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                                                                                 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τ.Α

Αθήνα,  7-11-2018
Αρ. Πρωτ.:62715

ΠΡΟΣ : Τους Συντονιστές των
             Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
             (πλην Αττικής)

Ταχ. Δ/νση     : Σταδίου 27 
Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα
Πληροφορίες:  Β. Νάστου
Tηλ.                 :2131364338
e-mail             : v.nastou@ypes.gr   

ΘΕΜΑ: Μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου των Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), Μέρος Δεύτερο, άρθρα 225-247 του ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α΄) 

Με τη δημοσίευση του ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018), τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των  άρθρων 

225-247, με τις οποίες εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και 

λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της χώρας, με σκοπό την ενίσχυση 

της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στην αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της ως προς τη 

διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων.

Για τη διασφάλιση της ομαλής διοικητικής συνέχειας στον περιβαλλοντικά ευαίσθητο τομέα 

της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καλούνται να 

συνδράμουν τους ΟΤΑ, σε κάθε επιμέρους στάδιο της μεταβατικής περιόδου, με την παροχή 

ολιστικής ενημέρωσης επί του νέου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ ως άρρηκτα 

συνδεδεμένου και απορρέοντος εκ του Εθνικού και  Περιφερειακού  Σχεδιασμού της Διαχείρισης 

Αποβλήτων, και συνεπώς η συμβολή τους κρίνεται πολύτιμη για την επιτυχή ολοκλήρωση των 

προβλεπόμενων διαδικασιών.

Ως προς τις  απαιτούμενες ενέργειές σας θέτουμε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα: 

Ελληνική  
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1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ 

ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ

1.1 ΠΑΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:                   

Με τις  διατάξεις του άρθρου 225 καθορίζονται οι  βασικές (πάγιες) ρυθμίσεις του νέου θεσμικού 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων  διαχείρισης των στερεών αποβλήτων των Δήμων, 

όπως η νομική μορφή των φορέων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία σύστασής  τους, η δυνατότητα 

μετατροπής τους με αλλαγή της νομικής μορφής τους ή συγχώνευση. Ειδικότερα:

 Στην παρ.1 και 2 ορίζεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου, ο τρόπος άσκησης της 

αρμοδιότητας της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων από τους ΟΤΑ, η νομική μορφή και τα 

χαρακτηριστικά των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (στο εξής  ΦΟΔΣΑ).

Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 225: Το σύνολο των δήμων των περιφερειών της 

ηπειρωτικής χώρας (πλην Αττικής), συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών εντός των ορίων αυτών, 

(άρθρο 226 παρ.11) καθώς και της Περιφέρειας Κρήτης (άρθρο 226 παρ.10 ). 

Τρόπος άσκησης της αρμοδιότητας της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων από τους ΟΤΑ: Οι 

δήμοι για την άσκηση της αρμοδιότητας της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων1 συστήνουν νομικά 

πρόσωπα που ονομάζονται Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (στο εξής ΦΟΔΣΑ). 

Νομική μορφή και χαρακτηριστικά των ΦΟΔΣΑ: Οι ΦΟΔΣΑ συστήνονται είτε ως νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου με τη μορφή συνδέσμου είτε ως επιχείρηση των ΟΤΑ με τη μορφή ανώνυμης 

εταιρείας, βάσει των προϋποθέσεων  των  παρ. 3 και 4, τις ειδικότερες προβλέψεις του ν.4555/18 και 

της ισχύουσας νομοθεσίας για την κάθε νομική μορφή καθώς και των μεταβατικών  ρυθμίσεων για τη 

διαδικασία μετασχηματισμού των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του νόμου φορέων σε ΦΟΔΣΑ 

του ν.4555/18 (άρθρο 245).Οι ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, έχουν κοινωφελή και μη 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

Στις διατάξεις των άρθρων  229-235 ορίζονται οι ρυθμίσεις για τη σύσταση, οργάνωση και 

λειτουργία των ΦΟΔΣΑ με τη μορφή συνδέσμου και στο άρθρο 236 με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.  

