Κανονισμός τιμολόγησης ΦΟΔΣΑ

Εισαγωγή
Tο παρόν αποτελεί σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, η έκδοση της οποίας προβλέπεται
δυνάμει του άρθρου 9 του ν.2939/01, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του
ν.4496/2017.
Σκοπός της ΚΥΑ είναι ο καθορισμός των γενικών κανόνων τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ ώστε να
προσδιορίζονται τα τέλη που καταβάλλονται από τους Ο.Τ.Α. ανά παρεχόμενη υπηρεσία σε
συνάρτηση με τα εξής:
-

την απόδοση της διαλογής στην πηγή,

-

την εκτροπή οργανικών αποβλήτων από την υγειονομική ταφή,

-

τη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών ανά κάτοικο και

-

την πραγματοποιηθείσα ανακύκλωση σε σύνδεση με τους στόχους ανά ΟΤΑ, όπως
αυτοί προσδιορίζονται βάσει του οικείου ΠΕΣΔΑ και του Τοπικού Σχεδίου του
οικείου ΟΤΑ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.

Ο κανονισμός τιμολόγησης που θα συντάσσεται με βάση τις διατάξεις της ΚΥΑ αποτελεί την
βάση προσδιορισμού της τιμολογιακής πολιτικής των ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 237
του ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι). Ειδικότερα, η τιμολογιακή πολιτική των ΦΟΔΣΑ,
καθορίζεται στη βάση της επίτευξης των στόχων της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ
και της κυκλικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές, πληθυσμιακές,
κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες των Ο.Τ.Α..
Η τιμολογιακή πολιτική προσδιορίζεται από:
- την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.
2939/2001,
- την αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας,
- τη δημιουργία κινήτρων για τη μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων
και της ανακύκλωσης - ανάκτησής τους και
- την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων που θέτει η κείμενη νομοθεσία.
Αντίστοιχα, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που συμμετέχουν σε κάθε ΦΟΔΣΑ εισφέρουν στο ετήσιο
κόστος διαχείρισης σύμφωνα με τον κανονισμό τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ, που θα

διαμορφωθεί με βάση τον κανονισμό Τιμολόγησης της υπό συζήτηση κοινής υπουργικής
απόφασης.
Το σχέδιο κανονισμού τιμολόγησης αποστέλλεται μέχρι το τέλος του 6ου μήνα κάθε
ημερολογιακού έτους από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ στα δημοτικά συμβούλια των
δήμων- μελών του ΦΟΔΣΑ προς παροχή γνώμης μέσα σε έναν (1) μήνα από την αποστολή
του. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, εγκρίνεται από τα αρμόδια διοικητικά
όργανα του ΦΟΔΣΑ.
Ο Κανονισμός τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ κοινοποιείται στα δημοτικά συμβούλια μέχρι το
τέλος του μηνός Αυγούστου κάθε έτους, ώστε να συμπεριληφθεί υποχρεωτικά στους
προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α.
Οι βασικές γραμμές που ακολουθούνται με σκοπό τη διασφάλιση της παροχής των
κινήτρων στους ΟΤΑ για καλύτερες επιδόσεις στην ανακύκλωση είναι οι εξής:
1. Για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία του ΦΟΔΣΑ καθορίζονται διαφορετικά τιμολόγια, τα
οποία συνυπολογίζουν το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος της κάθε υπηρεσίας. Για το
λόγο αυτό ακολουθείται διαβάθμιση των τιμολογίων βάσει της ιεράρχησης των
αποβλήτων. Ειδικότερα:
α/ Η διάθεση των αποβλήτων (ταφή σύμμεικτων αποβλήτων ή υπολειμμάτων από μονάδες
επεξεργασίας χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων) θα έχει την υψηλότερη χρέωση.
β/ Η επεξεργασία των αποβλήτων σε μονάδες μηχανικής, βιολογικής επεξεργασίας
αποβλήτων (ΜΕΑ) θα έχει χαμηλότερη χρέωση από τη διάθεση, αλλά υψηλότερη από την
ανάκτηση αποβλήτων που έχουν χωριστεί στην πηγή.
γ/ Η ανάκτηση χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων (βιοαπόβλητα, λοιπά υλικά) θα έχουν τη
χαμηλότερη χρέωση.
δ/ Η πρόληψη και η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση δεν υπεισέρχονται στη
διαχείριση του ΦΟΔΣΑ, καθώς τα υλικά αυτά δεν μετατρέπονται σε απόβλητα και οι Ο.Τ.Α.
απαλλάσσονται από τα αντίστοιχα κόστη διαχείρισης.
2. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα να καθορίζονται ειδικά προνομιακά τιμολόγια:
α/ Για λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, σε ειδικές χρήσεις όπως στρατιωτικές
εγκαταστάσεις, δομές προσωρινής υποδοχής/φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών και για τη
διαχείριση αποβλήτων από φυσικές καταστροφές.
β/

