
1 

 

  

Θήβα, 24/05/2019 
Αριθ. Πρωτ.:  111

Δ/νση: Π. Δράκου 11 & Πινδάρου 
Τ.Κ. 32200, Θήβα   
Τηλ.: 22620 24651  
Fax:  22620 24631   
e-mail:  dyfodisa@otenet.gr    

 
 

Προς  
Μέλη Δικτύου ΦοΔΣΑ 

 
Κοινοποίηση  
- Υπουργείο Εσωτερικών 
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
 

Θέμα: «Ερωτήματα-απαντήσεις σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ για τον 

κανονισμό τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ» 

 

 
Μετά από αίτημα του Δικτύου των ΦοΔΣΑ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 

Μαΐου 2019 συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας με αντικείμενο την 
εφαρμογή του «Κανονισμού τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ» σύμφωνα με την ΚΥΑ  αριθ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930, ΦΕΚ 1277/15 Απριλίου 2019 (τεύχος δεύτερο). 

Με το υπ΄ αριθ. 96/14.05.2019 το Δίκτυο είχε στείλει στα συναρμόδια Υπουργεία 
σειρά ερωτημάτων, προκειμένου να εφαρμοσθεί η προαναφερόμενη ΚΥΑ. 

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν συνάδελφοι από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
στελέχη που έχουν επεξεργασθεί την ΚΥΑ καθώς και η Νομική Υπηρεσία. 

Από τα συναρμόδια Υπουργεία συμμετείχαν στελέχη των Υπουργείων 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών. 

Το πρωταρχικό ερώτημα που τέθηκε ήταν από ποιους ΦοΔΣΑ θα συνταχθεί ο 
Κανονισμός τιμολόγησης, δεδομένου ότι ο Ν. 4555/2019 για τους ΦοΔΣΑ θα έπρεπε να 
είχε ενεργοποιηθεί με την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων από τις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις από τις 19 Ιανουαρίου 2019, γεγονός το οποίο δεν έχει γίνει. 

Ειδικότερα παραθέτουμε το ερώτημα όπως αυτό κατατέθηκε καθώς και την 
απάντηση που μας δόθηκε: 

 
Ερώτημα: Η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ 1277/15.04.2019) στο άρθρο 1 

αναφέρει: 
«1.Αντικείμενο της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των γενικών κανόνων 

τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2939/2001 όπως ισχύει και 
σύμφωνα με το άρθρο 237 του ν. 4555/2018 για τον προσδιορισμό των εισφορών και 
τελών που καταβάλλονται από του Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού προς τον οικείο ΦοΔΣΑ ανά 
παρεχόμενη υπηρεσία από αυτόν. 
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2.Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στο σύνολο των ΦοΔΣΑ που έχουν συσταθεί σε 
δήμους της ηπειρωτικής χώρας συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης, ανεξαρτήτως 
νομικής μορφής.»  

Η παράγραφος 2 του άρθρου 237 του Ν. 4555/2018 αναφέρει: «Το ετήσιο κόστος 
διαχείρισης, σε επίπεδο διαχειριστικής ενότητας, καθορίζεται με απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ και βάσει αυτού προσδιορίζεται σε ετήσια βάση το 
κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευρώ/τόνο.» 

Δεδομένου ότι δεν έχουν εκδοθεί διαπιστωτικές πράξεις από τις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις, προκειμένου να καθορίσουν τον αριθμό των ΦοΔΣΑ σε κάθε Περιφέρεια, το 
ερώτημα που προκύπτει είναι πως θα συνταχθεί ο κανονισμός τιμολόγησης και από 
ποιόν ΦοΔΣΑ; Από αυτούς που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν, σύμφωνα με τον Ν. 
3536/2007 ή τον Ν. 4071/2012; 

Απάντηση: Ο Κανονισμός τιμολόγησης θα εφαρμοστεί από τους ΦοΔΣΑ όπως 
προβλέπει ο Ν. 4555/2019, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις. 

