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Σχέδιο Νόμου  

του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 

“Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

της χώρας” 

 

 
 

Άρθρο 1 
Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στους δήμους της ηπειρωτικής χώρας   

1. α. Για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων συστήνονται σε επίπεδο 

κάθε περιφέρεια της ηπειρωτικής χώρας νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, τα οποία λειτουργούν χάριν 

του δημοσίου συμφέροντος. Τα νομικά αυτά πρόσωπα έχουν την 

επωνυμία “Διαχειριστής Στερεών Αποβλήτων (ΔΙΣΑ) ………….”, η οποία 

φέρει το όνομα της περιφέρειας ή του νομού ή σε διαφορετική 

περίπτωση, άλλο, δηλωτικό της περιοχής που εξυπηρετείται. Εάν 

υπάρχει και άλλο νομικό πρόσωπο στην ίδια περιφέρεια για τη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων φέρει επιπλέον στον τίτλο  και 

ανάλογο αύξοντα αριθμό. Η νομική μορφή των νομικών αυτών 

προσώπων, ως δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αποφασίζεται με την 

πλειοψηφία όλων των δήμων που τα συστήνουν. 

β.  Σε όσες περιφέρειες έχουν πληθυσμό μέχρι 400.000 κατοίκους 

συστήνεται ένα (1) νομικό πρόσωπο, σε όσες έχουν πληθυσμό από 

400.001 κατοίκους μέχρι 700.000 κατοίκους συστήνονται μέχρι τρία (3) 

νομικά πρόσωπα και σε όσες  έχουν πληθυσμό από 700.001 κατοίκους 

και πάνω συστήνονται μέχρι τέσσερα (4) νομικά πρόσωπα. 

2. Προκειμένου να συσταθούν τα νομικά πρόσωπα της προηγουμένης 

παραγράφου πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

α. Ο συνολικός πληθυσμός των δήμων που τα συστήνουν να είναι κατ’   

ελάχιστο 80.000 κάτοικοι. 
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β. Να υπάρχει σε λειτουργία τουλάχιστον ένας διαθέσιμος χώρος 

υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ) των αποβλήτων στην εδαφική περιφέρεια 

κάποιου από τους δήμους αυτούς.  

γ. Να υπάρχει σε λειτουργία μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) ή 

σε αντίθετη περίπτωση να προκύπτει από το περιφερειακό σχέδιο 

διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ότι με άλλα έργα και δράσεις, 

επιτρεπόμενα από το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ), θα 

τηρηθούν οι στόχοι του ΕΣΔΑ.  

δ. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, σε κάθε νομό 

συστήνεται μέχρι ένα νομικό πρόσωπο.  

3.Επιτρέπται να συσταθεί και δεύτερο νομικό πρόσωπο στον ίδιο νομό, 

εφόσον μέρος δήμων  ή δήμος του νομού συμπράξει με μέρος δήμων ή 

δήμο όμορου νομού της ίδιας περιφέρειας. 

4. α. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η 

συμμετοχή δήμου σε ΔΙΣΑ γίνεται υποχρεωτική, εάν δεν έχει ακολουθηθεί 

η διαδικασία της  επόμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή ο δήμος 

συμμετέχει στο πλησιέστερο προς αυτόν νομικό πρόσωπο (ΔΙΣΑ) που 

έχει ήδη συσταθεί. Αν υπάρχουν περισσότερα όμορα νομικά πρόσωπα, ο 

Συντονιστής οφείλει να αποφασίσει με βάση την αρχή της εγγύτητας και 

με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος σε 

ποιο νομικό πρόσωπο θα συμμετέχει ο δήμος αυτός.  

β. Εάν  δήμος διαθέτει ΧΥΤ, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 30 

χλμ. από την έδρα όμορου δήμου, τότε ο όμορος δήμος μετέχει 

υποχρεωτικά στο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί τον ΧΥΤ. 

5. α. Για την σύσταση των ως άνω νομικών προσώπων λαμβάνεται 

απόφαση καθενός από τα οικεία δημοτικά συμβούλια με την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνoλικού αριθμού των μελών τους, η οποία  

περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον σκοπό για τον οποίο ιδρύεται το νομικό 

πρόσωπο, τη νομική του μορφή ως δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τη 

χρονική διάρκεια και την έδρα του, καθώς και τις ετήσιες εισφορές που 

πρέπει να καταβάλλει ο κάθε δήμος-μέλος σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 13. Εντός τριών μηνών, αφότου λάβουν το  έγγραφο του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με το οποίο ζητείται από τους 

δήμους να υποδείξουν το υπό σύσταση νομικό πρόσωπο και τους 

αντιπροσώπους τους στο διοικητικό του συμβούλιο, οι δήμοι οφείλουν να 

έχουν ολοκληρώσει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύσταση 
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του ΔΙΣΑ και να έχουν λάβει τις ως άνω αποφάσεις των δημοτικών τους 

συμβουλίων.  Παράλειψη της υποχρέωσης αυτής  ή καθυστέρηση πέραν 

του τριμήνου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για όλα τα μέλη του 

δημοτικού συμβουλίου κατά την έννοια των άρθρων 233 επ. του ν. 

3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει, και  τιμωρείται.  

β. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού ελέγξει τη 

νομιμότητα των αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων που αφορούν τη 

σύσταση του νομικού προσώπου, εκδίδει την συστατική πράξη του 

νομικού προσώπου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Με την ίδια πράξη ορίζεται και η έδρα του νομικού 

προσώπου σε περίπτωση διαφωνίας ανάμεσα στα δημοτικά συμβούλια. 