Η κύρια μεταρρύθμιση που επιφέρει το νέο θεσμικό πλαίσιο βρίσκεται στις διατάξεις της 

παρ.3, με τις οποίες καταργείται η υποχρέωση  που είχε προβλεφθεί με τις ρυθμίσεις του ν.4071/12 

για συγχώνευση των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ σε ένα και μόνον φορέα ανά περιφέρεια, και δίδεται 

πλέον η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού να συστήνουν ανά περιφέρεια από έναν έως τρεις (1-

3) ΦΟΔΣΑ, στη βάση συγκεκριμένων πλέον τεχνικών κριτηρίων, τα οποία εγγυώνται την ολοκλήρωση 

της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων εντός των διοικητικών ορίων ευθύνης εκάστου ΦΟΔΣΑ, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΠΕΣΔΑ), ώστε να τελούν  σε πλήρη εναρμόνιση με την κοινοτική αρχή της εγγύτητας και το κοινοτικό 

περιβαλλοντικό κεκτημένο. 

1 ΄Αρθρα 227 και 228   
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1.2 ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Άρθρο 245)

Στις διατάξεις του άρθρου 245 ορίζεται η μετάβαση από το προϊσχύον στο νέο θεσμικό πλαίσιο, με 

σκοπό την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή του. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υπαγωγής, 

κατά περίπτωση ΟΤΑ ή  ΦΟΔΣΑ, στις νέες ρυθμίσεις , ορίζονται διεξοδικά στις διατάξεις των παρ.1-13, 

στις οποίες προβλέπεται : 

 α)Η ύπαρξη τριών σταδίων για την εφαρμογή της μεταβατικής διαδικασίας

 β)Αποκλειστική προθεσμία  για την ολοκλήρωση της εφαρμογής εκάστου σταδίου

 γ)Η κλιμακωτή και αυτοτελής εφαρμογή των σταδίων, καθόσον η ολοκλήρωση της μεταβατικής

    διαδικασίας εντός των  χρονικών ορίων εκάστου, αποκλείει την εφαρμογή του επομένου.

1ο Στάδιο 

Εφαρμοζόμενες μεταβατικές διατάξεις :παρ.1-4,6,7,10,11,12,13

Αποκλειστική προθεσμία εφαρμογής: 19/7/2018  έως  18/11/2018 

Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από την πρωτοβουλία των ΟΤΑ ως προς τη λήψη των αποφάσεων για 

τον αριθμό και τη δυναμικότητα των ΦΟΔΣΑ, που θα προκύψουν κατά προβλεπόμενη περίπτωση, 

είτε από τη μετατροπή των υπαρχόντων είτε από τη σύσταση νέων,  υπό το πρίσμα των προβλέψεων 

του οικείου ΠΕΣΔΑ, με τις οποίες θα πρέπει να εναρμονίζονται. Για την εφαρμογή των μεταβατικών 

ρυθμίσεων των παρ.1-4 οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα οικεία δημοτικά συμβούλια και εν 

συνεχεία τα αρμόδια όργανα διοίκησης, αναλόγως της νομικής μορφής,  εκάστου ΦΟΔΣΑ λαμβάνουν 

τις κατά περίπτωση αποφάσεις για την υλοποίησή τους .

Παρ.1:Προσαρμογή των συστατικών πράξεων  «Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ» του ν. 4071/12 στις 

διατάξεις του ν.4555/18 (αφορά εκείνους για τους οποίους είχαν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως οι αποφάσεις συγχώνευσης του συνόλου των φορέων που ασκούσαν αρμοδιότητες 

ΦΟΔΣΑ εντός της οικείας  περιφέρειας). 

Παρ.2:Στις διατάξεις της ορίζονται διεξοδικά οι επιλογές, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 

συμμετοχής σε ΦΟΔΣΑ για όσους Δήμους-μέλη των «Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ» του ν. 4071/12 

συμμετέχουν και σε ΦΟΔΣΑ για τους οποίους δεν έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

η απόφαση συγχώνευσής τους στον «Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ» και οι οποίοι ΠΛΗΡΟΥΝ τις 

προϋποθέσεις της παρ.3 του άρθρου 225.  

