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1 Εισαγωγή 

Ως Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ορίζεται το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζεται 
από τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους στόχους του 
οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).1 

H διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής που 
θεσπίζεται σε κοινοτικό (και εθνικό) επίπεδο, η οποία μάλιστα συνεχώς τροποποιείται με φιλοδοξία η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να μεταβεί σε μια κυκλική οικονομία. Ειδικότερα, η νέα περιβαλλοντική πολιτική 
έχει ως στόχο: 

• η διαχείριση των αποβλήτων να μετατραπεί σε βιώσιμη διαχείριση των υλικών, για τη 
διασφάλιση της προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, 

• τη συνετή χρήση των πόρων, 
• τη μετάβαση σε ένα μοντέλο αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων 

βιώσιμων οικονομικών ευκαιριών και θέσεων εργασίας. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη και μείωση της παραγωγής αποβλήτων και στον περιορισμό 
της χρήσης των φυσικών πόρων βελτιώνοντας την αποδοτικότητά τους, με τελικό σκοπό τη μετάβαση 
σε μια κυκλική και αειφόρο οικονομία. 

Ειδικά «Τα αστικά στερεά απόβλητα αντιστοιχούν κατά προσέγγιση σε ποσοστό μεταξύ 7 και 10 % των 
συνολικών στερεών αποβλήτων που παράγονται στην Ένωση. Ωστόσο, το συγκεκριμένο ρεύμα 
αποβλήτων είναι μεταξύ των πιο περίπλοκων στη διαχείριση, ενώ ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η 
διαχείρισή του παρέχει εν γένει καλή ένδειξη για την ποιότητα του συνολικού συστήματος διαχείρισης 
αποβλήτων σε μια χώρα. Οι προκλήσεις της διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων προκύπτουν από 
την ιδιαίτερα περίπλοκη και μεικτή τους σύνθεση, την άμεση εγγύτητα των παραγόμενων αποβλήτων 
με τους πολίτες, την πολύ μεγάλη δημόσια προβολή και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία. Κατά συνέπεια, η διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων απαιτεί ένα εξαιρετικά 
πολύπλοκο σύστημα που να περιλαμβάνει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα συλλογής, ένα 
αποτελεσματικό σύστημα διαλογής και κατάλληλη ανίχνευση των ροών αποβλήτων, την ενεργό 
συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων, υποδομές προσαρμοσμένες στη συγκεκριμένη σύνθεση 
των αποβλήτων και ένα λεπτομερές σύστημα χρηματοδότησης. Οι χώρες που έχουν αναπτύξει 
αποδοτικά συστήματα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων έχουν εν γένει καλύτερες επιδόσεις 
στη συνολική διαχείριση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων 
ανακύκλωσης.2» 

Στο πλαίσιο αυτό έχουν εισαχθεί, σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, στόχοι προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωσης για τα αστικά στερεά απόβλητα που είναι πολύ φιλόδοξοι για τη 
χώρα, αφού απέχουν σημαντικά από τα ποσοστά που ίσχυαν έως τα μέσα του 2020. Η επίτευξη των 
στόχων αυτών προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των αποβλήτων και σε τοπικό επίπεδο, 
ώστε να προωθείται η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και να ενισχύεται η προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση και οι ΟΤΑ καλούνται να καταστρώνουν (και να 
επικαιροποιούν) Επιχειρησιακά Σχέδια - Τοπικά Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) - με τα οποία θα 
θέτουν το πλαίσιο και τις βάσεις για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων διαχείρισης 
των αστικών στερεών αποβλήτων που παράγονται στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους. 
 

 

1 Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24/2012), άρθρο 35Α 
2 Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα 

απόβλητα, προοίμιο, αιτιολογική σκέψη (1). 
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1.1 Σκοπιμότητα υλοποίησης 

Η υποχρέωση κατάρτισης Τοπικών Σχεδίων Αποκεντρωμένης Διαχείρισης στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ), 
υπαγορεύθηκε από το 2015 από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (Π.Υ.Σ. 49/ΦΕΚ Α 
174/15-12-2015), το οποίο έθεσε τους βασικούς άξονες που όφειλαν να περιλαμβάνουν τα Σχέδια 
αυτά. Πρόσφατα το ΕΣΔΑ επικαιροποιήθηκε (Π.Υ.Σ. 39/31.08.2020/ΦΕΚ Α 185/29.09.2020) 
προκειμένου, μεταξύ άλλων, να θέσει νέους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων και των επιμέρους ρευμάτων τους, για την περίοδο 2020-2030.  
Ειδικότερα,  

«… 

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους 
στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, και η σύνταξή του αποτελεί 
υποχρέωση της χώρας μας που προκύπτει από την οδηγία 2008/98/ ΕΚ. 

Το ΕΣΔΑ εκπονείται από το ΥΠΕΝ και εγκρίνεται με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από δημόσια 
διαβούλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 83 του Ν. 4685/20. 

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων αφορά την περίοδο 2020 – 2030 και μπορεί να 
αναθεωρείται κάθε πέντε έτη. Προδιαγράφει τις πολιτικές καθώς και τα μέτρα και τις δράσεις που 
πρέπει να υλοποιηθούν στη χώρα για τη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων, τα οποία 
προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα επίπεδα των 30 – 32 εκατ. τόνων ετησίως την περίοδο 2020 – 
2030. 

Σε ότι αφορά στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων, είναι εναρμονισμένο με την οδηγία 2018/851 της ΕΕ. 

Προβλέπει: 
α) ανακύκλωση σε ποσοστό 55% κατά βάρος των αστικών αποβλήτων το 2025 και αντίστοιχα 60% το 
2030 
β) Παραγωγή ενέργειας σε ποσοστό 10% το 2025 και άνω του 25% το 2030 
γ) Ποσοστό ταφής 10% κατά βάρος των αστικών αποβλήτων το 2030, δηλαδή πέντε έτη νωρίτερα 
από το έτος στόχο της οδηγίας της ΕΕ. 

Περιλαμβάνει: 
1. Δράσεις για πρόληψη παραγωγής αποβλήτων 
2. Κίνητρα επαναχρησιμοποίησης 
3. Πρόγραμμα και δράσεις για διαλογή στην πηγή 
4. Οργάνωση δικτύων χωριστής συλλογής – Ανακύκλωσης (βιοαπόβλητα και ανακυκλώσιμα 

υλικά) 
5. Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων 
6. Δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας 

Μετά την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, θα αναθεωρηθούν τα Περιφερειακά 
Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων των 13 Περιφερειών  της χώρας, καθώς και τα Τοπικά Σχέδια όλων 
των Δήμων της χώρας. 

Στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, είναι 
δεσμευτικό. Όλες οι πολιτικές, δράσεις και έργα στον τομέα αυτό που θα υλοποιηθούν τα επόμενα 
10 χρόνια στη χώρα, πρέπει να συμβαδίζουν με αυτό. 

..3» 

 

3 Δελτίο Τύπου ΥΠΕΝ/ Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων της 03/08/2020 με θέμα: Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 
και αναγγελία επικείμενης διαβούλευσης του ΕΣΔΑ. 
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«Ο βασικός στόχος του ΕΣΔΑ είναι η ανάπτυξη και ο καθορισμός της στρατηγικής, των πολιτικών, των 
στόχων, των κατευθύνσεων και των κατάλληλων μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.  

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, έμφαση δίνεται στην πρόληψη και μείωση της 
παραγωγής αποβλήτων, στον περιορισμό της χρήσης των φυσικών πόρων βελτιώνοντας την 
αποδοτικότητά τους, με τελικό σκοπό τη μετάβαση σε μια κυκλική και αειφόρο οικονομία.4» 

Σύμφωνα με τον Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α΄ 129/2021) «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.», άρθρο 56:  

«1.Ως Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ορίζεται το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζεται 
από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για τη διαχείριση των ΑΑ, σύμφωνα με τους στόχους του οικείου ΠΕΣΔΑ. 

2.Το ΤΣΔΑ εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, μετά από 
παροχή γνώμης του οικείου ΦοΔΣΑ μέσα σε έναν (1) μήνα από την αποστολή του σχετικού ερωτήματος. 
Στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για τους οποίους δεν προβλέπεται Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το ΤΣΔΑ 
εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Εφόσον ο ΦοΔΣΑ δεν παρέχει γνώμη εντός της 
προαναφερόμενης προθεσμίας, το ΤΣΔΑ εγκρίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω και υποβάλλεται από 
τον Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, στη βάση τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας, στην οικεία περιφέρεια και στον οικείο 
ΦοΔΣΑ, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 104 και του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Το 
ΤΣΔΑ είναι πενταετούς διάρκειας, επικαιροποιείται ετησίως και υποβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου κάθε 
έτους στο ΗΜΑ, καθώς και στον οικείο ΦοΔΣΑ. 

3.Η υποβολή του ΤΣΔΑ αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για 
την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων.» 

Ευλόγως, λοιπόν, προκύπτει η ανάγκη επικαιροποίησης του Τοπικού Σχεδίου αποκεντρωμένης 
Διαχείρισης στερεών Αποβλήτων του Δήμου Γαύδου για τους παρακάτω λόγους: 

 από την ανάγκη εναρμόνισης του ΤοΣΔΑ με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Π.Υ.Σ. 
39/31.08.2020/ ΦΕΚ Α 185/29.09.2020).  

 από την ανάγκη αξιολόγησης της μέχρι σήμερα υλοποίησης των προβλεπόμενων έργων και 
δράσεων διαχείρισης αποβλήτων του υφιστάμενου ΤοΣΔΑ. 

 από την ανάγκη διαμόρφωσης προτάσεων για την επίτευξη τόσο των υφιστάμενων όσο και των 
νέων στόχων στη διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου με γνώμονα τις αρχές της Κυκλικής 
Οικονομίας (Κ.Ο.). 

 το ΤΟΣΔΑ και η υποβολή του μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥΠΕΝ αποτελεί, 
εφεξής, προαπαιτούμενο για την αξιολόγηση προτάσεων των ΟΤΑ Α’ βαθμού για την 
υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα διαχείρισης 
αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α΄ 129/2021). 

Συνοψίζοντας, οι επιμέρους στόχοι του επικαιροποιημένου ΤΣΔΑ του Δήμου Γαύδου αφορούν στην 
επίτευξη των εξής:  

 Συμμόρφωση με το σύνολο των θεσμικών εξελίξεων σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας. 

 

4 ΕΣΔΑ 2020-2030, Στόχος του ΕΣΔΑ (Π.Υ.Σ. 39/31.08.2020/ΦΕΚ Α 185/29.09.2020, Σελ. 9812). 
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 Συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ Κρήτης) ανά ρεύμα αποβλήτων με 
τη θέσπιση τοπικών στόχων (σε επίπεδο Δήμου). 

 Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ως προς τους πολίτες. 

 Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων. 
 

1.2 Αντικείμενο και μεθοδολογία εκπόνησης του Σχεδίου 

Η επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου αποκεντρωμένης Διαχείρισης στερεών Αποβλήτων του Δήμου 
Γαύδου, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας, είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει:  

1. Συνοπτική Επισκόπηση του Θεσμικού πλαισίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων που αφορά 
τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού. 

2. Επικαιροποίηση των βασικών χαρακτηριστικών του Δήμου (γεωγραφικά, πληθυσμιακά, 
χωροταξικά, πολεοδομικά, κ.λπ.), εάν απαιτείται. 

3. Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγόμενων στερεών δημοτικών αποβλήτων. 
4. Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 
5. Τοπικοί στόχοι διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου για όλα τα ρεύματα των 

αποβλήτων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και το ΕΣΔΑ 2020 -2030. Επίσης, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι και οι προβλέψεις του σχεδίου του Εθνικού Προγράμματος 
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2021 – 2030, του οποίου η διαβούλευση έχει 
ολοκληρωθεί, έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται η θεσμοθέτησή του 
(έκδοση στο ΦΕΚ). 

6. Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί/θα τεθούν. 
7. Οικονομικά στοιχεία (κόστη επένδυσης, λειτουργίας, χρηματοδότηση, κ.λπ.). 
8. Επικαιροποίηση σχεδιασμού δικτύου χωριστής συλλογής στερεών δημοτικών αποβλήτων, 

όπου απαιτείται. 

Η επικαιροποίηση του Τοπικού Σχέδιου Διαχείρισης του Δήμου Γαύδου, συντάχθηκε με τη συνεργασία 
ομάδας στελεχών του Δήμου Γαύδου και ομάδας της ΔΕΔΙΣΑ Α.E. (ΟΤΑ) συνεπικουρούμενη από 
εξωτερική συνεργάτιδα. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επικαιροποίηση του ΤΣΔΑ του 
Δήμου Γαύδου ήταν η εξής: 
Τα στελέχη του Δήμου συνέλεξαν και παρείχαν τα εξής στοιχεία: 

i. Υποβληθέντες εκθέσεις στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων για τα έτη 2016-2020. 
ii. Στοιχεία υφιστάμενου σχεδιασμού διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων ανά 

κατηγορία αποβλήτου. 
iii. Στοιχεία τυχόν υφιστάμενου σχεδιασμού δράσεων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης με 

σκοπό τη μείωση των παραγόμενων δημοτικών αποβλήτων. 
iv. Στοιχεία υφιστάμενου και τυχόν προβλεπόμενου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων (κάδοι– 

οχήματα). 
v. Οικονομικά στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων του Δήμου 

Γαύδου. 

