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Προς   

Μέλη Δικτύου Φο.Δ.Σ.Α. 

 

 

Θέμα: «Συμμετοχή των ΦοΔΣΑ στην εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών 
αποβλήτων συσκευασιών»  

 
Με το άρθρο 44 του ν. 4936/2022 (ΦΕΚ Α' 105)  αποφασίστηκε η συμμετοχή των ΦοΔΣΑ  στην 

εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών, μετά από τροποποίηση του 
σχετικού άρθρου 89 του ν. 4819/2021. Η νέα διάταξη έχει ως εξής:   

"1. Η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών 
πραγματοποιείται α) από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού ή και β) 
από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού σε συνεργασία με τον Οικείο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦΟΔΣΑ) και με δυνατότητα συνεργασίας με τους Φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής 
Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασιών ή και γ) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού σε συνεργασία με 
τους Φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασιών ή 
και τους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας ή των όμορων Ο.Τ.Α., 
εφόσον υπάρχει έγγραφη συμφωνία αυτών με τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. 2. Για την οργάνωση της 
εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών σε συνεργασία με τα ΣΣΕΔ 
καταρτίζονται πενταετείς συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ: α) των φορέων ΣΣΕΔ και των οικείων 
ΦΟΔΣΑ, με την προϋπόθεση ότι οι οικείοι ΦΟΔΣΑ έχουν συνάψει προγραμματική σύβαση με τους 
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή β) των φορέων ΣΣΕΔ, των οικείων ΦΟΔΣΑ και των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, γ) των 
φορέων ΣΣΕΔ και των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή δ) των φορέων ΣΣΕΔ, των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και των 
φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016, εφόσον υπάρχει 
σχετική απόφαση του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Με τη σύμβαση καθορίζονται ιδίως: αα) τα επιχειρησιακά 
σχέδια της εναλλακτικής διαχείρισης που περιλαμβάνουν ιδίως, τις εργασίες διαχείρισης των 
αποβλήτων συσκευασιών, τις οποίες αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη, ββ) το σύνολο των 
λοιπών υποχρεώσεων των φορέων ΣΣΕΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ 
επιχειρησιακό σχέδιο των φορέων ΣΣΕΔ, γγ) τα μέτρα που λαμβάνονται και οι συνέπειες που 
επέρχονται στην περίπτωση αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών. 3. Αν 
διαπιστώνεται αδυναμία συμφωνίας μεταξύ ΦΟΔΣΑ και των φορέων ΣΣΕΔ ή Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και 
των φορέων ΣΣΕΔ για τους όρους σύναψης της σύμβασης συνεργασίας, το θέμα παραπέμπεται με 
μέριμνα ενός των ενδιαφερόμενων μερών στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Τα μέρη δύνανται να 
αποδεχθούν τη συμβιβαστική λύση που προτείνεται για την επίλυση της διαφοράς. Η τήρηση της 
διαδικασίας αυτής αποτελεί υποχρεωτική προδικασία πριν την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια. 
4. Οι φορείς Ατομικών Συστημάτων Συλλογικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασιών 
μπορούν επίσης να οργανώνουν την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών 
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που αφορά τη δραστηριότητά τους. 5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.  5 του άρθρου 84 εφαρμόζεται 
και για τις υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή και των οικείων ΦΟΔΣΑ που προκύπτουν από την 
εκτέλεση της σύμβασης συνεργασίας με φορέα ΣΣΕΔ. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή και οι ΦΟΔΣΑ 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εναλλακτικής 
διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται κυρίως στην εφαρμογή συστημάτων επιστροφής και 
συλλογής των αποβλήτων συσκευασιών με υποχρεωτική τη συμμετοχή του καταναλωτή ή του 
τελικού χρήστη.». 

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση να συμπεριληφθούν και οι ΦοΔΣΑ στην εναλλακτική διαχείριση 
των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών, είχε κατατεθεί από το Δίκτυο ΦοΔΣΑ κατά τη 
διαβούλευση του ν. 4819/2021 (βλ. εδώ : http://www.opengov.gr/minenv/?p=12080#comments ) 
αλλά δεν είχε γίνει τότε δεκτή. 

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

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 
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