 
 
Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από πλευράς των μελών 

του Δικτύου ΦοΔΣΑ τα οποία και παραθέτουμε με τις συγκεκριμένες διευκρινήσεις που 
δόθηκαν: 

α) Ερώτημα: Σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 4 της ανωτέρω ΚΥΑ, προκειμένου να 
πιστοποιηθούν τα στοιχεία που δηλώνονται στον κανονισμό τιμολόγησης, οι ΦοΔΣΑ 
μπορούν να κάνουν χρήση των στοιχείων που καταχωρούνται στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Αποβλήτων – ΗΜΑ. Δεδομένου όμως ότι οι ΦοΔΣΑ κατά την είσοδό τους στο 
σύστημα ΗΜΑ έχουν πρόσβαση μόνο στα στοιχεία που οι ίδιοι καταχωρούν και όχι στα 
στοιχεία που καταχωρούν άλλοι φορείς, μεταξύ των οποίων και οι Δήμοι - μέλη τους, 
παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τον τρόπο με τον οποίο οι ΦοΔΣΑ θα λαμβάνουν τα 
απαραίτητα στοιχεία από το ΗΜΑ και τον τρόπο πιστοποίησης τους. Πρόκειται να 
διαμορφωθεί το σύστημα ΗΜΑ έτσι, ώστε οι ΦοΔΣΑ να μπορούν να έχουν πρόσβαση 
στα καταχωρημένα στοιχεία των Δήμων Μελών τους, ή θα λαμβάνουν υπόψη τους τα 
δηλωθέντα από τον κάθε Δήμο στοιχεία μετά από την μεταξύ τους επικοινωνία ή 
ακόμα αναζητώντας κάποια από αυτά από τα ΣΕΔ; Επίσης, δεδομένου ότι, όπως 
προκύπτει από το συγκεκριμένο άρθρο της ΚΥΑ, οι ΦοΔΣΑ μπορούν να λαμβάνουν 
αυτά τα στοιχεία πιστοποίησης από διαφορετικές πηγές (όπως για παράδειγμα το 
ΗΜΑ, το κάθε Δήμο, τα ΣΕΔ), υπάρχει κάποια ιεράρχηση στην αναζήτηση για 
πιστοποίηση των στοιχείων αυτών από τους ΦοΔΣΑ σε περίπτωση που προκύψουν 
αποκλίσεις των συγκεκριμένων στοιχείων μεταξύ των πηγών (ΗΜΑ, Δήμος, ΣΕΔ κτλ); 
Σχετικά με το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης 
αποβλήτων πότε προβλέπεται να ενεργοποιηθεί ώστε να καταχωρούνται τα στοιχεία 
που προβλέπει η ΚΥΑ; Οι ΦοΔΣΑ θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που 
δηλώνουν οι ΟΤΑ ή τρίτοι (ΣΕΔ κλπ) στο συγκεκριμένο σύστημα, και να κάνουν χρήση 
τους, για την εφαρμογή της ΚΥΑ; 

Απάντηση: Θα γίνει χρήση της πλατφόρμας του ΗΜΑ από τους ΦοΔΣΑ 
προκειμένου να ληφθούν τα απαιτούμενα στοιχεία των Δήμων μελών για την 
σύνταξη του κανονισμού τιμολόγησης. Το ΥΠΕΝ έχει διαμορφώσει το σύστημα του 
ΗΜΑ προκειμένου οι ΦοΔΣΑ να έχουν πρόσβαση στα καταχωρημένα στοιχεία των 
Δήμων-Μελών τους.  
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Για να αποκτήσουν πρόσβαση οι ΦοΔΣΑ στο ΗΜΑ για τα στοιχεία των Δήμων 
μελών τους θα πρέπει να ορισθούν οι εκπρόσωποι (ένα για κάθε ΦΟΔΣΑ). Για τον  
εκπρόσωπο που θα υποδειχθεί θα πρέπει να αποσταλούν τα στοιχεία του (Όνομα, 
Επώνυμο, θέση στο ΦοΔΣΑ, Δ/νση, ειδικότητα, τηλέφωνο εργασίας, email) στη Δ/νση 
Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων του ΥΠΕΝ (email: 
e.kampragou@prv.ypeka.gr ), προκειμένου η υπηρεσία του ΥΠΕΝ να προβεί στις 
αναγκαίες ενέργειες. 

Εκτός της προαναφερόμενης πρόσβασης, το ΥΠΕΝ προτίθεται να παρέχει τη 
σχετική υποστήριξη με την αποστολή εγχειριδίου χρήσης του ΗΜΑ και επιπρόσθετα  
μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή και επίδειξης της χρήσης του ΗΜΑ στα γραφεία 
του ΥΠΕΝ (Πατησίων 147, Αθήνα). 
 

