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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  

Ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων προϋποθέτει την ανάπτυξη και 

εδραίωση συστημάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) για τον πρωτογενή διαχωρισμό των σύμμεικτων 

Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στους χώρους που παράγονται, αλλά και στην δημιουργία μίας ή 

περισσοτέρων μονάδας/ων επεξεργασίας για την διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων ανά 

ρεύμα, με τρόπο σύννομο με τα όσα ορίζονται στην κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Είναι 

σημαντικό να τονιστεί ότι το ενδιαφέρον στρέφεται στην επεξεργασία των βιοαποβλήτων αλλά και 

στην αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων, γεγονός απόλυτα αναμενόμενο εφόσον αυτά τα 

δύο κλάσματα αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των απορριμμάτων και περιλαμβάνουν 

αξιοποιήσιμα υλικά.  

 

Στο πνεύμα αυτό, ο νέος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (υπ’ αρ. 49 ΠΥΣ 15-12-

2015 (ΦΕΚ 174/Α/15-12-15), υποχρεώνει κάθε Δήμο να καταρτίσει ένα Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) για τα παραγόμενα ΑΣΑ του, που θα εξειδικεύεται στα τοπικά χαρακτηριστικά 

κάθε περιοχής, και θα μπορέσει έτσι να εδραιώσει πιο αποτελεσματικά συστήματα ΔσΠ 

συγκεκριμένων ρευμάτων, όπως τα βιοαπόβλητα και ανακυκλώσιμα. Ο ΕΣΔΑ μάλιστα αναφέρει ότι 

είναι άμεση ανάγκη να διαμορφωθεί ένας σχεδιασμός σε επίπεδο Δήμου, ο οποίος θα εδραιώνει μια 

κοινωνία ανακύκλωσης με την ενίσχυση της ΔσΠ, και θα οδηγεί στην κάλυψη όλων των 

θεσμοθετημένων στόχων ξεχωριστής διαλογής και ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας και 

των βιοαποβλήτων, αλλά και των στόχων εκτροπής Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ).  

 

Παρόλο που ο ΠΕΣΔΑΚ (2013) σχεδιάστηκε με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της Οδηγίας 2008/98 

και του Ν. 4042/2012 και εναρμονίζεται με τη φιλοσοφία και τους στόχους του νέου ΕΣΔΑ ως προς τα 

ποσοστά ανάκτησης και ταφής, κρίνεται απαραίτητη η αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και 

ανακύκλωσης μέσα από τη ΔσΠ, οπότε γίνεται κατανοητό και με βάση όλα τα παραπάνω ότι υπάρχει 

επιτακτική ανάγκη επανασχεδιασμού των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων των Δήμων σε τοπικό 

επίπεδο βάσει του νέου ΕΣΔΑ. 

 
1.2. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η μελέτη συντάχθηκε από την ένωση εταιρειών INNOVECO I.K.E. και ENVIRECO CONSULTING Α.Ε. σε 

συνεργασία με την Περιφέρεια και τους Δήμους της Κρήτης, στο πλαίσιο της Σύμβασης με αριθμό 

197 (Πρακτικό 9/28-3-2016) και τίτλο "Παροχή υπηρεσιών για τη ενσωμάτωση των τοπικών σχεδίων 

απορριμμάτων των δήμων της Περιφέρειας Κρήτης στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)". 
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1.3. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η Μελέτη του ΠΕΣΔΑΚ τηρεί τις προδιαγραφές που τίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 

50910/2727/2003. Επίσης στη μελέτη γίνεται συνοπτική παρουσίαση των ΤΣΔΑ των Δήμων και 

σύγκριση με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑΚ (2013). 
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2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων προϋποθέτει την ανάπτυξη και 

εδραίωση συστημάτων Διαλογής στην Πηγή για τον πρωτογενή διαχωρισμό των σύμμεικτων ΑΣΑ 

στους χώρους που παράγονται. Στο πνεύμα αυτό, ο νέος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΕΣΔΑ) (υπ’ αρ. 49 ΠΥΣ 15-12-2015 (ΦΕΚ 174/Α/15-12-15), υποχρεώνει κάθε Δήμο να καταρτίσει ένα 

Τοπικό Διαχειριστικό Σχέδιο για τα παραγόμενα ΑΣΑ του, που θα εξειδικεύεται στα τοπικά 

χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, και θα μπορέσει έτσι να εδραιώσει πιο αποτελεσματικά συστήματα 

ΔσΠ συγκεκριμένων ρευμάτων, όπως τα βιοαπόβλητα και ανακυκλώσιμα. Ο ΕΣΔΑ μάλιστα αναφέρει 

ότι είναι άμεση ανάγκη να διαμορφωθεί ένας σχεδιασμός σε επίπεδο Δήμου, ο οποίος θα εδραιώνει 

μια κοινωνία ανακύκλωσης με την ενίσχυση της ΔσΠ, και θα οδηγεί στην κάλυψη όλων των 

θεσμοθετημένων στόχων ξεχωριστής διαλογής και ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας και 

των βιοαποβλήτων, αλλά και των στόχων εκτροπής Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ).  

Παρόλο που ο ΠΕΣΔΑΚ (2013) σχεδιάστηκε με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της Οδηγίας 2008/98 

και του Ν. 4042/2012 και εναρμονίζεται με τη φιλοσοφία και τους στόχους του νέου ΕΣΔΑ (2015) ως 

προς τα ποσοστά ανάκτησης και ταφής, κρίνεται απαραίτητη η αύξηση της επαναχρησιμοποίησης 

και ανακύκλωσης μέσα από τη ΔσΠ, οπότε γίνεται κατανοητό και με βάση όλα τα παραπάνω ότι 

υπάρχει επιτακτική ανάγκη επανασχεδιασμού των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων των Δήμων 

σε τοπικό επίπεδο βάσει του νέου ΕΣΔΑ. 

 
2.2. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΣΑ 

2.2.1. Ποσοτικά Δεδομένα ΑΣΑ 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η συνολική παραγωγή των ΑΣΑ για το 2015 και το 2025, όπως 

αυτή υπολογίστηκε σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους Δήμους και επεξεργάστηκαν 

καταλλήλως από την ομάδα μελέτης: 

 Πίνακας 2-1: Παραγόμενα ΑΣΑ ανά Δήμο
1 

Π.Ε. / Δήμος Μόνιμος 
Πληθυσμός 2011 

Παραγόμενα ΑΣΑ 
2015 (τν) 

Παραγόμενα ΑΣΑ 
2020 (τν) 

Παραγόμενα 
ΑΣΑ 2025 (τν) 

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 12.807 8.818 9.267 9.740 

ΓΑΥΔΟΥ  152 110 112 116 

ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 5.431 2.450 2.575 2.706 

ΚΙΣΣΑΜΟΥ  10.790 5.716 6.008 6.314 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ  16.874 11.303 11.880 12.486 

ΣΦΑΚΙΩΝ 1.889 1.144 1.202 1.263 

ΧΑΝΙΩΝ 108.642 60.083 63.148 66.369 
ΧΑΝΙΩΝ 156.585 89.624 94.192 98.995 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 55.525 32.917 34.596 36.361 

 
1 Ο τρόπος υπολογισμού των ΑΣΑ της Περιφέρειας βασίζεται στα ζυγολόγια των ενεργών ΧΥΤΑ και μονάδων, και 

αναφέρεται αναλυτικά στα ΤΣΔΑ, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της μελέτης 
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ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 14.363 7.284 7.656 8.046 

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 7.427 4.640 4.877 5.126 

ΑΜΑΡΙΟΥ 5.915 3.313 3.482 3.659 

ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2.379 1.018 1.070 1.125 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 85.609 49.173 51.681 54.317 

ΒΙΑΝΝΟΥ 5.563 3.024 3.178 3.340 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 15.632 7.500 7.883 8.285 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 24.864 16.091 16.912 17.775 

ΦΑΙΣΤΟΥ 24.466 12.720 13.369 14.051 

Ηρακλείου 173.993 91.096 95.743 100.627 

Χερσονήσου 26.717 31.322 32.920 34.599 

Αρχανών Αστερουσίων 16.692 9.500 9.985 10.494 

Μινώα Πεδιάδος 17.563 7.900 8.303 8.727 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 305.490 179.153 188.292 197.896 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2.387 1.458 1.533 1.611 

Αγίου Νικολάου 27.074 20.540 21.588 22.689 

Ιεράπετρας 27.602 15.800 16.606 17.453 

Σητείας 18.318 10.500 11.544 12.500 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 75.381 48.298 51.271 54.253 
ΣΥΝΟΛΟ 623.0652 366.248 385.435 405.461 

 

Από τον παραπάνω πίνακα εκτιμάται ότι για το 2015 η Μέση Παραγωγή ΑΣΑ στην Περιφέρεια ήταν 

περίπου 586 κιλά ΑΣΑ / έτος και μόνιμο κάτοικο, ή 545 κιλά ΑΣΑ / έτος και ισοδύναμο κάτοικο. 

 

Επιπλέον των παραπάνω αποβλήτων, στην Περιφέρεια εκτιμάται ότι παράγονται και περίπου 15.000 

τόνοι Βιομηχανικών – Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας (ΒΕΑΣ) και 14.000 τόνοι Έντυπου Χαρτιού 

(ΕΧ), τα οποία θεωρούνται ΑΣΑ,  αλλά προωθούνται από τους ίδιους τους παραγωγούς απ' ευθείας 

είτε για εξαγωγές είτε σε  χαρτοβιομηχανίες για ανακύκλωση, οπότε δεν επιβαρύνουν το σύστημα 

συλλογής και επεξεργασίας ΑΣΑ (ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, Μονάδες κ.λπ.). 

 

Για την εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης, λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικά με τη γενικότερη 

φυσιογνωμία της Περιφέρειας και κυρίως τα αναπτυξιακά και χωροταξικά της χαρακτηριστικά. Η 

ΜΠΑ, γενικά εμφανίζει τάσεις σταθεροποίησης ή/και μείωσης, τόσο λόγω της εφαρμογής διαφόρων 

προγραμμάτων πολιτικής πρόληψης / μείωσης / επαναχρησιμοποίησης, αλλά κυρίως της 

οικονομικής ύφεσης που ταλανίζει στις  παρούσες συνθήκες την Ελλάδα. Παράλληλα όμως η αύξηση 

του πληθυσμού, η αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη, αλλά και η σταθερά αυξανόμενη τουριστική 

ανάπτυξη της Περιφέρειας αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής των ΑΣΑ. 

Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, θεωρείται για λόγους υπέρ ασφαλείας μια ετήσια αύξηση της 

παραγόμενης ποσότητας απορριμμάτων περίπου 1,0%.  

 

Τονίζεται ότι λαμβάνοντας υπόψη και τις ποσότητες ΒΕΑΣ, οι επικαιροποιημένες ποσότητες που 

εκτιμώνται είναι περίπου 5% μικρότερες από αυτές που είχαν προβλεφθεί βάσει της μελέτης του 

ΠΕΣΔΑ το 2013. Η διαφορά αυτή (εάν εμπίπτει στα όρια του στατιστικού λάθους), θεωρούμε ότι 

 
2 Ισοδύναμος Πληθυσμός 670.000 κάτοικοι 
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υφίσταται και οφείλεται κυρίως στην μείωση των ΑΣΑ λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης που 

ταλανίζει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Γενικά όμως θεωρείται πολύ μικρή και ανατρέψιμη κατά 

την μελλοντική ανάκαμψη της οικονομίας. 

2.2.2. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά ΑΣΑ 

Τα βασικά κλάσματα των ΑΣΑ που εκφράζουν και την ποιοτική τους σύσταση περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένα υλικά τα οποία ακολουθούν την παρακάτω γενική κατηγοριοποίηση: 

 

 Βιοαπόβλητα: Περιλαμβάνονται τα βιοαποδομήσιμα υλικά φυτικής και ζωικής προέλευσης 

όπως υπολείμματα κουζίνας και κήπου (φρούτα - λαχανικά, υπολείμματα τροφών, 

κλαδέματα κ.α.) 

 Χαρτί - Χαρτόνι: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα από χαρτί (κυρίως 

από έντυπα και υλικά συσκευασίας κ.α.) και χαρτόνι όλων των μεγεθών. 

 Μέταλλα: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα μέταλλα, σιδηρούχα (υλικά που 

παρουσιάζουν μαγνητικές ιδιότητες) και μη σιδηρούχα μεταλλικά αντικείμενα (κυρίως από 

αλουμίνιο) όπως κουτάκια αναψυκτικών, δοχεία κ.α. 

 Γυαλί: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα είδη γυαλιού σε οποιοδήποτε χρώμα 

και σχήμα (μπουκάλια, ποτήρια, καθρέπτες κ.α.). 

 Πλαστικά: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα είδη πλαστικών και πολυμερών 

υλικών που συναντώνται στα απορρίμματα όπως φιάλες, σακούλες, υλικά συσκευασίας, 

σωλήνες, συσκευασίες tetra-pack (χυμοί, τρόφιμα), περιτυλίγματα κ.α. Τα σύνθετα υλικά 

όπως είναι το tetra-pack μπορεί να αποτελεί και αυτόνομη κατηγορία. 

 Δέρμα, ξύλο, λάστιχο, υφάσματα (Δ-Ξ-Λ-Υ): Στην κατηγορία αυτή ανήκουν υλικά μεγάλης 

θερμογόνου αξίας (συνήθως είναι κατάλληλα για καύση και δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες και μονάδες βιοαποδόμησης), όπως ξύλινες συσκευασίες, 

δερμάτινα ρούχα, έπιπλα κ.α. Επίσης ανήκουν υλικά όπως ρούχα, παπούτσια κ.α. 

 Διάφορα/Υπόλοιπα: Η κατηγορία αυτή αποτελείται από υλικά τα οποία δεν ανήκουν σε 

καμία από τις παραπάνω κατηγορίες όπως τα ογκώδη (π.χ. στρώματα, έπιπλα, μπαταρίες 

κ.α.), αδρανή κ.λπ. 

 

Η μέση ποσοστιαία συμμετοχή των ως άνω αναφερόμενων υλικών στα ΑΣΑ, σύμφωνα με τον 

εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Κρήτης (2013) έχει ως εξής:  

 

Πίνακας 2-2: Εκτίμηση της ποιοτικής σύστασης των  ΑΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης 

 

Υλικό Ποσοστό στα ΑΣΑ (% κ.β.) 

Βιοαπόβλητα 39,15% 

Χαρτί-Χαρτόνι 19,94% 

Χαρτί-Χαρτόνι Συσκευασίας 4,98% 

Χαρτί Έντυπο 6,98% 

Χαρτί λοιπά (μη ανακυκλώσιμα) 7,98% 

Πλαστικά 16,85% 
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Υλικό Ποσοστό στα ΑΣΑ (% κ.β.) 

Πλαστικά Συσκευασίας 11,80% 

Πλαστικά Λοιπά 5,05% 

Γυαλί 5,33% 

Γυαλί  Συσκευασίας 5,06% 

Γυαλί Λοιπά 0,27% 

Μέταλλα 4,95% 

Μέταλλα Συσκευασίας 3,96% 

Μέταλλα Λοιπά 0,99% 

Υπόλοιπα 13,78% 

Ξύλο Συσκευασίας
3 1,57% 

Δ-Υ-Λ  3,67% 

Λοιπά
4 8,54% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 

 

Τα παραπάνω στοιχεία θεωρούνται αντιπροσωπευτικά για την περιοχή μελέτης, δεδομένου ότι 

βασίστηκαν σε αναλυτικές μετρήσεις και δειγματοληψίες που έγιναν από το Πολυτεχνείο Κρήτης. 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι στην περιοχή μελέτης: 

 

 Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα είναι περίπου 59% και συμπεριλαμβάνουν τα βιοαπόβλητα 

(~39%) και το χαρτί / χαρτόνι (~20%).  

 Περίπου το 44% είναι ανακυκλώσιμα,  

 Το σύνολο των συσκευασιών υπολογίζεται περίπου στο 27%. 

 

Βάσει όλων των ανωτέρω, στον ακόλουθο πίνακα πραγματοποιείται επιμερισμός των ΑΣΑ στα 

ακόλουθα διακριτά ρεύματα: 

 

• Βιοαπόβλητα 

• Ανακυκλώσιμα απόβλητα  

• Υπόλοιπα ΑΣΑ 

 
3 Η εκτίμηση έγινε μετά από διαχωρισμό της κατηγορίας * Δέρμα-Ξύλο-Ύφασμα-Λάστιχο. 
4 Στα "Λοιπά" συμπεριλαμβάνονται, ογκώδη, αδρανή, μικρές ποσότητες ΑΗΗΕ, λαμπτήρες, μπαταρίες, ΜΠΕΑ 

κ.λπ. 
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Πίνακας 2-3: Εκτίμηση του τελικού επιμερισμού των ΑΣΑ στην Περιφέρεια (2020) 

Π.Ε. / Δήμος Παραγόμενα ΑΣΑ (τν) Βιοαπόβλητα (τν) Ανακυκλώσιμα Απόβλητα (τν) Λοιπά Απόβλητα (τν) 

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 9.267 3.628 4.108 1.531 
ΓΑΥΔΟΥ  112 44 50 19 

ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 2.575 1.008 1.141 425 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ  6.008 2.352 2.663 992 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ  11.880 4.651 5.266 1.963 
ΣΦΑΚΙΩΝ 1.202 471 533 199 

ΧΑΝΙΩΝ 63.148 24.722 27.993 10.432 
ΧΑΝΙΩΝ 94.192 36.876 41.755 15.560 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 34.596 13.544 15.336 5.715 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 7.656 2.997 3.394 1.265 
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4.877 1.909 2.162 806 

ΑΜΑΡΙΟΥ 3.482 1.363 1.543 575 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1.070 419 474 177 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 51.681 20.233 22.910 8.538 
ΒΙΑΝΝΟΥ 3.178 1.244 1.409 525 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 7.883 3.086 3.494 1.302 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 16.912 6.621 7.497 2.794 

ΦΑΙΣΤΟΥ 13.369 5.234 5.926 2.209 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 95.743 37.483 42.443 15.817 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 32.920 12.888 14.593 5.438 
ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 9.985 3.909 4.426 1.649 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 8.303 3.251 3.681 1.372 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 188.292 73.716 83.470 31.106 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.533 600 680 253 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21.588 8.452 9.570 3.566 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 16.606 6.501 7.361 2.743 
ΣΗΤΕΙΑΣ 11.544 4.519 5.117 1.907 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 51.271 20.072 22.728 8.470 
ΣΥΝΟΛΟ 385.435 150.898 170.863 63.674 

 

  



ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) 

Ιούνιος 2016 Σελίδα | 25 

Πίνακας 2-4: Εκτίμηση του τελικού επιμερισμού των ΑΣΑ στην Περιφέρεια (2025) 

Π.Ε. / Δήμος Παραγόμενα ΑΣΑ (τν) Βιοαπόβλητα (τν) Ανακυκλώσιμα Απόβλητα (τν) Λοιπά Απόβλητα (τν) 

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 9.740 3.813 4.318 1.609 
ΓΑΥΔΟΥ  116 45 51 19 

ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 2.706 1.060 1.200 447 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ  6.314 2.472 2.799 1.043 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ  12.486 4.888 5.535 2.063 
ΣΦΑΚΙΩΝ 1.263 495 560 209 

ΧΑΝΙΩΝ 66.369 25.983 29.421 10.964 
ΧΑΝΙΩΝ 98.995 38.756 43.884 16.354 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 36.361 14.235 16.119 6.007 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 8.046 3.150 3.567 1.329 
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5.126 2.007 2.272 847 

ΑΜΑΡΙΟΥ 3.659 1.433 1.622 605 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1.125 440 498 186 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 54.317 21.265 24.079 8.973 
ΒΙΑΝΝΟΥ 3.340 1.308 1.481 552 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 8.285 3.243 3.673 1.369 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 17.775 6.959 7.880 2.936 

ΦΑΙΣΤΟΥ 14.051 5.501 6.229 2.321 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 100.627 39.395 44.608 16.624 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 34.599 13.545 15.338 5.716 
ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 10.494 4.108 4.652 1.734 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 8.727 3.416 3.868 1.442 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 197.896 77.476 87.727 32.692 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.611 631 714 266 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22.689 8.883 10.058 3.748 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 17.453 6.833 7.737 2.883 
ΣΗΤΕΙΑΣ 12.500 4.894 5.541 2.065 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 54.253 21.240 24.050 8.963 
ΣΥΝΟΛΟ 405.461 158.738 179.741 66.982 
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2.3. ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΑ  

Οι επικαιροποιημένοι στόχοι εκτροπής και ανακύκλωσης των ΑΣΑ, που θα πρέπει να πετυχαίνει η 

Περιφέρεια, σύμφωνα με τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας, είναι οι ακόλουθοι:  

 

2.3.1. Στόχοι Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

Οι γενικοί στόχοι που θέτει η κείμενη νομοθεσία είναι: 

 

 Εδραίωση ξεχωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού και 

μετάλλου τουλάχιστον μέχρι το 2015. 

 Διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση συσκευασιών από 70% έως 92% των παραγόμενων 

ποσοτήτων, ανάλογα με το υλικό.  

 Διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση του έντυπου χαρτιού 70% των παραγόμενων 

ποσοτήτων.  

1. Συνολική διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση 65% (τουλάχιστον) των ανακυκλώσιμων ΑΣΑ 

μέχρι το 2020. 

 

Τονίζεται ότι: 

 
1. Τα ανακυκλώσιμα, αποτελούν περίπου το 44% των ΑΣΑ 
2. Οι συσκευασίες, αποτελούν περίπου το 27% των ΑΣΑ 
3. Το έντυπο χαρτί αποτελεί περίπου το 7% των ΑΣΑ 

 

2.3.2. Στόχοι Διαλογής Βιοαποβλήτων 

Επιπλέον για τα βιοαπόβλητα στον ΕΣΔΑ τίθεται έως το 2020, ποσοστό χωριστής συλλογής των 

βιολογικών αποβλήτων κατ’ ελάχιστον 40% του συνολικού βάρους των παραγόμενων βιολογικών 

αποβλήτων. Οι εν λόγω ποσοτικοποιημένοι στόχοι, θα αποτελέσουν την βάση του γενικού 

στρατηγικού σχεδίου αλλά και των προτάσεων διαχείρισης που θα διαμορφωθούν σε επόμενο 

κεφάλαιο. 

 

2.3.3. Συνολικοί Στόχοι ΔσΠ 

Βάσει των παραπάνω, παρουσιάζονται οι επικαιροποιημένοι στόχοι προδιαλογής με ΔσΠ για την 

Περιφέρεια Κρήτης. 
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Πίνακας 2-5: Επικαιροποιημένοι στόχοι προδιαλογής ΑΣΑ, για την Περιφέρεια Κρήτης (2020) 

Π.Ε. / Δήμος Παραγόμενα ΑΣΑ 2020 
(τν) 

Προδιαλεγμένα 
Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα Απόβλητα (τν) 

Λοιπά Προδιαλεγμένα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 9.267 1.451 2.670 512 4.634 
ΓΑΥΔΟΥ  112 18 32 6 56 

ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 2.575 403 742 142 1.287 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ  6.008 941 1.731 332 3.004 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ  11.880 1.860 3.423 656 5.940 
ΣΦΑΚΙΩΝ 1.202 188 346 66 601 

ΧΑΝΙΩΝ 63.148 9.889 18.196 3.489 31.574 
ΧΑΝΙΩΝ 94.192 14.750 27.141 5.205 47.096 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 34.596 5.418 9.969 1.912 17.298 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 7.656 1.199 2.206 423 3.828 
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4.877 764 1.405 269 2.439 

ΑΜΑΡΙΟΥ 3.482 545 1.003 192 1.741 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1.070 168 308 59 535 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 51.681 8.093 14.892 2.856 25.840 
ΒΙΑΝΝΟΥ 3.178 498 916 176 1.589 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 7.883 1.234 2.271 436 3.941 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 16.912 2.648 4.873 934 8.456 

ΦΑΙΣΤΟΥ 13.369 2.094 3.852 739 6.684 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 95.743 14.993 27.588 5.290 47.871 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 32.920 5.155 9.486 1.819 16.460 
ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 9.985 1.564 2.877 552 4.992 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 8.303 1.300 2.392 459 4.151 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 188.292 29.486 54.255 10.404 94.146 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.533 240 442 85 766 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21.588 3.381 6.220 1.193 10.794 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 16.606 2.600 4.785 918 8.303 
ΣΗΤΕΙΑΣ 11.544 1.808 3.326 638 5.772 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 51.271 8.029 14.773 2.833 25.635 
ΣΥΝΟΛΟ 385.435 60.359 111.061 21.297 192.718 

 
  



ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) 

Ιούνιος 2016 Σελίδα | 28 

Πίνακας 2-6: Επικαιροποιημένοι στόχοι προδιαλογής ΑΣΑ, για την Περιφέρεια Κρήτης (2025) 

Π.Ε. / Δήμος Παραγόμενα ΑΣΑ 2025 
(τν) 

Προδιαλεγμένα 
Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα Απόβλητα (τν) 

Λοιπά Προδιαλεγμένα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 9.740 1.525 2.807 538 4.870 
ΓΑΥΔΟΥ  116 18 33 6 58 

ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 2.706 424 780 150 1.353 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ  6.314 989 1.819 349 3.157 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ  12.486 1.955 3.598 690 6.243 
ΣΦΑΚΙΩΝ 1.263 198 364 70 632 

ΧΑΝΙΩΝ 66.369 10.393 19.124 3.667 33.185 
ΧΑΝΙΩΝ 98.995 15.503 28.525 5.470 49.497 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 36.361 5.694 10.477 2.009 18.180 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 8.046 1.260 2.319 445 4.023 
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5.126 803 1.477 283 2.563 

ΑΜΑΡΙΟΥ 3.659 573 1.054 202 1.830 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1.125 176 324 62 562 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 54.317 8.506 15.651 3.001 27.159 
ΒΙΑΝΝΟΥ 3.340 523 962 185 1.670 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 8.285 1.297 2.387 458 4.142 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 17.775 2.784 5.122 982 8.887 

ΦΑΙΣΤΟΥ 14.051 2.200 4.049 776 7.025 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 100.627 15.758 28.995 5.560 50.313 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 34.599 5.418 9.970 1.912 17.299 
ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 10.494 1.643 3.024 580 5.247 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 8.727 1.367 2.515 482 4.363 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 197.896 30.991 57.023 10.935 98.948 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.611 252 464 89 806 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22.689 3.553 6.538 1.254 11.344 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 17.453 2.733 5.029 964 8.727 
ΣΗΤΕΙΑΣ 12.500 1.958 3.602 691 6.250 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 54.253 8.496 15.633 2.998 27.126 

ΣΥΝΟΛΟ 405.461 63.495 116.832 22.404 202.731 

 

 

Οι αναλυτικοί στόχοι ανά ρεύμα αποβλήτων για το 2020, περιγράφονται ακολούθως: 
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Πίνακας 2-7: Αναλυτικοί στόχοι ανά ρεύμα αποβλήτων (2020) 

Ρεύμα ΑΣΑ Παραγωγή 
ΔσΠ Προς Κεντρικές Μονάδες 

(ως σύμμεικτα ΑΣΑ) Ανάκτηση σε Κεντρικές Μονάδες5 ΧΥΤΑ ΒΑΑ 

Ποσοστό6 Ποσότητα Ποσότητα Ποσοστό Ποσότητα Ποσοστό Ποσότητα Ποσότητα 

Βιοαπόβλητα 150.898 40% 60.359 90.539 40% 60.359 20% 30.180 30.180 

          Χαρτί-Χαρτόνι Συσκευασίας 19.195 92% 17.659 1.536 4% 768 4% 768 768 
Χαρτί Έντυπο 26.903 70% 18.832 8.071 10% 2.690 20% 5.381 5.381 
Πλαστικά Συσκευασίας 45.481 70% 31.837 13.644 10% 4.548 20% 9.096   
Γυαλί  Συσκευασίας 19.503 70% 13.652 5.851 10% 1.950 20% 3.901   
Μέταλλα Συσκευασίας 15.263 70% 10.684 4.579 10% 1.526 20% 3.053   
Ξύλο Συσκευασίας 6.051 80% 4.841 1.210 10% 605 10% 605   
Λοιπά Ανακυκλώσιμα 38.466 35% 13.556 24.911 20% 7.501 45% 17.410   

   
(*) 

      Υπόλοιπα 63.674 34% 21.297 42.377 20% 12.566 47% 29.811 14.400 

ΣΥΝΟΛΟ 385.435   192.717 192.718   92.514   100.203   
100,00%   50,00%     24,00%   26,00%   

(ΒΑΑ) 
227.754            50.728 

        
22,27% 

*Άθροισμα = 111.061 
(65% επι των παραγόμενων)  

 
Συνεπώς περίπου 192.718 τόνοι σύμμεικτων ΑΣΑ θα οδηγούνται προς επεξεργασία σε κεντρικές μονάδες. Στις μονάδες σύμμεικτων ΑΣΑ θα πρέπει να γίνεται επιπλέον 
αθροιστικά ανάκτηση/ανακύκλωση τουλάχιστον 92.514, νούμερο το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 48% των εισερχομένων ΑΣΑ. Επίσης, από τον παραπάνω Πίνακα 
προκύπτει ότι προς ταφή αναμένεται να καταλήγουν 50.728 τόνοι ΒΑΑ (22,27% της παραγωγής των ΒΑΑ). Συνεπώς ο στόχος εκτροπής είναι 100%-22,27% = 77,73% της 
παραγωγής των ΒΑΑ.  

 
5 Η ανάκτηση των επιμέρους ρευμάτων στις μονάδες δύναται να είναι διαφορετική από τα αναφερόμενα στον πίνακα, αρκεί να επιτυγχάνονται οι συνολικοί στόχοι ταφής και εκτροπής ΒΑΑ 

και οι ελάχιστοι  επιμέρους στόχοι ανά ρεύμα (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα). 
6 Όλα τα αναφερόμενα ποσοστά είναι επί των παραγόμενων ποσοτήτων 
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Οι αναλυτικοί στόχοι ανά ρεύμα αποβλήτων για το 2025, περιγράφονται ακολούθως: 

Πίνακας 2-8: Αναλυτικοί στόχοι ανά ρεύμα αποβλήτων (2025) 

Ρεύμα ΑΣΑ Παραγωγή 
ΔσΠ Προς Κεντρικές Μονάδες 

(ως σύμμεικτα ΑΣΑ) Ανάκτηση σε Κεντρικές Μονάδες7 ΧΥΤΑ ΒΑΑ 

Ποσοστό8 Ποσότητα Ποσότητα Ποσοστό Ποσότητα Ποσοστό Ποσότητα Ποσότητα 

Βιοαπόβλητα 158.738 40% 63.495 95.243 40% 63.495 20% 31.748 31.748 

          Χαρτί-Χαρτόνι Συσκευασίας 20.192 92% 18.577 1.615 4% 808 4% 808 808 
Χαρτί Έντυπο 28.301 70% 19.811 8.490 10% 2.830 20% 5.660 5.660 
Πλαστικά Συσκευασίας 47.844 70% 33.491 14.353 10% 4.784 20% 9.569   
Γυαλί  Συσκευασίας 20.516 70% 14.361 6.155 10% 2.052 20% 4.103   
Μέταλλα Συσκευασίας 16.056 70% 11.239 4.817 10% 1.606 20% 3.211   
Ξύλο Συσκευασίας 6.366 80% 5.093 1.273 10% 637 10% 637   
Λοιπά Ανακυκλώσιμα 40.465 35% 14.260 26.205 20% 7.891 45% 18.314   

   
(*) 

      Υπόλοιπα 66.982 34% 22.404 44.579 20% 13.219 47% 31.360 15.148 

ΣΥΝΟΛΟ 
405.461   202.730 202.731   97.321   105.410   
100,00%   50,00% 

 
  24,00%   26,00%   

(ΒΑΑ) 
239.587            53.364 

        
22,27% 

*Άθροισμα = 116.832 
(65% επι των παραγόμενων)  

 

Συνεπώς περίπου 202.731 τόνοι σύμμεικτων ΑΣΑ θα οδηγούνται προς επεξεργασία σε κεντρικές μονάδες. Στις μονάδες σύμμεικτων ΑΣΑ θα πρέπει να γίνεται επιπλέον 

αθροιστικά ανάκτηση/ανακύκλωση τουλάχιστον 97.321, νούμερο το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 48% των εισερχομένων ΑΣΑ. Επίσης, από τον παραπάνω Πίνακα 

προκύπτει ότι προς ταφή αναμένεται να καταλήγουν 53.364 τόνοι ΒΑΑ (22,27% της παραγωγής των ΒΑΑ). Συνεπώς ο στόχος εκτροπής είναι 100%-22,27% = 77,73% της 

παραγωγής των ΒΑΑ. 

 
7 Η ανάκτηση των επιμέρους ρευμάτων στις μονάδες δύναται να είναι διαφορετική από τα αναφερόμενα στον πίνακα, αρκεί να επιτυγχάνονται οι συνολικοί στόχοι ταφής και εκτροπής ΒΑΑ 

και οι ελάχιστοι  επιμέρους στόχοι ανά ρεύμα (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα). 
8 Όλα τα αναφερόμενα ποσοστά είναι επί των παραγόμενων ποσοτήτων 
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Επιπλέον τονίζεται ότι, (όπως αναφέρεται και στην σελ. 23 της παρούσης), τα «Λοιπά 

Ανακυκλώσιμα» περιλαμβάνουν τις κατηγορίες:  

• Πλαστικά Λοιπά (μη συσκευασίες)  

• Μέταλλα Λοιπά (μη συσκευασίες)  

• Γυαλιά Λοιπά (μη συσκευασίες)  

• Δ-Υ-Λ Λοιπά 

 

Τα ανακυκλώσιμα αυτά θα συλλέγονται από το δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων και από τα 

Πράσινα Σημεία. 

 

Τα «Υπόλοιπα» περιλαμβάνουν τις κατηγορίες:  

• Χαρτί λοιπά (μη ανακυκλώσιμα) 

• Λοιπά (ογκώδη, αδρανή, μικρές ποσότητες ΑΗΗΕ, λαμπτήρες, μπαταρίες, ΜΠΕΑ κ.λπ.) 

 

Τα ανακυκλώσιμα αυτά θα συλλέγονται κυρίως από το δίκτυο συλλογής των Πράσινων Σημείων, και 

από τα δίκτυα συλλογής των αντίστοιχων ΣΕΔ. 

 

Τα ποσοστά ΔσΠ για τα ρεύματα 

 Χαρτί-Χαρτόνι Συσκευασίας 

 Χαρτί Έντυπο 

 Πλαστικά Συσκευασίας 

 Γυαλί  Συσκευασίας 

 Μέταλλα Συσκευασίας 

 Ξύλο Συσκευασίας 

ορίζονται από τον ΕΣΔΑ.  

 

Επιπλέον, το ποσοστό ΔσΠ για το ρεύμα "Λοιπά Ανακυκλώσιμα" ορίζεται 35%, έτσι ώστε να 

προκύπτει το  συνολικό ποσοστό 65% για τα ανακυκλώσιμα που αναφέρει ο ΕΣΔΑ (το άθροισμα 

φαίνεται και στην πορτοκαλή περιοχή των άνωθεν πινάκων). 
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2.4. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται μια γενική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στον 

τομέα της Διαχείρισης των ΑΣΑ στους Δήμους. 

 

Πίνακας 2-9: Γενική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της Διαχείρισης των ΑΣΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 Δυσκολία αποκομιδής και διαχείρισης 
συγκεκριμένων ρευμάτων αποβλήτων (π.χ. 
ογκώδη απόβλητα). 

 Γενικότερη δυσχερής οικονομική κατάσταση 
των Δήμων που τους απαγορεύει την ορθή 
λειτουργία της ανακύκλωσης 

 Χαμηλή συμμετοχής των δημοτών στην 
ανακύκλωση και έλλειψη οργανωμένης 
ενημέρωσης. 

 Γενικότερη έλλειψη προσωπικού 

 Υστέρηση στην εφαρμογή προγραμμάτων 
ΔσΠ  για τη συλλογή βιοαποβλήτων.  Αραιοκατοικημένες περιοχές. 

  Σημαντικό τμήμα του στόλου των Δήμων είναι 
ανενεργό και παλαιωμένο 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Λειτουργία 2 μονάδων αξιοποίησης 
αποβλήτων (ΕΜΑΚ Χανίων και Μονάδα 
Ηρακλείου) και ενός ΚΔΑΥ (Ηρακλείου). 

 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από προγράμματα 
/ λοιπά χρηματοδοτικά μέσα. 

 Ύπαρξη διαφόρων ΣΜΑ για την οικονομική 
μεταφορά του υπολείμματος 

 Διερεύνηση συνεργασιών με όμορους 
Δήμους. 

 Προώθηση πρακτικών ανακύκλωσης και 
ανάκτησης μέσα από την εφαρμογή 
ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου διαχείρισης 
απορριμμάτων με έμφαση στην προδιαλογή. 

 Δημιουργία πράσινων σημείων για την 
ενίσχυση της προδιαλογής 

 Αξιοποίηση (με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο) 
του υφιστάμενου δικτύου μπλε κάδων.  

 Οργανωμένοι ΦοΔΣΑ  

 

Πια αναλυτικά για τους περισσότερους Δήμους αναφέρονται τα κάτωθι: 

• Η διαχρονική απουσία επενδύσεων στον τομέα αποκομιδής των απορριμμάτων έχει 

συσσωρεύσει σημαντικά και πιεστικά προβλήματα στον τομέα της καθαριότητας. 

• Υπάρχει σημαντική έλλειψη προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας, με αποτέλεσμα να μην 

λειτουργεί σωστά το πρόγραμμα ανακύκλωσης. 

• Η τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας οδηγεί σε μεγάλη εποχικότητα στην παραγωγή των ΑΣΑ. 

• Η συμμετοχή των δημοτών στην ανακύκλωση είναι προβληματικά χαμηλή. Η ενημέρωση των 

δημοτών για την ανακύκλωση είναι προβληματικά ελλιπής και υπάρχει μεγάλη ανάγκη σταθερής 

και διαρκούς ενημέρωσης/στήριξης. Αποτέλεσμα είναι η χαμηλή συλλογή ανακυκλώσιμων και η 

χαμηλή ποιότητα των συλλεγόμενων στους μπλε κάδους, μιας και ένα σημαντικό ποσοστό 

καταλήγει στους ΧΥΤΑ. 
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Άμεσα θα πρέπει να δρομολογηθούν τα κάτωθι: 

1. Δημιουργία επαρκούς δικτύου κάδων συλλογής στερεών αποβλήτων, με στόχο τη διαλογή 

αυτών στην πηγή (π.χ. διαθεσιμότητα ενιαίου ή διαφορετικών κάδων για πλαστικό, χαρτί, 

γυαλί, μέταλλα, βιοαπόβλητα), αποβλέποντας στη μείωση κατά το δυνατόν της ποσότητας 

των σύμμεικτων. 

2. Δημιουργία πράσινων σημείων για την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών 

3. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αναγκαιότητα και τις δυνατότητες 

περιορισμού της παραγωγής και της ορθής διαχείρισης των παραγόμενων στερεών 

αποβλήτων. 

4. Επίσης σημαντική είναι η εξέταση – μελέτη εξεύρεσης σύγχρονου τρόπου τιμολογιακής 

πολιτικής με οικονομοτεχνικούς όρους (π.χ. πληρώνω όσο πετάω) και η πιλοτική εφαρμογή 

της, ώστε να αποτελέσει εργαλείο παρακίνησης και ενθάρρυνσης των δημοτών στην 

ανακύκλωση και προδιαλογή των αποβλήτων τους. 

 

Επίσης είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι Δήμοι 

σήμερα σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν ούτε για την ορθή διαδικασία συλλογής και 

εναπόθεσης των σύμμεικτων απορριμμάτων. Προβλέπεται λοιπόν από δύσκολη έως αδύνατη 

οποιαδήποτε υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων χωρίς πόρους και 

υποδομές. 

 

Συνεπώς γίνεται κατανοητό ότι τα ΤΣΔΑ που εκπονήθηκαν, αλλά και ο στρατηγικός σχεδιασμός σε 

επίπεδο Περιφέρειας, θα είναι εφικτό να υλοποιηθούν μόνο εάν υπάρξουν και άλλες 

χρηματοδοτικές πηγές εκτός των ανταποδοτικών τελών. 

 

Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου το 80‐90% των προβλεπόμενων επενδύσεων θα πρέπει να 

καλυφθεί από άλλες χρηματοδοτικές πηγές. 

 

 
2.5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ 

Όπως προαναφέρθηκε, τα υφιστάμενα τα έργα διαχείρισης των ΑΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης ανά ΠΕ 

είναι:  

Π.Ε. Ηρακλείου 

(α) Μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων Ηρακλείου 

(β) Κέντρο Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου 

(γ) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ηρακλείου  

(δ) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Μοιρών (χρίζει επισκευών) 

(δ) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ζαρού (χρίζει επισκευών) 

(ε) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Πέρα Γαλήνων 

(στ) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Χερσονήσου 

(ζ) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Καζαντζάκη 
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Π.Ε. Λασιθίου 

(α) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αγίου Νικολάου 

(β) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Σητείας 

(γ) Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) Σητείας 

(δ) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ιεράπετρας (χρίζει επισκευών) 

(ε) Τα ανακυκλώσιμα πάνε στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου  

Επίσης στην Ιεράπετρα έχει αδειοδοτηθεί μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. 

Π.Ε. Ρεθύμνου 

 (α) το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Αμαρίου, στη θέση «Κουλέ Μασχαλιά, Δ.Δ. 

Καλογέρου, Δ. Σιβρίτου και  

 (β) Τα ανακυκλώσιμα πάνε στο ΕΜΑΚ της ΔΕΔΙΣΑ 

Π.Ε. Χανίων 

 (α) το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων 

(β) το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ακρωτηρίου, ο οποίος βρίσκεται εντός του 

ίδιου γηπέδου με το ΕΜΑΚ Χανίων στη θέση Κορακιά στο Δ. Ακρωτηρίου 

 

 
2.6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

2.6.1. Έργα βασικών υποδομών διαχείρισης ΑΣΑ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα τοπικά έργα που προτείνονται στα ΤΣΔΑ κάθε 

Δήμου: 
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Πίνακας 2-10: Προτεινόμενες υποδομές τοπικής διαχείριση αποβλήτων (πλην XYTΥ) ανα Δήμο στην Περιφέρεια Κρήτης  

Π.Ε. / Δήμος 
Οικιακοί - 

Συνοικιακοί 
Κομποστοποιητές 

Κοινοτικοί 
Κομποστοποιητές9 

Μεγάλα 
Πράσινα Σημεία 

Δορυφορικά 
Πράσινα Σημεία / 

ΚΑΕΣΔΙΠ 
ΣΜΑ/Υ 

Μονάδα επεξεργασίας 
πράσινων αποβλήτων - 

γεωργικών 
υπολειμμάτων 

Δήμοι που φιλοξενούν / 
θα φιλοξενούν μονάδες 

κεντρικού 
ενδιαφέροντος10 

ΧΑΝΙΩΝ        

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 50 - 100 1 1 3 1   

ΓΑΥΔΟΥ - 2 - 1 (υπο κατασκευή) 1 (υπο κατασκευή)   

ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 150 3 1 1 111 1 (Κουντούρα)  

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 200-350 1 1 2 1 1 (προς διερεύνηση)  

ΠΛΑΤΑΝΙΑ 100 - 200 3 - 4 1 4 112   

ΣΦΑΚΙΩΝ 40-80 1  2 113   

ΧΑΝΙΩΝ 100 6 1 7 1  Χ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ        

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 50 - 100 2 2 8 1   

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 40 - 100 1 2 4 1   

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 50 - 100 1 1 4 1   

ΑΜΑΡΙΟΥ 40 - 80 - 1 2   Χ 

ΑΝΩΓΕΙΩΝ - - - 1    

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ        

 
9 Θα μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα εγκατάστασης και άλλης τεχνολογίας (π.χ. παραγωγή βιοκαυσίμων), η οποία θα καλύπτει της ανάγκες του Δήμου. 
10 Οι μονάδες αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά σε ακόλουθη ενότητα. 
11 Έχει ήδη πραγματοποιηθεί από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) η παραχώρηση του κινητού εξοπλισμού 
12 Στο Δήμο υπάρχει μικρός σταθμός μεταφόρτωσης για τα πράσινα και τα ογκώδη απορρίμματα. Κρίνεται σκόπιμο όπως υπάρξει συνεργασία μεταξύ των Δήμων Πλατανιά και Χανίων ώστε ο 

σταθμός να επεκταθεί για να δέχεται και τις υπόλοιπες ροές ΑΣΑ. Εναλλακτικά, πάλι συνεργατικά μεταξύ των δύο όμορων Δήμων, προτείνεται η εύρεση και χωροθέτηση νέου κατάλληλου 
χώρου για ΣΜΑ, στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Πλατανιά και Νέας Κυδωνίας. 

13 Έχει ήδη πραγματοποιηθεί από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) η παραχώρηση του κινητού εξοπλισμού 



ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) 

Ιούνιος 2016 Σελίδα | 36 

Π.Ε. / Δήμος 
Οικιακοί - 

Συνοικιακοί 
Κομποστοποιητές 

Κοινοτικοί 
Κομποστοποιητές9 

Μεγάλα 
Πράσινα Σημεία 

Δορυφορικά 
Πράσινα Σημεία / 

ΚΑΕΣΔΙΠ 
ΣΜΑ/Υ 

Μονάδα επεξεργασίας 
πράσινων αποβλήτων - 

γεωργικών 
υπολειμμάτων 

Δήμοι που φιλοξενούν / 
θα φιλοξενούν μονάδες 

κεντρικού 
ενδιαφέροντος10 

ΒΙΑΝΝΟΥ 70- 100  1 1 1 1  

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 50-100 1 1 5 1   

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 40-50 - 4 8 1   

ΦΑΙΣΤΟΥ 200-400 - 2 2 2 (αναβάθμιση) 1  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.000 2 1 6   Χ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ - - 1 3 1  Χ 
ΑΡΧΑΝΩΝ 

ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 500 24 - 3 114  Χ 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ - - 1 3 115   

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
    

   

ΟΡ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - - - 1    

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 500 - 1 3 116   

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - - 2 2 217 1 Χ 

ΣΗΤΕΙΑΣ - - 1 3   Χ 

 
14 Σύμφωνα με το ΤΣΔΑ του Δήμου, ο ΣΜΑ προτείνεται να εγκατασταθεί πλησίον της ΕΕΛ Πύργου 
15 Σύμφωνα με το ΤΣΔΑ του Δήμου, ο ΣΜΑ μελετάται να εγκατασταθεί σε γήπεδο στην θέση "Σαραφάλη Μάνδρα" εκτός οικισμού Αρκαλοχωρίου 
16 Υφίσταται Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων (ΣΜΑΥ) στο χώρο του ΧΥΤΑ. Όπως προβλέπεται από τον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑΚ, με τον κορεσμό του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου τα ΑΣΑ που 

δεν δύναται να αξιοποιηθούν περεταίρω θα οδηγηθούν στον ΧΥΤΥ Χερσονήσου και τα ανακυκλώσιμα στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να κατασκευαστεί Σταθμός 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων για την μεταφορά τους στη Χερσόνησο. Επίσης ο Σταθμός Μεταφόρτωσης των Ανακυκλώσιμων Υλικών που ήδη υφίσταται πρέπει να εκσυγχρονιστεί 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της διασποράς τους στο περιβάλλον. 

17 Αναβάθμιση του υφιστάμενου και δημιουργία ενός (1) επιπλέον 
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Όλα τα παραπάνω έργα τοπικής διαχείρισης θεωρούνται αποδεκτά. Επίσης προτείνεται να 

υλοποιηθούν και όλοι οι ΣΜΑ/ΣΜΑΥ που προβλέπονται στα ΤΣΔΑ, με το σκεπτικό ότι μειώνονται τα 

οικονομικά και περιβαλλοντικά κόστη μεταφοράς. 

 

Επιπλέον σύμφωνα με τα ΤΣΔΑ ισχύουν τα κάτωθι: 

 
• Στο Δήμο Αγίου Νικολάου, έχει πραγματοποιηθεί μία μελέτη για την δημιουργία μικρής 

μονάδας αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων 

(κομποστοποίηση). Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑΚ, τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα 

του Δήμου θα οδηγούνται στην μονάδα της Χερσονήσου. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα 

μπορούσε να προχωρήσει σε κατασκευή μονάδας προδιαλεγμενων βιοαποβλήτων εάν η 

ΔσΠ ξεπεράσει τα εκτιμώμενα ποσοστά (40%) και υπάρξει η ανάγκη επεξεργασίας 

μεγαλύτερων ποσοτήτων. Αυτό θα κριθεί μετά από συνεννόηση με όλους του αρμόδιους 

φορείς. 
 