Σε

περιπτώσεις

γεωγραφικών,

πληθυσμιακών,

κοινωνικών

και

οικονομικών

ιδιαιτεροτήτων ενός Ο.Τ.Α. όπως οι ορεινοί δήμοι και νησιωτικοί που είναι μέλη
ηπειρωτικών ΦΟΔΣΑ και του/των ΦΟΔΣΑ της Κρήτης.

Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης που ακολουθεί.

Σχέδιο απόφασης
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2939/2001 (Α’ 179) «Συσκευασίες και

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού
Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.».
3.

Τις διατάξεις της ΚΥΑ 2527/2009 (Β’ 83) «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα

αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση
τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)».
4.

Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 42 του ν. 4042/2012 (Α’ 24) «Ποινική προστασία

του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και
διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» όπως ισχύουν.
5.

Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 (Α’ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,
όπως ισχύουν.
6.

Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15.12.2015 «Τροποποίηση και έγκριση

του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού
Σχεδίου

Πρόληψης

Δημιουργίας

Αποβλήτων

που

κυρώθηκαν

με

την

51373/4684/25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.
4342/2015».
7.

Τις διατάξεις της ΥΑ 29407/3508/2002 (Β’ 1572) με τίτλο «Μέτρα και όροι για την

υγειονομική ταφή των αποβλήτων».

Άρθρο 1 – Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.

Αντικείμενο της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των γενικών κανόνων

τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.2939/01, όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 9 του ν.4496/2017, όπου προσδιορίζονται τα τέλη που καταβάλλονται από
τους Ο.Τ.Α. ανά παρεχόμενη υπηρεσία.
2.

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στο σύνολο των ΦΟΔΣΑ που έχουν συσταθεί σε

δήμους των περιφερειών της ηπειρωτικής χώρας συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης,
ανεξαρτήτως νομικής μορφής.
3.

Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στα νησιά που οι αρμοδιότητες του άρθρου

227 του ν.4555/2018 ασκούνται από τις υπηρεσίες των Δήμων ή από ΦΟΔΣΑ που έχουν ως
μέλος ένα δήμο.
Άρθρο 2 – Διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης κανονισμού τιμολόγησης
1.

Ο κανονισμός τιμολόγησης προσδιορίζει την ετήσια εισφορά των Ο.Τ.Α., για την

πλήρη ανάκτηση του ετήσιου κόστους διαχείρισης των ΦΟΔΣΑ. Για τον καθορισμό του
ετήσιου κόστους διαχείρισης συνυπολογίζονται οι πόροι του ΦΟΔΣΑ, της παρ. 7 του
άρθρου 237 του ν.4555/2018.
2.

Τα ελάχιστα περιεχόμενα του κανονισμού είναι τα εξής:

α. Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών των ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 227 του
ν.4555/2018.
β. Καταγραφή των ποσοτήτων αστικών και μη αποβλήτων που διαχειρίζονται οι ΦΟΔΣΑ για
όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανά Ο.Τ.Α. ή άλλο φορέα. Ο βαθμός ανάλυσης των
στοιχείων θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει τους υπολογισμούς που
προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας. Τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία διαχείρισης
αποβλήτων, αναφέρονται στο Παράρτημα.
γ. Ετήσιο κόστος διαχείρισης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 237 του ν.4555/2018, στο
οποίο θα συνυπολογίζονται airetos.gr και οι πόροι των ΦΟΔΣΑ και θα αποτελεί τη βάση για
τον προσδιορισμό του κόστους των υπηρεσιών των ΦΟΔΣΑ που παρέχονται σε ευρώ ανά
τόνο διαχειριζόμενων αποβλήτων σε ετήσια βάση.
δ. Μεθοδολογία εκτίμησης της ετήσιας εισφοράς των Ο.Τ.Α. βάσει των κανόνων
τιμολόγησης της παρούσας και τα τελικά ποσά των εισφορών εκφρασμένα σε ευρώ.
3. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν στο προηγούμενο πλήρες ημερολογιακό έτος από την
κατάρτιση του Κανονισμού.
4. Η διαδικασία κατάρτισης του κανονισμού τιμολόγησης και η ενημέρωση των δημοτικών
συμβουλίων των δήμων – μελών των ΦΟΔΣΑ γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία των

