
Κανονιςμόσ τιμολόγθςθσ ΦΟΔΑ 

 

Ειςαγωγι  

 

Tο παρόν αποτελεί ςχζδιο κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ, θ ζκδοςθ τθσ οποίασ προβλζπεται 

δυνάμει του άρκρου 9 του ν. 2939/01, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 9 του ν. 

4496/2017.  

κοπόσ τθσ ΚΤΑ είναι ο κακοριςμόσ των γενικϊν κανόνων τιμολόγθςθσ των ΦΟΔΑ ϊςτε να 

προςδιορίηονται τα τζλθ που καταβάλλονται από τουσ Ο.Σ.Α. ανά παρεχόμενθ υπθρεςία ςε 

ςυνάρτθςθ με τα εξισ:  

- τθν απόδοςθ τθσ διαλογισ ςτθν πθγι,  

- τθν εκτροπι οργανικϊν αποβλιτων από τθν υγειονομικι ταφι,  

- τθ ςυλλογι αποβλιτων ςυςκευαςιϊν ανά κάτοικο και  

- τθν πραγματοποιθκείςα ανακφκλωςθ ςε ςφνδεςθ με τουσ ςτόχουσ ανά ΟΣΑ, όπωσ 

αυτοί προςδιορίηονται βάςει του οικείου ΠΕΔΑ και του Σοπικοφ χεδίου του 

οικείου ΟΣΑ,  που  αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ  του. 

 

Ο κανονιςμόσ τιμολόγθςθσ που κα ςυντάςςεται με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ ΚΤΑ αποτελεί τθν 

βάςθ προςδιοριςμοφ τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ των ΦΟΔΑ, ςφμφωνα  με το άρκρο  237 

του ν. 4555/2018 (Κλειςκζνθσ Ι). Ειδικότερα, θ τιμολογιακι πολιτικι των ΦΟΔΑ, 

κακορίηεται ςτθ βάςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των ΑΑ 

και τθσ κυκλικισ οικονομίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γεωγραφικζσ, πλθκυςμιακζσ, 

κοινωνικζσ και οικονομικζσ ιδιαιτερότθτεσ των Ο.Σ.Α..  

Η τιμολογιακι πολιτικι προςδιορίηεται από:  

- τθν εφαρμογι τθσ αρχισ «ο ρυπαίνων πλθρϊνει», ςφμφωνα με το άρκρο 9 του ν. 

2939/2001,  

 - τθν αρχι τθσ ανταποδοτικότθτασ και τθσ διαφάνειασ,  

- τθ δθμιουργία κινιτρων για τθ μείωςθ του όγκου και τθσ επικινδυνότθτασ των αποβλιτων 

και τθσ ανακφκλωςθσ - ανάκτθςισ τουσ και 

- τθν κάλυψθ του ςυνόλου των απαιτιςεων που κζτει θ κείμενθ νομοκεςία.   

Αντίςτοιχα, οι Ο.Σ.Α. αϋ βακμοφ που ςυμμετζχουν ςε κάκε ΦΟΔΑ ειςφζρουν ςτο ετιςιο 

κόςτοσ διαχείριςθσ ςφμφωνα με τον κανονιςμό τιμολόγθςθσ των ΦΟΔΑ, που κα 



διαμορφωκεί με βάςθ τον κανονιςμό Σιμολόγθςθσ τθσ υπό ςυηιτθςθ κοινισ υπουργικισ 

απόφαςθσ.  

Σο ςχζδιο κανονιςμοφ τιμολόγθςθσ αποςτζλλεται μζχρι το τζλοσ του 6ου μινα κάκε 

θμερολογιακοφ ζτουσ από τον Πρόεδρο του Δ.. του ΦΟΔΑ ςτα δθμοτικά ςυμβοφλια των 

διμων- μελϊν του ΦΟΔΑ προσ παροχι γνϊμθσ μζςα ςε ζναν (1) μινα από τθν αποςτολι 

του. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, εγκρίνεται από τα αρμόδια διοικθτικά 

όργανα του ΦΟΔΑ.  