• Στο Δήμο Ηρακλείου η Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΑ), στην οποία γίνεται 

μόνο απομάκρυνση μετάλλων και βασική ξήρανση, θα μετατραπεί σε Μονάδα 

Επεξεργασίας και Αξιοποίησης Απορριμμάτων (ΜΕΑ). Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της 

ΜΕΑ θα γίνει με βάση τις σύγχρονες πρακτικές για την επεξεργασία των ΑΣΑ και θα λάβει 

υπόψη όλες τις τοπικές παραμέτρους και ιδιαιτερότητες. Η επιλογή της τεχνολογίας με 

βάση την οποία θα λειτουργεί η ΜΕΑ, όπως και ο επακόλουθος επανασχεδιασμός και 

αναβάθμισή της, θα γίνει μετά από κατάλληλη μελέτη η οποία θα εκπονηθεί από το Δήμο 

Ηρακλείου ή τον αντίστοιχο Φορέα Διαχείρισης. 

 
• Επίσης στο Δήμο Ηρακλείου, οι ποσότητες των προδιαλεγμένων οργανικών του Δήμου 

αναμένεται να αυξηθούν, πέραν της ποσότητας που αναμένεται να μεταφέρεται στη 

μονάδα Χερσονήσου, οπότε δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο Ηρακλείου δημιουργίας 

σχετικών υποδομών επεξεργασίας για την ποσότητα αυτή. 
 

• Προτείνεται να διερευνηθεί σε Διαδημοτικό επίπεδο η δυνατότητα εγκατάστασης μικρής 

μονάδας κομποστοποίησης ή άλλης τεχνολογίας (π.χ. παραγωγή βιοκαυσίμων), η οποία θα 

καλύπτει της ανάγκες του Δήμου Ανωγείων σε συνεργασία με τη Δ.Ε. Ζωνιανών και Τ.Κ. 

Αξού του Δήμου Μυλοποτάμου, όπου το κόστος μεταφορικών προς την περιοχή του ΧΥΤΑ 

Αμαρίου είναι αυξημένο. Η μονάδα υπολογίζεται ότι θα πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται 

κατ' ελάχιστον 300 τόνους / έτος. 
 

• Αναφορικά με την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων και γεωργικών υπολειμμάτων, 

προτείνονται μονάδες στις περιοχές Κουντούρα (Δήμου Καντάνου - Σελίνου), στην ευρύτερη 

περιοχή της Μεσσαράς (εφόσον δεν καλύπτεται η επεξεργασία από ιδιωτικές μονάδες) και 

στην Ιεράπετρα. Επίσης προτείνεται να δημιουργηθεί αντίστοιχη μονάδα στο Δήμο Βιάννου 

και να διερευνηθεί η εγκατάσταση μίας μονάδας στην περιοχή Κισσάμου. 
 

• Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι στο Δήμο Γαύδου, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία 

στη θαλάσσια μεταφορά των αποβλήτων, οι ποσότητες που παράγονται είναι πάρα πολύ 

μικρές και το ΕΜΑΚ Χανίων βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση από το Δήμο, προτείνεται: 

 Η εντατικοποίηση της ΔσΠ όλων των ρευμάτων, και  
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 η δημιουργία ενός μικρού ΧΥΤΥ ο οποίος θα δέχεται το υπόλειμμα, έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η κοστοβόρα και τεχνικά πολύ δύσκολη μεταφορά του στο ΕΜΑΚ Χανίων. 

Ακόμα και αν η ΔσΠ παραμείνει στο 50%, οι 31 τόνοι που θα έπρεπε να εκτραπούν πριν την 

ταφή είναι αμελητέες ποσότητες σε σχέση με την παραγωγή στην Περιφέρεια Κρήτης, και 

δεν πρόκειται να επηρεάσουν τους στόχους σε Περιφερειακό επίπεδο. Σε περίπτωση όπου 

δεν είναι εφικτή η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΥ, τα υπολείμματα θα 

μεταφέρονται  στο ΕΜΑΚ Χανίων μέσω του ΣΜΑ. 

 
Αναφορικά με τις μονάδες επεξεργασίας κεντρικού ενδιαφέροντος όπως αναφέρονται στον 

εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑΚ (2013) παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα και εικόνες. 
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Πίνακας 2-11: Μονάδες του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑΚ (2013) 

Ρεύμα \ Π.Ε. Π.Ε. Χανίων Π.Ε. Ρεθύμνης Π.Ε. Ηρακλείου 
Π.Ε. Λασιθίου 

Δ. Αγ. Νικολάου & Ορ. 
Λασιθίου Υπόλοιπη Π.Ε. 

Προδιαλεγμένα Οργανικά, 
τόνοι 

ΕΜΑΚ Χανίων 
13.300 τν 

Μονάδα Αμαρίου 
7.300 τν 

Μονάδα Καζαντζάκη / 
Αστερουσίων 

 Μονάδα Χερσονήσου        

9.100 τν  20.000 τν 
 

Μονάδα Χερσονήσου 
3.400 τν 

 

Μονάδα 
επεξεργασίας 

προδιαλεγμένου 
οργανικού 

(Ιεράπετρα) 
4.800 τν 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα 
Συσκευασιών, τόνοι 

ΕΜΑΚ Χανίων 
16.000 τν 

Μονάδα Αμαρίου 
8.800 τν 

ΚΔΑΥ Ηρακλείου 
35.000 τν 

ΚΔΑΥ Ηρακλείου 
4.100 τν 

Μονάδα Σητείας 
5.600 τν 

Σύμμεικτα ΑΣΑ, τόνοι ΕΜΑΚ Χανίων 
64.400 τν 

Μονάδα Αμαρίου 
35.600 τν 

Μονάδα στο 
Κεντρικό ή Δυτικό 

μέρος της Π.Ε. 

Μονάδα 
Προεπεξεργασίας 

Ηρακλείου 
Μονάδα Χερσονήσου 

34.000 τν 75.000 τν 32.100 τν 
 

Μονάδα Χερσονήσου 
16.500 τν 

Μονάδα Σητείας 
22.900 τν 

Ελάχιστοι ΣΜΑ/ΣΜΑΥ 

Τουλάχιστον 3 
ΣΜΑ/Υ 

(Σφακιά,Καντάνου -
Σελίνου κλπ) 

ΣΜΑ και 
ΣΜΑΥ Ρεθύμνης Τουλάχιστον 2 νέοι ΣΜΑ/Υ και ΣΜΑ/Υ Ηρακλείου, Μοιρών ΣΜΑ/Υ 

Ιεράπετρας 
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Εικόνα 2-1: Διαχείριση ΑΣΑ σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑΚ (2013) 

 
 
Στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζεται μία συγκριτική αξιολόγηση των δυναμικοτήτων των μονάδων 

που προτείνονται στον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ (2013), σε σχέση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που 

αναφέρονται στα Τοπικά Σχέδια των Δήμων (2016). 
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Πίνακας 2-12: Συγκριτικός Πίνακας δυναμικότητας Μονάδων (2013 και 2016) 

ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ Προδιαλεγμένα 
Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (τν) 

2016 15.500 28.500 49.500 93.500 

2013 13.300 16.000 64.400 93.700 

     
ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

Προδιαλεγμένα 
Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (τν) 

2016 8.500 15.700 27.200 51.400 

2013 7.300 8.800 35.600 51.700 

     
ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Προδιαλεγμένα 

Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (τν) 

2016 26.900 10.000  35.500 72.400 

2013 23.400   48.600 72.000 

     
ΜΟΝΑΔΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Προδιαλεγμένα 

Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (τν) 

2016     50.300 50.300 

2013     75.000 75.000 

     
ΜΟΝΑΔΑ 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
Προδιαλεγμένα 

Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (τν) 

2016 4.700     4.700 

2013 4.800     4.800 

     
ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 

Προδιαλεγμένα 
Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (τν) 

2016   8.600 15.000 23.600 

2013   5.600 22.900 28.500 

     
ΚΔΑΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Προδιαλεγμένα 

Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (τν) 

2016   54.100   54.100 

2013   39.100   39.100 

     
ΜΟΝΑΔΑ ΠΕ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Προδιαλεγμένα 
Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (τν) 

2016     28.000 28.000 

2013     34.000 34.000 

     
ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 
Προδιαλεγμένα 

Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (τν) 

2016 7.900     7.900 

2013 9.100     9.100 
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε τα εξής: 

 

 Ο εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑΚ (2013) προέβλεπε υψηλή διαλογή στην πηγή (πχ στα βιοαπόβλητα 35%), 

και σε γενικές γραμμές, οι στόχοι που θέτονται από το νέο ΕΣΔΑ δεν αποκλίνουν από αυτούς που 

ήδη ισχύουν. 

 Στην ΠΕ Χανίων, στο ΕΜΑΚ η συνολική δυναμικότητα παραμένει πρακτικά η ίδια. Η διαφορά 

έγκειται μόνο στο γεγονός ότι κάποιες ποσότητες ΑΣΑ αναμένεται να μετατοπιστούν από την 

γραμμή συμμείκτων στη γραμμή διαλογής προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων. 

 Ομοίως συμβαίνει και στην ΠΕ Ρεθύμνης, στην προτεινόμενη μονάδα στο Αμάρι. 

 Στο Δήμο Ηρακλείου η Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΑ), στην οποία γίνεται μόνο 

απομάκρυνση μετάλλων και βασική ξήρανση, θα μετατραπεί σε Μονάδα Επεξεργασίας και 

Αξιοποίησης Απορριμμάτων (ΜΕΑ). Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της ΜΕΑ θα γίνει με βάση τις 

σύγχρονες πρακτικές για την επεξεργασία των ΑΣΑ και θα λάβει υπόψη όλες τις τοπικές 

παραμέτρους και ιδιαιτερότητες. Η επιλογή της τεχνολογίας με βάση την οποία θα λειτουργεί η 

ΜΕΑ, όπως και ο επακόλουθος επανασχεδιασμός και αναβάθμισή της, θα γίνει μετά από 

κατάλληλη μελέτη η οποία θα εκπονηθεί από το Δήμο Ηρακλείου ή τον αντίστοιχο Φορέα 

Διαχείρισης. 

 Επίσης στο Δήμο Ηρακλείου, οι ποσότητες των προδιαλεγμένων οργανικών του Δήμου 

αναμένεται να αυξηθούν, πέραν της ποσότητας που αναμένεται να μεταφέρεται στη μονάδα 

Χερσονήσου, οπότε δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο Ηρακλείου δημιουργίας σχετικών υποδομών 

επεξεργασίας για την ποσότητα αυτή.  

 Η δυναμικότητα της μονάδας Χερσονήσου παραμένει σταθερή. Επίσης, προτείνεται να δέχεται 

και τα προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα18 του Δήμου Χερσονήσου, όπως φαίνεται ότι δύναται να το 

πραγματοποιήσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προμελέτης του έργου.  

 Το ΚΔΑΥ Ηρακλείου αναμένεται σταδιακά να δέχεται περίπου 15.000 περισσότερα 

προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα. 

 Τα σύμμεικτα ΑΣΑ που αναμένεται να καταλήγουν στην μονάδα συμμείκτων που προβλέπεται 

στην κεντρική – δυτική ΠΕ Ηρακλείου (προτείνεται χωροθέτηση στο χώρο του ΧΥΤΑ Ν. 

Καζαντζάκη, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ή στο χώρου του ΧΥΤΑ των Πέρα Γαλήνων), θα 

ελαττωθούν κατά περίπου 6.000 τόνους το έτος.  

 

 Τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα που αναμένεται να καταλήγουν στην μονάδα που προβλέπεται 

να γίνει επίσης στην κεντρική – δυτική ΠΕ Ηρακλείου (χώρος ΧΥΤΑ Ν. Καζαντζάκη, Δήμος Αρχανών 

Αστερουσίων), θα παραμείνουν της τάξης των 8.000 - 10.000 τόνων ετησίων, συνυπολογίζοντας 

και τα πράσινα απόβλητα (φυτικά υπολείμματα και κλαδέματα). 

 Η μονάδα προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην Ιεράπετρα παραμένει ως έχει προβλεφθεί. 

 Στην ΠΕ Λασιθίου, στη προβλεπόμενη μονάδα της Σητείας η συνολική δυναμικότητα παραμένει 

πρακτικά η ίδια (δεδομένου ότι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της μέγιστες ποσότητες 20ετίας 

και να μπορεί να ανταπεξέλθει στην μέγιστη ημερήσια ποσότητα σε περιόδους έντονης 

 
18 Τα προδιαλεγμένα απόβλητα, ανεξάρτητα με τον αριθμό των κάδων που θα υπάρχουν, θα χρειάζεται να 

διαχωρίζονται περαιτέρω μηχανικά, δεδομένου ότι αναμένεται να έχουν προσμίξεις, όπως συμβαίνει και με 
τον υφιστάμενο μπλε κάδο. 
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παραγωγής (αιχμής)). Η διαφορά έγκειται μόνο στο γεγονός ότι κάποιες ποσότητες ΑΣΑ 

αναμένεται να μετατοπιστούν από την γραμμή συμμείκτων στη γραμμή διαλογής 

προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων. 

 

 Περίπου 22.500 τόνοι θα πρέπει να προδιαλέγονται στα Πράσινα Σημεία. 

 
Αναφορικά με τα υφιστάμενα έργα ασφαλούς διάθεσης, έχουν γίνει / προτείνονται οι κάτωθι 

επεκτάσεις:  
 Ο ΧΥΤΥ Ακρωτηρίου, θα δέχεται τα υπολείμματα της ΕΜΑΚ, που θα καλύπτει όλο την Π.Ε. 

Χανίων. Τονίζεται ότι χρίζει άμεσης επέκτασης η οποία έχει δρομολογηθεί και είναι στη 

φάση της απαλλοτρίωσης. 

 Έχει δρομολογηθεί η επέκταση του ΧΥΤΑ Αμαρίου, με προοπτική να δέχεται ΑΣΑ (πλην των 

προδιαλεγμένων αποβλήτων) μέχρι να γίνει η μονάδα, και τα υπολείμματα της 

προτεινόμενης μονάδας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος χώρος όπου θα εγκατασταθεί η 

Μονάδα και ο ΧΥΤΥ είναι ήδη περιορισμένος, πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε να 

διερευνηθεί άλλη θέση χωροθέτησης του επόμενου ΧΥΤ των υπολειμμάτων της Μονάδας, η 

οποία θέση δεν θα έχει σχέση υδρολογικά και οπτικά με τη Δ.Ε. Αρκαδίου, λόγω προστασίας 

του ιστορικού τοπίου. 
 Έχει δρομολογηθεί η επέκταση του ΧΥΤΑ Χερσονήσου, με προοπτική να δέχεται ΑΣΑ (πλην 

των προδιαλεγμένων αποβλήτων) μέχρι να γίνει η μονάδα, και τα υπολείμματα της 

προτεινόμενης μονάδας. 
 Έχει δρομολογηθεί η επέκταση του ΧΥΤΑ Σητείας, με προοπτική να δέχεται ΑΣΑ (πλην των 

προδιαλεγμένων αποβλήτων) μέχρι να γίνει η μονάδα, και τα υπολείμματα της 

προτεινόμενης μονάδας. 
 Επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ/Υ Καζαντζάκη, με προοπτική να δέχεται τα υπολείμματα 

της μονάδας επεξεργασίας της Π.Ε. προδιαλεγμένου οργανικού στο Δ.Δ. Καζαντζάκη και τα 

υπολείμματα της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και Επεξεργασίας της κεντρικής – δυτικής 

περιοχής της ΠΕ, στην περίπτωση που χωροθετηθεί στον ίδιο χώρο. 
 Έχει δρομολογηθεί η επέκταση του ΧΥΤΑ/Υ Πέρα Γαλήνων. 

 
Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι κατά τη διαστασιολόγηση των επεκτάσεων / πιθανών νέων ΧΥΤΑ/Υ θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη και η πιθανή εναπόθεση ιδιωτικών αποβλήτων ή/και άλλων αποβλήτων 

όπως υπολείμματα από μονάδες επεξεργασίας άλλων ρευμάτων. 

2.6.2. Συνοπτική παρουσίαση τελικών προτεινόμενων έργων διαχείρισης ΑΣΑ 

Συνοπτικά τα τελικά προτεινόμενα έργα διαχείρισης ΑΣΑ θα είναι τα εξής: 
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Πίνακας 2-13: Τελικές Προτεινόμενες Κεντρικές Μονάδες Διαχείρισης ΑΣΑ στη Περιφέρεια Κρήτης 

Απόβλητα \ Μονάδα ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΚΔΑΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

Προδιαλεγμένα 
Βιοαπόβλητα (τν) 15.500 8.500 26.900  4.700    7.900 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (τν) 

28.500 15.700* 10.000*   8.600* 54.100   

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 49.500 27.200 35.500 50.300  15.000  28.000  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (τν) 93.500 51.400 72.400 50.300 4.700 23.600 54.100 28.000 7.900 

 

Τονίζεται ότι ο τελικός σχεδιασμός των μονάδων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της μέγιστες ποσότητες 20ετίας, ενώ επιπλέον θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει 

στην μέγιστη ημερήσια ποσότητα σε περιόδους έντονης παραγωγής (αιχμής) κατά την τουριστική περίοδο. Επίσης στις μονάδες επεξεργασίας προδιαλεγμένων 

βιοαποβλήτων, η δυναμικότητα μπορεί να αυξηθεί λόγω προσθήκης ποσοτήτων πράσινων αποβλήτων και κλαδεμάτων, που δεν αποτυπώνονται στα ζυγολόγια 

των ΑΣΑ, διότι λόγω έλλειψης υποδομών, διαχειρίζονται από τους παραγωγούς με παράνομους τρόπους. 

 

*Εναλλακτικά, η επεξεργασία των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων θα δύναται να λαμβάνει χώρα σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις εφαρμόζουν τις 

βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και έχουν κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό (π.χ. πράσινα Σημεία, Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, Μονάδες Επεξεργασίας). Ο 

αρμόδιος Δήμος/ΦοΔΣΑ θα μπορεί να κατευθύνει τις παραγόμενες ποσότητες στις κατάλληλες εγκαταστάσεις, βασιζόμενος στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, και 

έχοντας ως προτεραιότητα την καλύτερη δυνατή επεξεργασία τους σε συνδυασμό με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος για τους πολίτες της 

Περιφέρειας Κρήτης. 
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2.7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

 

Το δίκτυο των κάδων θα πρέπει να έχει μεγάλη πυκνότητα και σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ, να υποδέχεται 

ξεχωριστά το χαρτί/χαρτόνι, το πλαστικό, το γυαλί και τα μέταλλα (υποχρεωτικά από το 2015).  

Επιπλέον ο ΕΣΔΑ αναφέρει "καθιέρωση χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασίας ανά υλικό". 

Σύμφωνα με την ποιοτική σύσταση των αποβλήτων, οι συσκευασίες αποτελούν περίπου το 95% των 

αποβλήτων γυαλιού, το 80% των μετάλλων και το 70% των αποβλήτων πλαστικού. Αντίθετα, το χαρτί 

συσκευασίας είναι περίπου το 25% των αποβλήτων χαρτιού, με το έντυπο χαρτί να είναι περίπου το 

35% των αποβλήτων χαρτιού.  

Συνεπώς είναι λογικό να μην χρειάζεται ξεχωριστός κάδος για συσκευασίες. Αν και υπάρχει ένα 

νομικό κενό για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αυτό αναμένεται γρήγορα να καλυφθεί και οι 

συσκευασίες να ενσωματωθούν  στη διαχείριση των ανακυκλώσιμων.  

Συνολικά, αν συνυπολογίσουμε και τους κάδους βιοαποβλήτων και συμμείκτων, καταλήγουμε με 

ένα σύστημα 6 κάδων (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, βιοαπόβλητα και σύμμεικτα). Σύμφωνα 

με το νέο ΕΣΔΑ και τις οδηγίες του Υ.Π.ΕΝ, αυτό είναι το σύστημα συλλογής που θα πρέπει να 

εφαρμοστεί στην Περιφέρεια σταδιακά μέχρι το 2020. 

 

Παρόλα αυτά, είναι κατανοητό ότι ένα τέτοιο σύστημα δε δύναται να είναι σε όλες τις περιπτώσεις 

τεχνοοικονομικά εφικτό και λειτουργικό, αφού προϋποθέτει την ύπαρξη 6 αντίστοιχων κάδων σε 

κάθε σπίτι, και μεγάλες λειτουργικές δαπάνες συλλογής.  

 

Συνεπώς, εάν κάποιος Δήμος ή ΦοΔΣΑ, δεν δύναται να εδραιώσει ένα σύστημα 6 κάδων για τα 

ΑΣΑ, θα μπορεί να καθιερώσει χωριστή συλλογή σε λιγότερα ρεύματα, εφόσον λάβει εξαίρεση 

από την αρμόδια αρχή, τεκμηριώνοντάς το με περιβαλλοντικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία. 

 

 
2.8. ΑΛΛΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Για τα λοιπά ρεύματα αποβλήτων γίνεται ενδεικτική αναφορά στην παρούσα μελέτη και θα πρέπει 

σταδιακά να γίνουν στοχευμένες μελέτες για την διαχείριση όλων των λοιπών ρευμάτων, 

σύμφωνα με τους στόχους που αναφέρονται στο ΕΣΔΑ και παρουσιάζονται στα Κεφάλαια 4 και 6. 

 

Ειδικά για τα γεωργικά απόβλητα, σε πρώτη φάση πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες 

μονάδες επεξεργασίας γεωργικών υπολειμμάτων στην Ιεράπετρα, στην ευρύτερη περιοχή της 

Μεσσαράς  και στην Κουντούρα (Δήμος Καντάνου-Σελίνου). Παράλληλα, θα πρέπει να μελετηθούν 

και οι περιπτώσεις των μονάδων επεξεργασίας γεωργικών αποβλήτων στους Δήμους Βιάννου και 

Κισσάμου. Η δυναμικότητα των μονάδων αυτών θα προκύψει από στοχευμένη μελέτη κατά την 

ωρίμανση των έργων. 
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2.9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από όλα τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι:  

 

Οι αλλαγές που προέκυψαν από την ενσωμάτωση των ΤΣΔΑ των Δήμων στον ΠΕΣΔΑΚ, οδηγούν σε 

έναν βελτιωμένο σχεδιασμό, όχι μόνο περιβαλλοντικά αλλά και κοινωνικά και οικονομικά (με 

γνώμονα την ανακύκλωση και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας), χωρίς να επηρεάζουν ουσιαστικά 

τον γενικότερο σχεδιασμό των μονάδων που προβλέπονταν στην απόφαση του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ 

(2013).  

 

Συμπερασματικά η ενσωμάτωση: 

 

 Οδηγεί σε ελαφρώς μεγαλύτερα ποσοστά ΔσΠ αποβλήτων, το οποίο αναμένεται να έχει 

μόνο θετικά αποτελέσματα στο περιβάλλον. 

 Οδηγεί σε βελτιωμένο σχεδιασμό, όχι μόνο περιβαλλοντικά αλλά και ως προς τη 

χωροθέτηση, και κοινωνικά και οικονομικά (με γνώμονα την ανακύκλωση και τις αρχές της 

κυκλικής οικονομίας). 

 Δεν αλλάζει τον σχεδιασμό των εγκεκριμένων Μονάδων Αμαρίου, Χερσονήσου, Ιεράπετρας,  
και Σητείας, ενώ οδηγεί σε μείωση της δυναμικότητας της μονάδας Ηρακλείου. 

Επίσης: 

 

 Η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Επεξεργασίας στις Δυτικές και Νότιες Περιοχές της ΠΕ 

Ηρακλείου πιθανώς θα δημιουργηθεί στην περιοχή του ΧΥΤΑ στο Δήμο Αρχανών 

Αστερουσίων (Δ.Δ. Καζαντζάκη) ή στην περιοχή του ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων. Και στις δύο 

εναλλακτικές μηδενίζονται τις αντιδράσεις και καθυστερήσεις για νέα χωροθέτηση. 

 Προβλέπεται νέος ΧΥΤΥ με προδιαγραφές μικρού ΧΥΤΥ στο Δήμο Γαύδου. 

 Στο Δήμο Ηρακλείου η Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΑ), στην οποία γίνεται 

μόνο απομάκρυνση μετάλλων και βασική ξήρανση, θα μετατραπεί σε Μονάδα 

Επεξεργασίας και Αξιοποίησης Απορριμμάτων (ΜΕΑ). Επίσης στο Δήμο Ηρακλείου, οι 

ποσότητες των προδιαλεγμένων οργανικών του Δήμου αναμένεται να αυξηθούν, πέραν της 

ποσότητας που αναμένεται να μεταφέρεται στη μονάδα Χερσονήσου, οπότε δίνεται η 

δυνατότητα στο Δήμο Ηρακλείου δημιουργίας σχετικών υποδομών επεξεργασίας για την 

ποσότητα αυτή.  
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3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τις Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει 

έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται Βόρεια από το Κρητικό Πέλαγος και 

Νότια από το Λιβυκό Πέλαγος. Στην Περιφέρεια Κρήτης, εκτός της νήσου Κρήτης, ανήκουν επίσης και 

αρκετά μικρά νησιά, όπως η Γαύδος, η Ντία, το Κουφονήσι, το Γαϊδουρονήσι ή Χρυσή, οι Διονυσάδες, 

η Σπιναλόγκα και το Παξιμάδι, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι ακατοίκητα. Η Κρήτη βρίσκεται 

περίπου 160 km νότια της ελληνικής ηπειρωτικής χώρας, νότια του Αιγαίου πελάγους και βόρεια του 

Λιβυκού. Είναι το μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα και το δεύτερο μεγαλύτερο της ανατολικής 

Μεσογείου μετά την Κύπρο. Έχει συνολική έκταση 8.335 km
2 και καλύπτει το 6,3% της συνολικής 

έκτασης της χώρας. Έχει μήκος 260 km και ποικίλλει στο πλάτος, ενώ η ακτογραμμή της παρουσιάζει 

βαθύ γεωγραφικό διαμελισμό με πάνω από 1.000 km ακτών.  

 

Η Περιφέρεια Κρήτης το 2001 (απογραφή του 2001 της ΕΛ.ΣΤΑΤ) είχε μόνιμο πληθυσμό 594.368
19, 

και πραγματικό πληθυσμό 601.131 κατοίκους, ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής 

του 2011, η Περιφέρεια έχει 623.065 μόνιμο πληθυσμό, σημειώνοντας μία αύξηση περίπου 4,8%. 

Επιπλέον, κατά μέσο όρο τα τελευταία έτη οι διανυκτερεύσεις των τουριστών στην Περιφέρεια 

κυμαίνονται περίπου στα 17.000.000. Συνεπώς ο ισοδύναμος πληθυσμός20 την Περιφέρεια Κρήτης 

υπολογίζεται ότι είναι περίπου 670.000 κάτοικοι.  

 

Η Περιφέρεια Κρήτης απαρτίζεται από τέσσερις Π.Ε., οι οποίες είναι η Π.Ε. Ηρακλείου, η Π.Ε. 

Λασιθίου, η Π.Ε. Ρεθύμνου και η Π.Ε. Χανίων και έχει έδρα την πόλη του Ηρακλείου.  

 

Εικόνα 3-1: Γεωγραφική απεικόνιση των Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης 

 
19 Μόνιμος Πληθυσμός: το σύνολο των ατόμων που έχουν ζήσει συνεχώς στον τόπο συνήθους διαμονής τους για 
περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών πριν την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής ή έφθασαν στον τόπο συνήθους 
διαμονής τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία αναφοράς, με την πρόθεση να 
παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον 1 χρόνο (ΕΣΥΕ) 
20 Ισοδύναμος πληθυσμός= (Συνολικές Διανυκτερεύσεις/365)+(μόνιμος πληθυσμός) 

Π.Ε. Ρεθύμνου 

Π.Ε. Χανίων 

Π.Ε. Ηρακλείου Π.Ε. Λασιθίου 
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3.2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Σύμφωνα με τη διοικητική μεταρρύθμιση του Προγράμματος ‘Καλλικράτης’ (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ Α' 

87/07-06-2010), στην Περιφέρεια Κρήτης δημιουργήθηκαν συνολικά 24 Δήμοι και συγκεκριμένα οι 

εξής: 

 

Οι Δήμοι της Π.Ε. Ηρακλείου (συνολικά 8) είναι: 

1. Δήμος Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο και ιστορική έδρα τη Νέα Αλικαρνασσό αποτελούμενος 

από τις Δημοτικές Ενότητες (ΔΕ) α. Ηρακλείου β. Γοργολαΐνης γ. Τεμένους δ. Παλιανής και ε. Νέας 

Αλικαρνασσού. 

2. Δήμος Μαλεβιζίου με έδρα το Γάζι αποτελούμενος από τις ΔΕ α. Γαζίου β. Κρουσώνα και γ. 

Τυλίσου 

3. Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων με έδρα τα Πεζά και ιστορικές έδρες τις Αρχάνες και τον Πύργο 

αποτελούμενος από τις ΔΕ α. Αρχανών β. Νίκου Καζαντζάκη και γ. Αστερουσίων 

4. Δήμος Φαιστού με έδρα τις Μοίρες και ιστορική έδρα το Τυμπάκι αποτελούμενος από τις ΔΕ α. 

Μοιρών β. Τυμπακίου γ. Ζαρού 

5. Δήμος Γόρτυνας με έδρα τους Άγιους Δέκα αποτελούμενος από τις ΔΕ α. Κόφινα β. Αγίας 

Βαρβάρας γ. Γόρτυνας και δ. Ρούβα 

6. Δήμος Χερσονήσου με έδρα τις Γούρνες αποτελούμενος από τις ΔΕ α. Χερσονήσου β. Γουβών γ. 

Μαλλίων και δ. Επισκοπής 

7. Δήμος Μινώα Πεδιάδας με έδρα τον Ευαγγελισμό Καστελλίου και ιστορικές έδρες το Καστέλλι και 

το Αρκαλοχώρι αποτελούμενος από τις ΔΕ α. Αρκαλοχωρίου β. Καστελλίου και γ. Θραψανού 

8. Δήμο Βιάννου 

Οι Δήμοι της Π.Ε. Λασιθίου (συνολικά 4) είναι: 

1. Δήμος Αγίου Νικολάου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και ιστορική έδρα τη Νεάπολη αποτελούμενος 

από τις ΔΕ α. Αγίου Νικολάου β. Νεάπολης και την κοινότητα Βραχασίου 

2. Δήμος Σητείας με έδρα τη Σητεία αποτελούμενος από τις ΔΕ α. Ιτάνου β. Λεύκης και Σητείας 

3. Δήμος Ιεράπετρας με έδρα την Ιεράπετρα αποτελούμενος από τις ΔΕ α. Ιεράπετρας και β. Μακρύ 

Γιαλού 

4. Δήμο Οροπέδιου Λασιθίου 

Οι Δήμοι της Π.Ε. Ρεθύμνου (συνολικά 5) είναι: 

1. Δήμος Ρεθύμνης με έδρα το Ρέθυμνο αποτελούμενος από τις ΔΕ α. Αρκαδίου β. Λαππαίων γ. 

Νικηφόρου Φωκά και δ. Ρεθύμνης 

2. Δήμος Μυλοποτάμου με έδρα το Πέραμα αποτελούμενος από τις ΔΕ α. Γεροποτάμου β. 

Κουλούκωνα και την κοινότητα Ζωνιανών 

3. Δήμος Αμαρίου με έδρα την Αγία Φωτεινή και ιστορική έδρα το Φουρφουρά αποτελούμενος από 

τις ΔΕ α. Σιβρίτου και β. Κουρητών 

4. Δήμος Αγίου Βασιλείου με έδρα το Σπήλι αποτελούμενος από τις ΔΕ α. Λάμπης και β. Φοίνικα 

5. Δήμο Ανωγείων 
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Οι Δήμοι της Π.Ε. Χανίων (συνολικά 7) είναι: 

1. Δήμος Χανίων με έδρα τα Χανιά αποτελούμενος από τις ΔΕ α. Χανίων β. Ελευθερίου Βενιζέλου γ. 

Θερίσσου δ. Νέας Κυδωνίας ε. Σούδας στ. Ακρωτηρίου και ζ. Κεραμίων 

2. Δήμος Αποκορώνου με έδρα τις Βρύσες Αποκορώνου και ιστορική έδρα το Βάμο αποτελούμενος 

από τις ΔΕ α. Φρε β. Βάμου γ. Γεωργιουπόλεως δ. Κρυονέριδας ε. Αρμένων και την κοινότητα Ασή 

Γωνιάς, 

3. Δήμος Πλατανιά με έδρα το Γεράνι αποτελούμενος από τις ΔΕ α. Κολυμβαρίου β. Μουσούρων γ. 

Βουκολιών και δ. Πλατανιά 

4. Δήμος Κισσάμου με έδρα τον Κίσσαμο αποτελούμενος τις ΔΕ α. Κισσάμου β. Μυθήμνης και γ. 

Ινναχωρίου 

5. Δήμος Καντάνου – Σελίνου με έδρα την Παλαιόχωρα και ιστορική έδρα την Κάντανο 

αποτελούμενος από τις ΔΕ α. Καντάνου β. Ανατολικού Σελίνου και γ. Πελεκάνου 

6. Δήμο Γαύδου  

7. Δήμο Σφακίων 

 

Στο Σχήμα 3-1 παρουσιάζεται συνοπτικά η διοικητική διαίρεση σύμφωνα με το πρόγραμμα 

Καλλικράτης ανά Νομό της Περιφέρειας Κρήτης. 
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Εικόνα 3-2: Γεωγραφική απεικόνιση των Δήμων ανά Νομό/Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης 

Π.Ε. Ηρακλείου 
Π.Ε. Λασιθίου 

Π.Ε. Ρεθύμνου 

Π.Ε. Χανίων 
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4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην προέλευση, ποσότητα και σύνθεση αποβλήτων στην Περιφέρεια 

Κρήτης. 

 

 
4.2. ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΚΑ 

 

4.2.1. Αστικά στερεά απόβλητα 

Τα αστικά απόβλητα γενικά όπως ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 είναι τα οικιακά απόβλητα, 

καθώς και άλλα απόβλητα που, λόγω της φύσης ή σύνθεσης, προσομοιάζουν με τα οικιακά, όπως τα 

δημοτικά απόβλητα.  

 

Το μεγαλύτερο μέρος των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) αποτελούν τα οικιακά απόβλητα. Στην 

κατηγορία των ΑΣΑ επίσης συμπεριλαμβάνονται και τα απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά 

αλλά προέρχονται από δραστηριότητες διαφορετικού χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες και 

ιδρύματα (σχολεία, κυβερνητικά κτίρια, εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία κ.λπ.), οι εμπορικές, οι 

τουριστικές και άλλες συναφείς επιχειρήσεις (κτίρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα, χώροι 

συνεστιάσεως, ξενοδοχεία κλπ.). Στα ΑΣΑ συμπεριλαμβάνονται επίσης απόβλητα κήπων και πάρκων 

(φύλλα, κλαδιά, κηπευτικά), ένα τμήμα των Νοσοκομειακών (ή γενικά μονάδων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος) και Βιομηχανικών μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων που προσομοιάζουν στα 

οικιακά (απόβλητα κουζίνας, μαγειρείων κ.λπ.), απόβλητα από καθαρισμό των δρόμων κ.λπ. Στην 

κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται μία πλειάδα ευμεγεθών στερεών αποβλήτων. Πηγές αυτής της 

κατηγορίας είναι εν μέρει όλες οι δραστηριότητες, όπως κατοικίες, εμπορικά καταστήματα, 

ξενοδοχεία, βιοτεχνία, κλαδέματα κ.λπ. Δεν αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία αποβλήτων, αλλά 

εξετάζονται συχνά χωριστά ως προς τη συλλογή – μεταφορά – αποθήκευση – προεπεξεργασία τους, 

λόγω της ιδιαιτερότητας που απαιτεί ο χειρισμός τους, εξαιτίας του μεγέθους τους. Ενδεικτικά 

αναφέρονται εδώ, τα έπιπλα, βαρέλια, παλέτες, στρώματα, κ.λπ. Σημαντικό μέρος των Α.Σ.Α. 

αποτελούν τα υλικά συσκευασίας που έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω των επιμέρους στόχων 

αξιοποίησης που θέτει το θεσμικό πλαίσιο. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται κατηγοριοποίηση των αστικών αποβλήτων σύμφωνα με τον 

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο 

χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 

ΠΕΣΔΑ.  
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Πίνακας 4-1: Κατηγοριοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων με βάση τον Ε.Κ.Α. 

20 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ 
ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 01 Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλιά 

20 01 08 βιοαποδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

20 01 10 ρούχα 

20 01 11 υφάσματα 

20 01 13* διαλύτες 

20 01 14* οξέα 

20 01 15* αλκαλικά απόβλητα 

20 01 17* φωτογραφικά χημικά 

20 01 19* * ζιζανιοκτόνα 

20 01 21* * σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

20 01 22 αεροζόλ 

20 01 23* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 26* έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στo σημείο 20 01 25 

20 01 27* χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 28 χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 20 01 27 

20 01 29* απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 30 απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29 

20 01 31* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

20 01 32 φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31 

20 01 33* μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03 και 
μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες 

20 01 34 μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 33 

20 01 35* απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα 
σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

20 01 36 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα 
σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 

20 01 37* ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα 

20 01 41 απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων 

20 01 99 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως 

20 02 Απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) 

20 02 01 βιοαποδομήσιμα απόβλητα 

20 02 02 χώματα και πέτρες 

20 02 03 άλλα μη βιοαποδομήσιμα απόβλητα 

20 03 Άλλα δημοτικά απόβλητα 
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20 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ 
ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 

20 03 02 απόβλητα από αγορές 

20 03 03 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων 

20 03 04 λάσπη σηπτικής δεξαμενής 

20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα 

20 03 99 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

 

Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι ως βιοαπόβλητα ορίζονται τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και 

πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής 

εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης 

τροφίμων. 

Αντίστοιχα γίνεται κατηγοριοποίηση των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 

Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν 

δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα. 

 

Πίνακας 4-2: Κατηγοριοποίηση Υλικών Συσκευασίας με βάση τον Ε.Κ.Α. 

15  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚEYΑΣΙEΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ 
ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠPΟΣΤAΤEYTΙKΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ 

15 01  συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας) 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02  πλαστική συσκευασία 

15 01 03  ξύλινη συσκευασία 

15 01 04  μεταλλική συσκευασία 

15 01 05  συνθετική συσκευασία 

15 01 06  μεικτή συσκευασία 

15 01 07  γυάλινη συσκευασία 

15 01 09  συσκευασία από υφαντουργικές ύλες 

15 01 10 *  συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές 

15 01 11 *  μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη μήτρα στερεού πορώδους υλικού (π.χ. 
αμιάντου), περιλαμβανομένων των κενών δοχείων υπό πίεση 

 

4.2.2. Ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων  

Κύριες πηγές αυτής της κατηγορίας, είναι οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων είτε 

οικισμών είτε άλλων εγκαταστάσεων (ξενοδοχείων, κάμπιγκ κ.λπ.).  
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Οι ιλύες των βιολογικών καθαρισμών εντάσσονται στη γενική κατηγορία 19, “ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ”, αλλά και στην κατηγορία 20 “ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ”. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται κατηγοριοποίηση της ιλύς σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 

Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν 

δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α.   

 

Πίνακας 4-3: Κατηγοριοποίηση των ιλύων με βάση τον Ε.Κ.Α. 

19 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ 

19 08 απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα 
άλλως 

19 08 01 εσχαρίσματα 

19 08 02 απόβλητα από την εξάμμωση 

19 08 05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 

19 08 06* κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες 

19 08 07* διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών 

19 08 08* απόβλητα συστημάτων μεμβράνης που περιέχουν βαρέα μέταλλα 

19 08 09 μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος που περιέχουν φαγώσιμα 
έλαια και λίπη 

19 08 10* μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 09 

19 08 11* λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων 
βιομηχανικών υδάτων 

19 08 12 λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 11 

19 08 13* λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων 

19 08 14 λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 13 

19 08 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

 

4.2.3. Μεταχειρισμένα ελαστικά 

Η βασικότερη πηγή μεταχειρισμένων ελαστικών είναι τα καταστήματα επισώτρων (βουλκανιζατέρ), 

όπου συγκεντρώνονται ελαστικά από τα Ι.Χ. οχήματα (αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, φορτηγά), αλλά 

και τα οχήματα Δ.Χ. (λεωφορεία κλπ.). Επίσης, λόγω της γεωργικής δραστηριότητας που 

αναπτύσσεται στην Περιφέρεια, ένα σημαντικό τμήμα των μεταχειρισμένων ελαστικών προέρχεται 

από οχήματα αγροτικής χρήσεως (τρακτέρ κλπ.).  
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Τα μεταχειρισμένα ελαστικά κατατάσσονται κατά τον ΕΚΑ στην κατηγορία 16 “ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ”.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται κατηγοριοποίηση των ελαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που 

επισημαίνονται με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται 

από το πεδίο εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ.  

 

Πίνακας 4-4: Κατηγοριοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών με βάση τον Ε.Κ.Α. 

16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

16 01 

Oχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων 
μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13,14 και των 
σημείων 16 06 και 16 08) 

16 01 03 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

 

4.2.4. Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) 

Πηγή αυτής της κατηγορίας είναι τα οχήματα που προκύπτουν από τη διαδικασία της απόσυρσης και 

αφορά οχήματα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων και φέρουν μέχρι 8 θέσεις 

καθήμενων, πλην του οδηγού και οχήματα με κινητήρα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά 

εμπορευμάτων και έχουν μέγιστο βάρος τους 3,5 t. Επίσης, περιλαμβάνει τα μέρη, που προκύπτουν 

από την απόσυρση ή την επισκευή τους. Τα απόβλητα αυτά κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον 

ΕΚΑ στην κατηγορία 16 “ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ”. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται κατηγοριοποίηση των Ο.Τ.Κ.Ζ. σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 

Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο 

χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 

ΠΕ.Σ.Δ.Α. 

 

Πίνακας 4-5: Κατηγοριοποίηση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους με βάση τον Ε.Κ.Α. 

16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

16 01 

Oχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων 
μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13,14 και των 
σημείων 16 06 και 16 08) 

16 01 04* οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

16 01 06 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

16 01 07* φίλτρο λαδιού 

16 01 08* κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο 

16 01 09* κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν PCB 
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16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

16 01 10* εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι) 

16 01 11*  τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο 

16 01 12 
τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο  
16 01 11 

16 01 13* υγρά φρένων 

16 01 14* αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 01 15 
αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο  
16 01 14 

16 01 16 δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου 

16 01 17 σιδηρούχα μέταλλα 

16 01 18 μη σιδηρούχα μέταλλα 

16 01 19 Πλαστικά 

16 01 20 Γυαλί 

16 01 21* 
επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 01 07 
έως 16 01 11, στο σημείο 16 01 13 και στο σημείο 
 16 01 14 

16 01 22 Κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως 

16 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

 

4.2.5. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) 

Πρόκειται για τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την οικοδομική δραστηριότητα (ανεγέρσεις, 

κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, επισκευές, περιφράξεις και περιστοιχίσεις ατομικών κατοικιών ή/και 

κτιριακών συγκροτημάτων) και από την κατασκευή έργων τεχνικών υποδομών (κατεδαφίσεις, 

κατασκευές ή και επιδιορθώσεις δρόμων, γεφυρών, σηράγγων, αποχετευτικών δικτύων, 

πεζοδρομίων και αναπλάσεις χώρων κ.α.). Σε γενικές γραμμές τα απόβλητα που παράγονται από 

οικοδομικές δραστηριότητες είναι κυρίως χώμα, άμμος, χαλίκι, σκυρόδεμα, πέτρες, τούβλα, ξύλο, 

μέταλλα, γυαλί, πλαστικά, χαρτί, και ύφασμα. Πέρα από τη συνήθη οικοδομική δραστηριότητα που 

αναπτύσσεται στην Περιφέρεια, η κατασκευή των νέων μεγάλων οδικών έργων αναμένεται να 

αποτελέσει πηγή σημαντικών ποσοτήτων Α.Ε.Κ.Κ.  

 

Τα ΑΕΚΚ ανήκουν σύμφωνα με τον ΕΚΑ στην κατηγορία 17 “ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)”.  

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται κατηγοριοποίηση των Α.Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 

Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο 

χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 

ΠΕ.Σ.Δ.Α.  
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Πίνακας 4-6: Κατηγοριοποίηση ΑΕΚΚ με βάση τον Ε.Κ.Α. 

17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ 
ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘEΣΙEΣ) 

17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 

17 01 01 Σκυρόδεμα 

17 01 02 Τούβλα 

17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 

17 01 06* μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

17 01 07 μείγμα σκυρoδέματoς, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 

17 02  ξύλο, γυαλί και πλαστικό 

17 02 01 Ξύλo 

17 02 02 Γυαλί 

17 02 03 Πλαστικό 

17 02 04* 
γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές 

17 03 Μίγματα βιτουμενίου, ανθρακόπισσα και άλλα προϊόντα πίσσας 

17 03 01* Μίγματα Βιτουμενίου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα 

17 03 02 Μίγματα Βιτουμενίου που δεν υπάγονται στην  17 03 01 

17 03 03* Λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 

17 04 Μέταλλα (περιλαμβάνονται και τα κράματά τους) 

17 04 01       Χαλκός, Μπρούτζος, ορείχαλκος  

17 04 02       Αλουμίνιο 

17 04 03       Μόλυβδος 

17 04 04       Ψευδάργυρος 

17 04 05       Σίδηρος και χάλυβας  

17 04 06       Κασσίτερος 

17 04 07       Μίγμα υλικών 

17 04 09*     Απόβλητα μετάλλων ρυπασμένα από επικίνδυνες ουσίες 

17 04 10*     Καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο , λιθανθρακόπισσα και άλλα επικίνδυνα υλικά  
17 04 11       Καλώδια που δεν υπάγονται στην 17 04 11 

17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες),πέτρες, και 
μπάζα εκσκαφών 

17 05 03* χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03 

17 05 05* μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 

17 05 07* έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
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17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ 
ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘEΣΙEΣ) 

17 05 08 έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07 

17 06 Μονωτικά υλικά και κατασκευαστικά υλικά που περιέχουν αμίαντο 

17 06 01*     Μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο 

17 06 03*     Άλλα μονωτικά υλικά που περιέχουν η αποτελούνται από επικίνδυνα υλικά ή τις περιέχουν  

17 06 04       Μονωτικά υλικά που δεν αναφέρονται στις 17 06 03 και 17 06 01 

17 06 05*     Κατασκευαστικά υλικά που περιέχουν αμίαντο 

17 08 Κατασκευαστικά υλικά με βάση το γύψο 

17 08 01*     Κατασκευαστικά υλικά με βάση το γύψο ρυπασμένα με επικίνδυνα υλικά 

17 08 02       Κατασκευαστικά υλικά με βάση το γύψο που δεν υπάγονται στη 17 08 01 

17 09 Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

17 09 01*     Απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο 

17 09 02*     

Απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB  
(για παράδειγμα υλικά στεγανοποίησης που περιέχουν PCB, ηλεκτρικοί πυκνωτές που 
περιέχουν PCB ως μέσα πλήρωσης, προστατευτικές επικαλύψεις ξύλων και μετάλλων που 
περιέχουν PCB) 

17 09 03*     Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (περιλαμβανομένων των αποβλήτων 
μικτών κατασκευών και κατεδαφίσεων) που περιέχουν επικίνδυνα υλικά                      

17 09 04       Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που δεν αναφέρονται στις 17 
09 01 - 17 09 02 και 17 09 03  

 

4.2.6. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) 

Οι πηγές προέλευσης των Α.Η.Η.Ε. ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό, λόγω και του μεγάλου φάσματος 

υλικών που απαρτίζουν τα Α.Η.Η.Ε. και της ποικιλότητας τους. Αυτές είναι, σε αντιστοιχία με τα 

Α.Σ.Α., οι οικίες και διάφοροι άλλοι κλάδοι δραστηριοτήτων (κυρίως εμπορικές, τουριστικές, 

βιομηχανικές/βιοτεχνικές, δημόσιες υπηρεσίες κλπ.).  

 

Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως Α.Η.Η.Ε., όπως ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις, Ηλεκτρικοί 

Υπολογιστές, Εκτυπωτές, αριθμομηχανές, φωτιστικά είδη, φούρνοι μικροκυμάτων, θερμαντικά 

σώματα, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, συσκευές φαξ,  τηλέφωνα, κάμερες, λαμπτήρες φθορισμού 

κ.λπ. και εντάσσονται σύμφωνα με τον ΕΚΑ στην κατηγορία 16 “ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ 

ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ”, καθώς και στην κατηγορία 20 “ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ”. 

 

Στον πίνακα 4-7 γίνεται κατηγοριοποίηση των ΑΗΗΕ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 

Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν 

δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α.  
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Πίνακας 4-7: Κατηγοριοποίηση ΑΗΗΕ με βάση τον Ε.Κ.Α. 

