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Πρόταση νομοθετικής ρφθμισης για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής 

οικονομίας 

 

Άρθρο 1  

Ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας  

 

1. Για τθν ενίςχυςθ τθσ κυκλικισ οικονομίασ και τθν ορκι διαχείριςθ αποβλιτων, 
ςφμφωνα με τθν ιεράρχθςθ των δράςεων και των εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων 
βάςει του άρκρου 29 του ν. 4042/2012 (Α’ 24) (άρκρο 4 και παρ. 1 του άρκρου 36 τθσ 
οδθγίασ 2008/98/ΕΚ), οι ΦΟΔΣΑ ι οι Διμοι που αςκοφν αρμοδιότθτεσ ΦΟΔΣΑ ςφμφωνα με 
το άρκρο 227 του ν.4555/2018 (Αϋ 133) και οι οποίοι λειτουργοφν Χϊρο Υγειονομικισ 
Ταφισ (ΧΥΤ) και δζχονται απόβλθτα κιπων και πάρκων (20 02), ι και άλλα δθμοτικά 
απόβλθτα (20 03) ι και χωριςτά ςυλλεγόμενα (20 01 και 15 01) καταβάλουν δζκα (10) ευρϊ 
ανά τόνο αποβλιτων που διατίκεται χωρίσ προθγοφμενθ επεξεργαςία, για τθν επιδότθςθ 
δράςεων κυκλικισ οικονομίασ. Η ιςχφσ τθσ παροφςασ αρχίηει τθν 1 Ιουλίου 2019 και το  
ποςό αυξάνεται κατά πζντε (5) ευρϊ από 1.1.2021 και κάκε ζτοσ ζωσ τα τριάντα πζντε (35) 
ευρϊ.  

2. Για τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ των ΠΕΣΔΑ, το ποςό τθσ παρ. 1 κα 
μειϊνεται ανάλογα με τθν πρόοδο των προβλεπόμενων μονάδων επεξεργαςίασ 
ςφμμεικτων αποβλιτων (ΜΕΑ) και μονάδων επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων (ΜΕΒΑ)  
αρμοδιότθτασ ΦΟΔΣΑ ωσ εξισ:  

 

3. Για τον υπολογιςμό τθσ μείωςθσ, κα λαμβάνεται υπόψθ ο βακμόσ προόδου κάκε 
μονάδασ επεξεργαςίασ (ΜΕΑ ι/και ΜΕΒΑ) αρμοδιότθτασ του ΦΟΔΣΑ και θ δυναμικότθτα 
αυτισ, ςφμφωνα με τον ακόλουκο τφπο: 

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, 

Κλίμακα - Πρόοδοσ ζργων ΜΕΑ/ΜΕΒΑ Μείωςη 
περιβαλλοντικήσ 
ειςφοράσ 

0 - Καμία ενζργεια 0% 

1 - Περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ μονάδασ (ΜΕΑ/ΜΕΒΑ)  35%  

2-  Σφμβαςθ καταςκευισ ι/και προμικειασ του ςυνόλου του ζργου για 
τθν υλοποίθςθ μονάδασ (ΜΕΑ/ΜΕΒΑ)  

70%  

3 - Λειτουργία  μονάδασ (ΜΕΑ/ΜΕΒΑ)  100% 
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Δολ, η ςυνολική δυναμικότητα των μονάδων επεξεργαςίασ βάςει ΠΕΣΔΑ. 

4. Η παρ. 1 δεν εφαρμόηεται για τισ ποςότθτεσ των δθμοτικϊν αποβλιτων με ΕΚΑ 20 
03 που οδθγοφνται για ταφι και για τα οποία το οικείο ΠΕΣΔΑ δεν προβλζπει μθχανικι 
βιολογικι επεξεργαςία.   

