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                                                                     ΕΡΩΤΗΣΗ 
   
 Προς τον Υπουργό : 

  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη  

  

  Θέμα: «Κατάργηση του άδικου φόρου της περιβαλλοντικής εισφοράς  στους  
ΟΤΑ» 

 
    

    Η προηγούμενη κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο 4609/2019, ο οποίος στο άρθρο 55 αναφέρει ότι 

οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων επιβαρύνονται από την 1.1.2020 με περιβαλλοντική 

εισφορά ίση με 10 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και από την 1.1.2021 αυξάνεται ετησίως κατά 5 

ευρώ/ τόνο έως τα 35 ευρώ/τόνο, ενώ το ποσό της επιβάρυνσης της εισφοράς αυτής θα μειώνεται 

ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των κατά τόπους Μονάδων Μηχανικής Βιολογικής 

Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ/ΜΕΒ) και εγκαταστάσεων ανάκτησης βιοαποβλήτων. Στην 

περίπτωση δε που έχει εξασφαλιστεί περιβαλλοντική αδειοδότηση ΜΕΑ ή και εγκατάστασης 

ανάκτησης βιοαποβλήτων η περιβαλλοντική εισφορά θα  μειώνεται κατά 35%.  

 

     Επίσης, και σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, εάν έχει υπογραφεί σύμβαση κατασκευής ή και 

προμήθειας του συνόλου του έργου για την υλοποίηση ΜΕΑ και εγκατάστασης ανάκτησης 

βιοαποβλήτων, η εισφορά θα μειώνεται κατά 70%  και στο 100% όταν υπάρχει λειτουργία ΜΕΑ ή 
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και εγκατάσταση ανάκτησης βιοαποβλήτων. Το ποσό αυτό της περιβαλλοντικής εισφοράς 

υπολογίζεται κάθε εξάμηνο από το φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων με βάση τις ποσότητες 

ανεπεξέργαστων αποβλήτων που διατέθηκαν σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 

λαμβάνοντας υπόψη την μείωση από την εξέλιξη των μονάδων ΜΕΑ και ΜΕΒ και πρέπει να 

καταβάλλεται στο «Πράσινο Ταμείο» εντός τριών μηνών από τη λήξη του εξαμήνου.  

    Στην περίπτωσή του Δήμου Πατρέων  και με βάση τα στοιχεία που παραδόθηκαν στο Δημοτικό 

Συμβούλιο της Πάτρας, στο ΧΥΤΑ Ξερόλακκας που εξυπηρετεί την Πάτρα, η ετήσια ποσότητα 

απορριμμάτων ανήλθαν σε 96.505 τόνους και στον ΧΥΤΑ Φλόκα που εξυπηρετεί τους Δήμους 

Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου και Καλαβρύτων, η ετήσια ποσότητα ήταν 20.119 τόνοι (σύνολο 

116.624 τόνοι), ενώ για  μεν την Ξερόλακκα το αρχικό ετήσιο κόστος ταφής, (δηλαδή 96.480 τόνοι 

επί 10 ευρώ/τόνο), ανέρχεται στις 964.800 ευρώ.  

    Η μείωση της περιβαλλοντικής εισφοράς λόγω προόδου του έργου ΜΕΑ/ΜΕΒ υπολογίζεται στο 

35% για την Πάτρα και το τελικό ποσό της περιβαλλοντικής εισφοράς διαμορφώνεται στις 

627.120, ευρώ με το αρχικό ετήσιο κόστος ταφής για το ΧΥΤΑ του Φλόκα (δηλαδή 17.119 τόνοι επί 

10 ευρώ/τόνο), να ανέρχεται στις 171.190 ευρώ. Εν προκειμένω, η μείωση της περιβαλλοντικής 

εισφοράς λόγω προόδου του έργου ΜΕΑ/ΜΕΒ υπολογίζεται στο 35% και σε αυτή την περίπτωση 

και το τελικό ποσό της περιβαλλοντικής εισφοράς διαμορφώνεται στις 111.273,50 ευρώ (με τη 

μερίδα του λέοντος να αναλογεί στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας). 