16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

16 02 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

16 02 09* μετασχηματιστές και πυκνωτές περιέχουν PCB 

16 02 10* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από παρόμοιες ουσίες άλλος 
από τον αναφερόμενo στο σημείo 16 02 09 

16 02 11* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

16 02 12* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο 

16 02 13* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τους 
αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

16 02 14 απορριπτόμενος εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13 

16 02 15* επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό 

16 02 16 συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που 
αναφέρονται στο σημείο 16 02 15 

 

4.2.7. Γεωργικά και κτηνοτροφικά υπολείμματα 

Κύριες πηγές προέλευσης των γεωργικών αποβλήτων είναι οι γεωργικές δραστηριότητες (αγροτικοί 

συνεταιρισμοί και μεμονωμένοι αγρότες) καθώς και οι βιομηχανίες προπαρασκευής και 

επεξεργασίας τροφίμων. Τα απόβλητα της κατηγορίας αυτής στην εξεταζόμενη περιοχή, 

περιλαμβάνουν κυρίως προϊόντα κλαδέματος, υπολείμματα από την επεξεργασία τροφίμων (κυρίως 

παρασκευή τυριού και ελαιολάδου) κ.α.. Όσον αφορά τα κτηνοτροφικά απόβλητα που παράγονται 

σχετίζονται κυρίως με την εκτροφή βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων. Τα απόβλητα αυτά 

(κοπριές, ιστοί ζώων κ.α.) χαρακτηρίζονται από υψηλό οργανικό φορτίο, μεγάλη περιεκτικότητα σε 

θρεπτικά συστατικά, όπως άζωτο, φώσφορο, και κάλιο. 

 

Τόσο τα γεωργικά όσο και τα κτηνοτροφικά απόβλητα κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον ΕΚΑ 

στην κατηγορία 02 “ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΠΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ 

ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται κατηγοριοποίηση των γεωργικών υπολειμμάτων σύμφωνα με τον 

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο 

χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 

ΠΕΣΔΑ.  

 

Πίνακας 4-8: Κατηγοριοποίηση Γεωργικών Αποβλήτων με βάση τον Ε.Κ.Α. 

02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία 

02 01 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό 

02 01 02 απόβλητα ιστών ζώων 
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02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών 

02 01 04 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) 

02 01 06 περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη χορτονομή), υγρά 
εκροής συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής 

02 01 07 απόβλητα από δασοκομία 

02 01 08* αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

02 01 09 αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 02 01 08 

02 01 10 απόβλητα μέταλλο 

02 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενο άλλως 

02 03 
απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, 
βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού παραγωγή κονσερβών παραγωγή 
ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας 

02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό 

02 03 02 απόβλητα από υλικά συντήρησης 

02 03 03 απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτου 

02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 03 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

02 07 απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών(εξαιρουμένων των 
καφέ, κακάο και τσαγιού) 

02 07 01 απόβλητα από την πλύση, τον καθορισμό και τη μηχανική αναγωγή α’ υλών 

02 07 02 απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης 

02 07 03 απόβλητα από χημική επεξεργασία 

02 07 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 07 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

 

4.2.8. Απόβλητα Έλαια (ΑΕ) 

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που γίνεται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ -

Απόφαση 2001/118/ΕΚ), τα απόβλητα αυτά περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 13 ‘Απόβλητα Ελαίων 

και Απόβλητα Υγρών Καυσίμων’, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 4-9: Κατηγοριοποίηση Αποβλήτων Ελαίων με βάση τον Ε.Κ.Α. 

13 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (εκτός βρωσίμων ελαίων και εκείνων 
που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 05, 12 και 19) 

13 01 απόβλητα υδραυλικών ελαίων 

13 01 01* υδραυλικά απόβλητα που περιέχουν PCB (1) 

13 01 04* χλωριωμένα γαλακτώματα 

13 01 05* μη χλωριωμένα γαλακτώματα 

13 01 09* χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά 



ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) 

Ιούνιος 2016 Σελίδα | 61 

13 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (εκτός βρωσίμων ελαίων και εκείνων 
που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 05, 12 και 19) 

13 01 10* μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά 

13 01 11* συνθετικά υδραυλικά έλαια 

13 01 12* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια 

13 01 13* άλλα υδραυλικά έλαια 

13 02      απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

13 02 04* χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά 

13 02 05* μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά 

13 02 06* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

13 02 07* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

13 02 08* άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

13 03     απόβλητα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 

13 03 01 * έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας που περιέχουν PCB 

13 03 06* 
χλωριωμένα έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 13 03 01 

13 03 07* μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά 

13 03 08* συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 

13 03 09* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 

13 03 10* άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 

13 04 έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων 

13 04 01* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

13 04 02* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυμαίων 

13 04 03* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας 

13 05 περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου/νερού 

13 05 01* στερεά υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και στερεά υλικά διαχωριστή ελαίου/νερού 

13 05 02* λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού 

13 05 03* λάσπες υποδοχέα 

13 05 06* έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού 

13 05 07* ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού 

13 05 08* μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού 

13 07 απόβλητα υγρών καυσίμων 

13 07 01* καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ 

13 07 02* βενζίνη 

13 07 03* άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων) 

13 08 απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως 

13 08 01* λάσπες ή γαλακτώματα αφαλάτωσης 

13 08 02* άλλα γαλακτώματα 

13 08 99* απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
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4.2.9. Απόβλητα υγειονομικών μονάδων (ΑΥΜ) 

Τα ΑΥΜ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων εντάσσονται στη γενική κατηγορία 18 

(Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων ή/και από σχετικές έρευνες). 

 

Πίνακας 4-10: Κατηγοριοποίηση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων με βάση τον Ε.Κ.Α. 

18 Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων ή/και από σχετικές 
έρευνες (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν προκύπτουν άμεσα 
από το σύστημα υγείας) 

18.01 Απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την 
πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους 

18.01.01 Κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο 18.01.03) 

18.01.02 Μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομένων σάκων αίματος και διατηρημένο 
αίμα (εκτός από το σημείο 18.01.03) 

18.01.03* Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε 
σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 

18.01.04 Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε 
σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, 
πετσέτες, ρουχισμός μιας χρήσης, απορροφητικές πάνες) 

18.01.06* Χημικές ουσίες που αποτελούνται από η περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

18.01.07 Χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18.01.06 

18.01.08* Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

18.01.09 Φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18.01.08 

18.01.10* Αμάλγαμα οδοντιατρικής 

18.02 Απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που 
εμφανίζονται σε ζώα 

18.02.01 Κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο 18.02.02) 

18.02.02* Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε 
σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 

18.02.03 Αλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές 
απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 

18.02.05* Χημικές ουσίες που αποτελούνται από η περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

18.02.06 Χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18.02.05 

18.02.07* Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

18.02.08 Φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18.01.08 
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4.3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

4.3.1. Ποσοτικά Δεδομένα ΑΣΑ 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η συνολική παραγωγή των ΑΣΑ για τα έτη 2015, 2020 και 

2025, όπως αυτή υπολογίστηκε σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους Δήμους και 

επεξεργάστηκαν καταλλήλως από την ομάδα μελέτης. 

 Πίνακας 4-11: Παραγόμενα ΑΣΑ ανά Δήμο
21 

Π.Ε. / Δήμος Μόνιμος 
Πληθυσμός 2011 

Παραγόμενα ΑΣΑ 
2015 (τν) 

Παραγόμενα ΑΣΑ 
2020 (τν) 

Παραγόμενα 
ΑΣΑ 2025 (τν) 

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 12.807 8.818 9.267 9.740 

ΓΑΥΔΟΥ  152 110 112 116 

ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 5.431 2.450 2.575 2.706 

ΚΙΣΣΑΜΟΥ  10.790 5.716 6.008 6.314 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ  16.874 11.303 11.880 12.486 

ΣΦΑΚΙΩΝ 1.889 1.144 1.202 1.263 

ΧΑΝΙΩΝ 108.642 60.083 63.148 66.369 
ΧΑΝΙΩΝ 156.585 89.624 94.192 98.995 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 55.525 32.917 34.596 36.361 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 14.363 7.284 7.656 8.046 

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 7.427 4.640 4.877 5.126 

ΑΜΑΡΙΟΥ 5.915 3.313 3.482 3.659 

ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2.379 1.018 1.070 1.125 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 85.609 49.173 51.681 54.317 

ΒΙΑΝΝΟΥ 5.563 3.024 3.178 3.340 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 15.632 7.500 7.883 8.285 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 24.864 16.091 16.912 17.775 

ΦΑΙΣΤΟΥ 24.466 12.720 13.369 14.051 

Ηρακλείου 173.993 91.096 95.743 100.627 

Χερσονήσου 26.717 31.322 32.920 34.599 

Αρχανών Αστερουσίων 16.692 9.500 9.985 10.494 

Μινώα Πεδιάδος 17.563 7.900 8.303 8.727 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 305.490 179.153 188.292 197.896 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2.387 1.458 1.533 1.611 

Αγίου Νικολάου 27.074 20.540 21.588 22.689 

Ιεράπετρας 27.602 15.800 16.606 17.453 

Σητείας 18.318 10.500 11.544 12.500 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 75.381 48.298 51.271 54.253 
ΣΥΝΟΛΟ 623.06522 366.248 385.435 405.461 

 

Από τον παραπάνω πίνακα εκτιμάται ότι για το 2015 η Μέση Παραγωγή ΑΣΑ στην Περιφέρεια ήταν 

περίπου 586 κιλά ΑΣΑ / έτος και μόνιμο κάτοικο, ή 545 κιλά ΑΣΑ / έτος και ισοδύναμο κάτοικο. 

Επιπλέον των παραπάνω αποβλήτων, στην Περιφέρεια εκτιμάται ότι παράγονται και περίπου 15.000 

τόνοι Βιομηχανικών – Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας (ΒΕΑΣ) και 14.000 τόνοι Έντυπου Χαρτιού, 

 
21 Ο τρόπος υπολογισμού των ΑΣΑ της Περιφέρειας βασίζεται στα ζυγολόγια των ενεργών ΧΥΤΑ και μονάδων, και 

αναφέρεται αναλυτικά στα ΤΣΔΑ, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της μελέτης 
22 Ισοδύναμος Πληθυσμός 670.000 κάτοικοι 
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τα οποία θεωρούνται ΑΣΑ,  αλλά προωθούνται από τους ίδιους τους παραγωγούς απ' ευθείας είτε 

για εξαγωγές είτε σε  χαρτοβιομηχανίες για ανακύκλωση, οπότε δεν επιβαρύνουν το σύστημα 

συλλογής και επεξεργασίας ΑΣΑ (ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, Μονάδες κ.λπ.). 

 

Για την εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης, λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικά με τη γενικότερη 

φυσιογνωμία της Περιφέρειας και κυρίως τα αναπτυξιακά και χωροταξικά της χαρακτηριστικά. Η 

ΜΠΑ, γενικά εμφανίζει τάσεις σταθεροποίησης ή/και μείωσης, τόσο λόγω της εφαρμογής διαφόρων 

προγραμμάτων πολιτικής πρόληψης / μείωσης / επαναχρησιμοποίησης, αλλά κυρίως της 

οικονομικής ύφεσης που ταλανίζει στις  παρούσες συνθήκες την Ελλάδα. Παράλληλα όμως η αύξηση 

του πληθυσμού, η αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη, αλλά και η σταθερά αυξανόμενη τουριστική 

ανάπτυξη της Περιφέρειας αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής των ΑΣΑ. 

Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, θεωρείται για λόγους υπέρ ασφαλείας μια ετήσια αύξηση της 

παραγόμενης ποσότητας απορριμμάτων περίπου 1,0%.  

 

Τονίζεται ότι λαμβάνοντας υπόψη και τις ποσότητες ΒΕΑΣ, οι επικαιροποιημένες ποσότητες που 

εκτιμώνται είναι περίπου 5% μικρότερες από αυτές που είχαν προβλεφθεί βάσει της μελέτης του 

ΠΕΣΔΑ το 2013. Η διαφορά αυτή (εάν εμπίπτει στα όρια του στατιστικού λάθους), θεωρούμε ότι 

υφίσταται και οφείλεται κυρίως στην μείωση των ΑΣΑ λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης που 

ταλανίζει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Γενικά όμως θεωρείται πολύ μικρή και ανατρέψιμη κατά 

την μελλοντική ανάκαμψη της οικονομίας. 

4.3.2. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά ΑΣΑ 

Τα βασικά κλάσματα των ΑΣΑ που εκφράζουν και την ποιοτική τους σύσταση περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένα υλικά τα οποία ακολουθούν την παρακάτω γενική κατηγοριοποίηση: 

 

 Βιοαπόβλητα: Περιλαμβάνονται τα βιοαποδομήσιμα υλικά φυτικής και ζωικής προέλευσης 

όπως υπολείμματα κουζίνας και κήπου (φρούτα - λαχανικά, υπολείμματα τροφών, 

κλαδέματα κ.α.) 

 Χαρτί - Χαρτόνι: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα από χαρτί (κυρίως 

από έντυπα και υλικά συσκευασίας κ.α.) και χαρτόνι όλων των μεγεθών. 

 Μέταλλα: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα μέταλλα, σιδηρούχα (υλικά που 

παρουσιάζουν μαγνητικές ιδιότητες) και μη σιδηρούχα μεταλλικά αντικείμενα (κυρίως από 

αλουμίνιο) όπως κουτάκια αναψυκτικών, δοχεία κ.α. 

 Γυαλί: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα είδη γυαλιού σε οποιοδήποτε χρώμα 

και σχήμα (μπουκάλια, ποτήρια, καθρέπτες κ.α.). 

 Πλαστικά: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα είδη πλαστικών και πολυμερών 

υλικών που συναντώνται στα απορρίμματα όπως φιάλες, σακούλες, υλικά συσκευασίας, 

σωλήνες, συσκευασίες tetra-pack (χυμοί, τρόφιμα), περιτυλίγματα κ.α. Τα σύνθετα υλικά 

όπως είναι το tetra-pack μπορεί να αποτελεί και αυτόνομη κατηγορία. 

 Δέρμα, ξύλο, λάστιχο, υφάσματα (Δ-Ξ-Λ-Υ): Στην κατηγορία αυτή ανήκουν υλικά μεγάλης 

θερμογόνου αξίας (συνήθως είναι κατάλληλα για καύση και δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες και μονάδες βιοαποδόμησης), όπως ξύλινες συσκευασίες, 

δερμάτινα ρούχα, έπιπλα κ.α. Επίσης ανήκουν υλικά όπως ρούχα, παπούτσια κ.α. 
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 Διάφορα/Υπόλοιπα: Η κατηγορία αυτή αποτελείται από υλικά τα οποία δεν ανήκουν σε 

καμία από τις παραπάνω κατηγορίες όπως τα ογκώδη (π.χ. στρώματα, έπιπλα, μπαταρίες 

κ.α.), αδρανή κ.λπ. 

 

Η μέση ποσοστιαία συμμετοχή των ως άνω αναφερόμενων υλικών στα ΑΣΑ, σύμφωνα με τον 

εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Κρήτης (2013) έχει ως εξής:  

 

Πίνακας 4-12: Εκτίμηση της ποιοτικής σύστασης των  ΑΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης 

Υλικό Ποσοστό στα ΑΣΑ (% κ.β.) 

Βιοαπόβλητα 39,15% 
Χαρτί-Χαρτόνι 19,94% 

Χαρτί-Χαρτόνι Συσκευασίας 4,98% 
Χαρτί Έντυπο 6,98% 

Χαρτί λοιπά (μη ανακυκλώσιμα) 7,98% 
Πλαστικά 16,85% 

Πλαστικά Συσκευασίας 11,80% 
Πλαστικά Λοιπά 5,05% 

Γυαλί 5,33% 
Γυαλί  Συσκευασίας 5,06% 

Γυαλί Λοιπά 0,27% 
Μέταλλα 4,95% 

Μέταλλα Συσκευασίας 3,96% 
Μέταλλα Λοιπά 0,99% 

Υπόλοιπα 13,78% 
Ξύλο Συσκευασίας

23 1,57% 
Δ-Υ-Λ  3,67% 

Λοιπά
24 8,54% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 

 

Τα παραπάνω στοιχεία θεωρούνται αντιπροσωπευτικά για την περιοχή μελέτης, δεδομένου ότι 

βασίστηκαν σε αναλυτικές μετρήσεις και δειγματοληψίες που έγιναν από το Πολυτεχνείο Κρήτης. 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι στην περιοχή μελέτης: 

 Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα είναι περίπου 59% και συμπεριλαμβάνουν τα βιοαπόβλητα 

(~39%) και το χαρτί / χαρτόνι (~20%).  

 Περίπου το 44% είναι ανακυκλώσιμα,  

 Το σύνολο των συσκευασιών υπολογίζεται περίπου στο 27%. 

 

Βάσει όλων των ανωτέρω, στον ακόλουθο πίνακα πραγματοποιείται επιμερισμός των ΑΣΑ στα 

ακόλουθα διακριτά ρεύματα: 

• Βιοαπόβλητα 

• Ανακυκλώσιμα απόβλητα  

• Υπόλοιπα ΑΣΑ 

 
23 Η εκτίμηση έγινε μετά από διαχωρισμό της κατηγορίας * Δέρμα-Ξύλο-Ύφασμα-Λάστιχο. 
24 Στα "Λοιπά" συμπεριλαμβάνονται, ογκώδη, αδρανή, μικρές ποσότητες ΑΗΗΕ, λαμπτήρες, μπαταρίες, ΜΠΕΑ 

κ.λπ. 
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Πίνακας 4-13: Εκτίμηση του τελικού επιμερισμού των ΑΣΑ στην Περιφέρεια (2020) 

Π.Ε. / Δήμος Παραγόμενα ΑΣΑ (τν) Βιοαπόβλητα (τν) Ανακυκλώσιμα Απόβλητα (τν) Λοιπά Απόβλητα (τν) 

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 9.267 3.628 4.108 1.531 
ΓΑΥΔΟΥ  112 44 50 19 

ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 2.575 1.008 1.141 425 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ  6.008 2.352 2.663 992 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ  11.880 4.651 5.266 1.963 
ΣΦΑΚΙΩΝ 1.202 471 533 199 

ΧΑΝΙΩΝ 63.148 24.722 27.993 10.432 
ΧΑΝΙΩΝ 94.192 36.876 41.755 15.560 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 34.596 13.544 15.336 5.715 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 7.656 2.997 3.394 1.265 
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4.877 1.909 2.162 806 

ΑΜΑΡΙΟΥ 3.482 1.363 1.543 575 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1.070 419 474 177 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 51.681 20.233 22.910 8.538 
ΒΙΑΝΝΟΥ 3.178 1.244 1.409 525 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 7.883 3.086 3.494 1.302 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 16.912 6.621 7.497 2.794 

ΦΑΙΣΤΟΥ 13.369 5.234 5.926 2.209 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 95.743 37.483 42.443 15.817 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 32.920 12.888 14.593 5.438 
ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 9.985 3.909 4.426 1.649 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 8.303 3.251 3.681 1.372 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 188.292 73.716 83.470 31.106 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.533 600 680 253 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21.588 8.452 9.570 3.566 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 16.606 6.501 7.361 2.743 
ΣΗΤΕΙΑΣ 11.544 4.519 5.117 1.907 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 51.271 20.072 22.728 8.470 
ΣΥΝΟΛΟ 385.435 150.898 170.863 63.674 
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Πίνακας 4-14: Εκτίμηση του τελικού επιμερισμού των ΑΣΑ στην Περιφέρεια (2025) 

Π.Ε. / Δήμος Παραγόμενα ΑΣΑ (τν) Βιοαπόβλητα (τν) Ανακυκλώσιμα Απόβλητα (τν) Λοιπά Απόβλητα (τν) 

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 9.740 3.813 4.318 1.609 
ΓΑΥΔΟΥ  116 45 51 19 

ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 2.706 1.060 1.200 447 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ  6.314 2.472 2.799 1.043 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ  12.486 4.888 5.535 2.063 
ΣΦΑΚΙΩΝ 1.263 495 560 209 

ΧΑΝΙΩΝ 66.369 25.983 29.421 10.964 
ΧΑΝΙΩΝ 98.995 38.756 43.884 16.354 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 36.361 14.235 16.119 6.007 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 8.046 3.150 3.567 1.329 
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5.126 2.007 2.272 847 

ΑΜΑΡΙΟΥ 3.659 1.433 1.622 605 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1.125 440 498 186 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 54.317 21.265 24.079 8.973 
ΒΙΑΝΝΟΥ 3.340 1.308 1.481 552 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 8.285 3.243 3.673 1.369 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 17.775 6.959 7.880 2.936 

ΦΑΙΣΤΟΥ 14.051 5.501 6.229 2.321 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 100.627 39.395 44.608 16.624 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 34.599 13.545 15.338 5.716 
ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 10.494 4.108 4.652 1.734 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 8.727 3.416 3.868 1.442 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 197.896 77.476 87.727 32.692 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.611 631 714 266 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22.689 8.883 10.058 3.748 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 17.453 6.833 7.737 2.883 
ΣΗΤΕΙΑΣ 12.500 4.894 5.541 2.065 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 54.253 21.240 24.050 8.963 
ΣΥΝΟΛΟ 405.461 158.738 179.741 66.982 

 

 



ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) 

Ιούνιος 2016 Σελίδα | 68 

4.4. ΑΛΛΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
Στο υποκεφάλαιο αυτό δίνονται στοιχεία σχετικά με τα στερεά απόβλητα πέραν των ΑΣΑ. Τα 

ρεύματα αποβλήτων τα οποία εξετάζονται περιλαμβάνουν: 
 

• Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 
• Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) 
• Μεταχειρισμένα ελαστικά 
• Αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις  
• Ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων 
• Γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα 
• Κτηνοτροφικά απόβλητα 
• Στερεά βιομηχανικά μη επικίνδυνα απόβλητα 
• Ηλεκτρικές στήλες και Συσσωρευτές 
• Απόβλητα Έλαια (ΑΕ) 
• Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) 
• Μικρές Ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ) 
• Απόβλητα από εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης/συνάθροισης κοινού κ.λπ. 

 

Τονίζεται ότι η αναφορά στην παρούσα μελέτη είναι ενδεικτική (τα στοιχεία για την ανακύκλωση 

προέρχονται από την ετήσια έκθεση που υποβάλλουν τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στον 

ΕΟΑΝ) και θα πρέπει σταδιακά να γίνουν στοχευμένες μελέτες για την διαχείριση όλων των 

λοιπών ρευμάτων, σύμφωνα με τους στόχους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6. 

 

4.4.1. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

4.4.1.1. Νομικό Πλαίσιο 

Η ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) έχει ιδιαίτερη 

σημασία τόσο για την ανάκτηση των υλικών από τα οποία αποτελούνται οι συσκευές, όσο και για τη 

διαχείριση επικίνδυνων υλικών που ενδεχομένως εμπεριέχονται σε πολλές από αυτές. Η ευρωπαϊκή 

νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ ορίζεται από την Οδηγία 2012/19/ΕΕ, η οποία 

διαδέχθηκε την Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Η ενσωμάτωση των Οδηγιών για τα ΑΗΗΕ στην Ελληνική 

νομοθεσία έγινε αρχικά με το ΠΔ 117/2004, το οποίο διαδέχθηκε η ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103, η 

οποία αποτελεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που θέτει τους κανόνες, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ. 

 

Οι στόχοι που τίθενται αναφορικά με τη συλλογή των ΑΗΗΕ διαμορφώνονται ως εξής: 

 

α) Περίοδος από το 2006 έως και το 2015: Από το 2006, έπρεπε να επιτευχθεί χωριστή συλλογή 

τουλάχιστον τεσσάρων (4) κιλών ΑΗΕΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά 

έτος. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 θα εξακολουθήσει να ισχύει ποσοστό χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ 

οικιακής προέλευσης που αντιστοιχεί είτε σε ποσότητα τουλάχιστον τεσσάρων χιλιόγραμμων κατά 



ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) 

Ιούνιος 2016 Σελίδα | 69 

μέσο όρο ανά κάτοικο ανά έτος, είτε σε ποσότητα ίση με το μέσο ετήσιο βάρος των ΑΗΗΕ που 

συλλέχθηκαν την προηγούμενη τριετία, ανάλογα με το ποια ποσότητα είναι μεγαλύτερη. 

 

β) Περίοδος από το 2016 έως και το 2018: Από το 2016, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής που πρέπει 

να επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση ορίζεται σε 45%, και υπολογίζεται βάσει του συνολικού βάρους 

των ΑΗΗΕ τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος. Εκφράζεται ως ποσοστό του μέσου ετήσιου 

βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά τα προηγούμενα τρία έτη. 

γ) Από το 2019 και έπειτα: Το ελάχιστο ποσοστό συλλογής που πρέπει να επιτυγχάνεται σε ετήσια 

βάση ορίζεται σε 65 % του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά την 

προηγούμενη τριετία, ή εναλλακτικά το 85% των ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος. 

Αναφορικά με την ανάκτηση, ανακύκλωση και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση στόχοι 

τίθενται για κάθε μία κατηγορία ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπου οι κατηγορίες είναι: 

 

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές 

2. Μικρές οικιακές συσκευές 

3. Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

4. Καταναλωτικά είδη 

5. Φωτιστικά είδη / 5α Λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου 

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία 

7. Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού 

8. Ιατροτεχνολογικές συσκευές 

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 

10. Συσκευές αυτόματης διανομής 

 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4257/2014, επιτρέπεται σε Ο.Τ.Α. α΄ 

βαθμού, η σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από 

πλειοδοτικό διαγωνισμό, με βάση τα οριζόμενα στο π.δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, 

της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των 

δήμων και κοινοτήτων», με αντικείμενο την, εντός των διοικητικών του ορίων, συλλογή αποβλήτων 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το π.δ. 117/2004 (Α΄ 82). 

4.4.1.2. Στόχοι ΕΣΔΑ 

Οι στόχοι που αναφέρονται στον ΕΣΔΑ είναι: 

• Ενίσχυση συλλογής ΑΗΗΕ με τη συμμετοχή και των Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ. 

• Επίτευξη υψηλών στόχων χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ, κυρίως και κατά προτεραιότητα σε 

απόβλητα εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας (ψύξης και κατάψυξης), λαμπτήρων 

φθορισμού, φωτοβολταϊκών πλαισίων και εξοπλισμού μικρού μεγέθους (κατηγορίες 5 & 6 

του Παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2012/19/ΕΕ). 

• Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων 

των συναρμολογούμενων μερών και των αναλώσιμων, όπου ενδείκνυται. 

• Οι ποσοτικοί στόχοι σχετικά με τη διαχείριση των ΑΗΗΕ αναφορικά με τη συλλογή είναι: 
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 Μέχρι το τέλος του 2015, ο ποσοτικός στόχος συλλογής για τα ΑΗΗΕ οικιακής 

προέλευσης διαμορφώνεται, ανάλογα με το ποια είναι η μεγαλύτερη ποσότητα από τις 

παρακάτω, είτε σε 4 kg/κάτοικο ετησίως, είτε σε ποσότητα ίση με το μέσο ετήσιο βάρος 

των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία. 

 Από το 2016 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45% και υπολογίζεται βάσει του 

συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ, τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος, εκφράζεται 

δε ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά 

τα τρία προηγούμενα έτη στη χώρα. 

 Από το 2019 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 65% του μέσου ετήσιου βάρους 

των ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά την προηγούμενη τριετία ή εναλλακτικά στο 

85% των ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος. 

• Προώθηση της επεξεργασίας του ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού ΑΗΗΕ για την ανάκτηση 

υλικών και ενέργειας. 

 

4.4.1.3. Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Μέχρι το 2014 είχαν εγκριθεί δύο (2) συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τα 

απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα οποία είναι τα εξής: 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. είναι το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ 

που λειτούργησε στη χώρα. Η αρχική του έγκριση δόθηκε με την υπ' αριθμό 105134/2004 (ΦΕΚ 905 

Β) Υπουργική Απόφαση και ανανεώθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 598/31-10-2011 απόφαση του ΔΣ του 

ΕΟΑΝ για την περίοδο 2011-2017. Το ΣΣΕΔ είναι εθνικής εμβέλειας και το πεδίο εφαρμογής του 

καλύπτει όλες τις κατηγορίες ΑΗΗΕ, οικιακής και μη οικιακής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων 

και των ιστορικών αποβλήτων (παλιότερων συσκευών). 

 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 

Το δεύτερο, εθνικής εμβέλειας, συλλογικό Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ με την επωνυμία 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 116764/2009 (ΦΕΚ 317Β) Υπουργική Απόφαση. 

Αντικείμενο του ήταν αρχικά η διαχείριση αποβλήτων φωτιστικών ειδών και λαμπτήρων. Από το 

2012 η δραστηριότητά του επεκτάθηκε και σε μικροσυσκευές διαφόρων κατηγοριών (Απόφαση 

ΕΟΑΝ αρ. πρωτ. 623/11-06-2012). 

 

4.4.1.4. Παραγωγή στην περιοχή μελέτης 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις από σχετικές μελέτες για τα ΑΗΗΕ, οι παραγόμενες ποσότητες στα αστικά 

κέντρα είναι περισσότερες από ότι στις αγροτικές περιοχές. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη στους 

υπολογισμούς αυτή η διαφοροποίηση, αποφασίστηκε να διαχωριστούν οι ΟΤΑ της περιφέρειας 

βάσει του χαρακτήρα (αστικού η αγροτικού) που τους αποδίδεται από την τελευταία απογραφή της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. και επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν οι εξής συντελεστές: 18 kg/κάτοικο/έτος για τις αστικές 

περιοχές και 12kg/κάτοικο/έτος για τις αγροτικές περιοχές. 
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Με βάση τους συντελεστές αυτούς, τον εκτιμώμενο μόνιμο πληθυσμό της Περιφέρειας Κρήτης και το 

στοιχείο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από την απογραφή του 2011 ότι το 57,6% του πληθυσμού της Κρήτης διαμένει 

σε ημιαστικές και αστικές περιοχές και το 42,4% σε αγροτικές για το έτος 2015 εκτιμήθηκαν οι 

παραγόμενες ποσότητες ΑΗΗΕ, οι οποίες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 4-15: Εκτίμηση Παραγόμενων ποσοτήτων ΑΗΗΕ εντός της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2015 

Περιοχές ΑΗΗΕ (t) 

Αστικές και ημιαστικές περιοχές 7.150 

Αγροτικές περιοχές 3.200 

Σύνολο Κρήτης 10.350 

 

Για τα ΑΗΗΕ, η μελλοντική εκτίμηση βασίστηκε στη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου 

αναφέρεται μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα ΑΗΗΕ στις 27 χώρες-μέλη της Ε.Ε. 2,5% - 2,7%. 

Από στοιχεία του Υ.ΠΕ.Κ.Α. για τα τελευταία έτη, προκύπτει ότι η ετήσια αύξηση των παραγομένων 

ΑΗΗΕ είναι μεγαλύτερη, της τάξης του 5%.  

Παρόλα αυτά, η αύξηση των καταναλωτικών αναγκών που οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση της 

κατανάλωσης ΗΗΕ αναμένεται να μειωθεί με την πάροδο των χρόνων. Κατά συνέπεια, ο ρυθμός 

αύξησης των ΑΗΗΕ αναμένεται επίσης να μειωθεί και να σταθεροποιηθεί σε μια τιμή που θα 

αντιστοιχεί στη μεταβολή του πληθυσμού. Λαμβάνοντας υπόψη και το χαρακτήρα της Περιφέρειας 

Κρήτης και την εν γένει οικονομική κρίση υιοθετείται ένας μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα 

ΑΗΗΕ της τάξης του 1,4%. 

Πίνακας 4-16: Εκτίμηση μελλοντικών ποσοτήτων αποβλήτων ΑΗΗΕ στην Περιφέρεια Κρήτης  

Έτος Ποσότητες αποβλήτων ΑΗΗΕ 
(τόνοι) 

2015 10.350 
2016 10.495 
2017 10.642 
2018 10.791 
2019 10.942 
2020 11.095 
2021 11.250 
2022 11.408 
2023 11.568 
2024 11.730 
2025 11.894 

4.4.1.5. Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση στην περιοχή μελέτης  

Όσον αφορά τα δίκτυα συλλογής για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ, η Ανακύκλωση Συσκευών έχει 

οργανώσει  εδώ και τέσσερα χρόνια δίκτυο συλλογής και μεταφοράς ΑΗΗΕ από την Περιφέρεια 

Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, έχει τοποθετήσει container ή κάδους σε διάφορα σημεία εντός της 

Περιφέρειας Κρήτης. Οι διαφορετικοί κάδοι συλλογής συνοψίζονται στο σχήμα που ακολουθεί.  
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Container προσωρινής αποθήκευσης 

συσκευών σε χώρους δήμων και 

αλυσίδων λιανικής 

 
Κάδος σε δημοτικά σημεία και 

σχολεία 

 
Κάδος σε καταστήματα λιανικής 

Σχήμα 4-1: Μέσα συλλογής ΑΗΗΕ  

Το Συλλογικό Σύστημα της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ προχώρησε στη σύναψη συμφωνιών 

συνεργασίας με εταιρείες ειδικά αδειοδοτημένες για τη συλλογή και μεταφορά ΑΗΗΕ, όπως επίσης 

και διαδημοτικές επιχειρήσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων.  

Επίσης, συνεργάστηκε με Δήμους που εκδήλωσαν τη διάθεσή για συνεργασία με τη δημιουργία 

συμφωνίας συνεργασίας και σημείων συλλογής. Επίσης σημεία συλλογής ΑΗΗΕ βρίσκονται σε 

σχολεία συγκεκριμένων Δήμων της Κρήτης.  

Επιπρόσθετα, η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ έχει ήδη περίπου 52 σημεία συλλογής λαμπτήρων και φωτιστικών 

ειδών στο Ηράκλειο, 28 στα Χανιά, 16 στο Ρέθυμνο και 13 στο Λασίθι. Τονίζεται ότι στην Περιφέρεια 

υπάρχει και μία μονάδα επεξεργασίας ΑΗΗΕ (ΕΔΙΣΑΚ ΕΠΕ). 

 

Τα αποτελέσματα από τη ανακύκλωση ΑΗΗΕ στην Περιφέρεια Κρήτης εκτιμώνται σε περίπου 3,41 

κιλά / κάτοικο ήτοι 2.150 τόνους για το 2013. 

 

Στη μη επίτευξη των στόχων από το 2011 και έπειτα (δηλαδή στη μείωση της ποσότητας των 

συλλεγόμενων ΑΗΗΕ) συντέλεσε καθοριστικά η οικονομική κρίση η οποία οδήγησε στη μείωση της 

παραγωγής αποβλήτων (μείωση ρυθμού απόρριψης συσκευών λόγω παράτασης του χρόνου 

ζωής/χρήσης τους, μείωση διάθεσης στην αγορά νέων συσκευών οι οποίες πρόκειται να 

απορριφθούν σε βάθος χρόνου).  

 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως η συλλογή ΑΗΗΕ των τεσσάρων κιλών/κάτοικο/έτος αποτελεί έναν 

στόχο που δεν λαμβάνει υπόψη το βάρος του ετησίως διατιθέμενου στην αγορά ΗΗΕ (πωληθέντα 

είδη ΗΗΕ) του εκάστοτε κράτους μέλους. Αποτελεί δηλαδή έναν στόχο ανεξάρτητο αφενός των 

ιδιαίτερων συνθηκών που τυχόν επικρατούν σε κάθε κράτος αφετέρου των ιδιαίτερων συνθηκών 

που τυχόν επικρατούν τη χρονική περίοδο αναφοράς.  
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4.4.2. Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ) 

4.4.2.1. Νομικό Πλαίσιο 

Από το 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει το θεσμικό πλαίσιο για την αποσυναρμολόγηση και 

ανακύκλωση των οχημάτων με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, που ορίζει σαφείς και 

ποσοτικοποιημένους στόχους για την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών. 

Επιπλέον, υποχρεώνει τους κατασκευαστές οχημάτων να λαμβάνουν υπόψη, στον σχεδιασμό νέων 

οχημάτων, τη δυνατότητα ανακύκλωσης τους, όταν φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 

 

Στην Ελλάδα, η ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) ξεκίνησε με την έναρξη 

λειτουργίας του συστήματος της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ), τον 

Δεκέμβριο του 2004. Το πλαίσιο ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ καθορίζεται με βάση το Προεδρικό 

Διάταγμα 116/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με το οποίο γίνεται η εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2000/53/ΕΚ. 

 

Για τα Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ), οι ποσοτικοί στόχοι (όπως ορίζονται στο ΠΔ 

116/2004) θέτουν ότι η επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση ορίζεται στο 85% κατά μέσο βάρος, ανά 

όχημα και ανά έτος. Η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση ορίζεται στο 80% το αργότερο έως την 

1η Ιανουαρίου 2006. Οι στόχοι αυτοί προβλέπεται να αυξηθούν μέχρι το 2015 ώστε η 

επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση να φτάσει το 95% και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 

το 85%, κατά μέσο βάρος, ανά όχημα και ανά έτος. Τα ποσοστά αυτά θα ισχύουν για όλα τα οχήματα 

ανεξάρτητα του έτους κατασκευής τους. 

 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4257/2014, επιτρέπεται σε Ο.Τ.Α. α΄ 

βαθμού, η σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από 

πλειοδοτικό διαγωνισμό, με βάση τα οριζόμενα στο π.δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, 

της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των 

δήμων και κοινοτήτων», με αντικείμενο την εντός των διοικητικών του ορίων, περισυλλογή 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σύμφωνα με το π.δ. 116/2004 (Α΄ 81). 

4.4.2.2. Στόχοι ΕΣΔΑ 

Οι στόχοι που αναφέρονται στον ΕΣΔΑ είναι: 

• Επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του συστήματος σε νησιωτικές περιοχές. 

• Επέκταση του δικτύου ανάκτησης σε επιχειρήσεις – παραγωγούς μερών οχημάτων 

(συνεργεία, μάντρες μεταχειρισμένων και ανταλλακτικών) 

• Επεξεργασία του ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού των ΟΤΚΖ για την ανάκτηση υλικών και 

ενέργειας. 

• Αύξηση της ανακύκλωσης των πλαστικών τμημάτων των ΟΤΚΖ. 

• Το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί οι ακόλουθοι 

ποσοτικοί στόχοι: 

 επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση σε ποσοστό 95% 

 επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό 85%. 
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4.4.2.3. Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Η Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμένο Συλλογικό 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΟΤΚΖ. Πρόκειται για αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που 

συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2004 από τους 33 επίσημους αντιπροσώπους αυτοκινήτων στην 

Ελλάδα, κατ' εφαρμογή του Ν.2939/2001 περί ανακύκλωσης. Το ΣΣΕΔ πήρε έγκριση λειτουργίας με 

την 105136/2004 (ΦΕΚ 907Β) Υπουργική Απόφαση, η οποία και ανανεώθηκε με την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 638/11-42013 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ. 

 

Είναι ΣΣΕΔ πανελλαδικής εμβέλειας, το οποίο διαθέτει συνεργαζόμενες μονάδες στο σύνολο των 

Νομών της χώρας και καλύπτει το 100% του πληθυσμού. Στο τέλος του 2013, το ΣΣΕΔ συνεργαζόταν 

με 121 κέντρα επεξεργασίας (διαλυτήρια ΟΤΚΖ) και 23 σημεία συλλογής. 

 

Το σύστημα συνεργάζεται με αδειοδοτημένα διαλυτήρια, μονάδες τεμαχισμού και επεξεργασίας 

υπολειμμάτων άλεσης, ώστε να παρέχονται στοιχεία για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των ΟΤΚΖ. 

 

4.4.2.4. Παραγωγή στην περιοχή μελέτης 

Οι εκτιμώμενες παραγόμενες ποσότητες ΟΤΚΖ στην Περιφέρεια Κρήτης είναι περίπου 4.640 τόνοι 

για το 2013. 

 

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνθήκες της οικονομικής ύφεσης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει 

τουλάχιστον για τα προσεχή τρία χρόνια, ο αριθμός των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

αναμένεται να διατηρηθεί στα επίπεδα παραγωγής του 2013. Η μόνη περίπτωση να σημειωθεί 

σημαντική αύξηση στον αριθμό των ΟΤΚΖ είναι να δοθούν ιδιαίτερα ισχυρά κίνητρα για την 

προώθηση της απόσυρσης. Διαφορετικά, η δραστική μείωση των πωλήσεων οχημάτων στην Ελλάδα 

είναι ενδεικτική της τάσης σταθεροποίησης που αναμένεται για το σύνολο της χώρας και κατά 

προέκταση και για την Περιφέρεια Κρήτης.  

 

4.4.2.5. Υφιστάμενη υποδομή στην περιοχή μελέτης  

Στην Κρήτη την παρούσα φάση λειτουργούν 6 σημεία παράδοσης ΟΤΚΖ. Τα αποτελέσματα από τη 

ανακύκλωση ΟΤΚΖ στην Περιφέρεια Κρήτης εκτιμώνται σε περίπου 4.100 τόνους για το 2013. 

 

Σημειώνεται ότι οι ποσότητες που ανακτώνται περιλαμβάνουν τόσο τις ποσότητες που 

ανακυκλώνονται όσο και αυτές που οδηγούνται προς ανάκτηση ενέργειας. Για την Ελλάδα και την 

Κρήτη, επιτυγχάνεται σταθερά ο στόχος της επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης του 85%. Για την 

επίτευξη όμως του στόχου του 95% από το 2015 και μετά, απαιτείται εκτός της ανακύκλωσης του 

ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού και η θερμική επεξεργασία μέρους του κλάσματος αυτού.  
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4.4.3. Μεταχειρισμένα ελαστικά  

4.4.3.1. Νομικό πλαίσιο 

Στην Ε.Ε υπολογίζεται ότι γίνεται ετησίως διαχείριση περισσοτέρων των τριών (3) εκατομμυρίων 

τόνων μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, εκ των οποίων το 1/3 περίπου επαναχρησιμοποιείται 

ή αναγομώνεται, ενώ το υπόλοιπο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πλέον ως ελαστικό οχήματος και 

χαρακτηρίζεται ως απόβλητο. 

 

Τα ελαστικά των οχημάτων συνίστανται κυρίως από καουτσούκ αλλά περιέχουν και ποσότητες 

μετάλλου, όπως χάλυβας και σίδηρος, σε ποσοστό που φτάνει και το 15% του βάρους τους. Από τη 

στιγμή που θα χαρακτηριστούν απόβλητα, τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων μπορούν να 

ανακτηθούν σε μεγάλο ποσοστό. Ως ανάκτηση θεωρείται το σύνολο της ποσότητας που 

ανακυκλώθηκε για την παραγωγή προϊόντων μηχανικής επεξεργασίας (συμπεριλαμβάνονται και οι 

εργασίες πολιτικού μηχανικού πχ κατασκευή ΧΥΤΑ) μαζί με τις ποσότητες των ελαστικών που 

οδηγήθηκαν προς ανάκτηση ενέργειας είτε αυτά ήταν ολόκληρα είτε τεμαχίστηκαν στις 

εγκαταστάσεις μηχανικής επεξεργασίας. 

 

Παρά τον όγκο των αποβλήτων που παράγονται, μέχρι σήμερα, δεν έχει θεσπιστεί ενιαίο ευρωπαϊκό 

πλαίσιο για τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών. Στην Ελλάδα τη διαχείριση των 

μεταχειρισμένων ελαστικών διέπει το ΠΔ 109/2004. Οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν θεσπιστεί 

ορίζουν ότι μέχρι την 31η Ιουλίου 2006, η ανάκτηση των μεταχειρισμένων αποβλήτων ελαστικών 

οχημάτων πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 65% των αποσυρόμενων ελαστικών. Εντός του ίδιου 

χρονικού ορίου, η ανακύκλωση πρέπει να φτάνει τουλάχιστον το 10%. 

 

4.4.3.2. Στόχοι ΕΣΔΑ 

Οι στόχοι που αναφέρονται στον ΕΣΔΑ είναι: 

 

• Ανάπτυξη αγορών ανακτώμενων υλικών από την επεξεργασία μεταχειρισμένων ελαστικών. 

• Οι στόχοι του ΠΔ 109/2004 χρήζουν αναθεώρησης (αύξηση στόχων) και το πεδίο εφαρμογής 

του εν λόγω ΠΔ χρήζει επέκτασης, προκειμένου να συμπεριληφθούν και άλλες κατηγορίες 

ελαστικών. 

 

4.4.3.3. Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Η ECO-ELASTIKA Α.Ε. Οικολογική Διαχείριση Ελαστικών ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2002 από τις πέντε 

μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής ελαστικών στην Ελλάδα, με σκοπό τη δημιουργία ενός συλλογικού 

συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών. Το 2004 έλαβε την αρχική 

έγκριση λειτουργίας του από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την υπ’ αριθ. 106157/2004 (ΦΕΚ 1145Β) Υπουργική 

Απόφαση, ενώ το 2011 η έγκρισή του ανανεώθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 804/22-12-2011 απόφαση 

του ΔΣ του ΕΟΑΝ για την περίοδο 2011-2017.  
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Αποτελεί μέχρι σήμερα το μοναδικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών, 

με πανελλαδική εμβέλεια και πεδίο εφαρμογής όλα τα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων και 

μοτοσυκλετών εξαιρουμένων αυτών με εξωτερική διάμετρο μεγαλύτερη των 1400mm. 

 

4.4.3.4. Παραγωγή στην περιοχή μελέτης 

Οι εκτιμώμενες παραγόμενες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών στην Περιφέρεια Κρήτης είναι 

περίπου 2.000 τόνοι για το 2013. 

 

Δεδομένης της σημαντικής κάμψης στις πωλήσεις αυτοκινήτων λόγω της οικονομικής κρίσης, η 

οποία αναμένεται να διαρκέσει για τουλάχιστον τρία ακόμα χρόνια, και της συνεπακόλουθης τάσης 

των Ελλήνων οδηγών να μετατοπίζουν όσο μπορούν χρονικά την αντικατάσταση των ελαστικών τους, 

το 2020 αναμένεται η σταθεροποίηση των παραγόμενων ποσοτήτων από μεταχειρισμένα ελαστικά 

στο επίπεδο των παραγόμενων ποσοτήτων κατά το έτος 2013. Προς την κατεύθυνση αυτήν συμβάλει 

και το γεγονός της σημαντικής αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης της βενζίνης που οδηγεί 

στον περιορισμό της χρήσης του αυτοκινήτου στην καθημερινή ζωή, με αποτέλεσμα την αύξηση του 

χρόνου ζωής των ελαστικών.  

 

4.4.3.5. Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση στην περιοχή μελέτης  

Τα αποτελέσματα από τη ανάκτηση και ανακύκλωση μεταχειρισμένων ελαστικών στην Περιφέρεια 

Κρήτης για το 2013, εκτιμώνται σε περίπου 1.800 τόνους και 1.000 τόνους αντίστοιχα  

 

Γίνεται εμφανές ότι επιτυγχάνεται ο στόχος της ανάκτησης που έχει τεθεί νομοθετικά (65% κ.β.) και 

μάλιστα οι επιδόσεις είναι κατά πολύ υψηλότερες, ενώ και ο στόχος της ανακύκλωσης (10% κ.β.) 

επιτυγχάνεται ανελλιπώς, καθώς περίπου οι μισές από τις ανακτώμενες ποσότητες οδηγούνται προς 

ανακύκλωση (τρίμμα ελαστικού, μέταλλα). 
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4.4.4. Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

4.4.4.1. Γενικά στοιχεία 

Ο όρος απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις αναφέρεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα 

υλικών. Στο μεγαλύτερο μέρος τους πρόκειται για μη επικίνδυνα απόβλητα που δεν υφίστανται 

καμία σημαντική φυσική, χημική ή βιολογική μετατροπή. Τα αδρανή απόβλητα δεν διαλύονται, δεν 

καίγονται ούτε συμμετέχουν σε άλλες φυσικές ή χημικές αντιδράσεις, δεν βιοδιασπώνται ούτε 

επιδρούν δυσμενώς σε άλλα υλικά με τα οποία έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει 

ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλάψει την υγεία του ανθρώπου. Η συνολική στραγγισιμότητα και 

περιεκτικότητα σε ρύπους των αποβλήτων και η οικοτοξικότητα των στραγγισμάτων - αποπλυμάτων 

πρέπει να είναι αμελητέες, και ειδικότερα να μη θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των επιφανειακών 

ή/και υπογείων υδάτων.  

 

Πολλές είναι οι αιτίες που οδηγούν στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων κατασκευαστικών και 

οικοδομικών αποβλήτων. Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, η πρόοδος του πολιτισμού και της 

τεχνολογίας, η τουριστική ανάπτυξη, οι κατεδαφίσεις και η ανακατασκευή παλαιών κτιρίων ή άλλων 

τεχνικών έργων πολιτισμού είναι οι κύριες αιτίες που οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής τους. Σε 

γενικές γραμμές η παραγωγή των ΑΕΚΚ. ανά κάτοικο ακολουθεί την πορεία του Εθνικού 

Ακαθάριστου Προϊόντος, δηλαδή η παραγωγή ΑΕΚΚ. σχετίζεται με την οικονομική δραστηριότητα 

κάθε χώρας. 

