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1 Εισαγωγ0 
 

1.1 ΑντικεIµεν� της µελJτης 

Τ� παρ�ν συντ+σσεται στ� πλαIσι� της µελJτης µε τIτλ�: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΜ�ΝΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ�Υ Σ�Ε∆ΙΑΣΜ�Υ ∆ΙΑ�ΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠ�ΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ Τ� 
ΝΕ� ΕΘΝΙΚ� Σ�Ε∆Ι�» και εκπ�νεIται στη P+ση τ�υ νJ�υ ΕΣ∆Α (ΠΥΣ 39/2020, ΦΕΚ Α[185) 
εUειδικεW�ντας τ�ν εθνικ� σ�εδιασµ� σε επIπεδ� ΠεριNJρειας µε τα κατ+λληλα µJτρα π�υ πρ�ωθ�Wν 
ιεραρ�ικ+ και συνδυασµJνα: α) την πρ�ληψη, P) την πρ�ετ�ιµασIα για επανα�ρησιµ�π�Iηση, γ) την 
ανακWκλωση, δ) την αν+κτηση, συµπεριλαµPαν�µJνης της αν+κτησης ενJργειας και ε) ως τελευταIα 
επιλ�γ0 τη δι+θεση.  
ΕπIσης, η αναθεMρηση τ�υ ΠΕΣ∆Α εκπ�ν0θηκε λαµP+ν�ντας υπ�ψη τ�ν �δηγ� – ΓενικJς 
ΚατευθWνσεις για την επικαιρ�π�Iηση των ΠΕΣ∆Α, �πως εκδ�θηκε απ� τη Γενικ0 ΓραµµατεIα 
Συντ�νισµ�W ∆ια�εIρισης Απ�Pλ0των τ�υ Υπ�υργεI�υ ΕνJργειας και ΠεριP+λλ�ντ�ς (ΥΠΕΝ). Τ� 
ΠΕΣ∆Α απ�τελεI Jνα �λ�κληρωµJν� σ�Jδι� δια�εIρισης των απ�Pλ0των π�υ παρ+γ�νται στην 
ΠεριNJρεια, πρ�σδι�ρI]ει τις γενικJς κατευθWνσεις για τη δια�εIρισ0 τ�υς, σε συµNωνIα µε τις 
κατευθWνσεις τ�υ Εθνικ�W Σ�εδιασµ�W ∆ια�εIρισης Απ�Pλ0των και τ�υ Εθνικ�W Σ�εδI�υ για την 
Πρ�ληψη δηµι�υργIας Απ�Pλ0των και υπ�δεικνWει τα κατ+λληλα µJτρα π�υ πρ�ωθ�Wν ιεραρ�ικ+ και 
συνδυασµJνα: α) την πρ�ληψη, P) την επανα�ρησιµ�π�Iηση, γ) την ανακWκλωση, δ) +λλ�υ εIδ�υς 
αν+κτηση, �πως αν+κτηση ενJργειας, και ε) την ασNαλ0 τελικ0 δι+θεση σε επIπεδ� ΠεριNJρειας. 
 
ΣWµNωνα µε τ�ν �δηγ� – ΚατευθWνσεις για τ�υς ΠΕΣ∆Α τ�υ ΥΠΕΝ ( �κτMPρι�ς 2020) συγκεντρωτικ+, 
τα Pασικ+ σηµεIα τ�υ εθνικ�W και ενωσιακ�W θεσµικ�W πλαισI�υ π�υ αN�ρ�Wν στη σWνταUη, Jγκριση, 
υλ�π�Iηση των Σ�εδIων ∆ια�εIρισης (δηλαδ0 τ�υ Εθνικ�W Σ�εδI�υ ∆ια�εIρισης Απ�Pλ0των, τ�υ 
Εθνικ�W Σ�εδI�υ Πρ�ληψης ∆ηµι�υργIας Απ�Pλ0των και των ΠΕΣ∆Α) καθ�ρI]�νται καταρ�+ς απ� τ� 
+ρθρ� 28 της �δηγIας 2008/98/ΕΚ, �πως τρ�π�π�ι0θηκε απ� την �δηγIα (ΕΕ) 2018/851. 

Τ� παρ�ν περιNερειακ� σ�Jδι� αναNJρεται στη δια�εIριση των ρευµ+των στερεMν απ�Pλ0των π�υ 

παρ+γ�νται στην ΠεριNJρεια Κρ0της και απ�τελ�Wν αντικεIµεν� τ�υ ΕΣ∆Α, ως κ+τωθι: 

1. ΑΠ�ΒΛΗΤΑ ΑΣΤΙΚ�Υ ΤΥΠ�Υ 

� Αστικ+ Στερε+ Απ�Pλητα (ΑΣΑ) 

� ΙλWες Αστικ�W ΤWπ�υ 

2. ΒΙ�ΜΗ�ΑΝΙΚΑ ΑΠ�ΒΛΗΤΑ (µη συµπεριλαµPαν�µJνων �σων εντ+σσ�νται στην εναλλακτικ0 

δια�εIριση 0 σε +λλες κατηγ�ρIες): 

� Βι�µη�ανικ+ µη επικIνδυνα απ�Pλητα (ΒΜΕΑ) 

� Βι�µη�ανικ+ επικIνδυνα απ�Pλητα (ΒΕΑ) 

3. ΓΕΩΡΓ�ΚΤΗΝ�ΤΡ�ΦΙΚΑ ΑΠ�ΒΛΗΤΑ 

4. Λ�ΙΠΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠ�ΒΛΗΤΑ 

� Απ�Pλητα π�υ περιJ��υν αµIαντ� 

� Απ�Pλητα συσκευασιMν επικIνδυνων �υσιMν 

� Απ�Pλητα π�υ περιJ��υν π�λυ�λωριωµJνα διNαινWλια/τριNαινWλια (PCB/PCT) 

5. ΑΠ�ΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) 

6. Λ�ΙΠΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠ�ΒΛΗΤΩΝ Π�Υ ΕΜΠΙΠΤ�ΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑ�ΕΙΡΙΣΗ 

� Απ�Pλητα (ΛιπαντικMν) ΕλαIων (ΑΕ) 

� ��0µατα ΤJλ�υς ΚWκλ�υ bω0ς (�ΤΚb) 
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� Απ�Pλητα ΣυσσωρευτMν ��ηµ+των και Βι�µη�ανIας (ΑΣ�Β) 

� Απ�Pλητα Ηλεκτρικ�W Ηλεκτρ�νικ�W ΕU�πλισµ�W (ΑΗΗΕ) 

� Μετα�ειρισµJνα Ελαστικ+ ��ηµ+των (ΜΕ�) 

7. ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠ�ΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙ�Ν�ΜΙΚΩΝ Μ�ΝΑ∆ΩΝ (ΕΑΥΜ) 

� ΕπικIνδυνα Απ�Pλητα ΑµιγMς Μ�λυσµατικ+ (ΕΑΑΜ)  

� Μικτ+ ΕπικIνδυνα Απ�Pλητα (ΜΕΑ) 

� Yλλα ΕπικIνδυνα Απ�Pλητα (ΑΕΑ) 

 

1.2 Σκ�πιµ�τητα ΑναθεMρησης τ�υ ΠΕΣ∆Α Κρ0της 

� ν. 4819/2021 πρ�σNατα αναθεMρησε τ� ρυθµιστικ� πλαIσι� δια�εIρισης απ�Pλ0των πρ�κειµJν�υ να 

συµPαδI]ει µε τις απαιτ0σεις τ�υ ευρωπαϊκ�W Σ�εδI�υ ∆ρ+σης για την Κυκλικ0 �ικ�ν�µIα. �ι νJες 

διατ+Uεις πρ�σαρµ�]�υν την εθνικ0 ν�µ�θεσIα στις πρ�PλJψεις της �δηγIας (ΕΕ) 2018/851 π�υ 

τρ�π�π�ιεI την �δηγIα 2008/98/ΕΚ για τα απ�Pλητα, και της �δηγIας (ΕΕ) 2018/852 για την 

τρ�π�π�Iηση της �δηγIας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασIες και τα απ�ρρIµµατα συσκευασIας. ΣWµNωνα µε 

τ� +ρθρ� 74 τ�υ ν. 4819/2021, για κ+θε ΠεριNJρεια καταρτI]εται ΠεριNερειακ� Σ�Jδι� ∆ια�εIρισης 

Απ�Pλ0των (ΠΕΣ∆Α). Τ� ΠΕΣ∆Α απ�τελεI Jνα �λ�κληρωµJν� σ�Jδι� δια�εIρισης τ�υ συ-ν�λ�υ των 

απ�Pλ0των, τα �π�Iα παρ+γ�νται σε dIα Περι-NJρεια, πρ�σδι�ρI]ει τις γενικJς κατευθWνσεις για τη 

δια�εIρισ0 τ�υς, σε συµNωνIα dε τις κατευθWνσεις τ�υ Εθνικ�W Σ�εδιασd�W ∆ια�εIρισης Απ�Pλ0των και 

υπ�δεικνWει τα κατ+λληλα dJτρα π�υ πρ�ωθ�Wν ιεραρ�ικ+ και συνδυασdJνα: 

α) την πρ�ληψη, 

P) την επανα�ρησιd�π�Iηση, 

γ) την ανακWκλωση, 

δ) +λλ�υ εIδ�υς αν+κτηση, �πως αν+κτηση ενJργειας, και 

ε) την ασNαλ0 τελικ0 δι+θεση σε επIπεδ� ΠεριNJρειας. 

ΠεριλαµP+νει, επIσης, Σ�Jδι� Πρ�ληψης για τη ∆ηµι�υργIα Απ�Pλ0των σε επIπεδ� ΠεριNJρειας. 

Στ� +ρθρ� b της υπ’ αριθµ. 62/2016 Απ�Nασης τ�υ ΠεριNερειακ�W ΣυµP�υλI�υ της ΠεριNJρειας Κρ0της 

µε την �π�Iα εγκρIθηκε τ� ΠΕΣ∆Α αναNJρ�νται τα ακ�λ�υθα αναN�ρικ+ µε τη δυνατ�τητα 

αναθεMρησης τ�υ ΠΕΣ∆Α: «ΣWµNωνα µε τ� +ρθρ� 6, παρ. 6 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, τ� ΠΕΣ∆Α 

Κρ0της µπ�ρεI να αναθεωρεIται αν+ πενταετIα, εN�σ�ν, απ� την αUι�λ�γηση π�υ διενεργεIται κατ+ τ� 

+ρθρ� 13, παρ. 2 της ιδIας ΚΥΑ, πρ�κWψει διαπιστωµJνη πρ�ς τ�Wτ� αν+γκη. Κατ’ εUαIρεση, εIναι 

δυνατ0 η τρ�π�π�Iησ0 τ�υ και πριν την π+ρ�δ� πενταετIας, πρ�κειµJν�υ να αντιµετωπισθ�Wν ]ητ0µατα 

π�υ ανακWπτ�υν: α) απ� την πρ�Mθηση 0 εNαρµ�γ0 πρ�γραµµ+των και δρ+σεων δια�εIρισης 

απ�Pλ0των µε ευρωπαϊκ�, διασυν�ριακ�, διακρατικ� 0 εθνικ� �αρακτ0ρα π�υ δεν πρ�PλJπ�νταν κατ+ 

τ� �ρ�ν� κατ+ρτισης τ�υ ΠΕΣ∆Α, P) εUαιρετικJς αν+γκες απ� NυσικJς 0 τε�ν�λ�γικJς καταστρ�NJς 0 

κινδWν�υς, γ) την αν+γκη εναρµ�νισης µε νJες κατευθWνσεις και µJτρα, π�υ πρ�PλJπ�νται στ�ν ΕΣ∆Α 

0 στις εκ+στ�τε αναθεωρ0σεις και τρ�π�π�ι0σεις τ�υ, 0 δ) την αν+γκη πρ�σαρµ�γ0ς σε παρατηρ0σεις 

και υπ�δεIUεις της ετ0σιας Jκθεσης π�υ υπ�P+λλεται απ� την ΠεριNJρεια, σWµNωνα µε �σα �ρI]�νται 

ειδικ�τερα στ� +ρθρ� 13, παρ. 1 της 50910/2727/2003 ΚΥΑ. 
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ΛαµP+ν�ντας υπ�ψη τα ανωτJρω πρ�κWπτει η αναγκαι�τητα αναθεMρησης τ�υ ΠΕΣ∆Α Κρ0της. 