β) Ερώτημα: Στο αρ. 2 της ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπεται ότι ο κανονισμός τιμολόγησης 
των ΦοΔΣΑ προσδιορίζει την ετήσια εισφορά των ΟΤΑ Ά βαθμού και στο αρ. 3 της ΚΥΑ 
δίνεται η μεθοδολογία και οι μαθηματικοί τύποι για τον τρόπο υπολογισμού της 
εισφοράς του κάθε ΟΤΑ μέλους του ΦοΔΣΑ.  

Ως προς το μαθηματικό τύπο, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη τα εξής: 
Σύμφωνα με το άρθρο 243 του ν.4555/2018, για να υπολογιστεί το αντισταθμιστικό 

όφελος 1% κατ’ ελάχιστο επί των εσόδων του ετήσιου προϋπολογισμού του ΦοΔΣΑ 
υπέρ ενός ΟΤΑ που φιλοξενεί έργα επεξεργασίας ΑΣΑ, λαμβάνονται υπ’ όψη τα έσοδα 
από την ετήσια εισφορά όλων των ΟΤΑ. Το αρ. 237 παρ. 3 του ν.4555/2018 λαμβάνει 
υπόψη το ποσό αυτό του αντισταθμιστικού οφέλους για τον προσδιορισμό του ετήσιου 
κόστους διαχείρισης του ΦοΔΣΑ. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, από το ετήσιο κόστος 
διαχείρισης του ΦοΔΣΑ προσδιορίζεται η Ενιαία Τιμή Αναφοράς (ΕΤΑ) η οποία 
μερίζεται ως ετήσια εισφορά σε όλους τους Δήμους - μέλη του ΦΟΔΣΑ, με βάση τις 
ποσότητες απορριμμάτων τους. Δεν υπάρχει καμία διάκριση ως προς τους Δήμους που 
δικαιούνται να εισπράξουν το αντισταθμιστικό όφελος. Με αυτό τον τρόπο, ένας Δήμος 
που φιλοξενεί εγκαταστάσεις στην περιοχή ευθύνης του, εισφέρει μέρος του ποσού 
που αντιστοιχεί στο αντισταθμιστικό όφελος που δικαιούται. Αν μάλιστα η συμμετοχή 
του Δήμου στο κόστος διαχείρισης του ΦοΔΣΑ είναι μεγάλη (δηλαδή αν ο ΧΥΤΑ είναι 
οριοθετημένος στην περιοχή ευθύνης μιας μεγαλούπολης και εξυπηρετεί και κάποιους 
πολύ μικρότερους Δήμους), τότε στην πραγματικότητα ο ίδιος ο Δήμος καλύπτει το 
μεγαλύτερο μέρος του αντισταθμιστικού οφέλους που δικαιούται να εισπράξει από το 
ΦΟΔΣΑ.  

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν θα υπάρξει κάποιος τρόπος υπολογισμού της 
ετήσιας εισφοράς, ώστε το αντισταθμιστικό όφελος του άρθρου 243 του ν.4555/2018 
να μην καταβάλλεται στο ΦοΔΣΑ και από το Δήμο που δικαιούται να το εισπράξει.  

Απάντηση: Όλοι οι Δήμοι-Μέλη του ΦοΔΣΑ εισφέρουν στο ποσό του 
αντισταθμιστικού οφέλους προς τον Δήμο που φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις 
ανεξαιρέτως (ακόμα και ο Δήμος που φιλοξενεί την εγκατάσταση).    

 
γ) Ερώτημα: Στο άρθρο 237 παρ. 2 του ν.4555/2018 προβλέπεται ότι το κόστος 

διαχείρισης επαναπροσδιορίζεται με βάση απολογιστικά στοιχεία, ενώ και οι 
αποκλίσεις συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό του κόστους διαχείρισης. Αυτό 
αποτελεί βασική προϋπόθεση της τιμολογιακής πολιτικής προκειμένου να 
εφαρμόζονται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και η αρχή της ανταποδοτικότητας και 
της διαφάνειας.   
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Οι αποκλίσεις που προκύπτουν από την διαφορά των προϋπολογιστικών στοιχείων 
σε σχέση με τα απολογιστικά στοιχεία, τόσο των ποσοτήτων απορριμμάτων διαχείρισης 
όσο και του κόστους διαχείρισης του ΦοΔΣΑ, είναι διαφορετικές για κάθε Δήμο μέλος 
του ΦοΔΣΑ, και επιβαρύνουν ή ελαφρύνουν αντίστοιχα την τελική προσδιοριζόμενη 
εισφορά, διακριτά για κάθε Δήμο.  

