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1. Προαναγγελία προθεσμίας Β΄Φάσης Αστικής Αναζωογόνησης: Στις 26 Ιουλίου 
2021 ξεκινά η Β΄Φάση για την «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2021» και για τους 
Δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων 
 

 Τι αφορά 
 

Ύστερα από σχετική συνεννόηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα και για 

την έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των Ο.Τ.Α. Α΄Βαθμού με πληθυσμό κάτω των 20.000 

κατοίκων, ανακοινώνεται ότι επιταχύνεται χρονικά η έναρξη της Β΄Φάσης της πρόσκλησης 

«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2021» του Πράσινου Ταμείου για τους Δήμους αυτούς. Αφού 

ολοκληρωθεί η αναγκαία διοικητική διαδικασία, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει για το σκοπό 

αυτό τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και θα παραμείνει ανοιχτή ως την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 

για όλους ανεξαιρέτως τους Δήμους αυτούς. 

 

 Περισσότερες Πληροφορίες  
 

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Πράσινο Ταμείο        
  

2. Εγκρίθηκε το “Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2021-
2030” 

 Τι αφορά 
 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου, ενέκρινε το Εθνικό Πρόγραμμα 

Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2021-2030. 

 

 Το  Πρόγραμμα υιοθετεί: 

 την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων σε νέα ρεύματα αποβλήτων (κλωστοϋφαντουργικά, 

ογκώδη, έπιπλα), 

 τη νέα νομοθεσία για τα πλαστικά μιας χρήσης, 

 τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες 851/2018 και 852/2018, 

 το εθνικό σχέδιο δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (2020-

2023), 

 το νέο σχέδιο δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία, 

http://www.ando.gr/
https://prasinotameio.gr/
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 Βασικά οριζόντια μέτρα που προβλέπει είναι: 

 

 Καθορισμός κινήτρων και αντικινήτρων, οικονομικών ή μη, για τους παραγωγούς 

αποβλήτων, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους Ο.Τ.Α., όπως το τέλος ταφής και το 

«πληρώνω όσο πετάω». 

 Προώθηση κέντρων επαναχρησιμοποίησης υλικών, με υποχρέωση δημιουργίας τους 

για Ο.Τ.Α. και ΦΟΔΣΑ. 

 Προώθηση και υιοθέτηση Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων σε σημαντικούς τομείς της 

οικονομίας. 

 Διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που απευθύνονται στο ευρύ 

κοινό με επιτυχημένα παραδείγματα προγραμμάτων πρόληψης. Θα απευθύνονται κυρίως σε 

τρεις  βασικές ομάδες χρηστών (καταναλωτές/ νοικοκυριά, εμπόριο και βιομηχανία). 

 

Επίσης το Πρόγραμμα προβλέπει: 

 

 Για  τα απόβλητα τροφίμων : Μείωση κατά 30% των κατά κεφαλήν αποβλήτων τροφίμων μέχρι 

το 2030 σε σχέση με το 2018. 

 Για το χαρτί-χαρτόνι: Μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και ενθάρρυνση της 

επαναχρησιμοποίησης. 

 Για τα υλικά-απόβλητα συσκευασίας: Πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας και 

εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των συσκευασιών.  Αύξηση 

του ποσοστού επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά. 

 Για τα πλαστικά μιας χρήσης: Μείωση της κατανάλωσης κατά 30% μέχρι το 2024 και 60% μέχρι 

το 2026, σε σχέση με το 2022. 

 Για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς: Μείωση της κατανάλωσης χρήσης πλαστικών 

σακουλών και προώθηση των επαναχρησιμοποιήσιμων. 

 Για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Υλοποίηση στην πράξη του 

δικαιώματος στην επισκευή, στην αναβάθμιση, μέσω της επιδιόρθωσης και 

επαναχρησιμοποίησης του ηλεκτρικού/ ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ). 

 Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα: Πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και  προώθηση βιώσιμων προϊόντων. 

 Για τα έπιπλα: Πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων επίπλων και προώθηση βιώσιμων και 

κυκλικά επίπλων. 

 Για τα βιομηχανικά απόβλητα: Πρόληψη και συνεπακόλουθη μείωση λειτουργικού κόστους 

λόγω εξοικονόμησης πρώτων υλών και πόρων για την αποθήκευση, επεξεργασία, διάθεση των 

αποβλήτων. 

 Για τα απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ): Μείωση της ποσότητας 

των παραγόμενων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στη χώρα και 

μετάβαση του κατασκευαστικού κλάδου προς την κυκλική διαχείριση πόρων και αποβλήτων. 

 

 Περισσότερες Πληροφορίες  

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων  

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
 

3. Προγραμματισμός Εκδηλώσεων ΕΠΑνΕΚ 

 

Στο πλαίσιο της πληροφόρησης του κοινού για τις ενεργές δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ και η 

http://www.ando.gr/
http://www.opengov.gr/minenv/?p=11637
https://ypen.gov.gr/oloklirothike-i-diavoulefsi-gia-to-ethniko-programma-prolipsis-dimiourgias-apovliton-2021-2030/


 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 3 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

28ης Οκτωβρίου 72, 85131 Ρόδος ● Τηλ. +30 22410 75323 

Web Site: www.ando.gr/ ● email: ando@ando.gr 

 

 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ και τις Περιφερειακές Μονάδες του, 

πραγματοποιούν σειρά διαδικτυακών ενημερώσεων, με σκοπό την πληροφόρηση των 

ενδιαφερομένων για τις Δράσεις: «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία 

Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - Επανεκκίνηση Τουρισμού», «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων 

Δικηγόρων» και «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων». 

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε τις εκδηλώσεις που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν, ανά 
Δράση. 

 Συνημμένα αρχεία 

Δείτε εδώ τον Πίνακα Εκδηλώσεων για τη Δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» 

Δείτε εδώ τον Πίνακα Εκδηλώσεων για τη Δράση «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, 

Παιδότοπων» 

Δείτε εδώ τον Πίνακα Εκδηλώσεων για τη Δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την 

Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - Επανεκκίνηση Τουρισμού» 

 

http://www.ando.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=81&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=81&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=80&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=80&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=79&cs=
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20210706_Programmatismos_ekdhlwswn_dikhgoroi_v1%20(4).xlsx
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20210705_Programmatismos_ekdhlwswn_paidotopoi_gymnastiria_v1.xlsx
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20210705_Programmatismos_ekdhlwswn_paidotopoi_gymnastiria_v1.xlsx
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20210705_Programmatismos_ekdhlwswn_paidotopoi_gymnastiria_v1.xlsx
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20210702_Programmatismos_ekdhlwswn_epanekkinisi%20tourismou_v1.xlsx
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20210702_Programmatismos_ekdhlwswn_epanekkinisi%20tourismou_v1.xlsx