Ο Κανονιςμόσ τιμολόγθςθσ των ΦΟΔΑ κοινοποιείται ςτα δθμοτικά ςυμβοφλια μζχρι το 

τζλοσ του μθνόσ Αυγοφςτου κάκε ζτουσ, ϊςτε να ςυμπεριλθφκεί υποχρεωτικά ςτουσ 

προχπολογιςμοφσ των Ο.Σ.Α.  

Οι βαςικζσ γραμμζσ που ακολουκοφνται με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ παροχισ των 

κινιτρων ςτουσ ΟΣΑ για καλφτερεσ επιδόςεισ ςτθν ανακφκλωςθ είναι οι εξισ:  

1. Για κάκε παρεχόμενθ υπθρεςία του ΦΟΔΑ κακορίηονται διαφορετικά τιμολόγια, τα 

οποία ςυνυπολογίηουν το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόςτοσ τθσ κάκε υπθρεςίασ. Για το 

λόγο αυτό ακολουκείται διαβάκμιςθ των τιμολογίων βάςει τθσ ιεράρχθςθσ των 

αποβλιτων.  Ειδικότερα: 

α/ Η διάκεςθ των αποβλιτων (ταφι ςφμμεικτων αποβλιτων ι υπολειμμάτων από μονάδεσ 

επεξεργαςίασ χωριςτά ςυλλεγζντων αποβλιτων) κα ζχει τθν υψθλότερθ χρζωςθ. 

β/ Η επεξεργαςία των αποβλιτων ςε μονάδεσ μθχανικισ, βιολογικισ επεξεργαςίασ 

αποβλιτων (ΜΕΑ) κα ζχει χαμθλότερθ χρζωςθ από τθ διάκεςθ, αλλά υψθλότερθ από τθν 

ανάκτθςθ αποβλιτων που ζχουν χωριςτεί ςτθν πθγι.  

γ/ Η ανάκτθςθ χωριςτά ςυλλεγζντων αποβλιτων (βιοαπόβλθτα, λοιπά υλικά) κα ζχουν τθ 

χαμθλότερθ χρζωςθ. 

δ/ Η πρόλθψθ και θ προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ δεν υπειςζρχονται ςτθ 

διαχείριςθ του ΦΟΔΑ, κακϊσ τα υλικά αυτά δεν μετατρζπονται ςε απόβλθτα και οι Ο.Σ.Α. 

απαλλάςςονται από τα αντίςτοιχα κόςτθ διαχείριςθσ.  

2. Δίνεται, επίςθσ, θ δυνατότθτα να κακορίηονται ειδικά προνομιακά τιμολόγια: 

α/ Για λόγουσ επιτακτικοφ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, ςε ειδικζσ χριςεισ όπωσ ςτρατιωτικζσ 

εγκαταςτάςεισ, δομζσ προςωρινισ υποδοχισ/φιλοξενίασ πολιτϊν τρίτων χωρϊν και για τθ 

διαχείριςθ αποβλιτων από φυςικζσ καταςτροφζσ. 

β/ ε περιπτϊςεισ γεωγραφικϊν, πλθκυςμιακϊν, κοινωνικϊν και οικονομικϊν 

ιδιαιτεροτιτων ενόσ Ο.Σ.Α. όπωσ οι ορεινοί διμοι και νθςιωτικοί που είναι μζλθ 

θπειρωτικϊν ΦΟΔΑ  και του/των ΦΟΔΑ τθσ Κριτθσ. 

 



 Με βάςθ τα ανωτζρω ςυντάχκθκε το ςχζδιο κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ που ακολουκεί. 

 

χζδιο απόφαςησ  

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 9 του ν. 2939/2001 (Α’ 179) «υςκευαςίεσ και 

εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων - Κδρυςθ Εκνικοφ 

Οργανιςμοφ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ υςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΑΠ) και 

άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει. 

2. Σισ διατάξεισ του ν. 4555/2018  (Α’ 133) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ 

Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ - 

Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»+ - Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και 

λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία 

άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - 

Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ.».  