Η ομάδα έργου, αξιοποιώντας τα ανωτέρω στοιχεία επιτέλεσε τα παρακάτω: 
i. Συλλογή και Τεχνική Ανάλυση στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης αστικών στερεών 

αποβλήτων ανά κατηγορία αποβλήτου του Δήμου Γαύδου για τα έτη 2016-2020. 
ii. Εκτίμηση στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων ανά κατηγορία 

αποβλήτου του Δήμου Γαύδου για τα έτη 2021-2024. 
iii. Τεχνική ανάλυση για τις Κατηγορίες Αποβλήτων για τα οποία θα εφαρμόσει χωριστή συλλογή 

ο Δήμος Γαύδου. 
iv. Διερεύνηση, Τεχνική Ανάλυση και Εκτίμηση επίτευξης στόχων χωριστής συλλογής και 

διάθεσης ανά έτος. 
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v. Σχέδιο Δράσεων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης με σκοπό τη μείωση των παραγόμενων 
δημοτικών αποβλήτων σε επίπεδο πενταετίας. 

vi. Συλλογή και Τεχνική Ανάλυση στοιχείων υφιστάμενου και προβλεπόμενου εξοπλισμού 
διαχείρισης αποβλήτων (κάδοι– οχήματα). 

vii. Συλλογή και Τεχνική Ανάλυση οικονομικών στοιχείων που αφορούν στη διαχείριση των 
δημοτικών αποβλήτων του Δήμου Γαύδου. 

viii. Σύνταξη σχεδίου επικαιροποίησης του Τοπικού Σχεδίου αποκεντρωμένης Διαχείρισης στερεών 
Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Γαύδου και Στοιχείων για εισαγωγή στην Πλατφόρμα 
Παρακολούθησης Διαχείρισης Αποβλήτων ΟΤΑ του ΥΠΕΝ. 

Το Επικαιροποιημένο Σχέδιο διανεμήθηκε προς σχολιασμό και υποβολή παρατηρήσεων και 
προτάσεων στην ομάδα εργασίας του Δήμου Γαύδου, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη και τροποποιήθηκε 
ανάλογα. Στη συνέχεια, απεστάλη για παροχή γνώμης στο Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου ΦοΔΣΑ, 
ήτοι της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), και συγχρόνως ενημερώθηκε η Πλατφόρμα Παρακολούθησης Διαχείρισης 
Αποβλήτων ΟΤΑ (https://tosdaota.ypen.gov.gr), εξήχθη το συνοπτικό ΤΣΔΑ και υποβλήθηκε μαζί με το 
Επικαιροποιημένο ΤΣΔΑ προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαύδου.   

https://tosdaota.ypen.gov.gr/
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2 Θεσμικές εξελίξεις στο εθνικό νομικό πλαίσιο διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων 

Η σύγχρονη αντίληψη για τη βιώσιμη ανάπτυξη έχει επιβάλει την υιοθέτηση κάποιων γενικών αρχών 

πάνω στις οποίες στηρίζονται οι επί μέρους περιβαλλοντικές πολιτικές που με τη σειρά τους 

εντάσσονται (ενσωματώνονται ) στις τομεακές αναπτυξιακές πολιτικές . Για παράδειγμα στην πολιτική 

μεταφορών, ο βασικός κανόνας είναι η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και μάλιστα με ρυπογόνα 

οχήματα. Στο πεδίο των αποβλήτων, και ειδικότερα των στερεών αποβλήτων, βασική αρχή και 

κατεύθυνση είναι η αποφυγή και η μείωση παραγωγής απορριμμάτων μέσα από τη χρήση νέων 

τεχνολογικών μεθόδων καθώς και αλλαγών στις κοινωνικές συμπεριφορές και νοοτροπίες. Αυτό 

σημαίνει ότι η πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων δεν είναι μόνο αντικείμενο μιας διαδικασίας 

τεχνικής αλλά και κοινωνικής και πολιτικής5. 

Σήμερα, η στρατηγική και η πολιτική διαχείρισης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τη διαχείριση 
των αποβλήτων, τις οδηγίες της ΕΕ περί αποβλήτων του πακέτου της δέσμης μέτρων για την κυκλική 
οικονομία και το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ 2020-2030), το οποίο εγκρίθηκε με 
την ΠΥΣ αρ. 39/2020 (ΦΕΚ Α 185/2020), επικεντρώνεται στο ότι η διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει 
να γίνεται βάσει της ακόλουθης ιεράρχησης: πρωτίστως με την πρόληψη δημιουργίας αυτών και 
περαιτέρω και κατά προτεραιότητα με την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση και εφόσον δεν είναι εφικτή, με άλλου είδους ανάκτηση συμπεριλαμβανομένης της 
ανάκτησης ενέργειας. 

Ο ρόλος των ΟΤΑ Α’ βαθμού στη υλοποίηση της στρατηγικής είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς 
αποτελεί σίγουρα το προνομιακό πεδίο ανάληψης δράσεων και εφαρμογής πρωτοβουλιών για τη 
διαχείριση των αποβλήτων, την πρόληψη παραγωγής τους και την ανακύκλωση. Ο ρόλος τους είναι 
διττός: από τη μια πλευρά δημιουργώντας υποδομές για τη σωστή πρόληψη, προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, και από την άλλη εκπαιδεύοντας και ευαισθητοποιώντας τους 
πολίτες έτσι ώστε να γίνουν κοινωνοί των στόχων και των στρατηγικών που θα εφαρμοστούν. Και ο 
ρόλος της είναι κρίσιμος στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των πολιτών, της μεταρρύθμισης της 
σκέψης, της ανάπτυξης κουλτούρας πρόληψης παραγωγής απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίησης και 
ανακύκλωσης, την προσαρμογή της συμπεριφοράς τους σε νέα, φιλικά προς το περιβάλλον, πρότυπα. 

Κύρια σημεία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Νομοθεσίας 

Ιστορικά, στην Ευρώπη και μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα απόβλητα αποτέλεσαν την πρώτη 
προσπάθεια στην ανάπτυξη μιας ενιαίας περιβαλλοντικής πολιτικής και στρατηγικής, καθώς η 
προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της φυσικής μας κληρονομιάς αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της επονομαζόμενης αειφόρου ανάπτυξης και των πολιτικών επίτευξής της. Η πρώτη οδηγία 
– πλαίσιο για τα απόβλητα6, το 1975, ήταν συγχρόνως και ένα από τα πρώτα θεσμικά εργαλεία για την 
προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ από το 1996, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 
σχετική ανακοίνωση που αφορούσε τη στρατηγική για τα απόβλητα7 ενίσχυσε την αντίληψη μιας 
ιεράρχησης της διαχείρισης των αποβλήτων (Διάγραμμα 1). Σύμφωνα μάλιστα με τα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Γκέτεμποργκ (Ιούνιος 2001), «πρέπει να αλλάξει η σχέση μεταξύ 
οικονομικής ανάπτυξης, χρήσης των φυσικών πόρων και παραγωγής αποβλήτων. Μία αποδοτική 
οικονομία πρέπει να συμβαδίζει με την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και μία βιώσιμη παραγωγή 
αποβλήτων […]». 

 

5 Θεσμικό πλαίσιο και πολιτική διαχείρισης στερεών αποβλήτων: Εξελίξεις και προοπτικές, Η. Μπεριάτος, Κ. Αραβώσης, Α. Καραγιαννίδης, Γ. Περκουλίδης, 
E. Κολτσίδας, Α. Κούγκολος, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ, Τεύχος 2/2003,σελ. 306 – 323, εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη 

6 Οδηγία 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων   
7 European Commission, EU Waste Policy: The story behind the strategy, 2005 
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Διάγραμμα 1: Η Πυραμίδα ιεράρχησης στόχων διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

Πηγή: Σύμφωνα με στοιχεία από European Commission, (2005), EU Waste Policy: The story behind the strategy 

Με την οδηγία – πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) προβλεπόταν για το 2020 ο φιλόδοξος στόχος 
το 50% κ.β. των αποβλήτων των νοικοκυριών και όσων προσομοιάζουν με αυτά να οδηγούνται προς 
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση & ανακύκλωση, καθώς και το 70% κ.β. των αποβλήτων που 
παράγονται από οικοδομές/κατασκευές υποδομών. Επίσης αυτή η οδηγία έθετε σαφέστατα ως 
υποχρέωση πλέον των κρατών μελών την ιεράρχηση που δίνεται στο Διάγραμμα 1 με μικρές 
διαφοροποιήσεις (Διάγραμμα 2), δηλ. με επιλογές διαχείρισης σε πέντε επίπεδα - όπως αποδίδεται 
σχηματικά στην Πυραμίδα ιεράρχησης στόχων. Πρώτος στόχος της ιεράρχησης είναι να περιορίσουμε 
τα απόβλητα μέσω πρόληψης. 

 

 
Διάγραμμα 2: Η Πυραμίδα ιεράρχησης στόχων διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

(άρθρο 4, §1) 

Πλέον η στρατηγική της Ε.Ε. επικεντρώνεται στη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία, όπου τα 
προϊόντα σχεδιάζονται εξαρχής κατά τρόπο που να μειώνεται το τελικό απόβλητο στο ελάχιστο, ώστε 
να μπορούν εύκολα και αποδοτικά να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν. Έτσι οι πόροι 
διαφυλάσσονται μέσω της πλήρους αξιοποίησης της υπεραξίας τους, με στόχο την επίτευξη 
αποδοτικής χρήσης των πόρων και σημαντικού οικονομικού οφέλους. 

Το πρώτο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία του 2015 της Ε.Ε. επικεντρώθηκε στην 
ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων και την περίοδο 2017- 2019 εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Οδηγίες με τις οποίες ενισχύονται τόσο οι στόχοι μείωσης, όσο και οι περιορισμοί για την τελική 
διάθεση των στερεών αποβλήτων, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση υλικών μέσω της μετάβασης στην 

Πρόληψη  

Ελαχιστοποίηση 

Επαναχρησιμοποίηση 

Ανακύκλωση ή λιπασματοποίηση 

Ανάκτηση ενέργειας 

Ασφαλής (Υπεύθυνη) Διάθεση 

☺ 
 
 

 

 
 

 

☺ 
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Κυκλική Οικονομία. Επίσης, οι στόχοι που τίθενται για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση 
των αστικών αποβλήτων συνδέονται άμεσα με τη χωριστή συλλογή. 

Το Μάρτιο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το νέο Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την κυκλική οικονομία, το οποίο αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και δίνει έμφαση στις προληπτικές δράσεις που πρέπει να αναληφθούν, ιδίως 
όσον αφορά την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων. Ειδικότερα, το νέο σχέδιο δράσης εστιάζει 
σε τομείς στους οποίους η χρήση πόρων είναι μεγάλη και το δυναμικό κυκλικότητας υψηλό όπως τα 
ηλεκτρονικά, οι μπαταρίες και τα οχήματα, οι συσκευασίες, τα πλαστικά, τα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα, οι κατασκευές και τα κτίρια, τα τρόφιμα, τα ύδατα και οι θρεπτικές ύλες. 

Κατά την τρέχουσα περίοδο, οι αρχές που διέπουν την στρατηγική και την πολιτική διαχείρισης των 
αποβλήτων στην Ε.Ε., συγκεντρώνονται κυρίως στις εξής Οδηγίες και Αποφάσεις: 

- Οδηγία (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 
2018 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

- Οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 
2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. 

- Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 
2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα. 

- Οδηγία (ΕΕ) 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 
2018 για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα 
συσκευασίας. 

- Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 
2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. 

- Απόφαση (ΕΕ) 2018/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 
2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 και των οδηγιών 94/63/ΕΚ 
και 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών 
86/278/ΕΟΚ και 87/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες στον 
τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου. 

- Κατ' Εξουσιοδότηση Απόφαση (ΕΕ) 2019/1597 της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2019 για τη 
συμπλήρωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά τη θέσπιση κοινής μεθοδολογίας και ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας για την 
ομοιόμορφη μέτρηση των επιπέδων αποβλήτων τροφίμων. 

Ακολούθως αναφέρονται αναλυτικότερα κάποιες από τις προβλέψεις μέρους των παραπάνω Οδηγιών 
και Αποφάσεων. 

Υγειονομική Ταφή (Οδηγία 2018/850/ΕΕ)  
Τροποποιείται η Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή, με εισαγωγή νέων ρυθμίσεων και 
στόχων, όπου μεταξύ άλλων τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διασφαλίσουν έως το 2035 τη μείωση 
της ποσότητας των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής στο 10%, ή 
λιγότερο, της συνολικής ποσότητας των αστικών αποβλήτων που παράγονται (κατά βάρος), με 
δυνατότητα αναβολής έως και πέντε έτη [άρθρ. 2 §4δ) της Οδηγίας] υπό όρους. 

Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα 2018/851/ΕΕ  
Η Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) αναθεωρήθηκε πρόσφατα (ΕΕ 2018/851), με στόχο 
τη θεσμοθέτηση εργαλείων, αλλά και υποχρεώσεων, που θα διευκολύνουν τη μετάβαση προς την 
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κυκλική οικονομία, με εξειδίκευση της εφαρμογής της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού, ενίσχυση της 
χωριστής συλλογής και καθορισμό φιλόδοξων ποσοτικών στόχων. 

Πιο συγκεκριμένα, στόχος των κρατών μελών της Ε.Ε. είναι η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων να αυξηθεί σε ποσοστό τουλάχιστον 55% κ.β. μέχρι το 
2025, στο 60% κ.β. μέχρι το 2030 και στο 65% κ.β. μέχρι το 2035. Σημειώνεται ότι αναγνωρίζεται ρητά 
η δυσκολία επίτευξης των στόχων αυτών για ορισμένα κράτη μέλη (στα οποία περιλαμβάνεται και η 
Ελλάδα), κυρίως λόγω ανεπαρκειών στις αναγκαίες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων (σημείο 5 του 
Προοιμίου της Οδηγίας) και δίδεται η δυνατότητα αναβολής μέχρι πέντε έτη στην επίτευξη των στόχων 
υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 

Συγχρόνως, στο άρθρο 22 της Οδηγίας ορίζεται ότι τα κράτη μέλη, έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, θα 
πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ότι τα βιοαπόβλητα, είτε διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή, 
είτε συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν την κοινή με τα βιοαπόβλητα συλλογή αποβλήτων με παρόμοιες ιδιότητες βιοαποδόμησης 
και κομποστοποίησης σύμφωνων με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα ή ενδεχόμενα ισοδύναμα εθνικά 
πρότυπα για τις συσκευασίες, που μπορούν να ανακτηθούν μέσω κομποστοποίησης και 
βιοαποδόμησης. 

Παράλληλα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου: 
α) να ενθαρρύνουν την ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και της 
χώνευσης, των βιοαποβλήτων κατά τρόπο που να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικής προστασίας και να οδηγεί σε εξερχόμενο υλικό που πληροί τα σχετικά 
πρότυπα υψηλής ποιότητας, 
β) να ενθαρρύνουν την οικιακή κομποστοποίηση και 
γ) να προωθήσουν τη χρήση υλικών παραγόμενων από βιαπόβλητα. 