 

Αναμφίβολα, το ζήτημα της συνεχούς αύξησης του όγκου των ΑΕΚΚ. απασχολεί ολοένα και 

περισσότερο την υφήλιο. Στην Ευρώπη, τα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις, αποτελούν 

ένα από τα μεγαλύτερα ρεύματα αποβλήτων. Το ζήτημα της διαχείρισης των ΑΕΚΚ απασχολεί τα 

περισσότερα από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., ο δε όρος απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις 

εμφανίζεται, πλέον, στη νομοθεσία των περισσοτέρων χωρών. 

 

Οι κύριες πηγές προέλευσης των ΑΕΚΚ. είναι οι ακόλουθες: 
• Οικοδομικές εργασίες: ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, επισκευές, περιφράξεις και 

περιστοιχίσεις μεμονωμένων και κτιριακών συγκροτημάτων. 
• Τεχνικά έργα υποδομών: κατεδαφίσεις, κατασκευές ή και επιδιορθώσεις δρόμων, 

γεφυρών, σηράγγων, αποχετευτικών δικτύων, πεζοδρομίων, αναπλάσεις χώρων, κ.α. 
• Φυσικές/ τεχνολογικές καταστροφές: σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθήσεις, δυσμενείς 

κλιματολογικές συνθήκες και λοιπές καταστροφές οικοδομών. 

 

Με βάση τα παραπάνω μπορεί να γίνει κατάταξη των ΑΕΚΚ. ανάλογα με την προέλευσή τους στις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

• Απόβλητα Κατεδαφίσεων – Μπάζα 

• Απόβλητα από Εργοτάξια 

• Απόβλητα Εκσκαφών 

• Απόβλητα Οδοποιίας. 
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Οι παραπάνω κατηγορίες περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια, ώστε να γίνει κατανοητό το είδος 

των υλικών - αποβλήτων που προκύπτει από κάθε κατηγορία.   

Απόβλητα Κατεδαφίσεων – Μπάζα 

Η κατηγορία αυτή συνίσταται από υλικά όπως χώμα, χαλίκι, κομμάτια ή στοιχεία σκυροδέματος, 

υλικά κατασκευής συστημάτων απορροής υδάτων, επιχρίσματα, πλίνθοι (τούβλα), πλάκες 

επιστρώσεως, γύψος, άμμος, λαξευμένες πέτρες, θραύσματα ειδών υγιεινής κλπ. Τα υλικά 

κατεδαφίσεων χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανομοιογένεια και προκύπτουν από την εξολοκλήρου ή 

επιμέρους (επιλεκτική) κατεδάφιση των κατασκευών. Η σύσταση των υλικών αυτών ποικίλλει 

ανάλογα με το είδος, την παλαιότητα, τη μορφή, τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου ή της 

κατασκευής. Τα υλικά των κατεδαφίσεων μπορεί επίσης να περιέχουν μέταλλα, χρώματα, κόλλες, 

ρητίνες, μονωτικά υλικά, διαλύτες, κλπ. Για την κατεδάφιση σημαντικό ρόλο παίζει η ιστορική 

πολιτιστική και οικονομική αξία της κατασκευής.  

Απόβλητα από Εργοτάξια 

Τα κύρια υλικά που συναντώνται στα εργοταξιακά απόβλητα είναι ξύλο, πλαστικό, χαρτί, γυαλί, 

μέταλλα, καλώδια, χρώματα, βερνίκια, στοιχεία επικαλύψεων προσόψεων, κόλλες και γενικά όλα τα 

υλικά που προέρχονται από τη λειτουργία εργοταξίων κατασκευής, κατεδάφισης, επισκευής, 

ενίσχυσης, προσθήκης, επέκτασης και ανακαίνισης. Πρέπει να σημειωθεί ότι μεγάλες ποσότητες 

άχρηστων υλικών στα εργοτάξια αποτελούν τα υλικά συσκευασίας οικοδομικών υλικών. 

Απόβλητα Εκσκαφών 

Στα κατηγορία αυτή ανήκουν τα μητρικά χώματα εκσκαφών, η άμμος, το χαλίκι, οι πέτρες, η άργιλος 

και οποιαδήποτε άλλα υλικά που μπορεί να προκύψουν από εκσκαφές. Τα άχρηστα υλικά εκσκαφών 

υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα και ιδιαίτερα στις υπόγειες κατασκευές 

και σε έργα της γεωτεχνικής μηχανικής. Τα υλικά αυτά μπορούν να προέλθουν και από φυσικά 

φαινόμενα, όπως για παράδειγμα από υπερχειλίσεις χειμάρρων, κατολισθήσεις σε δρόμους κλπ. Η 

σύσταση των υλικών εκσκαφών εξαρτάται σημαντικά από τα γεωλογικά δεδομένα. 

Απόβλητα Οδοποιίας 

Στα υλικά οδοποιίας περιλαμβάνεται η άσφαλτος και οποιαδήποτε άλλα υλικά οδοστρώματος, υλικά 

βάσεων, δηλαδή χαλίκι, άμμος, σκύρα και γενικά υλικά που προκύπτουν από την αποξήλωση και 

ανακαίνιση οδών. Τα άχρηστα υλικά οδοποιίας προέρχονται όχι μόνο από την αποξήλωση και τη 

συντήρηση των δρόμων αλλά και από τις υπόγειες υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πόλεων 

καθώς και από έργα επιδιόρθωσης αυτών.  

 

4.4.4.2. Νομικό πλαίσιο 

Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τα ΑΕΚΚ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της πολιτικής της για μείωση - επαναχρησιμοποίηση- ανακύκλωση 

των  αποβλήτων που παράγονται από τα κράτη μέλη της, έχει νομοθετήσει οδηγίες  τις οποίες τα 

κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα προκειμένου να 
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επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται  στα πλαίσια αυτών των οδηγιών. Η περίπτωση των ΑΕΚΚ δεν 

αποτελεί εξαίρεση, καθώς υπάρχει πλήθος νόμων που ορίζουν το πλαίσιο διαχείρισης αυτού του 

τύπου των αποβλήτων. Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. αποτελείται  κυρίως από τις 

παρακάτω αναφερόμενες οδηγίες:  

 

• Οδηγία 89/106 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 «για την προσέγγιση των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα 

προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών». 

• Διατάξεις του άρθρου 7 της οδηγίας 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 

«για την τροποποίηση της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων». 

• Οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου του 1991 των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 94/31/ΕΟΚ του Συμβουλίου 27ης Ιουνίου 

1994 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

• Την απόφαση 96/350/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Μαΐου 1996 των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (EE L 135/32/6.6.96) «Για την προσαρμογή των Παραρτημάτων ΙΙΑ και ΙΙΒ της 

οδηγίας 75/442/ΕΟΚ κλπ.». 

• Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 «περί υγειονομικής ταφής των 

αποβλήτων». 

• Απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2000, για την αντικατάσταση της 

απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 α) της 

οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των στερεών αποβλήτων και την απόφαση 

94/904/Ε.Κ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 

κατάρτιση καταλόγου επικινδύνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 4 της 

οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα. 

• Τις Αποφάσεις 2001/118/Ε.Κ της Επιτροπής Ε.Κ της 16ης Ιανουαρίου 2001 (EEL 47/16-2-

2001) και 2001/573/Ε.Κ της Επιτροπής Ε.Κ της 23ης Ιουλίου 2001, για την τροποποίηση της 

Απόφασης 2000/532/Ε.Κ. όσον αφορά τον κατάλογο των αποβλήτων 

• Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 

Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

 

Εθνική νομοθεσία και στόχοι 

Στην Ελλάδα υπάρχει πλήθος νομοθετικών ρυθμίσεων με αναφορά στη διαχείριση των ΑΕΚΚ. Οι 

κυριότεροι Νόμοι που αφορούν στο συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων, είναι οι κάτωθι: 

• Διατάξεις του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ - νυν ΕΟΑΝ) και άλλες 

διατάξεις» (Α'179) και ειδικότερα των άρθρων 15,16, 17, 20, 21, 23 και 24 αυτού. 

• Διατάξεις της 29407/3508/2002 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ''Μέτρα και όροι για την 

υγειονομική ταφή των αποβλήτων'' (Β'1572),  

• Διατάξεις της 50910/2727/2003, Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 

Διαχείρισης» (Β΄1909), 
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• Διατάξεις της 104826/2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός ύψους 

ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 

συσκευασιών / άλλων προϊόντων (Β’849), 

• Κ.Υ.Α Η.Π. 13588/725/2006, (ΦΕΚ 383/Β/28.3.06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991,  

• Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β`/30.6.06)     Έγκριση Γενικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 

(παρ. Β) της υπ’αριθ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και 

περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (383 Β) και σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991   

• Κ.Υ.Α. 21017/84/2009 (ΦΕΚ 1287/Β’/30.6.2009)  Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 

των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης 

αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, 

εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης 

και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο. 

• Νόμος 3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α). Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική 

διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες 

διατάξεις.  

• Νόμος 3855/2010 (ΦΕΚ 95 Α) Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 

την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες καθώς και  χάραξη Εθνικής Πολιτικής και την 

εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων 

Συμβάσεων. 

• Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β’/24.8.2010). «Μέτρα, όροι και 

προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 

• Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ με αρ. 129043/4345/08-07-2011, με θέμα: Εφαρμογή νομοθεσίας για 

τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.    

• Νόμος 4042/2012 ««Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με 

την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής» 

 

Τα ΑΕΚΚ εμπίπτουν στα «άλλα προϊόντα» του Νόμου 2939/01 σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται η 

θέσπιση μέτρων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή/και αξιοποίηση των υλικών αυτών.  

 

Με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση, ΚΥΑ 36259/2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», όπως 

τροποποιήθηκε απο το Νόμο 4030/2011 - Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 

κατασκευών και λοιπές διατάξεις, εξαιρουμένων των κατηγοριών 17 05 04 του Ευρωπαϊκού 
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Καταλόγου Αποβλήτων (χώματα και μπάζα εκσκαφών που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες), οι 

ποσοτικοί στόχοι που τίθενται αναφορικά με την αξιοποίηση των αποβλήτων από κατασκευές, 

εκσκαφές και κατεδαφίσεις είναι οι ακόλουθοι: 

• 1) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012, η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση άλλων 

υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ’ ελάχιστον στο 30%, ως προς το 

συνολικό βάρος των παραγομένων ΑΕΚΚ στη χώρα. 

• 2) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση άλλων 

υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ’ ελάχιστον στο 50%, ως προς το 

συνολικό βάρος των παραγομένων ΑΕΚΚ στη χώρα. 

• 3) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020 η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση άλλων 

υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ’ ελάχιστον στο 70%, ως προς το 

συνολικό βάρος των παραγομένων ΑΕΚΚ στη χώρα. 

 

Οι δυο τελευταίοι στόχοι είναι σε συμφωνία με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ και του Νόμου 4042/2012, 

ενώ ο πρώτος στόχος είναι ενδιάμεσος εθνικός προκειμένου να επιτευχθούν αργότερα οι στόχοι για 

το 2015 και το 2020. Η Οδηγία της Ε.Ε. (1999/31) απαγορεύει τη διάθεση αδρανών υλικών και εν 

γένει μπαζών στους ΧΥΤΑ και επιβάλλει τη διάθεσή τους σε ανεξάρτητους χώρους ταφής αδρανών. 

Επιπροσθέτως ο Νόμος “περί ίδρυσης Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών 

και Άλλων Προϊόντων” περιλαμβάνει και τα υλικά κατεδάφισης στην κατηγορία “άλλα” προϊόντα και 

προβλέπει την έκδοση του αντίστοιχου προεδρικού διατάγματος. Κατά αναλογία με τα αντίστοιχα 

προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί (ελαστικά, ΑΗΗΕ), οι παραγωγοί των ΑΕΚΚ οφείλουν να 

συστήσουν ή ίδιοι ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα διαχείρισης. Πριν από την έναρξη των 

εργασιών που αφορούν εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται 

να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων που θα παραχθούν  από τη 

δραστηριότητά τους, παρέχοντας πληροφορίες  για τον τόπο και τη δραστηριότητα προέλευσης των 

αποβλήτων, τη συνολική ποσότητα που εκτιμάται ότι θα παραχθεί, την ποσότητα που θα 

αξιοποιηθεί και το μη αξιοποιήσιμο υπόλειμμα που θα οδηγηθεί προς ταφή. 

 

Τέλος στον ΕΣΔΑ αναφέρεται ότι για τη συλλογή αποβλήτων εκσκαφών θα πρέπει να υπάρξει 

υποχρεωτική διαλογή και μεταφορά (με αντίστοιχη τιμολόγηση) στα δημόσια έργα. Επίσης να 

θεσπιστούν κίνητρα για τα ιδιωτικά έργα. 

 

4.4.4.3. Στόχοι ΕΣΔΑ 

Οι στόχοι που αναφέρονται στον ΕΣΔΑ είναι: 

 

• Πανελλαδική κάλυψη από τα ΣΕΔ των ΑΕΚΚ. 

• Εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στα δημόσια και ιδιωτικά έργα, με την 

προσαρμογή της σχετικής νομοθεσίας ή της διαδικασίας όπου απαιτείται. 

• Εξορθολογισμός της λειτουργίας των ΣΕΔ και αναπροσαρμογή των χρηματικών εισφορών. 

• Χωριστή συλλογή για τα απόβλητα εκσκαφών και ορθολογική διαχείρισή τους, τα οποία 

εξαιρούνται από τους στόχους των ΑΕΚΚ, καθώς και για την περίσσεια σκυροδέματος που 
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προκύπτει κατά τα έργα κατασκευών. Ειδικότερα η περίσσεια των αποβλήτων εκσκαφών 

που προέρχονται από τα δημόσια έργα θα πρέπει να συλλέγεται διακριτά από τυχόν υλικά 

καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ, και οι όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση αυτών να 

περιλαμβάνεται στην ΑΕΠΟ του έργου και στην σύμβαση με τον ανάδοχο. Τα παραπάνω θα 

πρέπει να συμπεριληφθούν σε όλα τα στάδια υλοποίησης των δημοσίων έργων, όπως 

προκήρυξη, συμβάσεις κλπ. 

• Ανάπτυξη αγορών για τα δευτερογενή υλικά της επεξεργασίας ΑΕΚΚ. 

• Οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται αφορούν το ποσοστό των παραγόμενων ΑΕΚΚ που 

οδηγούνται προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση και 

είναι οι εξής: 

 Τουλάχιστον 50% κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ έως το τέλος του 2015. 

 Τουλάχιστον 70% κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ έως το τέλος του 2020. 

• Για τη συλλογή αποβλήτων εκσκαφών θα πρέπει να υπάρξει υποχρεωτική διαλογή και 

μεταφορά (με αντίστοιχη τιμολόγηση) στα δημόσια έργα.  

• Να θεσπιστούν κίνητρα για τα ιδιωτικά έργα. 

 

4.4.4.4. Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Στην Περιφέρεια Κρήτης δραστηριοποιούνται στην παρούσα φάση 3 ΣΣΕΔ. Το μόνο ΣΣΕΔ που έχει 

έδρα στην Κρήτη, ονομάζεται Αποστολάκης Εμμ. & ΣΙΑ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο ΔΙΑΣ Σύστημα 

Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ και γεωγραφική εμβέλεια τους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου. Επιπλέον στην 

Κρήτη δραστηριοποιούνται και τα συστήματα Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. - 

ΑΝΑΚΕΜ (Π.Ε. Χανίων) και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΒΕ (Π.Ε. 

Ηρακλείου). 

 

4.4.4.5. Παραγωγή στην περιοχή μελέτης 

Τα μόνα στοιχεία που μπορούν να προκύψουν σχετικά με την παραγωγή ΑΕΚΚ στην Κρήτη δύναται 

να υπολογιστούν έμμεσα (εκτίμηση) από την επίσημη απογραφή των οικοδομικών αδειών που 

χορηγεί η Πολεοδομία για νέες οικοδομές, προσθήκες και κατεδαφίσεις κτιρίων, όπως αυτή 

λαμβάνει χώρα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. 

 

Λόγω της έλλειψης στοιχείων η μελετητική ομάδα προέβη σε μια έμμεση εκτίμηση της συνολικής 

ποσότητας, των παραγόμενων αποβλήτων από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις σε επίπεδο 

περιφέρειας και περιφερειακών ενοτήτων στην Κρήτη.  
 
Μέθοδος Υπολογισμού Παραγόμενων Ποσοτήτων ΑΕΚΚ 

Η εκτίμηση των μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ βασίζεται στον αλγόριθμο που αναπτύχθηκε από τη μονάδα 

Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. στα πλαίσια 

του έργου LIFE 03/TCY/CY/018, ο οποίος συνδυάζει τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών (επιφάνεια 

νέων κατασκευών ή προσθηκών, πλήθος κατεδαφίσεων) με στατιστικές παραμέτρους ξεχωριστές 

ανά είδος οικοδομικής εργασίας, όπως ο μέσος όγκος των ΑΕΚΚ ανά εμβαδόν οικοδομής ή η 

πυκνότητα των αποβλήτων. Τονίζεται οτι η ίδια μεθοδολογία ακολουθείται και στον ΕΣΔΑ (2015). 
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Πιο συγκεκριμένα, οι παράμετροι που λαμβάνει υπόψη το μοντέλο (USD) για την εκτίμηση των 

παραγόμενων ποσοτήτων των ΑΕΚΚ είναι: 

• Επιφάνεια νέων κατασκευών και προσθηκών / επεκτάσεων 

• Εκτίμηση όγκου παραγόμενων ΑΕΚΚ ανά 100 m
2 

• Πυκνότητα αποβλήτων (σχέση όγκου / βάρους). 
 

Περιγραφή Λογισμικού Προγράμματος 

Το λογισμικό πρόγραμμα είναι μια ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή η οποία αναπτύσσεται σε 

περιβάλλον MS Windows XP, με τροφοδοσία των κατάλληλων δεδομένων εκ μέρους του χρήστη. Το 

πρόγραμμα αυτό συνοδεύεται από ειδική βάση δεδομένων για την εισαγωγή, αποθήκευση και 

επεξεργασία στοιχείων με εξαγωγή αποτελεσμάτων στην επιθυμητή για το χρήστη μορφή. Η 

σύνδεση με τη βάση δεδομένων γίνεται μέσω κατάλληλου πρωτοκόλλου που παρέχεται για όλες τις 

πλατφόρμες των Windows (Windows platforms) και πραγματοποιείται αυτόματα, με την έναρξη των 

εφαρμογών του λογισμικού προγράμματος. 

 

Το λογισμικό πρόγραμμα είναι μια εφαρμογή πολλών επιλογών. Συγκεκριμένα αποτελείται από 

συγκεκριμένες βασικές επιμέρους εφαρμογές (basic tabs), καθεμία από τις οποίες περιέχει 

επιμέρους σειρές από tabs τοποθετημένα στο αριστερό πλαίσιο της οθόνης όπου αναπτύσσεται η 

συγκεκριμένη εφαρμογή. Αναφέρεται μόνο η σπουδαιότητα και η χρήση των εφαρμογών που 

αφορούν τα ρεύματα από κατασκευές και κατεδαφίσεις. 

 

Για κάθε κατηγορία, τα πρωταρχικά tabs απαιτούν την εισαγωγή χαρακτηριστικών των αποβλήτων 

από τον ίδιο το χρήστη. The lower tabs χρησιμοποιούν κατάλληλα κάθε φορά υπολογιστικά μοντέλα 

για εκτίμηση των ποσοτήτων των αποβλήτων και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα υπό τη μορφή 

πινάκων (tabular form). Επιπλέον, τα αποτελέσματα δίδονται και υπό μορφή Διαγραμμάτων έτσι 

ώστε να αναπαριστάται η χρονική εξέλιξη των παραγόμενων ποσοτήτων αποβλήτων σε πραγματικό 

χρόνο όπως και η τάσεις της χρονικής αυτής εξέλιξης χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο μεταβλητού 

μέσου όρου (a moving-average model).  

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το πρόγραμμα εφαρμόστηκε για τα απόβλητα κατασκευών, 

κατεδαφίσεων και εκσκαφών. Πιο αναλυτικά: 

 

Εξισώσεις υπολογισμού 

Η παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων κατασκευής υπολογίζεται από την εξίσωση: 

CW = [NC + EX] * VW * D 

όπου: 

CW: Απόβλητα κτηριακών κατασκευών σε τόνους 

NC: Εµβαδόν νέων κατασκευών 

EX:  Προσθήκες σε υφιστάµενες οικοδοµές 

VW: Όγκος παραγόµενου αποβλήτου ανά εµβαδόν νέας οικοδοµής 

D: Πυκνότητα αποβλήτου 
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Η εξίσωση για τα απόβλητα κατεδαφίσεων έχει τη µορφή: 

DW = ND * SD * WD * D 

όπου: 

DW: Απόβλητα κατεδαφίσεων σε τόνους 

ND:  Αριθµός κατεδαφίσεων 

SD:  Μέσο εµβαδόν των κτιρίων 

WD: Παραγόµενο απόβλητο για κάθε κατεδάφιση 

D:     Πυκνότητα παραγόµενου αποβλήτου 

Η εξίσωση για τα απόβλητα εκσκαφών, στην οποία ο βαθμός αβεβαιότητας είναι σχετικά 

υψηλότερος, είναι: 

EW = ND * ES * ED *D 

όπου: 
EW: Απόβλητα εκσκαφών σε τόνους 
ND: Αριθµός αδειών νέων κατασκευών 
ES:  Μέση επιφάνεια εκσκαφής 
ED:  Μέσο βάθος εκσκαφής 
D:    Πυκνότητα παραγόμενου αποβλήτου 

 

Για τον υπολογισμό της ποσότητας των αποβλήτων χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία αναφορικά με τον 

αριθμό των κατεδαφίσεων και των ανεγέρσεων νέων οικοδομών, τον όγκο των νέων οικοδομών, την 

επιφάνεια των νέων οικοδομών, κλπ. από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 

 

Αποτελέσματα 

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα από τη χρήση των προαναφερθέντων 

εξισώσεων, με στόχο τον υπολογισμό των ΑΕΚΚ που παράχθηκαν από τις εργασίες κατασκευής, 

κατεδάφισης και εκσκαφών κατά τα έτη 2004, 2013 και 2014.  

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα και στο σύνολο της 

Περιφέρειας Κρήτης.  

Πίνακας 4-17: Εκτίμηση ποσοτήτων ΑΕΚΚ στην Κρήτη για το έτος 2004 

Περιφερειακή Ενότητα 
Απόβλητα 

Κατασκευών (t) 
Απόβλητα 

Κατεδαφίσεων (t) 

Απόβλητα 
Εκσκαφών  

(t) 

Ηράκλειο 235.911,0 546.583,7 22.280,96 
Λασίθι 97.773,0 201.835,20 7.571,20 
Ρέθυμνο 94.902,6 246.134,40 8.003,84 
Χανιά 245.957,4 492.326,40 13.628,16 

Σύνολο Περιφέρειας Κρήτης 674.544,00 1.486.879,70 51.484,16 

Σύνολο (ΑΕΚΚ) Περιφέρειας 
Κρήτης 2.161.423,70 51.484,16 
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Πίνακας 4-18: Εκτίμηση ποσοτήτων ΑΕΚΚ στην Κρήτη για το έτος 2013 

Περιφερειακή Ενότητα 
Απόβλητα 

Κατασκευών (t) 
Απόβλητα 

Κατεδαφίσεων (t) 

Απόβλητα 
Εκσκαφών  

(t) 

Ηράκλειο 41.441,4 114.747,8 7.571,20 
Λασίθι 16.863,6 28.681,92 3.244,80 
Ρέθυμνο 18.837,0 48.221,76 1.730,56 
Χανιά 20.272,2 45.360,00 3.244,80 

Σύνολο Περιφέρειας Κρήτης 97.414,20 237.011,48 15.791,36 

Σύνολο (ΑΕΚΚ) Περιφέρειας 
Κρήτης 334.425,68 15.791,36 

 

Πίνακας 4-19: Εκτίμηση ποσοτήτων ΑΕΚΚ στην Κρήτη για το έτος 2014 

Περιφερειακή Ενότητα 
Απόβλητα 

Κατασκευών (t) 
Απόβλητα 

Κατεδαφίσεων (t) 

Απόβλητα 
Εκσκαφών  

(t) 

Ηράκλειο 29.780,4 75.811,2 5.624,32 
Λασίθι 9.867,0 29.498,88 2.379,52 
Ρέθυμνο 21.169,2 45.894,72 2.812,16 
Χανιά 21.348,6 56.214,72 2.379,52 

Σύνολο Περιφέρειας Κρήτης 82.165,20 207.419,52 13.195,52 

Σύνολο (ΑΕΚΚ) Περιφέρειας 
Κρήτης 289.584,72 13.195,52 

 

 

Απο τα παραπάνω γίνεται εμφανής η πολύ μεγάλη πτώση των παραγόμενων ΑΕΚΚ στην Περιφέρεια. 

Επιπλέον, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην οικοδομική δραστηριότητα δεν επιτρέπουν μια 

ασφαλή πρόβλεψη για την εξέλιξη της τελευταίας τα επόμενα χρόνια. Προκειμένου να μπορέσουν να 

γίνουν τέτοιες εκτιμήσεις θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την οικονομική κρίση 

και στη συνέχεια να επέλθει μια σχετική ισορροπία στον κατασκευαστικό κλάδο. 

Η πτωτική τάση στις παραγόμενες ποσότητες των ΑΕΚΚ στην Περιφέρεια Κρήτης αναμένεται να 

συνεχιστεί την ερχόμενη τριετία σύμφωνα με τις υπάρχουσες συνθήκες. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί 

πως μεγάλα κατασκευαστικά έργα θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται εντός των επομένων ετών, 

όπως για παράδειγμα το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου στο Καστέλι. 

 

4.4.4.6. Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση στην περιοχή μελέτης 

Η δυνατότητα διαχείρισης του συστήματος της Περιφέρειας Κρήτης ανέρχεται σε 150.000 tn 

ετησίως. Ωστόσο, δεδομένης της έναρξης λειτουργίας σε περίοδο οικονομικής κρίσης και 

οικοδομικής ύφεσης αλλά και έλλειψης ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για τη δράση και 

λειτουργία της, οι ποσότητες που έχει διαχειριστεί η Μονάδα, μέχρι σήμερα, είναι αμελητέες. 
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Οι μικρές αυτές ποσότητες που επεξεργάστηκε η Μονάδα, αφού διαχωρίστηκαν τα υλικά και 

κονιορτοποιήθηκαν, αποτέλεσαν υλικό επίχωσης σε τοπικά έργα. Στην παρούσα φάση, το ΣΣΕΔ 

προβαίνει σε «καμπάνια» ενημέρωσης των πολιτών στις περιοχές εμβέλειας, ώστε να καταστεί 

γνωστή και να ενημερωθεί η κοινωνία για τις δυνατότητες, τις εφαρμογές του συστήματος και τα 

περιβαλλοντικά οφέλη από την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ. 
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4.4.5. Ηλεκτρικές στήλες και Συσσωρευτές 

4.4.5.1. Νομικό πλαίσιο 

Οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της 

ορθής λειτουργίας πολλών προϊόντων, συσκευών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται καθημερινά, 

συνιστώντας μία βασική και απαραίτητη πηγή ενέργειας. Οι φορητές ηλεκτρικές στήλες διακρίνονται 

ανάλογα με τη χρήση τους σε πρωτογενείς (απλές) και δευτερογενείς (επαναφορτιζόμενες) και 

ανάλογα με τον τύπο τους σε αλκαλικές μπαταρίες (58%), μπαταρίες Zn/C (24%) και λοιποί τύποι 

μπαταριών (κομβιόσχημες, NiCd, NiMH, LiIon, PbO). Οι συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας 

διακρίνονται κυρίως σε συσσωρευτές μόλυβδου-οξέος και νικελίου-καδμίου. 

 

Κάθε χρόνο διακινούνται στην αγορά της Ε.Ε. περίπου 800.000 τόνοι συσσωρευτών αυτοκινήτων, 

190.000 τόνοι μπαταριών και συσσωρευτών βιομηχανίας και 160.000 τόνοι φορητών μπαταριών. 

Πολλά από τα συστατικά αυτών των μπαταριών και συσσωρευτών θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν, 

αποφεύγοντας την έκλυση επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον και παρέχοντας επιπλέον πολύτιμα 

υλικά για την παραγωγή σημαντικών προϊόντων στην Ευρώπη. 

 

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο νομοθεσίας για ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (ΗΣ &Σ) ρυθμίζεται από 

την Οδηγία 2006/66/ΕΚ, ενώ η αντίστοιχη εθνική νομοθεσία είναι η ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010. Η 

νομοθεσία αυτή αφορά τόσο τις φορητές ηλεκτρικές στήλες όσο και τα απόβλητα ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών βιομηχανίας και οχημάτων.  

 

Οι ποσοτικοί στόχοι, με βάση την ΚΥΑ 41624/2010, είναι οι ακόλουθοι: 

 

 Για τις φορητές ΗΣ&Σ μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2012 πρέπει να επιτευχθεί ποσοστό 

συλλογής τουλάχιστον 25% και μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2016 ποσοστό συλλογής 

τουλάχιστον 45%. 

 Η συλλογή του συνόλου των αποβλήτων ΗΣ&Σ οχημάτων και βιομηχανίας πρέπει να 

επιτευχθεί μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2012. 

 

4.4.5.2. Στόχοι ΕΣΔΑ 

Οι στόχοι που αναφέρονται στον ΕΣΔΑ είναι: 

α) Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών: 

• Ενίσχυση της συλλογής των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ με τη συμμετοχή και των Πράσινων 

Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ. 

• Παρακολούθηση της εφαρμογής των απαγορεύσεων κυκλοφορίας στην αγορά φορητών 

ΗΣ&Σ, με συγκέντρωση σε υδράργυρο και κάδμιο πάνω από τα όρια που καθορίζονται στην 

κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

• Ποσοτικός στόχος συλλογής: μέχρι 26-9-2016, συλλογή τουλάχιστον του 45% κ.β., 

εκφραζόμενο ως προς τις ποσότητες φορητών ΗΣ&Σ που κυκλοφορούν στην αγορά (μέσος 

όρος της τελευταίας τριετίας). 
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β) Απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας: 

• Συλλογή του συνόλου (100%) των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας. 

 

γ) Οι ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης είναι οι ακόλουθες: 

 ανακύκλωση του 65% κατά μέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών μολύβδου−οξέος, 

συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου μολύβδου στον υψηλότερο 

δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες. 

 ανακύκλωση του 75% κατά μέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών νικελίου−καδμίου, 

συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου καδμίου στον υψηλότερο 

δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες, και 

 ανακύκλωση του 50% κατά μέσο βάρος των άλλων ΗΣ και συσσωρευτών. 

 

4.4.5.3. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 

Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που 

δραστηριοποιούνταν στη χώρα μας το 2014 ήταν τα ακόλουθα: 

 

ΑΦΗΣ Α.Ε. 

Η εταιρεία ΑΦΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004, με σκοπό την οργάνωση συλλογικού 

συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με 

τον νόμο 2939/6.8.2001 (ΦΕΚ 179A). Η Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. έλαβε έγκριση με την υπ' αριθμό 106155/2004 

(ΦΕΚ 1056 Β) Υπουργική Απόφαση για να οργανώσει και να λειτουργήσει Συλλογικό Σύστημα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών για ολόκληρη την 

Ελληνική Επικράτεια. Η έγκριση του συστήματος ανανεώθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 70/20-01-12 

απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για την περίοδο 2011-2017. 

 

ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. 

Η εταιρεία Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία, με το διακριτικό 

τίτλο ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε, ιδρύθηκε την 14/3/2004 με σκοπό την οργάνωση συστήματος για την εναλλακτική 

διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου - οξέως και νικελίου - καδμίου. Το 

σύστημα αυτό αφορά τους συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας και πήρε έγκριση με την υπ' 

αριθμό 106158/2004 (ΦΕΚ 1124 Β) Υπουργική Απόφαση. 

 

ΕΠΕΝΔΙΣΥΣ Re-Battery Α.Ε. 

Το Νοέμβριο 2011 εγκρίθηκε από τον Ε.Ο.ΑΝ. η ίδρυση και λειτουργία του Συστήματος Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσσωρευτών (Μολύβδου- Οξέως) Οχημάτων και Βιομηχανίας με την επωνυμία 

«Εταιρεία Πανελλαδικής ΕΝαλλακτικής ΔΙαχείρισης ΣΥΣσωρευτών Re-Battery Α.Ε.» και υπό τον 

διακριτικό τίτλο « Re-Battery Α.Ε » (αριθμό πρωτ. 803/22-12-2011). 
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ΣΕΔΙΣ-Κ Ε.Π.Ε. 

Στην Περιφέρεια Κρήτης υπήρχε το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών 

ΣΕΔΙΣ - Κ. Το σύστημα αυτό ξεκίνησε τη λειτουργία του με την υπ' αριθμό 150237 /2006 (ΦΕΚ 1398 Β) 

Υπουργική Απόφαση, όμως από το 2011 έπαυσε να λειτουργεί επί τους ουσίας και έως και το τέλος 

του 2013 βρισκόταν σε διαδικασία εκκαθάρισης 
 

4.4.5.4. Παραγωγή στην περιοχή μελέτης 

Οι εκτιμώμενες παραγόμενες ποσότητες μπαταριών στην Περιφέρεια Κρήτης είναι περίπου 90 τόνοι 

για το 2013, και για τους συσσωρευτές η εκτίμηση είναι περίπου 2.900 τόνοι. 

 

4.4.5.5. Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση στην περιοχή μελέτης  

Οι εκτιμώμενες παραγόμενες ποσότητες μπαταριών που οδηγούνται προς ανακύκλωση στην 

Περιφέρεια Κρήτης είναι περίπου 30 τόνοι για το 2013, και για τους συσσωρευτές η εκτίμηση είναι 

περίπου 1.500 τόνοι. 

 

Όσον αφορά τη συλλογή των αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέως δεν επιτυγχάνεται ο στόχος 

της 100% συλλογής τους, όπως γίνεται εμφανές και από τις παραπάνω ποσότητες. Εκτιμάται όμως 

ότι ένα μεγάλο μέρος των αποβλήτων αυτών συλλέγεται, διακινείται και ανακυκλώνεται μέσω 

κυκλωμάτων που λειτουργούν παράνομα, με αποτέλεσμα οι ποσότητες αυτές να μην καταγράφονται 

από τα εγκεκριμένα συστήματα και να μην δηλώνονται μέσω του επίσημου μηχανισμού (ΕΟΑΝ, 

2015). 
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4.4.6. Ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

4.4.6.1. Στόχοι ΕΣΔΑ 

Οι στόχοι που αναφέρονται στον ΕΣΔΑ είναι: 

 

• Ελαχιστοποίηση της διάθεσης σε ΧΥΤΑ. 

• Θέσπιση των ακόλουθων ποσοτικών στόχων στη διαχείριση ιλύος έως το 2020: 

 Εργασίες ανάκτησης 95% κ.β. επί της παραγόμενης ποσότητας. 

 Εργασίες διάθεσης 5% κ.β. επί της παραγόμενης ποσότητας. 

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών για την ανάκτηση της ιλύος. 

• Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση παραγωγών ιλύος αστικού τύπου, σχετικά με τις δυνατότητες 

ορθής διαχείρισης. 

 

4.4.6.2. Παραγωγή στην περιοχή μελέτης 

Σύμφωνα με τη συλλογή και την καταγραφή δεδομένων από τις ΔΕΥΑ της Περιφέρειας Κρήτης, 

υπολογίστηκε η επεξεργασμένη ιλύς για όλη την Περιφέρεια, η παραγωγή ιλύος ανέρχεται σε 

περίπου 30.000 t/έτος. Τονίζεται ότι οι παραπάνω ποσότητες ιλύος αφορούν την τελικά 

επεξεργασμένη ιλύ που σε ορισμένες περιπτώσεις έχει υποστεί ηλιακή ξήρανση με αποτέλεσμα τη 

μείωση της υγρασίας και τον περιορισμό της ποσότητάς της. Αν υπήρχε πρόθεση της καταγραφής 

της ποσότητας της νωπής ιλύος, τότε οι ποσότητες θα υπερέβαιναν τους 35.000 τόνους. 

Επιπρόσθετα, οι ποσότητες της ιλύος δεν περιλαμβάνουν τις ποσότητες από τις εγκαταστάσεις των 

βιολογικών των ξενοδοχείων και τη βιομηχανική περιοχή. Οι ΕΕΛ στη βιομηχανική περιοχή 

παρήγαγαν προ της οικονομικής κρίσης ποσότητας ιλύος της τάξεως των 5.000 τόνων (εκτός 

αντικειμένου ΠΕΣΔΑ), η οποία υφίσταται εδαφική χρήση δίχως ικανοποιητικό έλεγχο.  

 

 

 

Εικόνα 4-1: Θέσεις των ΕΕΛ Περιφέρειας Κρήτης (πηγή ypeka.gr) 
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Με βάση τα παραπάνω, οι μελλοντικές ποσότητες ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

για την Περιφέρεια Κρήτης εκτιμώνται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4-20: Εκτίμηση μελλοντικών ποσοτήτων ιλύος ΕΕΛ στην Περιφέρεια Κρήτης 

Έτος Ποσότητες αποβλήτων ΕΕΛ 
σε τόνους 

2016 33.550 
2020 36.400 
2025 38.500 
2030 40.700 

 

4.4.6.3. Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση στην περιοχή μελέτης 

Στην Περιφέρεια Κρήτης δεν ανήκει κανένας οικισμός Α’ προτερεαιότητας (πληθυσμός αιχμής 

μεγαλύτερος από 10.000 και διάθεση σε ευαίσθητο αποδέκτη). Στους οικισμούς Β’ προτεραιότητας 

(πληθυσμός αιχμής μεγαλύτερος από 15.000 και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) ανήκουν εννέα 

οικισμοί (Ηράκλειο, Μάλια και Χερσόνησος στην Π.Ε. Ηρακλείου, Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα και 

Σητεία στην Π.Ε. Λασιθίου, Ρέθυμνο στην Π.Ε. Ρεθύμνης, Χανιά και Νέα Κυδωνία στην Π.Ε. Χανίων. 

Οι οικισμοί αυτοί εξυπηρετούνται από τις αντίστοιχες αυτόνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων, οι οποίες συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4-21: Οικισμοί Β’ προτεραιότητας και αντίστοιχες ΕΕΛ 

Α/Α Π.Ε. Δήμος Ονομασία 
ΕΕΛ Τελικός αποδέκτης 

1 Ηράκλειο Ηράκλειο Ηρακλείου Κόλπος Ηρακλείου 
2 Ηράκλειο Μάλια Μαλίων Έδαφος 
3 Ηράκλειο Χερσόνησος Χερσονήσου Έδαφος 

4 Λασίθι Άγιος 
Νικόλαος 

Αγίου 
Νικολάου Κόλπος Μιραμπέλου 

5 Λασίθι Ιεράπετρα Ιεράπετρας Λιβυκό πέλαγος 
6 Λασίθι Σητεία Σητείας Κόλπος Σητείας 
7 Ρέθυμνο Ρέθυμνο Ρεθύμνου Κρητικό πέλαγος 
8 Χανιά Χανιά Χανίων Κόλπος Χανίων 

9 Χανιά Νέα Κυδωνία Νέας 
Κυδωνίας Κόλπος Χανίων 

 

Στην Περιφέρεια Κρήτης ανήκουν και 20 οικισμοί Γ’ προτεραιότητας με ισοδύναμο πληθυσμό 

μικρότεροι από 2.000 κατοίκους (12 οικισμοί στην Π.Ε. Ηρακλείου, 2 οικισμοί στην Π.Ε. Λασιθίου, 3 

οικισμοί στην Π.Ε. Ρεθύμνου και 3 οικισμοί στην Π.Ε. Χανίων). 

 

Οι οικισμοί Γ’ προτεραιότητας στους οποίους απαιτούνται ή εκπονούνται  και δεν έχουν 

ολοκληρωθεί έργα ΕΕΛ ή ΕΕΛ και δίκτυα αποχέτευσης συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 



ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) 

Ιούνιος 2016 Σελίδα | 92 

Πίνακας 4-22: Οικισμοί Γ’ προτεραιότητας στους οποίους απαιτούνται έργα ΕΕΛ ή ΕΕΛ και δίκτυα αποχέτευσης 

Α/Α Π.Ε. Καποδιστριακός 
Δήμος 

Οικισμός Απαίτηση ΕΕΛ 

1 Ηράκλειο Αγία Βαρβάρα Αγία Βαρβάρα Ναι 
2 Ηράκλειο Αρκαλοχώρι Αρκαλοχώρι Ναι 
3 Ηράκλειο Γούβες Κάτω Γούβες Ναι 
4 Ηράκλειο Γούβες Γούρνες Ναι 
5 Ηράκλειο Ζαρός Ζαρός Ναι 
6 Ηράκλειο Κρουσσώνας Κρουσσώνας Ναι 
7 Ηράκλειο Μοίρες Μοίρες Ναι 
8 Λασίθι Νεάπολη Νεάπολη Ναι 
9 Χανιά Πελεκάνου Παλαιοχώρα Ναι 

Ο οικισμός Σταλίδα στο Δήμο Μαλίων της Π.Ε. Ηρακλείου αποτελεί οικισμό Γ’ προτεραιότητας που 

προβλέπεται να συνδεθεί με υφιστάμενη ΕΕΛ (αυτή των Μαλίων) και απαιτούνται έργα δικτύων 

αποχέτευσης. 

 

Για τη σωστή διαχείριση της παραγόμενης ιλύς από τις μονάδες βιολογικού καθαρισμού πρέπει να 

εκπονηθεί ειδική μελέτη σε επίπεδο Κρήτης στοχεύοντας στην ταυτοποίηση της ιλύος και την 

αξιοποίησή της μαζί με πράσινα και την παραγωγή κομπόστ. Αναμένεται ότι η ποιότητα του τελικού 

υλικού θα έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη διάθεσή του.  
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4.4.7. Γεωργικά  υπολείμματα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα 

4.4.7.1. Στόχοι ΕΣΔΑ 

Οι στόχοι που αναφέρονται στον ΕΣΔΑ είναι: 

• Πλήρης ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων γεωργοκτηνοτροφικής 

προέλευσης για την ανάκτηση επ’ ωφελεία της γεωργίας, την παραγωγή προϊόντων (π.χ. 

ζωοτροφών, κ.λπ.) ή την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο/ βιομάζα. 

• Χωριστή συλλογή και ανάκτηση των πλαστικών γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης με 

έμφαση στα πλαστικά θερμοκηπίου και τα απόβλητα συσκευασίας 

• Χωριστή συλλογή και κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας γεωργικών 

φαρμάκων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μέσω συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

• Πρόβλεψη για κίνητρο προδιαλογής πλαστικών/βιοαποδομήσιμων γεωργοκτηνοτροφικών 

αποβλήτων π.χ. με αντάλλαγμα οργανικά λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά. 

 

4.4.7.2. Παραγωγή στην περιοχή μελέτης 

Λόγω του μεγάλου αριθμού των δενδρωδών καλλιεργειών και των αμπελιών στην Περιφέρεια 

Κρήτης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση των παραγόμενων ποσοτήτων των προϊόντων 

κλαδέματος (κλαδοδέματα) αυτών, ώστε να διασφαλιστεί η ορθολογική τους διάθεση στο μέλλον. 

 

Ανάλογα με το είδος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής μελέτης, έγιναν οι ακόλουθες 

παραδοχές: 

α) Για την εκτίμηση της παραγόμενης ποσότητας κλαδοδεμάτων από δενδρώδεις καλλιέργειες, έγινε 

η παραδοχή ότι από κάθε στρέμμα παράγονται 15kg κλαδοκάθαρα, όπως φαίνονται στον πίνακα 

που ακολουθεί: 

β) Για την εκτίμηση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων από τους αμπελώνες, (προϊόντα 

κλαδέματος), λαμβάνονται οι παρακάτω παραδοχές, με βάση τα ελληνικά δεδομένα: 

• το κάθε στρέμμα περιλαμβάνει 200 πρέμνα 

• από το κάθε πρέμνο παράγεται 1 kg κλαδοκάθαρα/έτος 

 

Έτσι στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η ετήσια ποσότητα προϊόντων κλαδοδέματος 

ανά είδος γεωργικής καλλιέργειας στο σύνολο της Περιφέρειας και στο σύνολο χώρας, σύμφωνα με 

τις απογραφές της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2009. 

 

Πίνακας 4-23: Ετήσια ποσότητα προϊόντων κλαδέματος από δενδρώδεις καλλιέργειες (τόνοι/έτος) 

Π.Ε. Στρέμματα δενδρώδεις 
καλλιέργειες (στρέμματα) 

Ετήσια ποσότητα προϊόντων κλαδέματος από 
δενδρώδεις καλλιέργειες (σε τόνους) 

Ηράκλειο 745.000 1.117 

Λασίθι 225.000 3.375 

Ρέθυμνο 285.000 4.275 

Χανιά 392.000 5.880 

Περιφέρεια Κρήτης 1.648.000 14.647 
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Πίνακας 4-24: Ετήσια ποσότητα προϊόντων κλαδέματος από αμπελώνες (τόνοι/έτος) 

Π.Ε. 
Στρέμματα Δενδρώδεις 

Καλλιέργειες (Στρέμματα) Αμπέλια 
και Σταφιδάμπελος 

Ετήσια Ποσότητα Προϊόντων 
Κλαδέματος από αμπελώνες 

(σε τόνους) 

Ηράκλειο 171.000 34.200 

Λασίθι 15.000 3.000 

Ρέθυμνο 22.000 4.400 

Χανιά 16.000 3.200 

Περιφέρεια Κρήτης 225.000 44.800 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι για τη συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων της περιοχής 

μελέτης με το εθνικό επίπεδο, εκτιμήθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο και οι αντίστοιχες ποσότητες σε 

επίπεδο χώρας. Πρόκειται για ποσότητα της τάξεως των 328.625 τόνους ανά έτος για το έτος 2009. 

 

 Πίνακας 4-25: Ετήσια ποσότητα προϊόντων κλαδέματος από γεωργικές καλλιέργειες  (τόνοι/έτος) 

Π.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (σε τόνους) 

Ηράκλειο 35.317 
Λασίθι 6.375 
Ρέθυμνο 8.675 
Χανιά 9.080 

Περιφέρεια Κρήτης 59.447 

Σύνολο Χώρας 328.625 

Επομένως, συνολικά η ετήσια ποσότητα προϊόντων κλαδοδέματος από τις κυριότερες γεωργικές 

δραστηριότητες στην περιοχή μελέτης ανερχόταν σε περίπου 60.000 t/έτος, κατά το έτος 2009. 

Στοιχεία ως προς τη διαχρονική εξέλιξη των ανωτέρω ποσοτήτων δεν ήταν δυνατόν να αντληθούν, 

εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις για τη στρεμματική έκταση των γεωργικών 

δραστηριοτήτων από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για χρονικό ορίζοντα 10ετίας και 20ετίας. 

 

Η ποσότητα αυτή αποτελεί εκτίμηση παραγωγής κλαδεμάτων για το σύνολο της Περιφέρειας, καθώς 

δεν υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία καταγραφής από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η δημιουργία του μητρώου 

αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ωστόσο αναμένεται να περιορίσει το πρόβλημα 

εύρεσης αξιόπιστων και επικαιροποιημένων πληροφοριών. 

 

Σχετικά με τα γεωργικά απόβλητα, από τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων παρατηρείται ότι, σε γενικές γραμμές και στο σύνολο της χώρας, οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις των εξεταζόμενων προϊόντων εμφανίζουν μια σταθερότητα, με εξαίρεση 

τις εκτάσεις καλλιέργειας βρώσιμων σταφυλιών (επιτραπέζιων, σταφίδας και σουλτανίνας) που 

παρουσιάζουν μείωση.  
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Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι ποσότητες των αποσυρόμενων φρούτων 

αναμένεται να μειωθούν, σύμφωνα με τις επιταγές της κοινοτικής νομοθεσίας. Παρόλα αυτά, ο 

αγροτικός κλάδος χαρακτηρίζεται από μια αστάθεια από έτος σε έτος στις παραγόμενες ποσότητες 

των περισσοτέρων γεωργικών και δενδροκομικών προϊόντων, λόγω διαφόρων αστάθμητων 

παραγόντων, όπως οι καιρικές συνθήκες, οι πυρκαγιές και η κατάσταση της αγοράς την εκάστοτε 

εμπορική περίοδο.  

 

Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη τάση για μείωση του ποσοστού συμμετοχής 

του αγροτικού τομέα στο προϊόν της Περιφέρειας Κρήτης, οδηγούν στο γενικό συμπέρασμα ότι η 

αγροτική παραγωγή, και κατά προσέγγιση τα παραγόμενα γεωργικά απόβλητα, θα εμφανίσουν 

μείωση τα επόμενα χρόνια. Δεν επαρκούν, όμως, για μια πιο ακριβή εκτίμηση των παραγόμενων 

ποσοτήτων. Τέτοια εκτίμηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια άλλης, πιο 

εξειδικευμένης, μελέτης, το αντικείμενο της οποίας ξεφεύγει από τα πλαίσια του παρόντος 

Περιφερειακού Σχεδιασμού. 

