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Αξιότιµε κ. Υ̟ουργέ, 

Σε συνέχεια της µε αριθ. ̟ρωτ. 94316/7081/18.12.2018 ε̟ιστολής σας µε 
θέµα: «Ανακύκλωση και διαχείριση α̟ορριµµάτων» και  της µε αριθ.̟ρωτ. 
510/18/03.01.2019 µε θέµα: «Ρυθµίσεις για την τιµολογιακή ̟ολιτική της 
διαχείρισης των α̟ορριµµάτων µε κίνητρα για την ανακύκλωση, την διαλογή 
στην ̟ηγή και την κυκλική οικονοµία», σας γνωρίζουµε ότι η ΚΕ∆Ε έχει 
̟ρογραµµατίσει συνεδρίαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου την Τετάρτη 
9/1/2019, στην ο̟οία σας καλούµε να ̟αραβρεθείτε στις 14:00. 

 
Το θέµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης των α̟ορριµµάτων, της 

ανακύκλωσης καθώς και το θεσµικό ̟λαίσιο των Φο∆ΣΑ είναι µείζονα 
θέµατα τα ο̟οία α̟ασχολούν το σύνολο της Το̟ικής Αυτοδιοίκησης Α΄ 
βαθµού. 

 
Σε όλα τα ̟ροαναφερόµενα θέµατα η ΚΕ∆Ε έχει εκφράσει διαχρονικά 

τη θέση της, τις ̟ερισσότερες φορές µε οµόφωνες α̟οφάσεις της. 
 
∆υστυχώς, σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις η Πολιτεία νοµοθετεί χωρίς να 

λαµβάνει υ̟όψη τη θέση της Αυτοδιοίκησης, µε α̟οτέλεσµα να 
δηµιουργούνται τετελεσµένα και αδιέξοδα.  

 
Μάλιστα, ιδίως ως ̟ρος το ζήτηµα του εκσυγχρονισµού του θεσµικού 

̟λαισίου λειτουργίας των Φο∆ΣΑ, η ΚΕ∆Ε κατέθεσε ̟λήρη και 
ολοκληρωµένη ̟ρόταση, οµόφωνα εγκεκριµένη α̟ό το ∆ιοικητικό της 
Συµβούλιο, την ο̟οία ε̟εξεργάστηκε ε̟ί µακρόν σε αγαστή συνεργασία µε 
τους ∆ήµους – µέλη της και τους Φο∆ΣΑ, σε ̟ανελλήνιο ε̟ί̟εδο.  

 
Η ̟ρόταση αυτή, αν και αρχικά έτυχε θετικής αντα̟όκρισης, εν τέλει 

δεν έγινε α̟οδεκτή, για λόγους ̟ου ουδέ̟οτε αναλύθηκαν, τα δε συναρµόδια 
Υ̟ουργεία ̟αρουσίασαν την α̟οδοχή δευτερευόντων σηµείων της ̟ρότασής 
µας, ως δήθεν α̟οτέλεσµα διαλόγου. 

 



Ήδη, κατά τη διάρκεια εφαρµογής του εν τέλει νοµοθετηθέντος θεσµικού 
̟λαισίου, ανακύ̟τουν όλα τα ̟ροβλήµατα ̟ου κατά το στάδιο της 
διαβούλευσης είχε έγκαιρα και εύστοχα ε̟ισηµάνει η ΚΕ∆Ε, µε α̟οτέλεσµα 
την έξαρση το̟ικιστικών αντι̟αραθέσεων, ενώ χάνεται ̟ολύτιµος χρόνος 
υλο̟οίησης έργων κρίσιµων για την ε̟ίλυση του ̟ροβλήµατος διαχείρισης 
των α̟οβλήτων. 

 
Για το λόγο αυτό, µε α̟όφαση ̟ου έλαβε το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο 

κατά τη συνεδρίαση της  14-12-2018, η ΚΕ∆Ε ζήτησε την άµεση α̟όσυρση των 
άρθρων 225-247 του νόµου 4555/2018, και την εφαρµογή των ̟ροτάσεων της 
Αυτοδιοίκησης.  

 
Η α̟όσυρση των ανωτέρω διατάξεων α̟οτελεί α̟οδεδειγµένα ̟λέον 

α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για την ολοκλήρωση ενός α̟οτελεσµατικού και 
κοινά α̟οδεκτού θεσµικού ̟λαισίου λειτουργίας των Φο∆ΣΑ, αλλά 
εξακολουθεί να είναι η µία ̟αράµετρος του όλου ζητήµατος. 

 
Σηµαντικότερη όµως ̟αράµετρος είναι αυτή της ̟αροχής των 

εργαλείων ̟ρος την Το̟ική Αυτοδιοίκηση, ̟ροκειµένου να ε̟ιτευχθούν οι 
φιλόδοξοι στόχοι ̟ου έχουν τεθεί. 

 
Αυτά τα εργαλεία δυστυχώς δεν έχουν δοθεί στην Το̟ική Αυτοδιοίκηση 

µε ευθύνη της Πολιτείας.  
 
Αντ’ αυτού, η Το̟ική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθµού α̟ειλείται µε ̟ρόστιµα 

σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν ε̟ιτευχθούν οι στόχοι ̟ου τίθενται α̟ό τη νοµοθεσία. 
 
Θεωρώντας ότι η συµµετοχή σας σε αυτή τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ΚΕ∆Ε θα α̟οτελέσει µια ̟ρώτη ̟ροσ̟άθεια εκ νέου 
̟ροσέγγισης των ̟ροβληµάτων ̟ου έχει αναδείξει η ΚΕ∆Ε στο ̟λαίσιο της 
α̟όφασης του ∆.Σ. της 14-12-2018, φιλοδοξούµε να έχουµε τη δυνατότητα 
µέσα α̟ό µια γόνιµη συζήτηση να ̟ροωθήσουµε και ε̟ιλύσουµε τα βασικά 
̟ροβλήµατα ̟ου α̟ασχολούν την Το̟ική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθµού στο 
ζήτηµα της διαχείρισης των α̟ορριµµάτων. 
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