Παρ.3: Στις διατάξεις της ορίζονται διεξοδικά:

α) Οι επιλογές, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής σε ΦΟΔΣΑ για όσους Δήμους-μέλη των 

«Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ» του ν. 4071/12 συμμετέχουν και σε ΦΟΔΣΑ για τους οποίους δεν έχει 

δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση συγχώνευσης τους στον «Περιφερειακό 

ΦΟΔΣΑ» και οι οποίοι ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ  τις προϋποθέσεις της παρ.3 του άρθρου 225.  
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β) Οι επιλογές, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής σε ΦΟΔΣΑ για όσους Δήμους-μέλη των 

«Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ» του ν. 4071/12 (για τους οποίους δεν έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις συγχώνευσης του συνόλου των νομικών προσώπων που ασκούσαν 

αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ εντός της οικείας περιφέρειας) δεν συμμετέχουν σε άλλο ΦΟΔΣΑ. 

Παρ.4:Στην εν λόγω διάταξη ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης των 

συστατικών πράξεων  των αναφερόμενων νομικών προσώπων, που είχαν συσταθεί πριν την 1/1/2013 

και ασκούσαν αποκλειστικές αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ, χωρίς να αποτελούν «Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ» του 

ν.4071/12 και χωρίς να έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση συγχώνευσής 

τους στον «Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ», όταν ΠΛΗΡΟΥΝ το σύνολο των προϋποθέσεων των παρ.3 και 4 

του άρθρου 225.   

2ο  Στάδιο  

Εφαρμοζόμενες μεταβατικές διατάξεις:παρ.8 σε συνδυασμό με τις παρ.1-6

 Έναρξη άμεσης εφαρμογής: 19/11/2018   

Το 2ο  στάδιο χαρακτηρίζεται από την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους των Συντονιστών των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στην  περίπτωση που οι ΟΤΑ δεν εφήρμοσαν τις κατά περίπτωση 

διατάξεις του 1ου  σταδίου.

 Οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 245 ορίζουν ότι οι Συντονιστές των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας του 1ου σταδίου, 

αποστέλλουν, σε όσους ΟΤΑ δεν έχουν εφαρμόσει τα προβλεπόμενα στις προαναφερθείσες 

διατάξεις, αιτιολογημένη έκθεση με υποδείξεις για την εφαρμογή του άρθρου 225 και 245 παρ.1-6.  

Λαμβάνοντας υπόψη:            

 τη σύντομη προθεσμία των 2 μηνών για συμμόρφωση των ΟΤΑ στις κατά περίπτωση 

υποδείξεις, η οποία εκκινεί από την αποστολή της αιτιολογημένης έκθεσης του Συντονιστή 

  ότι μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την αποστολή της αιτιολογημένης έκθεσης του 

Συντονιστή, όσοι δήμοι  δεν έχουν συμμορφωθεί με τις προβλέψεις των σχετικών διατάξεων, 

βαρύνονται με ημερήσιο πρόστιμο 5.000 ευρώ 

 ότι αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου που 

παρακωλύουν τη λήψη απόφασης για τη συμμόρφωση προς τις απορρέουσες εκ του νόμου 

υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Συντονιστή,  εντός της προθεσμίας των 2 μηνών 

από την αποστολή της αιτιολογημένης έκθεσης, 

επισημαίνουμε την απαραίτητη ετοιμότητα των αρμοδίων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων ως προς την αποστολή στους ΟΤΑ της ως άνω αιτιολογημένης έκθεσης.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να συντονίσετε το έργο τους, τόσο ως προς την 

επείγουσα συγκέντρωση της απαραίτητης πληροφόρησης για την πρόοδο εφαρμογής των 

διατάξεων του 1ου σταδίου από τους ΟΤΑ, όσο και ως προς την έγκαιρη και ορθή ενημέρωσή τους 
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επί των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ, προκειμένου να παρασχεθούν οι ενδεικνυόμενες, κατά 

περίπτωση ΟΤΑ, υποδείξεις για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 225 και 245 παρ.1-6.   