3. Σισ διατάξεισ τθσ ΚΤΑ 2527/2009 (Β’ 83) «Ειδικότερα ηθτιματα και κζματα 

αναφορικά με τθ λειτουργία, τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων και τθν άςκθςθ 

 τιμολογιακισ  πολιτικισ  των  Φορζων  Διαχείριςθσ  τερεϊν  Αποβλιτων (ΦΟΔΑ)». 

4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 29 και 42 του ν. 4042/2012  (Α’ 24)  «Ποινικι  προςταςία  

του περιβάλλοντοσ − Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίςιο παραγωγισ και 

διαχείριςθσ αποβλιτων − Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ − Ρφκμιςθ κεμάτων 

Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ» όπωσ ιςχφουν. 

5. Σισ διατάξεισ του ν. 4071/2012  (Α’ 85)  «Ρυκμίςεισ  για  τθν  τοπικι ανάπτυξθ,  τθν  

αυτοδιοίκθςθ  και  τθν  αποκεντρωμζνθ  διοίκθςθ  -  Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ», 

όπωσ ιςχφουν. 

6. Σθν Πράξθ Τπουργικοφ υμβουλίου 49 τθσ 15.12.2015 «Σροποποίθςθ και ζγκριςθ 

του Εκνικοφ χεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Ε..Δ.Α.) και του Εκνικοφ τρατθγικοφ 

χεδίου Πρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων που κυρϊκθκαν με τθν 

51373/4684/25−11−2015 κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ και Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςφμφωνα με το άρκρο 31 του Ν. 

4342/2015». 

7. Σισ διατάξεισ τθσ ΤΑ 29407/3508/2002 (Β’ 1572)  με τίτλο «Μζτρα και όροι για τθν 

υγειονομικι ταφι των αποβλιτων». 



Άρθρο 1  

 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογήσ 

1. Αντικείμενο τθσ παροφςασ απόφαςθσ είναι ο κακοριςμόσ των γενικϊν κανόνων 

τιμολόγθςθσ των ΦΟΔΑ ςφμφωνα με το άρκρο 9 του ν. 2939/01, όπωσ  αντικαταςτάκθκε 

με το άρκρο 9 του ν. 4496/2017, όπου προςδιορίηονται τα τζλθ που καταβάλλονται από 

τουσ Ο.Σ.Α. ανά παρεχόμενθ υπθρεςία. 

2. Η παροφςα απόφαςθ εφαρμόηεται ςτο ςφνολο των ΦΟΔΑ που ζχουν ςυςτακεί ςε 

διμουσ των περιφερειϊν τθσ θπειρωτικισ χϊρασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Κριτθσ, 

ανεξαρτιτωσ νομικισ μορφισ. 

3. Η παροφςα απόφαςθ δεν εφαρμόηεται ςτα νθςιά που οι αρμοδιότθτεσ του άρκρου 

227 του ν. 4555/2018 αςκοφνται από τισ υπθρεςίεσ των Διμων ι από ΦΟΔΑ που ζχουν ωσ 

μζλοσ ζνα διμο. 

 

Άρθρο 2  

 Διαδικαςία κατάρτιςησ και ζγκριςησ κανονιςμοφ τιμολόγηςησ   
1. Ο κανονιςμόσ τιμολόγθςθσ προςδιορίηει τθν ετιςια ειςφορά των Ο.Σ.Α., για τθν 

πλιρθ ανάκτθςθ του ετιςιου κόςτουσ διαχείριςθσ των ΦΟΔΑ.  Για τον κακοριςμό του 

ετιςιου κόςτουσ διαχείριςθσ ςυνυπολογίηονται οι πόροι του ΦΟΔΑ, τθσ παρ. 7 του 

άρκρου 237 του ν. 4555/2018.  

2. Σα ελάχιςτα περιεχόμενα του κανονιςμοφ είναι τα εξισ: 

α. υνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν των ΦΟΔΑ, ςφμφωνα με το άρκρο 227 του ν. 

4555/2018. 

