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Με την υπ΄ αριθ. 17/2022 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, κατά την 
συνεδρίαση της 21ης  Φεβρουαρίου 2022 ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα: 

 

               ΨΗΦΙΣΜΑ  

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται τέλος ταφής για τις ποσότητες αστικών αποβλήτων με 
Κωδικούς Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) 20 (αστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων 
των χωριστά συλλεγέντων μερών) και 15 01 (χωριστά συλλεγέντα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων 
των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών αποβλήτων συσκευασίας), καθώς και τις ποσότητες αποβλήτων 
που προκύπτουν από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), τις Μονάδες 
Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ) με αερόβια ή αναερόβια χώνευση και τις Μονάδες 
Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ), τις μονάδες αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων με 
κωδικούς ΕΚΑ 19 12 12 [άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων υλικών) από τη 
μηχανική κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 12 11], 19 12 10 [καύσιμα 
απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα)], 19 05 (απόβλητα από την αερόβια 
επεξεργασία στερεών αποβλήτων), 19 06 (απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων), 
που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ). 
Υπόχρεοι καταβολής του τέλους ταφής είναι οι ΦοΔΣΑ και οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα 
που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α' 
133). 
 Το τέλος ταφής ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε 
(5) ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιανουαρίου 
2026 το τέλος ταφής ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην 
τιμή των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία και παραμένει 
σταθερή για τα επόμενα έτη. 
Από την καταβολή του τέλους ταφής εξαιρούνται τα νησιά που έχουν πληθυσμό μικρότερο από χίλιους 
(1.000) μόνιμους κατοίκους.   
       Ειδικά για το Δήμο μας έχει δρομολογηθεί διαδικασία ορθολογικής διαχείρισης των ΑΣΑ με 
κατασκευή σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας (ΜΟΠΑΚ) η οποία δυστυχώς καθυστερεί από εξωγενείς 
του Δήμου παραμέτρους (δικαστικές εκκρεμότητες λόγω προσφυγών).  Η λειτουργία της σε 
συνδυασμό με την ανακύκλωση που πραγματοποιούμε θα περιορίσει τον προς ταφή όγκο ΑΣΑ, άρα 
και την μείωση των τελών και διαχείρισης των απορριμμάτων. Ενδεικτικά η ανακύκλωση στο Δήμο μας 
για το 2021 ήταν στο 15%  του συνολικού όγκου των αστικών αποβλήτων μας και είναι διαρκώς 
αυξανόμενη.                                                                                                      
 
      Το τέλος ταφής επιβάλλεται εν μέσω οικονομικής, ενεργειακής  και υγειονομικής κρίσης. Θα 
επιβαρύνει οικονομικά την τοπική κοινωνία κάτι που δεν είναι δυνατό να γίνει τη στιγμή μάλιστα που οι 
πολίτες ήδη δέχονται τις συνέπειες των πληθωριστικών πιέσεων αλλά και της εκτίναξης του κόστους 
ενέργειας. 
 

Για τους ανωτέρω λόγους ζητάμε την κατάργηση του τέλους ταφής αστικών αποβλήτων. 

 

Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, και να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και στην Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας (ΚΕΔΕ).»  

  

 

                                                                                      Λευκάδα 22/2/2022 

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
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