γ. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας της περ. α, και 

χάριν του δημοσίου συμφέροντος ο Συντονιστής με απόφασή του 

συστήνει ένα φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ο οποίος έχει τη 

μορφή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και  εξυπηρετεί όλους 

τους δήμους της περιφέρειας. Η απόφαση περιλαμβάνει οπωσδήποτε  

τον σκοπό για τον οποίο ιδρύεται το νομικό πρόσωπο,  τη χρονική 

διάρκεια και την έδρα του, καθώς και τις ετήσιες εισφορές που πρέπει να 

καταβάλλει ο κάθε δήμος-μέλος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13. 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται και το διοικητικό συμβούλιο του ΔΙΣΑ. Στην 

περίπτωση αυτή στο διοικητικό συμβούλιο μετέχει ο δήμαρχος, και αν οι 

αντιπρόσωποι του ίδιου δήμου είναι περισσότεροι, μετέχουν δημοτικοί 

σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού κατά τη σειρά  της εκλογής τους. 

6. Τα δημοτικά συμβούλια όσων δήμων μετέχουν στο ΔΙΣΑ μπορούν με 

αποφάσεις τους που λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των μελών τους, να παρατείνουν τη διάρκεια και να 

αποφασίσουν τη μεταφορά της έδρας του νομικού προσώπου. Κατά τα 

λοιπά ακολουθείται η διαδικασία της περ. β, της παρ. 5. 

7.Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού τελούν υπό την εποπτεία του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην τοπική αρμοδιότητα του 

οποίου βρίσκεται η έδρα του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις 

ρυθμίσεις του άρθρου 11.   

8 .Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που 

εκδίδεται μετά από πρόταση του ΔΙΣΑ, και δημοσιεύεται την Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως,  μπορεί να συστήνονται περιφερειακά γραφεία του 

ΔΙΣΑ εντός του χώρου της τοπικής του αρμοδιότητας, και μόνο υπό την 

προϋπόθεση ότι η απόσταση του περιφερειακού γραφείου από την έδρα 
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του ΔΙΣΑ ξεπερνά τα εκατό χιλιόμετρα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται 

τα σχετικά με την οργάνωση, λειτουργία και την έδρα αυτών θέματα.  

 

΄Αρθρο 2 
Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιά 

1. Σε νησιά, στα οποία έχουν συσταθεί περισσότεροι του ενός δήμοι, 

επιτρέπεται η σύσταση των νομικών προσώπων του άρθρου 1, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου . Κατά τα λοιπά 

εφαμόζονται αναλογικά οι διατάξεις  των παρ. 1, περ.α,  3, 4, 5, 6, 7 και 8 

του άρθρου 1.   

2. α. Σε νησί όπου έχει συσταθεί μόνο ένας δήμος, οι αρμοδιότητες της 

διαχείρισης των  στερεών αποβλήτων ασκούνται από τις δημοτικές του 

υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται η εφαρμογή των 

διατάξεων περί διαδημοτικής συνεργασίας και προγραμματικών 

συμβάσεων.   

β.  Εφόσον το νησί γειτνιάζει με δήμο της ηπειρωτικής χώρας ή με άλλο 

νησί, τότε ο δήμος του νησιού αυτού μπορεί να συμμετέχει  στο νομικό 

πρόσωπο που εξυπηρετεί τον όμορο δήμο. Σε περίπτωση που ο όμορος 

δήμος ανήκει σε άλλη περιφέρεια, τότε ο εξυπηρετούμενος  δήμος  μπορεί με 

σύμφωνη γνώμη του περιφερειάρχη  της περιφέρειας στην οποία  ανήκει, να 

συμμετέχει στο νομικό πρόσωπο που εξυπηρετεί τον όμορο δήμο.   

 

 

΄Αρθρο 3 
Αρμοδιότητες ΔΙΣΑ 

Οι Διαχειριστές Στερεών Αποβλήτων έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:  

α. Εκπονούν σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων της τοπικής τους αρμοδιότητας, 

το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στην περιφέρεια σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

β. Εξειδικεύουν και υλοποιούν τους στόχους και τις δράσεις του ΠΕΣΔΑ, 

που έχει κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην κείμενη 

νομοθεσία, για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, 

αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, χωρίς να μπορούν να 

τροποποιήσουν τα προβλεπόμενα σε αυτό.  
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γ. Μπορούν να διαθέτουν προς πώληση τα προϊόντα που προέρχονται από 

τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τα δε έσοδα από την πώληση αυτών 

συνυπολογίζονται για τον καθορισμό της ετήσιας εισφοράς της περ. α της 

παρ. 1 του άρθρου 13. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται ο τρόπος κατανομής των εσόδων 

στους δήμους, τα κριτήρια που ακολουθούνται για την κατανομή αυτή, 

καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του ποσού από τα έσοδα που παραμένει 

στο νομικό πρόσωπο για την εξυπηρέτηση του σκοπού του, καθώς και ποιες 

ανάγκες καλύπτει το ποσό αυτό. 

δ. Μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και 

άλλων διεθνών οργανισμών. 

ε. Μπορούν να αναθέτουν  επιμέρους υπηρεσίες διαχείρισης των 

αποβλήτων και λοιπές υπηρεσίες λειτουργίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  

στ.Παρέχουν υπηρεσίες, διεξάγουν έρευνες και εκπονούν αναπτυξιακές, 

τεχνοοικονομικές και οργανωτικές μελέτες, καθώς επίσης επιτρέπεται να 

επιβλέπουν και να υλοποιούν προγράμματα, των οποίων η διενέργεια 

ανατίθεται στο ΔΙΣΑ από τα Υπουργεία, την Περιφέρεια, την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, δήμους και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (νπδδ). Στην 

απόφαση ανάθεσης προβλέπονται οι σχετικοί όροι και η αμοιβή του ΔΙΣΑ. 