β.  Καταγραφι των ποςοτιτων αςτικϊν και μθ αποβλιτων που διαχειρίηονται οι ΦΟΔΑ για 

όλεσ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ανά Ο.Σ.Α. ι άλλο φορζα. Ο βακμόσ ανάλυςθσ των 

ςτοιχείων κα πρζπει να είναι τζτοιοσ ϊςτε να επιτρζπει τουσ υπολογιςμοφσ που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ. Σα ελάχιςτα απαιτοφμενα ςτοιχεία διαχείριςθσ 

αποβλιτων αναφζρονται ςτο Παράρτθμα. 

γ. Ετιςιο κόςτοσ διαχείριςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 237 του ν. 4555/2018, 

ςτο οποίο κα ςυνυπολογίηονται και οι πόροι των ΦΟΔΑ και κα αποτελεί τθ βάςθ για τον 

προςδιοριςμό του κόςτουσ των υπθρεςιϊν των ΦΟΔΑ που παρζχονται ςε ευρϊ ανά τόνο 

διαχειριηόμενων αποβλιτων ςε ετιςια βάςθ. 

δ. Μεκοδολογία εκτίμθςθσ τθσ ετιςιασ ειςφοράσ των Ο.Σ.Α. βάςει των κανόνων 

τιμολόγθςθσ τθσ παροφςασ και τα τελικά ποςά των ειςφορϊν εκφραςμζνα ςε ευρϊ. 

3. Σα παραπάνω ςτοιχεία αφοροφν ςτο προθγοφμενο πλιρεσ θμερολογιακό ζτοσ από τθν 

κατάρτιςθ του Κανονιςμοφ. 



4. Η διαδικαςία κατάρτιςθσ του κανονιςμοφ τιμολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ των δθμοτικϊν 

ςυμβουλίων των διμων – μελϊν των ΦΟΔΑ γίνεται ςφμφωνα με τθν διαδικαςία των 

άρκρων 239 και 242 του ν. 4555/2018. Σο ςχζδιο του κανονιςμοφ αποςτζλλεται μζχρι το 

τζλοσ του 6ου μινα κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ από τον Πρόεδρο του Δ.. του ΦΟΔΑ ςτα 

δθμοτικά ςυμβοφλια των διμων - μελϊν του ΦΟΔΑ προσ παροχι γνϊμθσ μζςα ςε ζναν (1) 

μινα από τθν αποςτολι του. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, εγκρίνεται 

από τα αρμόδια διοικθτικά όργανα του ΦΟΔΑ. Ο Κανονιςμόσ τιμολόγθςθσ των ΦΟΔΑ 

κοινοποιείται ςτα δθμοτικά ςυμβοφλια μζχρι το τζλοσ του μθνόσ Αυγοφςτου κάκε ζτουσ, 

ϊςτε να ςυμπεριλθφκεί ςτουσ προχπολογιςμοφσ των Ο.Σ.Α. 

5. Αντίγραφο του εγκεκριμζνου κανονιςμοφ τιμολόγθςθσ υποβάλλεται μζχρι το τζλοσ του 

μθνόσ επτεμβρίου ςτθ Γενικι Γραμματεία υντονιςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων του 

Τπουργείου Εςωτερικϊν και ςτθ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Αποβλιτων και Περιβαλλοντικϊν 

Πιςτοποιιςεων του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

6. Η ετιςια ειςφορά των Ο.Σ.Α. καταβάλλεται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 239 

του ν. 4555/2018. 

  

Άρθρο 3  

 Γενικοί κανόνεσ τιμολόγηςησ 
1. Για τθν τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν των ΦΟΔΑ προσ τουσ Ο.Σ.Α. κακορίηονται 

διαφορετικά τιμολόγια ανά παρεχόμενθ υπθρεςία.  