Η αναθεωρημένη Οδηγία θεσπίζει επίσης ένα σύστημα εκθέσεων έγκαιρης προειδοποίησης για την 
αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών προς την επίτευξη των εν λόγω στόχων, τρία (3) έτη πριν 
από τις αντίστοιχες προθεσμίες. 

Οδηγία 2018/852/ΕΕ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας  
Η αναθεωρημένη Οδηγία για τις συσκευασίες (Οδηγία ΕΕ 2018/852), εισήγαγε πιο φιλόδοξους 
συνολικούς στόχους ανακύκλωσης για τις συσκευασίες (65% το 2025 και 70% το 2030 επί του 
συνόλου), καθώς και υψηλότερους ειδικούς στόχους ανακύκλωσης συγκεκριμένων υλικών (όπως το 
75% κ.β. το 2030 για το γυαλί). 

Οδηγία 2019/904/ ΕΕ για τα πλαστικά μιας χρήσης  
Οι πιο βασικοί στόχοι που τίθενται από την Οδηγία 2019/904/ ΕΕ είναι: 
▪ Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά ορισμένων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης έως το 2021 

(πλαστικά μαχαιροπίρουνα μίας χρήσης, μπατονέτες, καλαμάκια, πιάτα, κυπελλάκια από 
διογκωμένο πολυστυρένιο κ.ά.). 

▪ 77% χωριστή συλλογή των πλαστικών φιαλών ποτών (ως 3 L) μιας χρήσης έως το 2025 και 
90% ως το 2029. 

▪ Χρήση κατά 25% ανακυκλωμένο υλικό στις φιάλες οι οποίες κατασκευάζονται από 
τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) ως το 2025 και κατά 30% έως το 2030. 

▪ Συμμετοχή παραγωγών ορισμένων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης στο κόστος 
καθαρισμών και μέτρων ευαισθητοποίησης, καθώς και σε άλλα κόστη. 

▪ Εφαρμογή συστημάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΔΕΠ) για τα αλιευτικά 
εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη. 
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Κύρια σημεία της ισχύουσας Εθνικής Νομοθεσίας 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι κύριες εξελίξεις που πραγματοποιήθηκαν στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο 
από το 2016 έως σήμερα, αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων και την υιοθέτηση πολιτικών που 
θα προωθήσουν τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία και είναι εν ισχύ: 

Το 2016 θεσμοθετήθηκε: 

 η Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Οικ. 43942/4026 (ΦΕΚ Β 2992/2016) «Οργάνωση και λειτουργία 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του 
Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει.». 
Το 2017 θεσμοθετήθηκε 

 ο Νόμος 4496/2017 (ΦΕΚ Α 170/2017) «Τροποποίηση του N. 2939/2001 για την εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ ΕΕ, ρύθμιση 
θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.».  
Το 2018 θεσμοθετήθηκε 

 ο Νόμος 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ- Ρυθμίσεις για την  
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις.». 
Το 2019 θεσμοθετήθηκαν  

 η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/51775/1521 (ΦΕΚ Β 2218/2019) «Προσδιορισμός Διοικητικών Κυρώσεων 
σε παραβάτες ΟΤΑ Α’ βαθμού.» και 

 η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ Β 1277/2019) «Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)». 
Το 2020 θεσμοθετήθηκαν  

 η «Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία» που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 ο Νόμος 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 

ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.», 

 ο Νόμος 4736 (ΦΕΚ Α 200/2020) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη 
μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές 
διατάξεις.», 

 καθώς και το ΕΣΔΑ 2020 – 2030 το οποίο εγκρίθηκε με την ΠΥΣ αρ. 39/2020 (ΦΕΚ Α 185/2020). 
Το 2021 θεσμοθετήθηκαν:  
 η ΚΥΑ υπ’ αρ. Αριθμ. 14900 (ΦΕΚ Β 466/2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες 

Δημόσιες Συμβάσεις.», 
 ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α 129/2021) «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», 

 ενώ τον Απρίλιο του 2021 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το «Νέο Σχέδιο Δράσης 
της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικός Χάρτης», που αποτελεί την 
συγκεκριμενοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής που αφορά στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 
για την Κυκλική Οικονομία με τετραετή διάρκεια και συγκεκριμένες δράσεις, και 
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 το «Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΕΠΠΔΑ) 2021-2030», κατόπιν 
διαβούλευσης που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2021, έχει εγκριθεί από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και αναμένεται η δημοσίευση του σε ΦΕΚ. 

Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά οι κύριες αλλαγές που θεσπίστηκαν, σύμφωνα με το παραπάνω 
θεσμικό πλαίσιο. 
H Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία έθεσε τους πυλώνες για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
την ΚΟ, που είναι οι εξής: 

1. Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων, με βασικές επιδιώξεις την αύξηση της αποδοτικότητάς τους, την 
επανεξέταση των αλυσίδων αξίας, την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, την επανάχρηση 
κτιρίων και την επαναχρησιμοποίηση του νερού ή τη συλλογή βρόχινων και πηγαίων νερών. 
2. Ενίσχυση της Κυκλικής Επιχειρηματικότητας, με ενθάρρυνση της ιδέας του οικοσχεδιασμού, 
της παραγωγής προϊόντων με μεγάλη διάρκεια ζωής, της επισκευής, ανακαίνισης, 
επαναχρησιμοποίησης, αναπαλαίωσης, προώθηση της βιομηχανικής συμβίωσης, της 
προώθησης μοντέλων καινοτόμας επιχειρηματικότητας (πχ οικονομίας του διαμοιρασμού), 
υποστήριξη της βιολογικής οικονομίας, της προώθησης πράσινων και κυκλικών δημόσιων 
προμηθειών, της υποστήριξης χρήσης δευτερογενών υλικών. 
3. Κυκλική Κατανάλωση, με πλήρη ενημέρωση των πολιτών, αξιοποίηση Οικολογικού Σήματος 
και άλλων κινήτρων, με εκπαίδευση και βασικές επιδιώξεις την αειφόρο κατανάλωση 
τροφίμων, την αποτροπή υπερβολικής χρήσης πόρων (τρόφιμα-ποτά, ένδυση, συσκευασία, 
ΗΗΕ), την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων μέσω προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, 
επισκευής και επιδιόρθωσης, τον έλεγχο του λιανικού ηλεκτρονικού εμπορίου και τελικά την 
προώθηση υπηρεσιών χρήσης αντί της προμήθειας προϊόντων. 

Οι στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής για την κυκλική οικονομία είναι: 
1. Ενσωμάτωση κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού και ανάλυση κύκλου ζωής των προϊόντων, 
αποφεύγοντας την εισαγωγή επικίνδυνων ουσιών στην παραγωγή τους και διευκολύνοντας την 
επιδιορθωσιμότητα και την επέκταση της διάρκειας ζωής. 
2. Αποτελεσματική εφαρμογή της ιεράρχησης της διαχείρισης των αποβλήτων, προωθώντας 
την πρόληψη της δημιουργίας και ενθαρρύνοντας την επανάχρηση και ανακύκλωση. 
3. Δημιουργία και προώθηση Οδηγών βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στις παραγωγικές 
διαδικασίες. 
4. Προώθηση καινοτόμων μορφών κατανάλωσης, όπως η χρήση υπηρεσιών αντί αγοράς 
προϊόντων ή η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών πλατφορμών. 
5. Προβολή ενός ορθολογικού μοντέλου κατανάλωσης, στη βάση της διαφάνειας της 
πληροφόρησης για τα χαρακτηριστικά αγαθών και υπηρεσιών, τη διάρκεια ζωής τους και την 
ενεργειακή τους απόδοση. 
6. Διευκόλυνση και δημιουργία κατάλληλων διαύλων ανταλλαγής πληροφοριών και 
συντονισμού μεταξύ των διοικήσεων, της επιστημονικής κοινότητας και των οικονομικών και 
κοινωνικών φορέων, ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες συμβατές με τη μετάβαση στο 
κυκλικό μοντέλο. 
7. Προβολή της σημασίας της μετάβασης από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία, 
προωθώντας διαφάνεια στις διαδικασίες, αναπτύσσοντας την ενημέρωση των πολιτών, την 
κατάρτιση και ευαισθητοποιώντας την κοινωνία. 
6. Επεξεργασία δεικτών παρακολούθησης της υλοποίησης της μετάβασης. 

Ο Νόμος 4496/2017 «Τροποποίηση του N. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών»  επικαιροποίησε τους στόχους για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών, 
θέτοντας: 

α) την κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, 
β) την κατά προτεραιότητα προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των 
αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, 
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γ) τον καθορισμό στόχων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των 
αποβλήτων συσκευασίας και τη διασφάλιση ότι πολύτιμα υλικά ανακτώνται προοδευτικά και 
αποτελεσματικά μέσω της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
τα αξιοποιήσιμα υλικά που περιέχονται στα απόβλητα διοχετεύονται ξανά στην οικονομία, 
συμβάλλοντας έτσι στην κυκλική οικονομία, 
δ) την ανάκτηση, άλλου είδους, ως δευτερεύουσα επιλογή και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι 
δυνατότητες εφαρμογής των ανωτέρων, 
ε) τον περιορισμό των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων, 
στ) τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται στον 
κύκλο ζωής των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων και 
ζ) την εφαρμογή́ της αρχής της διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών. 

Η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/2019 «Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» προβλέπει ποσοστά μείωσης συντελεστών τιμολόγησης των υπηρεσιών των 
ΦΟΔΣΑ προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, με σκοπό να ενθαρρύνονται και 
να υποστηρίζονται δράσεις των ΟΤΑ Α’ βαθμού στις υψηλότερες βαθμίδες της ιεράρχησης των 
αποβλήτων (πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλου είδους 
ανάκτηση) έναντι των δράσεων στη χαμηλότερη βαθμίδα της ιεράρχησης (διάθεση). 
Ως τελική ποσοστιαία απομείωση κάθε ΟΤΑ Α’ βαθμού, λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις τιμές των 
περιπτώσεων α, β και γ που προβλέπονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1 - Ποσοστά μείωσης συντελεστών τιμολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών ΦΟΔΣΑ βάσει των 

επιδόσεων των ΟΤΑ Α’ βαθμού 

Α/Α Τομέας επίδοσης Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού 
Βαθμός επίδοσης 
Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού 

Ποσοστό μείωσης 
συντελεστών Ο.Τ.Α. Α’ 

βαθμού 

α. 
Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
αποβλήτων συσκευασιών σε σχέση με τα συνολικά αστικά 
απόβλητα (ΑΣΑ) που διαχειρίζεται ο ΟΤΑ Α’ βαθμού 

>5% κ.β. 5% 

>10% κ.β. 10% 

>15% κ.β. 20% 

>20% κ.β. 25% 

β. 
Χωριστή συλλογή και περαιτέρω ανακύκλωση 
βιοαποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα 
(ΑΣΑ) που διαχειρίζεται ο ΟΤΑ Α’ βαθμού 

>5% κ.β. 5% 

>10% κ.β. 10% 

>15% κ.β. 20% 

>20% κ.β. 25% 

γ. 
Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
των αστικών αποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά 
απόβλητα (ΑΣΑ) που διαχειρίζεται ο ΟΤΑ Α’ βαθμού. 

>10% κ.β. 5% 

>20% κ.β. 10% 

>25% κ.β. 15% 

>30% κ.β. 20% 

>35% κ.β. 25% 

Ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων 2020 – 2030 προωθεί την εφαρμογή ενός μοντέλου 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που αφορά στην αποκεντρωμένη διαχείριση με έμφαση στην 
προδιαλογή των υλικών. 
Η εθνική πολιτική για τα απόβλητα είναι προσανατολισμένη στους εξής στόχους: 
▪ μείωση της υγειονομικής ταφής των Αστικών Στερεών Αποβλήτων – που είναι η κατώτερη 

βαθμίδα διαχείρισης στην πυραμίδα ιεράρχησης των αποβλήτων – σε ποσοστό μικρότερο του 
10% το έτος 2030, πέντε χρόνια νωρίτερα από τον στόχο που θέτουν οι ευρωπαϊκές 
κατευθύνσεις, 

▪ μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, εισαγωγή νέων και την ενίσχυση υφιστάμενων 
διακριτών ρευμάτων αποβλήτων, προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, ενίσχυση των 
ποσοστών ανακύκλωσης, προώθηση της αγοράς των δευτερογενών υλικών, ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών, γρήγορη ανάπτυξη δικτύων συλλογής βιοαποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και 
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δημιουργία νέων και την ενεργειακή αξιοποίηση εναλλακτικών 
(δευτερογενών/απορριμματογενών) καυσίμων και των υπολειμμάτων της επεξεργασίας, 

▪ προώθηση της ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή, για τα βιοαπόβλητα στο ΕΣΔΑ τίθεται 
έως την 31/12/2022, πλήρους ανάπτυξης του δικτύου χωριστής συλλογής των παραγόμενων 
βιολογικών αποβλήτων σε όλη την επικράτεια της χώρας, 

▪ υιοθέτηση των στόχων ανακύκλωσης που απορρέουν από τις Οδηγίες της ΕΕ περί αποβλήτων 
2018/851 και 2018/852 καθώς και την Οδηγία για τα πλαστικά μιας χρήσης 2019/904, 

▪ μέγιστη αύξηση της ανάκτησης και αξιοποίησης των Βιομηχανικών Μη Επικίνδυνων 
Αποβλήτων (ΜΒΕΑ) από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, 

▪ πρόταση δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση γεωκτηνοτροφικών αποβλήτων της 
χώρας καθώς και συλλογή και ανάκτηση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων γεωκτηνοτροφικής 
προέλευσης και αξιοποίησής τους ως δευτερογενείς πρώτες ύλες ή/και εναλλακτικά καύσιμα 
και  

▪ στα πλαίσια της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, προβλέπεται ρητά η ανάληψη 
ευθύνης συλλογής των αποβλήτων από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης που 
λειτουργούν σήμερα και τη δημιουργία νέων. 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο αναφοράς, οι άξονες της πολιτικής που καλείται να εξυπηρετήσει το 
ΕΣΔΑ, οι οποίοι σχετίζονται με την προώθηση της κυκλικής οικονομίας είναι οι ακόλουθοι:  

- Προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων προς όφελος της κοινωνίας και με κοινωνικά 
δίκαιο τρόπο, με κατά προτεραιότητα προώθηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση 
και της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ανακυκλωσίμων και βιοαποβλήτων και ενίσχυση 
της εφαρμογής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στη διαχείριση αποβλήτων προς 
υποστήριξη του σχεδιασμού και της παραγωγής αγαθών, τα οποία λαμβάνουν πλήρως υπόψη 
και διευκολύνουν την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής 
τους. 
- Ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για το σύνολο των ρευμάτων αποβλήτων της 
επικράτειας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις 
δράσεις του εθνικού στρατηγικού σχεδίου πρόληψης αποβλήτων, με επίτευξη συμβατότητας 
των σχεδιασμών διαχείρισης αποβλήτων με το χωροταξικό πλαίσιο και ειδική αντιμετώπιση της 
διαχείρισης των αποβλήτων των απομακρυσμένων, ορεινών και νησιωτικών περιοχών. 