Ειδικ�τερα:  

� η απ1κλιση – µη επ7τευ9η των στ1<ων τ	υ ΠΕΣ∆Α (π.<. για την επανα<ρησιµ	π	7ηση και 

ανακ>κλωση, κατ? τα @τη µετ? την @γκριση τ	υ, Aτ	ι τα @τη 2017, 2018 και 2019, στ1<	ς για τα 

�ι	απ1�λητα κ.?.),  

� η µη υλ	π	7ηση 1λων των πρ	�λεπ1µενων @ργων,  

� η @γκριση τ	υ ν@	υ ΕΣ∆Α 

� 	ι πρ	�λ@ψεις τ	υ ν@	υ ν1µ	υ 4819/2021 «�λ	κληρωµ@ν	 πλα7σι	 για τη δια<ε7ριση των 

απ	�λAτων - Ενσωµ?τωση των �δηγι�ν 2018/851 και 2018/852 τ	υ Ευρωπαϊκ	> Κ	ιν	�	υλ7	υ 

και τ	υ Συµ�	υλ7	υ της 30Aς ΜαI	υ 2018 για την τρ	π	π	7ηση της �δηγ7ας 2008/98/ΕΚ περ7 

απ	�λAτων και της �δηγ7ας 94/62/ΕΚ περ7 συσκευασι�ν και απ	ρριµµ?των συσκευασι�ν, 

πλα7σι	 	ργ?νωσης τ	υ Ελληνικ	> �ργανισµ	> Ανακ>κλωσης, διατ?9εις για τα πλαστικ? 

πρ	ϊ1ντα και την πρ	στασ7α τ	υ Jυσικ	> περι�?λλ	ντ	ς, <ωρ	τα9ικ@ς - π	λε	δ	µικ@ς, 

ενεργειακ@ς και συναJε7ς επε7γ	υσες ρυθµ7σεις.» 

 

 

�δηγ�Wν στ� συµπJρασµα �τι απαιτεIται +µεσα να γIν�υν αλλαγJς, πρ�σαρµ�γJς και αναθεωρ0σεις στ� 

πλαIσι� και τη Nιλ�σ�NIα τ�υ ισ�W�ντ�ς ΠΕΣ∆Α, �ι �π�Iες να εIναι συµPατJς µε την �ικεIα εθνικ0 και 

ευρωπαϊκ0 ν�µ�θεσIα. 
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1.3 Περι��0 αναN�ρ+ς τ�υ Σ�εδI�υ 

Τ� υπ� αναθεMρηση ΠΕΣ∆Α καλWπτει γεωγραNικ+ τ� σWν�λ� της ΠεριJ@ρειας ΚρAτης. 

∆ι	ικητικ? στ	ι<ε7α: 

4 ΠεριJερειακ@ς Εν1τητες: Ηρακλε7	υ, Λασιθ7	υ, 
Ρεθ>µνης και �αν7ων 

24 πρωτ	�?θµι	ι �ΤΑ 

 

 

 

∆ηµ	γραJικ? <αρακτηριστικ?:  

Ε
�λι
η τ�υ πληθυσµ�� της Περι��ρειας Κρ�της, 2011-
2020: 

2011 2015 2020 

623.065 631.513 636.504 

 

ΑναN�ρικ+ µε την π�σ�στιαIα καταν�µ0 για τ� 2019, η 
Εν�τητα ΗρακλεI�υ αντιπρ�σωπεWει τ	 49% της 
ΠεριJ@ρειας και ακ	λ	υθ	>ν 	ι Εν1τητες �αν7ων 
(25%), Ρεθ>µνης (14%) και Λασιθ7	υ (12%). 

Η ΠεριNJρεια Κρ0της αντιπρ�σωπεWει τ� 6% τ	υ 
συν	λικ	> πληθυσµ	> της Ελλ?δας. 
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2 Αστικ+ Στερε+ Απ�Pλητα (ΑΣΑ) 

2.1 ΠηγJς πρ�Jλευσης – Κατηγ�ρι�π�Iηση κατ+ ΕΚΑ 

ΣWµNωνα µε τ�ν �ρισµ� τ�υ Yρθρ�υ 3 της �δηγIας 2008/98/ΕΚ �πως J�ει τρ�π�π�ιηθεI µε την παρ. 3 

τ�υ +ρθρ�υ 1 της �δηγIας (ΕΕ) 2018/851, τα αστικ+ απ�Pλητα εIναι: 

α) Τα αν+µεικτα απ�Pλητα και τα απ�Pλητα π�υ συλλJγ�νται απ� τα ν�ικ�κυρι+, µεταUW +λλων 

�αρτI και �αρτ�νι, γυαλI, µJταλλα, πλαστικ+, Pι�λ�γικ+ απ�Pλητα, UWλ�, πρ�ϊ�ντα 

κλωστ�ϋNαντ�υργIας, απ�Pλητα συσκευασIας, απ�Pλητα ηλεκτρικ�W και ηλεκτρ�νικ�W 

εU�πλισµ�W, απ�Pλητα ηλεκτρικMν στηλMν και συσσωρευτMν και �γκMδη απ�Pλητα, 

συµπεριλαµPαν�µJνων στρωµ+των και επIπλων και  

P) τα αν+µεικτα απ�Pλητα και τα απ�Pλητα π�υ συλλJγ�νται �ωριστ+ απ� +λλες πηγJς, �ταν 

εIναι παρ�µ�ια ως πρ�ς τη NWση και τη σWνθεση µε τα �ικιακ+ απ�Pλητα.  

Στα αστικ+ απ�Pλητα δεν περιλαµP+ν�νται απ�Pλητα παραγωγ0ς, γεωργIας, δασ�κ�µIας, αλιεIας, 

σηπτικMν δεUαµενMν και απ�Pλητα απ� δIκτυα απ��Jτευσης και επεUεργασIας απ�Pλ0των, 

συµπεριλαµPαν�µJνης της ιλW�ς καθαρισµ�W λυµ+των, ��0µατα στ� τJλ�ς τ�υ κWκλ�υ ]ω0ς τ�υς 0 

απ�Pλητα απ� κατασκευJς και κατεδαNIσεις. 

Τα ΑΣΑ σWµNωνα µε τ�ν Ευρωπαϊκ� Κατ+λ�γ� Απ�Pλ0των (Απ�Nαση 2014/955/ΕΕ της επιτρ�π0ς για 

την τρ�π�π�Iηση της απ�Nασης 2000/532/ΕΚ �σ�ν αN�ρ+ τ�ν κατ+λ�γ� των απ�Pλ0των σWµNωνα µε 

την �δηγIα 2008/98/ΕΚ τ�υ Ευρωπαϊκ�W Κ�ιν�P�υλI�υ και τ�υ ΣυµP�υλI�υ)  κατατ?σσ	νται στην 

κατηγ	ρ7α 20 ‘ΑΣΤΙΚΑ ΑΠ�ΒΛΗΤΑ (�ΙΚΙΑΚΑ ΑΠ�ΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡ�Μ�ΙΑ ΑΠ�ΒΛΗΤΑ 

ΑΠ� ΕΜΠ�ΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙ�ΤΗΤΕΣ, ΒΙ�ΜΗ�ΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ), 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ�ΜΕΝΩΝ ΤΩΝ �ΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΡΩΝ’. ΕπIσης, περιλαµP+ν�υν 

απ�Pλητα συσκευασIας τα �π�Iα κατατ+σσ�νται στην κατηγ�ρIα 15 01 ‘ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ�ΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΣ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠ�ΒΛΗΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ)’. 

 

2.2 Συγκεντρωτικ+ στ�ι�εIα υNιστ+µενης παραγωγ0ς (2019) 

 Συν	λικA παραγωγA ΑΣΑ : 462.650 t  

 Συν	λικA παραγωγA ΒΕΑΣ :  34.514  t   

 Συν	λικA παραγωγA �ικιακ�ν ΑΣΑ <ωρ7ς ΒΕΑΣ : 428.136 t 

 

Π$νακας 1: Π�ι�τικ� σ�σταση για τα �ικιακ( ΑΣΑ – Π�σ+τητες 2019 

ΣΥΝ�ΛΙΚΑ ΑΣΑ Π	ι	τικA σ>σταση 
(%) 

Π	σ1τητες 2019 
(t) 

�ργανικ1 39,12% 167.487 
Απ1�λητα κ	υO7νας 34,03% 145.714 

Απ1�λητα κAπων/πρ?σινα 3,91% 16.749 

Βρ�σιµα λ7πη και @λαια 1,17% 5.025 

�αρτ7 / �αρτ1νι 22,75% 97.384 

Πλαστικ1 16,26% 69.612 

Μ@ταλλα Fe 3,34% 14.315 

Μ@ταλλα Al 1,43% 6.135 

Γυαλ7 5,14% 22.020 

ΥJ?σµατα 2,20% 9.419 
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2.3 ΕUJλιUη παραγωγ0ς των ΑΣΑ Jως και τ� 2030  

Στην ΠεριNJρεια Κρ0της παρ0�θησαν κατ+ τ� Jτ�ς 2019 430.954τν �ικιακ+ ΑΣΑ. Τα απ�Pλητα αυτ+ 

παρ0�θησαν τ�σ� απ� τ�ν µ�νιµ� (636.504 κ+τ�ικ�ι) �σ� και απ� τ�ν επ��ικ� πληθυσµ� (27.962.541 

διανυκτερεWσεις) της ΠεριNJρειας.  

ΛαµP+ν�ντας �τι σWµNωνα µε τ� ΕΣ∆Α � συντελεστ0ς παραγωγ0ς των απ�Pλ0των τ�υ επ��ικ�W 

πληθυσµ�W εκτιµ0θηκε σε 1,8 κιλ+ ΑΣΑ αν+ +τ�µ� αν+ ηµJρα (kg/ca/day) κατ+ τ� Jτ�ς 2019 

παρ0�θησαν απ� τ�ν επ��ικ� πληθυσµ�ς 50.333 τν ΑΣΑ. ΑNαιρMντας την π�σ�τητα αυτ0 απ� τη 

συν�λικ0 π�σ�τητα των �ικιακMν ΑΣΑ πρ�κWπτει �τι κατ+ τ� Jτ�ς 2019, απ� τ�ν µ�νιµ� πληθυσµ�, 

παρ0�θησαν 377.804 τν  �ικιακ+ ΑΣΑ 0 595,03 κιλ+ απ�Pλ0των αν+ κ+τ�ικ� (kg/capita).  

Για την πρ�γνωση της δια�ρ�νικ0ς εUJλιUης της παραγωγ0ς απ�Pλ0των τ�υ µ�νιµ�υ πληθυσµ�W 

θεωρεIται µεIωση στην κατ+ κεNαλ0 παραγωγ0 των απ�Pλ0των ως απ�τJλεσµα των µJτρων πρ�ληψης  

τ�σ� απ� τ�ν µ�νιµ� �σ� και απ� τ�ν επ��ικ� πληθυσµ� λ�γω ως εU0ς: 

• Για τ	 @τ	ς 2025 µε7ωση της τ?9ης τ	υ 3% σε σ<@ση µε την παραγωγA τ	υ 2019 

• Για τ	 @τ	ς 2030 µε7ωση της τ?9ης τ	υ 6% σε σ<@ση µε την παραγωγA τ	υ 2019 

mσ�ν αN�ρ+ τα ΒΕΑΣ, η π�σ�τητα αυτMν θεωρεIται �τι κατ+ την π+ρ�δ� τ�υ �ρ�ν�υ η παραγ�µενη 

π�σ�τητα παραµJνει σταθερ0 και Iση µε 34.514τν. 

Στ�ν πIνακα π�υ ακ�λ�υθεI παρ�υσι+]�νται τα απ�τελJσµατα τ�υ σεναρI�υ.  