 

 

Άρθρο 4 
Όργανα 

Οι αρμοδιότητες των Διαχειριστών Στερεών Αποβλήτων, ανεξαρτήτως της 

νομικής τους μορφής, ασκούνται από το διοικητικό συμβούλιο, την 

εκτελεστική επιτροπή και τον πρόεδρο. 

 

 

Άρθρο 5 
Διοικητικό Συμβούλιο 

1.Το διοικητικό συμβούλιο του ΔΙΣΑ ορίζεται με απόφαση του Συντονιστή 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία κοινοποιείται αυθημερόν στους 

δήμους που μετέχουν σε αυτόν, και απαρτίζεται ως ακολούθως:  
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α.  Από δημοτικούς συμβούλους ή το δήμαρχο των δήμων που εξυπηρετούν, 

οι οποίοι εκλέγονται από τα δημοτικά τους συμβούλια μαζί με τους 

αναπληρωτές τους, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την εγκατάσταση 

των δημοτικών αρχών, ως ακολούθως:  

i. Δήμοι με πληθυσμό από ένα (1) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους 

εκλέγουν έναν αντιπρόσωπο.  

ii. Δήμοι με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν μέχρι τριάντα χιλιάδες 

(10.001-30.000)  κατοίκους εκλέγουν δύο αντιπροσώπους. 

iii. Δήμοι με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν μέχρι εξήντα 

χιλιάδες(30.001-60.000) κατοίκους εκλέγουν τέσσερις αντιπροσώπους, εκ 

των οποίων ο ένας προέρχεται από το σύνολο των συμβούλων των 

παρατάξεων της μειψηφίας. 

iv. Δήμοι με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες έναν μέχρι εκατό 

χιλιάδες(60.001-100.000) κατοίκους εκλέγουν  επτά  αντιπροσώπους, εκ των 

οποίων οι δύο προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων των 

παρατάξεων της μειοψηφίας. 

 v. Δήμοι με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν μέχρι εκατόν πενήντα 

χιλιάδες (100.001-150.000) κατοίκους εκλέγουν  δέκα αντιπροσώπους, εκ 

των οποίων οι τρεις προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων των 

παρατάξεων της μειοψηφίας. 

vi. Δήμοι με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν μέχρι τριακόσιες 

χιλιάδες (150.001-300.000) κατοίκους εκλέγουν δώδεκα  αντιπροσώπους, εκ 

των οποίων οι τέσσερις προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων των 

παρατάξεων της μειοψηφίας. 

vii. Δήμοι με πληθυσμό από τριακόσιες χιλιάδες έναν μέχρι εξακόσιες 

χιλιάδες (300.001-600.000) κατοίκους εκλέγουν είκοσι αντιπροσώπους, εκ 

των οποίων οι πέντε προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων των 

παρατάξεων της μειοψηφίας. 

viii. Δήμοι με πληθυσμό πάνω από  εξακόσιες χιλιάδες έναν  (600.001και 

πάνω)  κατοίκους εκλέγουν είκοσι οκτώ αντιπροσώπους, εκ των οποίων οι 

έξι προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων της 

μειοψηφίας. 

β. Αν το μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, σύμφωνα 

με τον υπολογισμό της προηγούμενης παραγράφου είναι περισσότερα από 

πενήντα (50), κάθε δημοτικό συμβούλιο εκλέγει αντιπροσώπους για το 

διοικητικό συμβούλιο ως εξής: 
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i. Δήμοι με πληθυσμό από ένα (1) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους 

εκλέγουν δύο (2) αντιπροσώπους.   

ii. Δήμοι με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν (30.001) μέχρι εξήντα 

χιλιάδες (60.000)  κατοίκους εκλέγουν τρεις (3) αντιπροσώπους, εκ των 

οποίων ο ένας προέρχεται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων 

της μειψηφίας. 

iii. Δήμοι με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες έναν (60.001) μέχρι εκατό 

χιλιάδες (100.000)  κατοίκους εκλέγουν τέσσερις (4) αντιπροσώπους, εκ των 

οποίων ο ένας προέρχεται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων 

της μειψηφίας. 

iv. Δήμοι με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) μέχρι εκατόν 

πενήντα χιλιάδες (150.000)  κατοίκους εκλέγουν έξι (6) αντιπροσώπους, εκ 

των οποίων οι δύο προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων των 

παρατάξεων της μειοψηφίας. 

v. Δήμοι με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (150.001) μέχρι 

τριακόσιες χιλιάδες (300.000)  κατοίκους εκλέγουν εννέα (9) 

αντιπροσώπους, εκ των οποίων οι τρεις προέρχονται από το σύνολο των 

συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας. 

 vi. Δήμοι με πληθυσμό από τριακόσιες  χιλιάδες έναν (300.001) μέχρι 

εξακόσιες  χιλιάδες (600.000)  κατοίκους εκλέγουν ένδεκα (11) 

αντιπροσώπους, εκ των οποίων οι πέντε προέρχονται από το σύνολο των 

συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας. 

 vii. Δήμοι με πληθυσμό πάνω από  εξακόσιες  χιλιάδες έναν (600.001)  

κατοίκους  εκλέγουν είκοσι (20) αντιπροσώπους, εκ των οποίων οι έξι 

προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων της 

μειοψηφίας. 

γ. Για τη διαδικασία της εκλογής των αντιπροσώπων της μειοψηφίας 

εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 

3852/2010 που αναφέρονται στην εκλογή του γραμματέα του δημοτικού 

συμβουλίου. 