Σε επόμενη παράγραφο θα αναφερθούν αναλυτικότερα οι στόχοι πρόληψης και ανακύκλωσης για τα 
ΑΣΑ που αφορούν (και) τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού. 

Ο Ν. 4819/2021 που αφορά στο Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων, προβλέπει, 
μεταξύ άλλων: 
▪ Μέτρα και στόχους για την επίτευξη του σκοπού της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 

τροφίμων (αρθρ. 20), για τη διαχείριση των οποίων ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη 
ιεράρχηση: 
α) αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, όπως μέσω της μείωσης: 

αα) των οργανικών αποβλήτων από την παραγωγή τροφίμων ή 
αβ) των ακατάλληλων υλικών και προϊόντων για κατανάλωση ή επεξεργασία, 

β) χρήση απούλητων τροφίμων κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση μέσω δωρεών και 
αναδιανομής ή περαιτέρω επεξεργασίας τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, 
γ) χρήση ως ζωοτροφή ή εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των «πρώην 
τροφίμων», όπως ορίζονται στο σημείο 3 του Παραρτήματος Α’ του Κανονισμού (ΕΕ) 68/2013, 
της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2013 για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών (L 29) 
που δεν προορίζονται για διατροφή, 
δ) χρήση για λίπασμα/εδαφοβελτιωτικό στη γεωργία ή για παραγωγή ενέργειας μέσω 
βιοαερίου, 
ε) αποτέφρωση με ενεργειακή ανάκτηση,  
στ) διάθεση, όπως με αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή. 
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Από την 1η.1.2022 οι ακόλουθες οντότητες ακολουθούν την ιεράρχηση των αποβλήτων 
τροφίμων: 
α) οι εγκαταστάσεις που αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά και παράγουν απόβλητα τροφίμων 
που ανήκουν στην κατηγορία 02 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ), όπως οι 
μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων, 
β) οι αγορές που παράγουν απόβλητα τροφίμων που εντάσσονται στον κωδικό ΕΚΑ 20 03 02, 
όπως οι κρεαταγορές, οι ιχθυαγορές και οι λαχαναγορές, 
γ) οι υπεραγορές τροφίμων (super market), όπως ορίζονται στην παρ. 5.Γ του άρθρου 2 της υπ’ 
αρ. 47829/ 23.6.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, όπως εκάστοτε ισχύει, 
δ) τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών της περ. α) της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ε) οι μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, όπως νοσοκομεία, κλινικές και θεραπευτήρια, 
κατηγορίας Α’ του ν. 4014/2011 (Α’ 209), 
στ) οι ξενώνες, όπως νεότητας, ατόμων ειδικών ομάδων, γηροκομεία, που ανήκουν στην 
κατηγορία Α’ του ν. 4014/2011 και αποτελούν δραστηριότητα με αύξοντα αριθμό 12 της 6ης 
Ομάδας της υπ’ αρ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως 
εκάστοτε ισχύει, 
ζ) οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας (catering) κατά την έννοια της παρ. 5.Α του άρθρου 2 της υπ’ 
αρ. 47829/23.6.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, όπως εκάστοτε ισχύει, με 
ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €), 
η) οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, κατά την έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
Υ1Γ/ΓΠ/ ΟΙΚ47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161), όπως εκάστοτε ισχύει, 
με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €). 
Οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται να καταχωρούν ετήσια τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων, 
καθώς και τα πλεονάσματα τροφίμων, τα οποία διατίθενται ως δωρεά, σε ειδική ηλεκτρονική 
πλατφόρμα. Στην πλατφόρμα αυτή καταχωρούνται από τους φορείς οι ποσότητες των 
αποβλήτων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που είναι ακατάλληλα για 
κατανάλωση ή επεξεργασία («πρώην τρόφιμα»), ο κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου 
Αποβλήτων (ΕΚΑ) (συμπεριλαμβανομένων των κωδικών ΕΚΑ 20 01 08, 20 01 25 και 20 03 02), 
ο προορισμός και η μέθοδος διαχείρισης. 

▪ Επικαιροποιεί τους όρους Ανάκτησης αποβλήτων, σύμφωνα με τους οποίους, μεταξύ άλλων: 
Ο παράγωγος ή ο κάτοχος των αποβλήτων υποβάλλει τα απόβλητα σε εργασίες προετοιμασίας 
για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή άλλες εργασίες ανάκτησης.  
Εφόσον απαιτείται για τη συμμόρφωση προς την προηγούμενη παράγραφο και για τη 
διευκόλυνση ή τη βελτίωση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, της ανακύκλωσης και 
άλλων εργασιών ανάκτησης, τα απόβλητα συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται με άλλα 
απόβλητα ή με άλλα υλικά με διαφορετικές ιδιότητες. 
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται παρεκκλίσεις από την προηγούμενη παράγραφο (χωριστή 
συλλογή), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους όρους: 
α) η κοινή συγκέντρωση ορισμένων τύπων αποβλήτων δεν επηρεάζει τη δυνατότητά τους να 
υποβάλλονται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή άλλες εργασίες 
ανάκτησης και το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται με τις εργασίες αυτές είναι συγκρίσιμης 
ποιότητας με εκείνο που επιτυγχάνεται με τη χωριστή συλλογή, 
β) η χωριστή συλλογή δεν παράγει τα καλύτερα δυνατά περιβαλλοντικά αποτελέσματα 
λαμβανομένων υπόψη των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διαχείρισης των 
σχετικών ροών αποβλήτων, 
γ) δεν είναι τεχνικά εφικτή η χωριστή συλλογή στο πλαίσιο των ορθών πρακτικών συλλογής των 
αποβλήτων, 
δ) η χωριστή συλλογή θα είχε δυσανάλογο οικονομικό κόστος, λαμβανομένων υπόψη του 
κόστους από τις επιπτώσεις της συλλογής και επεξεργασίας ανάμικτων αποβλήτων στο 
περιβάλλον και στην υγεία, των δυνατοτήτων για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Γαύδου 

Σελίδα 24 | 94 

συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων, των εσόδων από τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων 
υλών, καθώς και από την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού. 
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή των μέτρων όσον αφορά στα αστικά απόβλητα και τα βιολογικά απόβλητα, μεταξύ 
άλλων σχετικά με την υλική και εδαφική κάλυψη της χωριστής συλλογής και τις εξαιρέσεις 
δυνάμει των επιτρεπόμενων παρεκκλίσεων. 

▪ (Επανα)θέσπισε τέλος ταφής το οποίο θα επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2022 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.  
Το τέλος ταφής αποδίδεται από τους υπόχρεους, σε ειδικό λογαριασμό που ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί για 
τον σκοπό αυτόν και διατίθεται, με βάση τα ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα που εκπονεί 
και από τα οποία μπορεί να χρηματοδοτούνται δράσεις των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και των ΦοΔΣΑ 
με σκοπό την ενίσχυση δράσεων πρόληψης, χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης αστικών 
αποβλήτων για την επίτευξη των στόχων Προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση (άρθρ. 25 Ν. 4819/2021), καθώς και την εν γένει αναβάθμιση του περιβάλλοντος, 
να καλύπτεται μέρος του κόστους λειτουργίας των υποδομών ανακύκλωσης ΑΑ με την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων των οικείων ΣΣΕΔ και να χρηματοδοτούνται έργα έρευνας και 
τεχνολογίας καθώς και ανάπτυξης/ωρίμανσης εφαρμογής νέων τεχνολογιών για την 
ανακύκλωση και εν γένει για τη διαχείριση των αποβλήτων.  
Από την καταβολή του τέλους ταφής εξαιρούνται τα νησιά που έχουν πληθυσμό μικρότερο από 
χίλιους (1.000) μόνιμους κατοίκους. 

▪ Την Υποχρέωση διασφάλισης της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων που προκύπτουν από 
τη δραστηριότητά των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων περί ζωικών προϊόντων, διαθέτοντας εντός της επιχείρησής τους 
περιέκτες επαρκούς χωρητικότητας. Οι φορείς των επιχειρήσεων υποχρεούνται να 
εφαρμόσουν άμεσα την χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων τους υπό την προϋπόθεση ότι 
έχει εκκινήσει η υλοποίηση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων από τον οικείο δήμο. 

▪ Θέσπισε διοικητικές κυρώσεις για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατισχύουν των αντίστοιχων 
ρυθμίσεων κανονισμών των Δήμων, ενώ αρμόδιοι βεβαίωσης των παραβάσεων και επιβολής 
κυρώσεων είναι οι Δήμοι (βλέπε Παραρτήματα II και IΙΙ του παρόντος). 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Γαύδου 

Σελίδα 25 | 94 

▪ Θέσπισε κυρώσεις για τους Δήμους, που δεν έχουν αναπτύξει σύστημα ΔσΠ βιοαποβλήτων, 
έως τις 31/12/2022 - πρόστιμο ύψους επτάμισι (7,5) ευρώ ανά τόνο σύμμεικτων συλλεχθέντων 
αποβλήτων, με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Ν. 4819/2021 (ήτοι τις 
κατ’εξαίρεση παρεκκλίσεις που προαναφέρθηκαν). Για τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης 
των προστίμων εφαρμόζεται το άρθρο 30 του Ν. 1650/1986. 

Σε επόμενη παράγραφο θα αναφερθούν επιπλέον μέτρα, δράσεις και οι στόχοι επαναχρησιμοποίησης 
και ανακύκλωσης για τα ΑΣΑ που θέσπισε ο Ν. 4819/2021 και αφορούν (και) τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού. 

2.1 Αρμοδιότητες των Δήμων  

Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων είναι αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί στον Α΄ Βαθμό 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι). 

Πιο συγκεκριμένα: 
Η αρμοδιότητα των ΟΤΑ ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων κατοχυρώνεται στο άρθρο 102 
παρ.1 του Συντάγματος: 
1.Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και 
δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για 
τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών 
υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται 
στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του 
Κράτους.", και εξειδικεύεται, όπως απαιτεί το άρθρο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.1 εδ. β) 4 και 
25 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει: 
«4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και 
Διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και Διαχείριση συστημάτων 
αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την 
προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση 
πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία. 
…. 
25. Η Διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, 
επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών 
εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης 
υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Η Διαχείριση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον 
αντίστοιχο σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 
186 παρ. ΣΤ` αριθμ. 29 του παρόντος νόμου.» 

Προς την κατεύθυνση αυτή στο άρθρο 228 του Νόμου 4555/2018, ΦΕΚ Α΄ 133/2018, όπως ισχύει, για 
τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφέρονται ειδικότερα οι 
αρμοδιότητες των δήμων επί των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και συγκεκριμένα: 

1. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού έχουν τις εξής αρμοδιότητες: 
α. την εκπόνηση και υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) της παρ. γ΄ του 
άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 51373/4684/2015 (Β΄2706) στα διοικητικά όρια 
του οικείου δήμου που αποτελεί τη βάση των συμβάσεων που συνάπτει ο δήμος με Συστήματα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης και άλλους φορείς διαχείρισης αποβλήτων. Το ΤΣΔΑ πρέπει να είναι 
σύμφωνο με το οικείο ΠΕΣΔΑ, 
β. την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης παραγωγής αποβλήτων και προετοιμασίας 
για επαναχρησιμοποίηση, 
γ. την οργάνωση και την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των αστικών αποβλήτων στα 
διοικητικά όριά τους σύμφωνα με τα οικεία ΤΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ, 
δ. την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής για τέσσερα (4) τουλάχιστον διακριτά 
ρεύματα ανακυκλώσιμων αποβλήτων υλικών, ήτοι γυαλί, χαρτί, πλαστικά και μέταλλα από 
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αστικά απόβλητα, οι ίδιοι ή σε συνεργασία με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2939/2001, 
ε. την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που προέρχονται ιδίως από 
χώρους εστίασης, νοικοκυριά, μεγάλους παραγωγούς και πράσινα απόβλητα πάρκων και 
κήπων, 
στ. τη συλλογή και μεταφορά των υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και των 
προδιαλεγμένων ύστερα από Διαλογή στην Πηγή σε κατάλληλες υποδομές ανακύκλωσης, 
ανάκτησης ή διάθεσης και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ, 
ζ. την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ΑΣΑ και η αποκατάσταση των υφισταμένων 
ΧΑΔΑ, 
η. την ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των δημοτών και των επιχειρήσεων που λειτουργούν 
στα διοικητικά τους όρια, 
θ. το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης αποβλήτων και 
γενικότερα μέτρων για την προώθηση της ιεράρχησης εργασιών και δράσεων διαχείρισης 
αποβλήτων που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της τελικής διάθεσης των ΑΣΑ, 
ι. με την επιφύλαξη του άρθρου 3, την προετοιμασία έργων και δράσεων του ΤΣΔΑ για την 
επεξεργασία των ΑΣΑ, που παράγονται στα διοικητικά τους όρια, και την υποβολή τους για 
χρηματοδότηση από επιχειρησιακά προγράμματα είτε ευρωπαϊκά προγράμματα με την 
ιδιότητα του τελικού δικαιούχου, 
ια. την προώθηση δράσεων και η υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία, 
ιβ. την καταχώρηση σε πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων» που αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία 
Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, πάσης φύσεως 
στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων 
διαχείρισης αποβλήτων και των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των ΠΕΣΔΑ. Λεπτομέρειες του 
παρόντος δύναται να καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και κάθε 
άλλου αρμόδιου Υπουργού. 
2. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού μπορεί να προβαίνουν:  
α. στην κατασκευή και λειτουργία Πράσινων Σημείων του άρθρου 21 του ν. 4447/2016 και με 
την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ, 
β. στην υλοποίηση και λειτουργία Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) μέχρι και 
Β΄ κατηγορίας της 4ης ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της αριθμ. 
37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την επιφύλαξη των 
προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ, 
γ. στην υλοποίηση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων ΣΜΑ μέχρι και Β΄ 
κατηγορίας της 4ης ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της αριθμ. 37674/2016 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την επιφύλαξη των προβλέψεων 
του οικείου ΠΕΣΔΑ, 
δ. στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων μέχρι και Β΄ 
κατηγορίας της 4ης ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της αριθμ. 37674/2016 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την επιφύλαξη των προβλέψεων 
του οικείου ΠΕΣΔΑ. 