Π$νακας 2: ∆ια1ρ�νικ� ε
�λι
η της παραγωγ�ς απ�3λ�των στην Περι��ρεια Κρ�της 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2019 2025 2030 

Μ�ΝΙΜ�Σ ΠΛΗΘΥΣΜ�Σ  634.930 642.253 648.190 

ΑΣΑ Μ�ΝΙΜ�Υ 
ΠΛΗΘΥΣΜ�Υ (kg/ca/@τ	ς)  

595,03 577,18 559,33 

ΑΣΑ Μ�ΝΙΜ�Υ 
ΠΛΗΘΥΣΜ�Υ (t/@τ	ς)  

377.804 370.696 362.552 

ΕΠ��ΙΚ�Σ ΠΛΗΘΥΣΜ�Σ 
(διανυκτερε>σεις) 

27.962.541 37.762.332 45.484.361 

ΑΣΑ ΕΠ��ΙΚ�Υ 
ΠΛΗΘΥΣΜ�Υ (kg/ca/day)  

1,8 1,75 1,69 

ΑΣΑ ΕΠ��ΙΚ�Υ 
ΠΛΗΘΥΣΜ�Υ (t/@τ	ς)  

50.333 65.933 76.960 

ΣΥΝ�ΛΙΚΑ OIKIAKA ΑΣΑ 
(t/@τ	ς)  

428.136 436.629 439.512 

BEAΣ (t/@τ	ς) 34.514 34.514 34.514 

_>λ	 3,21% 13.750 

ΑΗΗΕ 2,20% 9.419 

ΜΠΕΑ 0,10% 428 

�γκ�δη 4,00% 17.125 

Λ	ιπ? 0,24% 1.041 

ΣΥΝ�Λ� 100,00% 428.136 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2019 2025 2030 

ΣΥΝ�ΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓ�ΜΕΝΑ 
ΑΣΑ (t/@τ	ς): 

462.650 471.143 474.026 

 

2.4 ΑναθεωρηµJν�ι στ���ι δια�εIρισης 

Γενικ	7 Στ1<	ι  

Γ.1 
Πρ�σαρµ�γ0 της δια�εIρισης των απ�Pλ0των µε στ��� τη µετ+Pαση της 
ΠεριNJρειας  πρ�ς την κυκλικ0 �ικ�ν�µIα. 

Γ.2 

ΕNαρµ�γ0 στην πρ+Uη της ιερ+ρ�ησης των µεθ�δων δια�εIρισης των απ�Pλ0των, 
�π�υ η υγει�ν�µικ0 ταN0 – π+ντα και µ�ν� µετ+ απ� κατ+λληλη πρ�επεUεργασIα 
των απ�Pλ0των – θα απ�τελεI την τελευταIα επιλ�γ0.  

Γ.3 Πρ�ληψη της παραγωγ0ς απ�Pλ0των. 

Γ.4 �υσιαστικ0 ενIσ�υση της διαλ�γ0ς στην πηγ0 και της ανακWκλωσης. 

Γ.5 ΕνηµJρωση και ευαισθητ�π�Iηση N�ρJων, επι�ειρ0σεων και κ�ιν�W. 

Γ.6 Συστηµατικ0 παρακ�λ�Wθηση της π�ρεIας υλ�π�Iησης τ�υ ΠΕΣ∆Α. 

Γ.7 
Παρ��0 �υσιαστικ0ς δυνατ�τητας συµµετ��0ς των εµπλεκ�µενων N�ρJων και 
των π�λιτMν σε Jνα γ�νιµ� και συνε�0 δι+λ�γ� µε στ��� την επIτευUη των στ��ων 
τ�υ ΠΕΣ∆Α. 

Γ.8 
ΘJσπιση συστ0µατ�ς κιν0τρων και αντικιν0τρων (�ικ�ν�µικMν και 
ανταπ�δ�τικMν) για τη µεIωση της παραγωγ0ς απ�Pλ0των και την ενIσ�υση της 
ανακWκλωσης. 

 

∆ιαλ	γA στην ΠηγA 

∆ΣΠ.1 Υπ��ρεωτικ0 �ωριστ0 συλλ�γ0 των Pι�λ�γικMν απ�Pλ0των  

∆ΣΠ.2 

Αν+πτυUη ευρWτατ�υ δικτW�υ συλλ�γ0ς ανακυκλMσιµων υλικMν (π�ραν των 
απ�3λ�των συσκευασ$ας) Mστε να αυUηθεI τ� ιδιαIτερα �αµηλ� π�σ�στ� 
ανακWκλωσης των υλικMν αυτMν. Yµεση καθιJρωση υπ��ρεωτικ0ς �ωριστ0ς 
συλλ�γ0ς τ�υλ+�ιστ�ν για τα µJταλλα, τ� �αρτI, τ� γυαλI και τ� πλαστικ�. 
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∆ΣΠ.3 

ΚαθιJρωση εNαρµ�γ0ς �ωριστ0ς συλλ�γ0ς και για +λλα ρεWµατα απ�Pλ0των 
(πJραν των καθιερωµJνων): 

I. Συλλ�γ0 ΑΗΗΕ /ΗΗΕ µJσω της ∆σΠ των �ΤΑ για αWUηση τ�υ π�σ�στ�W 
ανακWκλωσης 

II. ΚαθιJρωση �ωριστ0ς συλλ�γ0ς των ΜικρMν Π�σ�τ0των ΕπικIνδυνων 
Απ�Pλ0των (ΜΠΕΑ) τ� 2023 

III. Σταδιακ0 εNαρµ�γ0 απ� τ� 2023 της �ωριστ0ς συλλ�γ0ς 
κλωστ�ϋNαντ�υργικMν πρ�ϊ�ντων. 

IV. ΚαθιJρωση εNαρµ�γ0ς �ωριστ0ς συλλ�γ0ς τ� 2023 για  τα στρMµατα. 
V. ΚαθιJρωση εNαρµ�γ0ς �ωριστ0ς συλλ�γ0ς τ� 2023 για τα Jπιπλα. 

 
 
 

Επανα<ρησιµ	π	7ηση - Ανακ>κλωση – Αν?κτηση 
 

AN.1 
Πρ�ετ�ιµασIα για επανα�ρησιµ�π�Iηση και ανακWκλωση των παραγ�µενων ΑΣΑ 
τ�υλ+�ιστ�ν σε π�σ�στ� 55% κατ? �?ρ	ς µ@<ρι τ	 2025 και 60% κατ? �?ρ	ς 
µ@<ρι τ	 2030 

AN.2 

ΑWUηση της ανακWκλωσης απ�Pλ0των συσκευασιMν τ�υλ+�ιστ�ν στ� 65% κ.P. Jως 
τ� 2025 και στ� 70% κ.P. ως τ� 2030, µε συγκεκριµJν�υς στ���υς για τα επιµJρ�υς 
υλικ+: 
 
ΣΤ���Ι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΩΣ Τ� 2025 
Συν	λικA Ελ?<ιστη Ανακ>κλωση: 65% 
Στ1<	ι αν? υλικ1:  
i) τ� 50 % των πλαστικMν 
ii) τ� 25 % τ�υ UWλ�υ 
iii) τ� 70 % των σιδηρ�W�ων µετ+λλων 
iv) τ� 50 % τ�υ αλ�υµινI�υ 
v) τ� 70 % τ�υ γυαλι�W 
vi) τ� 75 % τ�υ �αρτι�W και �αρτ�νι�W 
 
ΣΤ���Ι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΩΣ Τ� 2030 
Συν	λικA Ελ?<ιστη Ανακ>κλωση: 70% 
Στ1<	ι αν? υλικ1: 
i) τ� 55 % των πλαστικMν 
ii) τ� 30 % τ�υ UWλ�υ 
iii) τ� 80 % των σιδηρ�W�ων µετ+λλων 
iv) τ� 60 % τ�υ αλ�υµινI�υ 
v) τ� 75 % τ�υ γυαλι�W 
vi) τ� 85 % τ�υ �αρτι�W και �αρτ�νι�W 

AN.3 

∆ηµι�υργIα εν�ς �λ�κληρωµJν�υ, συνεκτικ�W και σWγ�ρ�ν�υ δικτW�υ υπ�δ�µMν 
δια�εIρισης απ�Pλ0των, µε �ρ0ση των PJλτιστων διαθJσιµων τε�νικMν, στη P+ση 
των αρ�Mν της εγγWτητας και της αυτ+ρκειας και P+σει των αρ�Mν της κυκλικ0ς 
�ικ�ν�µIας. 
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∆ι?θεση 
 

∆.1 

�αµηλ+ π�σ�στ+ ταN0ς, κ+τω τ�υ 10% µJ�ρι τ� 2030 σε συνδυασµ� µε  
ενεργειακ0 αUι�π�Iηση των υπ�λειµµ+των ΑΣΑ και των δευτερ�γενMν 
(απ�ρριµµατ�γενMν) καυσIµων. 

∆.2 
∆ιασN+λιση της ασNαλ�Wς υγει�ν�µικ0ς ταN0ς των υπ�λειµµ+των της 
επεUεργασIας  

∆.3 
Βι�απ�δ�µ0σιµα απ�Pλητα (ΒΑΑ): ΕπIτευUη τ�υ στ���υ εκτρ�π0ς ΒΑΑ απ� 
την υγει�ν�µικ0 ταN0 σWµNωνα µε την �δηγIα 1999/31/ΕΚ. 
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2.5 Πρ�τειν�µενα µJτρα και δρ+σεις για την υλ�π�Iηση τ�υ σ�εδI�υ 

Π$νακας 3: Μ�τρα εν$σ1υσης της επανα1ρησιµ�π�$ησης  και της διαλ�γ�ς στην πηγ� 

Μ@τρ	 Αρµ	δι1τητα 

 

�ρ	ν	δι?γραµµα 

Αν?πτυ9η δικτ>	υ  ∆σΠ �ι	λ	γικ�ν απ	�λAτων �ΤΑ Α’ Pαθµ�W, Φ�∆ΣΑ 2023 

Πρ	�θηση της 	ικιακAς και της επιτ1πιας 
κ	µπ	στ	π	7ησης.  

Πρ�PλJπεται εγκατ+σταση µικρ0ς µ�ν+δας 
επιτ�πιας κ�µπ�στ�π�Iησης στ�ν ∆0µ� ΣNακIων. 

�ΤΑ Α’ Pαθµ�W, Φ�∆ΣΑ 2022-2023 

�ργ?νωση συστAµατ	ς <ωριστAς δια<ε7ρισης 
των απ	�λAτων �ρ�σιµων λιπ�ν και ελα7ων 

�ΤΑ Α’ Pαθµ�W, Φ�∆ΣΑ 2023 

Υλ	π	7ηση της <ωριστAς συλλ	γAς τ	υλ?<ιστ	ν 
για τ	 <αρτ7, τα µ@ταλλα, τα πλαστικ? και τ	 
γυαλ7, µε σταδιακA επ@κταση της <ωριστAς 
συλλ	γAς αν? υλικ1 α) για τις συσκευασ7ες απ1 
τ	/τα 	ικε7α ΣΕ∆ και �) για τα λ	ιπ? 
ανακυκλ�σιµα απ1 τ	υς ∆Aµ	υς  

�ΤΑ Α’ Pαθµ�W, Φ�∆ΣΑ, ΣΕ∆ 2022-2025 

Αν?πτυ9η τ	υ δικτ>	υ <ωριστAς συλλ	γAς 
ανακυκλ�σιµων υλικ�ν π@ραν των απ	�λAτων 
συσκευασ7ας  

�ΤΑ Α’ Pαθµ�W, Φ�∆ΣΑ, ΣΕ∆ 

 

 

2023 

∆ρ?σεις <ωριστAς συλλ	γAς αλ	υµιν7	υ και 
πλαστικ�ν µιας <ρAσης (ΠΜ�) 

ΣΕ∆, �ΤΑ Α’ Pαθµ�W, Φ�∆ΣΑ 2023-2025 

Αν?πτυ9η ∆σΠ @ντυπ	υ <αρτι	> �ΤΑ Α’ Pαθµ�W, Φ�∆ΣΑ 2023 

Αν?πτυ9η ∆σΠ 	γκωδ�ν απ	�λAτων  µε σκ	π1 
την επανα<ρησιµ	π	7ηση και ανακ>κλωσA τ	υς 

�ΤΑ Α’ Pαθµ�W, Φ�∆ΣΑ 2023 

Αν?πτυ9η ∆σΠ <ωριστAς συλλ	γAς απ	�λAτων 
κλωστ	ϋJαντ	υργικ�ν πρ	ϊ1ντων 

ΣΕ∆, �ΤΑ Α’ Pαθµ�W, Φ�∆ΣΑ 2023 

Αν?πτυ9η ∆σΠ <ωριστAς συλλ	γAς ΜΠΕΑ ΣΕ∆, �ΤΑ Α’ Pαθµ�W, Φ�∆ΣΑ 2023 
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Μ@τρ	 Αρµ	δι1τητα 

 