άρθρων 239 και 242 του ν. 4555/2018. Το σχέδιο του κανονισμού αποστέλλεται μέχρι το
τέλος του 6ου μήνα κάθε ημερολογιακού έτους από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ στα
δημοτικά συμβούλια των δήμων - μελών του ΦΟΔΣΑ προς παροχή γνώμης μέσα σε έναν (1)
μήνα από την αποστολή του. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, εγκρίνεται
από τα αρμόδια διοικητικά όργανα του ΦΟΔΣΑ. Ο Κανονισμός τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ
κοινοποιείται στα δημοτικά συμβούλια μέχρι το τέλος του μηνός Αυγούστου κάθε έτους,
ώστε να συμπεριληφθεί στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α.
5. Αντίγραφο του εγκεκριμένου κανονισμού τιμολόγησης υποβάλλεται μέχρι το τέλος του
μηνός Σεπτεμβρίου στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του
Υπουργείου Εσωτερικών και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών
Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6. Η ετήσια εισφορά των Ο.Τ.Α., καταβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 239
του ν. 4555/2018.
Άρθρο 3 – Γενικοί κανόνες τιμολόγησης
1.

Για την τιμολόγηση των υπηρεσιών των ΦΟΔΣΑ προς τους Ο.Τ.Α. καθορίζονται

διαφορετικά τιμολόγια ανά παρεχόμενη υπηρεσία.
2.

Η διαβάθμιση του κόστους ανά υπηρεσία γίνεται με εφαρμογή συντελεστών, ως

ορίζονται στον πίνακα 1, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και με σκοπό να
ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται δράσεις των Ο.Τ.Α. στις υψηλότερες βαθμίδες της
ιεράρχησης

των αποβλήτων (πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,

ανακύκλωση και άλλου είδους ανάκτηση) έναντι των δράσεων στη χαμηλότερη βαθμίδα
της ιεράρχησης (διάθεση).
3. Ο υπολογισμός του κόστους κάθε υπηρεσίας γίνεται βάσει μίας ενιαίας τιμής
αναφοράς εκφρασμένης σε ευρώ ανά τόνο, πολλαπλασιαζόμενης με τον συντελεστή
διαβάθμισης και τις ποσότητες των αποβλήτων για τις οποίες ο κάθε Ο.Τ.Α. λαμβάνει την
εκάστοτε υπηρεσία.
4.

Για τον υπολογισμό των συνολικών εισφορών ενός Ο.Τ.Α. καθώς και της ενιαίας

τιμής αναφοράς θα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι μαθηματικοί τύποι:

ΕΟΤΑ-ν = ΕΤΑ x (100%-ΜΟΤΑ-ν) x (Π1α x Σ1α + Π1β x Σ1β + Π2 x Σ2 + Π3α x Σ3α + Π3β x Σ3β + Π3γ x Σ3γ + Π4
x Σ4)ΟΤΑ-ν

ΕΤΑ = Ετήσιο Κόστος Διαχείρισης ΦΟΔΣΑ /{[(100%-ΜΟΤΑ-1) x (Π1α x Σ1α + Π1β x Σ1β + Π2 x Σ2 +
Π3α x Σ3α + Π3β x Σ3β + Π3γ x Σ3γ + Π4 x Σ4)ΟΤΑ-1 ] + … + [(100%-ΜΟΤΑ-ν) x (Π1α x Σ1α + Π1β x Σ1β + Π2 x
Σ2 + Π3α x Σ3α + Π3β x Σ3β + Π3γ x Σ3γ + Π4 x Σ4)ΟΤΑ-ν]}
όπου
ΕΤΑ

: ενιαία τιμή αναφοράς εκφρασμένη σε ευρώ ανά τόνο

ΜΟΤΑ-ν : ποσοστό μείωσης συντελεστών του ν - Ο.Τ.Α. βάσει του Πίνακα 2
Π

: οι ποσότητες αποβλήτων που αφορούν στην εκάστοτε υπηρεσία

Σ

: συντελεστής διαβάθμισης της εκάστοτε υπηρεσίας

ΕΟΤΑ-ν

: εισφορά του ν- Ο.Τ.Α.

5.