Με το Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α 129/2021) εισάγεται πλέγμα νομοθετικών ρυθμίσεων με το οποίο 
προωθείται η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, η ενίσχυση της ανακύκλωσης και περαιτέρω η 
βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων με βάση και τις κατευθύνσεις που τίθενται στο νέο Εθνικό 
Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ 2020 - 2030) και μέρος των μέτρων και δράσεων που 
απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4819/2021 αφορούν άμεσα τους ΟΤΑ8: 

 

8 Εγκύκλιος με αρ. πρ.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΣΔΑ/72564/696/29.07.2021. 
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1. Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων 
Στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων συμβάλλουν σειρά μέτρων που παρουσιάζονται 
εκτενέστερα παρακάτω, όπως το «Πληρώνω Όσο Πετάω» και το τέλος ταφής. Στο νόμο 
4819/2021 επίσης προβλέπεται : 
- Διευρύνονται τα φορολογικά κίνητρα για τη δωρεά τροφίμων με την προσθήκη στους 
δωρεοδόχους και των ΟΤΑ. 
- Για τον σκοπό της μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης οι ΟΤΑ, 
οι οποίοι έχουν δίκτυο πόσιμου νερού, θα πρέπει να διαθέτουν κοινόχρηστες βρύσες για 
δωρεάν διάθεσή του πόσιμου σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε δημοτικές παιδικές 
χαρές, και να επεκτείνουν το δίκτυο με κοινόχρηστες βρύσες. 

2. Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) 
Με το άρθρο 18, προάγεται η επαναχρησιμοποίηση, ως ένα από τα βασικά μέτρα πρόληψης 
δημιουργίας αποβλήτων. Για τον σκοπό αυτόν δημιουργούνται Κέντρα Δημιουργικής 
Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) στους Δήμους. Πρόκειται ουσιαστικά για οργανωμένους 
χώρους, στους οποίους οι πολίτες θα μπορούν να αποθέτουν μεταχειρισμένα αντικείμενα κάθε 
είδους, όπως είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παιχνίδια, έπιπλα, ποδήλατα, 
βιβλία και κλωστοϋφαντουργικά είδη. Τα προϊόντα αυτά ταξινομούνται και επιδιορθώνονται 
προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν. Ειδικότερα, οι Δήμοι άνω των 20.000 κατοίκων 
υποχρεούνται να αναπτύξουν και να λειτουργούν τουλάχιστον ένα Κέντρο Δημιουργικής 
Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) έως το τέλος του έτους 2023. Οι ΦοΔΣΑ μεριμνούν για την 
υλοποίηση και λειτουργία ΚΔΕΥ, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι Δήμοι με πληθυσμό κάτω 
των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων μέσω προώθησης των διαδημοτικών συνεργασιών. Για 
την υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση ΚΔΕΥ, θα προβλεφθεί η χρηματοδότησή τους από 
πόρους του ΕΣΠΑ. 

3. Εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετάω» 
Το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της 
ιεράρχησης των αποβλήτων. Η εφαρμογή του καθίσταται σταδιακά υποχρεωτική για τους 
Δήμους και ειδικότερα: 
-Aπό την 1η Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 37, οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των είκοσι 
χιλιάδων (20.000) κατοίκων έχουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν το σύστημα «Πληρώνω Όσο 
Πετάω» για τα βιολογικά απόβλητα που παράγονται από μια σειρά φορείς παραγωγής 
βιοαποβλήτων, όπως μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων, λαχαναγορές, super 
market, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, στους οποίους έχει τεθεί, με τις διατάξεις του άρθρου 
50, η υποχρέωση συλλογής και μεταφοράς των βιοαποβλήτων τους σε συνεργασία με 
επιχειρήσεις συλλογής μεταφοράς ή με τον οικείο ΟΤΑ. Τα παραπάνω ισχύουν με την 
προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή 
ιδιωτική ΜΕΒΑ που εξυπηρετεί τον οικείο Δήμο. 
-Επιπλέον από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) 
κατοίκων, υποχρεούνται να εφαρμόσουν το «Πληρώνω Όσο Πετάω» για τα αστικά απόβλητα 
που παράγονται από τα ξενοδοχεία άνω των εκατό (100) κλινών καθώς και από τις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους, οι φορείς λειτουργίας 
των οποίων καθίστανται υπόχρεοι για την απόδοση του τέλους. 
-Τέλος στο ίδιο άρθρο προβλέπεται από την 1η Ιανουαρίου 2023 και από την 1η Ιανουαρίου 
2028, η υποχρέωση των Δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) και άνω των 
είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων αντίστοιχα, να εφαρμόσουν καθολικά το «Πληρώνω Όσο 
Πετάω». 
Για την εφαρμογή του «Πληρώνω Όσο Πετάω» οι Δήμοι υποχρεούνται να διαθέτουν κατάλληλο 
σύστημα μέτρησης και να έχει ληφθεί η προβλεπόμενη σχετική απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου. 

4. Προώθηση χωριστής συλλογής 
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Οι Δήμοι μεριμνούν για την εφαρμογή της χωριστής συλλογής τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλο, 
πλαστικό και γυαλί σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου ΤΣΔΑ και του οικείου εγκεκριμένου 
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (άρθρο 25). 
Για τη χωριστή συλλογή των υλικών, χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά κάδοι ή μέσα συλλογής 
διαφορετικού χρώματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 26. 
Οι Δήμοι ως φορείς της γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση από 1ης.1.2022, να 
οργανώνουν τη χωριστή συλλογή χαρτιού, με σκοπό την ανακύκλωση, εντός των κτιρίων στα 
οποία στεγάζονται ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τα οποία φέρουν την ευθύνη 
λειτουργίας. Το χωριστά συλλεγέν χαρτί παραδίδεται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες. 

5. Χωριστή συλλογή αποβλήτων συσκευασίας σε δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού 
Οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 86, να οργανώνουν τη 
χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα σε δημοτικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις 
ή χώρους συνάθροισης κοινού. Επιπλέον υποχρεούνται να εξασφαλίσουν διαθέσιμο δίκτυο 
χωριστής συλλογής των επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων συσκευασίας, σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων 
συσκευασιών, ενώ το κόστος της εναλλακτικής διαχείρισής τους βαρύνει τα οικεία Συστήματα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ). 

6. Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων 
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 οι Δήμοι υποχρεούνται να οργανώσουν και λειτουργήσουν τη 
χωριστή συλλογή και μεταφορά των βιολογικών αποβλήτων, προκειμένου αυτά να 
υποβάλλονται σε ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και της χώνευσης 
(άρθρο 50). 
Είναι επίσης αρμόδιοι για την διάθεση κάδων ή περιεκτών σε κάθε δημόσια μονάδα 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό τη συλλογή των αποβλήτων 
τροφίμων και για την υλοποίηση της υποχρέωσης αυτής τίθεται ως προθεσμία η 1η.9.2022, 
εφόσον έχει εκκινήσει η υλοποίηση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων από τον δήμο, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27. 

7. Καθιέρωση χωριστής συλλογής επικινδύνων αποβλήτων από νοικοκυριά 
Καθιερώνεται με μέριμνα του Δήμου από την 1η. 1.2024 η χωριστή συλλογή για τα επικίνδυνα 
απόβλητα που παράγονται από τα νοικοκυριά, όπως επικίνδυνα απόβλητα από χρώματα 
οργανικού διαλύτη, βερνίκια, διαλύτες (άρθρο 46). Η χωριστή συλλογή γίνεται σε κατάλληλο 
αδειοδοτημένο χώρο και εφόσον δεν έχει τη δυνατότητα ο Δήμος , ο χώρος υποδεικνύεται από 
τον οικείο ΦΟΔΣΑ. 

8. Δημιουργία Πράσινων Σημείων (ΠΣ) 
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 29, και με σκοπό την προώθηση της ιεράρχησης στη 
διαχείριση των αποβλήτων και ιδίως της επαναχρησιμοποίησης, της προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, οι Δήμοι από κοινού ή οι 
ΦΟΔΣΑ κατόπιν σύμφωνης γνώμης των οικείων Δήμων οργανώνουν ΠΣ. Επιπλέον οι Δήμοι 
οργανώνουν γωνιές ανακύκλωσης ή εντάσσουν στον εξοπλισμό τους κινητά πράσινα σημεία. 
Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου επιχειρείται η απλοποίηση της διαδικασίας 
υλοποίησης των ΠΣ. 

9. Επιβολή τέλους ταφής 
Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται τέλος ταφής για τις ποσότητες των ανεπεξέργαστων 
αστικών αποβλήτων καθώς και τις ποσότητες υπολειμμάτων που προκύπτουν από τα Κέντρα 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), τις Μονάδες Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων 
(ΜΕΒΑ), τις Μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ) και τις μονάδες αποτέφρωσης 
αστικών αποβλήτων που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), η οποία 
κλιμακώνεται από την τιμή των 20 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων για το έτος 2022, σε 25 ευρώ το 
2023,σε 30 ευρώ το 2024, σε 35 ευρώ το 2025, σε 45 ευρώ το 2026 και σε 55 ευρώ το 2027 ανά 
τόνο αποβλήτων , οπότε και παραμένει σταθερή. 
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Το προβλεπόμενο στο άρθρο 38 τέλος ταφής συνυπολογίζεται κατά την κατάρτιση του 
κανονισμού τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ, συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο κόστος διαχείρισής τους 
και κατανέμεται στο σύνολο των Δήμων, σύμφωνα με τον κανονισμό τιμολόγησης. 

10.Υπόλειμμα ΚΔΑΥ 
Η διαχείριση του υπολείμματος από τα ΚΔΑΥ από την 1η.1.2022 εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 
Δήμων και λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις των ΦοΔΣΑ ή λοιπές εγκαταστάσεις της επιλογής 
του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 31.Το κόστος της διαχείρισης βαρύνει τους Δήμους όπως και 
σήμερα. 

11.Συλλογή Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
Κατά την χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, οι Δήμοι μεριμνούν για την 
υλοποίηση της υποχρέωσης που προκύπτει από το άρθρο 30, ώστε κάθε κάδος συλλογής ΑΕΚΚ 
να φέρει σε ευκρινές σημείο κατ’ ελάχιστον την επωνυμία, το τηλέφωνο επικοινωνίας, τον 
αριθμό καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων της εταιρείας συλλογής και 
μεταφοράς και τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης του κάδου. 

12.Κατάρτιση Κανονισμού Καθαριότητας 
Προβλέπεται στο άρθρο 65 η κατάρτιση από τους Δήμους κανονισμού καθαριότητας, με σκοπό 
τη διατήρηση της πόλης καθαρής από απόβλητα και την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών 
στόχων του ΤΣΔΑ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας θα καθοριστούν η δομή και το ελάχιστο περιεχόμενο του κανονισμού καθαριότητας. 

13.Πλαστική σακούλα με περιεχόμενο τουλάχιστον 30% ανακυκλωμένο πλαστικό το έτος 2023 
Από την 1η Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 85, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, 
στους οποίους ανήκουν και οι Δήμοι, απαγορεύεται να προμηθεύονται με οποιονδήποτε τρόπο 
πλαστικές σακούλες που δεν περιέχουν τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) ανακυκλωμένο 
πλαστικό, με εξαίρεση τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς και τις 
βιοαποδομήσιμες ή βιοαποικοδομήσιμες/ λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς. 

14.Υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων 
Οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 53, να εισάγουν σε τυποποιημένη 
ηλεκτρονική φόρμα της οποίας διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα με το ΗΜΑ, τα ΤΣΔΑ. 
Επιπλέον έχουν την υποχρέωση εισαγωγής στο ΗΜΑ στοιχείων αναφορικά με τις ποσότητες των 
λοιπών αστικών αποβλήτων που συλλέγουν και ανακυκλώνουν και τη διαχείρισή τους δεν έχουν 
οι ΦοΔΣΑ ή τα ΣΣΕΔ ή τα ΑΣΕΔ. 

15. Ποσοτικοί στόχοι 
Στο ν. 4819/2021 τίθενται εθνικοί ποσοτικοί στόχοι Ειδικότερα στο άρθρο 25 προβλέπεται για 
τα αστικά απόβλητα: 
i. έως το τέλος του 2025, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των 

αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κατά βάρος, 
ii. έως το τέλος του 2030, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των 

αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 60% κατά βάρος, 
iii. έως το τέλος του 2035, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των 

αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 65% κατά βάρος. 
Η επίτευξη των ως άνω στόχων αποτελεί αρμοδιότητα των Δήμων σε συνεργασία με τους 
οικείους ΦΟΔΣΑ. 
Ιδιαίτερα η χωριστή συλλογή με σκοπό την ανακύκλωση, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί 
ουσιώδη αρμοδιότητα των Δήμων, με την επιφύλαξη της εφαρμογής Προγραμμάτων 
Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού και της λειτουργίας Συστημάτων Εναλλακτικής 
Διαχείρισης, όπου επίσης η συνεργασία των ΣΕΔ με τους Δήμους έχει καθοριστική σημασία. 
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι με το άρθρο 10 θεσπίζεται η υποχρέωση οι παραγωγοί μιας 
σειράς προϊόντων, τα κλωστοϋφαντουργικά, τα γεωργικά πλαστικά όπως θερμοκηπιακά 
πλαστικά και σωλήνες άρδευσης, τα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για οικιακή 
κατανάλωση, τα στρώματα ύπνου, τα είδη επίπλωσης, τα παιχνίδια και ο αθλητικός εξοπλισμός, 
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τα ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, να σχεδιάσουν και να 
οργανώσουν ΣΕΔ το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.» 