�ρ	ν	δι?γραµµα 

Βελτιστ	π	7ηση αν?πτυ9ης και λειτ	υργ7ας 
συστηµ?των ∆σΠ (1πως �ελτιστ	π	7ηση 
<ωρ	θ@τησης κ?δων, �ελτιστ	π	7ηση 
δρ	µ	λ	γ7ων, «@9υπνες» εJαρµ	γ@ς 
δια<ε7ρισης, Ι	Τ) 

�ΤΑ Α’ Pαθµ�W, Φ�∆ΣΑ 2023 

Θ@σπιση 	µ	ι1µ	ρJ	υ <ρ�µατ	ς και τ>π	υ 
κ?δων για τη συλλ	γA διαJ	ρετικ�ν ρευµ?των 
απ	�λAτων  

�ΤΑ Α’ Pαθµ�W, Φ�∆ΣΑ 2023 – 2025 

∆ηµι	υργ7α δ	µ�ν επανα<ρησιµ	π	7ησης �ΤΑ Α’ Pαθµ�W, Φ�∆ΣΑ 2022-2023 

 

Π$νακας 4: Αν(πτυ
η συστηµ(των και υπ�δ�µ6ν για την εν$σ1υση της ανακ�κλωσης και της αν(κτησης απ�3λ�των – Ασ�αλ�ς δι(θεση 

Μ@τρ	 Αρµ	δι1τητα 

 

�ρ	ν	δι?γραµµα 

Αν?πτυ9η δικτ>	υ κεντρικ�ν σηµε7ων για τη 
συγκ@ντρωση, ε9ευγενισµ1 και µεταJ1ρτωση 
των <ωριστ? συλλεγ1ντων ρευµ?των 

Φ�∆ΣΑ, �ΤΑ Α[ Βαθµ�W 2023 – 2025 

Αν?πτυ9η δικτ>	υ µ	ν?δων αν?κτησης 
πρ	διαλεγµ@νων 	ργανικ�ν απ	�λAτων  

�λ�κλ0ρωση και επJκταση των 2 κεντρικMν 
µ�ν+δων αν+κτησης πρ�διαλεγµJνων �ργανικMν 
απ�Pλ0των (ΜΕΒΑ Αρ�ανMν-Αστερ�υσIων, 
Ιερ+πετρας), δηµι�υργIα 2 δηµ�τικMν µ�ν+δων 
(Καντ+ν�υ ΣελIν�υ & Φαιστ�W). 

Φ�∆ΣΑ, �ΤΑ Α[ Βαθµ�W 2022 – 2023 

Συµµ1ρJωση τ	υ Κ@ντρ	υ ∆ιαλ	γAς 
Ανακυκλ�σιµων Υλικ�ν (Κ∆ΑΥ) Ηρακλε7	υ µε 
ν	µ	θετικ@ς απαιτAσεις 

Φ�∆ΣΑ 2023 

∆ηµ	τικ	7/∆ιαδηµ	τικ	7 Σταθµ	7 
ΜεταJ1ρτωσης (υπ	λειµµατικ�ν Σ>µµεικτων 
ΑΣΑ, Βι	απ	�λAτων, Ανακυκλ�σιµων υλικ�ν).  

Φ�∆ΣΑ, �ΤΑ Α[ Βαθµ�W 2022-2025 
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Μ@τρ	 Αρµ	δι1τητα 

 

�ρ	ν	δι?γραµµα 

Ως γενικ�ς καν�νας λαµP+νεται η αν+γκη 
υλ�π�Iησης δικτW�υ ΣΜΑ σε απ�σταση +νω των 
15km απ� τ�υς τελικ�Wς απ�δJκτες επεUεργασIας 
υπ�λειµµατικMν σWµµεικτων ΑΣΑ, �ωριστ+ 
συλλεγJντων Pι�απ�Pλ0των και �ωριστ+ 
συλλεγJντων ανακυκλMσιµων ΑΣΑ. 

�λ	κλAρωση και λειτ	υργ7α των 
δρ	µ	λ	γηµ@νων µ	ν?δων επε9εργασ7ας 
απ	�λAτων (ΜΕΑ) της περιJ@ρειας και 
πρ	σαρµ	γA τ	υ συν1λ	υ των µ	ν?δων στ	υς 
στ1<	υς της κυκλικAς 	ικ	ν	µ7ας. 

Για την πρ�σαρµ�γ0 των µ�ν+δων επεUεργασIας 
στ�υς στ���υς της κυκλικ0ς �ικ�ν�µIας, 
απαιτεIται τρ�π�π�Iηση τ�υ σ�εδιασµ�W και 
λειτ�υργIας τ�υς. �ι µ�ν+δες αυτJς ως µ�ν+δες 
επεUεργασIας σWµµεικτων κυρIως απ�Pλ0των, θα 
πρJπει να µετατραπ�Wν σε Μ�ν+δες 
ΑνακWκλωσης – Αν+κτησης απ�Pλ0των 
(ΜΑΑα) στις �π�Iες θα λαµP+ν�υν �Mρα 
τ�υλ+�ιστ�ν δW� απ� τις ακ�λ�υθες διεργασIες:  

- ΕπεUεργασIα Pι�απ�Pλ0των 

- ΕπεUεργασIα �ωριστ+ συλλεγJντων 
ανακυκλMσιµων απ�Pλ0των (λειτ�υργIα Κ∆ΑΥ) 

- ΕπεUεργασIα υπ�λειµµατικMν σWµµεικτων 
ΑΣΑ 

Φ�∆ΣΑ 2022 – 2025 

Υπ	λ	γισµ1ς, επαλAθευση και πιστ	π	7ηση των 
π	σ	τAτων ανακυκλ�σιµων υλικ�ν π	υ 
πρ	κ>πτ	υν απ1 τα Κ∆ΑΥ/ΜΑΑα. 

Φ�∆ΣΑ 2022-2025 

ΕνεργειακA α9ι	π	7ηση των απ	ρριµµατ	γεν�ν 
καυσ7µων π	υ παρ?γ	νται στις ΜΑΑα της 
ΠεριJ@ρειας 

ΥΠΕΝ 2025-2030 
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Μ@τρ	 Αρµ	δι1τητα 

 

�ρ	ν	δι?γραµµα 

∆ηµι	υργ7α Π?ρκων ΚυκλικAς �ικ	ν	µ7ας Φ�∆ΣΑ 2022-2025 

�λ	κλAρωση @ργων απ	κατ?στασης, 
εκσυγ<ρ	νισµ	>, 	ρθAς περι�αλλ	ντικA 
δια<ε7ριση & α>9ηση <ρ1ν	υ OωAς των �ΥΤ 

Φ�∆ΣΑ 2022-2030 

 

Π$νακας 5: �ρι8+ντιες δρ(σεις τ�υ ΠΕΣ∆Α 

Μ@τρ	 Αρµ	δι1τητα 

 

�ρ	ν	δι?γραµµα 

Εν7σ<υση των µ@τρων πρ1ληψης παραγωγAς 
απ	�λAτων 

�ΤΑ Α’ Pαθµ�W, Φ�∆ΣΑ 2021-2030 

∆ηµι	υργ7α περιJερειακAς ηλεκτρ	νικAς 
πλατJ1ρµας για συλλ	γA και καταγραJA 1λων 
των απαιτ	>µενων πληρ	J	ρι�ν για τη ∆ΣΑ - 
Πρ1σ�αση τ	υ κ	ιν	> στην περι�αλλ	ντικA 
πληρ	J	ρ7α της ηλεκτρ	νικAς πλατJ1ρµας 
µ@σω τ	υ διαδικτ>	υ 

Φ�∆ΣΑ 2023 

∆ρ?σεις ενηµ@ρωσης και επι�ρ?�ευσης των 
π	λιτ�ν για τη διαλ	γA στην πηγA, για την 
ανακ>κλωση και για την κυκλικA 	ικ	ν	µ7α  

�ΤΑ Α’ Pαθµ�W, Φ�∆ΣΑ 2022-2030 

Εν7σ<υση της εJαρµ	γAς απ1 τ	υς ∆Aµ	υς 
αναλυτικAς καταγραJAς τ	υ πραγµατικ	> 
κ1στ	υς για την δια<ε7ριση των απ	�λAτων. 
Υλ	π	7ηση πρ	γραµµ?των Πληρ�νω cσ	 
Πετ?ω (“Π�Π”) απ1 τ	υς �ΤΑ Α’ �αθµ	>. 

�ΤΑ Α’ Pαθµ�W, Φ�∆ΣΑ 2023-2030 

Παρ	<A κινAτρων πρ	ς τ	υς �ΤΑ Αg �αθµ	> 
π	υ α) υι	θετ	>ν µ@τρα πρ1ληψης και 
επιτυγ<?ν	υν µε7ωση της δηµι	υργ7ας 
απ	�λAτων και �) καταγρ?J	υν  υψηλ@ς 

Φ�∆ΣΑ 2023-2030 
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Μ@τρ	 Αρµ	δι1τητα 

 

�ρ	ν	δι?γραµµα 

απ	δ1σεις διαλ	γAς στην πηγA και 
ανακ>κλωσης 

Πρ	σδι	ρισµ1ς της π	ι	τικAς σ>στασης των 
ΑΣΑ και των επιµ@ρ	υς ρευµ?των τ	υς µε 
α9ι1πιστ	 τρ1π	 σε επ7πεδ	 ΠεριJ@ρειας 

Φ�∆ΣΑ 2025,2029 

�ργ?νωση δρ?σεων για την εJαρµ	γA τ	υ 
ν1µ	υ για τα πλαστικ? µιας <ρAσης και τα 
αλιευτικ? εργαλε7α 

�ΤΑ Α’ Pαθµ�W, Φ�∆ΣΑ 2023-2030 

Αν?πτυ9η ∆ιαδηµ	τικ�ν, ∆ια�αθµιδικ�ν 
Συνεργασι�ν για την υλ	π	7ηση των µ@τρων 
τ	υ ΠΕΣ∆Α 

�ΤΑ Α’ Pαθµ�W, Φ�∆ΣΑ 2022-2030 

Υλ	π	7ηση δρ?σεων για µε7ωση τ	υ 
ανθρακικ	> απ	τυπ�µατ	ς των @ργων ∆ΣΑ 

Φ�∆ΣΑ 2022-2030 

Ενεργ	π	7ηση τ	υ συν1λ	υ των ενδιαJερ1µενων 
µερ�ν για συµµετ	<A τ	υς σε δρ?σεις κυκλικAς 
	ικ	ν	µ7ας 

�ΤΑ Α’ Pαθµ�W, Φ�∆ΣΑ 2023-2030 

 

2.6 Πρ�Pλεπ�µενες υπ�δ�µJς δια�εIρισης ΑΣΑ στην ΠεριNJρεια Κρ0της 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΣΑ 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΥΝΑΜΙΚ�ΤΗΤΑ Περι	<A Ε9υπηρ@τησης 

2025 2030 

ΣΥΝ�Λ� 

 
 
 

ΣΥΝ�Λ� 

ΜΕΑ �ερσ	νAσ	υ                                                                35.500  
∆0µ�ς Βι+νν�υ 

                        1.760  
                        
1.519  

∆0µ�ς ΜIνωα Πεδι+δας 
                        5.526  

                        
4.769  
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∆0µ�ς �ερσ�ν0σ�υ 
                      16.531  

                      
14.268  

∆0µ�ς ΑγI�υ Νικ�λ+�υ 
                        9.078  

                        
7.890  

∆0µ�ς �ρ�πεδI�υ ΛασιθI�υ 
                            763  

                            
663  

∆0µ�ς ΗρακλεI�υ 
                            656  

                            
753  

 Πηγ�: Τε�1η ∆ηµ�πρ(τησης  
ΣΥΝ�Λ� 

                      34.315  
                      
29.864  

ΜΕΑ (ΜΠΑ) Ηρακλε7	υ 
                                                               59.200  

∆0µ�ς ΗρακλεI�υ 
                      53.617  

                      
46.091  

∆0µ�ς ΜαλεPι]I�υ 
                        9.007  

                        
7.774  

∆0µ�ς Αρ�ανMν - Αστερ�υσIων 
                        5.201  

                        
4.489  

∆0µ�ς Γ�ρτυνας 
                        4.860  

                        
4.195  

∆0µ�ς Φαιστ�W 
                        7.616  

                        
6.573  

 Πηγ�: Τε1νικ� Πρ�µελ�τη  
ΣΥΝ�Λ� 

                      80.301  
                      
69.123  

ΜΕΑ Αµαρ7	υ 
                                                               35.600  