2. Η διαβάκμιςθ του κόςτουσ ανά υπθρεςία γίνεται με εφαρμογι ςυντελεςτϊν, ωσ 

ορίηονται ςτον πίνακα 1,  ςφμφωνα με τθν ιεράρχθςθ των αποβλιτων και με ςκοπό να 

ενκαρρφνονται και να υποςτθρίηονται δράςεισ των Ο.Σ.Α. ςτισ υψθλότερεσ βακμίδεσ τθσ 

ιεράρχθςθσ  των αποβλιτων (πρόλθψθ, προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ, 

ανακφκλωςθ και άλλου είδουσ ανάκτθςθ) ζναντι των δράςεων ςτθ χαμθλότερθ βακμίδα 

τθσ ιεράρχθςθσ  (διάκεςθ).  

3. Ο υπολογιςμόσ του κόςτουσ κάκε υπθρεςίασ γίνεται βάςει μίασ ενιαίασ τιμισ 

αναφοράσ εκφραςμζνθσ ςε ευρϊ ανά τόνο, πολλαπλαςιαηόμενθσ με τον ςυντελεςτι 

διαβάκμιςθσ και τισ ποςότθτεσ των αποβλιτων για τισ οποίεσ ο κάκε Ο.Σ.Α. λαμβάνει τθν 

εκάςτοτε υπθρεςία.  

4. Για τον υπολογιςμό των ςυνολικϊν ειςφορϊν ενόσ Ο.Σ.Α. κακϊσ και τθσ ενιαίασ 

τιμισ αναφοράσ κα χρθςιμοποιοφνται οι ακόλουκοι μακθματικοί τφποι:  

 

ΕΟΣΑ-ν = ΕΣΑ x (100%-ΜΟΣΑ-ν) x (Π1α x 1α + Π1β x 1β + Π2 x 2 + Π3α x 3α + Π3β x 3β + Π3γ x 3γ + Π4 

x 4)ΟΣΑ-ν 



 

ΕΣΑ = Ετιςιο Κόςτοσ Διαχείριςθσ ΦΟΔΑ /{[(100%-ΜΟΣΑ-1) x (Π1α x 1α + Π1β x 1β + Π2 x 2 + 

Π3α x 3α + Π3β x 3β + Π3γ x 3γ + Π4 x 4)ΟΣΑ-1 ] + … + [(100%-ΜΟΣΑ-ν) x (Π1α x 1α + Π1β x 1β + Π2 x 

2 + Π3α x 3α + Π3β x 3β + Π3γ x 3γ + Π4 x 4)ΟΣΑ-ν]} 

όπου  

ΕΣΑ : ενιαία τιμι αναφοράσ εκφραςμζνθ ςε ευρϊ ανά τόνο 

ΜΟΣΑ-ν : ποςοςτό μείωςθσ ςυντελεςτϊν του ν - Ο.Σ.Α. βάςει του Πίνακα 2 

Π : οι ποςότθτεσ αποβλιτων που αφοροφν ςτθν εκάςτοτε υπθρεςία 

 : ςυντελεςτισ διαβάκμιςθσ τθσ εκάςτοτε υπθρεςίασ 

ΕΟΣΑ-ν : ειςφορά του ν- Ο.Σ.Α.  

 

5. Σα τιμολόγια των υπθρεςιϊν των ΦΟΔΑ και οι αντίςτοιχοι ςυντελεςτζσ 

διαβάκμιςθσ αναλφονται ςτον πίνακα: 

Πίνακασ 1 – Πίνακασ τιμολόγηςησ υπηρεςιών ΦΟΔΣΑ για Ο.Τ.Α. 

Σιμολόγιο Τπηρεςία υντελεςτήσ 

διαβάθμιςησ  

Παρατηρήςεισ 

1α Εργαςίεσ διάκεςθσ ςφμμεικτων 

αςτικϊν αποβλιτων  – εργαςίεσ 

D 

1 Αναλογικά με τθν 

ποςότθτα των 

ςφμμεικτων αςτικϊν 

αποβλιτων προσ διάκεςθ 

(Π1α) 