 

Πρόκειται λοιπόν εν προκειμένω για έναν άδικο φόρο, που έρχεται να προστεθεί στα 

ανταποδοτικά τέλη συγκέντρωσης και αποκομιδής των απορριμμάτων  και  ως εκ τούτου, ούτε ο 

πατραϊκός λαός, ούτε και ο Δήμος Πατρέων πρέπει να ενοχοποιούνται, για το γεγονός ότι δεν 

γίνεται ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, με ταυτόχρονο σεβασμό στην υγεία, στο 

περιβάλλον, στους φυσικούς πόρους, στο λαϊκό εισόδημα, ώστε να τιμωρηθούν.  Απεναντίας, με 

ευθύνη και επιμέλεια ο πατραϊκός δήμος φρόντισε να εξασφαλίσει στον Νομαρχιακό ΦΟΔΣΑ την 

αναγκαία χρηματοδότηση, για την περιβαλλοντική αποκατάσταση του κορεσμένου ΧΥΤΑ της 

Ξερόλακκας. 

 

   Παράλληλα, οι πολυεθνικές, οι επιχειρηματικοί όμιλοι- οι οποίοι με την ισχύ που διαθέτουν, 

διαμορφώνουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κυβερνήσεων της Χώρας- δίνουν τη 



δυνατότητα επενδύσεων στα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαιά τους, για τα οποία αναζητούν 

διεξόδους αυξημένης κερδοφορίας, ενώ συμπεραίνει κανείς ότι εξ’ αιτίας  των τακτικών και των 

επιλογών τους δεν έχει δοθεί και δεκαετίες μια ορθολογική λύση στο θέμα της διαχείρισης των 

αποβλήτων. 

   Καλούμαστε  να κάνουμε ανακύκλωση, αλλά το έργο έχει ήδη ανατεθεί σε ιδιωτικό φορέα, την 

"Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης" (ΕΕΑΑ). Η ΕΕΑΑ αναθέτει σε υπεργολάβους την 

αποκομιδή και τη λειτουργία των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), με 

αποτέλεσμα τα ποσοστά ανακύκλωσης να είναι πολύ χαμηλά, τη στιγμή που διαχείριση των 

απορριμμάτων θα μπορούσε ή και επιβάλλεται να  υλοποιηθεί σε πολύ λιγότερο χρόνο και με 

πολύ λιγότερες δαπάνες, αν υπήρχε κεντρικός σχεδιασμός στην οικονομία και ένας δημόσιος 

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, με σκοπό την πρόληψη στην παραγωγή, την εκπόνηση 

μελετών και την κατασκευή έργων για την επεξεργασία των αποβλήτων. 

    Απαιτείται λοιπόν η Κυβέρνηση να παρέχει τα απαιτούμενα μέσα, εξοπλισμό, εργαζόμενους και 

χρηματοδότηση, για τη δημιουργία χωριστών ρευμάτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και την 

ανάπτυξη της απαιτούμενης τεχνολογίας για την συγκέντρωση των ανακτώμενων υλικών από τους 

δήμους και τη διάθεσή τους. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα είναι καταλυτική η αύξηση των 

ποσοστών ανακύκλωσης. 

 

       Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1) Θα αρθεί το μέτρο του άδικου φόρου της περιβαλλοντικής εισφοράς, που έρχεται να 

βαρύνει ακόμη περισσότερο την ιδιαίτερα  δεινή  οικονομική κατάσταση των ΟΤΑ; 

2) Θα υπάρξει σχεδιασμός και στρατηγική για τη δημιουργία δημόσιου Φορέα Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων και μονάδων ΜΕΑ/ ΜΕΒ   για την  αξιοποίηση και καθολική 

ανακύκλωση των αποβλήτων, προκειμένου οι δήμοι να μη βρίσκονται συνεχώς στο 

αδιέξοδο της διαχείρισης των αποβλήτων τους, επιβαρύνοντας ταυτόχρονα τους δημότες 

με υπέρογκα τέλη; 

 



              

                                                                                                   

 

                                                                                                          Η ερωτώσα Βουλευτής 

                                                                                         

                                                                                                                                 Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 

 

 

 