∆0µ�ς ΑγI�υ ΒασιλεI�υ 
                        2.752  

                        
2.392  

∆0µ�ς ΑµαρI�υ 
                        1.895  

                        
1.647  

∆0µ�ς ΑνωγεIων 
                            773  

                            
672  

∆0µ�ς Μυλ�π�τ+µ�υ 
                        5.664  

                        
4.924  

∆0µ�ς ΡεθWµνης 
                      20.395  

                      
17.730  

 Πηγ�: Τε�1η ∆ηµ�πρ(τησης  
ΣΥΝ�Λ� 

                      31.478  
                      
27.365  

ΕΜΑΚ �αν7ων                                                                49.500  
∆0µ�ς Απ�κ�ρMν�υ 

                        4.934  
                        
4.270  

∆0µ�ς Καντ+ν�υ - ΣελIν�υ 
                        1.778  

                        
1.539  
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∆0µ�ς Κισσ+µ�υ 
                        3.468  

                        
3.002  

∆0µ�ς Πλατανι+ 
                        6.607  

                        
5.718  

∆0µ�ς ΣNακIων 
                            701  

                            
606  

∆0µ�ς �ανIων 
                      36.595  

                      
31.669  

∆0µ�ς ΓαWδ�υ 
                              48  

                             
6  

 Πηγ�: ∆Ε∆ΙΣΑ  
ΣΥΝ�Λ� 

                      54.132  
                      
46.809  

ΜΕΑ Σητε7ας 
 

 

 

                                                               15.000  
∆0µ�ς Ιερ+πετρας 8.889 7.726 
∆0µ�ς ΣητεIας 5.879 5.110 

 Πηγ�: ∆ηµ�πρ(τηση (+300 tn ιλ�ς)  

ΣΥΝ�Λ� 

                      14.768  
                      
12.836  

 

ΒΙ�ΑΠ�ΒΛΗΤΑ: 

ΠΡ�∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΑ 
�ΡΓΑΝΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΥΝΑΜΙΚ�ΤΗΤΑ Περι	<A Ε9υπηρ@τησης 

2025 2030 

ΜΕΒΑ Αρ�ανMν-
Αστερ�υσIων 

                                                          
10.000  

∆0µ�ς Αρ�ανMν - 
Αστερ�υσIων 

1.527 1.734 

∆0µ�ς Γ�ρτυνας 1.427 1.620 

∆0µ�ς ΜαλεPι]I�υ 2.644 3.003 

∆0µ�ς ΗρακλεI�υ 1/2 7.966 9.049 

 Πηγ�: -  
ΣΥΝ�Λ� 

                      
13.564  

                        
15.407  

 ΜΕΑ �ερσ�ν0σ�υ-ΜΕΒΑ  

                                                          
26.900  

∆0µ�ς Βι+νν�υ 517 587 

∆0µ�ς ΜIνωα Πεδι+δας 1.622 1.843 

∆0µ�ς �ερσ�ν0σ�υ 4.853 5.512 

∆0µ�ς ΑγI�υ Νικ�λ+�υ 2.665 3.048 

∆0µ�ς ΗρακλεI�υ 1/2 7.966 9.049 

Πρ�διαλεγµJνα, Πρ+σινα και ιλWες ∆0µ�ς �ρ�πεδI�υ ΛασιθI�υ 224 256 
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 Πηγ�: ∆ηµ�πρ(τηση  
ΣΥΝ�Λ� 

                      
17.847  

                        
20.295  

ΜΕΒΑ Ιερ+πετρας 
                                                          

4.700,00  
 

∆0µ�ς Ιερ+πετρας 2.609 2.985 

∆0µ�ς ΣητεIας 1.726 1.974 

ΣΥΝ�Λ� 
                        
4.335  

                           
4.959  

ΜΕΑ ΑµαρI�υ-ΜΕΒΑ 
7400/8500 

∆0µ�ς ΑγI�υ ΒασιλεI�υ 808 924 

∆0µ�ς ΑµαρI�υ 556 636 

∆0µ�ς ΑνωγεIων 227 259 

∆0µ�ς Μυλ�π�τ+µ�υ 1.663 1.902 

∆0µ�ς ΡεθWµνης 5.987 6.850 

 Πηγ�: ∆ηµ�πρ(τηση/  
ΣΥΝ�Λ� 

                        
9.241  

                        
10.572  

ΕΜΑΚ �ΑΝΙΩΝ-ΜΕΒΑ 

                                                          
13.500  

∆0µ�ς Απ�κ�ρMν�υ 1.448                            1.649  

∆0µ�ς Κισσ+µ�υ 1.018                            1.160  

∆0µ�ς Πλατανι+ 1.940                            2.209  

∆0µ�ς �ανIων 10.743                         12.235  

 Πηγ�: -  
ΣΥΝ�Λ� 

                      
15.149  

                        
17.253  

ΜΕΒΑ Καντ+ν�υ ΣελIν�υ 
 ∆0µ�ς Καντ+ν�υ - ΣελIν�υ 

522 595 

ΜΕΒΑ Φαιστ�W  ∆0µ�ς Φαιστ�W 2.236 2.539 

ΜΕΒΑ ΣNακIων (επιτ�πια)  ∆0µ�ς ΣNακIων 206                               234  

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ: 

�ΩΡΙΣΤΑ 
ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 
ΑΣΑ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΥΝΑΜΙΚ�ΤΗΤΑ Περι	<A Ε9υπηρ@τησης 2025 2030 

Κ∆ΑΥ ΗΡΑΚΛΕΙ�Υ 
                                                            

39.100  

∆0µ�ς ΗρακλεI�υ 32.917 35.958 

∆0µ�ς ΜαλεPι]I�υ 5.463 5.968 

∆0µ�ς Αρ�ανMν - 
Αστερ�υσIων 

3.154 3.446 
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∆0µ�ς Γ�ρτυνας 2.947 3.220 

∆0µ�ς Φαιστ�W 4.619 5.046 

 Πηγ�: ΑΕΠ�  
ΣΥΝ�Λ� 

                      
49.101  

                        
53.637  

ΜΕΑ �ερσ�ν0σ�υ-
Κ∆ΑΥ 

                                                            
10.000  

∆0µ�ς Βι+νν�υ                         1.068                             1.166  

∆0µ�ς ΜIνωα Πεδι+δας                         3.351                             3.661  

∆0µ�ς ΑγI�υ Νικ�λ+�υ                         5.506                             6.056  

∆0µ�ς �ρ�πεδI�υ ΛασιθI�υ                             463                                509  

∆0µ�ς �ερσ�ν0σ�υ                       10.026                          10.952  

 Πηγ�: Τε�1η ∆ηµ�πρ(τησης  
ΣΥΝ�Λ� 

                      
20.414  

                        
22.345  

ΜΕΑ ΣητεIας-Κ∆ΑΥ 
                                                                 
8.600  ∆0µ�ς Ιερ+πετρας 

5.391 5.930 

    ∆0µ�ς ΣητεIας 3.566 3.922 

   Πηγ�: ∆ηµ�πρ(τηση   
ΣΥΝ�Λ� 

                        
8.957  

                           
9.853  

ΜΕΑ ΑµαρI�υ-Κ∆ΑΥ   ∆0µ�ς ΑγI�υ ΒασιλεI�υ 1.669 1.836 

    ∆0µ�ς ΑµαρI�υ 1.149 1.265 

    ∆0µ�ς ΑνωγεIων 469 516 

    ∆0µ�ς Μυλ�π�τ+µ�υ 3.435 3.780 

    ∆0µ�ς ΡεθWµνης 12.370 13.610 

   Πηγ�:  
ΣΥΝ�Λ� 

                      
19.092  

                        
21.006  

ΕΜΑΚ �ανIων-Κ∆ΑΥ 
                                                               
28.500  ∆0µ�ς Απ�κ�ρMν�υ 

2.992 3.277 

    ∆0µ�ς ΓαWδ�υ 30 33 

    ∆0µ�ς Καντ+ν�υ - ΣελIν�υ 1.079 1.181 

    ∆0µ�ς Κισσ+µ�υ 2.104 2.304 

    ∆0µ�ς Πλατανι+ 4.007 4.389 

    ∆0µ�ς ΣNακIων 425 465 

    ∆0µ�ς �ανIων 22.195 24.309 

   Πηγ�: ∆Ε∆ΙΣΑ  
ΣΥΝ�Λ� 

                      
32.832  

                        
35.960  
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3 Πρ�τειν�µενα µJτρα για τα λ�ιπ+ ρεWµατα 
 

3.1 ΙλWς 

Μ@τρ	 Αρµ	δι1τητα 

 

�ρ	ν	δι?γραµµα 

�λ	κληρωµ@ν	 δ7κτυ	 δια<ε7ρισης ιλ>	ς απ1 τις 
αστικ@ς ΕΕΛ 

Φ�∆ΣΑ, ∆ΕΥΑ, ∆0µ�ι 2022-2025 

Υπ	<ρεωτικA δι?θεση των ιλ>ων των δηµ	τικ�ν 
ΕΕΛ και των µεµ	νωµ@νων εγκαταστ?σεων 
9εν	δ	<ε7ων και �ι	µη<ανι�ν τρ	J7µων στις 
µ	ν?δες επε9εργασ7ας �ι	απ	�λAτων A στις 
µ	ν?δες επε9εργασ7ας ιλ>	ς των ∆ΕΥΑ/∆Aµων. 

Φ�∆ΣΑ, ∆ΕΥΑ, ∆0µ�ι, ΙδιMτες παραγωγ�I 
ιλW�ς 

2022-2023 

∆ιερε>νηση δυνατ1τητας συνεπε9εργασ7ας ιλ>	ς 
αστικ	> τ>π	υ µε τ	 	ργανικ1 κλ?σµα των ΑΣΑ 
στη ΜΕΑ A ΜΕΒΑ 

Φ�∆ΣΑ, ∆ΕΥΑ, ∆0µ�ι, ΙδιMτες παραγωγ�I 
ιλW�ς 

2022-2023 

Εκστρατε7ες ενηµ@ρωσης των παραγωγ�ν ιλ>	ς 
και των γεωργ�ν και ανθ	παραγωγ�ν σ<ετικ? µε 
τ	υς τρ1π	υς δια<ε7ρισης της ιλ>	ς για εJαρµ	γA 
της, επ’ ωJελε7α της γεωργ7ας. 

Φ�∆ΣΑ, ∆ΕΥΑ 2023-2030 

Μη απ	δ	<A της ιλ>	ς σε �ΥΤ Φ�∆ΣΑ 2022 

Πρ	�θηση ερευνητικ�ν εJαρµ	γ�ν/πιλ	τικ�ν 
πρ	γραµµ?των για:  

• την αν?κτηση αO�τ	υ και JωσJ1ρ	υ απ1 ιλ>ες 

• τη <ρAση της ιλ>	ς σε δι?J	ρες καλλι@ργειες 

• την εJαρµ	γA µεθ1δων επε9εργασ7ας µε στ1<	 
τη µε7ωση της τελικ? παραγ1µενης π	σ1τητας 
ιλ>	ς 

Φ�∆ΣΑ, ∆ΕΥΑ, ∆0µ�ι 2023-2030 
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Μ@τρ	 Αρµ	δι1τητα 

 

�ρ	ν	δι?γραµµα 

Βελτ7ωση της περιεκτικ1τητας σε 
επικ7νδυνες/ανεπιθ>µητες 	υσ7ες 

∆ΕΥΑ, ∆0µ�ι 2023-2025 



ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΜ�ΝΙΣΗΣ Τ�Υ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ�Υ Σ�Ε∆ΙΑΣΜ�Υ ∆ΙΑ�ΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠ�ΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ Τ� ΝΕ� ΕΘΝΙΚ� Σ�Ε∆Ι� - ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
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3.2 Γεωργ�κτην�τρ�Nικ+ απ�Pλητα 

1 Πλ0ρης αν+πτυUη δικτW�υ συλλ�γ0ς Pι�απ�δ�µ0σιµων απ�Pλ0των γεωργ�κτην�τρ�Nικ0ς 

πρ�Jλευσης και πρ�Mθηση µ�ντJλων κυκλικ0ς �ικ�ν�µIας και Pι�-�ικ�ν�µIας στη δια�εIρισ0 τ�υ  

�πως: η δηµι�υργIα νJων και καιν�τ�µων πρ�ϊ�ντων, η αν+κτηση/εUαγωγ0 π�λWτιµων �υσιMν, η 

αναερ�Pια �Mνευση-κ�µπ�στ�π�Iηση για παραγωγ0 ενJργειας και �ρ0ση τ�υ κ�µπ�στ επ’ 

ωNελεIα της γεωργIας και τJλ�ς η αν+κτηση ενJργειας.  