 

4.4.7.3. Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση στην περιοχή μελέτης  

Τα αποσυρόμενα γεωργικά προϊόντα οδηγούνται προς ταφή σε ειδικούς χώρους που δεν πληρούν 

πάντοτε όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την τελική διάθεση των συγκεκριμένων 

αποβλήτων. Με την ορθή διαχείριση όμως, αναμένεται μείωση του ποσοστού που θα διατίθεται 

προς ταφή, εξαιτίας της απαιτούμενης αύξησης του ποσοστού αξιοποίησής τους, ως πηγής 

οργανικής ουσίας και ενέργειας (βιοαέριο). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, επίσης, φυτικές 

ύλες που προκύπτουν από διάφορες δραστηριότητες, όπως π.χ. προϊόντα κλαδέματος, φύλλα, άχυρα 

κ.λπ. Τα υλικά αυτά σήμερα σε μεγάλο βαθμό καίγονται, είτε για τη διάθεσή τους είτε για την 

ενεργειακή αξιοποίησή τους, ενώ υφίστανται και άλλες χρήσεις αξιοποίησης (π.χ. ως ζωοτροφές). 

 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι κάποιες ποσότητες πράσινων αποβλήτων/γεωργικών υπολειμμάτων, 

λόγω έλλειψης υποδομών, διαχειρίζονται από τους παραγωγούς με παράνομους τρόπους (κυρίως 

καύση). 
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4.4.8. Ζωικά/κτηνοτροφικά απόβλητα 

4.4.8.1. Στόχοι ΕΣΔΑ 

Οι στόχοι που αναφέρονται στον ΕΣΔΑ είναι: 

• Πλήρης ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων γεωργοκτηνοτροφικής 

προέλευσης για την ανάκτηση επ’ ωφελεία της γεωργίας, την παραγωγή προϊόντων (π.χ. 

ζωοτροφών, κ.λπ.) ή την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο/ βιομάζα. 

• Χωριστή συλλογή και ανάκτηση των πλαστικών γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης με 

έμφαση στα πλαστικά θερμοκηπίου και τα απόβλητα συσκευασίας 

• Χωριστή συλλογή και κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας γεωργικών 

φαρμάκων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μέσω συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

• Πρόβλεψη για κίνητρο προδιαλογής πλαστικών/βιοαποδομήσιμων γεωργοκτηνοτροφικών 

αποβλήτων π.χ. με αντάλλαγμα οργανικά λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά. 

 

4.4.8.2. Παραγωγή στην περιοχή μελέτης 

Η κρητική αγροτική οικονομία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κτηνοτροφία με ιδιαίτερη έμφαση 

στις αίγες και τα πρόβατα.  Το σύνολο του αριθμού ανά είδος ζώου ανά Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης 

καθώς και ο τελικός συνολικός αριθμός της περιφέρειας και της χώρας παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 4-26: Συνολικός Αριθμός Ζώων ανά Είδος (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2009) 

Π.Ε. Ηράκλειο Λασίθι Ρέθυμνο Χανιά Σύνολο 
Κρήτης Σύνολο Χώρας 

Βοοειδή 1.641 45 506 211 2.403 648.067 

Προβατοειδή 453.093 91.287 1.014.785 318.515 1.877.680 9.156.821 

Αίγες 188.270 48.172 215.557 180.524 632.523 4.213.230 

Χοίροι 12.597 1.025 29.020 4.096 46.738 947.222 

Ιπποειδή 354 127 319 183 983 30.133 

Κουνέλια 119.589 36.159 59.389 79.788 294.925 857.384 

Πουλερικά 1.303.382 80.352 208.877 225.855 1.818.466 36.767.565 
Κυψέλες 
Μελισσών 55.400 16.472 13.124 35.816 120.812 944.014 

Παράλληλα, υπάρχουν και πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. αναφορικά με τον αριθμό των 

βοοειδών, αιγών, προβατοειδών και χοίρων σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, τα οποία 

χρησιμοποιούνται όπως φαίνεται στη συνέχεια προκειμένου να γίνει εκτίμηση των αντίστοιχων 

αριθμών για το έτος 2015. 

 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα βοοειδή, από τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα γίνεται 

εκτίμηση του αριθμού τους για το 2015 με γραμμική παρεμβολή των δεδομένων των προηγούμενων 

ετών. Τα διαθέσιμα στοιχεία για τα παρελθόντα έτη καθώς επίσης και η εκτίμηση για τον αντίστοιχο 

αριθμό του 2015 παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 4-27: Αριθμός βοοειδών στην Κρήτη ανά έτος (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

Έτος Αριθμός βοοειδών 

Εκτίμηση για το 2015 2.800 

 

Πίνακας 4-28: Αριθμός προβατοειδών στην Κρήτη ανά έτος 42 

Έτος Αριθμός προβατοειδών 
Εκτίμηση για το 2015 1.940.000 

 

Πίνακας 4-29: Αριθμός αιγών στην Κρήτη ανά έτος 42 

Έτος Αριθμός Αιγών 
Εκτίμηση για το 2015 634.800 

Πίνακας 4-30: Αριθμός χοίρων στην Κρήτη ανά έτος 42 

Έτος Αριθμός Χοίρων 
Εκτίμηση για το 2015 52.000 

 

Οι συντελεστές παραγωγής κτηνοτροφικών αποβλήτων (σε κιλά ανά ζώο ανά έτος) παρουσιάζονται 

στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 4-31: Συντελεστές παραγωγής κτηνοτροφικών αποβλήτων
25  

 Είδος κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης   Βιοαποδομήσιμα οργανικά 
(kg/μονάδα/χρόνο)  

 Εκτροφή βοοειδών  4.000 
 Εκτροφή αιγοπροβάτων  1.100 

 Εκτροφή χοίρων  720 
 Εκτροφή πουλερικών  7 

 

Προκειμένου να γίνει η εκτίμηση των παραγόμενων ποσοτήτων κτηνοτροφικών αποβλήτων τα 

παραγόμενα απόβλητα από αίγες και προβατοειδή πολλαπλασιάστηκαν επί ένα συντελεστή 0,6, 

δεδομένου ότι στην Κρήτη υπάρχει σημαντικός αριθμός από αίγες και προβατοειδή ελευθέρας 

βοσκής, οπότε οι σχετικές παραγόμενες ποσότητες κτηνοτροφικών αποβλήτων εκτιμώνται 

σημαντικά μικρότερες. Το σύνολο των αποβλήτων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανά είδος ζώου 

ανά Π.Ε. της Κρήτης καθώς και ο τελικός συνολικός αριθμός της περιφέρειας και της χώρας 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 4-32: Εκτιμώμενες ποσότητες κτηνοτροφικών αποβλήτων για το 2015 (τόνοι/έτος) 

Παραγόμενες 
ποσότητες 

αποβλήτων/ 
Είδος Ζώων 

Βοοειδή Προβατοειδή Αίγες Χοίροι Πουλερικά ΣΥΝΟΛΟ 

Σύνολο Κρήτης 11.200 1.280.400 418.968 37.440 12.730 1.760.737 

 

 
25 Πηγή: Μελέτη ΠΕΣΔΑΚ, 2013 
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Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι η Κρήτη παράγει σημαντικές ποσότητες ζωικών / 

κτηνοτροφικών αποβλήτων, γεγονός αναμενόμενο καθώς στην Περιφέρεια Κρήτης κατά προσέγγιση 

εκτρέφονται πάνω από το 8,8% του συνολικού αριθμού των ζώων στη χώρα, τη στιγμή που ο 

πληθυσμός της Κρήτης μόλις που ξεπερνά το 5,8% της χώρας. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το 

γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της Κρήτης, γύρω στο 42%, ζει σε αγροτικές περιοχές 

και σημαντικό μέρος αυτού ασχολείται με κτηνοτροφικές δραστηριότητες.  
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4.4.9. Βιομηχανικά μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα 

4.4.9.1. Γενικά στοιχεία 

Με τον όρο στερεά βιομηχανικά απόβλητα (ΣΒΑ) καλούνται τα μη επικίνδυνα κατάλοιπα και 

υπολείμματα, τα οποία προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία σε κάθε βιομηχανική 

εγκατάσταση και τα οποία ο κάτοχος τους προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. Τα διαθέσιμα 

στοιχεία (δυναμικότητες, παραγωγικές διαδικασίες κλπ.) για τις βιομηχανίες στην Περιφέρεια Κρήτης 

είναι λιγοστά και δεν προσφέρουν το περιθώριο ασφαλούς εκτίμησης της ποσότητας των 

παραγόμενων στερεών βιομηχανικών αποβλήτων.  

 

Γενικότερα, λόγω έλλειψης στοιχείων δεν είναι δυνατή η διατύπωση εκτιμήσεων αναφορικά με τις εν 

γένει ποσότητες των παραγόμενων μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στις τέσσερις Π.Ε. της 

Κρήτης. Θεωρείται αναγκαία η εξέταση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης μέσω της 

ανάπτυξης ενός συστήματος συλλογής και καταγραφής δεδομένων αναφορικά με την παραγωγή και 

τη διαχείριση των ΣΒΑ, ώστε να καθοριστούν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις. Σε 

κάθε περίπτωση, ο στόχος σε επίπεδο Περιφέρειας είναι ο διαρκής περιορισμός των παραγόμενων 

αποβλήτων και η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν 

από τη βιομηχανική δραστηριότητα. 

 

4.4.9.2. Στόχοι ΕΣΔΑ 

Οι στόχοι που αναφέρονται στον ΕΣΔΑ είναι: 

 

• Διασφάλιση ιχνηλασιμότητας παραγωγής και διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων 

• Διασφάλιση ορθολογικής διαχείρισης των παραγόμενων βιομηχανικών αποβλήτων 

στηριζόμενη στην ιεράρχηση των αποβλήτων και στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. 

• Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποβλήτων με σκοπό την προώθηση της συνέργειας 

μεταξύ των βιομηχανικών κλάδων για την ανάκτηση των βιομηχανικών αποβλήτων. 

• Οργάνωση και λειτουργία επαρκούς δικτύου υποδομών διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων 

κατά προτεραιότητα στους χώρους βιομηχανικής συγκέντρωσης 

• Ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια άλλου 

είδους ανάκτησης 

• Υλοποίηση συστηματικής έρευνας για αναβάθμιση των μεθόδων διαχείρισης των 

βιομηχανικών αποβλήτων και τεκμηρίωση της βέλτιστης επιλογής από τις βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις των εργασιών ανάκτησης ή και διάθεσης.  

• Ανάπτυξη συνεργασιών με Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα για ανάπτυξη νέων 

υλικών και τεχνολογιών προς την κατεύθυνση της ανάκτησης. 

 

4.4.9.3. Παραγωγή στην περιοχή μελέτης 

Τα διαθέσιμα στοιχεία (δυναμικότητες, παραγωγικές διαδικασίες κλπ.) για τις βιομηχανίες στην 

Περιφέρεια Κρήτης είναι περιορισμένα και δεν επιτρέπουν κάποια εκτίμηση των παραγόμενων 
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στερεών βιομηχανικών αποβλήτων. Ακολούθως παρουσιάζονται στοιχεία όπως είχαν εκτιμηθεί στη 

μελέτη του ΠΕΣΔΑΚ (2013), αλλά σε κάθε περίπτωση προτείνεται η εκπόνηση ειδικής μελέτης για τη 

συλλογή επικαιροποιημένων δεδομένων. 

 

Πίνακας 4-33: Παραγόμενες ποσότητες μη επικίνδυνων ΣΒΑ ανά ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες στην 
Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ, 2013)  

Βιομηχανική Δραστηριότητα Αριθμός Μονάδων Παραγωγή Στερεών Αποβλήτων 
(τόνοι/έτος) 

Επεξεργασία σταφίδας 5 867 
Πυρηνελαιουργία 18 5.600 
Ζωοτροφές 5 100 
Παραγωγή οπτολίνθων 4 1,5 
Παραγωγή φυτοφαρμάκων 1 50 
Επεξεργασία κρέατος 5 550 
Κατεργασία δέρματος 2 357 
Παραγωγή ειδών διατροφής 7 665 
Επεξεργασία μετάλλων 2 47 
Αποθήκευση και διακίνηση πετρελαίου 3 194 
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 3 604 
Παραγωγή πλαστικών 1 100 
Παραγωγή εκρηκτικών 3 23 
Παραγωγή τσιμέντου - άσβεστου 2 1400 
Παραγωγή σαπώνων - απορρυπαντικών 1 50 
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4.4.10. Απόβλητα Έλαια (ΑΕ) 

4.4.10.1. Νομικό Πλαίσιο 

Τα απόβλητα ελαίων περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 13 του ΕΚΑ και χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα 

απόβλητα.  Το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ελαίων είναι 

το Προεδρικό Διάταγμα 82/2004 (ΦΕΚ ΦΕΚ Α 64/2.3.04), με το οποίο ρυθμίζονται οι όροι και 

προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Η αδειοδότηση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, δηλαδή 

συλλογή – μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία υπόκειται στις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα και συγκεκριμένα τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 

383 Β) και ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β) όπως τροποποιήθηκαν ή/και συμπληρώθηκαν 

από την ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β). Για τα απόβλητα έλαια  που περιέχουν PCBs, υπάρχει η ΚΥΑ 

7589/731/2000. 

 

Το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα 82/2004 «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ - Καθορισμός 

μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’40) Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων» περιλαμβάνει, 

μεταξύ άλλων και τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στη διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών 

ελαίων, όρους, προϋποθέσεις και προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης καθώς και ποσοτικούς 

στόχους. Με την έναρξη ισχύος του Π.Δ., η ΚΥΑ 98012/2001/95 «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη 

διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων», που αποτελούσε εναρμόνιση της Κοινοτική 

Οδηγία 87/101/ΕΟΚ, καταργήθηκε.  

 

Οι εθνικοί στόχοι για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ορίζονται στο 

άρθρο 9 του Π.Δ. 82/2004 ως εξής: 

Από 1η Ιανουαρίου του 2007 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κατά βάρος όλων των 

αποβλήτων λιπαντικών ελαίων κα εξ’ αυτών να αναγεννάται τουλάχιστον το 80% κατά βάρος. Τα 

απόβλητα λιπαντικών ελαίων που δεν αναγεννώνται οδηγούνται προς άλλες εργασίες διάθεσης 

(συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους ως καύσιμα) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

 

Το Π.Δ. καλύπτει τα λιπαντικά έλαια που διατίθενται στην αγορά καθώς και τα απόβλητα λιπαντικών 

ελαίων και αφορά το σύνολο των εμπλεκομένων στη διαχείριση λιπαντικών ελαίων: αυτούς που 

παράγουν λιπαντικά έλαια «Παραγωγοί», αυτούς που εισάγουν λιπαντικά έλαια «Εισαγωγείς», 

αυτούς που διαθέτουν στην αγορά λιπαντικά έλαια προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον 

τελικό χρήστη ή καταναλωτή «Διακινητές», τους συλλέκτες αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, τα κέντρα 

συλλογής, τις εγκαταστάσεις διάθεσης, τις βιομηχανίες / βιοτεχνίες και γενικά κάθε είδους 

εγκαταστάσεις καθώς και δημόσιους ή κρατικούς φορείς στους οποίους παράγονται απόβλητα 

λιπαντικών ελαίων, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις δημόσιες αρχές και τέλος τους 

τελικούς χρήστες / καταναλωτές. 

 

Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων αποβλέπουν ειδικότερα: 
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• Στην επιστροφή των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη, 

προκειμένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης 

αποβλήτων. 

• Στην επεξεργασία των συλλεγομένων αποβλήτων λιπαντικών ελαίων με τη χρησιμοποίηση 

καθαρών τεχνολογιών. 

 

Σε περίπτωση που τα απόβλητα λιπαντικά έλαια περιέχουν PCB/PCT σε περιεκτικότητα των ουσιών 

αυτών μεγαλύτερη του 0,005% (50 ppm), η διαχείριση αυτών υπόκειται στις διατάξεις της ΚΥΑ 

7589/731/2000 για τον «Καθορισμό μέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων 

και πολυχλωροτριφαινυλίων», όπως ισχύει. 

 

4.4.10.2. Στόχοι ΕΣΔΑ 

Οι στόχοι που αναφέρονται στον ΕΣΔΑ είναι: 

• Περαιτέρω προώθηση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων ελαίων από μεγάλους 

οργανισμούς, βιομηχανίες και κυρίως τα πλοία. 

• Ενίσχυση ελέγχων για την αποφυγή ανάμιξης αποβλήτων ελαίων με πετρελαιοειδή 

κατάλοιπα. 

• Άρση τυχόν περιορισμών για την αγορά αναγεννημένων λιπαντικών ελαίων. 

• Οι ποσοτικοί στόχοι του ΠΔ 82/2004, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων ελαίων, 

χρήζουν αναθεώρησης με σκοπό την αύξηση των συλλεγόμενων αποβλήτων ελαίων, καθώς 

και του ποσοστού αναγέννησης. 

 

4.4.10.3. Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Το 2014 λειτούργησε ένα συλλογικό σύστημα (ΣΕΔ) για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 

ελαίων (ΑΛΕ), η ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ (πρώην ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ) που αποτελεί το μοναδικό ΣΕΔ για τα ΑΛΕ από το 

2004 όταν και εγκρίθηκε βάσει της υπ’ αριθμόν 105135/10-06-2004 απόφασης. Η λειτουργία του ΣΕΔ 

τροποποιήθηκε με απόφαση του ΔΣ ΕΟΑΝ, η οποία ελήφθη κατά την 37η συνεδρίαση (αρ. πρωτ. 

1430/14-2-2012) και αφορά την απεμπλοκή του ΣΕΔ από την αγοραπωλησία ΑΛΕ. Το πεδίο 

εφαρμογής του ΣΕΔ αφορά την διαχείριση των ΑΛΕ τα οποία παράγονται στην Ελληνική Επικράτεια.  

 

Η ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001/2008 και ISO 14001/2004 και συνεργάζεται, 

καλύπτοντας όλη την επικράτεια, με Υπόχρεους Παραγωγούς Λιπαντικών Ελαίων, Σημεία Παραγωγής 

ΑΛΕ, Συλλέκτες ΑΛΕ και Αναγεννητές ΑΛΕ οδηγώντας το 100% των συλλεγμένων ποσοτήτων ΑΛΕ σε 

αναγέννηση, μετά την ταυτοποίησή τους στα Κέντρα Ελέγχου του ΣΕΔ. 

 

4.4.10.4. Παραγωγή στην περιοχή μελέτης 

Οι εκτιμώμενες παραγόμενες ποσότητες λιπαντικών ελαίων στην Περιφέρεια Κρήτης είναι περίπου 

2.100 τόνοι για το 2013. 
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Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από επιμερισμένα στοιχεία του ΕΟΑΝ (2015) και τις ακόλουθες 

πηγές: 

• Τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλει το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης όπως προβλέπεται 

από την κείμενη νομοθεσία όπου περιλαμβάνονται οι ποσότητες ΑΛΕ οι οποίες συλλέχθηκαν και 

οδηγήθηκαν προς αναγέννηση. 

• Εκτιμήσεις και μελέτες από παράγοντες της αγοράς σχετικά με την ποσότητα των λιπαντικών 

ελαίων που καταναλώνονται στην ελληνική αγορά. 

 

4.4.10.5. Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση στην περιοχή μελέτης  

Οι εκτιμώμενες παραγόμενες ποσότητες ΛΕ που συλλέγονται και οδηγούνται προς αναγέννηση στην 

Περιφέρεια Κρήτης είναι περίπου 1.250 τόνοι για το 201326. Οι συλλεγόμενες ποσότητες 

μεταφέρονται από το Κέντρο Συλλογής στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου, στο Κέντρο Συλλογής Αττικής και 

διανέμονται  σε  αδειοδοτημένους  αναγεννητές  Αποβλήτων  Λιπαντικών  Ελαίων  σε  όλη  την 

Ελλάδα. Οι τεχνολογίες αναγέννησης που εφαρμόζονται είναι η απόσταξη υπό κενό – υδρογόνωση 

και η ανακύκλωση με θειικό οξύ (H2SO4). Η ανάκτηση λιπαντικών μέσω της αναγέννησης των ΑΕ 

μπορεί να φτάσει το 100% του περιεχομένου λιπαντικού κλάσματος. 

 

Παρατηρούμε ότι διαχρονικά η συλλογή υπολείπεται του στόχου της. Οι βασικότεροι λόγοι για τη 

δυσκολία στην επίτευξη του στόχου συλλογής ΑΛΕ είναι η αδυναμία ενσωμάτωσης των αποβλήτων 

λιπαντικών πλοίων στην εναλλακτική διαχείριση των ΑΛΕ, η παράνομη διακίνηση ΑΛΕ λόγω των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (εμπορική αξία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο), αλλά 

και η αδυναμία συστηματικών ελέγχων σε όλα τα στάδια της διαχείρισης. Έχει επίσης παρατηρηθεί 

ότι σε μεγάλες βιομηχανίες και οργανισμούς συγκεντρώνονται τα ΑΛΕ από κοινού με πετρελαιοειδή 

κατάλοιπα (ελαφρά ή βαρέα καύσιμα τα οποία κατά την παραγωγική διαδικασία είναι εκτός 

προδιαγραφών ή προκύπτουν από καθαρισμούς δεξαμενών καυσίμων), με αποτέλεσμα να υπάρχει 

απώλεια των ΑΛΕ για εναλλακτική διαχείριση (ΕΟΑΝ, 2015). 

 

 
  

 
26 το σύνολο των ΑΛΕ που συλλέγεται οδηγείται προς αναγέννηση (ΕΟΑΝ, 2015) 



ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) 

Ιούνιος 2016 Σελίδα | 104 

4.4.11. Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) 

4.4.11.1. Νομικό Πλαίσιο 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών 

Μονάδων» τα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) ορίζονται ως "τα απόβλητα που παράγονται 

από Υγειονομικές Μονάδες και αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της 

Απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2000, όπως εκάστοτε ισχύει." 

 

Τα ΑΥΜ περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες: 

i) Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα 

 

ii) Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ): 

α. Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ), τα οποία εκδηλώνουν μόνο την 

επικίνδυνη ιδιότητα Η9 σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 60 του Νόμου 4042/2012. Ο 

όρος «Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)» αντικαθιστά τον όρο «Επικίνδυνα 

Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΜΧ)», ο οποίος προβλέπεται στην 

κοινή υπουργική απόφαση 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1419). 

β. Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ), τα οποία εκδηλώνουν την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 

ταυτόχρονα με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του 

άρθρου 60 του Νόμου 4042/2012. 

Ο όρος «Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)» αντικαθιστά τον όρο «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα 

που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΜΤΧ)», ο οποίος προβλέπεται 

στην κοινή υπουργική απόφαση 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1419). 

γ. Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ), τα οποία εκδηλώνουν μία τουλάχιστον επικίνδυνη ιδιότητα 

εκτός της ιδιότητας Η9. Ο όρος «Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)» αντικαθιστά τον όρο 

«Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΤΧ)», ο οποίος προβλέπεται 

στην κοινή υπουργική απόφαση 37591/2031/2003(ΦΕΚ Β΄ 1419). 

 

iii) Ειδικά Ρεύματα Αποβλήτων: Ραδιενεργά, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, ρεύματα αποβλήτων 

εναλλακτικής διαχείρισης (μπαταρίες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), 

απόβλητα έλαια, απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων) 

 

Τα ΑΥΜ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων εντάσσονται στη γενική κατηγορία 18 

(Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων ή/και από σχετικές έρευνες), όπως 

παρουσιάστηκε σε προηγούμενη παράγραφο. 

 

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των ΑΥΜ υπαγορεύεται από την ΚΥΑ 146163/2012 

«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων». Η ΚΥΑ 146163/2012 

αντικατέστησε την ΚΥΑ 37591/2031/2003, ώστε η διαχείριση των ΑΥΜ να είναι σύμφωνη με την 

Οδηγία Πλαίσιο 2008/98/ΕΚ και την εναρμόνιση της στη Εθνική Νομοθεσία με το Ν.4042/2012. 
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Στο άρθρο 4 ορίζεται ότι η διαχείριση των ΑΥΜ πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να 

διασφαλίζονται τα οριζόμενα από τις απαιτήσεις του ν.4042/12, σχετικά με την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, την ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων, τη 

διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού και την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης 

των αποβλήτων. Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 14 της προαναφερθείσας ΚΥΑ, οι κατηγορίες των 

ΑΥΜ τυγχάνουν ξεχωριστής διαχείρισης εντός και εκτός της ΥΜ: 

 

1. ΑΣΑ: Συλλέγονται και παραδίδονται στον οικείο υπόχρεο ΟΤΑ ή σε αδειοδοτημένο συλλέκτη − 

μεταφορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 50910/2727/2003. 

2. ΕΑΥΜ: Η ξεχωριστή συλλογή τους πραγματοποιείται από το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, 

στο σημείο παραγωγής τους, την στιγμή που παράγονται. Τοποθετούνται ξεχωριστά σε διακριτούς 

περιέκτες, ανάλογα με την κατηγορία (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ). Οι επί μέρους περιέκτες σφραγίζονται επί 

τόπου από το προαναφερόμενο αρμόδιο προσωπικό. Γενικότερα η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα 

με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της ΚΥΑ. 

 

4.4.11.2. Στόχοι ΕΣΔΑ 

Οι στόχοι που αναφέρονται στον ΕΣΔΑ είναι: 

• Οργάνωση και λειτουργία δικτύων διαχείρισης των ΑΥΜ εντός και εκτός των ΥΜ.  

• Υλοποίηση έργων υποδομής. 

• Επέκταση εφαρμογής των προγραμμάτων χωριστής συλλογής σε όλες τις δραστηριότητες 

από τις οποίες παράγονται ΑΥΜ, όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία. 

 

4.4.11.3. Υπόχρεοι Διαχείρισης 

Υπόχρεοι για τη διαχείριση των ΑΥΜ είναι οι υγειονομικές μονάδες ή άλλα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα, που σχετίζεται με την παραγωγή ή διαχείριση ΑΥΜ. 

 

Η διαχείριση των ΑΥΜ πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τα οριζόμενα στα αρ. 

14, 24, 25 και 29 του Ν. 4042/2012, σχετικά με την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 

περιβάλλοντος, την ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων, τη διευρυμένη ευθύνη του 

παραγωγού και την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων (παρ. 1, 

αρ. 4, ΚΥΑ 146163/2012). Τέλος, απαγορεύεται η επεξεργασία ΕΑΥΜ σε εγκαταστάσεις που δεν 

πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται στις διατάξεις των Γενικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών του άρθ. 5 της ΚΥΑ 146163/2012. 

 

4.4.11.4. Παραγωγή στην περιοχή μελέτης 

Πηγές παραγωγής των ΑΥΜ αποτελούν οι υγειονομικές μονάδες (ΥΜ) εντός της Περιφέρειας. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 ΥΜ είναι οι ακόλουθες:  

 Δημόσια θεραπευτήρια (ΔΘ)  

 Ιδιωτικά θεραπευτήρια (ΙΘ)  
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 Κέντρα Υγείας (ΚΥ)  

 Δημοτικά Ιατρεία (ΔΙ)  

 ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών υγείας (ΝΠΙΔ)  

 Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών (π.χ. κλινικές ΙΚΑ) (ΙΚΑ)  

 Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των ενόπλων δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία) (ΣΝ)  

 Κέντρα αιμοδοσίας (ΚΑ)  

 Διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια (ΔΕ)  

 Μικροβιολογικά εργαστήρια (Μ)  

 Οδοντιατρεία (ΟΔ)  

 Κτηνιατρικές κλινικές (ΚΚ)  

 Κτηνιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια  

 

Οι παραγόμενες ποσότητες ΑΥΜ στην Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 

σύμφωνα με το «Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ, 2016)» 

 

Πίνακας 4-34: Συνολικά παραγόμενες στερεών ΕΑΥΜ και εξέλιξη παραγωγής ανά κατηγορία αποβλήτου σε 
επίπεδο χώρας και Περιφέρειας Κρήτης (Ετος αναφοράς 2011 & 2020, ΕΣΔΕΑ, 2016)27 

ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΑΥΜ (t/έτος) 

ΕΑΑΜ ΜΕΑ& ΑΕΑ ΣΥΝΟΛΟ 

2011 
Ελλάδα 13.247 3.052 16.299 

Κρήτη 699 159 858 

2020 
Ελλάδα 14.500 3.270 17.770 

Κρήτη 765 170 935 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα στην Περιφέρεια παράγονται συνολικά 858 τν ΕAYM 

που αποτελούν περίπου το 5,3% των συνολικά παραγόμενων ΕΑΥΜ σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον,  

σύμφωνα με την πρόβλεψη εξέλιξης της παραγωγής ΕΑΥΜ, που παρουσιάζεται στον παραπάνω 

Πίνακα για το έτος 2020,  η παραγωγή ΕΑΥΜ αναμένεται να αυξηθεί κατά 9% σε σχέση με την 

αντίστοιχη του 2011.  

 

4.4.11.5. Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση στην περιοχή μελέτης  

Το δίκτυο συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ αποτελείται από 22 αδειοδοτημένες εταιρείες (στοιχεία 

Μαρτίου 2013 του τότε ΥΠΕΚΑ). Τα ΕΑΥΜ μεταφέρονται είτε για θερμοκαταστροφή στον 

 
27 Πηγή: Υ.Π.ΕΝ, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Επικίνδυνων Αποβλήτων, 3/2016 
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Αποτεφρωτήρα του ΕΣΔΚΝΑ στα Λιόσια, είτε στο Κέντρο Επεξεργασίας Ιατρικών Αποβλήτων της 

MEDICAL WASTE Α.Ε. στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου. 

 

Ειδικότερα, στο Κέντρο Επεξεργασίας Ιατρικών και Λοιπών Αποβλήτων «MEDICAL WASTE Α.Ε.»,  

γίνονται αποδεκτά ΕΑΑΜ, τα οποία παράγονται από Υγειονομικές Μονάδες. Στην μονάδα 

αποστείρωσης, όλες οι παραγόμενες ποσότητες ελέχθησαν ως προς την επιτυχία της αποστειρωτικής 

διαδικασίας με τη χρήση τριών (3) βιολογικών δεικτών σε κάθε κύκλο αποστείρωσης, σύμφωνων με 

το πρότυπο ΕΝ ΕΛΟΤ 866, όπως αντικαταστάθηκε από το ΕΝ ΕΛΟΤ ISO 11138. Σε όλες τις περιπτώσεις 

το αποτέλεσμα της αποστειρωτικής διαδικασίας μετά τον έλεγχο των  βιολογικών δεικτών κρίθηκε 

επιτυχές. 

Τα αποστειρωμένα απόβλητα μετά τον έλεγχο οδηγήθηκαν σε ΧΥΤΑ για την τελική τους διάθεση. Δεν 

υπάρχουν κατάλοιπα κατά την επεξεργασία, ενώ τα παραγόμενα απόβλητα της παραγωγικής 

διαδικασίας είναι Στερεά Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ. Η μεταφορά των αποστειρωμένων ΕΙΑ-ΜΧ που 

παράγονται από τη μονάδα της MEDICAL WASTE πραγματοποιείται με ειδικά φορτηγά, τα οποία: 

• Καθαρίζονται τακτικά 

• Είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο εξοπλισμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 

• Αναγράφουν τον τίτλο της εταιρείας και στις δυο πλευρές 

• Διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για ζημιές προς τρίτους και προς 

το περιβάλλον. 

Οι μεταφορές των παραγόμενων φορτίων προς το χώρο της τελικής τους διάθεσης, 

πραγματοποιείται πάντα μετά από επικοινωνία και συνεννόηση με τους υπεύθυνους του χώρου 

τελικής διάθεσής τους. Τα προς απόρριψη φορτία συνοδεύονται πάντα από: 

• Δελτίο Αποστολής, στο οποίο αναφέρεται ο παραγωγός των απορριμμάτων, ο μεταφορέας, 

το είδος τους καθώς και το ζυγισμένο βάρος τους, συνοδευόμενο από τους εξαψήφιους 

κωδικούς αποβλήτων 18.01.04 και 18.02.03 του ΕΚΑ Κατάλογο Αποβλήτων της Ε.Ε. 

(Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 13588/725/2006) και  

• Από πρωτότυπη βεβαίωση του - της εταιρείας «MEDICAL WASTE ΑΕ», για τον έλεγχο του 

αποτελέσματος της αποστείρωσης των ΕΑΑΜ, για την επιτυχή αποστείρωση του συνόλου 

των απορριμμάτων του προς απόρριψη φορτίου. 

Τα παραγόμενα ΑΣΑ που προσομοιάζουν τα οικιακά από τις ανωτέρω υγειονομικές μονάδες, 

διατίθενται στους ΧΥΤΑ της Περιφέρειας και έχουν συμπεριληφθεί στα ζυγολόγια που 

παρουσιάστηκαν στην ενότητα για τα Αστικά Στερεά Απόβλητα. 
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4.4.12. Μικρές Ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων στα αστικά (ΜΠΕΑ) 

4.4.12.1. Γενικά στοιχεία 

Τα απόβλητα του συγκεκριμένου ρεύματος προκύπτουν ως κλάσμα των ΑΣΑ από την οικιακή χρήση 

συγκεκριμένων προϊόντων, στα οποία περιέχονται δεκατέσσερις (14) επικίνδυνες ουσίες 

προτεραιότητας, σύμφωνα με σχετική μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Γενικής 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΕΕ20 (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εθνικού 

Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, Υ.Π.ΕΝ, 3/2016).  

 

Οι ουσίες προτεραιότητας είναι: αρσενικό, μόλυβδος, κάδμιο, χρώμιο, χαλκός, νικέλιο, υδράργυρος, 

ψευδάργυρος, πολυχλωριωμένα διφαινύλια/ τριφαινύλια (PCBs), βενζόλιο, τετραχλωροαιθυλένιο, 

τριχλωροαιθυλένιο, τετραχλωρομεθάνιο και κυανιούχο νάτριο, και συνήθως εντοπίζονται στα 

ακόλουθα προϊόντα οικιακής χρήσης:  

 Φιάλες αεροζόλ (εφόσον περιέχουν ποσότητα αναφλέξιμου υλικού ή χημικώς ασταθή υλικά).  

 Βερνίκια/ χρώματα (εφόσον περιλαμβάνουν διαλύτες ή βαρέα μέταλλα και δεν έχουν 

αφυγρανθεί).  

 Γεωργικά φάρμακα (παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα), εντομοκτόνα και 

εντομοαπωθητικά (με ληγμένη ημερομηνία ή συσκευασίες).  

 Καθαριστικά/ συντηρητικά/ γυαλιστικά ξύλου.  

 Κόλλες/ ρητίνες.  

 Λαμπτήρες/ σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο.  

 Μελάνια.  

 Διαλύτες αφαίρεσης χρωμάτων.  

 Ληγμένα φάρμακα.  

 Μπαταρίες (μίας χρήσης ή επαναφορτιζόμενες).  

 Προϊόντα καθαρισμού/ αποφρακτικά (εφόσον περιέχουν διαβρωτικά οξέα ή καυστικά αλκάλια).  

 Υλικά απολύμανσης.  

 

Οι ΜΠΕΑ κατατάσσονται στο Κεφάλαιο 20 του ΕΚΑ. Οι μπαταρίες και συσσωρευτές του κωδικού 20 

01 33* περιλαμβάνουν συσσωρευτές νικελίου-καδμίου (Ni-Cd), νικελίου μετάλλου υδριδίου (NiMH), 

μολύβδου-οξέος (Pb-οξέος) και συσσωρευτές που περιέχουν υδράργυρο. Επιπλέον, Ε.Α. που 

απαντώνται σε μικρές ποσότητες στο ρεύμα των ΑΣΑ κατατάσσονται στα Κεφάλαια 02, 03, 06 και 08 

του ΕΚΑ. Το σύνολο των ΜΠΕΑ συνοψίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4-35: Κατάταξη των ΜΠΕΑ σύμφωνα με τον ΕΚΑ 

ΕΚΑ Περιγραφή 

20 01 13* Διαλύτες 
20 01 14* Οξέα 
20 01 15* Αλκαλικά απόβλητα 
20 01 17* Φωτογραφικά χημικά 
20 01 19* Ζιζανιοκτόνα 
20 01 21* Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 
20 01 23* Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 
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ΕΚΑ Περιγραφή 

20 01 26* Έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 25 
20 01 27* Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
20 01 29* Απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
20 01 31* Κυτταροστατικές και κυτταροτοξικές φαρμακευτικές ουσίες 

20 01 33* 
Μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή 
16 06 03 και μικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω 

ί  20 01 37* Ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
02 01 08* Αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
03 02 05* Άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
06 13 01* Ανόργανα προϊόντα προστασίας φυτών, συντηρητικά υλικά ξύλου και άλλα βιοκτόνα 

08 01 11* 
Απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή 
άλλες επικίνδυνες ουσίες 

08 03 17* Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

08 04 09* 
Απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες 
ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 

 

Παράλληλα, οι στόχοι που τίθονται απο τη νομοθεσία είναι: 

 

• Χωριστή συλλογή των ΜΠΕΑ. 

• Προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού (άμεση εφαρμογή) 

• Ενεργή συμμετοχή των Δήμων και προώθηση της συνέργειας στην διαχείριση των ΜΠΕΑ 

και ιδιαίτερα στην εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών ή νησιωτικών 

 

Η χωριστή συλλογή των ΜΠΕΑ στα ΑΣΑ προβλέπεται να οργανωθεί με ευθύνη των φορέων που 

είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Γενικά, η διαχείριση των ΜΠΕΑ, στο 

σύνολό της, πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ενωσιακή και εθνική 

νομοθεσία και υπόκειται σε κατάλληλους ελέγχους από τους αρμόδιους   φορείς,   έτσι   ώστε   

να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος. 

4.4.12.2. Στόχοι ΕΣΔΑ 

Γενικά, δεν τίθενται ποσοτικοί στόχοι για τη διαχείριση των ΜΠΕΑ. Οι στόχοι που αφορούν 

τα επιμέρους ρεύματα που συμπεριλαμβάνονται στα ΜΠΕΑ (όπως τα απόβλητα φορητών 

ΗΣ&Σ και τα απόβλητα λαμπτήρων) πρέπει να επιτυγχάνονται από τους διαχειριστές των 

συγκεκριμένων ρευμάτων. Οι γενικοί στόχοι που αναφέρονται στον ΕΣΔΑ είναι: 

• Χωριστή συλλογή των ΜΠΕΑ. 

• Προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού (άμεση εφαρμογή). 

 
4.4.12.3. Παραγωγή στην περιοχή μελέτης 

Τα ΜΠΕΑ που παράγονται αφορούν πολλαπλούς κωδικούς ΕΚΑ και το νομικό πλαίσιο, οι 

παραγόμενες ποσότητες και οι στόχοι εκτροπής αφορούν όλα τα ρεύματα αποβλήτων (ΑΗΕΕ, 

Μπαταρίες κ.λπ.), όπως αυτά αναλύθηκαν παραπάνω. Για λόγους αναφοράς, συνολικά εκτιμάται ότι 

(δεδομένου ότι ο ετήσιος μέσος όρος ανά κάτοικο είναι 0,6 kg - ΕΣΔΑ). για την Κρήτη, η εκτιμώμενη 

συνολική ποσότητα για το έτος 2011 ανέρχεται σε 375 t ΜΠΕΑ. 
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4.4.12.4. Πρακτικές διαχείρισης – Υφιστάμενα δίκτυα και εγκαταστάσεις 

Οργανωμένη διαχείριση των ΜΠΕΑ καταγράφεται για τις παρακάτω κατηγορίες: 

• Χρησιμοποιημένοι λαμπτήρες (κωδικός ΕΚΑ 20 01 21*) και λοιπά ΑΗΗΕ που απορρίπτονται στα 

ΑΣΑ (κωδικός ΕΚΑ 20 01 35*).  Η χωριστή συλλογή και διαχείριση των συγκεκριμένων 

αποβλήτων οργανώνεται από τα αντίστοιχα ΣΕΔ, όπως έχει αναφερθεί στα σχετικά κεφάλαια. 

• Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (κωδικός ΕΚΑ 20 01 33*). Η διαχείρισή τους 

οργανώνεται από τα αντίστοιχα ΣΕΔ για τα ΑΣΟΒ και τα απόβλητα φορητών ΗΣ&Σ. 

• Απορριπτόμενα φάρμακα (κωδικοί ΕΚΑ 20 01 31* και 20 01 32). Η διαχείρισή τους (χωριστή 

συλλογή, μεταφορά, τελική διαχείριση) γίνεται με ευθύνη και υπό την εποπτεία του Ινστιτούτου 

Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ A.E.). Η χωριστή συλλογή των φαρμάκων γίνεται 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ. 2464 απόφαση του υπουργείου Υγείας, σε ειδικούς 

κάδους που τοποθετούνται από το ΙΦΕΤ στα φαρμακεία της χώρας, από όπου τα απόβλητα 

μεταφέρονται προς αποθήκευση σε ειδικά διαμορφωμένη εγκατάσταση. Η τελική διαχείριση 

γίνεται από ιδιωτικές εταιρείες έπειτα από τη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού. 

 

Για τα υπόλοιπα είδη/κατηγορίες ΜΠΕΑ δεν υφίσταται οργανωμένη διαχείριση. Εξειδικευμένα 

καταγράφεται η διαχείριση των αποβλήτων μελανοδοχείων και τόνερ, η οποία οργανώνεται σε 

ιδιωτικό – εμπορικό επίπεδο. 
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4.4.13. Απόβλητα από εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης/συνάθροισης κοινού 
κ.λπ. 

4.4.13.1. Γενικά στοιχεία 

Στο νέο ΕΣΔΑ (2015), αναφέρεται ως ξεχωριστή κατηγορία οι εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, 

εξυπηρέτησης/συνάθροισης κοινού (π.χ. συγκοινωνίες - σταθμοί, λιμάνια, αεροδρόμια, πλατείες, 

πάρκα κ.λπ. Οι εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας είναι αρμόδιες για τη συλλογή των αποβλήτων, ενώ 

για τη μεταφορά και την περαιτέρω διαχείρισή τους έρχονται σε συμφωνία είτε με το Δήμο και τα 

αρμόδια ΣΕΔ, ανάλογα με την κατάταξη των αποβλήτων κατά ΕΚΑ. Συνεπώς, τα απόβλητα που 

παράγονται αφορούν πολλαπλούς κωδικούς ΕΚΑ και το νομικό πλαίσιο, οι παραγόμενες ποσότητες 

και οι στόχοι εκτροπής αφορούν όλα τα ρεύματα αποβλήτων (ΑΣΑ, Ανακυκλώσιμα, ΑΗΕΕ, ΑΕ, ΜΠΕΑ 

κ.λπ), όπως αυτά αναλύθηκαν παραπάνω.  

 

4.4.13.2. Στόχοι ΕΣΔΑ 

Οι στόχοι που αναφέρονται στον ΕΣΔΑ είναι: 

 

• Καθιέρωση χωριστής συλλογής για τα μέταλλα, το χαρτί, το πλαστικό και το γυαλί που 

υπάγονται στις κατηγορίες ΕΚΑ 15 και 20 σε όλους τους χώρους εργασίας και εξυπηρέτησης 

κοινού 

• Καθιέρωση χωριστής συλλογής του οργανικού κλάσματος (καφέ κάδος) ως διακριτού 

ρεύματος. 

• Διαχείριση των τυχόν άλλων ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται, και εντάσσονται στην 

εναλλακτική διαχείριση, ως διακριτών ρευμάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. 

• Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού και λοιπών εμπλεκόμενων, 

σχετικά με τα οφέλη της πρόληψης και ανάκτησης των αποβλήτων. 
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4.4.14. Λοιπά Επικίνδυνα Απόβλητα 

Αν και ξεφεύγει από το αντικείμενο της μελέτης του ΠΕΣΔΑ Κρήτης, έγινε μια προσπάθεια να 

αναγνωριστούν και τυχόν πηγές επικίνδυνων αποβλήτων σε κάθε Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης. 

Σύμφωνα μόνον με ένα βασικό αρμόδιο διαχειριστή επικινδύνων αποβλήτων πανελλαδικής 

εμβέλειας που δραστηριοποιείται και στην Κρήτη, οι σχετικές ποσότητες πο ανέφερε δεν είναι 

ιδιαίτερα μεγάλες, μιας και η οικονομία του νησιού στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό και την 

αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή. Οι πηγές αυτές, σύμφωνα πάντα με τον ένα διαχειριστή 

επικινδύνωναποβλήτων που παρέθεσε στοιχεία, συνοψίζονται ως εξής: 

 

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ:  

i) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης) – ληγμένα 

φυτοφάρμακα (τουλάχιστον 3 t / έτος)  

ii) Ναύσταθμος Σούδας – Απόβλητα χρωμάτων και συναφών ειδών (τουλάχιστον 10 t 

/ έτος) 

iii) Πολυτεχνείο, Τ.Ε.Ι. – Εργαστηριακά απόβλητα (τουλάχιστον 3 t / έτος) 

iv) Στρατιωτική βάση ΝΑΤΟ – Χρώματα, πετρελαιοειδή, απορροφητικά, διάφορα 

χημικά (τουλάχιστον 6 t / έτος) 

 

Επίσης, παράγονται σημαντικές ποσότητες πετρελαιοειδών καταλοίπων στον ΑΣΠ Χανίων (ΔΕΗ), 

ποσότητες αμμοβολών (υπερβαίνουν τους 20-30 t / έτος) στο Ναύσταθμο Σούδας (απόβλητο που 

δεν χαρακτηρίζεται απαραίτητα ως επικίνδυνο, αλλά δεν γίνεται και δεκτό σε ΧΥΤΑ) και ποσότητες 

(αμιαντούχων υλικών κυρίως αμιαντοτσιμέντου) ανάλογα με τα έργα αποξήλωσης που εκτελούνται 

(την τελευταία τριετία από διάφορα έργα έγινε διαχείριση τουλάχιστον 100 t). 

 

Απόβλητα βιομηχανικού/βιοτεχνικού τομέα δεν είναι γνωστό πόσα παράγονται, ενώ εκτιμάται ότι 

παράγονται αυτά που δεν τυγχάνουν διαχείρισης ως επικίνδυνα απόβλητα συνεργείων 

(αντιψυκτικά, υγρά φρένων, φίλτρα ελαίου κα), απόβλητα καθαριστηρίων (υπολείμματα 

χλωριωμένων διαλυτών και απορριπτόμενοι οργανικού μη χλωριωμένοι διαλύτες) ως και από 

εκτυπώσεις (φωτογραφικά χημικά). 

 

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

i) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση – Αγροτικοί Συνεταιρισμοί – Ληγμένα φυτοφάρμακα 

(τουλάχιστον 2 t / έτος)   

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

i) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση – Αγροτικοί Συνεταιρισμοί – Ληγμένα φυτοφάρμακα 

(τουλάχιστον 5 t / έτος) 

ii) Πανεπιστήμιο, Τ.Ε.Ι. – Εργαστηριακά (τουλάχιστον 4 t / έτος) 

iii) ΑΗΣ Λινοπεραμάτων – Πετρελαιοειδή κατάλοιπα (δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία 

για τις ποσότητες, πρέπει να υπερβαίνουν τους 400 t / έτος) 
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Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τις βιομηχανίες της περιοχής, ενώ αντίστοιχα από συνεργεία, 

καθαριστήρια, εκτυπωτικές δραστηριότητες και διαλυτήρια αυτοκινήτων εκτιμάται ότι παράγονται 

περί τους 15-20 t / έτος. 

 

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

i) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση – Αγροτικοί Συνεταιρισμοί – Ληγμένα φυτοφάρμακα 

(τουλάχιστον 2 t / έτος) 

ii) ΑΗΣ Αθερινολάκκου – Πετρελαιοειδή κατάλοιπα (αντίστοιχα με τα Λινοπεράματα)  
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5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5.1. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

5.1.1. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον  

Στην Περιφέρεια Κρήτης, συγκεκριμένα στην περιοχή του Ηρακλείου, είναι εγκατεστημένος σταθμός 

παρακολούθησης παραμέτρων της ατμόσφαιρας, των οποίων τα αποτελέσματα αξιολογούνται από 

το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Περιβαλλοντικών & Χημικών Διεργασιών.  

 

Στο εργαστήριο αυτό υπάρχει διαχρονική παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην 

ευρύτερη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και συγκεκριμένα ο σταθμός είναι εγκατεστημένος στην 

περιοχή «Φινοκαλιά».  