Δεδομένου ότι οι αποκλίσεις αυτές ανά Δήμο δεν αποτελούν υπολογισμένο στοιχείο 
με βάση την μεθοδολογία της ΚΥΑ για τον προσδιορισμό της εισφοράς των ΟΤΑ, πώς 
θα συμπεριληφθούν στο προσδιοριζόμενο ποσό της ετήσιας εισφοράς για το κάθε 
Δήμο διακριτά; 

Απάντηση: Ο τύπος της ΚΥΑ δεν συμπεριλαμβάνει τις αποκλίσεις που προκύπτουν 
από τα απολογιστικά στοιχεία οπότε μετά τον προσδιορισμό της ετήσιας εισφοράς 
σύμφωνα με τον τύπο και την μεθοδολογία της ΚΥΑ, θα πρέπει να προστεθούν ή να 
αφαιρεθούν αντίστοιχα οι αποκλίσεις που προκύπτουν προκειμένου να 
προσδιοριστεί η ετήσια εισφορά διακριτά για κάθε Δήμο.  

   
δ) Ερώτημα: Στο πίνακα 1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ ο συντελεστής διαβάθμισης ανά 

υπηρεσία είναι μικρότερος ή ίσος ενός ποσού για τα τιμολόγια 3α, 3β, 3γ και 4 του 
πίνακα. Ως προς τα τιμολόγια αυτά, μπορεί ένας ΦοΔΣΑ να μηδενίσει τους 
συγκεκριμένους συντελεστές διαβάθμισης ώστε να μην λαμβάνονται υπόψη οι 
συγκεκριμένες υπηρεσίες στον προσδιορισμό της ετήσιας εισφοράς κάθε Δήμου; 

Απάντηση: Ο ΦοΔΣΑ μπορεί να μηδενίσει τους παραπάνω συντελεστές. 
 
ε) Ερώτημα: Στο πίνακα 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ, στις περιπτώσεις επίδοσης των ΟΤΑ 

αναφέρονται ως στοιχείο υπολογισμού οι συνολικές ποσότητες ΑΣΑ που διαχειρίζεται 
ο ΟΤΑ (το οποίο είναι στοιχείο που γνωρίζει αποκλειστικά ο κάθε ΟΤΑ). Σε περίπτωση 
που δεν  διατεθεί έγκαιρα στο ΦοΔΣΑ το στοιχείο αυτό από κάποιο Δήμο και δεν 
μπορεί επίσης ο ΦοΔΣΑ να αντλήσει το στοιχείο αυτό απευθείας ο ίδιος από το ΗΜΑ, 
με ποιο τρόπο θα μπορεί να προσδιορίσει τον βαθμό επίδοσης του συγκεκριμένου 
ΟΤΑ, ώστε στη συνέχεια να προσδιορίσει την ετήσια εισφορά όλων των Δήμων μελών 
του;  

Απάντηση: Θα πρέπει ο ΟΤΑ να καταχωρεί τα στοιχεία στο ΗΜΑ και ο ΦοΔΣΑ 
έπειτα θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο ΗΜΑ για να αντλεί απευθείας τα 
απαιτούμενα στοιχεία για την σύνταξη του κανονισμού τιμολόγησης (σύμφωνα με 
την απάντηση του ερωτήματος α). 

 
στ) Ερώτημα: Στο αρ. 2 της ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπεται ότι ο κανονισμός τιμολόγησης 