 
Στα ανωτέρω αναφερόμενα της εγκυκλίου με αρ. πρ.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΣΔΑ/72564/696/29.07.2021 
σημειώνεται ότι: 
Όσον αφορά στην Εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετάω»: 
 Η πρόβλεψη εφαρμογής του συστήματος σε «βιομηχανικές εγκαταστάσεις» χρήζει 

νομοθετικής διευκρίνησης του όρου «βιομηχανικές εγκαταστάσεις» ώστε, μεταξύ άλλων, να 
υπάρξει ομοιόμορφη εφαρμογή της πρόβλεψης αυτής στους ΟΤΑ της χώρας. 

 Σύμφωνα με τα γραφόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4819/2021, από την 1η Ιανουαρίου 2023 και 
από την 1η Ιανουαρίου 2028, υποχρεούνται οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων 
(100.000) και άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων αντίστοιχα, να εφαρμόσουν το 
σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω», κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Ο.Τ.Α. α’ 
βαθμού, με την οποία καθορίζονται, πέραν των συντελεστών του άρθρου 1 του ν. 25/1975 τα 
εξής:  
                α) τα ρεύματα των αποβλήτων για τα οποία εφαρμόζεται το σύστημα,  
                β) ο καθορισμός των υποχρέων προς απόδοση του τέλους,  
και υπό την προϋπόθεση ότι ο οικείος Ο.Τ.Α. α’ βαθμού διαθέτει σύστημα μέτρησης των 
παραγομένων αποβλήτων ή για κάποιο από τα ρεύματα των παραγόμενων αποβλήτων. 

Όσον αφορά στην χωριστή συλλογή χαρτιού (άρθρ. 27, §2):  
 το χωριστά συλλεγέν χαρτί παραδίδεται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες, στους οποίους 

συμπεριλαμβάνονται και οι ΟΤΑ και οι ΦΟΔΣΑ που έχουν δηλώσει τη σχετική δραστηριότητα 
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 

 

2.2 Εθνική Νομοθεσία και θεσμοθετημένοι στόχοι 

Στη συνέχεια παρατίθενται θεσμοθετημένοι ποσοτικοί και οργανωτικοί στόχοι αναφορικά με τη 
διαχείριση των ΑΣΑ που αφορούν (και) τους ΟΤΑ Α’ βαθμού. 

Οι βασικοί άξονες προτεραιότητας και οι στόχοι διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
(συμπεριλαμβανομένων των ρευμάτων εναλλακτικής διαχείρισης) στην Ελλάδα αποτυπώνονται στο 
νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ 2020-2030), το οποίο ενσωματώνει και εξειδικεύει 
τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις νέες Οδηγίες της Ε.Ε. (Οδηγία 2018/851/ΕΕ, 
Οδηγία 2018/852/ΕΕ κ.λπ.), καθώς και στον Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α 129/2021). 
Στους Πίνακες που ακολουθούν  παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι ποσοτικοί και οργανωτικοί στόχοι 
διαχείρισης των ΑΣΑ που τίθενται στο ΕΣΔΑ 2020 -2030 και στον Ν. 4819/2021, λαμβανομένου υπόψη 
ότι στην Π.Ε. Χανίων λειτουργεί Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) που είναι το ΕΜΑΚ της 
ΟΕΔΑ Χανίων. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ισχύων ΠΕΣΔΑ Κρήτης (2016), το οποίο εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 62/2016 

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης (κύρωση: ΦΕΚ Β’3196/05.10.2016) ο Δήμος 

Γαύδου αποτελεί τη 2η Διαχειριστική Ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά στα σύμμεικτα ΑΣΑ και στα 

προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα με προβλεπόμενη τοπική διαχείριση αυτών (ΧΥΤΥ και οικιακή/συνοικιακή 

κομποστοποίηση αντίστοιχα). 
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Πίνακας 2 : Ποσοτικοί Στόχοι Διαχείρισης δημοτικών ΑΣΑ (ΕΣΔΑ 2020 -2030 / Ν. 4819/2021 / Ν. 4376/2020) 

Κατηγορία 
αποβλήτου 

Έτος εφαρμογής Στόχος διαχείρισης 

ΑΣΑ 2021 
(άρθρ. 25 Ν. 4819/2021) 

50% κ.β. κατ’ ελάχιστον προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση 
και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως είναι τουλάχιστον 
το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και 
ενδεχομένως άλλης προέλευσης, στον βαθμό που τα απόβλητα αυτά 
είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών 

2025 
(άρθρ. 25 Ν. 4819/2021) 

55% κ.β. προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των 
ΑΣΑ 

2030 
(άρθρ. 25 Ν. 4819/2021) 

 
(στόχος ΕΣΔΑ 2020-2030) 

60% κ.β. προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των 
ΑΣΑ 
Το μέγιστο ποσοστό ΑΣΑ που θα καταλήγουν σε υγειονομική ταφή να 
μην ξεπερνά το 10%  

Απόβλητα 
συσκευασίας 

2021 
(άρθρ. 82 Ν. 4819/2021) 

Ανακύκλωση 55-80%κ.β./ Ανάκτηση 60% Αποβλήτων Συσκευασίας 

Τύπος αποβλήτου Άμεσα 

Πλαστικά 22,5% κ.β. 

Ξύλο  15% κ.β. 

Σιδηρούχα μέταλλα  50% κ.β.  

Αλουμίνιο  50% κ.β. 

Γυαλί  60% κ.β.  

Χαρτί και χαρτόνι  60% κ.β.  

Απόβλητα 
συσκευασίας 

2025 – 2030 
(άρθρ. 82 Ν. 4819/2021) 

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας 

Τύπος αποβλήτου Έως 31/12/25 Έως 31/12/30 

Σύνολο Αποβλήτων Συσκευασίας 65% κ.β. 70% κ.β. 

Πλαστικά 50% κ.β.. 55% κ.β 

Ξύλο  25% κ.β. 30% κ.β. 

Σιδηρούχα μέταλλα  70% κ.β.  80% κ.β 

Αλουμίνιο  50% κ.β. 60% κ.β 

Γυαλί  70% κ.β.  75% κ.β. 

Χαρτί και χαρτόνι  75% κ.β.  85% κ.β. 

Πλαστικές 
φιάλες ποτών 

2025 
(άρθρ. 86 Ν. 481/2021 & 
άρθρ. 13 Ν. 4376/2020) 

Καθιερώνεται η χωριστή συλλογή για ανακύκλωση τουλάχιστον του 
77% κατά βάρος των πλαστικών φιαλών ποτών μέχρι το 2025 και του 
90% μέχρι το 2029 (με την επιφύλαξη λειτουργίας σχετικού ΣΕΔ) 

Απόβλητα 
Φορητών  
ΗΣ & Σ 

(στόχος ΕΣΔΑ 2020-2030) Επίτευξη του στόχου συλλογής (45%) και διατήρησή του για όλη την 
10ετία 2020-2030. 

Απόβλητα 
ηλεκτρικού 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ) 

(στόχος ΕΣΔΑ 2020-2030) Από το 2019 - Χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ τουλάχιστον κατά 65% του 
μέσου ετήσιου βάρους των ΗΗΕ που διατέθηκαν στην αγορά την 
προηγούμενη τριετία, ή εναλλακτικά το 85% των ΑΗΗΕ που 
παράγονται ανά βάρος. 
Επίτευξη/διατήρηση των στόχων ανάκτησης/ανακύκλωσης που 
αναφέρονται στην ΚΥΑ 23615/2014. 

Λαμπτήρες  2022 
(στόχος ΕΣΔΑ 2020-2030) 

Επίτευξη/ διατήρηση των στόχων ανάκτησης/ανακύκλωσης που 
αναφέρονται στην ΚΥΑ 23615/2014. 
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Πίνακας 3: Οργανωτικοί Στόχοι Διαχείρισης δημοτικών ΑΣΑ (ΕΣΔΑ 2020 -2030 / Ν. 4819/2021) 

Κατηγορία Αποβλήτου Έτος εφαρμογής Στόχος διαχείρισης 

Βιοαπόβλητα 
(άρθρ. 50 Ν. 4819/2021) 

2022 Υποχρεωτική ανάπτυξη του συστήματος ΔσΠ βιοαποβλήτων 
σε όλη την έκταση εκάστου Δήμου έως 31 Δεκεμβρίου 2022.  

Βιοαπόβλητα 
(άρθρ. 37 Ν. 4819/2021) 

2023 Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι Δήμοι9 με πληθυσμό άνω των 
20.000 κατοίκων, υποχρεούνται να εφαρμόσουν σύστημα 
Πληρώνω Όσο Πετάω για τα βιοαπόβλητα των επιχειρήσεων 
μαζικής εστίασης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας. 

Βιοαπόβλητα 
(άρθρ. 66 Ν. 4819/2021) 

2023 Για τους Δήμους, που δεν έχουν αναπτύξει σύστημα ΔσΠ 
βιοαποβλήτων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους επτάμισι (7,5) 
ευρώ ανά τόνο σύμμεικτων συλλεχθέντων αποβλήτων, με την 
επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Ν. 4819/2021. 
Για τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων 
εφαρμόζεται το άρθρο 30 του Ν. 1650/1986. 

Συσκευασίες από χαρτί, 
γυαλί, μέταλλο και πλαστικό 
(άρθρ. 86 Ν. 4819/2021)  

2022 Χωριστή συλλογή σε διακριτά ρεύματα έως την 5η Ιανουαρίου 
2022 στους ακόλουθους φορείς: κινηματογράφοι, θέατρα, 
συναυλιακοί χώροι, συνεδριακά κέντρα, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, εμπορικά κέντρα, κύρια ξενοδοχειακά 
καταλύματα, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, πανεπιστήμια, 
λιμάνια, αεροδρόμια, κεντρικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, 
επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία, νοσοκομεία και κλινικές, 
καταστήματα μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς 
πλήρους γεύματος με δυνατότητα άνω των εκατό (100) 
εξυπηρετούμενων ατόμων. 
Οι Δήμοι υποχρεούνται να εξασφαλίσουν διαθέσιμο δίκτυο 
χωριστής συλλογής των επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων 
συσκευασίας. 

Συσκευασίες από χαρτί,  
μέταλλο, πλαστικό και 
γυαλί 
(άρθρ. 86 Ν. 4819/2021) 

2022 Οι Δήμοι υποχρεούνται να οργανώσουν τη χωριστή συλλογή 
σε διακριτά ρεύματα έως την 5η Ιανουαρίου 2022 σε 
δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, 
βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλες δημοτικές 
εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού. 

Πλαστικές συσκευασίες 
(άρθρ. 86 Ν. 4819/2021) 

2022 Έως την 5η Ιανουαρίου 2022 τα κύρια ξενοδοχειακά 
καταλύματα που διαθέτουν τουλάχιστον 100 κλίνες, 
διασφαλίζουν τη δυνατότητα χωριστής συλλογής 
αποβλήτων συσκευασιών τουλάχιστον για τις πλαστικές 
συσκευασίες, σε κάθε δωμάτιο.  
Οι Δήμοι υποχρεούνται να εξασφαλίσουν διαθέσιμο δίκτυο 
χωριστής συλλογής. 

Συσκευασίες ποτών από 
αλουμίνιο έως και 1,5L, 
από γυαλί μιας χρήσης έως 
και 3L, καθώς και από 
πλαστικά προϊόντα μιας 
χρήσης10 
(άρθρ. 86 Ν. 4819/2021) 

2023 Από 05.01.2023 λειτουργία ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών 
πανελλαδικής εμβέλειας, με σκοπό την εφαρμογή 
συστήματος επιστροφής εγγύησης για τις εν λόγω 
συσκευασίες από τους υπόχρεους φορείς11.  

  

 

9 υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή ιδιωτική ΜΕΒΑ που εξυπηρετεί τον οικείο Δήμο. 
10 σύμφωνα με το Μέρος ΣΤ’ του Παραρτήματος Ι του ν. 4736/2020 (ΦΕΚ Α 200/2020). 
11 Βλέπε παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α 129/2021). 
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(Συνέχεια 1/3 Πίνακα 3) 

Κατηγορία Αποβλήτου Έτος εφαρμογής Στόχος διαχείρισης 

Πλαστικά Προϊόντα μιας 
Χρήσης 
(άρθρ. 106 Ν. 4819/2021) 

2021 Από την 1η Ιουλίου 2021, οι Δήμοι που διαθέτουν δίκτυο 
πόσιμου νερού, υποχρεούνται να διαθέτουν κοινόχρηστες 
βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε δημοτικές 
αθλητικές εγκαταστάσεις και σε δημοτικές παιδικές χαρές, 
παρέχοντας κατάλληλη σήμανση στο κοινό, καθώς και να 
επεκτείνουν το δίκτυο με κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν 
διάθεση πόσιμου νερού σε κοινόχρηστους χώρους 
συνάθροισης κοινού εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους. 

α)Έντυπο χαρτί και απόβλητα 
συσκευασιών,  
β) αποβλήτων τροφίμων,  
γ) ΗΣ. 
(άρθρ. 27 Ν. 4819/2021) 

2022 Χωριστή συλλογή από 1ης.9.2022 σε κάθε δημόσια και 
ιδιωτική σχολική μονάδα Α’βάθμιας και Β’βάθμιας 
εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη του ΤΣΔΑ και υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει εκκινήσει η υλοποίηση της χωριστής 
συλλογής βιοαποβλήτων από τον οικείο δήμο. 
Αρμόδιοι για την προμήθεια και τοποθέτηση των κάδων και 
περιεκτών στις δημόσιες σχολικές μονάδες Α’βάθμιας και 
Β’βάθμιας εκπαίδευσης είναι τα οικεία ΣΣΕΔ, με την εξαίρεση 
της περ. β’ για την οποία είναι αρμόδιοι οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, 
ενώ για τις αντίστοιχες ιδιωτικές σχολικές μονάδες, οι 
ιδιοκτήτες αυτών.  
Αρμόδιοι για τη συλλογή των αποβλήτων είναι οι Δήμοι και τα 
οικεία ΣΕΔ. 