 

Σε σχετικές δημοσιεύσεις του εργαστηρίου (Photochemical ozone production in the Eastern 

Mediterranean, Evangelos Gerasopoulos et al., 2006 και Origin and variability of particulate matter 

(PM10) mass concentrations over the Eastern Mediterranean, E. Gerasopoulos et al. 2006) έχει 

παρουσιαστεί αναλυτικά ότι, βασικές παράμετροι που επηρεάζουν έμμεσα ή άμεσα την περιοχή της 

Κρήτης είναι το όζον (O3) και τα σωματίδια PM10 (Particulate Matter). Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι 

και στις δύο περιπτώσεις γίνεται υπέρβαση των ορίων, η οποία κατά κύριο λόγο αποδίδεται σε ότι 

αφορά στο όζον O3 στη συμβολή από φαινόμενα που συμβαίνουν στη Βόρεια Ευρώπη και μεταφορά 

των αερίων μαζών από Βορρά προς Νότο, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται επιστημονικά και 

σημαίνει ότι οι δραστηριότητες της Κρήτης δεν έχουν ρυθμιστικού χαρακτήρα συμμετοχή στην 

αύξηση του O3 και οι υπερβάσεις αντιστοιχούν σε μη ελεγχόμενες καταστάσεις εκτός της περιοχής.  

 

Σχετικά με τις συγκεντρώσεις ΡΜ10, που μετρήθηκαν κατά την περίοδο 2005-2012 σε συνδυασμό των 

μετρήσεων του Σταθμού του Ηρακλείου (Αστικός ιστός) και της ‘Φινοκαλιάς’, βρέθηκε ότι υπάρχει σε 

ορισμένες χρονικές στιγμές αυξημένη επιρροή στις συνολικές συγκεντρώσεις PM10, από την περιοχή 

του Ηρακλείου, ενώ ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιρροή των μεταφερόμενων μαζών σκόνης 

από τη Βόρειο Αφρική, που είναι πλέον συχνό φαινόμενο την άνοιξη και το φθινόπωρο.   

 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΕΕ/ΤΔΚ οι εκπομπές CO2 στην Κρήτη οφείλονται κυρίως στη χρήση του 

πετρελαίου και των παραγώγων του (βενζίνης) και ελάχιστα στη χρήση υγραερίου
28

. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζεται η συνεισφορά των δραστηριοτήτων στη συνολική εκπομπή CO2 στην Κρήτη σύμφωνα 

με στοιχεία από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013’: Έκθεση 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τόμος Α’.  

 
28 Έκθεση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τόμος Α’, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Κρήτης – 

Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013’, Μάρτιος 2007. 
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. 

Σχήμα 5-1: Ποσοστιαία συνεισφορά επιμέρους δραστηριοτήτων στη συνολική εκπομπή CO2 στην Κρήτη 

 

5.1.2. Κλιματολογικά – μετεωρολογικά στοιχεία 

Ο τύπος κλίματος της Κρήτης είναι ένας μεταβατικός ενδιάμεσος τύπος μεταξύ του χερσαίου 

Μεσογειακού και του ερημοειδούς Μεσογειακού, στο οποίο υπάγεται κυρίως η νοτιοανατολική 

Κρήτη. Το κύριο χαρακτηριστικό του κλίματος είναι η γλυκύτητα και η ηπιότητα. Η ψυχρή εποχή είναι 

ήπια και σε αυτό συντελεί η συχνή άφιξη στην περιοχή των θερμών και υγρών ΝΔ αερίων μαζών. 

 

Από την άποψη της ηπιότητας και των μεταβολών το κλίμα της Κρήτης θεωρείται προνομιούχο και 

οφείλεται στην κεντρική θέση που κατέχει η νήσος στην ανατολική Μεσόγειο. Ο χειμώνας αρχίζει 

συνήθως κατά τα μέσα Δεκεμβρίου και είναι ήπιος. Ο ψυχρότερος μήνας του έτους είναι ο 

Φεβρουάριος που διαφέρει ελάχιστα θερμομετρικά από τον Ιανουάριο. Η διαφορά τους όμως τόσο 

με το Δεκέμβριο όσο και με το Μάρτιο είναι αισθητή. H μέση θερμοκρασία εμφανίζεται μεγαλύτερη 

στα ανατολικά από ότι στα δυτικά και μεγαλύτερη στα νότια από ότι στα βόρεια. Η εικόνα 

διαφοροποιείται σημαντικά στα ορεινά, στα οποία οι μέσες θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες, οι 

θερμοκρασιακές αποκλίσεις εντονότερες και οι θερμοκρασίες ιδιαίτερα των χειμερινών μηνών 

σημαντικά χαμηλότερες. Θερμότερος μήνας του έτους είναι ο Ιούλιος με μέση υπερετήσια 

θερμοκρασία περίπου 25 ο
C. Οι θερμοκρασίες αυτές προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό και τη χρονική 

διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, η οποία σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης καλύπτει 4 

τουλάχιστον μήνες (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος). 

 

Η ηλιοφάνεια είναι ιδιαίτερα υψηλή σε ολόκληρη την Κρήτη. Ο μέσος ετήσιος αριθμός ωρών 

ηλιοφάνειας ανέρχεται σε 2.700 περίπου ώρες στη βόρεια Κρήτη (2.707 ώρες στο Ηράκλειο, 2.699 

ώρες στη Σητεία, 2.765 ώρες στη Σούδα και 2.592 ώρες στο Ρέθυμνο (μέσος όρος 8 ετών μόνο). Στη 

νότια Κρήτη ο μέσος ετήσιος αριθμός ωρών ηλιοφάνειας είναι κατά 10% τουλάχιστον υψηλότερος 

ανερχόμενος σε 3.000 περίπου ώρες (3.068 ώρες στην Ιεράπετρα και 2.948 ώρες στο Τυμπάκι). Ο 

αριθμός ωρών ηλιοφάνειας της Ιεράπετρας είναι ο μεγαλύτερος της Ελλάδας. 

 

1,4%

37,3%

8,3%

53,0%

Βιοτεχνία - Βιομηχανία Μεταφορές

Κτίρια Ηλεκτροπαραγωγή
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Η μέση νέφωση κυμαίνεται μεταξύ περίπου 5 όγδοα τον Ιανουάριο και 0,6-1 όγδοο τον Ιούλιο. O 

μέσος αριθμός αιθρίων ημερών (νέφωση μεταξύ 0 και 1,5 όγδοα) κυμαίνεται μεταξύ 3 ημερών 

περίπου τον Ιανουάριο και 28 ημερών τον Ιούλιο στις πεδινές περιοχές. Στις ορεινές περιοχές ο 

αριθμός των αιθρίων ημερών κατά τους θερινούς μήνες είναι κατά 30% μικρότερος. Η ομίχλη (όπως 

και η πάχνη) είναι επίσης εξαιρετικά σπάνια στην Κρήτη. Αντίθετα, συχνότερη είναι η εμφάνιση 

υδροσταγόνων πάνω στις επιφάνειες του εδάφους, δηλαδή η δρόσος (dew). 

 

Η Κρήτη γενικώς παρουσιάζει σημαντική ανισοκατανομή του ετήσιου όγκου βροχόπτωσης τόσο 

γεωγραφικά (από ανατολικά προς δυτικά), όσο και φυσιογραφικά (πεδινές προς ορεινές περιοχές), 

εμφανίζοντας βροχοβαθμίδα (αύξηση της βροχόπτωσης με το υψόμετρο) από τις μεγαλύτερες της 

Ελλάδας, εάν όχι τη μεγαλύτερη: 61 mm / 100 m. Η μέση μηνιαία βροχόπτωση είναι μέγιστη το 

Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο και ελάχιστη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι οποίοι είναι σχεδόν 

άνομβροι σε ολόκληρη την πεδινή Κρήτη. Το 25% περίπου της ετήσιας βροχόπτωσης συμβαίνει 

στους περισσότερους σταθμούς της Κρήτης στη διάρκεια του βροχερότερου μήνα. Αντίστοιχα, ο 

μηνιαίος αριθμός ημερών βροχής κυμαίνεται μεταξύ 15 ημερών περίπου κατά τους μήνες Δεκέμβριο 

και Ιανουάριο και 0,3 ημέρες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ο αριθμός των ημερών βροχής δεν 

διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ορεινών και των πεδινών σταθμών. Στους ορεινούς μάλιστα 

σταθμούς ο αριθμός ημερών βροχής εμφανίζεται ίσος ή και μικρότερος του αριθμού ημερών βροχής 

στους πεδινούς σταθμούς, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Ο μέσος αριθμός ημερών βροχής 

στην Κρήτη ανέρχεται σε 90 περίπου ημέρες (25% του έτους). 

 

5.1.3. Υδατικό περιβάλλον29 

Η Κρήτη δέχεται κατά μέσο όρο περίπου 7,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα κατακρημνισμάτων το 

χρόνο, από τα οποία όμως τα 5 περίπου δισεκατομμύρια (~67%) εξατμίζονται λόγω των υψηλών 

θερμοκρασιών που επικρατούν όλη σχεδόν τη διάρκεια του έτους. Τα 2 περίπου δισεκατομμύρια, 

δηλαδή ~28%, καταλήγουν στο εσωτερικό της γης και εμπλουτίζουν τα υπόγεια στρώματα. Ο 

μεγαλύτερος όγκος (~1.8 δισεκατομμύρια κυβικά) κατεισδύει στις καρστικές υδρογεωλογικές 

ενότητες, κυρίως στους ορεινούς όγκους του Ψηλορείτη, των Λευκών Ορέων, της Δίκτης-Σελένας και 

δευτερευόντως στις καρστικές ενότητες της Σητείας, όπου εντοπίζονται μεγάλες σε έκταση 

ανθρακικές ενότητες.  

 

Τα υπόλοιπα (~0,4 δισεκατομμύρια κυβικά) κατεισδύουν στις νεογενείς και άλλες υδροφορίες. 

Περίπου 0,75 δισεκατομμύρια κυβικά κατακρημνισμάτων ρέουν επιφανειακά σχηματίζοντας μικρά 

ποτάμια διαλείπουσας ροής στις πεδινές περιοχές. Όμως, το συνολικό υδατικό δυναμικό που 

δύναται να αξιοποιηθεί ανέρχεται σε 857 εκατομμύρια κυβικά περίπου (δεν περιλαμβάνονται οι 

τρεις μεγάλες υφάλμυρες καρστικές πηγές της Κρήτης), από τα οποία πάνω από το 60% δεν 

χρησιμοποιείται (χειμερινές παροχές πηγών και επιφανειακή απορροή). Αυτά αποτελούν νερά καλής 

ποιότητας που είναι δυνατόν ο άνθρωπος να εκμεταλλευτεί με διάφορους τρόπους (γεωτρήσεις, 

φράγματα, υδρομαστεύσεις κ.α.). 
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 Συγκεκριμένα, η μέση ετήσια προσφορά (θεωρητικά) επιφανειακών και υπογείων υδατικών πόρων 

ανέρχεται σε 2.860 x 106 m3 νερού, ενώ η επιθυμητή ζήτηση ανερχόταν (σύμφωνα με στοιχεία για το 

έτος 2000) μόλις στα 515 x 10
6 m3

.  

 

Όμως, η ιδιαίτερη γεωλογία και γεωμορφολογία του νησιού και οι κλιματολογικές συνθήκες 

μετατρέπουν αυτό το ισχυρό απόλυτο πλεόνασμα σε μικρότερο σχετικό πλεόνασμα, σε συνδυασμό 

δε με την έντονη εποχικότητα της προσφοράς και τη χωρική ανισοκατανομή των πόρων 

εμφανίζονται και αδυναμίες κάλυψης της υφιστάμενης ζήτησης κατά τόπους.  

 

Ενδεικτικό των ιδιαιτεροτήτων της Κρήτης είναι το γεγονός ότι οι τρεις μεγάλες υφάλμυρες καρστικές 

πηγές της νήσου (Αλμυρός Γεωργιούπολης, Αλμυρός Ηρακλείου και Αλμυρός Αγίου Νικολάου) 

εκφορτίζουν σε μέση ετήσια βάση περί τα 450 x 10
6 m3

, δηλαδή το 15,7% της συνολικής προσφοράς 

νερού, το 87,3% της συνολικής επιθυμητής ζήτησης και το 120,9% της πραγματικής κατανάλωσης.  

 

5.1.3.1. Χρήσει γης30 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης, είναι σε μικρό ποσοστό δασώδες (3% της συνολικής έκτασης), ενώ 

σημαντικό είναι το ποσοστό του που καλύπτεται από καλλιέργειες (27% της συνολικής έκτασης) και 

γεωργική γη/βοσκοτόπους (67% της συνολικής έκτασης). Οι αστικές περιοχές καλύπτουν μόλις το 1% 

της συνολικής έκτασης. 
 

Στον παρακάτω Χάρτη περιγράφονται χωρικά και κατηγοριοποιούνται οι χρήσεις γης σε τέσσερις 

κλάσεις: αγροτικές περιοχές, δάση και ημι-φυσικές περιοχές, τεχνητές επιφάνειες και υδατικά 

συστήματα. Οι συγκριμένες περιοχές δύναται να αποτελέσουν σημειακές ή διάχυτες 

περιβαλλοντικές πιέσεις σε επιφανειακά ή και υπόγεια ύδατα. 

 

 
30 Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13) (2015) 



ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) 

Ιούνιος 2016 Σελίδα | 118 

 

Εικόνα 5-1: Χρήσεις γης στο ΥΔ Κρήτης
31 

 

5.1.3.2. Υδρογραφικά – υδρολογικά χαρακτηριστικά31 

Το ισχυρό ανάγλυφο του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης, οι μεγάλες ποσότητες ατμοσφαιρικών 

κατακρημνισμάτων, η έκταση του νησιού και η πολύπλοκη γεωλογική δομή του δημιουργούν 

ποικιλία στη διακίνηση του νερού τόσο του επιφανειακού όσο και του υπόγειου. Ως αποτέλεσμα 

αυτών παρατηρείται η ανάπτυξη πολλών μικρών υδρολογικών λεκανών που η έκταση του όμως δεν 

ξεπερνά τα 600 km
2
. Το πυκνό υδρογραφικό δίκτυο, χειμαρρώδους χαρακτήρα, παρουσιάζει μεγάλη 

διακύμανση των παροχών του. Λίγα είναι τα ρέματα που διατηρούν ροή σε όλη τη διάρκεια του 

χρόνου και τροφοδοτούνται κυρίως από πηγαία νερά. 

 

Η συνολική απορροή που διακινείται ετησίως επιφανειακά και προέρχεται από πηγαία νερά ή από 

απευθείας απορροή των υδατορευμάτων για τα κυριότερα υδατορεύματα του νησιού ανέρχεται σε 

500 x 106 m3
/ετησίως. Υπολογίζεται δε ότι μια επιπλέον ποσότητα 450 x 106 m3 διακινούνται ετησίως 

μέσω των τριών πηγών αλμυρού του νησιού. 

 

Οι δύο μεγαλύτερες υδρολογικές λεκάνες του νησιού, του Γεροπόταμου και του Αναποδιάρη 

έκτασης 525 και 600,6 km
2 αντίστοιχα, βρίσκονται στο νότιο τμήμα του νησιού στην περιοχή της 

Μεσσαράς. Οι δύο λεκάνες αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο σε νεογενείς και σύγχρονες αποθέσεις.  

 

Με την Aπόφαση 706/16-7-2010 (ΦΕΚ 1383Β/2-9-2010 & ΦΕΚ 1572Β/28-9-2010) της Εθνικής 

Επιτροπής Υδάτων «περί καθορισμού των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των 

αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τα 

εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, έχουν προσδιορισθεί, σε όλη τη χώρα, 
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σαράντα-έξι (46) Λεκάνες Απορροής Ποταμών, οι οποίες υπάγονται σε δεκατέσσερις (14) Περιοχές 

Λεκανών Απορροής Ποταμών (που αντιστοιχούν στον όρο Υδατικά Διαμερίσματα του Άρθρου 3 του 

ΠΔ 51/2007). Το Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης, περιλαμβάνει τρεις (3) Λεκάνες Απορροής Ποταμών:  

• Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων - Ρεθύμνου - Ηρακλείου (GR39), συνολικής έκτασης 3.676,06 

km
2
,  

• Ρεμάτων Νοτίου Τμήματος Χανίων - Ρεθύμνου - Ηρακλείου (GR40), συνολικής έκτασης 2.798,2 

km
2
,  

• Ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης (GR41), συνολικής έκτασης 1.870,28 km
2
.  

 

 

 

Εικόνα 5-2: Λεκάνες Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης
32 

 

Ως «Λεκάνη Απορροής Ποταμού» ορίζεται η εδαφική έκταση από την οποία αποστραγγίζεται το 

σύνολο της απορροής (βροχόπτωση ή/και χιονόπτωση) μιας περιοχής, μέσω του υδρογραφικού 

δικτύου της (διαδοχικών ρευμάτων, χειμάρρων, ποταμών, και πιθανώς λιμνών) και παροχετεύεται 

στη θάλασσα μέσω της εκβολής (ή δέλτα) ποταμού. 

 

Στην Κρήτη, τα περισσότερα ποτάμια είναι μικρού μήκους διαδρομής, εξ αιτίας του ιδιόμορφου 

σχήματος του νησιού (επίμηκες σχήμα), με την παρουσία των κυριοτέρων ορεινών όγκων κατά μήκος 

της μεγαλύτερης διάστασης. Ακριβώς όμως λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας του σχήματος της Κρήτης, 

σε συνδυασμό με τις απότομες πλαγιές των ψηλών οροσειρών της, τα ποτάμια είναι μεν μικρού 

μήκους διαδρομής αλλά ορμητικά, με αποτέλεσμα, αρκετές ποσότητες φερτών υλικών, να 

εναποτίθενται στις ακτές και σε ορισμένες περιπτώσεις σχηματίζουν πολύ μικρά δέλτα.  
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Εικόνα 5-3: Τύποι ποτάμιων συστημάτων του ΥΔ Κρήτης
33 

Εκτός από τη βροχόπτωση και το ανάγλυφο, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που καθορίζει τα 

επιφανειακά νερά της Κρήτης, είναι και η σύσταση των πετρωμάτων της. Το 45-50% της έκτασης της 

Κρήτης καλύπτεται από ανθρακικά πετρώματα συγκεντρωμένα στους τέσσερις σημαντικότερους 

ορεινούς όγκους του νησιού, που αποτελούν και τους κύριους υδροσυλλέκτες του. Το γεγονός ότι τα 

ανθρακικά πετρώματα είναι υδροπερατά, σε συνδυασμό με τις τεκτονικές δομές που εμφανίζονται 

στην Κρήτη (ρήγματα, ασυνέχειες κ.ά.), οδηγούν στη μεγάλη κατείσδυση του νερού της βροχής προς 

τον υπόγειο υδροφορέα.  

 

Πάνω στα ασβεστολιθικά πετρώματα, συναντούμε κυρίως ποτάμια με διαλείπουσα ροή 

(χειμάρρους), η οποία χαρακτηρίζεται από μια περιοδικότητα, που συμπίπτει με την περιοδικότητα 

των βροχοπτώσεων, δηλαδή εμφανίζεται πάντα τους χειμερινούς και για λίγο τους ανοιξιάτικους 

μήνες. Εκτός από τους χειμάρρους, συναντούμε και λίγα ποτάμια μόνιμης ροής, με ορισμένα από 

αυτά να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από την άποψη των φυσικοχημικών παραμέτρων 

τους όσο και γιατί φιλοξενούν ένα σημαντικό αριθμό ενδημικών ή σπάνιων ειδών.  

 

Ένα άλλο γεωλογικό στοιχείο, που επηρεάζει τις κατηγορίες των επιφανειακών νερών της Κρήτης, 

είναι η συχνή εναλλαγή διαφορετικών πετρωμάτων στο επιφανειακό στρώμα, ακόμα και στα όρια 

μικρών περιοχών. Έτσι, π.χ. η ροή στην κοίτη ενός ποταμού, μπορεί να διακοπεί από την επιφάνεια 

για κάποια απόσταση και να γίνει υπόγεια, για να επανέλθει πιο κάτω και πάλι στην επιφάνεια.  

 

Τα λιμναία συστήματα της Κρήτης είναι περιορισμένα με μοναδική φυσική λίμνη αυτή του Κουρνά 

στη δυτική πλευρά του νησιού ενώ αξιόλογες είναι μερικές τεχνητές λίμνες (πχ της Αγιάς), και 

κάποιοι ταμιευτήρες που έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια και μπορούν να εξελιχθούν σε 

αξιόλογους υγρότοπους. Στο νησί υπάρχουν επίσης και αρκετοί υγρότοποι κυρίως ελώδεις εκτάσεις 
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που απαντούν συνήθως κοντά σε ρεματιές, γύρω από παραθαλάσσιες πηγές είτε στις εκβολές 

ποταμών κοντά στις ακτές, με αρκετούς από αυτούς να έχουν πλέον εξαφανιστεί λόγω 

αποστραγγιστικών έργων. 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την υδρογραφία ανά Νομό της Κρήτης. 

 

Π.Ε. Ηρακλείου 

Η Π.Ε. στο σύνολό της δεν έχει ποταμούς. Σύμφωνα με το ισχύον ΠΕΣΔΑ Κρήτης, υπάρχει πλήθος 

υδροροών με κυριότερες τις ακόλουθες:  

• Αναποδιάρης, με μέση ανώτατη χειμερινή παροχή 10.000-12.000 m
3
/h 

• Γεροπόταμος, με μέση ανώτατη χειμερινή παροχή 10.000 m
3
/h 

• Γκαζάνος, με μέση ανώτατη χειμερινή παροχή 1.500 - 2.000 m
3
/h 

• Αποσελέμης, με μέση ανώτατη χειμερινή παροχή 500 - 2.000 m
3
/h 

• Γιόφυρος, με μέση ανώτατη χειμερινή παροχή 300 - 2.000 m
3
/h 

• Ξεροπόταμος, με μέση ανώτατη χειμερινή παροχή 300 – 500 m
3
/h 

• Αμιρών, Βιάννου με συνολικό ετήσιο όγκο 1-1,5 εκ. m
3 

 

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη έχουν καταγραφεί 9 πηγές, διάσπαρτες σε όλο την Π.Ε.. Οι κύριες 

υδρολογικές λεκάνες στην Π.Ε. Ηρακλείου είναι: 

α) Στο βόρειο τμήμα της Π.Ε. διακρίνονται από δυτικά προς τα ανατολικά 

• Η λεκάνη του ποταμού Γαζανού (Τυλίσσου) 

• Η λεκάνη του ποταμού Ξεροπόταμου (Σίβας - Βενεράτου) 

• Η λεκάνη του ποταμού Γιόφυρου (Φοινικιάς) 

• Η λεκάνη Αρχανών 

• Η λεκάνη του ποταμού Καρτερού (Θραψάνου) 

• Η λεκάνη Επισκοπής 

• Η λεκάνη του ποταμού Αποσελέμη 

β) Στο νότιο τμήμα 

• Η λεκάνη του ποταμού Γεροπόταμου (Δυτ. Μεσσαράς) 

• Η λεκάνη του ποταμού Αναποδάρη (Αν. Μεσσαράς) 

 

Μικρές αλλά σημαντικές από υδρογεωλογικής και διαχειριστικής άποψης είναι στο μεν βόρειο 

τμήμα οι λεκάνες Χερσοννήσου και Ιταλίδας - Μαλίων, στο δε νότιο οι λεκάνες της Επαρχίας Βιάννου 

(Άνω Βιάννου, Άρβης και Καλαμίου). 

 

Π.Ε. Λασιθίου 

Η Π.Ε. στο σύνολό της δεν έχει ποταμούς. Υπάρχει πλήθος υδρορροών με κυριότερη το Χαύγα με 

συνολική ετήσια απορροή 1.7-17.8 x10
6 m3

. 

Σύμφωνα με το ισχύον ΠΕΣΔΑ Κρήτης (2006), έχουν καταγραφεί 14 πηγές, διάσπαρτες σε όλο την 

Π.Ε.. 

Οι υδρολογικές λεκάνες της Π.Ε. Λασιθίου, με βάση τη θέση τους σε σχέση με την εγκάρσια ρηξιγενή 

ζώνη της Παχειάς Αμμου - Ιεράπετρας, μπορούν να χωριστούν σε δυτικές, συνδεδεμένες με το 
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σύμπλεγμα του ορεινού όγκου Δίκτη και σε ανατολικές, συνδεδεμένες με τα ορεινά συμπλέγματα 

Θρύπτης, Ορνού και Ζηρού - Ζάκρου. 

Στις κυριότερες δυτικές λεκάνες περιλαμβάνονται: 

• Οι βόρειες λεκάνες της Μιλάτου, του Βραχασίου και των Γεωργαράδων Λαγκάδι 

• Η λεκάνη του Ξηροποτάμου (Εξω Λακωνίων) 

• Η λεκάνη του Τζερμιάδω (Οροπεδίου Λασιθίου) 

• Η λεκάνη των Φλαμουριανών 

• Η λεκάνη του Καλού Ποταμού (Καλού Χωριού) 

• Οι νότιες λεκάνες της Ιεράπετρας, του Κοράκου (Μπραμιανού), του Καλαμαυκιανού 

(Καλαμαύκας) και του Μύρτου. 

Στις ανατολικές λεκάνες περιλαμβάνονται: 

• Η λεκάνη του Καβουσίου 

• Η λεκάνη του Σταυροχωρίου 

• Η λεκάνη του Ανδρόμυλου (Παπαγιαννάδων) 

• Η λεκάνη του Παντελή (Σητείας) 

• Οι νοτιοανατολικές λεκάνες του Φαραγγιού (Γούδουρα) και Λαγγού (Ξεροκάμπου). 

• Οι ανατολικές λεκάνες της Κάτω Ζάκρου, του Φαραγγιού (Χοχλακιών) και του 

Καλογεροπόταμου (Παλαίκαστρου). 

 

Π.Ε. Ρεθύμνου 

Στην Π.Ε. Ρεθύμνου η μεγαλύτερη ποσότητα των επιφανειακών νερών της Π.Ε. απορρέει στη 

θάλασσα μέσω των κυριότερων χειμάρρων στο βόρειο και νότιο τμήμα αυτού που είναι: 

• Στο βόρειο τμήμα, οι ποταμοί Γεροπόταμος, Πλατανιάς, Πέτρες και το ρέμα 

Αργυρούπολης ή Μούσελας 

• Στο νότιο τμήμα οι ποταμοί Πλατύς, Σπηλιανός. 

 

Στα ιζήματα του Νεογενούς ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι και τα 

κροκαλοπαγή, στην επιφάνεια των οποίων αναβλύζει πλήθος μικροπηγών. Στα ανθρακικά 

πετρώματα που παρεμβάλονται μεταξύ των καρστικών υδροσυστημάτων των Λευκών Ορέων και τον 

Ψηλορείτη αποτελούν τεκτονικά καλύμματα, που διαθέτουν ένα μεγάλο υδάτινο δυναμικό. Οι 

μεγάλες καρστικές πηγές της Π.Ε. αναβλύζουν και τροφοδοτούνται από αυτά τα ανθρακικά 

πετρώματα των καλυμμάτων και είναι οι πηγές της Αργυρούπολης (Q = 781 m
3
/h), του Κουρταλιώτη, 

του Σπηλίου, της Λικρές κ.ά.. 

 

Π.Ε. Χανίων 

Στη Π.Ε. Χανίων υπάρχει πλήθος μικρών ποταμών. Οι ποταμοί αυτοί – που τροφοδοτούνται από το 

καρστικό σύστημα των Λευκών Ορέων - δηλαδή οι Μουσέλας, Βρυσιανός, Μεσοπόταμος, Κοιλιάρης 

και Κερίτης, παρουσιάζουν μια ισοκατανομή της παροχής για όλη σχεδόν τη διάρκεια του χρόνου, με 

εξαίρεση τους μήνες των βροχοπτώσεων, όπου η παροχή τους αυξάνεται. Οι άλλοι χείμαρροι που 

τροφοδοτούνται από βροχοπτώσεις έχουν μεγάλες παροχές την περίοδο των βροχών και μετά 

αποξηραίνονται (Ταυρωνίτης, Σπηλιανός, Κλαδισός κ.ά.). 
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Στη νότια περιοχή της Π.Ε. καταλήγουν περισσότερο βίαιες χειμάρριες απορροές. Οι ποταμοί αυτοί 

δεν έχουν γενικά αξιόλογες παροχές, όμως με τη διάβρωση που δημιουργούν και με τις αποθέσεις 

που πραγματοποιούν, σε σχέση πάντα και με τις παλαιές τεκτονικές εξάρσεις, έχουν δημιουργήσει 

τις κοιλάδες του Ταυρωνίτη, του Κερίτη - Αγυιάς, της Σούδας, της Κισσάμου, της Γεωργιούπολης - 

Κουρνά και του Στύλου - Αρμενων - Καλυβών. 

 

Η μόνη αξιόλογη λίμνη της Π.Ε. Χανίων αλλά και ολόκληρης της Κρήτης είναι η Λίμνη Κουρνά που 

αποτελεί και ένα σημαντικό υδροβιότοπο. Είναι η νοτιότερη λίμνη στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Η λίμνη 

δημιουργείται από την παρεμπόδιση του υπόγειου νερού, που κατεβαίνει από τον όγκο των Λευκών 

Ορέων, από τα αδιαπέραστα πετρώματα και την κατάκλιση του φυσικού κοιλώματος. Η λίμνη 

τροφοδοτείται από την πηγή Αμάτι και αποστραγγίζεται προς τον ποταμό Δέλφινα. Η απόστασή της 

από τη θάλασσα είναι 2,5 km. Το μέγιστο μήκος της (Β-Ν) είναι 1.080 m και το μέγιστο πλάτος της (Α-

Δ) είναι 880 m. Καταλαμβάνει έκταση 579 στρέμματα (57,9Ha) με μέγιστο βάθος τα 22,5 m (3,5 m 

κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας). Ο όγκος του νερού το καλοκαίρι ανέρχεται περίπου στα 7,5 

εκατομμύρια m
3
. Η περιοχή της λίμνης χαρακτηρίζεται σαν τεκτονικό ρήγμα που κατακλύζεται με 

νερό από την πηγή "Αμάτι" (ΝΑ άκρο της λίμνης σε βάθος 16,5 m) λόγω των νεογενών αποθέσεων 

που εξασφαλίζουν τη στεγανότητά της. Μοιάζει με ένα μεγάλο κοίλωμα που τροφοδοτείται από τη 

μία του πλευρά με νερό λόγω του πορώδους του εδάφους, ενώ από την απέναντι στεγανοποιείται 

λόγω της φύσης των πετρωμάτων.  

 

Διαφυγές νερού έχει η λίμνη από τις Β και ΒΔ παρυφές της. Στο τμήμα αυτό από δεκαετιών έχουν 

γίνει έργα υπερχείλισης και αποστράγγισης του νερού προς τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τη 

θάλασσα. Η στάθμη της λίμνης κυμαίνεται με την εποχή. Τη χειμερινή περίοδο και μέχρι την άνοιξη η 

στάθμη βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο λόγω της μείωσης του όγκου των υπογείων υδάτων από 

τα ορεινά, ενώ κατά την καλοκαιρινή περίοδο (και με την τήξη του χιονιού στα Λευκά Όρη που 

τροφοδοτούν τους υδροφόρους ορίζοντες) η στάθμη ανέρχεται. Η λίμνη αναφέρεται από τα αρχαία 

χρόνια με το όνομα Κορησία. Μάλιστα πιστεύεται ότι υπήρχε ιερό στις όχθες προς τιμήν της 

Κορησίας Αθηνάς. Τα σκοτεινά νερά της λίμνης έκαναν εντύπωση σε όλους τους επισκέπτες αλλά και 

τους κατοίκους, αφού θεωρούσαν τη λίμνη χωρίς πυθμένα (άπατη). 

 

Επίσης, υπάρχει πλήθος πηγών, που εκλύουν σημαντικές ποσότητες νερού, όπως: 

• Αγιάς: Μέση παροχή ~ 2,5 m3
/sec, Μέσος ετήσιος όγκος 80 x 10

6 m3 

• Μεσηλών: Μέση παροχή ~ 2,5 m
3
/sec, Μέσος ετήσιος όγκος 80 x 10

6 m3 

• Αναβάλλοντα: Μέση παροχή ~ 1,0 m
3
/sec, Μέσος ετήσιος όγκος 10 x 10

6 m3 

 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συναντώνται στην Κρήτη με βάση την υδρολιθολογική τους 

συμπεριφορά διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες. 

 

Καρστικοί σχηματισμοί 

- Υψηλής έως μέτριας υδροπερατότητας (K1) 

Ασβεστόλιθοι, δολομίτες, κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι, μάρμαρα υψηλής έως μέτριας 

υδροπερατότητας. Περιλαμβάνονται οι έντονα καρστικοποιημένοι ανθρακικοί σχηματισμοί της 
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ζώνης της Τρίπολης, τα ανθρακικά Τρυπαλίου και οι Τριαδικοί κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι και 

δολομίτες της Ιονίου ζώνης. Στους σχηματισμούς αυτούς αναπτύσσονται υψηλού δυναμικού 

υπόγειες υδροφορίες που εκφορτίζονται μέσω μεγάλων καρστικών πηγών. 

- Μέτριας έως μικρής υδροπερατότητας (K2) 

Περιλαμβάνονται οι ασβεστόλιθοι της ζώνης της Πίνδου, οι κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι Ιουρασικής - 

Ηωκαινικής ηλικίας (Plattenkalk) της Ιονίου ζώνης και οι μικρότερες ανθρακικές εμφανίσεις των 

εσωτερικών καλυμμάτων. Η κυκλοφορία του νερού στους σχηματισμούς αυτούς ελέγχεται από τις 

παρεμβολές πυριτολίθων, κερατολίθων και αργιλικών σχιστολίθων. Στους σχηματισμούς αυτούς 

αναπτύσσονται μέσου έως μικρού δυναμικού υπόγειες υδροφορίες. Εξαιτίας του έντονου 

τεκτονισμού τους στις περιπτώσεις εκείνες που παρουσιάζουν και σημαντική επιφανειακή ανάπτυξη 

συμμετέχουν στην τροφοδοσία σημαντικών καρστικών πηγών. 

- Μειοκαινικά ασβεστολιθικά λατυποκροκαλοπαγή Τοπολίων, μέτριας έως υψηλής υδροπερατότητας 

(K3) 

Παρουσιάζουν τόσο πρωτογενές όσο και δευτερογενές πορώδες και φιλοξενούν σημαντικές 

υδροφορίες που εκφορτίζονται μέσω αξιόλογων πηγών.  

 

Κοκκώδεις σχηματισμοί 

- Κοκκώδεις προσχωματικές κυρίως αποθέσεις κυμαινόμενης υδροπερατότητας (Π1). 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι αλλουβιακές αποθέσεις, οι ποτάμιες και θαλάσσιες αναβαθμίδες, 

τα κροκαλοπαγή ποτάμιας προέλευσης, τα πλευρικά κορήματα και οι κώνοι κορημάτων όταν έχουν 

σημαντική εξάπλωση. Αναπτύσσονται, κατά θέσεις, αξιόλογες φρεάτιες υδροφορίες. Κοντά στη 

θάλασσα οι υδροφορίες αυτές έχουν υποστεί κατά θέσεις, υποβάθμιση εξαιτίας της υφαλμύρινσης. 

- Μειοκαινικές και πλειοκαινικές αποθέσεις μέτριας έως μικρής υδροπερατότητας (Π2). 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κροκαλοπαγή και οι μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι των 

νεογενών σχηματισμών που φιλοξενούν επιμέρους υπόγειες υδροφορίες μέσου έως μικρού 

δυναμικού. 

- Κοκκώδεις μη προσχωματικές αποθέσεις μικρής έως πολύ μικρής υδροπερατότητας (Π3) 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι πλειοκαινικές και μειοκαινικές μάργες, καθώς και ο αδιαίρετος 

σχηματισμός του νεογενούς. Τοπικά στον αδιαίρετο σχηματισμό των νεογενών αναμένεται η 

ανάπτυξη ασθενών υδροφοριών μέσα σε παρεμβολές κροκαλοπαγών ή μαργαϊκών ασβεστολίθων. 

Κατά θέσεις στις νεογενείς αποθέσεις αναπτύσσονται στρώματα γύψου που παρουσιάζουν αξιόλογη 

υδροφορία εντόνως όμως υποβαθμισμένη εξαιτίας των θειϊκών ιόντων. 

 

Αδιαπέρατοι σχηματισμοί 

- Πρακτικά αδιαπέρατοι σχηματισμοί μικρής έως πολύ μικρής υδροπερατότητας (A1) 

Περιλαμβάνονται οι σχηματισμοί του φλύσχη και τα ελαφρώς μεταμορφωμένα αργιλικά ιζήματα των 

διαφόρων ζωνών. Κατά θέσεις εντός των στρωμάτων του φλύσχη αναπτύσσονται τοπικού χαρακτήρα 

υδροφορίες μικρού έως μέσου δυναμικού. 

- Πρακτικά αδιαπέρατοι ή εκλεκτικής κυκλοφορίας σχηματισμοί μικρής έως πολύ μικρής 

διαπερατότητας (A2) 
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Συμμετέχουν στην κατηγορία αυτή τα μεταμορφωμένα και πυριγενή πετρώματα των διαφόρων 

ζωνών και καλυμμάτων. Κατά θέσεις στους σχηματισμούς αυτούς, τόσο εξαιτίας του έντονου 

κερματισμού τους όσο και εξαιτίας της πετρολογικής σύνθεσης τους (π.χ. εναλλαγές χαλαζιτών, 

μαρμάρων) αναπτύσσονται επιμέρους, τοπικού χαρακτήρα, υδροφορίες. 

 

Γύψοι 

Στο σχηματισμό των γύψων αναπτύσσεται υψηλού δυναμικού υπόγεια υδροφορία εξαιτίας της 

διάλυσης τους (‘ψευδοκαρστ’) με υψηλή περιεκτικότητα σε θειϊκά ιόντα. Στο σύνολο της Κρήτης οι 

καρστικοί σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 37,6% της συνολικής έκτασης της νήσου, οι κοκκώδεις 

υδροπερατοί σχηματισμοί το 39,6% και οι αδιαπέρατοι σχηματισμοί το22,58%. Μικρό τέλος ποσοστό 

καταλαμβάνουν οι γύψοι (0,21%).  

 

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από υδρογεωλογική άποψη παρουσιάζουν οι τρεις μεγάλες σε έκταση 

ανθρακικές ενότητες (καρστική υδροφορία) που αναπτύσσονται στους ορεινούς όγκους των Λευκών 

Ορέων, του Ψηλορείτη και της Δίκτης – Σελένας και δευτερευόντως οι καρστικές ενότητες Σητείας. Οι 

ασβεστολιθικοί αυτοί όγκοι τροφοδοτούν μεγάλο αριθμό αξιόλογων πηγών. Η τεκτονική δομή και η 

στρωματογραφία (εναλλαγές διαπερατών και αδιαπέρατων σχηματισμών) συμμετέχουν στη 

διαμόρφωση και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των υδρογεωλογικών λεκανών. Ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό στη Κρήτη είναι η ύπαρξη μεγάλων παράκτιων και υποθαλάσσιων υφάλμυρων 

καρστικών πηγών μαζί με τις αντίστοιχα μεγάλες καρστικές πηγές με καλής ποιότητας υπόγειο νερό. 

Η ανυπαρξία γεωλογικών φραγμών σε εκτεταμένες ανθρακικές εμφανίσεις προς τη θάλασσα σε 

συνδυασμό με παλαιογεωγραφικά αίτια έχουν συντελέσει στην υφαλμύρινση σημαντικών 

καρστικών υδροφορέων. Οι υδρογεωλογικές συνθήκες της κάθε περιοχής εξαρτώνται άμεσα από τις 

αντίστοιχες γεωλογικές, τεκτονικές και μορφολογικές συνθήκες.  

 

Έτσι με βάση, αρχικά, την υδρολιθολογική ταξινόμηση των γεωλογικών σχηματισμών και σε 

συνδυασμό με τους προαναφερόμενους παράγοντες γίνεται ο διαχωρισμός της νήσου Κρήτης σε 

υδρογεωλογικές ενότητες
34

. 

 

 

 
34 Πηγή: Περλέρος Β., Παπαμαστοράκης Δ., Κριτσωτάκης Μ., Δρακοπούλου E. και Παναγόπουλος Α. Υπόγειο 

υδατικό δυναμικό Κρήτης, προβλήματα και προοπτικές, Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ. XXXVI, 
2004, Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 
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Εικόνα 5-4: Υδρολιθολογικός Χάρτης της Κρήτης
35 

 

 

 
35 Περιφέρεια Κρήτης, Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας, Διεύθυνση Υδάτων, Τμήμα Παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων, Κατάσταση υπογείων 

υδροφορέων Κρήτης, Νοέμβριος 2009 
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5.1.3.3. Πηγές Ρύπανσης36 

Για το Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης σημειακές φορτίσεις χαρακτηρίζονται οι διάφοροι οικισμοί και 

τοπικές κοινότητες, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, οι βιομηχανίες - βιοτεχνίες, οι 

κτηνοτροφικές μονάδες, οι διαρροές από ΧΥΤΑ-ΧΑΔΑ, τα ελαιουργεία, οι υδατοκαλλιέργειες, οι 

διάφορες εξορυκτικές δραστηριότητες, οι μονάδες αφαλάτωσης, καθώς επίσης και τα διάφορα 

λιμάνια – μαρίνες. 

 

Τα φορτία των μη σημειακών πηγών ρύπανσης προέρχονται από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και 

την ατμοσφαιρική εναπόθεση.  

 

Η γεωργία έχει σημαντικές επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα, καθώς η ανάγκη για εντατικές 

καλλιέργειες έχουν οδηγήσει στη χρήση λιπασμάτων (ανόργανα και οργανικά) με άμεση συνέπεια τη 

μεγάλη φόρτιση με θρεπτικά (άζωτο, φώσφορο) που οδηγούν στον ευτροφισμό των επιφανειακών 

και παράκτιων υδάτων. Οι γεωργικές δραστηριότητες συνιστούν δυνητικά έναν από τους πιο 

σημαντικούς διάχυτους ρύπους. Τα παραγόμενα ρυπαντικά φορτία προέρχονται από την λίπανση 

που πραγματοποιείται ανάλογα με το είδος καλλιέργειας, με τη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών 

(φυτοφάρμακα) για την καταπολέμηση ασθενειών, παρασιτικών, εντόμων και ζιζανίων που 

αποτελούν απειλή για τις καλλιέργειες. Σε ό,τι αφορά τις εκτάσεις καλλιεργειών, στην περιοχή της 

λεκάνης απορροής Βορείου Τμήματος Χανίων-Ρεθύμνου-Ηρακλείου (GR39) σήμερα υπάρχουν 

συνολικά περίπου 851.412 στρέμματα καλλιεργούμενης γης. Στην περιοχή της λεκάνης απορροής 

Νοτίου Τμήματος Χανίων-Ρεθύμνου-Ηρακλείου (GR40) σήμερα υπάρχουν συνολικά περίπου 746 420 

στρέμματα καλλιεργούμενης γης. Ενώ στην λεκάνη απορροής Ανατολικής Κρήτης (GR41) σήμερα 

υπάρχουν συνολικά περίπου 297440 στρέμματα καλλιεργούμενης γης.  

 

Ο υπολογισμός της γεωργικής ρύπανσης γίνεται με την κατανομή των γεωργικών πιέσεων ανάλογα 

με τις εκτάσεις και το είδος καλλιεργειών στις λεκάνες απορροής των υδατικών συστημάτων. Οι 

ρύποι από τις γεωργικές καλλιέργειες διαχέονται στο υπέδαφος αλλά ένα τμήμα τους καταλήγει και 

στα επιφανειακά ύδατα, σε ποσοστό ανάλογα με την απορροφητικότητα του εδάφους.  

 

Η ποιμενική κτηνοτροφία, αναφέρεται στην εκτροφή βοοειδών, χοίρων, πουλερικών και 

αιγοπροβάτων ελεύθερης βοσκής. Η ποιμενική κτηνοτροφία, δεδομένης της διασποράς και της 

συνεχούς μετακίνησης των ζώων στους βοσκοτόπους, αντιμετωπίζεται ως διάχυτη πηγή ρύπανσης. 

 

5.1.4. Εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

5.1.4.1. Στοιχεία εδάφους και γεωμοργολογίας 

Το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού είναι ορεινό. Αναλυτικά, η κατανομή του σε κατηγορίες έχει ως 

εξής: 33% πεδινό, 26% ημιορεινό και 41% ορεινό. Τα βασικά ορεινά συγκροτήματα της Νήσου 

Κρήτης είναι προς τα δυτικά τα Λευκά όρη (2.454 m), στο κεντρικό τμήμα ο Ψηλορείτης (ή Ίδη, 2.456 

 
36 Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13) (2015) 
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m) και προς τα ανατολικά το όρος Δίκτη (2.147 m) και τα όρη Σητείας (1.476 m). Προς τα δυτικά και 

νότια οι υπώρειες των ορέων είναι απότομες και φθάνουν με μεγάλη κλίση προς τη θάλασσα, ενώ 

προς τα βόρεια του νησιού το ανάγλυφο είναι πιο ήπιο και λοφώδες (πεδιάδες Χανίων, Ρεθύμνου 

και Μαλίων). Η μεγαλύτερη πεδιάδα του νησιού βρίσκεται στο νότιο-κεντρικό τμήμα του (πεδιάδα 

Μεσσαράς, ενώ στο νότιο ανατολικό αναπτύσσεται η πεδιάδα της Ιεράπετρας. Υπάρχουν, τέλος, 

αρκετά οροπέδια τα κυριότερα των οποίων είναι του Λασιθίου και του Ομαλού. 

 

Στην Π.Ε. Ηρακλείου χαρακτηριστικό της διαμόρφωσης του αναγλύφου του είναι η ύπαρξη των 

ορεινών όγκων Ίδη (στα σύνορα με την Π.Ε. Ρεθύμνου), Δίκτη (στα σύνορα με την Π.Ε. Λασιθίου) και 

Κοφινά (στις νότιες ακτές της Π.Ε.). Οι κυριότερες πεδινές εκτάσεις είναι οι ακόλουθες: η πεδιάδα 

Μεσσαράς με συνολική έκταση 1,2 εκατ. Στρέμματα, η πεδινή έκταση του Ηρακλείου, η πεδινή 

έκταση των Αρχανών, η πεδιάδα Καστελλίου – Θραψάνων και η ζώνη του Αρκαλοχωρίου 

 

Στην Π.Ε. Λασιθίου χαρακτηριστικό της διαμόρφωσης του αναγλύφου του είναι η κατά μήκος του 

άξονα ύπαρξη των ορεινών όγκων Δίκτης (2.148 m), Θρύπτης (1.476 m) και ορεινών όγκων 

ανατολικής Σητείας (819 m), που διαχωρίζουν τις πεδινές εκτάσεις μεταξύ των βόρειων και νότιων 

παραλίων, αφήνοντας ένα χαρακτηριστικό φυσικό πέρασμα μεταξύ Παχειάς Άμμου και Ιεράπετρας, 

και ένα άλλο μεταξύ Σητείας και Μακρύ Γιαλού. 

 

Οι κυριότερες πεδινές εκτάσεις συναντώνται στην περιοχή Ιεράπετρας και στην περιοχή Σητείας. Οι 

πεδινές εκτάσεις που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα είναι μικρότερες και μεμονωμένες. Σημαντικά 

πεδινά τμήματα αποτελούν τα οροπέδια και λεκανοπέδια της Π.Ε., δηλαδή τα Οροπέδια Λασιθίου 

και Καθαρού και τα Λεκανοπέδια Φουρνής και Αρμενων - Χανδρά. 

 

Στην Π.Ε. Ρεθύμνου, χαρακτηριστικό της διαμόρφωσης του αναγλύφου του είναι η ύπαρξη του 

μεγάλου ορεινού όγκου του όρους Ίδη (Ψηλορείτης) στο ανατολικό τμήμα, στα σύνορα των Δήμων 

Ανωγείων και Κουρητών με την Π.Ε. Ηρακλείου. Επίσης, υπάρχουν τα όρη Κέδρος και Σιδέρωτας στα 

νότιο-ανατολικά της Π.Ε., το όρος Κουλούκωνας στα βορειοανατολικά και το όρος Κρυονερίτης στα 

νοτιοδυτικά της Π.Ε., στα σύνορα με την Π.Ε. Χανίων. Παράλληλα, υπάρχουν διάσπαρτες πεδινές 

εκτάσεις κυρίως στο βόρειο τμήμα της Π.Ε.. 

