
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 

ΦΟΡΕΩΝ ΣΕΔ 
(α.π. ΕΟΑΝ 1199/03-02-2022) 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με το ανταποδοτικό τέλος των φορέων ΣΕΔ, άρθρο 13, παρ. Γ, 

του Ν. 4819/2021. 

 

 
Σχετικά: Ν.4819/23-07-2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 

2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και 

απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα 

πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και 

συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.»  

Σύμφωνα με την παράγραφο 1Γ του Άρθρου 13 του Ν. 4819/2021, για την εξέταση του αιτήματος για την 

έγκριση ή την ανανέωση της έγκρισης ΣΕΔ απαιτείται καταβολή από τον φορέα στον Ε.Ο.ΑΝ. 

ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου ανέρχεται:  

α) σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για την περίπτωση ΑΣΕΔ με γεωγραφική κάλυψη μιας περιφέρειας και 

σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ σε μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη, 

β) σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για την περίπτωση ΣΣΕΔ με γεωγραφική κάλυψη μιας 

περιφέρειας και σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ευρώ σε μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη.  

 

Επ’ αυτού δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις:  

 

1. Το ανταποδοτικό αυτό τέλος οφείλει να καταβάλλεται από τον φορέα ΣΕΔ ταυτόχρονα με την 

υποβολή του σχετικού προς έγκριση ή ανανέωση φακέλου επιχειρησιακού σχεδίου και αποτελεί 

προϋπόθεση προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησής  του. Κατά συνέπεια η έναρξη της 

χρονικής περιόδου του 4μηνου, εντός του οποίου ο ΕΟΑΝ αποφαίνεται επί του αιτήματος σύμφωνα με το 

άρθρο 13, παρ. 1Α , ν. 4819/2021, άρχεται με την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους.  

 

2. Υφιστάμενοι φορείς ΣΕΔ που έχουν ήδη εγκριθεί ή έχουν ανανεώσει τις εγκρίσεις λειτουργίας τους πριν 

την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4819/23-07-2021, με την υποβολή τροποποίησης του φακέλου ΕΣ για 

συμμόρφωση στο νέο νόμο 4819 οφείλουν να αναπροσαρμόσουν και το σχετικό ανταποδοτικό τέλος στον 

ΕΟΑΝ, ήτοι να καταβάλλουν τη διαφορά που τυχόν προκύπτει μεταξύ του ήδη καταβληθέντος ποσού, 

προηγούμενης έγκρισης ή ανανέωσης και του προβλεπόμενου στο άρθρο 13 παρ. 1Γ.  

Ειδικότερη μνεία γίνεται πλέον, σύμφωνα με το Νέο νόμο 4819/2021 στην κατάργηση της άμεσης 

εξάρτησης μεταξύ του ύψους του ανταποδοτικού τέλους με την γεωγραφική θέση της Περιφέρειας 

κάλυψης ενός φορέα ΣΕΔ, ήτοι πλέον εφαρμόζεται ενιαίο ανταποδοτικό τέλος ανεξαρτήτως της 

γεωγραφικής θέσης μιας Περιφέρειας. Σύμφωνα με αυτό  οι φορείς ΣΕΔ, που δεν έχουν έως σήμερα 

Πανελλήνια γεωγραφική κάλυψη,  οφείλουν να αναπροσαρμόσουν το ύψος του ανταποδοτικού τέλους 

στο τελικό ποσό των 12.000 ευρώ (αν πρόκειται για ΣΣΕΔ) και 6.000 ευρώ (αν πρόκειται για ΑΣΕΔ), αν 

αφορά γεωγραφική κάλυψη μιας Περιφέρειας - και των 36.000 ευρώ (για ΣΣΕΔ) και 18.000 ευρώ (για 

ΑΣΕΔ) για περισσότερες της μίας Περιφέρειας, ανεξαρτήτου κάθε φορά του αριθμού των Περιφερειακών 