2. Τα ονόματα των αντιπροσώπων των δήμων στο διοικητικό συμβούλιο του 

ΔΙΣΑ  γνωστοποιούνται αμελητί στον Συντονιστή.  

3. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας της  παραγράφου 

1, ο  ορισμός των μελών γίνεται από τον Συντονιστή. Στην περίπτωση αυτή 

στο διοικητικό συμβούλιο μετέχει ο δήμαρχος, και αν οι αντιπρόσωποι του 

ίδου δήμου είναι περισσότεροι, μετέχουν δημοτικοί σύμβουλοι του 

επιτυχόντος συνδυασμού κατά τη σειρά της εκλογής τους.  
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4. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και ταυτίζεται με τη 

διάρκεια της δημοτικής περιόδου.  

   

Άρθρο 6 
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου  

1. Οι αρμοδιότητες του Διαχειριστή Στερεών Αποβλήτων ασκούνται από 

το διοικητικό συμβούλιο, εκτός από όσες ασκούνται από την εκτελεστική 

επιτροπή και τον πρόεδρο.  

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, που δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στην εκτελεστική 

επιτροπή, στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο  και στους προϊσταμένους των 

οργανικών μονάδων του νομικού προσώπου ορισμένες αρμοδιότητές του, 

πλην της απόφασης για τη διάλυση του  νομικού προσώπου,  των 

αποφάσεων που αφορούν τις περ. α και β του άρθρου 3, καθώς και της 

διατύπωσης των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία γνωμών, 

προτάσεων ή εισηγήσεων, όπου αυτές προαπαιτούνται για την έκδοση 

διοικητικών πράξεων από τα αρμόδια όργανα.  Στην απόφαση αυτή μπορεί 

να ορίζεται ότι οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες μπορεί να ασκούνται 

παράλληλα και από το διοικητικό συμβούλιο. 

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την 

υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών  στον πρόεδρο ή 

στον αντιπρόεδρο ή σε προϊστάμενο υπηρεσιακής μονάδας ή σε άλλο 

υπάλληλο του ΔΙΣΑ. 

4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου καταρτίζεται ο κανονισμός 

λειτουργίας του.  

5. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συντάσσονται και 

άλλοι κανονισμοί που κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία του νομικού 

προσώπου. 

 

Άρθρο 7 
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΙΣΑ 

εκλέγονται από τα μέλη του ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη της 

εκτελεστικής επιτροπής.  

2.  Μέσα σε δέκα ημέρες από την έκδοση της περί ορισμού του 

διοικητικού συμβουλίου απόφασης του Συντονιστή,  ο πλειοψηφήσας 
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δημοτικός σύμβουλος του δήμου της έδρας του νομικού προσώπου ή ο 

δήμαρχος, εφόσον αυτός έχει οριστεί ως αντιπρόσωπος του δήμου,  καλεί τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε συνεδρίαση με αποκλειστικό θέμα 

ημερήσιας διάταξης την εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου του διοικητικού 

συμβουλίου, καθώς και των μελών της εκτελεστικής επιτροπής του νομικού 

προσώπου. Κατά τα λοιπά η  διαδικασία για την εκλογή που προβλέπεται 

στο προηγούμενο εδάφιο γίνεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 7 του 

άρθρου 246 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. 

3. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του διοικητικού 

συμβουλίου διορίζεται με απόφαση του Συντονιστή ο αναπληρωματικός. 

Στην περίπτωση αυτή ως χρόνος θητείας ορίζεται το υπόλοιπο της θητείας 

του μέλους που κατείχε την κενωθείσα θέση. Με απόφαση του Συντονιστή  η 

θητεία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να παραταθεί και μετά τη λήξη της 

και μέχρι το διορισμό του νέου διοικητικού συμβουλίου, όχι όμως για 

διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες.  

4. Ο Συντονιστής μπορεί να ανακαλέσει το διορισμό μέλους του 

διοικητικού συμβουλίου, αν συντρέξει σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή 

καταδίκη για αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση. 

5. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο και 

συνεδριάζει κάθε φορά που απαιτείται, και οπωσδήποτε μία τουλάχιστον 

φορά το δίμηνο,  μετά από πρόσκλησή του,  στην οποία ορίζεται ο τόπος και 

η ώρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης χωρίς να αποκλείεται η συζήτηση και άλλων θεμάτων 

πλην των αναφερομένων στην πρόσκληση. ΄Οταν ο Πρόεδρος κωλύεται, 

τότε το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλείται από τον  Αντιπρόεδρο. 

Για την σύγκληση, την απαρτία και τη λήψη των αποφάσεων του διοικητικού 

συμβουλίου εφαρμόζονται όσα ισχύουν για την απαρτία και τη λήψη των 

αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 

6. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απαγορεύεται να συμμετέχουν 

άμεσα ή έμμεσα σε οποιαδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή που αφορά 

διαχείριση στερεών αποβλήτων. Σε περίπτωση παράβασης, ανεξαρτήτως 

πειθαρχικών ή ποινικών συνεπειών, ο Συντονιστής ανακαλεί το διορισμό 

του μέλους.  

7. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν συμμετέχουν στη συζήτηση 

και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, με τα 

οποία είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και του τρίτου βαθμού, ή νομικά 
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πρόσωπα, με τα οποία τελούν σε σχέση εργασίας, εντολής ή άλλη παρόμοια 

ή στο μετοχικό κεφάλαιο, των οποίων συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα. Η 

παράβαση του προηγούμενου εδαφίου δεν επιφέρει ακυρότητα της 

απόφασης, αλλά συνεπάγεται πειθαρχική και τυχόν ποινική ευθύνη του 

παραβάτη, ο δε Συντονιστής δύναται, ανεξαρτήτως των προηγουμένων, να 

ανακαλέσει το διορισμό του μέλους αυτού.  

8. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν 

επιτρέπεται να συμμετέχουν στην ίδρυση ή στο μετοχικό κεφάλαιο ή σε 

διοικητικό όργανο επιχειρήσεως που ασχολείται με τη διαχείριση στερεών 

αποβλήτων. Σε περίπτωση παράβασης, ανεξαρτήτως πειθαρχικών ή 

ποινικών συνεπειών, ο Συντονιστής ανακαλεί το διορισμό του μέλους.  

9. Οι αρμοδιότητες του αντιπροέδρου καθορίζονται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου. 

 
 

Άρθρο 8 
Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής 

1. Η εκτελεστική επιτροπή εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού 

συμβουλίου και ασκεί τις αρμοδιότητες που της μεταβιβάζονται από αυτό. 

Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση στην εκτελεστική επιτροπή της αρμοδιότητας 

για τη διάλυση του νομικού προσώπου. 

2. Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να παραπέμπει οποιοδήποτε θέμα της 

αρμοδιότητάς της στο διοικητικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εάν 

κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. 

3. Αποφασίζει για την άσκηση κάθε είδους διοικητικής προσφυγής, 

ένδικου μέσου ή βοηθήματος ή την παραίτηση από αυτά, και παρέχει την 

εντολή και αναγκαία πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο για την επιχείρηση 

οποιαδήποτε δικαστικής ή εξώδικης ενέργειας ή την παροχή νομικών 

συμβουλών. 

4. Με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής καταρτίζεται ο κανονισμός 

λειτουργίας της. 

 
Άρθρο 9 

Εκτελεστική Επιτροπή 

1. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο και                                                                      

τέσσερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.  Η θητεία των μελών της είναι 

πενταετής και ακολουθεί τη θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου.   
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2. Η εκτελεστική επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρο και συνεδριάζει 

κάθε φορά που απαιτείται, και οπωσδήποτε μία τουλάχιστον φορά το μήνα, 

εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως τρία τουλάχιστον από τα μέλη της. Οι 

αποφάσεις της εκτελεστικής επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία. ΄Οταν ο 

πρόεδρος κωλύεται η εκτελεστική επιτροπή συγκαλείται από τον 

αντιπρόεδρο. 

3. Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής δεν συμμετέχουν στη συζήτηση 

και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, με τα 

οποία είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και του τρίτου βαθμού, ή νομικά 

πρόσωπα, με τα οποία τελούν σε σχέση εργασίας, εντολής ή άλλη παρόμοια 

ή στο μετοχικό κεφάλαιο, των οποίων συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα. Η 

παράβαση του προηγούμενου εδαφίου δεν επιφέρει ακυρότητα της 

απόφασης, αλλά συνεπάγεται πειθαρχική και τυχόν ποινική ευθύνη του 

παραβάτη, ο δε Συντονιστής δύναται, ανεξαρτήτως των προηγουμένων, να 

ανακαλέσει το διορισμό του μέλους αυτού στο διοικητικό συμβούλιο.  

 
΄Αρθρο 10 

Λοιπά θέματα διοίκησης 

1. Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου 

και της εκτελεστικής επιτροπής ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως των ατομικού περιεχομένου αποφάσεών τους, οι οποίες 

ισχύουν από την έκδοση, άλλως από τη γνώση ή κοινοποίησή τους. 

2. Η παραίτηση από τα αξιώματα του προέδρου και του αντιπροέδρου 

του διοικητικού συμβουλίου και του μέλους της εκτελεστικής επιτροπής και η 

αποδοχή αυτής γίνεται κατά ανάλογη εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 246 

του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.   

3. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην αστική και πειθαρχική ευθύνη των 

αιρετών οργάνων των δήμων, στις υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων 

και στο κώλυμα συμμετοχής τους  στη συνεδρίαση εφαρμόζονται ανάλογα 

και για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής. 

4. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί με απόφασή του να 

μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον αντιπρόεδρο. 

5. Όταν ο πρόεδρος του νομικού προσώπου απουσιάζει ή κωλύεται, τα 

καθήκοντά του ασκεί ο αντιπρόεδρος και όταν απουσιάζει ή κωλύεται και 

αυτός, το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής που έχει εκλεγεί με τις 

περισσότερες ψήφους. 
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6. Ο ΔΙΣΑ εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε αρχής 

και τρίτων από τον πρόεδρο του διοικητικού του συμβουλίου και όταν αυτός 

κωλύεται, από τον αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού 

μπορεί ο πρόεδρος να  αναθέτει την εκπροσώπηση του ΔΙΣΑ σε άλλο μέλος 

του διοικητικού συμβουλίου ή σε υπάλληλο αυτού. 

7. Για τους ΔΙΣΑ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής ως νομικά πρόσωπα 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις των  άρθρων 

232-238 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει. 

8. Η συμμετοχή νέου δήμου σε υφιστάμενο νομικό πρόσωπο είναι 

δυνατή διαρκούσης της δημοτικής περιόδου, η εκπροσώπησή του όμως στα 

όργανα διοίκησης του νομικού προσώπου γίνεται από την έναρξη της νέας 

δημοτικής περιόδου. 