3ο Στάδιο 

Εφαρμοζόμενες μεταβατικές διατάξεις:παρ.9 & 5: 

Έναρξη εφαρμογής: Αμέσως μετά τη  λήξη του 2ου σταδίου       

Το 3ο και τελικό στάδιο μετάβασης στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων χαρακτηρίζεται από την αναγκαστική εφαρμογή των ρυθμίσεων των παρ.9 και 5 από 

τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Το στάδιο αυτό, ως έσχατη επιλογή του 

νομοθέτη, εφαρμόζεται αμελλητί, εφόσον διαπιστωθεί η μη εμπρόθεσμη λήψη αποφάσεων σε 

συμμόρφωση με τις υποδείξεις των Συντονιστών από τους ΟΤΑ, κατά τη διαδικασία του 2ου σταδίου. 

1.3  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ  ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 225 και της παρ.10 του άρθρου 226 σε περίπτωση 

που στις περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης συσταθούν περισσότεροι του ενός 

ΦΟΔΣΑ, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που  εκδίδεται μέσα σε 

τρεις μήνες από την παρέλευση των προθεσμιών των παρ 1,2,3 και 9 του άρθρου 2452 και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνεται  υποχρεωτικά σύνδεσμος, στον οποίο 

συμμετέχει το σύνολο των δήμων της περιφέρειας, με την ονομασία «Φορέας  Σχεδιασμού 

Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» (εφεξής «ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ»), με αποκλειστικό σκοπό 

τη σύνταξη-εκπόνηση ή τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012 και τη 

συλλογή στοιχείων για τις στατιστικές των αποβλήτων και την αποστολή τους στην αρμόδια υπηρεσία 

της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και 

στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή του άρθρου 34 

του ν. 4042/2012.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 245 δεν υπάρχει ανάγκη 

σύστασης νέου νομικού προσώπου ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ για τις περιφέρειες στις οποίες οι «Περιφερειακοί  

ΦΟΔΣΑ» του ν.4071/12, στους  οποίους δεν είχε συγχωνευθεί το σύνολο των φορέων που ασκούσαν 

αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ, δεν μετατραπούν  σε ΦΟΔΣΑ του ν. 4555/18, καθόσον με απόφαση του 

Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης τροποποιείται  η συστατική τους πράξη 

προκειμένου να προσαρμοστεί στις ρυθμίσεις του νέου θεσμικού πλαισίου, ώστε  να λειτουργεί  ως 

ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ.  

2 Δηλ. μετά την ολοκλήρωση  των προβλεπόμενων κατά περίπτωση   διαδικασιών για τη διαμόρφωση των τελικών σχημάτων 
που θα προκύψουν βάσει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 245, οπότε, εφόσον τελικά συσταθούν περισσότεροι του 
ενός ΦΟΔΣΑ, προκύπτει ανάγκη υποχρεωτικής σύστασης ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ
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2.ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ 

Κύρια μεταρρύθμιση του νέου θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα 

νησιά είναι η πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 226, σύμφωνα με την οποία  οι αρμοδιότητες που 

ορίζονται στο άρθρο 227 ως αρμοδιότητες των ΦΟΔΣΑ, στα νησιά  ασκούνται από τις υπηρεσίες των 

Δήμων με δυνατότητα σύναψης συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και  προγραμματικών 

συμβάσεων με γειτονικούς νησιωτικούς δήμους βάσει των άρθρων  99 και 100 του ν. 3852/10 

αντίστοιχα (παρ. 1 και 2 του άρθρου 226). 