5. Τα ποςά τθσ παρ. 1 διατίκενται αποκλειςτικά για τθ χρθματοδότθςθ ανταποδοτικοφ 
χαρακτιρα δράςεων πρόλθψθσ, προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθσ 
ςτουσ Ο.Τ.Α.. Τα ποςά αυτά ειςπράττονται από τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) και ςτθ ςυνζχεια αποδίδονται ςτο Πράςινο Ταμείο. Με κοινι απόφαςθ των 
Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ ορίηεται ο τρόποσ και θ διαδικαςία 
διάκεςθσ του ποςοφ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ 
παροφςασ.   

6. Η διάταξθ του άρκρου 43 του ν. 4042/2012 καταργείται από 1.1.2019.  

 

Άρθρο 2 

Ρυθμίσεις για τον Κανονισμό τιμολόγησης των ΦΟΔΑ 
 

1. Το ποςό του άρκρου 1 υπολογίηεται ςε ετιςια βάςθ ςτο πλαίςιο κατάρτιςθσ του 
Κανονιςμοφ τιμολόγθςθσ των ΦΟΔΣΑ λαμβάνοντασ υπόψθ: 

α. τισ ποςότθτεσ αποβλιτων κιπων και πάρκων (20 02), άλλων δθμοτικϊν απόβλθτα (20 
03) και χωριςτά ςυλλεγόμενων (20 01 και 15 01) που οδθγοφνται για ταφι, κατά το 
προθγοφμενο πλιρεσ θμερολογιακό ζτοσ.  

β. τισ ποςότθτεσ αποβλιτων για τισ οποίεσ δεν εφαρμόηεται θ παρ. 1 του άρκρου 1 
ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 1, 

γ. τθ μείωςθ που αντιςτοιχεί ςτθν πρόοδο των ζργων ςτισ 31 Μαΐου του τρζχοντοσ ζτουσ. 

2. Η διαπίςτωςθ του βακμοφ προόδου των ζργων κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ των 
ποςοτιτων που οδθγοφνται για ταφι, κα γίνεται για τον υπολογιςμό τθσ μείωςθσ τθσ παρ. 
3 του άρκρου 1 με διαπιςτωτικι πράξθ που κα εκδίδεται από τθ Γενικι Γραμματεία 
Συντονιςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Υπουργείου Εςωτερικϊν, φςτερα από αίτθμα των 
ΦΟΔΣΑ. Το αίτθμα κα περιλαμβάνει ςτοιχεία που είναι διακζςιμα ςτο «Ολοκλθρωμζνο 
Πλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αποβλιτων» κακϊσ και όποιο άλλο ςυμπλθρωματικό 
ςτοιχείο. Οι λεπτομζρειεσ για τον τρόπο εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ τθσ παροφςασ 
παραγράφου, κα κακοριςτοφν με απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν.   

3. Τα ποςά τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 αποτελοφν περιβαλλοντικι ειςφορά που 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ετιςιο κόςτοσ διαχείριςθσ των ΦΟΔΣΑ και κατανζμονται 
αναλογικά ςτο ςφνολο των εξυπθρετοφμενων ςφμφωνα με τον κανονιςμό τιμολόγθςθσ. Στισ 
περιπτϊςεισ Διμων που αςκοφν αρμοδιότθτεσ ΦΟΔΣΑ ςφμφωνα με το άρκρο 227 του ν. 
4555/2018, το ποςό τθσ παρ. 1 ςυμπεριλαμβάνεται ςτουσ προχπολογιςμοφσ αυτϊν. 

4. Το ετιςιο ποςό που αναλογεί ςε κάκε ΦΟΔΣΑ καταβάλλεται ςε τζςςερισ (4) 
ιςόποςεσ τριμθνιαίεσ δόςεισ το επόμενο ζτοσ και θ πλθρωμι κάκε τριμθνιαίασ δόςθσ 
γίνεται μζςα ςτο πρϊτο δεκαιμερο του αντίςτοιχου τριμινου.  