2 Πρ�Mθηση της υλ�π�Iησης των πρ�Pλεπ�µενων απ� τα ΠΕΣ∆Α 2006 και 2016 µ�ν+δων 

επεUεργασIας γεωργικMν υπ�λειµµ+των στην Ιερ+πετρα, στην ευρWτερη περι��0 της Μεσσαρ+ς 

(εN�σ�ν δεν καλWπτεται η επεUεργασIα απ� ιδιωτικJς µ�ν+δες) και πρ�Mθηση της υπ� σ�εδιασµ� 

µ�ν+δας Καντ+ν�υ ΣελIν�υ Π.Ε. �ανIων. Παρ+λληλα, θα πρJπει να µελετηθ�Wν και �ι 

περιπτMσεις των µ�ν+δων επεUεργασIας γεωργικMν απ�Pλ0των στ�υς ∆0µ�υς Βι+νν�υ και 

Κισσ+µ�υ.  

3 �ωριστ0 συλλ�γ0 και κατ+λληλη δια�εIριση των απ�Pλ0των συσκευασIας γεωργικMν Nαρµ+κων 

π�υ περιJ��υν επικIνδυνες �υσIες µJσω συστηµ+των εναλλακτικ0ς δια�εIρισης. ΜJ�ρι τη 

δηµι�υργIα των συστηµ+των εναλλακτικ0 δια�εIρισης, λ0ψη πρωτ�P�υλιMν / πρ�Mθηση σ�εδIων 

δρ+σης  απ� τ�υς N�ρεIς δια�εIρισης απ�Pλ0των της Κρ0της για την περισυλλ�γ0 και δια�εIριση 

των συσκευασιMν Nυτ�Nαρµ+κων. 

4 �ωριστ0 συλλ�γ0 και αν+κτηση των πλαστικMν γεωργ�κτην�τρ�Nικ0ς πρ�Jλευσης µε JµNαση 

στα πλαστικ+ θερµ�κηπI�υ και τις συσκευασIες. 

5 Παρ��0 κιν0τρων µε σκ�π� την πρ�διαλ�γ0 των πλαστικMν/ Pι�απ�δ�µ0σιµων 

γεωργ�κτην�τρ�NικMν απ�Pλ0των π.�. µε αντ+λλαγµα �ργανικ+ λιπ+σµατα και 

εδαN�Pελτιωτικ+. 

 

3.3 Βι�µη�ανικ+ απ�Pλητα 

1 ΑWUηση στ� µJγιστ� δυνατ� Pαθµ� της αν+κτησης/ αUι�π�Iησης των µη επικινδWνων απ�Pλ0των 

εNαρµ�]�ντας λWσεις κυκλικ0ς �ικ�ν�µIας 

2 Υλ�π�Iηση αναγκαIων υπ�δ�µMν δια�εIρισης ΒΜΕΑ. ΕπιδIωUη αυτ+ρκειας σε δIκτυα δι+θεσης 

(D) µε κατασκευ0 νJων υπ�δ�µMν. ∆ιερεWνηση δυνατ�τητας συνεπεUεργασIας �ρισµJνων 

κατηγ�ριMν ΒΜΕΑ µε ΑΣΑ 0 µε κλ+σµα αυτMν 

3 ∆ηµι�υργIα XYTEA και κ+θε +λλη απαραIτητη υπ�δ�µ0 επεUεργασIας / πρ�επεUεργασIας (π� 

σταθερ�π�Iηση / στερε�π�Iηση ) πρ�κειµJν�υ να γIνει ασNαλ0ς η τελικ0 δι+θεση των 

απ�Pλ0των. �ι υπ�δ�µJς αυτJς θα πρJπει να δJ��νται επικIνδυνα απ�Pλητα Pι�µη�ανικMν 

εγκαταστ+σεων (ενδεικτικ+ αναNJρ�νται λ+σπες Nυσικ��ηµικ0ς επεUεργασIας, αµµ�P�λJς, 

αµIαντ�ς, σκωρIες, καταλWτες κλπ) και ιστ�ρικ+ απ�θηκευµJνα απ�Pλητα καθMς και απ�Pλητα 

των Jργων απ�κατ+στασης ρυπασµJνων �Mρων. 

 

3.4 Απ�Pλητα εκσκαNMν, κατασκευMν και κατεδαNIσεων (ΑΕΚΚ) της 
ΠεριNJρειας 

1 ∆ιατηρεIται � π�σ�τικ�ς στ���ς της ΚΥΑ 36259/1757/E103/2010 της αν+κτησης 70% τ�υ 

συν�λικ�W P+ρ�υς των παραγ�µJνων ΑΚΚ στην ΠεριNJρεια.  

2 �ωριστ0 συλλ�γ0 για τα απ�Pλητα εκσκαNMν, τα �π�Iα εUαιρ�Wνται απ� τ�υς στ���υς των 

ΑΕΚΚ, καθMς και για την περIσσεια σκυρ�δJµατ�ς π�υ πρ�κWπτει κατ+ τα Jργα κατασκευMν. 

3 ΑWUηση στ� µJγιστ� δυνατ� Pαθµ� της αν+κτησης/ αUι�π�Iησης των ΑΕΚΚ εNαρµ�]�ντας 

λWσεις κυκλικ0ς �ικ�ν�µIας.  
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4 ΕπιδIωUη αυτ+ρκειας σε δIκτυα δι+θεσης (D) και αUι�π�Iησης (R) µε εκσυγ�ρ�νισµ� των 

υπαρ��ντων 0/ και Iδρυση νJων εγκαταστ+σεων. 

5 Aν+πτυUη αγ�ρMν για τα δευτερ�γεν0 υλικ+ της επεUεργασIας ΑΕΚΚ.  

6 ∆ηµι�υργIα X.Υ.Τ. αδραν�ν  

 

3.5 Λ�ιπ+ ρεWµατα απ�Pλ0των π�υ εµπIπτ�υν στην εναλλακτικ0 
δια�εIριση 

Τα λ�ιπ+ ρεWµατα απ�Pλ0των π�υ εµπIπτ�υν στην εναλλακτικ0 δια�εIριση εIναι: 

•  Απ�Pλητα (ΛιπαντικMν) ΕλαIων (ΑΕ) 

•  ��0µατα ΤJλ�υς ΚWκλ�υ bω0ς (�ΤΚb) 

•  Απ�Pλητα ΣυσσωρευτMν ��ηµ+των και Βι�µη�ανIας (ΑΣ�Β) 

•  Απ�Pλητα Ηλεκτρικ�W Ηλεκτρ�νικ�W ΕU�πλισµ�W (ΑΗΗΕ) 

•  Μετα�ειρισµJνα Ελαστικ+ ��ηµ+των (ΜΕ�) 

Σε επIπεδ� ΠεριNερειακ�W Σ�εδιασµ�W δεν κρIνεται σκ�πιµη η θJσπιση ειδικMν στ��ων δια�εIρισης και 

υι�θετ�Wνται �ι στ���ι δια�εIρισης τ�υ ΕΣ∆Α. � ρ�λ�ς των Φ�∆ΣΑ στη δια�εIριση των λ�ιπMν 

ρευµ+των π�υ εµπIπτ�υν σε ΣΕ∆ περι�ρI]εται κυρIως στην αρµ�δι�τητ+ τ�υ για την  επιστηµ�νικ0 και 

τε�νικ0 υπ�στ0ριUη των �.Τ.Α. α' Pαθµ�W στ� σ�εδιασµ�, την υλ�π�Iηση και τη δηµι�υργIα δρ+σεων 

και Jργων.  Στ� πλαIσι� αυτ�, � ρ�λ�ς τ�υ Φ�∆ΣΑ περι�ρI]εται στην παρακ�λ�Wθηση των ΤΣ∆Α των 

∆0µων Κρ0της αναN�ρικ+ µε τη συνεργασIα τ�υς µε τα κατ+λληλα ΣΕ∆ και την υπ�στ0ριU0 τ�υς, �π�υ 

αυτ� εIναι απαραIτητ� για την αν+πτυUη ∆σΠ. 

 

3.6 Σ�Jδι� δια�εIρισης για τα επικIνδυνα απ�Pλητα υγει�ν�µικMν 
µ�ν+δων (ΕΑΥΜ) της ΠεριNJρειας 

1. ΒελτIωση της �ργ+νωσης και λειτ�υργIας δικτWων δια�εIρισης των ΑΥΜ εντ�ς και εκτ�ς των 

ΥΜ. 

2. ΕπJκταση εNαρµ�γ0ς των πρ�γραµµ+των �ωριστ0ς συλλ�γ0ς σε �λες τις δραστηρι�τητες απ� 

τις �π�Iες παρ+γ�νται ΑΥΜ, �πως η κατ’ �Iκ�ν ν�σηλεIα. 

 

3.7 Yλλα ρεWµατα 

Απ�Pλητα Nωτ�P�λταϊκMν πλαισIων και ανεµ�γεννητριMν 

1. Παρακ�λ�Wθηση της εNαρµ�γ0ς των δρ+σεων τ�υ εγκεκριµJν�υ συστ0µατ�ς για τη δια�εIριση 

των Nωτ�P�λταϊκMν πλαισIων. ΣυνεργασIα  µε τ� ΣWστηµα για την πλ0ρη κ+λυψη της 

ΠεριNJρειας. 

2. Πρ�Pλεψη για δηµι�υργIα πρ�γρ+µµατ�ς απ�U0λωσης, ανακWκλωσης και δια�εIρισης των 

παλαιMν ανεµ�γεννητριMν σε συνεργασIα µε εUειδικευµJνες εταιρεIες.  
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4 Σ�Jδι� πρ�ληψης δηµι�υργIας απ�Pλ0των  
Τ� επικαιρ�π�ιηµJν� Εθνικ� Πρ�γραµµα Πρ�ληψης ∆ηµι�υργIας Απ�Pλ0των αN�ρ+ στην πρ�ληψη 

δηµι�υργIας απ�Pλ0των στα ν�ικ�κυρι+ και τις επι�ειρ0σεις και απευθWνεται σε µια ευρεIα �µ+δα 

εµπλεκ�µενων µερMν της εN�διαστικ0ς αλυσIδας, π�υ περιλαµP+νει τ�υς παραγωγ�Wς πρ�ϊ�ντων, τ�υς 

�ικ�ν�µικ�Wς παρ+γ�ντες και τ�υς π�λIτες/ καταναλωτJς.  