των ΦοΔΣΑ προσδιορίζει την πλήρη ανάκτηση του ετήσιου κόστους διαχείρισης των 
ΦοΔΣΑ ενώ το προσδιοριζόμενο ποσό αποτελεί το βασικό στοιχείο της εφαρμογής του 
μαθηματικού τύπου υπολογισμού της εισφοράς των ΟΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
ΚΥΑ. Για τον προσδιορισμό όμως του ετήσιου κόστους διαχείρισης του ΦοΔΣΑ 
απαιτείται η έγκριση του προϋπολογισμού του φορέα προκειμένου να γίνει η ανάλυση 
των εσόδων και εξόδων του ΦοΔΣΑ.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει οι ΦοΔΣΑ να εγκρίνουν τους ετήσιους 
προϋπολογισμούς τους από τα διοικητικά τους όργανα (Δ.Σ. για τους Συνδέσμους, Γ.Σ. 
για τις ΑΕ των ΟΤΑ) πριν την αποστολή από το πρόεδρο του ΦοΔΣΑ του σχεδίου 
καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής δηλαδή πριν τις 30/6 κάθε έτους; 



5 

 

Απάντηση: Δεν είναι απαραίτητη η ψήφιση του προϋπολογισμού πριν τις 30/6 
από τα διοικητικά όργανα του ΦΟΔΣΑ.  

 
ζ) Ερώτημα: Στα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία του Παραρτήματος της ΚΥΑ, 

συμπεριλαμβάνονται και οι ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών του κάθε Δήμου που 
προκύπτουν μετά από την διαλογή τους από τα ΚΔΑΥ. Η ποσότητα αυτή είναι η 
διαφορά μεταξύ των συνολικών ετήσιων ποσοτήτων που συλλέγονται από τους Δήμους 
(ή σε συνεργασία με ΦοΔΣΑ ή φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης), και του υπολείμματος 
που προκύπτει μετά την επεξεργασία τους από τα ΚΔΑΥ. Υπάρχουν περιπτώσεις στις 
οποίες οι ΦοΔΣΑ πραγματοποιούν αποκομιδή αποβλήτων συσκευασιών των Δήμων 
μελών τους, στις οποίες είτε για λόγους οικονομίας γίνονται κοινά δρομολόγια 
αποκομιδής μεταξύ των Δήμων μελών, είτε υπάρχει ενιαία μεταφόρτωση των 
αποβλήτων συσκευασιών από τους Δήμους μέλη του ΦοΔΣΑ στους ΣΜΑ (χωρίς να 
προηγείται ζύγιση), με αποτέλεσμα οι εισερχόμενες ποσότητες που καταγράφονται 
από τα ΚΔΑΥ να αναγράφονται ως εισερχόμενες ποσότητες του ΦοΔΣΑ και όχι ως 
εισερχόμενες ποσότητες του κάθε Δήμου. Τα στοιχεία εισερχομένων που δίνονται από 
το ΚΔΑΥ αναφέρουν την ετήσια ποσότητα που παρέδωσε ο ΦοΔΣΑ στο ΚΔΑΥ με τον 
οποίο συνεργάζεται κατ’ υπόδειξη και βάση σύμβασης με την ΕΕΑΑ ΑΕ. Τα στοιχεία 
αυτά μπορεί να αφορούν ποσότητες από δύο ή περισσότερους Δήμους. Πώς θα γίνει ο 
επιμερισμός αυτών των εισερχόμενων ποσοτήτων που αντιστοιχούν σε κάθε Δήμο, 
όταν το ΚΔΑΥ δίνει ενιαία ποσότητα λόγω του τρόπου συλλογής που γίνεται για αυτούς 
τους Δήμους από τους ΦοΔΣΑ;  