1β Εργαςίεσ διάκεςθσ 

υπολείμματοσ από μονάδεσ 

επεξεργαςίασ χωριςτά 

ςυλλεγζντων αποβλιτων 

[(Μονάδα Επεξεργαςίασ 

Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), Κζντρο 

διαλογήσ ανακυκλώςιμων υλικών 

(ΚΔΑΤ)+ – εργαςίεσ D 

1 Αναλογικά με τθν 

ποςότθτα του 

υπολείμματοσ προσ 

διάκεςθ (Π1β) 

 

2 Εργαςίεσ ανάκτθςθσ ςφμμεικτων 

αςτικϊν αποβλιτων ςε μονάδεσ 

μθχανικισ, βιολογικισ 

επεξεργαςίασ αποβλιτων 

(ΜΕΑ)– εργαςίεσ R 

0,7≥ και ≤0,9 Αναλογικά με τθν 

ποςότθτα των 

ειςερχόμενων 

ςφμμεικτων αςτικϊν 

αποβλιτων προσ 



(ςυμπεριλαμβάνεται και η 

διάθεςη των υπολειμμάτων – 

εργαςίεσ D) 

επεξεργαςία (Π2) 

 

3α Εργαςίεσ ανάκτθςθσ χωριςτά 

ςυλλεγζντων βιοαποβλιτων - 

εργαςίεσ R (ςυμπεριλαμβάνεται 

και η χωριςτή επεξεργαςία των 

βιοαποβλήτων εντόσ ΜΕΑ) 

≤0,5 Αναλογικά με τθν 

ποςότθτα των 

βιοαποβλιτων προσ 

επεξεργαςία (Π3α) 

3β Εργαςίεσ ανάκτθςθσ υλικϊν 

εκτόσ ΕΔ - εργαςίεσ R 

(ενδεικτικά αναφζρεται η 

ανάκτηςη ζντυπου χαρτιοφ) 

≤0,3 Αναλογικά με τθν 

ποςότθτα των υλικϊν που 

ανακτϊνται (Π3β) 

3γ Εργαςίεσ ανάκτθςθσ υλικϊν ΕΔ - 

εργαςίεσ R  

≤0,3 Αναλογικά με τθν 

ποςότθτα των υλικϊν που 

ανακτϊνται (Π3γ) 

4 Μεταφόρτωςθ ςφμμεικτων 

αςτικϊν αποβλιτων ι/και 

χωριςτά ςυλλεγζντων ρευμάτων 

(ανακυκλϊςιμα, βιοαπόβλθτα ι 

άλλα) 

≤0,3 Αναλογικά με τθν 

ποςότθτα των αποβλιτων 

που μεταφορτϊνονται και 

βάςει του άμεςου 

λειτουργικοφ κόςτουσ τθσ 

εν λόγω υπθρεςίασ (Π4) 

Οι ανωτζρω εργαςίεσ R και D ακολουκοφν το Παράρτθμα Ι και II του Ν. 4042/2012. 

 

6. Ειδικά προνομιακά τιμολόγια δφναται να κακορίηονται, μετά από απόφαςθ του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου του ΦΟΔΑ, ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

α. Για λόγουσ επιτακτικοφ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, ςε ειδικζσ χριςεισ όπωσ ςτρατιωτικζσ 

εγκαταςτάςεισ, δομζσ προςωρινισ υποδοχισ/φιλοξενίασ πολιτϊν τρίτων χωρϊν και για τθν 

διαχείριςθ αποβλιτων από φυςικζσ καταςτροφζσ. 

β. ε περιπτϊςεισ γεωγραφικϊν, πλθκυςμιακϊν, κοινωνικϊν και οικονομικϊν 

ιδιαιτεροτιτων ενόσ Ο.Σ.Α. όπωσ οι ορεινοί  και νθςιωτικοί.  

Ειδικά τιμολόγια δφναται επιπλζον να κακορίηονται, μετά από απόφαςθ του διοικθτικοφ 

ςυμβουλίου του ΦΟΔΑ, για υπθρεςίεσ που δεν ρυκμίηονται ςτον ανωτζρω πίνακα. 