ΕπIσης, στ� πλαIσι� των γενικMν στ��ων π�υ αυτ� καλεIται να υι�θετ0σει αναN�ρικ+ µε: 

✓ τη µεIωση της π�σ�τητας των απ�Pλ0των 

✓ τη µεIωση των αρνητικMν συνεπειMν των παραγ�µενων απ�Pλ0των 

✓ τη µεIωση της περιεκτικ�τητας των υλικMν και πρ�ϊ�ντων σε επικIνδυνες �υσIες, 

Στ� επικαιρ�π�ιηµJν� Εθνικ� Πρ�γραµµα Πρ�ληψης ∆ηµι�υργIας Απ�Pλ0των, γIνεται ειδικ0 µνεIα στα 

ρεWµατα απ�Pλ0των πρ�τεραι�τητας π�υ παρ�υσι+]�νται στ�ν ακ�λ�υθ� πIνακα, για τ�ν καθ�ρισµ� 

των �π�Iων ελ0Nθησαν υπ�ψη τ�σ� η αUι�λ�γηση της υNιστ+µενης κατ+στασης στη �Mρα �σ� και �ι 

ανωτJρω τ+σεις π�υ επικρατ�Wν στην ΕΕ στ�ν τ�µJα της πρ�ληψης δηµι�υργIας απ�Pλ0των:  

 

� Απ1�λητα τρ	J7µων 

� �αρτ7 

� Υλικ?/Απ1�λητα Συσκευασ7ας (ΑΣ) 

� Ειδικ@ς Κατηγ	ρ7ες πλαστικ�ν πρ	ϊ1ντων/απ	�λAτων 

� Απ1�λητα Ηλεκτρικ	> Ηλεκτρ	νικ	> Ε9	πλισµ	> (ΑΗΗΕ) 	ικιακAς πρ	@λευσης 

� Ειδικ@ς κατηγ	ρ7ες αστικ�ν απ	�λAτων (Απ1�λητα κλωστ	ϋJαντ	υργ7ας, �γκ�δη 

απ1�λητα, Βι	µη<ανικ? Μη Επικ7νδυνα Απ1�λητα (ΒΜΕΑ) 

�  Βι	µη<ανικ? Απ1�λητα (ΒΑ) 

� Απ1�λητα ΕκσκαJ�ν, Κατασκευ�ν και ΚατεδαJ7σεων (ΑΕΚΚ) 

 

4.1 �ι αρµ�δι�τητες των Φ�∆ΣΑ και των �ΤΑ Α[ Pαθµ�W στην 
υλ�π�Iηση τ�υ Εθνικ�W Πρ�γρ+µµατ�ς Πρ�ληψης ∆ηµι�υργIας 
Απ�Pλ0των  

Κ>ριες αρµ	δι1τητες των Φ	∆ΣΑ:  

▪ Συντ�νισµ�ς, υλ�π�Iηση, παρακ�λ�Wθηση και επIPλεψη �λων των δρ+σεων και µJτρων πρ�ληψης π�υ 

πρ�PλJπ�νται στα �ικεIα ΠΕΣ∆Α 

▪ ΑUι�λ�γηση της π�ρεIας υλ�π�Iησης και της απ�τελεσµατικ�τητας των δρ+σεων πρ�ληψης π�υ 

πρ�PλJπ�νται στα ΠΕΣ∆Α 

▪ ∆ηµι�υργIα Κ∆ΕΥ καθMς και κJντρων επιδι�ρθωσης και ανταλλαγ0ς για ρ�W�α, ΗΗΕ, Jπιπλα 

▪ ΕNαρµ�γ0 των δρ+σεων και µJτρων π�υ πρ�PλJπ�νται στ� Πρ�γραµµα, τα �π�Iα εµπIπτ�υν στην 

αρµ�δι�τητ+ τ�υς (ενδεικτικ+: αν+λυση δεδ�µJνων για τη σπατ+λη τρ�NIµων σε περιNερειακ� επIπεδ� 

και στ0ριUη των �ΤΑ για τη µεIωση της σπατ+λης, εκστρατεIες  ενηµJρωσης σε περιNερειακ� επIπεδ�, 

συµP�λ0 στην εκπ�νηση και διαν�µ0 �δηγMν καλ0ς πρακτικ0ς) 
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Κ>ριες αρµ	δι1τητες των �ΤΑ Α’ �αθµ	> : 

▪ Συντ�νισµ�ς, υλ�π�Iηση, παρακ�λ�Wθηση και επIPλεψη �λων των δρ+σεων και µJτρων πρ�ληψης π�υ 

πρ�PλJπ�νται στα �ικεIα Τ�πικ+ Σ�Jδια ∆ια�εIρισης Απ�Pλ0των (ΤΣ∆Α) 

▪ ΑUι�λ�γηση της π�ρεIας υλ�π�Iησης και της απ�τελεσµατικ�τητας των δρ+σεων πρ�ληψης π�υ 

πρ�PλJπ�νται στα ΤΣ∆Α 

▪ ΕNαρµ�γ0 πρ�γραµµ+των ενηµJρωσης και ευαισθητ�π�Iησης σ�ετικ+ µε την πρ�ληψη σε τ�πικ� 

επIπεδ�, περιλαµPαν�µJνης της εκπαIδευσης στα σ��λικ+ και εκπαιδευτικ+ ιδρWµατα, µε JµNαση στην 

πρ�ληψη για τα  

ρεWµατα πρ�τεραι�τητας 

▪ ∆ρ+σεις για τη µεIωση της σπατ+λης τρ�NIµων και Jντυπ�υ �αρτι�W  

▪ ΕNαρµ�γ0 πρ�γραµµ+των «πληρMνω �σ� πετ+ω» 

▪ ΨηNι�π�Iηση υπηρεσιMν, µε παρ��0 ηλεκτρ�νικMν υπηρεσιMν µJσω της πλατN�ρµας gov.gr 0 +λλης 

πλατN�ρµας (π.�. Jκδ�ση ηλεκτρ�νικMν πιστ�π�ιητικMν, PεPαιMσεων, εγκρIσεων).  

▪ ∆ηµι�υργIα Κ∆ΕΥ, καθMς και κJντρων επιδι�ρθωσης και ανταλλαγ0ς για ρ�W�α, ΗΗΕ, Jπιπλα 

▪ ∆ιασN+λιση πρ�σPασης σε π�σιµ� νερ�, για τη µεIωση της καταν+λωσης εµNιαλωµJν�υ και πλαστικMν 

PET. 

▪ ∆ι+δ�ση καλMν πρακτικMν και πρ�γρ+µµατα ενηµJρωσης σε συνεργασIα µε τα ΣΕ∆ και τ�ν Ε�ΑΝ 

 

4.2 Στ���ι για την πρ�ληψη δηµι�υργIας απ�Pλ0των 

Στην ΠεριNJρεια Κρ0της υι�θετ�Wνται �ι στ���ι τ�υ επικαιρ�π�ιηµJν�υ Εθνικ�W Πρ�γρ+µµατ�ς 

Πρ�ληψης ∆ηµι�υργIας Απ�Pλ0των. ΣυγκεκριµJνα: 

�ι γενικ	7 π	ι	τικ	7 στ1<	ι, αναλυτικ+ εIναι: 

� Η πρ�Mθηση της κυκλικ0ς καταν+λωσης, η ενηµJρωση, η ευαισθητ�π�Iηση και η παρ��0 

εργαλεIων στ�υς π�λIτες (�πως �δηγ�I, µελJτες, τε�νικ+ πρ�τυπα) για τη µετ+Pαση απ� τ� 

γραµµικ� σε Jνα κυκλικ� µ�ντJλ� συµπεριN�ρ+ς και καταν+λωσης. 

� ΑUι�π�Iηση τ�υ Μη�ανισµ�W ∆Iκαιης Μετ+Pασης π�υ πρ�τεIνεται στ� πλαIσι� τ�υ σ�εδI�υ 

επενδWσεων στην Ευρωπαϊκ0 Πρ+σινη ΣυµNωνIα και τ�υ πρ�γρ+µµατ�ς Invest EU π�υ θα εIναι 

σε θJση να στηρIUει Jργα π�υ εστι+]�υν στην κυκλικ0 �ικ�ν�µIα. 

� Υι�θJτηση στ��ων µεIωσης των απ�Pλ0των για συγκεκριµJνες ρ�Jς, ως µJρ�ς µιας ευρWτερης 

σειρ+ς µJτρων µε στ��� την πρ�ληψη της δηµι�υργIας απ�Pλ0των στ� πλαIσι� επανεUJτασης της 

�δηγIας 2008/98/ΕΚ. Η υι�θJτηση θα γIνει µJσω υπ�υργικMν 0 κ�ινMν υπ�υργικMν απ�N+σεων, 

�ι �π�Iες θα µεταNJρ�υν στην εθνικ0 Jνν�µη τ+Uη τ�υς Καν�νισµ�Wς και τις �δηγIες π�υ 

πρ�PλJπεται να εκδ�θ�Wν απ� την Ε.Ε. (π�. Καν�νισµ�ς για τις ΜπαταρIες και τ�υς 

ΣυσσωρευτJς, π�υ PρIσκεται πλJ�ν στην τελικ0 ευθεIα για την υι�θJτησ0 τ�υ απ� τα Ευρωπαϊκ+ 

�ργανα). 

� Πρ�αγωγ0 της αντIληψης �τι τα απ�Pλητα απ�τελ�Wν π�ρ�υς πρ�ς αUι�π�Iηση στ� ευρWτερ� 

πλαIσι� της Κυκλικ0ς �ικ�ν�µIας, µε ιδιαIτερη JµNαση στα πλαστικ+ πρ�ϊ�ντα µIας �ρ0σης, 

καθMς και στα τρ�Nιµα. 

� ΕνIσ�υση των δρ+σεων πρ�ληψης-απ�Nυγ0ς δηµι�υργIας απ�Pλ0των µJσω �λ�κληρωµJνης και 
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συστηµατικ0ς καµπ+νιας ευαισθητ�π�Iησης των π�λιτMν, για τη διασN+λιση της µJγιστης 

δυνατ0ς συµµετ��0ς, αλλ+ και της �ρ0σης �ρθMν πρακτικMν απ� τ� κ�ιν�. 

� Αν+πτυUη και πρ�Mθηση µιας νJας Pι�µη�ανικ0ς στρατηγικ0ς για την ενθ+ρρυνση της 

κυκλικ�τητας στην παραγωγικ0 διαδικασIα. 

� ΜJγιστη δυνατ0 εισαγωγ0 ΒJλτιστων ∆ιαθJσιµων Τε�νικMν (Β∆Τ) στην παραγωγικ0 διαδικασIα 

για πρ�ληψη δηµι�υργIας απ�Pλ0των και PελτIωση των �αρακτηριστικMν των παραγ�µενων 

απ�Pλ0των. 

� Αν+πτυUη µεθ�δ�λ�γιMν για την ελα�ιστ�π�Iηση της παρ�υσIας PλαPερMν/επικινδWνων για την 

υγεIα 0 τ� περιP+λλ�ν �υσιMν σε ανακυκλωµJνα υλικ+. 

� Πρ�Mθηση της «Pι�µη�ανικ0ς συµPIωσης» µε ενδυν+µωση της συνJργειας µεταUW Pι�µη�ανιMν 

για ανταλλαγ0 0/και συνεπεUεργασIα απ�Pλ0των µε στ��� τη µεγιστ�π�Iηση της αUι�π�Iησ0ς 

τ�υς και τη µεIωση των εUαγωγMν τ�υς, κ+τι π�υ θα συµP+λλει και στην ενIσ�υση της 

ανταγωνιστικ�τητας των επι�ειρ0σεων. 

 

ΕπιπλJ�ν, �ρI]�νται �ι ακ�λ�υθ�ι π	σ	τικ	7 στ1<	ι: 

Απ1�λητα τρ	J7µων: 

Τα απ�Pλητα τρ�NIµων απ�τελ�Wν τ� κWρι� υπ�ρρεWµα των ΑστικMν ΣτερεMν Απ�Pλ0των. Επ�µJνως, 

�π�ι�σδ0π�τε στ���ς µεIωσης της παραγωγ0ς τ�υς θα J�ει +µεσ� απ�τJλεσµα τη µεIωση της παραγωγ0ς 

των ΑΣΑ. Στρατηγικ�ς στ���ς τ�υ ΕΠΠ∆Α, εIναι η συµP�λ0 στ�ν στ��� τ�υ �ΗΕ για µεIωση κατ+ 

50% των κατ+ κεNαλ0ν απ�Pλ0των τρ�NIµων σε επIπεδ� λιανικ0ς πMλησης και καταναλωτ0, καθMς και 

η µεIωση των απωλειMν τρ�NIµων κατ+ µ0κ�ς της αλυσIδας παραγωγ0ς και εN�διασµ�W, 

συµπεριλαµPαν�µJνης της απMλειας µετ+ τη συγκ�µιδ0, Jως τ� 2030.  

ΣυγκεκριµJνα �πως �ρI]εται µε τ� +ρθρ� 20 τ�υ ν. 4819/2021, για την επIτευUη τ�υ σκ�π�W της πρ�ληψης 

δηµι�υργIας απ�Pλ0των τρ�NIµων, στ� αντIστ�ι�� πρ�γραµµα µJτρων πρ�ληψης, τ� �π�I� απ�τελεI 

τµ0µα τ�υ Εθνικ�W Πρ�γρ+µµατ�ς Πρ�ληψης ∆ηµι�υργIας Απ�Pλ0των, λαµP+ν�νται µJτρα για: 

α) ΜJ�ρι τ� 2030, τη µεIωση των απωλειMν τρ�NIµων κατ+ µ0κ�ς της αλυσIδας παραγωγ0ς και 

εN�διασµ�W. 