Επίσης, οι ποσότητες υπολείμματος των αποβλήτων συσκευασιών προκύπτουν ως 
ποσοστό επί των συνολικά εισερχομένων στο ΚΔΑΥ ποσοτήτων συσκευασιών. Το 
ποσοστό αυτό είναι ενιαίο και κοινό για κάθε Δήμο που εξυπηρετείται από αυτό το 
ΚΔΑΥ. Με αυτό τον τρόπο υπολογισμού του υπολείμματος, όλοι οι Δήμοι που 
εξυπηρετούνται από το ίδιο ΚΔΑΥ έχουν το ίδιο ποσοστό υπολείμματος των 
απορριμμάτων τους (πχ. 40%) ανεξάρτητα από δράσεις ευαισθητοποίησης και 
προσπάθεια που γίνεται από κάθε Δήμο διακριτά για την καθαρότητα των 
απορριμμάτων τους. Στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλη καθαρότητα των 
εισερχομένων (π.χ.  πάνω από 80%) από κάποιους Δήμους και μικρή καθαρότητα στα 
εισερχόμενα (π.χ. κάτω από 40%) κάποιων άλλων Δήμων, η πρώτη προαναφερόμενη 
κατηγορία Δήμων επιβαρύνεται με επιπλέον εισφορά από τον ΦοΔΣΑ με βάση τις 
προβλέψεις της ΚΥΑ και η δεύτερη κατηγορία Δήμων ελαφρύνεται αντίστοιχα εις 
βάρος των Δήμων της πρώτης κατηγορίας. Οι ΦοΔΣΑ και οι Δήμοι θα λάβουν υπ’ όψη 
το συγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού του υπολείμματος των ΚΔΑΥ ως ενιαίο ποσοστό 
επί των εισερχόμενων στο ΚΔΑΥ για τον υπολογισμό της ποσότητας συσκευασιών μετά 
την επεξεργασία, ή θα ληφθούν και άλλα στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν σε μια 
πιο αξιόπιστη προσέγγιση της πραγματικής ανάκτησης που κάνει ο κάθε Δήμος για να 
μην υπάρξουν οι παραπάνω επιβαρύνσεις ή ελάφρυνσης στους Δήμους από την 
επιβολή της ετήσιας εισφοράς με βάση τις προβλέψεις της ΚΥΑ; 

Απάντηση: Οι Δήμοι θα πρέπει να απαιτήσουν από τα ΚΔΑΥ (ΕΕΑΑ) να γίνεται 
χωριστή επεξεργασία των απορριμμάτων για κάθε Δήμο, προκειμένου να μπορεί να 
υπολογιστεί το υπόλειμμα του κάθε Δήμου χωριστά. Σύμφωνα με την ενημέρωση 
που μας δόθηκε θα γίνει προσπάθεια ώστε τις επόμενες ημέρες να δοθούν τα 
στοιχεία ποσοτήτων και υπολείμματος των ΚΔΑΥ ανά Δήμο στους ΦοΔΣΑ από τα ΣΕΔ 
(ΕΕΑΑ)  
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η) Ερώτημα: Στο άρθρο 1 παρ. 3 της ΚΥΑ αναφέρεται ότι αυτή δεν εφαρμόζεται στις 

περιπτώσεις νησιωτικών Δήμων ή από νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν ως μέλη 
νησιωτικούς Δήμους. Με ποιο τρόπο θα γίνει ο κανονισμός τιμολόγησης στις 
περιπτώσεις των ΦοΔΣΑ νήσων που αποτελούν νομικά πρόσωπα των Δήμων στους 
οποίους συμμετέχουν περισσότεροι του ενός Δήμοι (πχ.  Ν. Χίος, Ν. Λέσβος, Ν. 
Κεφαλονιάς κτλ),  και ο καθορισμός της εισφοράς ανά Δήμο μέλος του προκειμένου να 
υπάρχει πλήρης ανάκτηση του ετήσιου κόστους διαχείρισης του ΦοΔΣΑ;      

Απάντηση: Η συγκεκριμένη ΚΥΑ δεν εφαρμόζεται στα νησιά. Δεν υπάρχει 
δεσμευτικό πλαίσιο για τα νησιά και επομένως θα τιμολογούν όπως τιμολογούσαν. 

   
θ) Ερώτημα: Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι συμμετέχουν στο Περιφερειακό ΦοΔΣΑ μόνο 

ως προς το σκέλος της αρμοδιότητας της σύνταξης και εκπόνησης του ΠΕΣΔΑ (αρ. 35 
παρ. 2 του ν.4042/2012) και όχι για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους, η οποία 
γίνεται είτε από τους ίδιους τους Δήμους είτε από άλλο ΦοΔΣΑ. Οι δαπάνες για την 
σύνταξη και εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ συμπεριλαμβάνονται στο προσδιορισμό του ετήσιου 
κόστους διαχείρισης του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ (αρ. 237 παρ. 3 του ν.4555/2018), 
βάσει του οποίου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ΚΥΑ, προκύπτει η Ενιαία Τιμή 
Αναφοράς του ΦοΔΣΑ η οποία επιμερίζεται αναλογικά σε όλους τους Δήμους μέλη του 
σύμφωνα με τα στοιχεία απορριμμάτων τους. Όμως, με βάση την μεθοδολογία της 
ΚΥΑ, οι συγκεκριμένοι Δήμοι θα επιμεριστούν και τα υπόλοιπα κόστη λειτουργίας του 
ΦοΔΣΑ που συμπεριλαμβάνονται στο ετήσιο κόστος διαχείρισης του ΦοΔΣΑ με 
αποτέλεσμα να επιβαρύνονται και το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων των 
άλλων Δήμων μελών του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ. 

