                                                                                 