 

΄Αρθρο 11 

Εποπτεία 

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία βρίσκεται η έδρα 

του ΔΙΣΑ, ασκεί έλεγχο νομιμότητας κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 225-231 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει,  στις πράξεις του ΔΙΣΑ, 

ανεξαρτήτως της νομικής μορφής ως νπδδ ή νπιδ που αυτός έχει.  

 
΄Αρθρο 12 
Προσωπικό 

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου των ΔΙΣΑ, η οποία 

λαμβάνεται μέσα σε ένα μήνα από η συγκρότησή του σε σώμα,  

συντάσσεται οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας ή εσωτερικός κανονισμός 

προσωπικού προκειμένου για τα νπιδ, στον  οποίο προβλέπονται οι θέσεις 

του αναγκαίου προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους, οι θέσεις ειδικών 

επιστημόνων που μπορεί να προσλαμβάνονται με θητεία , η διάρθρωση των 

υπηρεσιών, οι αρμοδιότητές τους, η κατάληψη των θέσεων προϊσταμένων 

και κάθε άλλο θέμα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του 

προσωπικού.  

2. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στους ΔΙΣΑ που 

έχουν την μορφή νπιδ. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση 

αρμοδίου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Σε 

περίπτωση απόσπασης από νπδδ  εκδίδεται κοινή απόφαση των αρμοδίων 
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για το διορισμό οργάνων χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. 

Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

δύο (2) έτη, που μπορούν να παραταθούν για ισόχρονο διάστημα, εφόσον η 

σχετική ανάγκη αιτιολογείται επαρκώς. Οι αποδοχές των αποσπασμένων 

υπαλλήλων καταβάλλονται από το φορέα στον οποίο διενεργείται η 

απόσπαση.  

3. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 

ένατου παρ. 16 του ν. 4057/2012, όπως ισχύει.   

 
Άρθρο 13 

Πόροι  

1. Οι ΔΙΣΑ έχουν ίδιους πόρους πόρους που καλύπτουν πλήρως το 

κόστος λειτουργίας τους  και  είναι οι εξής: 

α. Η ετήσια εισφορά των ΟΤΑ που εξυπηρετούν και οι εισπράξεις από το 

αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχουν προς τρίτους. 

β. Κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες. 

γ. Λοιπά έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εμπορία υλικών, βιοαερίου 

και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρόστιμα που επιβάλονται για την 

καθυστερημένη καταβολή εισφορών των ΟΤΑ , την εκπόνηση μελετών και 

προγραμμάτων κλπ. 

δ. ΄Εσοδα από την περιουσία του ΔΙΣΑ. 

ε. ΄Εσοδα από κάθε άλλη πηγή. 

2.  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης καθορίζονται το ύψος και η συχνότητα καταβολής της 

ετήσιας εισφοράς των ΟΤΑ, καθώς και η αναλογική σχέση μεταξύ εισφοράς 

κάθε δήμου και παραγόμενης ποσότητας απρριμμάτων κατ΄ έτος. Για τον 

υπολογισμό του ύψους λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των υπόχρεων ΟΤΑ, όπως είναι ενδεικτικά ο πληθυσμός τους, ο όγκος των 

παραγόμενων στερεών αποβλήτων, τα οικονομικά τους μεγέθη, η 

νησιωτικότητα  κλπ. Το ύψος  αυτό μπορεί να υπολογίζεται σε ποσοστιαία 

βάση επί της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε ως σταθερό είτε ως 

κλιμακούμενο ποσό.  

3. Η ετήσια εισφορά του δήμου προς το ΔΙΣΑ μπορεί να συνίσταται σε 

μετρητά ή σε είδος, όπως μηχανήματα, οχήματα, εξοπλισμός κλπ..Η εισφορά 

σε είδος πρέπει να είναι συναφής προς τους σκοπούς του νομικού 
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προσώπου και η αξία της αποτιμάται από την επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 

2190/1920, όπως ισχύει. Για τη συνάφεια αποφασίζει η εκτελεστική 

επιτροπή του νομικού προσώπου.   

4. Κατ εξαίρεση κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΔΙΣΑ και εντός 

μηνός από τη σύσταση του νομικού προσώπου καταβάλλεται υποχρεωτικά 

από τους δήμους-μέλη του ΔΙΣΑ το ήμισυ της προβλεπόμενης ετήσιας 

εισφοράς. 

5. Σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών της  παραγράφου 2 από 

τους δήμους- μέλη του ΔΙΣΑ ως το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, 

αυτές μπορεί να παρακρατηθούν εντός του επόμενου έτους από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και να αποδοθούν απ΄ ευθείας στο νομικό 

πρόσωπο με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης που εκδίδεται έπειτα από πρόταση του ΔΙΣΑ. 

΄Αρθρο 14 
Οικονομική διαχείριση 

 

1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους δήμους και αφορούν τον 

προϋπολογισμό, τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή 

υπηρεσία, διαχείριση, δάνεια και την περιουσία εφαρμόζονται αναλογικά 

και για τους ΔΙΣΑ που λειτουργούν με τη μορφή του νομικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του 

παρόντος,  καταρτίζεται κανονισμός  για την οικονομική διοίκηση και 

διαχείριση εν γένει, την είσπραξη των εσόδων, καθώς για τον τακτικό και 

έκτακτο οικονομικό έλεγχο του νομικού προσώπου που λειτουργεί με τη 

μορφή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. 
  

΄Αρθρο 15 
Προμήθειες - Αναθέσεις έργων 

1. Για τις προμήθειες ή αναθέσεις έργων και υπηρεσιών εφαρμόζονται 

αναλογικά οι διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων που ισχύουν 

για τους δήμους ανεξαρτήτως της νομικής μορφής που έχει το νομικό 

πρόσωπο.   