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν ισχύει η συγκεκριμένη μεθοδολογία της ΚΥΑ για 
τον προσδιορισμό της ετήσιας εισφοράς και για τους συγκεκριμένους Δήμους που 
συμμετέχουν στο Περιφερειακό ΦοΔΣΑ μόνο για  την σύνταξη και εκπόνηση του 
ΠΕΣΔΑ, ή αν προβλέπεται άλλος τρόπος υπολογισμού. 

Απάντηση: Θα εξεταστεί στην πορεία ο τρόπος προσδιορισμού της εισφοράς των 
συγκεκριμένων Δήμων.  

(Πρόταση του Δικτύου είναι μέχρι να δοθεί ο τρόπος προσδιορισμού της εισφοράς 
των συγκεκριμένων Δήμων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη διακριτά από το ΦοΔΣΑ η 
περίπτωση αυτή κατά την σύνταξη της τιμολογιακής πολιτικής για τον προσδιορισμό 
της εισφοράς). 

 
ι) Ερώτημα: Σε ένα ΦοΔΣΑ συμμετέχουν τόσο Δήμοι οι οποίοι λειτουργούν μόνοι 

τους και με δικό τους κόστος το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 
σύμφωνα με  το αρ. 228 παρ. 2γ του ν.4555/2018, όσο και Δήμοι των οποίων η 
μεταφόρτωση των απορριμμάτων γίνεται από ΣΜΑ που διαχειρίζεται ο ΦοΔΣΑ, ο 
οποίος συμπεριλαμβάνει το κόστος λειτουργίας του ΣΜΑ στο συνολικό ετήσιο κόστος 
του. Με βάση την μεθοδολογία της ΚΥΑ, το κόστος διαχείρισης κάθε ΣΜΑ που 
λειτουργεί ο ΦοΔΣΑ συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο προσδιορισμό της ενιαίας 
τιμής αναφοράς η οποία προσδιορίζει και την τελική εισφορά κάθε Δήμου μέλους του 
ΦΟΔΣΑ. Με αυτό τον τρόπο το κόστος της μεταφόρτωσης των απορριμμάτων των 
Δήμων που γίνεται μέσω των ΣΜΑ που λειτουργεί ο ίδιος ο ΦοΔΣΑ επιμερίζεται σε 
όλους του Δήμους μέλη του ΦοΔΣΑ, δηλαδή ακόμα και στους Δήμους που 
επιβαρύνονται το κόστος των ΣΜΑ που διαχειρίζονται οι ίδιοι για την μεταφόρτωση 
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των δικών τους απορριμμάτων. Αντιθέτως, οι υπόλοιποι Δήμοι δεν επιβαρύνονται με 
το λειτουργικό κόστος των ΣΜΑ που λειτουργούν οι Δήμοι αυτοί. Ερωτάται αν το 
κόστος λειτουργίας των ΣΜΑ που λειτουργεί ο ΦοΔΣΑ θα κατανεμηθεί και στους 
Δήμους οι οποίοι έχουν οι ίδιοι την ευθύνη της λειτουργίας ΣΜΑ για τη μεταφόρτωση 
των απορριμμάτων τους σύμφωνα με  το αρ. 228 παρ. 2γ του ν.4555/2018.  

Απάντηση: Το κόστος λειτουργίας των ΣΜΑ που διαχειρίζεται ο ίδιος ο ΦοΔΣΑ θα 
επιμεριστεί σε όλους ανεξαρτήτως τους Δήμους μέλη του. Το κόστος λειτουργίας του 
ΣΜΑ που διαχειρίζονται οι Δήμοι το επιβαρύνονται οι ίδιοι και δεν 
συμπεριλαμβάνεται στο κόστος διαχείρισης του ΦοΔΣΑ.  Αναμένονται περισσότερες 
διευκρινήσεις για την συγκεκριμένη διάταξη.   

