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ΘΕΜΑ: Υπολογισμός εκπροσώπων για την ανανέωση διοικητικών συμβουλίων ΦΟΔΣΑ

Όπως ήδη σας γνωρίσαμε με την υπ’ αριθμ. 3/οικ. 6040/17.2.2012, στο ΦΕΚ A΄ 24/13.2.2012, 

δημοσιεύτηκε ο νόμος 4042/2012 «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», 

στον οποίο με το άρθρο 64 ρυθμίζεται το θέμα της ανανέωσης των Διοικητικών Συμβουλίων των 

ΦΟΔΣΑ ως εξής:

«Τα  δημοτικά  συμβούλια  εντός  είκοσι  ημερών  από  τη  δημοσίευση  του  παρόντος  νόμου 

εκλέγουν  τους  αιρετούς  αντιπροσώπους  των  δήμων  στα  διοικητικά  συμβούλια  ή  τη  Γενική 

Συνέλευση σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας ΟΤΑ των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 προκειμένου 

περί  συνδέσμων  ή  τις  διατάξεις  του  ν.  2190/1920  προκειμένου  περί  ανωνύμων  εταιριών.  Σε 

περίπτωση συνδέσμου που η περιοχή ευθύνης του συμπίπτει ή είναι μικρότερη από τα διοικητικά 

όρια του δήμου του άρθρου 1 του ν. 3852/2010, τότε ο ΦΟΔΣΑ λειτουργεί ως ΝΠΔΔ του δήμου 

αυτού.  Το διοικητικό συμβούλιο του νομικού αυτού προσώπου αποτελείται  από πέντε μέλη, τα 

οποία εκλέγονται μεταξύ των μελών του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Ένα τουλάχιστον εκ των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

Τα  διοικητικά  συμβούλια  των  υφιστάμενων  Φορέων  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων 

συγκροτούνται εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 104 του ν. 3852/2010 καταργείται.

Η συγκρότηση νέων διοικητικών συμβουλίων στους ανωτέρω φορείς που έγινε από 1.1.2011 

και μετά είναι νόμιμη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου».

Ελληνική   
 
 
 
 

ΑΔΑ: Β44ΞΝ-ΚΚΝ



Με την εν λόγω διάταξη, ρυθμίζεται το θέμα της εκλογής νέων διοικητικών συμβουλίων στους 

υφιστάμενους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κατά το υπόλοιπο της μεταβατικής περιόδου 

έως την συγχώνευσή τους στον νέο ενιαίο ΦΟΔΣΑ.  

Ειδικότερα, για την περίπτωση συνδέσμου, σε ό,τι αφορά τον καθορισμό του αριθμού των 

αντιπροσώπων  του  κάθε  δήμου-μέλους  σε  ΦΟΔΣΑ,  επισημαίνεται  ότι  θα  ληφθεί  υπόψιν  ο 

συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός των νέων «καλλικράτειων» δήμων-μελών του. 

1)Έτσι, για παράδειγμα, στην περίπτωση που ένας νέος «καλλικράτειος» δήμος έχει προέλθει 

από τη συνένωση παλαιών δήμων, οι οποίοι συμμετείχαν σε δύο διαφορετικούς ΦΟΔΣΑ, ο νέος 

δήμος  πρέπει  να  εκλέξει  αντιπροσώπους  και  για  τους  δύο  αυτούς  ΦΟΔΣΑ.  Ο  αριθμός  των 

αντιπροσώπων του νέου δήμου στον καθένα από τους ΦΟΔΣΑ θα υπολογιστεί με βάση το συνολικό 

πληθυσμό που προκύπτει από το άθροισμα των πληθυσμών των παλαιών δήμων που συμμετείχαν 

σε κάθε ΦΟΔΣΑ.

Παράδειγμα 1:

Ο Δήμος Α προήλθε από τη συνένωση των παλαιών δήμων α και β, οι οποίοι έχουν πληθυσμό, 

αντίστοιχα, 1.000 και 3.000 κατοίκους. Ο Δήμος Β, από την άλλη, προήλθε από τη συνένωση των 

παλαιών δήμων γ και  δ,  οι  οποίοι  έχουν πληθυσμό,  αντίστοιχα,  2.000  και  4.000 κατοίκους.  Οι  

παλαιοί δήμοι α, β, γ και δ αποτελούσαν ένα ΦΟΔΣΑ με μορφή συνδέσμου. Στην περίπτωση αυτή, ο 

αριθμός των αντιπροσώπων των δύο Δήμων θα υπολογιστεί  με βάση το συνολικό πληθυσμό που 

προκύπτει από το άθροισμα των πληθυσμών των παλαιών δήμων που συμμετείχαν στο ΦΟΔΣΑ 

αυτόν. Έτσι, ο αριθμός των αντιπροσώπων του Δήμου Α θα υπολογιστεί με βάση το σύνολο του 

πληθυσμού των δύο δήμων α και  β (4.000)  και,  αντίστοιχα ο αριθμός των αντιπροσώπων του 

Δήμου Β θα υπολογιστεί με βάση το σύνολο του πληθυσμού των δύο δήμων γ και δ (6.000). 