7. τουσ παραπάνω ςυντελεςτζσ γίνεται ενιαία μείωςθ ανάλογα με τισ επιδόςεισ κάκε 

Ο.Σ.Α. ςτθν ανακφκλωςθ, ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα: 



 

Πίνακασ 2 – Ποςοςτά μείωςθσ ςυντελεςτϊν βάςει επιδόςεων Ο.Σ.Α. ςτθν ανακφκλωςθ 

Α/Α Σομζασ επίδοςησ Ο.Σ.Α. Βαθμόσ 

επίδοςησ 

Ο.Σ.Α. 

Ποςοςτό μείωςησ 

ςυντελεςτών 

Ο.Σ.Α. 

α. Προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και 

ανακφκλωςθ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν ςε ςχζςθ 

με τα ςυνολικά αςτικά απόβλθτα (ΑΑ) που 

διαχειρίηεται ο Ο.Σ.Α.  

 

>5% κ.β. 5% 

>10% κ.β. 10% 

>15% κ.β. 20% 

>20% κ.β. 25% 

β. Χωριςτι ςυλλογι και ανακφκλωςθ 

βιοαποβλιτων ςε ςχζςθ με τα ςυνολικά αςτικά 

απόβλθτα (ΑΑ) που διαχειρίηεται ο Ο.Σ.Α. 

 

>5% κ.β. 5% 

>10% κ.β. 10% 

>15% κ.β. 20% 

>20% κ.β. 25% 

γ. Προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και 

ανακφκλωςθ των αςτικϊν αποβλιτων ςε ςχζςθ 

με τα ςυνολικά αςτικά απόβλθτα (ΑΑ) που 

διαχειρίηεται ο Ο.Σ.Α.  

 

>10% κ.β. 5% 

>20% κ.β. 10% 

>25% κ.β. 15% 

>30% κ.β. 20% 

>35% κ.β. 25% 

 

Ωσ τελικι ποςοςτιαία απομείωςθ κάκε Ο.Σ.Α., λαμβάνεται θ μεγαλφτερθ από τισ τιμζσ των 

περιπτϊςεων α, β και γ.  

 

Άρθρο 4  

 Κανόνεσ υπολογιςμοφ, επαλήθευςησ και υποβολήσ ςτοιχείων Ο.Σ.Α. 
1. Οι ΦΟΔΑ τθροφν απολογιςτικά ςτοιχεία για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςτθν 

περιοχι ευκφνθ τουσ για κάκε Ο.Σ.Α. ι άλλο οργανιςμό ι επιχείρθςθ ςτον οποίο παρζχουν 

υπθρεςίεσ. 

2. Οι ΦΟΔΑ καταχωροφν ςτοιχεία ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα με τθν ονομαςία 

«Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Αποβλιτων», που αναπτφςςεται ςτθ 

Γενικι Γραμματεία υντονιςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Τπουργείου Εςωτερικϊν, 

ςφμφωνα με τθν παρ. ιε. του άρκρου 227 του ν. 4555/2018. Μζχρι τθν πλιρθ λειτουργία 

του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τα ςτοιχεία υποβάλλονται ςε  ζντυπθ και ψθφιακι μορφι ζωσ τισ 

31 Μαΐου του τρζχοντοσ ζτουσ.  



3. τοιχεία για τθν παραγωγι και διαχείριςθ των αποβλιτων καταχωροφνται, επίςθσ, 

από τουσ ΦΟΔΑ, τουσ Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ ι άλλουσ φορείσ, ςφμφωνα με το άρκρο 157 του ν. 

4389/2016, ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων (ΗΜΑ).  

4. Για τθν πιςτοποίθςθ των ςτοιχείων που δθλϊνονται ςτον Κανονιςμό τιμολόγθςθσ 

και χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό των ειςφορϊν των Ο.Σ.Α. και τθν απομείωςι 

τουσ, οι ΦΟΔΑ κα κάνουν χριςθ των ςτοιχείων που δθλϊνονται κατά το προθγοφμενο 

πλιρεσ θμερολογιακό ζτοσ ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων (ΗΜΑ) και ςτο 

Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Αποβλιτων.  Αν τα ςτοιχεία αυτά δεν 

επαρκοφν για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παροφςασ απόφαςθσ, οι ΦΟΔΑ δφναται 

να ηθτιςουν ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία. 