Έντυπο χαρτί 
(άρθρ. 27 Ν. 4819/2021) 

2022 Χωριστή συλλογή από 1ης.9.2022 σε φορείς της γενικής 
Κυβέρνησης. 

Μικρές ποσότητες 
επικίνδυνων αποβλήτων 
(ΜΠΕΑ) 
(άρθρ. 46 Ν. 4819/2021) 

2021 
 
 
 
 
 

2022 

Προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού -άμεση 
εφαρμογή.  Χωριστή συλλογή/επεξεργασία το έτος 2022. (ΕΣΔΑ 

2020-2030, Ενοτ. 2.1.4, §5, Πίνακας 13).  
Τα φαρμακευτικά προϊόντα οικιακής χρήσης με ληγμένη ή μη 
ημερομηνία συλλέγονται υποχρεωτικά στα φαρμακεία 
τουλάχιστον έως τη λειτουργία σχετικού ΣΕΔ (31.12.2023) - 
άμεση εφαρμογή. 

Επικίνδυνα απόβλητα 
παραγόμενα από νοικοκυριά 
(Ν. 4819/2021) 
(άρθρ. 46 & 48 Ν. 4819/2021) 

2024 Με την επιφύλαξη της ευθύνης των οικείων ΣΕΔ, από την 
1η.1.2024, καθιερώνεται χωριστή συλλογή για τα επικίνδυνα 
κλάσματα των αποβλήτων που παράγονται από τα 
νοικοκυριά, όπως επικίνδυνα απόβλητα από χρώματα 
οργανικού διαλύτη, βερνίκια, διαλύτες, μελάνια ή προϊόντα 
καθαρισμού. Συμπεριλαμβάνονται τα απόβλητα μη 
εύθρυπτου αμίαντου οικιακής προέλευσης υπό 
προϋποθέσεις (κατάλληλα συσκευασμένα). Η χωριστή 
συλλογή των αποβλήτων γίνεται με μέριμνα του οικείου 
Δήμου στα Πράσινα Σημεία και, σε περίπτωση που ο Δήμος 
δεν διαθέτει Πράσινο Σημείο, σε κατάλληλα αδειοδοτημένο 
χώρο που υποδεικνύεται από τον οικείο ΦοΔΣΑ. 

Επικίνδυνα απόβλητα 
παραγόμενα από νοικοκυριά 
- απόβλητα από χρώματα και 
βερνίκια 
(άρθρ. 46 Ν. 4819/2021) 

2024 Από την 1η Ιανουαρίου 2024, συλλέγονται υποχρεωτικά στα 
χρωματοπωλεία. Οι φορείς λειτουργίας των χρωματοπωλείων 
υποχρεούνται να οργανώσουν τη συλλογή των αποβλήτων της 
παρούσας σε κατάλληλους περιέκτες, εντός των χώρων 
λειτουργίας τους.   
Οι Δήμοι μεριμνούν για τη συλλογή και μεταφορά των 
απόβλητων. 
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(Συνέχεια 2/3 Πίνακα 3) 

Κατηγορία Αποβλήτου Έτος εφαρμογής Στόχος διαχείρισης 

ΕΑΥΜ που προέρχονται από 
οικιακές χρήσεις (όπως από 
την κατ’ οίκον νοσηλεία).  
(στόχος ΕΣΔΑ 2020-2030 & 
άρθρ. 43 Ν. 4819/2021) 

2020-2025 Δημιουργία δημοτικών συστημάτων συλλογής και μεταφοράς 
ΕΑΥΜ που προέρχονται από οικιακές χρήσεις (όπως από την 
κατ’ οίκον νοσηλεία. 

Απόβλητα Φορητών  
ΗΣ & Σ 
(στόχος ΕΣΔΑ 2020-2030) 

 Ενίσχυση της συλλογής των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ με τη 
συμμετοχή και των Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ. 

Απόβλητα ηλεκτρικού 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ) 
(στόχος ΕΣΔΑ 2020-2030) 

 Ενίσχυση συλλογής ΑΗΗΕ με τη συμμετοχή και των Πράσινων 
Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ. 
Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, των 
κατασκευαστικών τους στοιχείων των συναρμολογούμενων 
μερών και των αναλώσιμων, όπου ενδείκνυται. 

Λαμπτήρες  
(στόχος ΕΣΔΑ 2020-2030) 

2022 Εμπεριέχονται στις ΜΠΕΑ και στα ΑΗΗΕ αλλά υφίσταται για 
αυτούς οργανωμένη διαχείριση μέσω ΣΕΔ. 
Χωριστή συλλογή/επεξεργασία το έτος 2022. 
Επίτευξη/ διατήρηση των στόχων ανάκτησης/ ανακύκλωσης 
που αναφέρονται στην ΚΥΑ 23615/2014. 

Κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα, γεωργικά 
πλαστικά, φαρμακευτικά 
προϊόντα που προορίζονται 
για οικιακή κατανάλωση, 
στρώματα ύπνου, είδη 
επίπλωσης, παιχνίδια & 
αθλητικός εξοπλισμός, 
ελαφριά προσωπικά 
ηλεκτρικά οχήματα και 
ηλεκτρικά ποδήλατα 
(άρθρ. 10 & 46 Ν. 4819/2021) 

2023 Έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, οι παραγωγοί των προϊόντων 
υποχρεούνται να σχεδιάσουν και να οργανώσουν ΣΕΔ για το 
σύνολο των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά    
(με τα οποία οφείλουν να συνεργαστούν οι Δήμοι). 
 
Στο ΣΕΔ για τα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για 
οικιακή κατανάλωση δύναται να συμπεριλαμβάνονται και τα 
επιστρεφόμενα φάρμακα ανεξαρτήτως προελεύσεως, καθώς 
και συναφές υγειονομικό υλικό. 

Κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα 
(άρθρ. 25 Ν. 4819/2021) 

2024 Έως την 1η.1.2024, καθιερώνεται χωριστή συλλογή των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (δημιουργείται ΣΕΔ με το 
οποίο θα συνεργαστούν οι Δήμοι). 

Μεταχειρισμένα αντικείμενα 
κάθε είδους, όπως είδη 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, παιχνίδια, 
έπιπλα, ποδήλατα, βιβλία και 
κλωστοϋφαντουργικά είδη  
(άρθρ. 18 Ν. 4819/2021) 

2023 Οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, έως το τέλος 
του έτους 2023 υποχρεούνται στην υλοποίηση και λειτουργία 
τουλάχιστον ενός Κέντρου Δημιουργικής 
Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ).  
Οι ΦοΔΣΑ μεριμνούν για την υλοποίηση και λειτουργία ΚΔΕΥ, 
προκειμένου να εξυπηρετούνται Δήμοι με πληθυσμό κάτω 
των 20.000 κατοίκων μέσω προώθησης των διαδημοτικών 
συνεργασιών. 

Αστικά Απόβλητα  (ΑΣΑ) 
(άρθρ. 37 Ν. 4819/2021) 

2023 Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των 
10.000 κατοίκων, υποχρεούνται να εφαρμόσουν σύστημα 
Πληρώνω Όσο Πετάω για τα ΑΣΑ που παράγονται από τα 
κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των 100 κλινών και από 
τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβάνονται και οι 
πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις). 
Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των 
100.000 κατοίκων, υποχρεούνται να εφαρμόσουν σύστημα 
Πληρώνω Όσο Πετάω. 
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(Συνέχεια 3/3 Πίνακα 3) 

Κατηγορία Αποβλήτου Έτος εφαρμογής Στόχος διαχείρισης 

Αστικά Απόβλητα (ΑΣΑ) 
(άρθρ. 37 Ν. 4819/2021) 

2028 Από την 1η Ιανουαρίου 2028 οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των 
20.000 κατοίκων, υποχρεούνται να εφαρμόσουν σύστημα 
Πληρώνω Όσο Πετάω. 

 

Από όλα τα ανωτέρω αναφερθέντα, καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής 
προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, καθώς και της ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων ΔσΠ και 
ΠΟΠ όπου αρμόζει. Ειδικότερα, ο Δήμος Γαύδου δεν υποχρεούται να εφαρμόσει σύστημα Πληρώνω 
Όσο Πετάω (ΠΟΠ) βάσει των πληθυσμιακών κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρ. 37 του Ν. 
4818/2021. 
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3 Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου - Επικαιροποίηση στοιχείων 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου συνοψίζονται στον Πίνακα 4 που ακολουθεί. 

Πίνακας 4: Βασικά Χαρακτηριστικά του Δήμου Γαύδου 

Δήμος Γαύδου 

Μόνιμος Πληθυσμός (2011) 152 

Νοικοκυριά (2011) 66 (Πηγή: Απογραφικό Δελτίο Δήμου Γαύδου/ 7η ΥΠΕ Κρήτης) 

Άτομα ανά νοικοκυριό (2011) 2,3 

Μόνιμος Πληθυσμός (2025) 193 (εκτίμηση) 

Έκταση σε km2 ~36,0 (νήσος Γαύδος, νησίδα Γαυδοπούλα και βραχονησίδες) 

Μορφολογία εδάφους Ημιορεινή κυρίως 

Συνορεύει με Βρέχεται από το Νότιο Κρητικό (Λιβυκό) πέλαγος 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 

Περιφέρεια Κρήτης 

Στη συνέχεια αναφέρονται και αναλύονται βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Γαύδου που είτε 

επηρεάζουν την παραγωγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων, είτε πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το 

σχεδιασμό της διαχείρισης των ΑΣΑ κατά την επόμενη πενταετία. 

Έκταση- Γεωγραφική θέση- Χρήσεις Γης 
Ο Δήμος Γαύδου αποτελείται από το νησί Γαύδος και τη νησίδα Γαυδοπούλα και έχει 6 οικισμούς 
(Άμπελος, Βατσιανά, Καραβέ (λιμάνι), Καστρί, Φώκια και Γαυδοπούλα), με έδρα του το Καστρί. Κατά 
την απογραφή του 2011 δεν καταγράφηκε ύπαρξη πληθυσμού στον οικισμό Γαυδοπούλα και η νήσος 
Γαυδοπούλα πλέον χρησιμοποιείται κυρίως ως βοσκότοπος. Βρίσκεται στα νότια της Περιφερειακής 
Ενότητας Χανίων, στην Περιφέρεια Κρήτης, ενώ απέχει ~22 ναυτικά μίλια από τη Χώρα Σφακίων και 
~32 ναυτικά μίλια από την Παλαιόχωρα. Από το έτος 1925 μέχρι και το έτος 2010 αποτελούσε την 
Κοινότητα Γαύδου, ενώ από τη 01-01-2011, σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6-2010), 
αναγνωρίσθηκε ως Δήμος Γαύδου, η έκταση του οποίου είναι ~36 τ.χλμ. και οι μόνιμοι κάτοικοι το 
2011 ήταν 152, σύμφωνα με την Απογραφή του ίδιου έτους. Ο Δήμος Γαύδου βρέχεται από το Νότιο 
Κρητικό (Λιβυκό) πέλαγος και αποτελεί το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης. 

 

Εικόνα 1. Γεωγραφική θέση Δήμου Γαύδου 
Πηγή: Google maps 
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Μορφολογία του εδάφους 
Η μορφολογία του εδάφους της περιοχής χαρακτηρίζεται κυρίως ως πεδινή και ημιορεινή με 
διακυμάνσεις στο ανάγλυφο και το μέγιστο υψόμετρο φτάνει τα 368 μέτρα πλησίον του οικισμού 
Άμπελος. Ειδικότερα, στα γεω-μορφολογικά χαρακτηριστικά της Γαύδου, κυριαρχούν τα σχετικά μικρά 
υψόμετρα, οι μικρές κλίσεις των εδαφών, οι ποικιλόμορφες ακτογραμμές της και οι εμφανείς έντονες 
διεργασίες της διάβρωσης, τόσο στη στεριά, όσο και στη θάλασσα. 
Στο μεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται από σκληροφυλλική βλάστηση και από αραιή βλάστηση που 
περιλαμβάνει μακία βλάστηση, φρύγανα, πεύκα και είδη κέδρων (βλέπε Εικόνα 2), ενώ εντοπίζεται 
αναλογικά μεγάλος αριθμός αφρικανικών ειδών φυτών. Παρότι σε όλο το νησί συναντάμε είδη κέδρων, 
ο οικότοπος προτεραιότητας των παράκτιων αμοθινών με είδη κέδρων (Juniperus) απαντάται σε 3 
περιοχές της νήσου Γαύδου, στο Σαρακήνικο, στην παραλία του Άη Γιάννη και στο Λαυρακά. Ολόκληρο 
το νησί ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000 και προστατεύεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. 

Κλίμα 
Η Γαύδος χαρακτηρίζεται από θερμό και ξηρό κλίμα με λίγες βροχοπτώσεις, κυρίως κατά τους 
χειμερινούς μήνες. Ως το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, διακρίνεται από υψηλές θερμοκρασίες καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις τους 40oC τους 
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ενώ η μέση θερμοκρασία τον πιο «ψυχρό» μήνα, τον Ιανουάριο, είναι 13οC. 
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Γαύδου είναι η συχνή παρουσία Αφρικανικής σκόνης και θερμών αέριων 
μαζών που προέρχονται από την έρημο Σαχάρα σε όλη τη διάρκεια του έτους. 

 

Εικόνα 2: Χρήσεις Γης Δήμου Γαύδου 
Πηγή: Διοίκηση 7ηςΥΠΕ Κρήτης  

Οικονομική - Παραγωγική Δραστηριότητα 
Η οικονομία της περιοχής βασίζεται στον τουρισμό, στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς 
και στην αλιεία. Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 5, το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού –ήτοι το 
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54,4%- απασχολείται στον τριτογενή τομέα (στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο κλάδος της εστίασης και 
της παροχής καταλυμάτων), ενώ ακολουθεί ο πρωτογενής τομέας στον οποίο απασχολείται περίπου 
το 30% του πληθυσμού. 