Τα τιμολόγια των υπηρεσιών των ΦΟΔΣΑ και οι αντίστοιχοι συντελεστές

διαβάθμισης αναλύονται στον πίνακα:
Πίνακας 1 – Πίνακας τιμολόγησης υπηρεσιών ΦΟΔΣΑ για Ο.Τ.Α.
Τιμολόγιο

Υπηρεσία

Συντελεστής

Παρατηρήσεις

διαβάθμισης
1α

Εργασίες διάθεσης σύμμεικτων

1

Αναλογικά με την

αστικών αποβλήτων – εργασίες

ποσότητα των

D

σύμμεικτων αστικών
αποβλήτων προς διάθεση
(Π1α)

1β

Εργασίες
υπολείμματος

διάθεσης
από

1

Αναλογικά με την

μονάδες

ποσότητα του

επεξεργασίας

χωριστά

υπολείμματος προς

συλλεγέντων

αποβλήτων

[(Μονάδα

διάθεση (Π1β)

Επεξεργασίας

Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), Κέντρο
διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών
(ΚΔΑΥ)] – εργασίες D
2

Εργασίες ανάκτησης σύμμεικτων

0,7≥ και ≤0,9

Αναλογικά με την

αστικών αποβλήτων σε μονάδες

ποσότητα των

μηχανικής,

βιολογικής

εισερχόμενων

επεξεργασίας

αποβλήτων

σύμμεικτων αστικών

(ΜΕΑ)– εργασίες R
(συμπεριλαμβάνεται

αποβλήτων προς
και

η

επεξεργασία (Π2)

διάθεση των υπολειμμάτων –
εργασίες D)
3α

Εργασίες

ανάκτησης

συλλεγέντων

χωριστά

βιοαποβλήτων

≤0,5

Αναλογικά με την

-

ποσότητα των

εργασίες R (συμπεριλαμβάνεται

βιοαποβλήτων προς

και η χωριστή επεξεργασία των

επεξεργασία (Π3α)

βιοαποβλήτων εντός ΜΕΑ)
3β

Εργασίες
εκτός

ανάκτησης

ΣΕΔ

(ενδεικτικά

-

υλικών

εργασίες

αναφέρεται

≤0,3

Αναλογικά με την

R

ποσότητα των υλικών που

η

ανακτώνται (Π3β)

ανάκτηση έντυπου χαρτιού)
3γ

Εργασίες ανάκτησης υλικών ΣΕΔ -

≤0,3

Αναλογικά με την

εργασίες R

ποσότητα των υλικών που
ανακτώνται (Π3γ)

4

Μεταφόρτωση
αστικών

σύμμεικτων

αποβλήτων

≤0,3

Αναλογικά με την

ή/και

ποσότητα των αποβλήτων

χωριστά συλλεγέντων ρευμάτων

που μεταφορτώνονται και

(ανακυκλώσιμα, βιοαπόβλητα ή

βάσει του άμεσου

άλλα)

λειτουργικού κόστους της
εν λόγω υπηρεσίας (Π4)

Οι ανωτέρω εργασίες R και D ακολουθούν το Παράρτημα Ι και II του Ν. 4042/2012.
6. Ειδικά προνομιακά τιμολόγια δύναται να καθορίζονται, μετά από απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ, στις εξής περιπτώσεις:
α. Για λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, σε ειδικές χρήσεις όπως στρατιωτικές
εγκαταστάσεις, δομές προσωρινής υποδοχής/φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών και για την
διαχείριση αποβλήτων από φυσικές καταστροφές.
β.

Σε

περιπτώσεις

γεωγραφικών,

πληθυσμιακών,

κοινωνικών

και

οικονομικών

ιδιαιτεροτήτων ενός Ο.Τ.Α. όπως οι ορεινοί και νησιωτικοί.
Ειδικά τιμολόγια δύναται επιπλέον να καθορίζονται, μετά από απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ, για υπηρεσίες που δεν ρυθμίζονται στον ανωτέρω πίνακα.
7.Στους παραπάνω συντελεστές γίνεται ενιαία μείωση ανάλογα με τις επιδόσεις κάθε Ο.Τ.Α.
στην ανακύκλωση, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 2 – Ποσοστά μείωσης συντελεστών βάσει επιδόσεων Ο.Τ.Α. στην ανακύκλωση
Α/Α

α.

β.

γ.

Τομέας επίδοσης Ο.Τ.Α.

Βαθμός

Ποσοστό μείωσης

επίδοσης

συντελεστών

Ο.Τ.Α.

Ο.Τ.Α.

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και

>5% κ.β.

5%

ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών σε σχέση

>10% κ.β.

10%

με τα συνολικά αστικά απόβλητα (ΑΣΑ) που

>15% κ.β.

20%

διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α.

>20% κ.β.

25%

Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση

>5% κ.β.

5%

βιοαποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά

>10% κ.β.

10%

απόβλητα (ΑΣΑ) που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α.

>15% κ.β.

20%

>20% κ.β.

25%

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και

>10% κ.β.

5%

ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων σε σχέση

>20% κ.β.

