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1. Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 
 

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 83 Τεύχος A’ 3 Μαΐου 2022 η Πράξη 11 της 29.4.2022 του 

Υπουργικού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας 

Αποβλήτων.» 

Με την εκπόνηση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΕΠΠΔΑ) 

αποσκοπείται:  

1. Η εφαρμογή των άρθρων 57 και 4 του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση 

των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου … και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 

129), σχετικά με την εκπόνηση προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων 

και την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων, η οποία θέτει 

την πρόληψη ως πρώτη προτεραιότητα.  

2. Η εναρμόνιση με την ενωσιακή νομοθεσία και συγκεκριμένα με τα άρθρα 9 και 29 της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για 

τα απόβλητα και για την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

(ΕΕ) 2018/851. 

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Παρουσίαση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην πρόληψη δημιουργίας 

αποβλήτων.  

 Παρουσίαση των υφιστάμενων εθνικών και ενωσιακών νομοθεσιών, πολιτικών και 

στρατηγικών (Παράρτημα II). Τον ορισμό ρευμάτων προτεραιότητας, καθώς και στόχων 

πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.  

 Τον προσδιορισμό μέτρων και δράσεων για την υλοποίηση των στόχων αυτών, την 

επιτυχή και ολοκληρωμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠΠΔΑ, καθώς και το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.  

 Όλες τις απαιτήσεις, στόχους και μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και 

ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. 
 

 Σχετικό αρχείο 

Έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. 
 

 

http://www.ando.gr/
https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2022/05/apovlita_programma.pdf


 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 2 

 

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 

 

 
2. Ευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για το Ποιοτικό Πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης  
 

Η σύσταση του Συμβουλίου του 2014 σχετικά μ’ ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους 

πρακτικής άσκησης αποσκοπούσε στη βελτίωση της ποιότητας της πρακτικής άσκησης, ιδίως 

σχετικά με το περιεχόμενο της μάθησης και της κατάρτισης και τις συνθήκες εργασίας. Η 

Επιτροπή αξιολογεί τώρα τον βαθμό στον οποίο επιτεύχθηκαν οι στόχοι του ποιοτικού πλαισίου 

κατά την περίοδο 2014-2021, κατά πόσον το πλαίσιο εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των ασκούμενων και των εργοδοτών και κατά πόσον υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα 

μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα της πρακτικής άσκησης και δεν περιέχονται σ’ αυτό. 

Οι συνεισφορές στη δημόσια διαβούλευση θα τροφοδοτήσουν και θα βοηθήσουν την 

αξιολόγηση. 

Όλοι οι πολίτες, και ιδίως οι νέοι και οι νέες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση 

ή ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης, είναι ευπρόσδεκτοι να 

πάρουν μέρος στην διαβούλευση. Οργανώσεις που εκπροσωπούν τη νεολαία, κοινωνικοί 

εταίροι, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, εκπρόσωποι 

της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και ερευνητές 

μπορούν επίσης να συνεισφέρουν, αν ενδιαφέρονται. Πολύτιμες θα είναι, επίσης, οι απόψεις 

των οργανισμών που προσφέρουν πρακτική άσκηση. 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 13 Ιουνίου 2022. 
 

 Περισσότερες πληροφορίες 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

3. Σε λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής επενδυτικών προτάσεων για 

χρηματοδότηση μέσω δανείων από το «Ελλάδα 2.0» 
 

Ξεκίνησε στις 10 Μαΐου, η λειτουργία της πλατφόρμας που υποστηρίζει την ηλεκτρονική 

υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για δανειακή χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». 

Η νέα πλατφόρμα επιτρέπει, πλέον, στις υποβολές επενδυτικών σχεδίων να γίνονται και 

ηλεκτρονικά και αποτελεί την κεντρική πύλη εισόδου για τις ιδιωτικές επενδύσεις που θα 

αξιολογηθούν για να λάβουν την ιδιαίτερα ευνοϊκή χρηματοδότηση, χάρη στους δανειακούς 

πόρους του «Ελλάδα 2.0». 

Είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, ώστε να παρέχει ταχύτητα και επαρκή ενημέρωση των 

επενδυτών – χωρίς άλλες παρεμβάσεις – και να δίνει δυνατότητα γρήγορων εκταμιεύσεων. 

Επιπρόσθετα, είναι έτσι διαμορφωμένη, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διαφάνεια και 

πληροφόρηση των επενδυτών. Μέσω της πλατφόρμας γίνεται έλεγχος και για τα ζητήματα 

σώρευσης. 

Οι επενδυτές μπορούν, πλέον, να ανεβάζουν τα επενδυτικά τους σχέδια και μέσω της 

πλατφόρμας, ενώ από 1η.6.2022 καθίσταται υποχρεωτική η χρήση της για την κατάθεση των 

επενδυτικών σχεδίων. 

Επισημαίνεται ότι το δανειακό σκέλος του «Ελλάδα 2.0», ύψους 12,7 δισ. ευρώ, θα οδηγήσει σε 

σημαντική ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, μέσα στα επόμενα χρόνια, επιτρέποντας τη 

διατήρηση ενός υψηλού ρυθμού ανάπτυξης, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν 

διεθνώς. 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και 

νομικής μορφής, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν για την επένδυσή τους έως το 50% 

http://www.ando.gr/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13118-Quality-Framework-for-Traineeships-review-evaluation-/public-consultation_en


 
 

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 

 

 
του κόστους από πόρους του «Ελλάδα 2.0», με σταθερό επιτόκιο που σήμερα είναι 0,35%, 

όπως ορίζεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση. 

Οι επενδύσεις του «Ελλάδα 2.0» επικεντρώνονται στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, 

δεδομένου ότι το 37% των δαπανών τους θα αφορούν στο κλίμα και το 20% στην προώθηση 

της ψηφιακής μετάβασης των ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

Το τελικό ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, από τα δάνεια του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού 

επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους πέντε πυλώνες του δανειακού σκέλους του «Ελλάδα 

2.0», καθώς και με την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα (Κριτήρια Αξιολόγησης 

της Επιλεξιμότητας). 

H πλατφόρμα υποβολής επενδυτικών σχεδίων είναι διαθέσιμη προς τις επιχειρήσεις στον 

παρακάτω ιστότοπο: https://rrf-gobeyond.gr/welcome. 

Υπενθυμίζεται πως, προς το παρόν, στο Πρόγραμμα συμμετέχουν επτά εγχώριες Τράπεζες 

(Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Optima Bank, Παγκρήτια Τράπεζα 

και Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων) και δύο διεθνείς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης). 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για την υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0», κ. 

Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” προχωράει με αυξανόμενη δυναμική. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, η 

λειτουργία της πλατφόρμας για τα δάνεια του Προγράμματος αποτελεί σημαντική εξέλιξη. 

Προηγήθηκε, η ανακοίνωση των αποφάσεων που ανεβάζουν στα 10 δισ. ευρώ και πλέον τον 

συνολικό προϋπολογισμό των έργων που έχουν ενταχθεί, έως σήμερα, στο Ταμείο Ανάκαμψης. 

Με σκληρή δουλειά προχωρούμε στην υλοποίηση ενός σχεδίου, ικανού να αλλάξει, σημαντικά, 

προς το καλύτερο την εικόνα της χώρας και τη ζωή κάθε πολίτη. Ειδικά το δανειακό σκέλος έχει 

πολύ μεγάλη σημασία, καθώς στηρίζοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις προασπίζει την οικονομία 

μας στη δύσκολη και αβέβαιη, από πλευράς διεθνών οικονομικών εξελίξεων, αυτή περίοδο». 
 

 Περισσότερες πληροφορίες 
 

Υπουργείο Οικονομικών   

http://www.ando.gr/
https://rrf-gobeyond.gr/welcome
https://www.minfin.gr/web/guest/grapheio-typou/-/asset_publisher/coBUZhPGE9t9/content/se-leitourgia-e-platphorma-ypoboles-ependytikon-protaseon-gia-chrematodotese-meso-daneion-apo-to-ellada-2-0-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fgrapheio-typou%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_coBUZhPGE9t9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