5. Σα ελάχιςτα ςτοιχεία διαχείριςθσ αποβλιτων που απαιτοφνται για τθν κατάρτιςθ 

του Κανονιςμοφ τιμολόγθςθσ, δίνονται ςτο Παράρτθμα.  



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
ΕΛΑΧΙΣΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΟΤ 

ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ 

1. Ποςότθτεσ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν που υπόκεινται ςε προετοιμαςία για 

επαναχρθςιμοποίθςθ και  ανακφκλωςθ. Οι ποςότθτεσ αυτζσ προκφπτουν μετά τθ διαλογι 

των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν που ςυλλζγονται  από τουσ Ο.Σ.Α. αυτοτελϊσ ι ςε 

ςυνεργαςία των Ο.Σ.Α. με ΦΟΔΑ, τα ΕΔ ι τουσ φορείσ κοινωνικισ αλλθλζγγυασ 

οικονομίασ του άρκρου 3 του ν. 4430/2016.  Δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι ποςότθτεσ υλικϊν 

που ζχουν προετοιμαςτεί για επαναχρθςιμοποίθςθ ι ανακφκλωςθ εντόσ τθσ γεωγραφικισ 

ενότθτασ του Ο.Σ.Α., αλλά θ διαχείριςθ ζχει γίνει από άλλουσ, εκτόσ των παραπάνω 

φορζων. 

2. Ποςότθτεσ αποβλιτων λοιπϊν υλικϊν όπωσ ζντυπο, κλωςτοχφαντουργικά που 

υπόκεινται ςε προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ ι/και ανακφκλωςθ. 

3. Ποςότθτεσ χωριςτά ςυλλεγζντων βιοαποβλιτων που ανακυκλϊνονται 

ςυμπεριλαμβανομζνων  των βιοαποβλιτων που ανακυκλϊνονται ςτθν πθγι  (οικιακι 

κομποςτοποίθςθ) .  

4. Ποςότθτεσ ςφμμεικτων αςτικϊν αποβλιτων που οδθγοφνται ςτισ προβλεπόμενεσ 

από το ΠΕΔΑ, μονάδεσ επεξεργαςίασ αποβλιτων (ΜΕΑ). 

5. Ποςότθτεσ ςφμμεικτων αςτικϊν αποβλιτων που οδθγοφνται για διάκεςθ ςε 

χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ αποβλιτων (ΧΤΣ). 

6. Ποςότθτεσ υπολειμμάτων ι προςμίξεων που προκφπτουν από τθν επεξεργαςία των 

χωριςτά ςυλλεγζντων αποβλιτων (ΜΕΒΑ ι ΚΔΑΤ) και οδθγοφνται ςε χϊρουσ υγειονομικισ 

ταφισ (ΧΤΣ). 

7. Ποςότθτεσ ςφμμεικτων αςτικϊν αποβλιτων ι/και χωριςτά ςυλλεγζντων ρευμάτων 

(ανακυκλϊςιμα, βιοαπόβλθτα ι άλλα) που μεταφορτϊνονται μζςω ςτακμϊν 

μεταφόρτωςθσ.  

8. Ποςότθτεσ μθ αςτικϊν αποβλιτων που οδθγοφνται ςε μία από τισ εργαςίεσ 

διαχείριςθσ των ΦΟΔΑ. 

9. υνολικζσ ποςότθτεσ αςτικϊν αποβλιτων που διαχειρίηεται κάκε Ο.Σ.Α. αυτοτελϊσ 

ι διαδθμοτικά ι ςε ςυνεργαςία με ΦΟΔΑ.  

10. υνολικζσ ποςότθτεσ που διαχειρίηεται ο ΦΟΔΑ με διακριτι αναφορά ανά ΟΣΑ, 

άλλο οργανιςμό ι επιχείρθςθ. 

 