 
ια) Ερώτημα: Στο άρθρο 237 παρ. 2 του ν.4555/2018 αναφέρεται ότι στο ετήσιο 

κόστος διαχείρισης του ΦοΔΣΑ συνυπολογίζονται και τα έσοδα του ΦοΔΣΑ που 
αφορούν επιχορηγήσεις, έσοδα από συμμετοχή σε προγράμματα και ενισχύσεις από 
συλλογικά συστήματα του ν.2939/2001. Στο αρ. 2 παρ. 1 της ΚΥΑ αναφέρεται ότι για 
τον υπολογισμό του ετήσιου κόστους διαχείρισης συνυπολογίζονται όλοι οι πόροι του 
ΦοΔΣΑ ανεξαιρέτως. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται τόσο οι πόροι από την ετήσια 
εισφορά των Δήμων – μελών προς το ΦΟΔΣΑ, όσο και οι πόροι που αφορούν άλλες 
δράσεις του ΦοΔΣΑ εκτός της διαχείρισης των απορριμμάτων (πχ παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων σε Δήμους – μέλη, βάσει 
προγραμματικής σύμβασης). 

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε ποιοι πόροι του ΦοΔΣΑ πρέπει να συνυπολογιστούν 
για τον προσδιορισμό της ετήσιας εισφοράς του ΦοΔΣΑ και στην περίπτωση που 
περιλαμβάνονται όλοι οι πόροι του ΦοΔΣΑ με βάση την διατύπωση της ΚΥΑ με ποιο 
τρόπο θα γίνει ο συνυπολογισμός των πόρων της ετήσιας εισφοράς των ΟΤΑ και των 
πόρων από τις λοιπές δράσεις του ΦοΔΣΑ.  

Απάντηση: Στο ετήσιο κόστος διαχείρισης του ΦοΔΣΑ κατά τον υπολογισμό της 
ετήσιας εισφοράς σύμφωνα με την μεθοδολογία της ΚΥΑ, συνυπολογίζονται τα 
έσοδα του ΦοΔΣΑ που αναφέρονται στο 237 παρ. 2 του ν.4555/2018. Σε αυτά τα 
έσοδα δεν συνυπολογίζονται οι πόροι που αφορούν π.χ. υποστηρικτικές δράσεις του 
ΦΟΔΣΑ, έσοδα από τρίτους κτλ. 
 

Συνημμένα σας κοινοποιούμε τα παρακάτω βοηθητικά εργαλεία που μας 

διαβίβασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την διευκόλυνση των 

ΦοΔΣΑ: 

α) Βοηθητικό εργαλείο για τον υπολογισμό των εισφορών των ΟΤΑ (σε μορφή 

EXCEL) (ενδεχομένως να υποστεί κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις για τις οποίες θα 

μας ενημερώσουν στη συνέχεια),  

β) το πλάνο ενεργειών των ΦοΔΣΑ όπως αυτό προκύπτει από την ΚΥΑ του 

κανονισμού τιμολόγησης ΦΟΔΣΑ σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του ν. 

4555/2018 

γ) πίνακες με τα στοιχεία για το υπόλειμμα που αναλογεί σε κάθε Δήμο (για το 

έτος 2018), όπως αυτά έχουν υπολογισθεί από την ΕΕΑΑ ΑΕ, καθώς και στοιχεία 

εισόδου στα ΚΔΑΥ ανά ΟΤΑ (Πηγή: έκθεση έτους 2018 της ΕΕΑΑ ΑΕ). Τα παραπάνω 

στοιχεία σε συνδυασμό με τα στοιχεία του ΗΜΑ ανά ΟΤΑ δίνουν την εικόνα της 
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παραγωγής αλλά και της διαχείρισης των αποβλήτων στην περιοχή ευθύνης των 

ΦΟΔΣΑ. 

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, θα είμαστε στην διάθεσή σας.  

Με εκτίμηση,  
 
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
            ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΔΣΑ                                                 ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΔΣΑ  
 
 
 
 

                  ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΔΑΡΗΣ                                             ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ 
          Δ/ντής ΦοΔΣΑ Ζακύνθου                                        Γεν. Δ/ντής Περιφερειακού  
                                                                                            Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ  

 
Συνημμένα:  
- Βοηθητικό excel για την εφαρμογή του κανονισμού τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ 
- Πλάνο ενεργειών των ΦοΔΣΑ  
- Πίνακες με τα στοιχεία για το υπόλειμμα που αναλογεί σε κάθε Δήμο 