 

Ο Νομός Χανίων χαρακτηρίζεται γενικά ως ορεινός, αφού το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του 

καταλαμβάνεται από το συγκρότημα των Λευκών Ορέων που τον χωρίζει σε δύο τμήματα, βόρειο και 

νότιο, με διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά. Το έδαφος, ιδιαίτερα προς το νότο παρουσιάζει 

έντονες πτυχώσεις που σχηματίζουν κοιλάδες, ή διαδοχικές λοφώδεις και ορεινές μάζες που γενικά 

καθιστούν τη μετάβαση δύσκολη από περιοχή σε περιοχή και ειδικότερα από βορρά προς νότο. Το 

μεγαλύτερο μέρος των πεδινών εκτάσεων βρίσκεται στο βόρειο τμήμα και εκτείνεται σε όλο το 

μήκος της ακτής, από τον κόλπο της Κισσάμου μέχρι τον όρμο του Αλμυρού. Όπως είναι φυσικό, η 

περιοχή αυτή είναι και η εντονότερα αναπτυσσόμενη, δεδομένου μάλιστα ότι διαθέτει και πλούσιο 

υδάτινο δυναμικό, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος τόσο της γεωργικής, όσο 

και της τουριστικής δραστηριότητας. Στη νότια και δυτική ακτή της Π.Ε., η γεωργική γη είναι ελάχιστη 

και αποτελείται από μεμονωμένες «λωρίδες», όπως αυτές του Φραγκοκάστελλου, της Κουντούρας 

και των Φαλασάρνων. Τα παραπάνω είχαν ως φυσική συνέπεια τη συγκέντρωση του συνόλου 
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σχεδόν των δραστηριοτήτων και κατ' επέκταση του πληθυσμού στη βόρεια ζώνη. Το νότιο και 

κεντρικό τμήμα ήταν και εξακολουθούν να είναι υποβαθμισμένα και οικιστικά στάσιμα
37

.  

5.1.4.2. Πιέσεις στο έδαφος 

Οι πηγές των διαφόρων οργανικών και ανόργανων χημικών ουσιών που ρυπαίνουν το έδαφος 

δύναται να είναι σημειακές ή μη σημειακές. Οι σπουδαιότερες πηγές είναι τα αστικά λύματα 

(βοθρολύματα), τα βιομηχανικά απόβλητα, η απόθεση ΑΣΑ και τα γεωργικά απόβλητα. 

 

Περαιτέρω πηγές ενεργού διάθεσης αποβλήτων συνιστούν δραστηριότητες όπως τα σφαγεία, οι 

μεταποιητικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων και οι οργανωμένες 

βιομηχανικές ζώνες (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ) που εντάσσονται διοικητικά στην Περιφέρεια Κρήτης. 

5.1.4.3. Γεωλογία και τεκτονικά χαρακτηριστικά 

Η γεωλογική δομή της Κρήτης συνδέεται άμεσα με τη συνολική δομή της Ελλάδας, η οποία χωρίζεται 

σε διάφορες γεωτεκτονικές ζώνες με γενική διεύθυνση στον ηπειρωτικό χώρο ΒΔ –ΝΑ.  

 

Η Κρήτη έχει μία πολύπλοκη γεωλογική δομή και έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις σχετικά με τη 

δομή της, αυτό οφείλεται στη γεωτεκτονική θέση που κατέχει σε σχέση με τις δυο συγκλίνουσες 

λιθοσφαιρικές πλάκες, την Αφρικάνικη και την Ευρασιατική. Χαρακτηριστικό στοιχείο της δομής της 

είναι τα αλλεπάλληλα τεκτονικά καλύμματα των διαφόρων ζωνών, τα οποία αναπτύσσονται στην 

ενότητα Ταλέα Όρη – των πλακωδών ασβαστολίθων.  

 

Η Κρήτη αποτελείται από ένα αυτόχθονο ή σχετικά αυτόχθονο σύστημα πετρωμάτων που 

περιλαμβάνει την ημιμεταμορφωμένη ενότητα των πλακωδών ασβεστολίθων και τους υποκείμενους 

ασβεστολίθους, δολομίτες, με παρεμβολές σχιστολίθων (Αδριατικοϊόνιος ή Ιόνιος Ζώνη) και από ένα 

αλλόχθονο σύστημα, με επιμέρους καλύμματα το οποίο είναι επωθημένο πάνω στο αυτόχθονο και 

τέλος από τα νεότερα ιζήματα του Νεογενούς και του Τεταρτογενούς38
. 

 

Το αυτόχθονο ή σχετικά αυτόχθονο σύστημα της Κρήτης αποτελεί η ακολουθία Ταλέα Όρη – 

Πλακώδεις ασβεστόλιθοι. Η ενότητα αυτή έχει ηλικία από τα Πέρμιο μέχρι το Ηώκαινο. Είναι 

ημιμεταμορφωμένη ενότητα και πιθανώς ανήκει στη ζώνη της Αδριατικοϊονίου (Ιόνιος Ζώνη), 

αποτελείται κυρίως από κλασικά ιζήματα χωρίς ηφαιστειακά πετρώματα στη βάση, που εξελίσσονται 

σε τυπικούς «πλακώδεις ασβεστόλιθους» (μάρμαρα) που περιέχουν σε σημαντικό βαθμό 

κερατολιθικούς κονδύλους και πυριτικές ενστρώσεις. Εμφανίζονται επίσης μεγάλες μάζες άστρωτων 

(μετά)-ασβεστολίθων, δολομιτών ασβεστολιθικών κροκαλοπαγών και φυλλιτικών-χαλαζιακών 

πετρωμάτων. Αποκαλύπτεται σε πολλές περιοχές της Κρήτης υπό μορφή τεκτονικού παραθύρου. 

 

Το αλλόχθονο σύστημα αποτελείται από αλλεπάλληλα τεκτονικά καλύμματα επωθημένα το ένα 

πάνω στο άλλο με την ακόλουθη σειρά, από το κατώτερο προς το ανώτερο: 

 
37 Πηγή: Eγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης, 2013 
38 Πηγή: Περλέρος Β., Παπαμαστοράκης Δ., Κριτσωτάκης Μ., Δρακοπούλου E. και Παναγόπουλος Α. Υπόγειο 

υδατικό δυναμικό Κρήτης, προβλήματα και προοπτικές, Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ. XXXVI, 
2004, Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004  
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• Ανθρακικό κάλυμμα Ομαλού – Τρυπαλίου: Αποτελείται από μεταμορφωμένους δολομίτες, 

δολομιτικούς ασβεστόλιθους, λατυποπαγείς ασβεστόλιθους έως γραουβάκες, σκούρους κυψελώδεις 

δολομίτες, άσπρα ζαχαρόκοκκα μάρμαρα και εμφανίσεις γύψου στη βάση. Η ηλικία τους 

καθορίστηκε με τη βοήθεια απολιθωμάτων μεταξύ Άνω Τριαδικού – Κάτω Ιουρασικού 

• Τεκτονικό κάλυμμα Φυλλιτών – Χαλαζιτών: περιλαμβάνει φυλλίτες, μεταψαμμίτες, χαλαζίτες και 

σχιστόλιθους, κροκαλοπαγή, ποικίλης σύστασης. Η ηλικία της είναι μεταξύ Περμίου-Τριαδικού. 

• Ζώνη Τρίπολης: περιλαμβάνει τους σχηματισμούς του φλύσχη, μεσο-παχυστρωματώδεις 

ασβεστολίθους και δολομίτες. 

• Ζώνη Πίνδου: περιλαμβάνει τους σχηματισμούς του φλύσχη, λεπτοστρωματώδεις ασβεστολίθους 

και στρώματα κερατολίθων. 

• Πάνω από τις παραπάνω αναφερόμενες εξωτερικές ζώνες υπάρχουν σε ανώτερη τεκτονική θέση 

αλλόχθονα τεκτονικά λέπια των εσωτερικών ζωνών, όπως είναι η ενότητα της Άρβης που 

περιλαμβάνει τμήματα οφιολιθικού συμπλέγματος, η ενότητα των Αστερουσίων που περιέχει 

γνεύσιους, σχιστόλιθους και αμφιβολίτες. 

 

Τα νεογενή και πλειοπλειστοκαινικά ιζήματα αναπτύσσονται σε μεγάλες εκτάσεις. Αποτελούνται από 

ιζήματα χερσαίας, ποτάμιας, υφάλμυρης και θαλάσσιας φάσης. 

Τα τεταρτογενή ιζήματα είναι τοποθετημένα πάνω σε όλους τους σχηματισμούς τόσο του αλπικού 

υποβάθρου όσο και των νεογενών αποθέσεων και αποτελούνται από χερσαίες, θαλάσσιες έως 

λιμνοθαλάσσιες αποθέσεις, άμμων, κροκαλών, αργίλων και χαλίκων ασύνδετων έως ελαφρά 

συγκολλημένων. 

Π.Ε. Ηρακλείου 

Η ευρύτερη περιοχή καλύπτεται κατά κύριο λόγο από μάργες, μαργαϊκούς ασβεστόλιθους καθώς και 

Μεσοζωικούς ασβεστόλιθους. Αρχίζοντας από τους νεότερους προς τους παλαιότερους 

στρωματογραφικά γεωλογικούς σχηματισμούς απαντώνται οι εξής σχηματισμοί: 

• Αλλουβιακές αποθέσεις του Ολοκαίνου 

• Σχηματισμός Φοινικιάς ηλικίας Άνω - Μέσου Πλειόκαινου 

• Σχηματισμός Αγίας Βαρβάρας ηλικίας Κάτω Μειόκαινου 

• Ασβεστόλιθοι της ζώνης της Τρίπολης ηλικίας Ανώτερου Κρητιδικού 

 

Οι αλλουβιακές αποθέσεις του Ολοκαίνου αποτελούνται κυρίως από ασύνδετα υλικά, χαλίκια, 

άμμους, ιλύ και προέρχονται κυρίως από υλικά αποσάθρωσης και διάβρωσης παλαιοτέρων 

γεωλογικών σχηματισμών. Οι αποθέσεις αυτές αναπτύσσονται κατά μήκος της κοίτης των 

υδρορεμάτων της Κνωσού και του Καρτερού. Παρουσιάζουν δε μεγαλύτερη επιφανειακή εξάπλωση 

στις εκβολές τους (περιοχή Τρυπητής και Αμνισού αντίστοιχα), όπου τα παραπάνω υλικά 

εμφανίζονται ελαφρώς συνδεδεμένα. 

 

Ο σχηματισμός της Φοινικιάς αποτελείται κυρίως από ομοιογενείς μάργες, μαργαϊκούς 

ασβεστόλιθους, σταχτιές αργίλους, που παρουσιάζουν συχνά λεπτές καφέ ενστρώσεις. Επίσης 

συναντώνται άσπρες έως υποκίτρινες απολιθωματοφόρες μάργες, ενίοτε φυλλώδεις που περιέχουν 

απολιθώματα φυτών, ψαριών καθώς και σπόγγων. 
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Το κατώτερο τμήμα του γεωλογικού σχηματισμού της Φοινικιάς αποτελείται από ένα όχι καλά 

σχηματισμένο μαργαϊκό λατυποπαγές αποτελούμενο από λευκές ομοιογενείς μάργες, 

ασβεστόλιθους καθώς επίσης και μάργες του σχηματισμού της Αγίας Βαρβάρας. Μεταξύ των 

απολιθωμάτων του σχηματισμού αυτού περιλαμβάνονται τα Ostrea, Pecten, Flabellipecten, 

κοράλλια, βρυόζωα και άλλα, η δε ηλικία του χαρακτηρίζεται ως Άνω-Μέσο Πλειόκαινο του 

Νεογενούς. 

 

Ο σχηματισμός της Αγίας Βαρβάρας αποτελείται κυρίως από βιοκλαστικούς, τοπικά κροκαλοπαγείς ή 

λατυποπαγείς ασβεστόλιθους. Επίσης, παρατηρούνται εναλλαγές από καλοστρωμένες ομοιογενείς 

μάργες και μαργαϊκούς ασβεστόλιθους. Εντός του σχηματισμού της Αγίας Βαρβάρας παρατηρούνται 

και γύψοι που παρεμβάλλονται στην κορυφή ή εντός των καλοστρωμένων μάργων. Οι ασβεστόλιθοι 

- μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι είναι πλούσιοι σε Clypeaster, Hetfostegina, Pecten, κοράλλια, βρυόζωα και 

άλλα. Η ηλικία του σχηματισμού αυτού είναι του Κάτω Μειόκαινου του Νεογενούς. 

 

Οι ασβεστόλιθοι της ζώνης της Τρίπολης του Ανωτέρου Κρητιδικού. Είναι τεφροί έως τεφρόμαυροι, 

μεσοπαχυστρωματώδεις μέχρι άστρωτοι βιτουμενιούχοι και κατά θέσεις δολομιτικοί. Τα ανθρακικά 

πετρώματα της ζώνης Τρίπολης βρίσκονται σε τεκτονική επαφή με την υποκείμενη φυλλιτική - 

χαλαζιτική σειρά της Κρήτης με αποτέλεσμα τα κατώτερα μέλη τους να είναι μυλονιτοποιημένα και 

έντονα τεκτονισμένα39
. 

Π.Ε. Λασιθίου 

Η γεωλογία της Π.Ε. Λασιθίου, όπως και της Κρήτης γενικότερα, χαρακτηρίζεται από τα αλλεπάλληλα 

τεκτονικά καλύμματα των εξωτερικών Ελληνίδων ζωνών, τα οποία βρίσκονται επωθημένα στο 

αυτόχθονο σύστημα των πλακωδών ασβεστόλιθων. 

Στην Π.Ε. Λασιθίου απαντώνται από τα παλαιότερα προς τα νεώτερα στρώματα, η σειρά των 

Πλακωδών ασβεστόλιθων, μία σειρά φυλλιτών - χαλαζιτών, η σειρά Γαβρόβου - Τριπόλεως, η σειρά 

της Πίνδου, και φλύσχης με αβέβαιη υπαγωγή σε κάποια ζώνη. Επίσης, υπάρχουν αποθέσεις του 

νεογενούς και του τεταρτογενούς. Ειδικότερα: 

• σειρά πλακωδών ασβεστόλιθων. Είναι λεπτοστρωματώδεις - πλακώδεις πάχους συνήθως 2-20 

αη με λουρίδες και κονδύλους πυριτόλιθων. Τοπικά υπάρχουν λεπτές ενστρώσεις ερυθρωπών ή 

πρασινωπών φυλλιτών. Εμφανίζονται στο Β. Μιραμπέλλσ και ΒΑ και ΝΔ του Οροπεδίου 

Λασιθίου στα όρη Λίκτη και Σελένα. Είναι ηλικίας Ιουρασικού - Ηωκαίνου και βρίσκονται κάτω 

από τη σειρά των φυλλιτών - χαλαζιτών και τους ασβεστόλιθους της σειράς Γαβρόβου - 

Τριπόλεως. 

• σειρά των φυλλιτών - χαλαζιτών. Αποτελείται από περμοτριαδικούς αργιλικούς σχιστολίθους, 

φυλλίτες, χαλαζιακούς φυλλίτες και χαλαζίτες. Εμφανίζονται ανατολικά και νοτιοανατολικά της 

Σητείας, στην περιοχή της Νεάπολης και γύρω από το οροπέδιο Λασιθίου. Μέσα σε αυτούς 

εμφανίζονται γύψος και γραουβάκης, (περιοχές Λάστρου και Χρυσοπηγής) και συχνότερα 

μεταμορφωμένοι βασάλτες (Μουλιανά και Μυρσίνη). 

• σειρά Γαβρόβου - Τριπόλεως. Αποτελείται από ασβεστόλιθους και δολομίτες 

παχυστρωματώδεις έως συμπαγείς, συνήθως τεφρούς, λατυποπαγείς ή μικροκρυσταλλικούς. 

 
39 Πηγή: Eγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης, 2013 
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Εμφανίζεται στα Ορη Δίκτη και Σελένα, γύρω από το Οροπέδιο Λασιθίου, και Α και Δ του άξονα 

Σητείας - Λίθινων. Στην ανατολική πλευρά αυτού είναι επωθημένοι πάνω στη σειρά των 

φυλλιτών. Στην περιοχή Καλού Χωριού - Παχειάς Αμμου εμφανίζονται γρανίτες - γρανοδιορίτες 

στους ασβεστόλιθους της σειράς. 

• σειρά της Πίνδου. Εμφανίζεται σε μικρή έκταση στην περιοχή Μαλών - Μεταςοχωρίου - 

Χριστού. Αποτελείται από κατωκρητιδικό φλύσχη και ασβεστόλιθους με κερατολίθους. Πάνω σε 

αυτούς βρίσκονται αλλόχθονες οφιόλιθοι. Η σειρά αυτή εμφανίζεται ως επωθημένα ράκη πάνω 

σε φλύσχη, σε περιοχή με πολλά ρήγματα, ΒΔ και ΝΔ διευθύνσεων. Στην περιοχή αυτή 

συμβαίνουν κατολισθήσεις σε κατοικημένους χώρους. 

• φλύσχης. Εμφανίζεται στην περιοχή Μαλών, Χριστού, Μεταξοχωρίου, βόρεια του Αγ. Ιωάννη και 

νόπα των Λίθινων. Με τη μορφή ρακών εμφανίζεται στην περιοχή Απιδιών - Ζίφου - Ζάκρου. 

• ανατολικά της Κριτσάς εμφανίζεται ανάμειξη ερυθρών ασβεστόλιθων και ηφαιστιτών μέσα σε 

φλυσχοειδή σχηματισμό (ενότητα Άρβης). Επίσης, βορείως της Ζίρου, εμφανίζονται συμπαγείς 

ως παχυστρωματώδεις ασβεστόλιθοι, με παρεμβολές λατυποπαγών ασβεστόλιθων με 

πυριτόλιθους (Ιουρασικό - Ηώκαινο). 

• νεογενείς αποθέσεις. Αποτελούνται από λιμναίες και ποτάμιες αποθέσεις κροκαλοπαγων 

ψαμμιτών και αργίλων. Επίσης από ασβεστολιθικά λατυποπαγή, χολικές, άμμους, αργίλους και 

μάργες υφάλμυρης και θαλάσσιας φάσης. Τέτοιοι σχηματισμοί υπάρχουν στις νότιες ακτές της 

Π.Ε. καθώς και ανατολικά της Σητείας ως το Παλαιόκαστρο και τη Ζάκρο και στις περιοχές Αγ. 

Γεωργίου, Λίθινων, Πεύκων. Υφαλογενείς και βιοκλαστικοί ασβεστόλιθοι και εναλλαγές λευκών 

και κιτρινωπών μάργων εμφανίζονται δυτικά της Σητείας και της Ιεράπετρας. Κοντά στην 

Ιεράπετρα εμφανίζονται και αμμούχες άργιλλου. 

• τεταρτογενές. Αποτελείται από θαλάσσιες αναβαθμίδες και ποτάμια στρώματα και ριπίδια. 

Συναντώνται στο οροπέδιο Λασιθίου και σε περιοχές των νότιων ακτών Αλλούβιο στην Α 

πλευρά της Νεογενούς λεκάνης της Ιεράπετρας και ΝΑ της Σητείας. 

Η ρηγματογενής τεκτονική της Π.Ε. χαρακτηρίζεται από: 

 

1. τα προνεογενή ρήγματα διεύθυνσης περίπου ΝΔ-ΒΑ που συνδέονται με τη γένεση των τάφρων 

Ιεράπετρας - Καβουσίου και Λίθινων - Αγ. Γεωργίου - Σητείας και των βορείων κόλπων της περιοχής, 

και 

2. τα ρήγματα διευθύνσεως ΒΔ - ΝΑ της Νεάπολης - Αγ. Νικολάου. Ο συνδυασμός των ρηγμάτων 

αυτών των δύο διευθύνσεων συναντάται και στην περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου και φαίνεται να 

έχει συμμετάσχει στη δημιουργία του. Ρήγματα Α-Δ διευθύνσεων συναντώνται στα όρη Ορνός, ενώ 

πυκνά ρήγματα Β-Ν και Α-Δ διευθύνσεων στην περιοχή Μαλών - Χριστού40
. 

Π.Ε. Ρεθύμνου 

Οι αλλουβιακές και γενικά οι τεταρτογενείς αποθέσεις αναπτύσσονται στις παράκτιες ζώνες της Π.Ε. 

και στα μορφολογικά βυθίσματα του χώρου αυτού (περιοχή Ασωμάτων, Αγ. Γαλήνης, Κοξάρε, 

Λευκογείων κ.ά.). 

 

 
40 Πηγή: Eγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης, 2013 
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Τα ιζήματα των Νεογενών καταλαμβάνουν μεγάλη σχετικά έκταση έχουν αρκετό πάχος και 

αποτελούνται από μάργες, κροκαλοπαγή, μαργαϊκούς ασβεστόλιθους και γύψους. 

Οι μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι εμφανίζονται στα ανώτερα γενικά στρώματα του σχηματισμού. Λόγω της 

τεκτονικής οι μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι είναι κερματισμένοι σύμφωνα με τα γενικά ρήγματα Α-Δ και 

Β-Ν. 

 

Στο σύνολο τους τα Νεογενή καλύπτουν (με επίκλυση) τους παλαιότερους γεωλογικούς 

σχηματισμούς και κατά περίπτωση, τα πετρώματα των καλυμμάτων Πίνδου και Τρίπολης, τη 

φυλλιτική χαλαζιτική σειρά ή τα ανθρακικά του αυτόχθονου συστήματος της Κρήτης. 

Στην περιοχή του Ρεθύμνου αναπτύσσονται επίσης πετρώματα των οφιολιθικών καλυμμάτων 

(περιοχή Σπηλίου), τα οποία ταυτίζονται με αυτά των εσωτερικών Ελληνίδων ζωνών. Στο σύνολό 

τους έχουν μικρή έκταση. 

 

Το τεκτονικό κάλυμμα της Πίνδου εμφανίζεται κύρια στον ορεινό όγκο του Κέδρους (Κεντρικό 

Ρέθυμνο) και αποτελείται βασικά από ανθρακικά πετρώματα ηλικίας Μεσοζωϊκης. Στο σύνολό της η 

σειρά της Πίνδου είναι επωθημένη πάνω στη ζώνη της Τρίπολης. 

 

Το τεκτονικό κάλυμμα της Τρίπολης έχει μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή ως και σε όλη την Κρήτη. 

Συγκεκριμένα τα ανθρακικά πετρώματα αυτού εμφανίζονται τόσο στον Ψηλορείτη πάνω σε φυλλίτες 

ή στο αυτόχθνο σύστημα (Platenkalk), όσο και στα Λευκά Ορη πάνω σε φυλλίτες ή ανθρακικά 

πετρώματα του σχηματισμού, του Τρυπαλίου. Κυρίως εμφανίζονται στο εσωτερικό της περιοχής 

πάνω σε φυλλίτες χαλαζίτες. Η στρωματογραφική και τεκτονική αυτή σχέση των ανθρακικών 

πετρωμάτων γενικά, να είναι επωθημένα πάνω στα κατά βάση αδιαπέρατα πετρώματα της 

φυλλιτικής και χαλαζιτικης σειράς, καθιστά τις εμφανίσεις αυτών (τεκτονικά καλύμματα) σπουδαίες 

υδρογεωλογικές ενότητες. 

 

Η φυλλιτική χαλαζιτική σειρά στρωματογραφικά και τεκτονικά υπόκειται του καλύμματος της 

Τρίπολης. Η ίδια, όμως, και αυτή είναι ένα τεκτονικό κάλυμμα (το πρώτο της γεωλογικής δομής της 

Κρήτης), το οποίο έχει επωθηθεί πάνω στο αυτόχθονα γεωλογικό σύστημα της Κρήτης (Platenkalk, 

Sύστημα Ταλέων Ορέων). 

 

Ο σχηματισμός έχει μεγάλη έκταση και πάχος και συμβάλλει έμμεσα αλλά ουσιαστικά στη 

διαμόρφωση υπόγειων υδροφοριών και υδροαποθεματικών ζωνών κατά περίπτωση τόσο στα 

Νεογενή όσο και στα ανθρακικά πετρώματα της Τρίπολης και της Πίνδου. 

 

Το αυτόχθονα γεωλογικό σύστημα της Κρήτης αποτελείται βασικά από τους πλακώδεις 

κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους (Platenkalk) και τα υποκείμενα ανθρακικά πετρώματα που 

αναπτύσσονται στο συγκρότημα των Ταλέων Ορέων, που είναι σύμφωνα με τις επικρατέστερες 

απόψεις, οι στρωματογραφικοί δολομίτες (Α. Πέρμιο - Νόριο), οι Ωολιθικοί ασβεστόλιθοι (Σκύθιο - 

Νόριο) και ο σχηματισμός Φόδελε (Μέσο και Ανωτ. Πέρμιο). Ειδικά στα Ταλέα Όρη που εμφανίζεται 

όλη η παραπάνω σειρά είναι ανεστραμένη. 
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Π.Ε. Χανίων 

Οι στρωματογραφικές ενότητες και τα τεκτονικά καλύμματα που χαρακτηρίζουν τη γεωλογική δομή 

της Π.Ε. Χανίων είναι: 

 

α. Τεταρτογενείς Αποθέσεις 

Αποτελούνται από χαλαρά αργιλοαμμώδη υλικά, πηλούς, ψαμμίτες, κροκάλες λατύπες ποικίλης 

σύστασης, ασύνδετες, έως συνεκτικά συνδεδεμένες, και από υλικά του αλλουβιακού μανδύα. 

Εμφανίζονται κυρίως σε απολήξεις λεκανών ανοικτών προς τη θάλασσα, στις μείζονες κοίτες των 

ποταμών, σε μικρές εσωτερικές λεκάνες, καθώς και σε μορφή πλευρικών κορημάτων, κώνων 

κορημάτων και σε αναβαθμίδες χειμάρρων. 

 

β. Αποθέσεις του Νεογενούς 

Συνίσταται από εναλλασσόμενα στρώματα κίτρινων, κιτρινόφαιων, κιτρινόλευκων μάργων με 

κλασσικούς μαργαϊκούς ασβεστόλιθους, συχνά βιογενείς - υφαλογενείς, καλά στρωμένους σε 

πάγκους που το πάχος τους ποικίλει από μερικά εκατοστά έως ένα- δύο μέτρα. Συναντώνται ακόμα 

και μαργαϊκοί ψαμμίτες, αμμούχες άργιλοι, λατύπες και κροκαλοπαγή. Τα τελευταία συναντώνται 

κοντά στην Αγυιά και στην περιοχή Τοπολίων. Χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα συνεκτικά. 

 

γ. Τεκτονικά καλύμματα 

•  Τεκτονικό κάλυμμα ζώνης Πίνδου 

Οι ανθρακικοί σχηματισμοί του τεκτονικού αυτού καλύμματος παρουσιάζουν πολύ μικρή ανάπτυξη 

στην Π.Ε. Χανίων. Εμφανίζονται στο βορειοδυτικό άκρο της Π.Ε. στις ευρύτερες περιοχές Καστελίου 

και Παλαιόχωρας, Αποτελούνται κυρίως από πελαγικούς ασβεστόλιθους με παρεμβολές 

κερατολίθων. 

•  Τεκτονικό κάλυμμα ζώνης Τρίπολης 

Οι ανθρακικοί σχηματισμοί του καλύμματος αυτού καταλαμβάνουν σχετικά μεγάλη έκταση της Π.Ε.. 

Βρίσκονται πάνω στην ενότητα των «πλακωδών ασβεστόλιθων», είτε στους σχηματισμούς της 

«φυλλιτικής - χαλαζιτικής» ενότητας, με αποτέλεσμα στη βάση τους να παρουσιάζονται αρκετά 

κερματισμένοι λόγω τεκτονισμού. Τα κατώτερα μέρη αποτελούνται από δολομίτες και δολομιτικούς 

ασβεστόλιθους με σπηλαιώδη υφή. Τα ανώτερα στρώματα των ασβεστόλιθων παρουσιάζουν 

μικρολατυποπαγή υφή. Χαρακτηριστικό τους είναι το πτωχό υδρογραφικό δίκτυο που ταυτίζεται με 

τεκτονικές ασυνέχειες. 

•  Τεκτονικό κάλυμμα φυλλιτικής - χαλαζιττκής ζώνης 

Το κάλυμμα αυτό καταλαμβάνει πολύ μεγάλη έκταση στο δυτικό τμήμα της Π.Ε. Χανίων. Στην 

ενότητα αυτή επικρατούν ανθρακικοί ασβεστόλιθοι σεριτικοί - χλωριτικοί φυλλίτες και χαλαζιακοί 

μεταψαμμίτες (χαλαζίτες). Τα πετρώματα αυτά διασχίζονται από αδροκρυσταλλικές φλέβες χαλαζία 

και φλέβες κατακερματισμένων ασβεστόλιθων. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της ενότητας αυτής είναι 

η παρουσία γύψου κυρίως στην ευρύτερη περιοχή Παλαιόχωρας, Στομίου και Σούγιας. 

• Τεκτονικό κάλυμμα Τρυπαίου 

Αποτελεί το πρώτο τεκτονικό κάλυμμα της Κρήτης. Βρίσκεται επωθημένο είτε στην ενότητα 

«πλακωδών ασβεστόλιθων», είτε στο υπόβαθρο τους που αποτελείται από την ενότητα των 
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«μαρμάρων - ασβεστόλιθων - δολομιτικών μαρμάρων - δολομιτών». Μεγαλύτερη ανάπτυξη 

εμφανίζει στην περιοχή του Ομαλού και των Λευκών Ορέων και αποτελείται από άστρωτα 

ανθρακικά πετρώματα. Στα κατώτερα στρώματα επικρατούν κυψελώδεις δολομίτες με δολομιτικό 

άλευρο που πληροί τις κυψέλες. 

δ. Παρά - αυτόχθονη σειρά 

• Ενότητα των πλακωδών ασβεστόλιθων 

Πρόκειται για ανακρυσταλλωμένους ασβεστόλιθους που κατά θέσεις έχουν μεταμορφωθεί σε 

μάρμαρα χρώματος τεφρού έως τεφρόμαυρου. Εμφανίζονται σε πάγκους, εκ των οποίων οι 

κατώτεροι είναι παχυστρώματώδεις. Παρουσιάζουν πυριτολιθικές παρεμβολές (κυρίως χαλαζία), η 

συχνότητα των οποίων είναι μεγάλη στα μεσαία μέλη και γίνεται μικρότερη στα ανώτερα και 

κατώτερα στρώματα. 

• Ενότητα μαρμάρων - ασβεστόλιθων - δολομιτικών μαρμάρων – δολομιτών 

Η ενότητα αυτή υπόκειται των «πλακωδών ασβεστόλιθων». Είναι πετρώματα αβαθούς θάλασσας, 

μεσοκρυσταλλικά, λεπτοστρωματώδη έως μεσοστρωματώδη ή άστρωτα. Ο τεκτονισμός που έχουν 

υποστεί οι ανθρακικοί σχηματισμοί της ενότητας αυτής είναι ιδιαίτερα έντονος με αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται αρκετά διαρρηγμένοι με ζώνες λατυποπαγών ιζηματογενούς προέλευσης. Πολλές 

φορές φέρουν φακούς πυριτικού υλικού. Τα ανώτερα μέλη της ενότητας αυτής αποτελούνται από 

ασβεστολιθικά μάρμαρα με λίγο πυριτικό υλικό. Στους βαθύτερους ορίζοντες το πυριτικό υλικό 

μειώνεται μέχρι να εκλείψει. Τα κατώτερα μέλη της ενότητας αποτελούνται από δολομίτες
41

. 

 

5.1.4.4. Σεισμικότητα 

Όπως είναι γνωστό, η Κρήτη βρίσκεται πάνω στην καμπή του «Ελληνικού Τόξου», που εκτείνεται από 

τη Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα, τη δυτική Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, την Κρήτη, την Κάσο, την 

Κάρπαθο μέχρι τη Ρόδο. 

 

Στην εξωτερική πλευρά του τόξου, δηλαδή στο Ιόνιο, στο Λυβικό πέλαγος, και νότια από τη Ρόδο, 

εκτείνεται η «Ελληνική Τάφρος», η οποία σχηματίζεται περίπου στο μέτωπο της σύγκρουσης της 

Αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας με την αντίστοιχη Ευρωασιατική. Η βύθιση της Αφρικανικής 

πλάκας κάτω από την Ευρωασττική, στο χώρο της Κρήτης, συντελείται με διεύθυνση προς Β.Α., κλίση 

35° και μέση ταχύτητα σύγκλισης 3,5 cm/έτος. 

 

Οι κινήσεις αυτές των λιθοσφαιρικών πλακών αποτελούν τη βασική αιτία του έντονου τεκτονικού 

τεμαχισμού με τα τεράστια ρήγματα και της σεισμικότητας που παρατηρούνται στο νησί και στη 

γύρω θαλάσσια περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 2020 π.Χ. έως το 280 

μ.Χ. περίπου, η Δυτική Κρήτη υπέστη 10 καταβυθίσεις που το μέγεθος της κάθε μιας ήταν μέχρι 0,25 

m. Από το 430 μ.Χ. περίπου, άρχισε η ανάδυση της Δυτικής Κρήτης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

 

 
41 Πηγή: Eγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης, 2013 
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Παράλληλα με τις κινήσεις αυτές, ολόκληρο το υπόβαθρο της Κρήτης και της ευρύτερης περιοχής 

ωθείται από το εσωτερικό του Τόξου (περιοχή Αιγαίου) προς τα έξω, από ΒΑ προς ΝΔ. 

 

Η Κρήτη κατά τη διάρκεια των παραπάνω σύγχρονων τεκτονικών κινήσεων δεν συμπεριφέρεται ως 

μια ενιαία συμπαγής και άκαμπτη πλάκα, αλλά ως ένα σύστημα τεκτονικών τμημάτων που 

χωρίζονται από μεγάλα ρήγματα. Κάθε τμήμα αποκτά διαφορετικά μεγέθη κίνησης. Ένα σημαντικό 

μέρος της σεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται στην Κρήτη, οφείλεται σε αυτές τις 

επιφανειακές τεκτονικές κινήσεις. 

Τα παραπάνω, καθώς και η ύπαρξη πλήθους ενεργών ρηγμάτων σε ολόκληρη την περιοχή σε 

συνδυασμό με την υδροφορία της Δυτικής Κρήτης, αποτελούν παράγοντες που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη στη χωροθέτηση εγκαταστάσεων διάθεσης απορριμμάτων, δεδομένου ότι τα 

ρήγματα αυτά λειτουργούν ανάλογα με τη διεύθυνση τους, είτε ως αγωγοί νερού, είτε ως 

διαφράγματα. 

 

Σύμφωνα με το νέο χάρτη ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας του Ελληνικού Αντισεισμικού 

Κανονισμού, ΕΑΚ-2000 όπως αυτός τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Δ17α/115/9/ΦΝ275/2003, το σύνολο 

της νήσου κατατάσσεται στην κατηγορία ΙΙ Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας (μέση σεισμική 

επικινδυνότητα).  

 

  

Εικόνα 5-5: Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας Ελλάδας 

 

Η αναμενόμενη σεισμική επιτάχυνση για την κατηγορία ΙΙ δίνεται από τη σχέση: 

Α = α . g 

όπου g: επιτάχυνση βαρύτητας και α: 0,24 για τη ζώνη ΙΙ σεισμικής επικινδυνότητας. 
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5.1.5. Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα - Πανίδα 

5.1.5.1. Βιοποικιλότητα 

Η σύνθεση της φυσικής βλάστησης βρίσκεται κάτω από την επίδραση των επικρατούντων 

βιοκλιματικών συνθηκών. Όπως παρουσιάζεται στο Απόσπασμα του Χάρτη Βλάστησης της Ελλάδας 

για την περιοχή της Κρήτης (Εικόνα 6-9), ολόκληρη η παραλιακή ζώνη της Κρήτης και σε απόσταση 

μερικά χιλιόμετρα από την ακτή, περιλαμβάνει θερμομεσογειακές διαπλάσεις (Oleo Ceratonion) 

Ανατολικής Μεσογείου. Το εσωτερικό της περιλαμβάνει μεσομεσογειακές διαπλάσεις Αριάς 

(Quercion ilicis) τύπος βαλκανικός και Ανατολικής Μεσογείου. Στις ορεινές περιοχές εμφανίζεται η 

ορομεσογειακή διάπλαση του Κυπαρισσίου.  
 

 

 

Εικόνα 5-6: Απόσπασμα Χάρτη Βλάστησης της Ελλάδας
42  

Ο τύπος βλάστησης εξαρτάται τόσο από τις εδαφικές συνθήκες αλλά και από το κλίμα της περιοχής. 

Εξαιτίας λοιπόν της αλληλένδετης αυτής σχέσης η παρουσία διαφορετικών τύπων κλίματος έχει ως 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη διαφορετικών διαπλάσεων βλάστησης, άρα και διαφορετικών τύπων 

εδαφών.  

Σύμφωνα με τα συνοπτικά για τον Ελληνικό χώρο κλιματολογικά χαρακτηριστικά η περιοχή μελέτης 

καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βιοκλιματικών ορόφων με σημαντικές διακυμάνσεις από τα ανατολικά 

προς τα δυτικά και από τα πεδινά προς τα ορεινά: 

 

Από την Π.Ε. Ηρακλείου, μόνο το βόρειο τμήμα του ανήκει στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο με 

χειμώνα θερμό. Το υπόλοιπο της Π.Ε. ανήκει στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα ήπιο ή 

θερμό. 

 
42 Πηγή: Γ. Μαυρομάτης, Ι.Δ.Ε. Αθηνών, Έκδοση 1978 
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Η Π.Ε. Λασιθίου υπάγεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο με 

χειμώνα ήπιο ή θερμό. Οι ημιορεινές περιοχές ανήκουν στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με 

χειμώνα ψυχρό, ενώ οι ορεινές περιοχές (οροπέδιο Λασιθίου) ανήκουν στον υγρό βιοκλιματικό 

όροφο με χειμώνα ψυχρό. 

 

Η Π.Ε. Ρεθύμνου ανήκει στις πεδινές και ημιορεινές περιοχές του στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο 

με χειμώνα ήπιο ή θερμό. Οι ορεινές περιοχές του ανήκουν στον υγρό βιοκλιματικό όροφο με 

χειμώνα ήπιο ή ψυχρό. Ένα πολύ μικρό μέρος των πολύ ορεινών περιοχών της Π.Ε. ανήκει στον υγρό 

βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα δριμύ. 

 

Η Π.Ε. Χανίων ανήκει στις πεδινές και ημιορεινές περιοχές του στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με 

χειμώνα θερμό ήπιο ή ψυχρό. Οι ορεινές περιοχές του ανήκουν στον υγρό βιοκλιματικό όροφο με 

χειμώνα ήπιο ή ψυχρό. Ένα πολύ μικρό μέρος των πολύ ορεινών περιοχών της Π.Ε. ανήκει στον υγρό 

βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα δριμύ. 

 

Από πλευράς χαρακτήρων μεσογειακού βιοκλίματος ολόκληρη η παραλιακή ζώνη της βόρειας και 

της νότιας Κρήτης (με εξαίρεση τα νότια της Π.Ε. Χανίων) έχει έντονο θερμομεσοαγειακό χαρακτήρα 

με αριθμό βιολογικώς ξηρών ημερών κατά τη θερμή και ξηρά περίοδο 125<Χ<150. Στις ημιορεινές 

και ορεινές περιοχές ο χαρακτήρας μετατρέπεται σε έντονο μεσο-μεσογειακό (75<Χ<100), ασθενή 

μεσο-μεσογειακό (40<Χ<75) , υπομεσογειακό (0<Χ<40) ενώ μόνο η κορυφή των Λευκών ορέων 

υπάγεται στον υπο-ξηρικό ψυχρό με περίοδο υπόξηρη χαρακτήρα (Χ=0). 

 

5.1.5.2. Χλωρίδα - Πανίδα 

Εκτός από τα δέντρα και τα φυτά που συναντούμε και σε άλλα μέρη της Ελλάδας και του ευρύτερου 

μεσογειακού χώρου, στην Κρήτη υπάρχει ακόμα μεγάλος αριθμός ενδημικών φυτών, γεγονός που 

εξηγείται από τη γεωγραφική απομόνωση του νησιού που ευνόησε την ανάπτυξη τοπικών ειδών ήδη 

από την αρχαιότητα. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν γύρω στα 2000 είδη φυτών από τα οποία τα 160 

είναι ενδημικά και φύονται αποκλειστικά και μόνο στο νησί. Δυστυχώς, σε σχέση με το παρελθόν η 

βλάστηση έχει περιοριστεί σημαντικά και τα αλλοτινά κατάφυτα βουνά, όπως ο Ψηλορείτης ή Ίδη 

(=δασωμένο βουνό), σήμερα έχουν σχεδόν απογυμνωθεί κυρίως λόγω της ανεξέλεγκτης βοσκής 

αιγοπροβάτων και των πυρκαϊών. Παράλληλα οι λιγοστές πεδινές εκτάσεις έχουν αναγκαστικά 

χρησιμοποιηθεί για γεωργικές καλλιέργειες και οι παραθαλάσσιες συχνά για την εγκατάσταση 

θερμοκηπίων, με αποτέλεσμα οι βιότοποι να έχουν περιοριστεί σημαντικά και ορισμένα από τα 

σπάνια είδη φυτών να κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Επειδή η ανάπτυξη της χλωρίδας εξαρτάται 

από τη θερμοκρασία και τη μορφολογία του εδάφους, η κατάταξη γίνεται με βάση το υψόμετρο που 

επηρεάζει τους παραπάνω παράγοντες. 

Π.Ε. Ηρακλείου 

Η νήσος Δία βρίσκεται 14km βόρεια του κόλπου του Ηρακλείου (μέγιστο μήκος 5km. και πλάτος 

3km). Καλύπτεται σχεδόν ομοιόμορφα από σκληρόφυλλη βλάστηση, με κυρίαρχο είδος το 

Sarcopoterium spinosum. Αποτελεί σημαντικό βιότοπο ενδημικών φυτικών ειδών, καθώς και φυτών 

με περιορισμένη εξάπλωση στο νότιο Αιγαίο. Εχουν περιγραφεί δύο στενοενδημικά φυτά 
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αποκλειστικά της Δίας, ενώ ο τελικός αριθμός τους αναμένεται μεγαλύτερος. Σημαντικά για τη 

χλωρίδα του νότιου Αιγαίου θεωρούνται το Allium tardans  (ενδημικό της Κρήτης και της Καρπάθου) 

και η Asperula tournefortii, είδη που φύονται στη νήσο. Τα αγριοκούνελα του νησιού ανήκουν στο 

ενδημικό υποείδος Oryctolagus cuniculus cnossius, ενώ υπάρχουν και πληθυσμοί της ενδημικής 

σαύρας Podarcis erhardii schieberi. Το νησί αποτελεί επίσης έναν από τους σπουδαιότερους 

βιότοπους (και περιοχή φωλιάσματος) στο Αιγαίο ενός είδος γερακιού, του μαυροπετρίτη. Συχνά 

γύρω από το νησί συναντάται και η μεσογειακή φώκια (Monachus monachus). Το νησί 

περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φύση Natura 2000. Τα τελευταία 50 χρόνια η υπερβόσκηση, 

από κατοικίδια κατσίκια στην αρχή, και κρητικά αγριοκάτσικα ή κρι- κρι στη συνέχεια (εισήχθησαν 

μετά το 1955), έχει προκαλέσει σημαντική υποβάθμιση στην υπάρχουσα βλάστηση. Εγιναν σοβαρές 

προσπάθειες από τη Διεύθυνση Δασών της Π.Ε. Ηρακλείου για την απομάκρυνση των κρι-κρι και των 

υβριδικών ατόμων (διασταυρώσεις με κατοικίδια κατσίκια), με σκοπό την ανάκαμψη της βλάστησης 

και την επαναεισαγωγή καθαρόαιμων ειδών. 

Π.Ε. Λασιθίου 

Η χλωρίδα της Π.Ε. Λασιθίου είναι ιδιαίτερα σημαντική και πλούσια και υπάρχει μεγάλη ποικιλία 

βιοτόπων στο νησί. Υπάρχουν τοπικά ενδημικά είδη φυτών (δεν εμφανίζονται σε άλλο μέρος της 

Κρήτης), καθώς και φυτά που δεν συναντώνται σε άλλο μέρος της Ευρώπης, αλλά τα συναντά κανείς 

στην Ασία και την Αφρική. Το δάσος του Σελάκανου, η χαράδρα του Χα, το φοινικόδασος του Βάι, η 

Χρυσή, το Κουφονήσι, οι Διονυσάδες κ.ά. αποτελούν περιοχές με μοναδική χλωρίδα. 

Π.Ε. Ρεθύμνου 

Στην παραθαλάσσια ζώνη μπορεί να συναντήσει κανείς φυτά που ευνοούνται από την υγρασία και 

τη θαλασσινή αλμύρα, όπως το κρινάκι της θάλασσας (Pancratium maritimum) και τα αρμυρίκια 

(Tamarix cretica) καθώς και τον περίφημο κρητικό Φοινικά του Θεοφράστη (Phoenix theophrastii). 

Στην πεδινή ζώνη που φθάνει μέχρι το υψόμετρο των 300 μέτρων μπορεί να βρεί κανείς τους 

θάμνους της Μεσογειακής μακίας, όπως το Σχίνο (Pistacia lentiscus) και το Πουρνάρι (Quercus 

coccifera) καθώς και την Πικροδάφνη (Nerium oleander), τη Λιγαριά (Vitex agnus-castus), το 

Χαμομήλι (Chamomilla recutita), η Μέντα (Mentha spicata), η Μυρτιά (Myrtus communis), τα Ρείκια 

(Erica), οι Σταφυλίνακες (Daucus carota), τα Αγριοσέλινα (Smyrnium), οι Δενδρομολόχες (Alcea 

pallida cretica), η κοινή παπαρούνα (Papaver rhoeas), η Λαδανιά (Cistus incanus-creticus) και ο 

Κρητικός Έβενος (Ebenus cretica). 

 

Η ημιορεινή ζώνη φθάνει περίπου ως τα 800 m και περιλαμβάνει θάμνους, όπως το Πουρνάρι 

(Quercus coccifera), το Σχίνο (Pistacia lentiscus), το Θυμάρι (Thymus capitatus), η Κουμαριά (Arbutus 

unedo), ο Αγγάραθος (Phlomis cretica), το Σφεντάμι (Acer sempervirens), η Βρυωνιά (Bryonia cretica), 

τα Σπάρτα (spartium junceum), ο Στύρακας (Styrax officinalis) κ.α., αγριολούλουδα, όπως το 

κρητικό Κυκλάμινο (Cyclamen creticum), την Ίριδα (Iris cretica), τη Δρακοντιά (Dracungulus), τη 

Μαχαιρίδα (Gladiolis italicus), την Τουλίπα (Tulipa orphanidea), τα Βολβολούλουδα (Muscari 

commosum), διάφορα είδη της κρητικής ορχιδέας και δέντρα, όπως η Χαρουπιά (Ceratonia siliqua) 

και η Βελανιδιά (Quercus). 
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Η ζώνη που εκτείνεται από τα 800 έως τα 1.800 m είναι η ορεινή στην οποία ευδοκιμούν τα  

Πουρνάρια (Querus coccifera) και το Κρητικό Σφεντάμι (Acer sempervirens) καθώς και θάμνοι και 

αγριολούλουδα, όπως οι κίτρινες Bιολέτες (Erysimum creticum), η Τουλίπα (Tulipa cretica), Η κρητική 

Αγριαψιθιά (Achillea cretica), οι Αγριομενεξέδες (Viola cretica), Κρόκος (Crocus Oreocreticus) κ.α. 

Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος χώροι για την πλούσια χλωρίδα τους είναι τα φαράγγια που αποτελούν 

πραγματικούς παράδεισους με αγριολούλουδα και θάμνους, πολλά από τα οποία μάλιστα είναι 

ενδημικά και σπάνια, καθώς εκεί η αγριάδα και το δυσπρόσιτο του περιβάλλοντος τα προστατεύουν 

από τον ανρώπινο παράγοντα. Στην πραγματικότητατα μπορεί να δει κανείς φυτά όλων των ειδών, 

όλα εκείνα που περιλαμβάνονται στις παραπάνω ζώνες, μια και τα φαράγγια ξεκινούν από ορεινές ή 

ημιορεινές περιοχές και καταλήγουν στη θάλασσα. Επίσης, αν κάποιος είναι τυχερός, μπορεί να 

διακρίνει τον περίφημο κρητικό Δίκταμο (Origanum dictamnus). 

 

Για την πανίδα ισχύουν περίπου ανάλογα πράγματα με τη χλωρίδα, μια και η ανάπτυξή της 

εξαρτάται τόσο από περιβαλλοντολογικούς παράγοντες όσο και από το υψόμετρο και τη 

θερμοκρασία. Έτσι, και σ΄αυτή την περίπτωση, θα ταξινομηθούν τα ζώα και τα πουλιά που ζούν στην 

Κρήτη, και ειδικότερα στο Ρέθυμνο, με βάση τις υψομετρικές ζώνες. Στην παραθαλάσσια ζώνη και 

μάλιστα στις βραχώδεις ακτές φωλιάζει ο γνωστός Γλάρος καθώς και το Γεράκι (Falco Eleonore) που 

έρχεται στην Κρήτη από την Αφρική κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ στις αμμώδεις παραλίες 

γεννά τα αυγά της η θαλάσσια χελώνα caretta - caretta. Στην πεδινή ζώνη, δηλαδή στις πεδιάδες και 

τους χαμηλούς λόφους, συναντάει κανείς λαγούς, νυφίτσες, ασβούς, σκατζόχοιρους, αγροπόντικες 

(Apodeus sylvaticus-creticus), νυχτερίδες, και πουλιά, όπως σπουργίτια (Passer domesticus), 

καρδερίνες (Carduelis carduelis), χελιδόνια (Delichon urbica), κουρούνες (Corvus corone), σπίνους 

(Fringila coelembs) κ.α. Τα ίδια είδη ζώων και πουλιών αλλά με μεγαλύτερη συχνότητα συναντά 

κανείς και στην ημιορεινή ζώνη, όπου υπάρχουν ακόμα ορισμένα είδη αρπακτικών πουλιών, όπως τα 

κοράκια (Corvus corax) και τα κοτσύφια (Turbus merula). 

