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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83
FAX: (213) 1364383

ΠΡΟΣ: Τις Περιφέρειες της χώρας
α) Γραφεία κκ Γενικών Γραμματέων
β) Δ/νσεις Αυτ/σης & Απ/σης
γ) Δ/νσεις Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. ΙΔΡ. & ΕΠΙΧ.
Πληροφορίες: Γ. Μαθιουδάκης (213-1364372)
Α. Νίτσου (213-1364373)
Γ. Λατσούδη (213-1364371)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ
Πληροφορίες: Α. Διαμαντοπούλου (213-1364024)
Λ. Καντιάνη (213-1364398)
Αριθμ. Εγκυκλίου: 38
Θέμα: Θέματα Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο, όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων
και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 163/τ.Α΄, (5/8/08), το άρθρο 15 του Νόμου 3688 «Πολιτιστικό
Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», που αφορά σε θέματα των Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).
Παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τους δήμους και τις κοινότητες της
περιφέρειάς σας, δεδομένων και των σχετικών δεσμεύσεων της Χώρας μας προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ιδιαίτερα, σας εφιστούμε την προσοχή στα παρακάτω άμεσης προτεραιότητας
σημεία:

1) Μετατροπή διαδημοτικών/διακοινοτικών επιχειρήσεων και ανωνύμων
εταιριών των ΤΕΔΚ σε ΦΟΔΣΑ υπό τη μορφή ανωνύμων εταιριών
Στην παράγραφο 3, προβλέπεται ότι, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται εντός τριετίας από
την έναρξη ισχύος του ν. 3536/2007 η μετατροπή σε ανώνυμες εταιρίες της παραγράφου 3
του άρθρου 30 του ν. 3536/2007 (ΦΟΔΣΑ), των διαδημοτικών ή διακοινοτικών
επιχειρήσεων με όμοιο προς τους ΦΟΔΣΑ αντικείμενο δραστηριότητας. Σε ανώνυμες
εταιρίες αυτής της μορφής μπορούν, επίσης, να μετατραπούν, εντός της ανωτέρω
προθεσμίας, και οι ανώνυμες εταιρίες, στις οποίες συμμετέχουν κατά πλειοψηφία ΤΕΔΚ.
Μετατροπές που έγιναν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νόμιμες.
2) Μετατροπή υφιστάμενων Συνδέσμων ΟΤΑ σε Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ
Με την παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου, παρέχεται η δυνατότητα σε υφιστάμενους
συνδέσμους ΟΤΑ, με συναφές προς τους ΦΟΔΣΑ αντικείμενο δραστηριότητας, ύστερα από
τροποποίηση της συστατικής τους πράξης ως προς το σκοπό, να μετατραπούν σε
Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ.
Στην περίπτωση αυτή, το τυχόν πλεονάζον τακτικό προσωπικό κατανέμεται, με την
ίδια σχέση εργασίας, στους δήμους και τις κοινότητες που απαρτίζουν το Σύνδεσμο, κατ’
αναλογία των αιρετών αντιπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο.

Για την κατανομή του πλεονάζοντος προσωπικού απαιτείται:

α) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου για την κατανομή
του πλεονάζοντος προσωπικού
β) έκδοση πράξης από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της κοινότητας για την
κατάταξη του προσωπικού
•

είτε σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας,
εφόσον υπάρχουν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
δήμου ή της κοινότητας,

•

είτε, ελλείψει κενών θέσεων, σε συνιστώμενες με απόφαση του
αρμοδίου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου προσωρινές
προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχου ή παρεμφερούς κλάδου ή
ειδικότητας

γ) δημοσίευση της πράξης κατάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με
μέριμνα του Δημάρχου ή του Προέδρου της κοινότητας.
3) Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 15 του υπό δημοσίευση νόμου, στο
άρθρο 30 του ν. 3536/07 προστίθεται παράγραφος 9, με την οποία παρέχεται η
δυνατότητα στους ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν είτε υπό τη μορφή Συνδέσμου είτε υπό
τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, μέχρι να στελεχώσουν τις υπηρεσίες τους με τακτικό
προσωπικό, να συνάπτουν κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθ. 6 του Ν.
2527/1997 συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να
εκπληρώσουν τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκαν.
Επειδή η ανάγκη αυτή λειτουργίας των ανωτέρω φορέων είναι άμεση, οι
υπηρεσίες σας πρέπει να ενημερώσουν τους συσταθέντες ΦΟΔΣΑ με την
προαναφερόμενη νομική μορφή να αποστείλουν απευθείας στο ΥΠΕΣ (Διεύθυνση
Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ, Σταδίου 27, Τ.Κ. 10183 Αθήνα) αιτήματα για την
απασχόληση ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Οι συμβάσεις για τις οποίες θα ζητείται έγκριση θα είναι χρονικής διάρκειας
μέχρι ένα (1) έτος.
Προς τούτο πρέπει οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να αποστείλουν
απευθείας στην υπηρεσία μας τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτημα στο οποίο θα δικαιολογείται η ανάγκη έγκρισης ατόμων κατά αριθμό
και ειδικότητα, και
2. Βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας ότι έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό
τους η σχετική πίστωση για τη δαπάνη απασχόλησης των αιτούμενων
ατόμων.
Σας επισημαίνουμε ότι, μετά την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, δεν
απαιτείται έκδοση πράξης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συνεπώς, μετά την ανωτέρω έγκριση ακολουθεί η υπογραφή σύμβασης
μεταξύ συμβαλλόμενων και εργοδότη, στην οποία θα καθορίζονται τα δικαιώματα
και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων.
Από την ημερομηνία υπογραφής της ανωτέρω σύμβασης άρχεται η παροχή
υπηρεσιών του συμβαλλόμενου.
Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Υπουργείου www.ypes.gr.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ
Κοινοποίηση:
1. ΚΕΔΚΕ
2. ΕΕΤΑΑ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή
5. Δ/νση Οργ. & Λειτ. ΟΤΑ
6. Δ/σνη Τεχν. Υπηρεσιών
7. Δ/νση Μ/ΣΗΣ & ΗΕΣ
(με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)