2. Κάθε προμήθεια, εκτέλεση έργου και κάθε συναφής δραστηριότητα 

διεξάγεται και κάθε παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Προμηθειών, η 

οποία συγκροτείται με απόφαση του Δοικητικού Συμβουλίου του ΔΙΣΑ. Η 
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Επιτροπή Προμηθειών συγκροτείται στην αρχή κάθε οικονομικού έτους και 

αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του ΔΙΣΑ. 

 
΄Αρθρο 16 

Τελικές – Μεταβατικές Διατάξεις 
 

1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος φορείς διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) που έχουν συσταθεί και λειτουργούν ως νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας σε 

περιφέρειες της χώρας, πλην της Περιφέρειας Αττικής και του νομού 

Θεσσαλονίκης, μετατρέπονται σε ΔΙΣΑ με τη νομική μορφή που έχουν, 

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1. Για τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων αυτών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη 

δημοσίευση του παρόντος. Μετά την έκδοση της πράξης του προηγουμένου 

εδαφίου, ο Συντονιστής διαπιστώνει τη νομιμότητα της απόφασης του 

νομικού προσώπου για τη μετατροπή του και εκδίδει απόφαση περί της 

μετατροπής, η οποία δημοσιεύται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την 

ίδια απόφαση ορίζονται η επωνυμία, οι δήμοι- μέλη, ο σκοπός, οι πόροι και 

η περιουσία του νομικού προσώπου. Με όμοια απόφαση συγκροτείται το 

νέο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 5, η δε θητεία του ορίζεται 

μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται και σε αυτά τα νομικά πρόσωπα όλες οι διατάξεις του 

παρόντος νόμου, καθώς και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που 

διέπουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων για όποιο ζήτημα 

δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα νόμο.   

2. α. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις ανώνυμες 

εταιρίες που είχαν συσταθεί ως φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

(ΦΟΔΣΑ) μέχρι την  έναρξη ισχύος του ν. 3852/2010 και λειτουργούν έκτοτε, 

εφόσον πρόκειται για εταιρίες που διαχειρίζονται τα στερεά απόβλητα του 

συνόλου μιας περιφέρειας ή του συνόλου ενός νομού.  Για τις εταιρίες αυτές 

εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες για αυτές διατάξεις, εντός όμως 

αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος 

πρέπει να τροποποιηθεί το καταστατικό τους, ώστε να ανταποκρίνεται 

στους σκοπούς  του άρθρου 3,  οι δε αρμοδιότητες,  λειτουργία, 

ασυμβίβαστα και ευθύνες των  οργάνων τους να ορίζονται κατά ανάλογη 

εφαρμογή των άρθρων 6 έως 10. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής 
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επισύρει πρόστιμο 5.000 ευρώ ημερησίως, το οποίο επιβάλλεται με 

απόφαση του Συντονιστή, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η 

έδρα της ανώνυμης εταιρίας. Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται υπέρ του 

Δημοσίου σύμφωνα  με τις διαδικασίες του Κώδικα είσπραξης Δημοσίων 

Εσόδων. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού οι πράξεις των οργάνων των 

εταιριών της παραγράφου αυτής υπόκεινται  στην εποπτεία του άρθου 11. 

Με απόφαση των Υπουρών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

Οικονομίας-Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών καθορίζονται όλες οι 

αναγκαίες λεπτομέρειες για την επιβολή και την είσπραξη του προστίμου 

αυτού. 

β. Για όλες τις λοιπές ανώνυμες εταιρίες που λειτουργούν ως φορείς 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) ισχύουν τα ακόλουθα:  

βα.Μετά τη σύσταση του ΔΙΣΑ μεταφέρεται σε αυτόν το 50% του 

προσωπικού των ως άνω ανωνύμων εταιριών που λειτουργούν στην τοπική 

αρμοδιότητα του ΔΙΣΑ και ως εισφορά των δήμων το 50% των μηχανημάτων  

και του εν γένει εξοπλισμού τους, ώστε να καταστεί δυνατή η στοιχειώδης 

λειτουργία του ΔΙΣΑ. Παράλληλα εξακολουθούν να λειτουργούν και οι ως 

άνω ανώνυμες εταιρίες για χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά σε καμμία 

περίπτωση του τρεις μήνες. Για το χρονικό αυτό δάστημα μέχρι τη λύση της 

ανώνυμης εταιρίας ο ΔΙΣΑ χρησιμοποιεί υποχρεωτικά τις εγκαταστάσεις 

στερεών αποβλήτων που διαχειρίζονται οι ως άνω ανώνυμες εταιρίες.  

ββ. Μετά την παρέλευση  τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος 

νόμου οι ως άνω ανώνυμες εταιρίες λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε 

εκκαθάριση, το δε εναπομείναν προσωπικό τους μεταφέρεται στο ΔΙΣΑ κατά 

τη διαδικασία της περίπτωσης γ.  

βγ. Εάν παρόλα αυτά η ανώνυμη εταιρία δε λυθεί εντός των τριών μηνών και 

εξακολουθεί να λειτουργεί, κάθε δήμος μέτοχος σε αυτήν βαρύνεται με 

ημερήσιο πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για όσο διάστημα η 

εταιρία βρίσκεται σε λειτουργία. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του 

Συντονιστή και εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Με απόφαση των Υπουρών 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας-Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Οικονομικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες 

για την επιβολή και την είσπραξη του προστίμου αυτού. 