10%

με τα συνολικά αστικά απόβλητα (ΑΣΑ) που

>25% κ.β.

15%

διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α.

>30% κ.β.

20%

>35% κ.β.

25%

Ως τελική ποσοστιαία απομείωση κάθε Ο.Τ.Α., λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις τιμές των
περιπτώσεων α, β και γ.
Άρθρο 4 – Κανόνες υπολογισμού, επαλήθευσης και υποβολής στοιχείων Ο.Τ.Α.
1.

Οι ΦΟΔΣΑ τηρούν απολογιστικά στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων στην

περιοχή ευθύνη τους, για κάθε Ο.Τ.Α. ή άλλο οργανισμό ή επιχείρηση στον οποίο παρέχουν
υπηρεσίες.
2.

Οι ΦΟΔΣΑ καταχωρούν στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων», που αναπτύσσεται στη
Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών,
σύμφωνα με την παρ. ιε. του άρθρου 227 του ν.4555/2018. Μέχρι την πλήρη λειτουργία
του ως άνω συστήματος, τα στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή έως τις
31 Μαΐου του τρέχοντος έτους.

3.

Στοιχεία για την παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων καταχωρούνται, επίσης,

από τους ΦΟΔΣΑ, τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή άλλους φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 157 του
Ν.4389/2016, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).
4.

Για την πιστοποίηση των στοιχείων που δηλώνονται στον Κανονισμό τιμολόγησης

και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών των Ο.Τ.Α. και την απομείωσή
τους, οι ΦΟΔΣΑ θα κάνουν χρήση των στοιχείων που δηλώνονται κατά το προηγούμενο
πλήρες ημερολογιακό έτος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων . Σε περίπτωση, που τα
στοιχεία αυτά δεν επαρκούν για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, οι
ΦΟΔΣΑ δύναται να ζητήσουν συμπληρωματικά στοιχεία.
5.

Τα ελάχιστα στοιχεία διαχείρισης αποβλήτων που απαιτούνται για την κατάρτιση

του Κανονισμού τιμολόγησης, δίνονται στο Παράρτημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
1.

Ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών που υπόκεινται σε προετοιμασία για

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Οι ποσότητες αυτές προκύπτουν μετά τη διαλογή
των αποβλήτων συσκευασιών που συλλέγονται από τους Ο.Τ.Α. αυτοτελώς ή σε
συνεργασία των Ο.Τ.Α. με ΦΟΔΣΑ, τα ΣΕΔ ή τους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας
οικονομίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ποσότητες υλικών
που έχουν προετοιμαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση εντός της γεωγραφικής
ενότητας του Ο.Τ.Α., αλλά η διαχείριση έχει γίνει από άλλους, εκτός των παραπάνω
φορέων.
2.

Ποσότητες αποβλήτων λοιπών υλικών όπως έντυπο, κλωστοϋφαντουργικά που

υπόκεινται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση.
3.

Ποσότητες

χωριστά

συλλεγέντων

βιοαποβλήτων

που

ανακυκλώνονται

συμπεριλαμβανομένων των βιοαποβλήτων που ανακυκλώνονται στην πηγή

(οικιακή

κομποστοποίηση) .
4.

Ποσότητες σύμμεικτων αστικών αποβλήτων που οδηγούνται στις προβλεπόμενες

από το ΠΕΣΔΑ, μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ).
5.

Ποσότητες σύμμεικτων αστικών αποβλήτων που οδηγούνται για διάθεση σε

χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤ).
6.

Ποσότητες υπολειμμάτων ή προσμίξεων που προκύπτουν από την επεξεργασία των

χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων (ΜΕΒΑ ή ΚΔΑΥ) και οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής
ταφής (ΧΥΤ).
7.

Ποσότητες σύμμεικτων αστικών αποβλήτων ή/και χωριστά συλλεγέντων ρευμάτων

(ανακυκλώσιμα,

βιοαπόβλητα

ή

άλλα)

που

μεταφορτώνονται

μέσω

σταθμών

μεταφόρτωσης.
8.

Ποσότητες μη αστικών αποβλήτων που οδηγούνται σε μία από τις εργασίες

διαχείρισης των ΦΟΔΣΑ.
9.

Συνολικές ποσότητες αστικών αποβλήτων που διαχειρίζεται κάθε Ο.Τ.Α. αυτοτελώς

ή διαδημοτικά ή σε συνεργασία με ΦΟΔΣΑ.
10.

Συνολικές ποσότητες που διαχειρίζεται ο ΦΟΔΣΑ με διακριτή αναφορά ανά ΟΤΑ,

άλλο οργανισμό ή επιχείρηση.