Ενοτήτων που καλύπτει ο φορέας ΣΕΔ. Οι υφιστάμενοι φορείς ΣΣΕΔ Πανελλαδικής  γεωγραφικής κάλυψης 

ήδη έχουν καλύψει το τελικό ποσό των 36.000 ευρώ (άρθρο 4Β, παρ.9, ν.4496/2017). Αντίστοιχα οι 

υφιστάμενοι φορείς ΑΣΕΔ Πανελλαδικής  γεωγραφικής κάλυψης ήδη έχουν καλύψει το τελικό ποσό των 

18.000 ευρώ (άρθρο 4Β, παρ.9, ν.4496/2017). 



 

3. Υφιστάμενοι φορείς ΣΕΔ ή Νέοι φορείς ΣΕΔ που θα υποβάλουν πλην της τροποποίησης του φακέλου ΕΣ 

για συμμόρφωση στο νέο νόμο 4819/2021 και αίτημα ανανέωσης της  έγκρισης τους  οφείλουν να 

καταβάλουν το αντίστοιχο ανταποδοτικό τέλος σύμφωνα με παρ. 1Γ του άρθρο 13. 

  

Στον κάτωθι πίνακα ακολουθεί επεξηγηματικό παράδειγμα:   

 

Φορέας  

ΣΣΕΔ 

Εγκεκριμένος 

από ΔΣ ΕΟΑΝ    

Ανταποδοτικό 

τέλος ήδη 

καταβληθέν 

στην 

τελευταία 

απόφαση 

έγκρισής του 

σύμφωνα με 

το ν. 4496 

Γεωγραφική εμβέλεια Οφειλόμενο 

ανταποδοτικό 

τέλος για την 

έγκριση ή 

ανανέωση της 

έγκρισης  

σύμφωνα με το 

ν. 4819/2021 

Υφιστάμενη 

Αίτηση για 

Τροποποίηση 

φακέλου για 

συμμόρφωση 

με το νέο νόμο 

και επέκταση 

Α ΟΧΙ - - 

Περιφέρεια 

Ηπείρου, 

Περιφέρεια 

Αττικής  

36.000€ 

Β ΝΑΙ 36.000€ 

Περιφέρεια Αττικής  

Π.Ε.Αιτωλοακαρνανίας  

Π.Ε. Θήρας  

Π.Ε. Λάρισας  

Π.Ε. Ευρυτανίας  

Π.Ε. Ιωαννίνων  

Π.Ε. Κοζάνης  

Π.Ε. Μαγνησίας  

Π.Ε. Ροδόπης  

Π.Ε. Σύρου  

Π.Ε. Τήνου  

Π.Ε. Χανίων  

Π.Ε. Χίου  

Π.Ε. Ηλείας  

Π.Ε. Σποράδων  

Π.Ε. Αρκαδίας  

Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Π.Ε. Έβρου 

0 € 

Γ ΝΑΙ 22.500€ 

Περιφέρεια Αττικής 

Π.Ε. Ιωαννίνων 

 

 

Π.Ε. Αιτωλοακ/νίας 

Π.Ε. Αρκαδίας 

Π.Ε. Αχαΐας 

Π.Ε. Ευρυτανίας 

36.000 - 22.500 = 

13.500 € 

 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να καταβληθεί από τον φορέα ΣΣΕΔ (Α) το ποσόν των 36.000 

ευρώ, από τον φορέα ΣΣΕΔ (Β) δεν θα πρέπει να γίνει κάποια καταβολή, ενώ από τον φορέα ΣΣΕΔ 

(Γ) θα πρέπει να καταβληθεί η διαφορά των 13.500 ευρώ (36.000 -22.500) ευρώ. Για τον Α και Γ 

το σχετικό 4μηνο εντός του οποίου αποφαίνεται ο ΕΟΑΝ επί του κατατεθέντος επιχειρησιακού 

σχεδίου άρχεται μετά την καταβολή των ποσών αυτών, ενώ για τον Β με την υποβολή του 

τροποποιημένου φακέλου. 