γ. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή 

δικηγόροι με πάγια έμμισθη εντολή των νομικών προσώπων της περίπτωσης 

β αυτής της παραγράφου, που λύονται, μεταφέρονται στους ΔΙΣΑ και 



17 

 

κατατάσσονται σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας 

εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Η 

κατάταξη του προσωπικού γίνεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις 

με απόφαση του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΔΙΣΑ που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη μισθοδοσία του 

προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7επ του ν. 

4353/2015 (Α΄176). Ο χρόνος της προϋπηρεσίας του προσωπικού που 

μεταφέρεται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές 

συνέπειες. Συμβάσεις μίσθωσης έργου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που καταργούνται 

συνεχίζονται από τους  ΔΙΣΑ μέχρι τη λήξη τους.  

δ. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ εφαρμόζονται αναλογικά και για το 

προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή 

δικηγόρους με πάγια έμμισθη εντολή των επιχειρήσεων της περίπτωσης β 

που μεταφέρεται στους ΔΙΣΑ πριν τη λύση τους. Ομοίως συμβάσεις 

μίσθωσης έργου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχουν 

συναφθεί από τις επιχειρήσεις μπορούν να συνεχιστούν με 

αντισυμβαλλόμενους τους  ΔΙΣΑ μέχρι τη λήξη τους. 

3.  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλο νομικό πρόσωπο πέραν 

των αναφερομένων στις παρ. 1 και 2 που λειτουργεί ως ΦΟΔΣΑ σε 

οποιαδήποτε περιφέρεια, πλην της Περιφέρειας Αττικής και του νομού 

Θεσσαλονίκης, λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση.  

4.Το προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίων δικαίου που 

καταργούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μεταφέρεται 

αυτοδικαίως και κατανέμεται με την ίδια σχέση εργασίας σε αντίστοιχες κατά 

κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, θέσεις, με απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους ΟΤΑ που αποτελούσαν το νπδδ, ανάλογα 

με τον πληθυσμό τους ή τις οικονομικές τους δυνατότητες, με βάση τους 

προϋπολογισμούς των τριών τελευταίων ετών. Αν στον Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου δεν υφίστανται κενές θέσεις αντίστοιχες 

προς τις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα θέσεις του καταργούμενου νπδδ, 

το προσωπικό κατανέμεται σε αντίστοιχες συνιστώμενες προσωποπαγείς 

θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας  

5. Συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή ένωση προγράμματα , που 

υλοποιούνται από τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις της 

παρ. 2 περ. β, συνεχίζουν να υλοποιούνται από τους ΔΙΣΑ, οι οποίοι 

θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
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που απορρέουν από αυτά. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά 

συμπεριλαμβάνονται όσες απορρέουν από συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη 

τους. Οι συμβάσεις του πρoσωπικού ορισμένου χρόνου που απασχολείται 

στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, ανανεώνονται από το ΔΙΣΑ που 

προκύπτει ως διάδοχο σχήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 

άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 

6. Τα νομικά πρόσωπα που συστήνονται δυνάμει του άρθρου 1είναι 

καθολικοί διάδοχοι των καταργούμενων νομικών προσώπων από το χρόνο 

της κατάργησής τους σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Οι 

εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που 

καταργήθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, 

χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα 

νομικά πρόσωπα που καταργήθηκαν. 

7.α. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που διενεργήθηκαν, ή και πληρώθηκαν 

από τις καταργούμενες με το παρόντα νόμο ανώνυμες εταιρίες, σε βάρος των 

προϋπολογισμών τους, και μέχρι τη λύση τους, εφόσον: α) το είδος της 

δαπάνης προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, ή συνάδει με τις 

αρμοδιότητες και την εν γένει αποστολή τους, όπως αυτή απορρέει από την 

κείμενη νομοθεσία, β) έχουν εγκριθεί και βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανά 

τους και γ) διενεργήθηκαν , ή και πληρώθηκαν για σκοπούς που έχουν 

επιτελεστεί. 

β.  Στην προηγούμενη περίπτωση δεν υπάγονται δαπάνες που έχουν κριθεί 

παράνομες με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ή για τις οποίες ασκήθηκε 

σχετική ποινική δίωξη, ή και  δεν περατώθηκε η σχετική διαδικασία μέχρι τη 

δημοσίευση του παρόντος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι γενόμενες δαπάνες θα 

κριθούν ως νόμιμες ή μη, αποκλειστικά και μόνο μετά την έκδοση των 

τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, ή την  περάτωση των σχετικών 

διαδικασιών. 

8. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η θητεία του διοικητικού 

συμβουλίου του ΔΙΣΑ ορίζεται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής 

περιόδου, η δε εκλογή από τα δημοτικά συμβούλια των δήμων των 

αντιπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο του ΔΙΣΑ  γίνεται εντός της 

προθεσμίας της περ. α, της παρ. 5, του άρθρου 1.  Σε περίπτωση 

παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής, ο ορισμός των αντιπροσώπων 

γίνεται κατά αναλογική εφαρμογή της παρ. 3, του άρθρου 5. 

9.Μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τους Συντονιστές των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται η λέξη 
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“Συντονιστής” νοείται ο ασκών χρέη Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. 

 

Αρθρο 17 

΄Εναρξη ισχύος 

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η 

οποία είναι αντίθετη με τις ρυθμίσεις του, καταργείται. 

 

Αθήνα,       Απριλίου 2016 
 

 
 
       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  Εσωτερικών                                                                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

   
                         και                                                                               Οικονομίας-Ανάπτυξης και Τουρισμού          
   Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 

 
   Παναγιώτης Κουρουμπλής      Γεώργος Σταθάκης                                                  
      

 

 
 

           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
           Οικονομικών 

 
 
 

Ευκλείδης Τσακαλώτος 


