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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
Θήβα, 20/11/2020 

Αριθ. Πρωτ.: 82 

Δ/νση:   Π. Δράκου 11 & Πινδάρου 
Τ.Κ. 32200, Θήβα   

Τηλ.:   22620 24651   
Fax:   22620 24631   
e-mail:  dyfodisa@otenet.gr    

          
 
 
 
 
 
 
 

Προς: Υπουργείο Εσωτερικών 
Υπόψη: 

- Υπουργού, κ. Θεοδωρικάκου Παναγιώτη 
- Υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Λιβάνιο 

Θεόδωρο 
- Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και 

Οργάνωσης, κ. Σταυριανουδάκη Μιχάλη 
 
Κοινοποίηση:  

- Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων, κ Γραφάκο Μανώλη 

- Μέλη Δικτύου ΦοΔΣΑ 

 

Θέμα: Αίτημα τροποποίησης πρόσκλησης χρηματοδότησης ΑΤ08 του ΥΠΕΣ 
                                       

Αναφερόμενοι στην Πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, 
συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, 
προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του 
κορωνοΐού COVID-19» η οποία απευθύνεται σε Δήμους και Περιφέρειες, υπάρχει η 
κατηγορία δράσεων «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ», η οποία 
έχει δημοσιευθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης 
και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», σας γνωρίζουμε τα εξής : 

Η αρμοδιότητα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, κατανέμεται μεταξύ των ΟΤΑ α’ βαθμού και των Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), όπως ειδικότερα προβλέπεται στα άρθρα 227 και 228 του ν. 
4555/20218. 

Από τα ίδια άρθρα προβλέπεται ότι ως προς το εύρος και την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
των ΦοΔΣΑ, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφοροποίηση που να οφείλεται στη νομική τους 
μορφή, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 225 του ίδιου νόμου, μπορεί να είναι είτε αυτή του 
Συνδέσμου των ΟΤΑ (ΝΠΔΔ) είτε αυτή της Α.Ε. των ΟΤΑ (ΝΠΙΔ). 

Σημειωτέον ότι οι ΦοΔΣΑ, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, υπάγονται στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, ασκούν αποκλειστικά αρμοδιότητες που εξυπηρετούν 
αυτοδιοικητικό σκοπό, και εφαρμόζουν τις διατάξεις του ν. 4412/2016 περί δημοσίων 
συμβάσεων, στο σύνολο των έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  τους, σύμφωνα και με την 
Οδηγία 7/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Ηδη, και κατ’ εφαρμογή του ν. 4555/2018, σε αρκετές Περιφέρειες της χώρας έχουν 
συσταθεί Περιφερειακοί ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. των ΟΤΑ, οι οποίοι είναι 
αποκλειστικά αρμόδιοι για την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του άρθρου 227 ν. 
4555/2018 στην Περιφέρειά τους. 

Σύμφωνα και με το σχετικό Παράρτημα Χ του εγκεκριμένου ΕΣΔΑ (ΦΕΚ 185/Α’/29-9-
2020), οι ΦοΔΣΑ αυτοί είναι: 
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• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ : Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. 
Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας -ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ : Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 
Ο.Τ.Α. 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ : Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΦΟΔΣΑ) 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ : Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΦΟΔΣΑ) 

 
Επίσης, σε Περιφέρειες στις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 225 του ν. 4555/2018, 

λειτουργούν περισσότεροι από έναν ΦοΔΣΑ, υφίστανται οι εξής ΦοΔΣΑ : 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ : 
➢ Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας - ΠΑ.ΔΥ.Θ. Α.Ε. 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ :  
➢ Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Χανίων Α.Ε. 

Ο.Τ.Α. - ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. 
➢ Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ : 
➢ Διαδημοτική Επιχείριση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής 

Ανάπτυξης Λέσβου - ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Λέσβου 
➢ Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Περιβαλλοντικής 

Ανάπτυξης Λήμνου - ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Λήμνου 
➢ Διαχείριση Απορριμμάτων Νοτίου Χίου - ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

 
Από το ανωτέρω Παράρτημα, προκύπτει ότι στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – 

Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου 
Αιγαίου, το σύνολο των αρμοδιοτήτων ΦοΔΣΑ ασκείται από ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της 
Α.Ε. 

Στη Θεσσαλία, τη διαχείριση των αποβλήτων των Π.Ε. Τρικάλων και Καρδίτσας ασκεί η 
ΠΑΔΥΘ Α.Ε., ενώ στην Περιφέρεια Κρήτης οι δύο από τους τρεις υφιστάμενους ΦοΔΣΑ είναι 
Α.Ε. των ΟΤΑ. 

Παρά ταύτα, χωρίς κανένα νομικό έρεισμα, και χωρίς καμία αιτιολόγηση, οι ΦΟΔΣΑ με 
τη νομική μορφή της Α.Ε. των ΟΤΑ εξαιρούνται απολύτως από τη χρηματοδότηση 
οποιασδήποτε δράσης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τους 
ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου, οι οποίοι, για τις ίδιες αρμοδιότητες, μπορούν 
να χρηματοδοτήσουν δράσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Πρόσκλησης.  

Η διάκριση αυτή εις βάρος των ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. των Ο.Τ.Α. αφήνει 
εκτός χρηματοδότησης από τη συγκεκριμένη Πρόσκληση τη συντριπτική πλειοψηφία των 
ΦοΔΣΑ, και το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, χωρίς να υπάρχει καμία προφανής αιτία. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι ΦοΔΣΑ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, ασκούν 
τις ίδιες συγκεκριμένες αρμοδιότητες, διακριτά από τις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.  

Η απαγόρευση χρηματοδότησης μόνο των ΦοΔΣΑ με τη μορφή της Α.Ε., για 
αρμοδιότητες αποκλειστικής αρμοδιότητάς τους, δεν έχει καμία απολύτως λογική, έρχεται σε 
ευθεία αντίθεση με το άρθρο 4.2 του Συντάγματος, αφού χωρίς νόμιμη αιτία αντιμετωπίζει 
δυσμενώς τους ΦοΔΣΑ με τη μορφή της Α.Ε. των Ο.Τ.Α. σε σχέση με τους ΦοΔΣΑ με τη μορφή 
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του Συνδέσμου, για θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας και των δύο, και υπονομεύει 
ουσιαστικά κάθε προσπάθεια υλοποίησης των στόχων του ΕΣΔΑ και των ΠΕΣΔΑ, αφού 
αποκλείει από την υλοποίηση έργων τους μοναδικούς αρμόδιους για την υλοποίησή τους. 

Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε για την άμεση επανεξέταση, διόρθωση και 
επαναδημοσίευση της πρόσκλησης ΑΤ08 με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, 
συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, 
προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του 
κορωνοΐού COVID-19». 

 

 

Με εκτίμηση, 

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
                ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΔΣΑ                                                  ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΔΣΑ  
 
 
 
 
                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ                                             ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ 
                       Δήμαρχος Δωρίδας                                   Γεν. Δ/ντής ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ 

 
                


