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Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής 
οικονομίας 

Άρθρο 1 

Ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας 

1. Για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και την ορθή διαχείριση αποβλήτων, 
σύμφωνα με την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων
βάσει του άρθρου 29 του ν. 4042/2012 (Α’ 24) (άρθρο 4 και παρ. 1 του άρθρου 36 της 
οδηγίας 2008/98/ΕΚ), οι ΦΟΔΣΑ ή οι Δήμοι που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με 
το άρθρο 227 του ν.4555/2018 (Α΄ 133) και οι οποίοι λειτουργούν Χώρο Υγειονομικής 
Ταφής (ΧΥΤ) και δέχονται απόβλητα κήπων και πάρκων (20 02), ή και άλλα δημοτικά
απόβλητα (20 03) ή και χωριστά συλλεγόμενα (20 01 και 15 01) καταβάλουν (10) ευρώ ανά 
τόνο αποβλήτων που διατίθεται χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, για την επιδότηση 
δράσεων κυκλικής οικονομίας. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1 Ιουλίου 2019 και, το 
πόσο αυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ από 1.1.2021 και κάθε έτος έως τα τριάντα πέντε (35) 
ευρώ.

2. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των ΠΕΣΔΑ, το ποσό της παρ. 1 θα 
μειώνεται ανάλογα με την πρόοδο των προβλεπόμενων μονάδων επεξεργασίας 
σύμμεικτων αποβλήτων (ΜΕΑ) και μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ)  
αρμοδιότητας ΦΟΔΣΑ ως εξής: 

3. Για τον υπολογισμό της μείωσης, θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός προόδου κάθε 
μονάδας επεξεργασίας (ΜΕΑ ή/και ΜΕΒΑ) αρμοδιότητας του ΦΟΔΣΑ και η δυναμικότητα
αυτής, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Μολ = (Δ1xΜ1 + Δ2xΜ2 + ….+ ΔνxΜν) / Δολ, Όπου:

Μολ, το συνολικό ποσοστό μείωσης περιβαλλοντικής εισφοράς ΦΟΔΣΑ,

Δν, η δυναμικότητα της μονάδας ν βάσει περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 

Μν, το ποσοστό μείωσης βάσει της προόδου της αντίστοιχης μονάδας ν,

Δολ, η συνολική δυναμικότητα των μονάδων επεξεργασίας βάσει ΠΕΣΔΑ.

Κλίμακα - Πρόοδος έργων ΜΕΑ/ΜΕΒΑ Μείωση 
περιβαλλοντικής 
εισφοράς

0 - Καμία ενέργεια 0%

1 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας (ΜΕΑ/ΜΕΒΑ) 35% 

2- Σύμβαση κατασκευής ή/και προμήθειας του συνόλου του έργου για 
την υλοποίηση μονάδας (ΜΕΑ/ΜΕΒΑ) 

70% 

3 - Λειτουργία  μονάδας (ΜΕΑ/ΜΕΒΑ) 100%
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4. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για τις ποσότητες των δημοτικών αποβλήτων με ΕΚΑ 20 
03 που οδηγούνται για ταφή και για τα οποία το οικείο ΠΕΣΔΑ δεν προβλέπει μηχανική 
βιολογική επεξεργασία. 

5. Τα ποσά της παρ. 1 διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση ανταποδοτικού 
χαρακτήρα δράσεων πρόληψης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης 
στους Ο.Τ.Α.. Τα ποσά αυτά εισπράττονται από την Α.Α.Δ.Ε. και στη συνέχεια αποδίδονται 
στο Πράσινο Ταμείο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης του ποσού και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. 

6. Η διάταξη του άρθρου 43 του ν.4042/2012 καταργείται από 1.1.2019. 

Άρθρο 2

Ρυθμίσεις για τον Κανονισμό τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ

1. Το ποσό του άρθρου 1 υπολογίζεται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο κατάρτισης του 
Κανονισμού τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ λαμβάνοντας υπόψη:

α. τις ποσότητες αποβλήτων κήπων και πάρκων (20 02), άλλων δημοτικών απόβλητα (20 
03) και χωριστά συλλεγόμενων (20 01 και 15 01) που οδηγούνται για ταφή, κατά το
προηγούμενο πλήρες ημερολογιακό έτος. 

β. τις ποσότητες αποβλήτων για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 1 
σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 1,

γ. τη μείωση που αντιστοιχεί στην πρόοδο των έργων στις 31 Μαΐου του τρέχοντος έτους.

2. Η διαπίστωση του βαθμού προόδου των έργων καθώς και η πιστοποίηση των 
ποσοτήτων που οδηγούνται για ταφή, θα γίνεται για τον υπολογισμό της μείωσης της παρ.3 
του άρθρου 1 με διαπιστωτική πράξη που θα εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία 
Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από αίτημα των 
ΦΟΔΣΑ. Το αίτημα θα περιλαμβάνει στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο «Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων» καθώς και όποιο άλλο συμπληρωματικό 
στοιχείο. Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας της παρούσας 
παραγράφου, θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

3. Τα ποσά της παρ. 1 του άρθρου 1 αποτελούν περιβαλλοντική εισφορά που 
συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο κόστος διαχείρισης των ΦΟΔΣΑ και κατανέμονται 
αναλογικά στο σύνολο των εξυπηρετούμενων σύμφωνα με τον κανονισμό τιμολόγησης. Στις
περιπτώσεις Δήμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 227 του 
ν.4555/2018, το ποσό της παρ. 1 συμπεριλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς αυτών.

4. Το ετήσιο ποσό που αναλογεί σε κάθε ΦΟΔΣΑ καταβάλλεται σε τέσσερις (4) 
ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις το επόμενο έτος και η πληρωμή κάθε τριμηνιαίας δόσης 
γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του αντίστοιχου τριμήνου. 