Παράδειγμα 2:

Ο Δήμος  Α  προήλθε  από  τη  συνένωση των παλαιών  δήμων α,  β  και  γ,  οι  οποίοι  έχουν 

πληθυσμό, αντίστοιχα, 2.000, 3.000 και 4.000 κατοίκους. Από αυτούς, οι παλαιοί δήμοι α και β  

συμμετείχαν σε έναν ΦΟΔΣΑ με μορφή συνδέσμου, όπου συμμετέχει και ο νέος Δήμος Β, ενώ ο 

παλαιός δήμος γ συμμετέχει σε άλλο ΦΟΔΣΑ με μορφή συνδέσμου της περιοχής, μαζί με έναν άλλο 

νέο Δήμο Γ. Στην περίπτωση αυτή, ο νέος Δήμος Α θα πρέπει να εκλέξει αντιπροσώπους και για 

τους δύο αυτούς ΦΟΔΣΑ.  Ο αριθμός των αντιπροσώπων του Δήμου Α στον πρώτο ΦΟΔΣΑ θα 

υπολογιστεί με βάση το σύνολο του πληθυσμού των παλαιών δήμων α και β (5.000). Ο αριθμός των 

αντιπροσώπων του Δήμου Α στον δεύτερο ΦΟΔΣΑ θα υπολογιστεί  με βάση τον πληθυσμό του 

παλαιού δήμου γ (4.000), ο οποίος συμμετείχε στον ΦΟΔΣΑ αυτόν.

2)Τέλος, επισημαίνουμε και την περίπτωση κατά την οποία ένας νέος δήμος έχει προέλθει από 

τη συνένωση παλαιών δήμων, που αποτελούσαν τους δήμους-μέλη ενός ΦΟΔΣΑ-συνδέσμου, και 

ενός ή περισσότερων παλαιών δήμων, που συμμετείχαν σε άλλο ΦΟΔΣΑ-σύνδεσμο της περιοχής. 

Στην περίπτωση αυτή, ο πρώτος ΦΟΔΣΑ λειτουργεί ως ΝΠΔΔ του νέου δήμου, καθώς η περιοχή 
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ευθύνης του είναι μικρότερη από τα διοικητικά όρια του δήμου αυτού. Παράλληλα, ο νέος δήμος θα 

πρέπει να εκλέξει αντιπροσώπους για το δεύτερο ΦΟΔΣΑ, ο οποίος συνεχίζει τη λειτουργία του. Και 

σ’ αυτήν την περίπτωση, ο αριθμός των αντιπροσώπων του νέου δήμου στον ΦΟΔΣΑ αυτόν θα 

υπολογιστεί με βάση το συνολικό πληθυσμό που προκύπτει από το άθροισμα των πληθυσμών των 

παλαιών δήμων που συμμετείχαν στον ΦΟΔΣΑ.

Παράδειγμα:

Ο Δήμος  Α  προήλθε  από  τη  συνένωση των παλαιών  δήμων α,  β  και  γ,  οι  οποίοι  έχουν 

πληθυσμό, αντίστοιχα, 2.000, 3.000 και 4.000 κατοίκους. Από αυτούς, οι παλαιοί δήμοι α και β  

αποτελούσαν τους δήμους-μέλη ενός ΦΟΔΣΑ, ενώ ο παλαιός δήμος γ συμμετείχε σε άλλο ΦΟΔΣΑ 

της περιοχής, όπου συμμετέχει και ο νέος Δήμος Β. Στην περίπτωση αυτή, ο πρώτος ΦΟΔΣΑ θα 

λειτουργήσει, πλέον,  ως ΝΠΔΔ του νέου δήμου, καθώς η περιοχή ευθύνης του είναι μικρότερη από 

τα  διοικητικά  όρια  του  δήμου  αυτού.  Παράλληλα,  ο  νέος  Δήμος  Α  θα  πρέπει  να  εκλέξει 

αντιπροσώπους  για  το  δεύτερο  ΦΟΔΣΑ,  ο  οποίος  συνεχίζει  τη  λειτουργία  του.  Ο  αριθμός  των 

αντιπροσώπων του Δήμου Α στον δεύτερο ΦΟΔΣΑ θα υπολογιστεί  με βάση τον πληθυσμό του 

παλαιού δήμου γ (4.000), ο οποίος συμμετείχε στον ΦΟΔΣΑ αυτόν.

Κατόπιν τούτων, να κοινοποιήσετε  την παρούσα Εγκύκλιο στους Δήμους της χωρικής σας 

αρμοδιότητας, για την ενημέρωσή τους και για τις δικές τους ενέργειες.   

Την  εγκύκλιο  μπορείτε  να  την  αναζητήσετε  και  στο  δικτυακό  τόπο  του  Υπουργείου 

Εσωτερικών, www  .  ypes  .  gr  . 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.ΚΕΔΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Αν. Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Γενικού Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
- Δ/νση Μηχ/σης & ΗΕΣ
  (με την παράκληση να το αναρτήσει 
   στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου)
- Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ
- Δ/νση Τεχν. Υπ/σιών
- Δ/νσή μας
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