Πίνακας 5. Απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στο Δήμο Γαύδου (2011) 

Απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας 

Τομέας Σύνολο απασχολούμενων Ποσ. % απασχολούμενων 

Πρωτογενής  20 29,4 

Δευτερογενής 11 16,2 

Τριτογενής 37 54,4 
Πηγή: Απογραφή Πληθυσμού  2011 -Στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

3.1 Πληθυσμιακά Στοιχεία 

Πληθυσμός Δήμου 
Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Γαύδου σύμφωνα με την απογραφή του 201112 ήταν 152 κάτοικοι 
και η έδρα του Δήμου, το Καστρί, είχε πληθυσμό 37 κατοίκους. Η συνολική πυκνότητα πληθυσμού 
είναι ~3 άτομα ανά τ.χμ. Ο Δήμος Γαύδου δεν διαιρείται σε επιμέρους Δημοτικές Ενότητες. Ο Δήμος 

Γαύδου έχει 225 δημότες εγγεγραμμένους στους εκλογικούς του καταλόγους. 

Στον Πίνακα 6 φαίνεται η εξέλιξη του πληθυσμού του Δήμου ανά δεκαετία για το διάστημα 1991-2011. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, παρατηρείται μικρή αύξηση της τάξης του 5% στον πληθυσμό του 
Δήμου μεταξύ 1991-2001, ενώ την επόμενη δεκαετία 2001-2011 υπήρξε κατακόρυφη αύξηση 88%. Η 
αύξηση αυτή προκαλεί εντύπωση καθώς δεν ακολουθεί την γενικότερη τάση του ελληνικού 
πληθυσμού να συγκεντρώνεται στα αστικά κέντρα. 

Πίνακας 6. Μόνιμος Πληθυσμός Δ. Γαύδου και Μεταβολές αυτού για το χρονικό διάστημα 1991-2011 

 Π.Ε. Χανίων Δήμος Γαύδου 

Έτος 1991 131.939 77 

Έτος 2001 148.450 81 

Έτος 2011 156.585 152 

Μεταβολή % (1991-2011) +19 +97 

Μέση Ετήσια Μεταβολή % (1991-2011) +0,93 +4,87 

Πηγή: πρωτογενή στοιχεία από ΕΛ.ΣΤΑΤ/Απογραφές μόνιμου πληθυσμού 1991, 2001 και 2011- επεξεργασία αυτών από συντάκτες. 

Για την πρόγνωση της διαχρονικής μεταβολής του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Γαύδου 
ακολουθήθηκε η μέθοδος Ανάλυσης Παλινδρόμησης (Regression) και τα αποτελέσματα ανά έτος 
πρόγνωσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 7, όπου παρουσιάζεται η εκτίμηση της προβολής του 
πληθυσμού μέχρι το έτος 2025. Στο Διάγραμμα 3 αποτυπώνεται η τάση εξέλιξης του μόνιμου 
πληθυσμού μέχρι το 2025, με χρήση γραμμικής συνάρτησης (με σταθερό ρυθμό μεταβολής των τιμών).  

Πίνακας 7. Εκτίμηση Εξέλιξης Μόνιμου Πληθυσμού για τα έτη 2018-2025 

Περιοχή  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Δήμος Γαύδου 167 171 175 178 182 186 190 193 

 

  

 

12 Πηγή: Απογραφή μόνιμου πληθυσμού 2011-Στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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Διάγραμμα 3. Εκτίμηση Εξέλιξης μόνιμου πληθυσμού Δήμου Γαύδου  

Αριθμός Νοικοκυριών 
O συνολικός αριθμός των νοικοκυριών για το 2011 ήταν 6613 με μέσο αριθμό ατόμων ανά νοικοκυριό 
τα 2,3 άτομα περίπου. 

Απογραφή κατοικιών 
Σύμφωνα πάλι με τα στοιχεία του Δήμου, το 2011, τα συνολικά κτίρια στο Δήμο Γαύδου ήταν 151, με 
τις κατοικίες να αποτελούν την πλειονότητα αυτών αγγίζοντας το 75% επί του συνόλου. Στον Πίνακα 8 
φαίνονται στοιχεία για το είδος του κτιρίου όπου βρίσκεται η κατοικία σύμφωνα με την απογραφή του 
2011. 

Πίνακας 8. Κανονικές14 κατοικίες κατά τύπο κτιρίου  

Περιγραφή Σύνολο 

Τύπος κτιρίου όπου βρίσκεται η κατοικία 

Μονοκατοικία 
Άλλος τύπος (διπλοκατοικία , κτίριο που η 

κύρια χρήση του δεν είναι κατοικία) 

Π.Ε Χανίων 95.416 47.329 48.087 

Δήμος Γαύδου  134 114 20 

Πηγή: Στοιχεία 7ης ΥΠΕ Κρήτης για το έτος 2011. 

Η κατάσταση των κτιρίων ανάλογα με τη χρήση τους φαίνεται στον Πίνακα 9.  

  

 

13 7η ΥΠΕ Κρήτης-https://www.hc-crete.gr/Media/Default/BlogPost/28769/ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ%20ΔΕΔΟΜΕΝΑ%20ΔΗΜΟΥ%20ΓΑΥΔΟΥ-1.pdf 
14Κανονική κατοικία είναι η μόνιμη και ανεξάρτητη κατασκευή, η οποία αποτελείται, τουλάχιστον, από ένα κανονικό δωμάτιο και 

προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία ενός νοικοκυριού για διάστημα ενός, τουλάχιστον, έτους. Για το σκοπό αυτό, μόνιμη 
κατασκευή θεωρείται η κατασκευή που βρίσκεται σε «σταθερό κτίριο», δηλαδή σε κτίριο που κατασκευάστηκε να είναι σταθερά 
δομημένο για, τουλάχιστον, δέκα (10) χρόνια. Στις κανονικές κατοικίες περιλαμβάνονται και οι κατοικίες οι οποίες βρίσκονται μέσα σε 
συλλογικά καταλύματα, π.χ. ξενοδοχεία, ιδρύματα κλπ.. (Εγκύκλιος 1 με Θέμα Γενικές Απογραφές 2010 – 2011 2010, ΕΛΣΤΑΤ) 
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Πίνακας 9. Κτίρια κατά χρήση Δήμου Γαύδου  

Αριθμός κτιρίων  151 

Χρήση κτιρίων Κτίρια αποκλειστικής χρήσης Κτίρια μικτής χρήσης 

Σύνολο Κτιρίων 144 7 

Κατοικία 114 5 

Εκκλησία - Μοναστήρι 7 0 

Σχολικό κτίριο 2 0 

Κατάστημα - Γραφείο 18 1 

Σταθμός αυτοκινήτων (πάρκινγκ) 1 0 

Νοσοκομείο, κλινική κλπ. 1 0 

Άλλη χρήση 1 1 

Πηγή: Στοιχεία 7ης ΥΠΕ Κρήτης για το έτος 2011 

Από τους παραπάνω πίνακες φαίνεται ότι τα χωροταξικά χαρακτηριστικά των κτιρίων επιτρέπουν τη 
ΔσΠ στο Δήμο Γαύδου σε περισσότερα από ένα τα ρεύματα αποβλήτων, καθώς η πλειονότητα των 
κατοικιών (75%) είναι μονοκατοικίες. Γενικότερα το νησί χαρακτηρίζεται από πολύ αραιή δόμηση με 
μικρό αριθμό κτιρίων, οπότε και τεκμαίρεται η διαθεσιμότητα του αναγκαίου χώρου φύλαξης των 
απαιτούμενων κάδων/δοχείων συλλογής. 

Στοιχεία για αριθμό τουριστικών καταλυμάτων 
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του έτους 2020 από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού 
Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού, στο Δήμο Γαύδου λειτουργούν 8 μονάδες τουριστικών 
καταλυμάτων με 77 κλίνες στο σύνολο. Περισσότερα στοιχεία για τα καταλύματα φαίνονται στον 
Πίνακα 10 που ακολουθεί.  

Πίνακας 10 Καταλύματα σύντομης διαμονής και ξενοδοχειακού τύπου Δήμου Γαύδου 

Είδος Καταλύματος 
Πλήθος 
Επιχειρήσεων/ 
Μονάδων 

Δωμάτια Κλίνες 

Ξενοδοχειακά καταλύματα - - - 

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Επιπλωμένα Διαμερίσματα 3 15 31 

Τουριστικές κατοικίες/επαύλεις 5 18 46 

Camping - - - 

Σύνολα  8 33 77 
Πηγή: Π.Υ.Τ. Κρήτης-Υπουργείο Τουρισμού 

 Σημειώνεται όμως ότι σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου Γαύδου οι κλίνες ανέρχονται σε 280 
περίπου. 

 

Εκτίμηση εποχιακού πληθυσμού 
Ο εποχιακός πληθυσμός μπορεί να διακριθεί15 σε δύο κύριες κατηγορίες: 

 •τους ιδιοκτήτες και τους φιλοξενούμενους σε δεύτερη (εξοχική ή δευτερεύουσα) κατοικία και  

 •τους τουρίστες (αυτούς που διαμένουν σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλύματα και 
κάμπινγκ). 

Από την απογραφή κατοικιών και στα στοιχεία του Δήμου δεν υπάρχουν στοιχεία για τον ακριβή 
αριθμό των εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών στο Δήμο Γαύδου.  
Πέραν των τουριστών που διαμένουν στα καταλύματα κατά τους θερινούς μήνες και ενώ δεν υπάρχει 
οργανωμένο camping στη περιοχή, συρρέουν πληθώρα παραθεριστών οι οποίοι επιλέγουν την 
ελεύθερη κατασκήνωση και έχουν σημαντικό αποτύπωμα στην παραγωγή ΑΣΑ.  

 

15 Υφίσταται και εποχικός πληθυσμός – φιλοξενούμενοι σε κατοικίες μονίμων κατοίκων. 
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Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου Γαύδου οι κατασκηνωτές φτάνουν στο νησί με πλοίο της εταιρείας 
ΑΝΕΝΔΥΚ Α.Ε. και ιδιωτικό σκάφος χωρητικότητας 80 ατόμων (με τρέχουσα πληρότητα έως 60 
επιβάτες λόγω Covid-19). Τα πλοία αυτά πραγματοποιούν καθημερινά δρομολόγια την θερινή 
περίοδο. Πλέον αυτών, στο νησί καταφθάνει πλήθος επισκεπτών με ιδιόκτητα πλωτά μέσα. Ο μέγιστος 
πληθυσμός στη νήσο που εμφανίζεται τον μήνα Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου, εκτιμάται 
από 2.000 έως 3.500 άτομα. Ωστόσο, ο υπολογισμός του πραγματικού συνολικού αριθμού του 
εποχικού πληθυσμού δεν μπορεί να προσεγγισθεί με βεβαιότητα. 
Από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι δεν μπορεί να γίνει ασφαλής υπολογισμός του εποχικού 
πληθυσμού στο Δήμο Γαύδου και ως εκ τούτου θα ληφθεί υπόψη μόνο η εξέλιξη του μόνιμου 
πληθυσμού για την εκτίμηση της παραγωγής ΑΣΑ στο Δήμο στην επόμενη πενταετία. 

3.2 Σημεία ειδικού ενδιαφέροντος 

Στο Δήμο Γαύδου, όπως και σε κάθε Δήμο, υπάρχουν σημεία (δραστηριότητες) που παρουσιάζουν 
έντονο ενδιαφέρον, είτε λόγω της μεγάλης ποσότητας παραγωγής αποβλήτων, είτε λόγω της 
παραγωγής αποβλήτων με συγκεκριμένη σύνθεση. Τα σημεία αυτά αποτελούν ουσιαστικά τις μη 
οικιακές δραστηριότητες. 

Στον Πίνακα 11 που ακολουθεί παρουσιάζεται η καταγραφή ανά κατηγορία των βασικότερων 
δραστηριοτήτων/ σημείων ενδιαφέροντος του Δήμου Γαύδου. Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά για 
το σχεδιασμό στοχευμένων προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, καθώς και για 
τον εντοπισμό κατάλληλων δράσεων ενημέρωσης και συμμετοχής των πολιτών και επαγγελματιών, με 
σκοπό να γίνει πιο αποτελεσματική η διαλογή χωριστών ρευμάτων αποβλήτων στην πηγή, καθώς και 
η μείωση παραγωγής αποβλήτων. 

Πίνακας 11. Εκτίμηση σύνθεσης αποβλήτων Κύριων Σημείων Ενδιαφέροντος  

Είδος χώρου / 
αριθμός 

Σημεία Ειδικού Ενδιαφέροντος Δήμου Αναμενόμενο/α κυρίαρχο/α 
ρεύμα/τα αποβλήτων 

Δημόσιες Υπηρεσίες & 
Δραστηριότητες Δήμου/4 

Δημαρχείο Γαύδου, Αστυνομικός Σταθμός, 
Πυροσβεστικός Σταθμός και Λιμενικός Σταθμός 

Χαρτί, Ανακυκλώσιμα υλικά 
συσκευασίας 

Εκπαίδευση/ 1 Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Γαύδου Χαρτί, Βιοαπόβλητα 

Υποδομές Υγείας/1 Κέντρο Υγείας 
Απόβλητα Υγειονομικών 

Μονάδων, Ανακυκλώσιμα 
υλικά συσκευασίας 

Πολιτιστική Υποδομή και 
Δραστηριότητες 

Φάρος (Λειτουργία ως μουσείο) 
Χαρτί, Ανακυκλώσιμα υλικά 

συσκευασίας 

Εμπορικές /Μικτές 
Δραστηριότητες/6 

Υπεραγορές (1)-παντοπωλεία (3) – φούρνοι (2) Ανακυκλώσιμα υλικά 
συσκευασίας, Bιοαπόβλητα 

Εστίαση/22 
Καφέ-μπαρ (2), Καφετέριες (5) Bιοαπόβλητα, 

Ανακυκλώσιμα υλικά 
συσκευασίας 

Ταχυφαγεία (1),Ταβέρνες/Πιτσαρίες/Εστιατόρια 
(11)-Σνακ μπαρ/ ουζερί/μεζεδοπωλεία (3) 

Τουριστικά Καταλύματα / 8 Ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα/επαύλεις 
Ανακυκλώσιμα υλικά 

συσκευασίας, Βιοαπόβλητα 

Χώροι ελεύθερης 
κατασκήνωσης 

Παραλίες: Σαρακήνικο, Αϊ-Γιάννης, Λαυρακάς κ.ά. 
Bιοαπόβλητα, 

Ανακυκλώσιμα υλικά 
συσκευασίας 

Πηγή στοιχείων κύριων σημείων ενδιαφέροντος: Δήμος Γαύδου, Εμπορικό Επιμελητήριο Χανίων και Π.Υ.Τ. Κρήτης-
Υπουργείο Τουρισμού.  