P) Τη µεIωση κατ+ τρι+ντα τ�ις εκατ� (30%) σε σ�Jση µε τα παραγ�µενα απ�Pλητα τρ�NIµων τ� Jτ�ς 

2022 των κατ+ κεNαλ0ν απ�Pλ0των τρ�NIµων σε επIπεδ� λιανικ0ς πMλησης και καταναλωτ0. 

Τ� Υπ�υργε$� Περι3(λλ�ντ�ς και Εν�ργειας επανε
ετ(8ει τ�ν παρ+ντα π�σ�τικ+ στ+1� τ� αργ+τερ� 

�ως την 1η.1.2024. 

 

Πλαστικ? Μιας �ρAσης: 

ΜεIωση της καταν+λωσης πλαστικMν πρ�ϊ�ντων µιας �ρ0σης (ΠΜ�) κατ+ 30% µJ�ρι τ� 2024 και κατ+ 

60% µJ�ρι τ� 2026, σε σ�Jση µε τ� Jτ�ς 2022, �πως πρ�PλJπεται στ�ν Ν. 4736/2020, σ�ετικ+ µε τη µεIωση 

των επιπτMσεων �ρισµJνων πλαστικMν πρ�ϊ�ντων στ� περιP+λλ�ν. �ι π�σ�τικ�I αυτ�I στ���ι θα 

επιτευ�θ�Wν πρωτIστως µJσω της �ρ0σης �ικ�ν�µικMν και N�ρ�λ�γικMν κιν0τρων/αντικιν0τρων, της 

πρ�Mθησης της Jρευνας και αν+πτυUης για την παραγωγ0 καθαρ�τερων τε�ν�λ�γιMν, της πρ�Mθησης 

της επανα�ρησιµ�π�Iησης και τJλ�ς µJσω της σWναψης εθελ�ντικMν συµNωνιMν και της υλ�π�Iησης 

εκστρατειMν ενηµJρωσης και ευαισθητ�π�Iησης. 
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Για τα υπ�λ�ιπα ρε>µατα πρ	τεραι1τητας, θεσπI]�νται �ι ακ�λ�υθ�ι π	ι	τικ	7 στ1<	ι: 

 

�αρτ7: 

� κWρι�ς στ���ς πρ�ληψης για τ� ρεWµα πρ�τεραι�τητας τ�υ �αρτι�W, εIναι η µεIωση της καταν+λωσης 

�αρτι�W, µJσω της υι�θJτησης απ� τ� κ�ιν� µιας περισσ�τερ� περιPαλλ�ντικ0ς συµπεριN�ρ+ς 

αναN�ρικ+ µε τη �ρ0ση και την καταν+λωσ0 τ�υ, υι�θετMντας Jµπρακτα καλJς πρακτικJς µεIωσης και 

επανα�ρησιµ�π�Iησ0ς τ�υ. � στ���ς θα επιτευ�θεI πρωτIστως µJσω επικ�ινωνιακMν εργαλεIων για την 

�ικ�λ�γικ+ υπεWθυνη καταν+λωση �αρτι�W απ� επι�ειρ0σεις (π.�. µεIωση Jντυπ�υ διαNηµιστικ�W 

υλικ�W) και ν�ικ�κυρι+ (π.�. ηλεκτρ�νικ0 αλληλ�γραNIα), την ενθ+ρρυνση της επανα�ρησιµ�π�Iησης 

και της µεIωσης της καταν+λωσης (π.�. εκτυπMσεις διπλ0ς �ψεως) και τη συν�λικ�τερη 

ευαισθητ�π�Iηση �λων των �µ+δων-στ��ων (π.�. ενηµερωτικ� υλικ� µJσω ηλεκτρ�νικMν λ�γαριασµMν 

∆ΕΚ�). 

Υλικ?/ Απ1�λητα συσκευασ7ας: 

ΑναN�ρικ+ µε τ� ρεWµα πρ�τεραι�τητας «Υλικ+/Απ�Pλητα συσκευασIας», πρωταρ�ικ� στ��� απ�τελεI 

η πρ�ληψη της παραγωγ0ς απ�Pλ0των συσκευασIας και η εU+λειψη 0 ελα�ιστ�π�Iηση τ�υ 

περιPαλλ�ντικ�W απ�τυπMµατ�ς των συσκευασιMν. ΕπIσης, ενθαρρWν�νται η αWUηση τ�υ π�σ�στ�W 

επανα�ρησιµ�π�ι0σιµων συσκευασιMν π�υ διατIθενται στην αγ�ρ+, καθMς και η µεIωση της 

καταν+λωσης πλαστικ0ς σακ�Wλας µεταN�ρ+ς. 

 Ειδικ@ς κατηγ	ρ7ες πλαστικ�ν πρ	ϊ1ντων/απ	�λAτων: 

� � κWρι�ς στ���ς πρ�ληψης για τ� ρεWµα πρ�τεραι�τητας «Πλαστικ+ πρ�ϊ�ντα µιας �ρ0σης», 

εIναι η πρ�ληψη και µεIωση τ�υ αντIκτυπ�υ �ρισµJνων πλαστικMν πρ�ϊ�ντων στ� 

περιP+λλ�ν, ιδIως στ� υδ+τιν� περιP+λλ�ν και την ανθρMπινη υγεIα, καθMς και η πρ�Mθηση 

της µετ+Pασης στην κυκλικ0 �ικ�ν�µIα µε καιν�τ�µα και PιMσιµα επι�ειρηµατικ+ µ�ντJλα, 

πρ�ϊ�ντα και υλικ+, συµP+λλ�ντας Jτσι στην αν+πτυUη της �ικ�ν�µIας και την απ�δ�τικ0 

λειτ�υργIα της εσωτερικ0ς αγ�ρ+ς, �πως �ρI]εται και απ� τ�ν ν. 4736/2020 (ΦΕΚ Α’ 200). 

ΠαραδεIγµατα τJτ�ιων δρ+σεων περιλαµP+ν�υν τη σταδιακ0 υπ��ρεωτικ0 �ρ0ση 

επανα�ρησιµ�π�ι0σιµων σκευMν σε δηµ�σιες εκδηλMσεις, τη στρ�N0 των καταναλωτMν σε 

επανα�ρησιµ�π�ι0σιµα 0 επαναγεµι]�µενα σκεWη και εθελ�ντικJς συµNωνIες στ�ν τ�µJα της 

εστIασης και των Uεν�δ��εIων. 

� � κWρι�ς στ���ς πρ�ληψης για τ� ρεWµα πρ�τεραι�τητας «ΠλαστικJς σακ�Wλες µεταN�ρ+ς» 

εIναι η περαιτJρω µεIωση στην πηγ0 και η πρ�ληψη της δηµι�υργIας σ�ετικMν απ�Pλ0των, 

καθMς και η µετ+Pαση σε PιMσιµα µ�ντJλα καταναλωτικ0ς συµπεριN�ρ+ς. 

Απ1�λητα Ηλεκτρικ	> Ηλεκτρ	νικ	> Ε9	πλισµ	> (ΑΗΗΕ) 	ικιακAς πρ	@λευσης:  

� κWρι�ς στ���ς πρ�ληψης για τ� ρεWµα πρ�τεραι�τητας «Απ�Pλητα Ηλεκτρικ�W Ηλεκτρ�νικ�W 

ΕU�πλισµ�W» εIναι η υλ�π�Iηση στην πρ+Uη τ�υ δικαιMµατ�ς στην επισκευ0 και τ�υ δικαιMµατ�ς στην 

αναP+θµιση, µJσω της επιδι�ρθωσης και επανα�ρησιµ�π�Iησης τ�υ ηλεκτρικ�W/ηλεκτρ�νικ�W 

εU�πλισµ�W (ΗΗΕ) στ� µJτρ� τ�υ δυνατ�W, Mστε να εIναι αUι�πιστη η λειτ�υργIα τ�υς, ιδI�υ 0 

παραπλ0σι�υ επιπJδ�υ µε καιν�Wργιες συσκευJς. 
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Ειδικ@ς κατηγ	ρ7ες αστικ�ν απ	�λAτων: 

o � κWρι�ς στ���ς πρ�ληψης για τ� υπ�ρεWµα «Ρ�υ�ισµ�ς» τ�υ ρεWµατ�ς των 

Κλωστ�ϋNαντ�υργικMν πρ�ϊ�ντων (Κ/Υ), εIναι η ενIσ�υση της Pι�µη�ανικ0ς 

ανταγωνιστικ�τητας και της καιν�τ�µIας στ�ν τ�µJα Κ/Υ παρ+λληλα µε την παρ��0 Mθησης 

στην αγ�ρ+ για PιMσιµα και κυκλικ+ Κ/Υ πρ�ϊ�ντα, συµπεριλαµPαν�µJνης της 

επανα�ρησιµ�π�Iησης Κ/Υ πρ�ϊ�ντων, της αντιµετMπισης της γρ0γ�ρης µ�δας και της 

πρ�Mθησης νJων επι�ειρηµατικMν µ�ντJλων. Τα µJτρα θα περιλαµP+ν�υν και δρ+σεις µε ισ�υρ� 

κ�ινωνικ� απ�τWπωµα, για την παρ��0 ρ�υ�ισµ�W και ειδMν κλωστ�ϋNαντ�υργIας σε ευπαθεIς 

και ευ+λωτες κ�ινωνικJς �µ+δες, µε τη στ0ριUη των �ΤΑ και των ΜΚ�. 

o � κWρι�ς στ���ς πρ�ληψης για τ� υπ�ρεWµα πρ�τεραι�τητας «zπιπλα» τ�υ ρεWµατ�ς των 

�γκωδMν πρ�ϊ�ντων, εIναι η µεIωση των σ�ετικMν απ�Pλ0των στην πηγ0, µJσω της συστηµατικ0ς 

επιδι�ρθωσης και ανακατασκευ0ς (refurbish) και µJσω της δηµι�υργIας κατ+λληλων διαWλων, 

πλατN�ρµMν, κ�ινωνικMν δικτWων και αγ�ρMν για την πρ�Mθηση της επανα�ρησιµ�π�Iησ0ς 

τ�υς. Τα µJτρα θα περιλαµP+ν�υν και δρ+σεις µε ισ�υρ� κ�ινωνικ� απ�τWπωµα, ενM σηµαντικ� 

ρ�λ� καλ�Wνται να διαδραµατIσ�υν τα αντIστ�ι�α Συστ0µατα Εναλλακτικ0ς ∆ια�εIρισης π�υ 

θα εγκριθ�Wν, σε συνεργασIα µε τ�υς �ΤΑ και τις ΜΚ�, για την αUι�π�Iηση της ανακατασκευ0ς 

µετα�ειρισµJνων επIπλων µε τ�ν PJλτιστ� δυνατ� κ�ινωνικ� αντIκτυπ�. 

Βι	µη<ανικ? Απ1�λητα (ΒΑ): 

� κWρι�ς στ���ς πρ�ληψης δηµι�υργIας απ�Pλ0των στη Pι�µη�ανIα (ρεWµα πρ�τεραι�τητας 

«Βι�µη�ανικ+ Απ�Pλητα») εIναι να εντα�θεI στην αντIληψη των Pι�µη�ανικMν N�ρJων η πρ�ληψη και 

η συνεπακ�λ�υθη µεIωση λειτ�υργικ�W κ�στ�υς λ�γω εU�ικ�ν�µησης πρMτων υλMν και π�ρων για την 

απ�θ0κευση/επεUεργασIα/ δι+θεση των απ�Pλ0των, �Wτως Mστε να δηµι�υργηθεI αντIστ�ι�η δυναµικ0 

π�υ θα υπερPαIνει τη στεν0 τ0ρηση των περιPαλλ�ντικMν �ρων λειτ�υργIας των Pι�µη�ανικMν 

εγκαταστ+σεων. 

Απ1�λητα ΕκσκαJ�ν, Κατασκευ�ν και ΚατεδαJ7σεων (ΑΕΚΚ): 

� κWρι�ς στ���ς πρ�ληψης για τ� ρεWµα πρ�τεραι�τητας «Απ�Pλητα ΕκσκαNMν, ΚατασκευMν και 

ΚατεδαNIσεων» εIναι η µεIωση της π�σ�τητας των παραγ�µενων απ�Pλ0των εκσκαNMν, κατασκευMν 

και κατεδαNIσεων στη �Mρα, µJσω της µετ+Pασης τ�υ κατασκευαστικ�W κλ+δ�υ πρ�ς την κυκλικ0 

δια�εIριση π�ρων και απ�Pλ0των. 

 

 