Κατ΄ εξαίρεση, οι αρμοδιότητες του άρθρου 227 στα νησιά μπορούν να ασκούνται από 

υφιστάμενους συνδέσμους ή επιχειρήσεις με μετόχους περισσότερους του ενός δήμους και οι 

οποίοι ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ, εφόσον, εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του ν.4555/18, 

ληφθεί απόφαση για τη συνέχιση της λειτουργίας τους από τα αρμόδια όργανα διοίκησης τους με την 

απόλυτη πλειοψηφία των μελών τους. Σε περίπτωση παρελεύσεως απράκτου της ως άνω 

προθεσμίας ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης  εκδίδει  διαπιστωτική απόφαση  

περί συνέχισης της λειτουργίας τους. (άρθρο 226 παρ.1) 

2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΥΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΣΑΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΔΣΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Στην παρ. 3 του άρθρου 226 ορίζονται διεξοδικά οι ενέργειες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη 

διαδικασία καταγραφής και απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων καθώς και της εν γένει διαδοχής, 

στην περίπτωση της  υποχρεωτικής  λύσης ή κατάργησης ΦΟΔΣΑ που έχει συσταθεί από ένα δήμο  

(αιτιολογική έκθεση του ν.4555/18). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της καταγραφής των 

περιουσιακών στοιχείων ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει αμελλητί 

διαπιστωτική πράξη κατάργησης ή λύσης του νομικού προσώπου και περιέλευσης της περιουσίας 

του στον οικείο δήμο, ο οποίος θα ασκεί πλέον τις αρμοδιότητες του καταργούμενου νομικού 

προσώπου.

Στις παρ. 4,5,6,7 και 8 του άρθρου 226 ορίζονται διεξοδικά οι ενέργειες των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων κατά τη διαδικασία απογραφής –καταγραφής, αποτίμησης, κατανομής και απόδοσης των 

περιουσιακών στοιχείων καθώς και της εν γένει διαδοχής, στην περίπτωση που αποφασιστεί λύση ή 

κατάργηση νομικών προσώπων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ με μέλη ή μετόχους 

περισσότερους του ενός δήμου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας  απογραφής -καταγραφής και 

αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

εκδίδει αμελλητί διαπιστωτική πράξη κατάργησης ή λύσης του νομικού προσώπου και περιέλευσης 

της περιουσίας του στους οικείους δήμους, οι οποίοι  θα ασκούν  πλέον τις αρμοδιότητες του 

καταργούμενου νομικού προσώπου.
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2.2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 226 στις περιφέρεις Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και 

Ιονίων Νήσων  συστήνεται υποχρεωτικά, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, σύνδεσμος, στον οποίο συμμετέχει  το σύνολο των δήμων της περιφέρειας, με την 

ονομασία «Φορέας  Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» (εφεξής 

«ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ») και με αποκλειστικό σκοπό τη σύνταξη-εκπόνηση ή τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ της παρ. 

2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012 και τη συλλογή στοιχείων για τις στατιστικές των αποβλήτων και 

την αποστολή τους στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρισης 

Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας σε εφαρμογή του άρθρου 34 του ν. 4042/2012 (άρθρο 225 παρ.8).

Κατ΄ακολουθία των ανωτέρω, παρακαλούμε :

Α)Κατά λόγο αρμοδιότητας για τις προβλεπόμενες ενέργειές σας ως προς εφαρμογή των ρυθμίσεων 
των άρθρων 225-247 του ν.4555/18, προκειμένου με τη συμβολή σας να επιτευχθεί η ομαλή 
μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.  

Β)Να ενημερώσετε σχετικά τους ΟΤΑ και τους ΦΟΔΣΑ της χωρικής σας αρμοδιότητας και να παρέχετε 
κάθε συνδρομή για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 225-247 του ν.4555/18, 
δεδομένων των σύντομων και αποκλειστικών προθεσμιών για την ομαλή μετάβαση στο νέο θεσμικό 
πλαίσιο. 

Γ)Να μας αποστείλετε το ταχύτερο δυνατό ενημέρωση για το σύνολο των δήμων και των  ΦΟΔΣΑ 
χωρικής σας αρμοδιότητας ως προς την πρόοδο της εφαρμογής, κατά περίπτωση εκάστης  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των διατάξεων των παρ.1-4 του άρθρου 245 (1ο στάδιο) ή των  
διατάξεων  του άρθρου 226. 

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών είναι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Το παρόν είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών και στη διαδρομή: 
www.ypes.gr/Υπουργείο/Έγγραφα

 

Ο   Υπουργός 

Αλέξανδρος Χαρίτσης 

http://www.ypes.gr/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF/
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