 

Ο παράδεισος όμως των αρπακτικών πουλιών, όπως ο γυπαετός (Gyapetus barbatus) και όλα τα 

προηγούμενα, είναι η ορεινή ζώνη. Εκεί ζει ακόμα το σπάνιο πλεον κρητικό αγριοκάτσικο (Capra 

aegagrus) και ο κρητικός αγριόγατος (Felix silvestris). 

Π.Ε. Χανίων 

Από το σύνολο των ενδημικών φυτών της Κρήτης τα αποκλειστικά ενδημικά φυτά της Π.Ε. Χανίων 

αριθμούν περίπου 180 είδη. Τα 100 βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Λευκών Ορέων και από 

αυτά τα 30 απαντώνται μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή (στενοενδημικά των Λευκών Ορέων). 

 

Ανθρωπογενείς κυρίως επιδράσεις, όπως πυρκαγιές, παράνομη βόσκηση και υπερβόσκηση, διάνοιξη 

αγροτικών δρόμων, αρδευτικά έργα στις ορεινές περιοχές, ανεξέλεγκτος τουρισμός και διάφορες 

οικιστικές δραστηριότητες, είναι από τα κυριότερα αίτια υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος 

του νησιού. Σύμφωνα με το «The red data book of rare and threatened plants of Greece» (Κόκκινο 

βιβλίο για τα απειλούμενα φυτά της Ελλάδας) (Phitos et al, 1995), έχουν καταγραφεί 67 

απειλούμενα φυτά στην Κρήτη, από τα οποία τα 30 βρίσκονται στην περιοχή των Λευκών Ορέων και 

τα 21 αποκλειστικά στην Π.Ε. Χανίων. Για την προστασία των παραπάνω ενδημικών ειδών στο 

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται ένας 
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βοτανικός κήπος και μια τράπεζα σπερμάτων (σπόρων), όπου θα συμπεριληφθούν όλα τα παραπάνω 

ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Κρήτης. Επιπλέον, αυτό τον καιρό μπορεί κανείς να δει 

τα φυτά αυτά στο Βοτανικό Μουσείο του ΜΑΙΧ. Επίσης, τα ενδημικά και σπάνια φυτά των Λευκών 

Ορέων θα εκτίθενται στο νέο «Κέντρο πληροφόρησης για τον κρητικό Αίγαγρο», που θα 

λειτουργήσει σύντομα στην περιοχή του Ομαλού. 

 

Ο Νομός Χανίων παρουσιάζει μεγάλη ποικιλότητα, όσον αφορά στην πανιδική του σύσταση. Τα 

Λευκά Oρη με τις ιδιαίτερες γεωλογικές διαμορφώσεις (φαράγγια, χαράδρες, πολλές και ψηλές 

κορυφές, περιοχές με μικρή ανθρώπινη επίδραση) δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες για την 

ανάπτυξη πληθυσμών ζώων που είναι μοναδικά τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στον κόσμο. 

 

Στον Εθνικό Δρυμό των Λευκών Oρέων-Σαμαριάς συναντάται το κρητικό αγριοκάτσικο ή κρι-κρι ή 

αγρίμι. Τα αγριοκάτσικα αυτά σχηματίζουν ομάδες δύο έως πέντε ατόμων, ενώ πολλά αρσενικά είναι 

μοναχικά τον περισσότερο καιρό. Υπάρχει ιεραρχία στην κοινωνική τους οργάνωση, με τα 

μεγαλύτερα σωματικώς αρσενικά να κυριαρχούν στα μικρότερα, ενώ όλα τα αρσενικά από ενός 

έτους και πάνω κυριαρχούν σε όλα τα θηλυκά, ανεξαρτήτως ηλικίας και μεγέθους. Το οξύτερο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το κρι-κρι είναι η ανάμειξη του πληθυσμού με κατσίκες, με 

αποτέλεσμα την αλλοίωση του είδους, ενώ παρατηρούνται και θάνατοι από παράσιτα. Το διαρκώς 

αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα ενοχλεί σε μεγάλο βαθμό τον πληθυσμό, ενώ σε μικρή κλίμακα 

γίνεται και παράνομο κυνήγι. 

 

Ένα είδος που θεωρούνταν ότι είχε εκλείψει, αλλά πρόσφατα εντοπίστηκε από ερευνητές του 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, είναι ο κρητικός αγριόγατος. Η καταστροφή των βιοτόπων και η 

ανθρώπινη παρουσία είναι αρνητικοί παράγοντες για την επιβίωση του υποείδους αυτού. Αλλα 

ενδημικά ζώα της Κρήτης είναι ο ακανθοπόντικας, ο κρητικός ασβός, το κρητικό κουνάβι και η 

κρητική νυφίτσα ή καλογιαννού. Οακανθοπόντικας είναι ένα μικρόσωμο τρωκτικό, χρώματος γκρι-

καφέ και έντονα αγκαθωτό (μήκος αγκαθιών δέκα περίπου χιλιοστά) στη ραχιαία περιοχή. Τρέφεται 

με σπόρους και άλλα φυτικά υλικά, αλλά και με σαλιγκάρια και αρθρόποδα, όμως δεν είναι γνωστά 

πολλά στοιχεία, καθώς πρόκειται για σπάνιο είδος και έχουν βρεθεί ελάχιστα δείγματα. 

 

Ο Νομός Χανίων περιλαμβάνει βιοτόπους που έχουν χαρακτηριστεί σημαντικές περιοχές για την 

ορνιθοπανίδα, σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Το Όρος Κουτρούλης είναι 

σημαντική περιοχή για τα όρνια και για άλλα αρπακτικά, καθώς εκεί αναπαράγονται ο γυπαετός, το 

όρνιο, ο χρυσαετός και πιθανόν και ο πετρίτης. Κατά τη μεταναστευτική περίοδο εμφανίζονται ο 

σφηκιάρηςκαι ο μαυροπετρίτης. Στη χερσόνησο Ροδοπού φωλιάζουν στους απόκρημνους βράχους 

αρπακτικά, όπως ο σπιζαετός και ο πετρίτης, ενώ η περιοχή βρίσκεται πάνω σε μια μεταναστευτική 

οδό για τους ερωδιούς και τους κίρκους. Τα Λευκά Όρη είναι πολύ σημαντική περιοχή για το 

γυπαετό, το χρυσαετό, το όρνιο, τον πετρίτη, τη νησιωτική πέρδικα, το μουστακοτσιροβάκο, την 

κοκκινοκαλιακούδα, την κιτρινοκαλιακούδα και το σπιζαετό. 

 

Η λίμνη του Κουρνά αποτελεί σημαντικό σταθμό για διάφορα αποδημητικά πουλιά, όπως ο 

κρυπτοτσικνιάς, ο πορφυροτσικνιάς, η χαλκόκοτα, η μικροπουλάδα, καθώς επίσης και για τα 

αρπακτικά. Η τεχνητή λίμνη της Αγιάς φιλοξενεί μεταναστευτικά είδη που έρχονται από την Αφρική, 
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όπως ερωδιοί, χαλκόκοτες, καλαμοκανάδες, λευκοτσικνιάδες, πορφυροτσικνιάδες, 

σταχτοτσικνιάδες, κρυπτοτσικνιάδες, νυχτοκόρακες, ενώ έχουν παρατηρηθεί και ροδοπελεκάνοι. 

5.1.6. Περιοχές του Δικτύου Natura 2000  

Η σημαντικότητα των διαφόρων βιοτόπων και των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που 

απαντώνται στην Περιφέρεια Κρήτης έχει αναγνωριστεί με την ένταξή τους στο εθνικό και στο 

κοινοτικό πλαίσιο προστασίας. Παρ’ όλα αυτά διαπιστώνεται ανυπαρξία συνολικής στρατηγικής για 

την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση του φυσικού και του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος της Π.Ε.. 

 

Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως περιοχή Natura 2000 γίνεται βάσει της κοινοτικής Oδηγίας 

92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μάιου 1992 “για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 

και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας”. Η καινοτόμος αυτή Οδηγία θέτει ως αρχή την προστασία 

ολόκληρων ζωνών και φυσικών οικοτόπων ανεξάρτητα από το αν αποτελούν ή όχι βιότοπους 

προστατευόμενων ειδών. Η Οδηγία στοχεύει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου ειδικά 

προστατευόμενων περιοχών με το όνομα Natura 2000, που θα περιλαμβάνει ορισμένους τύπους 

βιοτόπων καθώς και βιότοπους συγκεκριμένων ειδών, θηλαστικών ή πουλιών, όπως αναφέρονται 

στα αντίστοιχα παραρτήματα της οδηγίας. Τα κράτη μέλη υποχρεώνονται να διαχειριστούν τις 

περιοχές αυτές ή/και να λάβουν μέτρα για την αναβάθμισή τους. Η Oδηγία ορίζει τα κριτήρια 

ένταξης βάσει των οποίων ορίζονται οι περιοχές που είναι σημαντικές σε εθνικό επίπεδο, ενώ 

περαιτέρω διαδικασία ακολουθείται για την αναγνώριση περιοχών σημαντικών σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο.  

 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν 

φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: 

 τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, οι 

οποίες ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» όπως αυτή 

κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ. 

 τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance – SCI) όπως 

ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται υπόψη οι τύποι 

οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και τα κριτήρια 

του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής. Ο Κατάλογος ΤΚΣ για την περιοχή της Μεσογείου δημοσιεύτηκε 

στην Απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2010/45. 

Οι ΖΕΠ, μετά το χαρακτηρισμό τους από τα Κράτη Μέλη, εντάσσονται αυτόματα στο Δίκτυο Natura 

2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ 

και τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Αντίθετα, για την ένταξη των ΤΚΣ 

πραγματοποιείται επιστημονική αξιολόγηση και διαπραγμάτευση μεταξύ των Κρατών Mελών και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κατά οικολογική ενότητα 

Βιογεωγραφικών Σεμιναρίων. Οι ΤΚΣ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ. 
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Ο Κατάλογος των Ζωνών Ειδικής Προστασίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1495/Β/06.09.2010 ως 

παράρτημα στη νέα ενσωμάτωση της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (όπως αυτή κωδικοποιήθηκε με την 

Οδηγία 2009/147/ΕΚ). 

 

Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να κηρύξουν τις 

περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)» (Special Areas of Conservation - SAC)» το 

αργότερο μέσα σε μια εξαετία και να καθορίσουν τις προτεραιότητες για τη διατήρηση σε 

ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και ειδών Κοινοτικής Σημασίας εντός αυτών. Οι ΕΖΔ 

υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

 

Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 241 Τόπους Κοινοτικής 

Σημασίας (ΤΚΣ), εκ των οποίων οι δύο είναι ακόμη προτεινόμενοι. Οι δύο κατάλογοι περιοχών 

παρουσιάζουν μεταξύ τους επικαλύψεις όσον αφορά τις εκτάσεις τους.  

 

Στην Εικόνα 5-7 παρουσιάζονται οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας σύμφωνα και με το ΦΕΚ 

1495/Β/06.09.2010 και στην Εικόνα 5-8 οι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας στην Περιφέρεια Κρήτης. 

 

 

Εικόνα 5-7: Ζώνες Ειδικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης 

 

 

Εικόνα 5-8: Τόποι Κοινοτικής Σημασίας Περιφέρειας Κρήτης 
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Στον Πίνακα 5-11 παρατίθενται οι περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που έχουν ενταχθεί στο 

πρόγραμμα Natura 2000, μετά και από τις τελευταίες ενσωματώσεις νέων περιοχών στον κατάλογο 

των προστατευόμενων τόπων (Πηγή ΥΠΕΚΑ). 

 

Πίνακας 5-1: Περιοχές Νatura 2000 Περιφέρειας Κρήτης
43 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ 
(ha) 

Π.Ε. Ηρακλείου 

GR4310002 ΤΚΣ* ΓΙΟΥΧΤΑΣ: ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 716,05 

GR4310003 ΖΕΠ ΝΗΣΟΣ ΔΙΑ 1.188,02 

GR4310003 ΤΚΣ ΝΗΣΟΣ ΔΙΑ 1.337,16 

GR4310004 ΤΚΣ ΔΥΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΑΠΟ ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΟ ΕΩΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΥΡΓΟ) 2.650,79 

GR4310005 ΤΚΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΚΟΦΙΝΑΣ) 16.173,90 

GR4310006 ΤΚΣ ΔΙΚΤΗ: ΟΜΑΛΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΣΥΜΗ - ΟΜΑΛΟΣ) 3.939,68 

GR4310009 ΖΕΠ ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ - ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ IΔΗΣ 7.877,02 

GR4310010 ΖΕΠ ΟΡΟΣ ΓIΟYΧΤΑΣ 411,94 

GR4310011 ΖΕΠ ΚΟΡYΦΗ ΚΟYΠΑ (ΔYΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ) 1.993,16 

GR4310012 ΖΕΠ ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ 684,52 

GR4310013 ΖΕΠ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ ΟΡΗ (ΚΟΦΙΝΑΣ)  28.648,50 

Π.Ε. Λασιθίου 

GR4320002 ΤΚΣ ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, 
ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΕΚΑΝΟΣ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ 34.007,20 

GR4320003 ΤΚΣ ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ 546,54 

GR4320004 ΤΚΣ ΜΟΝΗ ΚΑΨΑ (ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΨΑ & ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ) 974,43 

GR4320005 ΤΚΣ ΟΡΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ & ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ 8.528,56 

GR4320006 ΤΚΣ 
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ, 
ΕΛΑΣΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΔΕΡΟ (ΑΚΡΑ ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΙ 
- ΒΑΪ - ΑΚΡΑ ΠΛΑΚΑΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 

13.072,70 

GR4320008 ΤΚΣ ΝΗΣΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 804,94 

GR4320009 ΖΕΠ ΒΟΡΕIΟΑΝΑΤΟΛIΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ 3.760,36 

GR4320010 ΖΕΠ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡYΦΗ - ΜΑΔΑΡΑ ΔIΚΤΗΣ 13.157,90 

GR4320011 ΖΕΠ ΔIΟΝYΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟI 532,22 

GR4320013 ΖΕΠ ΦΑΡΑΓΓI ΣΕΛΗΝΑΡI-ΒΡΑΧΑΣI 2.313,50 

GR4320014 ΖΕΠ ΝΟΤIΟΔYΤIΚΗ ΘΡYΠΤΗ (ΚΟΥΦΩΤΟ) 1.617,29 

GR4320016 ΖΕΠ ΟΡΗ ΖΑΚΡΟΥ 3.914,00 

GR4320017 ΖΕΠ ΝΗΣΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ 
ΚΑΒΑΛΛΟΙ  480,16 

Π.Ε. Ρεθύμνου 

GR4330002 ΤΚΣ ΟΡΟΣ ΚΕΔΡΟΣ 4.700,27 

GR4330003 ΤΚΣ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ - 3.642,73 

 
43 Πηγή: ΥΠΕΚΑ, Ιούνιος 2011, 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ 
(ha) 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

GR4330004 ΤΚΣ 
ΠΡΑΣΣΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ - 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, 
ΑΚΡ. ΛΙΑΝΟΣ ΚΑΒΟΣ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 

13.121,4 

GR4330005 ΤΚΣ ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ) 39.913,10 

GR4330006 ΖΕΠ ΣΩΡΟΣ - ΑΓΚΑΘΙ – ΚΕΔΡΟΣ 8.128,93 

GR4330007 ΖΕΠ ΚΟYΡΤΑΛIΩΤIΚΟ ΦΑΡΑΓΓI, ΦΑΡΑΓΓI ΠΡΕΒΕΛΗ 7.595,21 

GR4330008 ΖΕΠ ΠΡΑΣΣΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓI 1.121,50 

GR4330009 ΖΕΠ ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕIΤΗΣ (ΝΟΤIΟΔYΤIΚΟ ΤΜΗΜΑ) 10.632,20 

Π.Ε. Χανίων 

GR4340001 ΤΚΣ ΗΜΕΡΗ & ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ - ΤΙΓΑΝΙ & ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ 
- ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ, ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ - ΒΙΓΛΙΑ 5.781,32 

GR4340002 ΤΚΣ ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 271,75 

GR4340003 ΤΚΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΕΜΕ 8.797,27 

GR4340004 ΤΚΣ ΕΛΟΣ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΣΑΣΑΛΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ 7.351,95 

GR4340005 ΤΚΣ ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΓΙΑΣ - ΒΑΡΔΙΑ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΛΙΣΣΟΥ ΜΕΧΡΙ 
ΑΝΥΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 3.039,87 

GR4340006 ΤΚΣ ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ -  ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ 
ΚΕΡΙΤΗ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΣΑ 1.211,83 

GR4340007 ΤΚΣ ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ 497,73 

GR4340008 ΤΚΣ ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 53.363,6 

GR4340010 ΤΚΣ ΔΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ) - ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ 4.511,13 

GR4340011 ΤΚΣ ΦΡΕ - ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ - ΝΙΠΟΣ 1.217,6 

GR4340012 ΤΚΣ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 14.022,5 

GR4340013 ΤΚΣ ΝΗΣΟΙ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ 6.290,57 

GR4340014 ΖΕΠ ΕΘΝIΚΟΣ ΔΡYΜΟΣ ΣΑΜΑΡIΑΣ - ΦΑΡΑΓΓI ΤΡYΠΗΤΗΣ - 
ΨIΛΑΦI - ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ 13.979,8 

GR4340015 ΤΚΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ 
ΚΡΙΟΣ 2.202,53 

GR4340016 ΖΕΠ ΜΕΤΕΡIΖIΑ ΑΓIΟΣ ΔIΚΑIΟΣ - ΤΣΟΥΝΑΡΑ - ΒIΤΣIΛIΑ 
ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 6.875,01 

GR4340017 ΖΕΠ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑI 
ΑΓΡIΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΠΟΝΤIΚΟΝΗΣI 2.839,56 

GR4340018 ΖΕΠ ΝΗΣIΔΑ ΑΓIΟI ΘΕΟΔΩΡΟI 81,52 

GR4340019 ΖΕΠ ΦΑΡΑΓΓI ΚΑΛΛIΚΡΑΤΗΣ-ΑΡΓΟYΛIΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓI-
ΟΡΟΠΕΔIΟ ΜΑΝIΚΑ 4.232,53 

GR4340020 ΖΕΠ ΛIΜΝΗ ΑΓIΑΣ (ΧΑΝIΑ) 66,71 

GR4340021 ΖΕΠ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ 2.920,24 

GR4340022 ΖΕΠ ΛIΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ ΚΑI ΕΚΒΟΛΗ ΑΛΜYΡΟΥ 199,7 

GR4340023 ΖΕΠ ΝΟΤIΟΔYΤIΚΗ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑI ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ 1.563,73 
*ΤΚΣ: Τόποι Κοινοτικής Σημασίας,  ΖΕΠ: Ζώνες Ειδικής Προστασίας 

 

Στην Περιφέρεια Κρήτης μέχρι σήμερα υπάρχουν πενήντα τρεις (53) περιοχές ενταγμένες στο Δίκτυο 

Φύση 2000, καλύπτοντας έκταση περίπου 378.316 εκταρίων. Υπάρχουν επίσης  εβδομήντα έξι (76) 

βιότοποι Corine, ογδόντα δύο (82) τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με ποικίλο καθεστώς 
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θεσμοθέτησης, πέντε (5) διατηρητέα μνημεία της φύσης, πενήντα δύο (52) καταφύγια άγριας ζωής, 

ένας (1) εθνικός δρυμός, ένα (1) αισθητικό δάσος, τρία (3) προστατευτικά δάση, μια (1) περιοχή 

χαρακτηρισμένη ως «βιογενετικό απόθεμα» καθώς και  δύο (2) περιοχές προστατευόμενες από τη 

Συνθήκη της Βαρκελώνης.  

 

Ακολούθως, αναφέρονται στο σύνολό τους, οι βιότοποι Corine της Περιφέρειας Κρήτης. 

  

Πίνακας 5-2: Βιότοποι Corine της Π.Ε. Ηρακλείου
44 

Κωδικός                                          Όνομα 

Ν. Ηρακλείου 

A00050012 Ακρωτήρι Λίθινο 

A00010070 Αστερούσια Όρη (Όρος Κόφινας) 

A00050017 Ακρωτήρι Γούδουρα 

A00050003 Βάλτος Αγίου Πνεύματος, Μάλια 

A00030048 Δάσος Ρούβα - Φαράγγι Ζάρου 

A00050004 Εκβολές Αναποδιάρη 

A00050002 Εκβολή Αποσελέμη, Κάτω Γούβες 

A00050009 Κέρατο και Κοιλάδα Κερατόκαμπου 

A00030049 Μάνα Νερού Καμαρών 

A00010072 Νήσος Δία 

A00010071 Ορος Γιούχτας 

A00010069 Όρος Ίδη (Ψηλορείτης) 

A00050010 Περιοχή μεταξύ Αβδούς - Σφενδυλίου 

A00050007 Πηγή και ποτάμι Αλμυρού, Γάζι 

A00050011 Ποτάμι και εκβολή Γεροποτάμου Μεσσαράς 

A00050019 Ποταμός και εκβολή Καρτερού, Ηράκλειο 

A00050054 Ρέμα Αναποδιάρη 

A00050041 Φαράγγι Αγριάνας Αποσελέμη 

A00050005 Φαράγγι Αναποδιάρη 

A00050006 Φαράγγι Γαζίου 

A00050013 Φαράγγι και Γκρεμοί Άρβης 

Π.Ε. Λασιθίου 

A00050025 Αλμυρός (έλος Βουρκιάς), Άγιος Νικόλαος 

A00050056 Ανατολική Κρήτη 

A00020031 Βάι (Φοινικόδασος) 

A00040083 Βορειοανατολική Κρήτη 

A00050023 Βουνά Ζάκρου (Μόδι, Πρινιάς, Βίγλα Ζάκρου, Αγριδομούρι) 

A00050018 Γκρεμοί Κατούλιας, Πλάκα Ελούντας 

A00050031 Εκβολή και ρέμα Καλού, Καλό Χωριό (Λίμνη Γραβάνενας, Άγιος Παντελεήμονας) 

A00050024 Εκβολή ρέματος Αφρατιας, Σητεία 

 
44 Πηγή: Βάση Δεδομένων Φιλότης: http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/?category=4&geo_code=4,3,0  

http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/?category=4&geo_code=4,3,0
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Κωδικός                                          Όνομα 

A00050032 Εκβολή Στομίου, Σητεία 

A00050021 Λίμνη Μπραμιανού, Ιεράπετρα 

A00030054 Νησίδα Χρυσή (Γαϊδουρονήσι) 

A00050020 Νησίδες Άγιοι Πάντες, Άγιος Νικόλαος 

A00030055 Νησίδες Καβάλλοι 

A00030053 Νησίδες Κουφονήσια, Κρήτη 

A00010075 Νήσοι Διονυσάδες 

A00010078 Ορη Θρυπτή και Ορνό (Όρη Σητείας) 

A00010073 Ορος Δίκτυ (Λασιθιώτικα Βουνά) και όρος Σελένα 

A00040087 Περιοχή Ιεράπετρας και Όρη Θρυπτής 

A00050026 Περιοχή Μηλάτου - Βραχασίου 

A00040084 Περιοχή Μονής Καψά 

A00040086 Περιοχή Σητείας και Όρος Ορνό 

A00050022 Ποτάμι και εκβολή Στομίου, Ιεράπετρα 

A00050027 Υγρότοπος Ξεροκάμπου 

Π.Ε. Ρεθύμνου 

A00050016 Βουνά Ασφέντης, Περισινάκι και Κρυονερίτης 

A00050029 Βράχος Πρασιές, Κουλούκωνας 

A00050030 Εκβολή Μυλοποτάμου, Λαύριος 

A00030058 Νησίδες Παξιμάδια 

A00040094 Όρος Κέδρος 

A00050040 Όρη Κουρούπα και Ξηρό, φαράγγια Κοτσύφου και Κουρταλιώτικο 

A00030057 Πρέβελη Ρεθύμνου 

A00050028 Φαράγγι Πετρές 

A00020032 Φαράγγι Πρασιών 

Π.Ε. Χανίων 

A00050033 Ακτές και βάλτοι στο Φραγκοκάστελλο Χανίων 

A00020029 Ελαφονήσι Κρήτης 

A00050038 Έλος και ρέμα Δέλφινου, Ασπρουλιάνοι 

A00040096 Ιμβριώτικο Φαράγγι 

A00050034 Κοιλάδα και εκβολή Κοιλιάρη 

A00040099 Κορυφές Λευκών Ορέων, Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς και γύρω φαράγγια 

A00010068 Λευκά Όρη 

A00030050 Λίμνη Κούρνα και γύρω βουνά 

A00020039 Νησίδες Άγρια Γραμβούσα, Ήμερη Γραμβούσα και Ποντικονήσι 

A00020030 Νήσοι Άγιοι Θεόδωροι (Θοδωρού) 

A00010228 Νήσοι Γαύδος και Γαυδοπούλα 

A00040100 Νοτιοδυτική Κρήτη 

A00010067 Όρος Κουτρούλης 

A00050039 Παραλία Σταυρού, Ακρωτήρι 
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Κωδικός                                          Όνομα 

A00050037 Πηγές και ποτάμι Αλμυρού, Γεωργιούπολης 

A00050015 Ποταμός και εκβολή Ταυρωνίτη, Μάλεμε 

A00050035 Ρέμα και εκβολή Πέρα Σούδας 

A00050014 Ρέμα και εκβολή Κερίτης, Πλατανιάς 

A00050036 Τοπολιανό φαράγγι και περιοχή Μαλάθυρου 

A00030051 Φαράγγι Θερίσσου 

A00040098 Χερσόνησος Ακρωτηρίου 

A00010066 Χερσόνησος Ροδωπού 

A00050008 Χερσόνησος Τηγάνι και Νήσοι Γραμβούσες 

 

Υγροτοπικές εκτάσεις: Σημαντική είναι και η οικολογική σημασία των πολυάριθμων υγροτοπικών 

εκτάσεων που συναντώνται στην περιφέρεια. Για τις περισσότερες από τις περιοχές αυτές γίνεται 

αναφορά σε διεθνείς καταλόγους βιοτόπων – υγροβιότοπων όπως ο ICBP – IWRB, ο CORINE 

Biotopes, κ.α. Κατά περίπτωση, οι Διευθύνσεις Δασών ή τα κατά τόπους Δασαρχεία / Δασονομεία 

έχουν την ευθύνη της διαχείρισης και προστασίας κάποιων από τις ευαίσθητες αυτές περιοχές. Στην 

προσπάθεια αυτή συμμετέχουν ήδη διεθνείς και εθνικές οργανώσεις με οικολογική δράση όπως το 

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων ‐ Υγροτόπων, 

Πανεπιστημιακοί φορείς, καθώς και εθνικής και τοπικής εμβέλειας περιβαλλοντικοί σύλλογοι και 

ευαισθητοποιημένοι ιδιώτες.  

 

Στον πίνακα 5-3 δίνονται συνοπτικά οι υγρότοποι που εντοπίζονται στην Περιφέρεια Κρήτης. 

 

Πίνακας 5-3: Υγρότοποι στην Περιφέρεια Κρήτης 

Υγρότοπος Περιοχή Έκταση (ha) 

Π.Ε. Ηρακλείου 

Πηγή και ποτάμι Αλμυρού Γάζι Ηράκλειο 60 

Κοίτη και εκβολή Καρτερού Ηράκλειο 30 

Βάλτος Παλιάς Μάλιας  Μάλια Ηράκλειο 12 

Κοίτη και εκβολή Γεροπόταμου Μεσσαρά Ηράκλειο 450 

Εκβολή Αναποδάρη Χόνδρος Ηράκλειο  

Π.Ε. Λασιθίου 

Κοίτη και εκβολή Στομίου Ιεράπετρας Λασίθι 30 

Τεχνητή λίμνη Μπραμιανών Ιεράπετρα Λασίθι 100 

Ίστρονας, έλος Αγίου Παντελεήμονα Καλό Χωριό Λασίθι 120 

Αλμυρός (έλος Βουρκιάς) Άγ Νικόλαος Λασίθι 20 

Αλυκές Ελούντας Λασίθι 15 

Εκβολή Στομίου Σητείας Λασίθι 14 

Βάι Ίτανος Σητείας Λασίθι  
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Καταφύγια άγριας ζωής: Στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύεται το κυνήγι κάθε θηράματος, με 

σκοπό την προστασία και την ανάπτυξη των πληθυσμών των θηραμάτων και των λοιπών ειδών της 

άγριας πανίδας ως και των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας. Τα καταφύγια άγριας ζωής, πρέπει να 

πληρούν τις προϋποθέσεις προς κάλυψη των βασικών αναγκών του θηράματος σε ό,τι αφορά την 

ησυχία, τροφή και νερό. Τα καταφύγια άγριας ζωής που είναι θεσμοθετημένα στην Περιφέρεια 

Κρήτης παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 5-4:  Καταφύγια άγριας ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης 

Καταφύγια Άγριας Ζωής Έκταση (ha) Περιοχή 

Π.Ε. Ηρακλείου   

102.01: Κέρη-Φαράγγι-Αλμυρό 800 Δήμων Γαζίου & Τυλίσσου 

102.02: Βίγλα-Κρύο Νερό 1750 Κοινότητα Αντισκαρίου 

102.04: 'Οφις-Μαριάς Χαράκι-Ι.Μ. Αγ. 
Γεωργίου Επανωσήφη 100 Κοινότητα Μεταξοχωρίου 

102.05: Δάσος Βιάννου-Αμιρών 2950 Κοινότητες Βιάννου, Αμιρών & Κεφαλοβρυσίου 

102.15: Μελεσών 100 Δ.Δ Μελεσών Δήμου Καζαντζάκη 

102.16: Κουνάβων 200 Δ.Δ Κουνάβων Δήμου Καζαντζάκη 

102.17: Αποσελέμη 250 Δήμου Χερσονήσου 

102.18: Ανω Λιμνιών 1000 Δήμου Μαλλίων 

Ξερόκαμπος Ζίρου Λασίθι  

Π.Ε. Ρεθύμνου 

Εκβολή Μυλοποτάμου (Γεροποτάμου) Ρέθυμνο 60 

Φαράγγι Πετρές Ρέθυμνο  

Π.Ε. Χανίων 

Έλος Φαλασάρνων Κίσσαμος, Χανιά  

Ποταμός και εκβολή Ταυρωνίτη Δήμοι Βουκολίων – Πλατανιά Χανιά 180 

Πλατανιάς (Ιάρδανος) Χανιά 300 

Ρέμα και εκβολή Μαρώνη Σούδα, Χανιά 35 

Λίμνη Αγιάς Χανιά  

Παραλία Σταυρού Ακρωτήρι, Χανιά 30 

Κοιλάδα και εκβολή Κοιλιάρη Καλύβες, Χανιά 400 

Λίμνη Κουρνά Χανιά 600 

Έλος Αλμυρού Γεωργιούπολης Χανιά 50 

Έλος και ρέμα Δελφίνου, περιοχή παραλίας 
Γεωργιούπολης Χανιά 130 

Ακτές και βάλτοι Φραγκοκάστελλο Χανιά 100 
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Καταφύγια Άγριας Ζωής Έκταση (ha) Περιοχή 

102.19: Δυτικά Αστερούσια-Αγιοφάραγγο 2000 Δήμου Μοιρών 

102.20: Αστερούσια 1850 Δήμων Αστερουσίων και Κόφινα 

102.21: Αγ.Αντωνίου 75 Δ.Δ Ασιτών Δήμου ΓοργολαΪνίου 

102.22: Όρος Γιούχτα-φαράγγι Αγ.Ειρήνης 675 Δήμων Αρχανών και Ηρακλείου 

102.23: Ψηλορείτης 3450 Δήμων Ρούβα και Ζαρού 

102.24: Γούρνας 4400 Δήμου Κρούσωνα 

Π.Ε. Λασιθίου   

103.01: Νήσος Χρυσή ή Γαϊδουρονήσι 490 Δήμου Ιεράπετρας 

103.02: Κουφονήσι 363 Κοινότητας Αγ.Τριάδας Σητείας 

103.03: Τσιγγούνι Φαράγγι 280 Δήμου Σητείας 

103.05: Γιάννα κορυφή-Πενταχέρης 
Ρεθυμνιώτη 1300 Δήμου Αγ.Νικολάου 

103.06: Κατσελιό 700 Κοινότητας Βρουχά 

103.08: Ανάβλοχο 1000 Κοινότητας Βραχασίου 

103.09: Φράγμα Μπραμιανών 420 Δήμου Ιεράπετρας 

103.10: Κακή Σκάλα 438 Κοινότητας Αγ.Ιωάννη 

103.11: Βάι 100 Δήμου Ιτάνου 

103.12: Βαθύ-Αλμυρός 130 Κοινοτήτων Κριτσάς,Καλού Χωριού 

103.18: Ζάκρος-Κάτω Ζακρος 320 Δήμου Ιτάνου 

103.19: Σκοπή 1090 Δήμου Σητείας 

103.20: Οξυά 1000 Κοινότητας Ελούντας 

103.21: Θήλαξ 1000 Κοινότητας Κριτσάς 

103.22: Χαλασιά 1100 Κοινοτήτων Έξω Ποταμών και Μέσα Λασιθίου 

103.23: Λατσιδιανή Κεφάλα 500 Δήμου Νεάπολης 

103.24: Θρυπτή 1620 Δήμου Ιεράπετρας 

103.25: Σελάκανο 1000 Δήμου Ιεράπετρας 

103.26: Διονυσάδες νήσοι 525 Δήμου Σητείας 

103.28: Πλαθιανή Λαγκάδα 370 Δήμου Οροπεδίου 

103.29: Ρούσσα Εκκλησιά 230 Δήμου Σητείας 

103.30: Πλάι Μαζαράκη 132 Δήμου Ιτάνου 

103.32: Άγιοι Πάντες (νησίδα) - ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 30 Δήμου Αγ.Νικολαου 

Π.Ε. Ρεθύμνου   

104.01: Κουρούπα 2000 Δήμων Φοίνικα-Λάμπης 

104.02: Βρυσίνας 1750 Δήμων Ρεθύμνου και Συβρίτου 
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Καταφύγια Άγριας Ζωής Έκταση (ha) Περιοχή 

104.03: Ψηλορείτης (όρος) 3600 Δήμων Συβρίτου και Κουρητών 

104.04: Προφ. Ηλίας 1100 Κοινότητες Αγγελιανών, Πρίνου και Αλφά 
Μυλοποτάμου 

104.06: Τριγιόδο 2000 Δήμου Ανωγείων 

104.07: Πρέβελη 400 Δήμων Φοίνικα-Λάμπης 

104.08: Παράδεισος Αρμενών - ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 2 Αρμένων 

Π.Ε. Χανίων   

105.01: Ποροφάραγγο 975 Δήμου Αρμένων-Κεραμειών 

105.04: Βόρειο τμήμα χερσονήσου 
Ροδωπού 2415 Δήμου Κολυμβαρίου 

105.05:Σταυρό-Χορδάκι-Μονή Γουβερνέτου 1325 Δήμου Ακρωτηρίου 

105.06: Λευκά Όρη 7040 Δήμων Μουσούρων-Ανατολικού Σελίνου και 
Σφακίων 

105.12: Λίμνη Κουρνά 1313 Δήμου Γεωργιούπολης 

105.13: Περισυνάκη-Αγριοκεφάλα-Μανικά 2850 Δήμου Σφακίων 

105.14: Αγ.Δικαίου-Βιτσιλιάς-Ελαφονήσι 2075 Δήμων Ιναχωρίου και Πελεκάνου 

105.03: Θοδωρού (νησίδα) - ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 70 Θοδωρού (νησίδα) 

Με βάση την υφιστάμενη εθνική (δασική νομοθεσία) και διεθνή νομοθεσία στην Περιφέρεια Κρήτης 

προστατεύονται επίσης οι εξής περιοχές: 

 

Αισθητικά Δάση: Περιλαμβάνουν δασικά τοπία με ιδιαίτερο αισθητικό και οικολογικό ενδιαφέρον, 

που έχουν σκοπό εκτός από την προστασία της φύσης να δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να 

γνωρίσει και να απολαύσει το φυσικό περιβάλλον με διάφορες δραστηριότητες αναψυχής. Στην 

περιφέρεια έχει κυρηχθεί ως αισθητικό δάσος το Φοινικόδασος Βάι στην Π.Ε. Λασιθίου, έκτασης 20 

ha (ΦΕΚ 170/Α/1973). 

 

Εθνικοί Δρυμοί: Περιλαμβάνουν εκτάσεις, στις περισσότερες από τις οποίες κυριαρχεί ο δασικός 

χαρακτήρας, με ιδιαίτερο οικολογικό και επιστημονικό ενδιαφέρον. Στην περιφέρεια βρίσκεται ο 

Εθνικός Δρυμός της Σαμαριάς, έκτασης 4.850 ha (ΒΔ 731/1962, ΦΕΚ200/Α/1962 ΒΔ 74/1964, 

ΦΕΚ33/Α/1964) 

 

Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης: Σε αυτά περιλαμβάνονται μεμονωμένα δένδρα ή συστάδες 

δένδρων με ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική, αισθητική ή ιστορική και πολιτισμική αξία. Στην ίδια 

κατηγορία ανήκουν επίσης εκτάσεις με σπουδαίο οικολογικό, παλαιοντολογικό, γεωμορφολογικό ή 

άλλο ενδιαφέρον. Η θεσμοθέτησή τους υλοποιήθηκε βάσει του δασικού κώδικα. Έχουν κηρυχθεί 

πέντε Μνημεία της Φύσης, τα οποία είναι: 

• Ο αειθαλής Πλάτανος της Φαιστού: 590/Β/1977 
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• Η Δρυς στις Κορφές Ηρακλείου: 121/Δ/1980 

• Ο Πλάτανος Βλάτους Χανίων: 121/Δ/1980 

• Ο αειθαλής Πλάτανος των Αζωγυρών Χανίων: 173/Β/1981 

• Το Κρητικό Κεφαλάνθηρο στις Καμάρες Ηρακλείου: 589/Β/1985 

Βιογενετικά αποθέματα: Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων ιδρύθηκε το 1976 από το 

Συμβούλιο της Ευρώπης και αποσκοπεί στη διατήρηση αντιπροσωπευτικών  δειγμάτων χλωρίδας, 

πανίδας και φυσικών περιοχών της Ευρώπης. Υπεύθυνος φορέας για το χαρακτηρισμό των 

Βιογενετικών Αποθεμάτων είναι η Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου Γεωργίας. Στην Περιφέρεια, Βιογενετικό Απόθεμα έχει χαρακτηρισθεί ο Εθνικός Δρυμός 

της Σαμαριάς. 

Αποθέματα βιόσφαιρας: Σύμφωνα με το πρόγραμμα της UNESCO «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» έχει 

ενταχθεί στα «Αποθέματα Βιόσφαιρας» (Biosphere reserves) ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς (πυρήνας 

έκτασης 4.850 εκταρίων). 

 

Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βαρκελώνης (Πρωτόκολλο 4 «Περί 

των ειδικά προστατευόμενων περιοχών της Μεσογείου»): Η Σύμβαση της Βαρκελώνης με τα 

συνοδευτικά Πρωτόκολλα κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 855/78 (ΦΕΚ235/Α/1978) και το Ν. 

1634/86 (ΦΕΚ 104/Α/1986). Σύμφωνα με το πρωτόκολλο «Περί των ειδικά προστατευόμενων 

περιοχών της Μεσογείου» τα συμβαλλόμενα Κράτη Μέρη της Σύμβασης δεσμεύονται να λάβουν όλα 

τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των σημαντικών θαλάσσιων περιοχών για τη διατήρηση των 

φυσικών πόρων, των φυσικών τοπίων και των περιοχών της πολιτιστικής κληρονομιάς της 

Μεσογείου. Στην περιφέρεια απαντώνται οι εξής περιοχές: 

− Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς (πυρήνας) 

− Αισθητικό Δάσος Βάι 

Προστατευτικά Δάση: Έως και τον Αύγουστο του 2009 ως Προστατευτικό Δάσος έχουν κηρυχθεί 3 

περιοχές με την Απόφαση υπ’αρ. 8022 (ΦΕΚ 65/03-02-2006) . 

− Προστατευτικό δάσος ορεινού όγκου Λευκών Ορέων Νομού Χανίων 

− Προστατευτικό δάσος περιοχής Κορυφών Ασφένδου Καλλικράτη Νομού Χανίων 

− Προστατευτικό δάσος ορεινού όγκου Αποπηγάδι Σελίνου Νομού Χανίων 

 

Τέλος, στον πινακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Τ.Ι.Φ.Κ.) 

της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

Πίνακας 5-5: Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους στην Περιφέρεια Κρήτης
45 

Κωδικός Όνομα 
Π.Ε. Ηρακλείου 

AT6011115 Το φαράγγι της Αγίας Ειρήνης 
AT6011049 Ο αρχαιολογικός χώρος της Αγίας Τριάδας 

 
45 Πηγή: Βάση Δεδομένων Φιλότης: http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/?trend=3 

http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/?trend=3
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Κωδικός Όνομα 
AT6010078 Τα Αστερούσια Όρη (Κόφινας) 
AT6010067 Ο αρχαιολογικός χώρος Βαθύπετρο 
AT6020015 Ο Παραδοσιακός οικισμός Βώρος 
AT6010066 Γιούχτας 
AT6010075 Τα ερείπια της αρχαίας Γόρτυνος 
AT6010087 Τα ερείπια του φρουρείου Κανλί Καστέλι (Προφήτης Ηλίας, Ρόκκα) 
AT6010079 Καρφί, Κράσι, Κερά 
AT6010071  Η Κνωσός 
AT6011047 Η αρχαία Λυττός ή Ξυδάς 
AT6010086 Η Μονή Βροντησιού 
AT6010073 Ο οικισμός του Πρινιά 
AT6011005 Ο οικισμός Σίβας 
AT6010085 Το Σπήλαιο Καμαρών 
AT6010074 Η Φαιστός 
AT6011048 Ο οικισμός Χόνδρος 

Π.Ε. Λασιθίου 
AT6011050 Το φοινικόδασος Βάι 
AT6011058 Ο ενετικός οικισμός Βόϊλας 
AT6011021 Το Βρόκαστρο 
AT6011053 Ο αρχαιολογικός χώρος Δικταίον Άντρον 
AT6010007 Η αρχαία πόλη του Δρήρου 
AT6011057 Η Ζάκρος 
AT6010002 Το χωριό Κριτσά 
AT6010006 Η αρχαία Λατώ 
AT6011014 Ο οικισμός Λιθίνες Σητείας 
AT6010008 Ο παραδοσιακός οικισμός Μίλατος 
AT6011013 Η Μονή Καψά 
AT6010012 Το Νησάκι Ψείρα 
AT6010005 Οι Νήσοι Άγιοι Πάντες και Μικρονήσι 
AT6020007 Οι Νήσοι Διονυσάδες 
AT6010003 Η Νήσος και χερσόνησος Σπιναλόγκα 
AT6020006 Η Νήσος Κουφονήσι (Λευκή) 
AT6011012 Η Νήσος Χρυσή ή Γαϊδουρονήσι 
AT6011023 Το Οροπέδιο Καθαρού (Δίκτη) 
AT6011054 Το Οροπέδιο Λασιθίου 
AT6010013 Η περιοχή Βρυονησίου 
AT6011002 Το ύψωμα Πετσοφάς 
AT6010015 Το Σελάκανο 
AT6011011 Το Σταυροχώρι 
AT6011022 Το Φαράγγι Μύθων 
AT6011024 Το Φαράγγι Χα 

Π.Ε. Ρεθύμνου 
AT6011059 Ελεύθερνα 
AT6010084 Ιδαίον Άντρον ή Αγ. Τριάδα 
AT6020004 Το παραδοσιακό χωριό Μαρουλάς 
AT6020001 Η Μονή Πρέβελης και Κουρταλιώτικο φαράγγι 
AT6011001 Το φρούριο Μπονριπάρι (Βονιπάρι ή Μονιπάρι) 
AT6011000 Ο οικισμός Μύλοι 
AT6010052 Πατσός (Πατσιανό Φαράγγι) 
AT6020005 Η αρχαία Σύβριτος 
AT6010054 Το Φαράγγι Κοτσυφού 
AT6011006 Το Φαράγγι Πετρέ 
AT6010059 Χρωμονα-στήρι 
AT6011008 Ο Ψηλορείτης (Ίδη) 

Π.Ε. Χανίων 
AT6020014 Ο Άγιος Παύλος 
AT6010036 Ο αρχαίος οικισμός Άπτερα 
AT6011061 Το χωριό Άσπρο 
AT6011060 Το Γαβαλοχώρι 
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Κωδικός Όνομα 
AT6010024 Ο ανοικτός όρμος Γλυκά Νερά (Χώρα Σφακίων) 
AT6011069 Τα ερείπια της Δίκτυννας 
AT6011063 Τα Δουλιανά (Νταϊλιανά) 
AT6020019 Η αρχαία Έλυρος 
AT6010096 Το Θέρισο 
AT6010025 To Ιμπριώτικο Φαράγγι 
AT6011007 Τα Λευκά Όρη (Ζώνη 2.000 m) 
AT6020003 Η Λίμνη Κουρνά 
AT6011065 Η κοιλάδα Λισσός 
AT6010023 Ο οικισμός Λουτρό 
AT6010045 Τα Μεσκλά 
AT6010041 Η Μονή Γκουβερνέτου ή Καθολικό 
AT6020012 Ο Μπάλος (Γραμβούσα) 
AT6020011 Οι Νήσοι Άγρια και Ήμερη Γραμβούσα 
AT6020009 Η Νήσος Γαυδοπούλα 
AT6011003 Η Νήσος Γαύδος (Βόρεια ακτή) 
AT6011004 Η Νήσος Γαύδος (Τρυπητή) 
AT6011066 Η Νήσος Ελαφόνησος (Λαφονήσι) Κρήτης 
AT6010033 Η αρχαία Πολυρρήνια 
AT6011009 Η Ρόκκα Χανίων 
AT6011064 Η Σούγια 
AT6020018 Η αρχαία Υρτάκινα 
AT6010022 Το Φαράγγι Σαμαριάς και Τάρρα 
AT6020017 Φρέ 

 

 
 
  



ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) 

Ιούνιος 2016 Σελίδα | 155 

 
5.2. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

5.2.1. Διοικητική διαίρεση – Πληθυσμός  

Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων. 

Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», κάθε Νομός (γεωγραφικός χαρακτηρισμός) 

αποτελεί και περιφερειακή ενότητα (διοικητικός χαρακτηρισμός) και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι 

έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας. Έδρα της περιφέρειας Κρήτης είναι το Ηράκλειο.  

 

Η Περιφέρεια Κρήτης το 2001 (απογραφή του 2001 της ΕΛ.ΣΤΑΤ) είχε μόνιμο πληθυσμό 594.368 46,47 

και πραγματικό πληθυσμό 601.131 κατοίκους, ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής 

του 2011, η Περιφέρεια έχει 623.025 μόνιμο πληθυσμό, σημειώνοντας μία αύξηση περίπου 4,8%. 

Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, ο ισοδύναμος πληθυσμός υπολογίζεται ότι είναι περίπου 670.000 

κάτοικοι. 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης διοικητικά διαιρείται σε τέσσερις περιφερειακές ενότητες, στους οποίους 

υπάγονται οι 24 δήμοι της περιφέρειας. 

 

Πίνακας 5-6: Διοικητική Διαίρεση Περιφέρειας 

Ν1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
1. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 
(Έδρα: Πεζά Ιστορική Έδρα: Αρχάνες / Πύργος) 
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΝΩΝ 
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 
2. ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ  (Έδρα: Άνω Βιάνος) 
3. ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ  (Έδρα: Άγιοι Δέκα) 
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΦΙΝΑ 
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΒΑ 
4. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Έδρα: Ηράκλειο 
Ιστορική Έδρα: Νέα Αλικαρνασσός) 
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ 
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ 
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 
5. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Έδρα: Γάζι) 

 
46 Μόνιμος Πληθυσμός: το σύνολο των ατόμων που έχουν ζήσει συνεχώς στον τόπο συνήθους διαμονής τους για περίοδο 
τουλάχιστον 12 μηνών πριν την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής ή έφθασαν στον τόπο συνήθους διαμονής τους κατά 
τους τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία αναφοράς, με την πρόθεση να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον 1 χρόνο 
(ΕΣΥΕ) 
47 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1602/PressReleases/A1602_SAM01_DT_DC_00_
2011_01_F_GR.pdf 
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α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΖΙΟΥ 
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΟΥ 
6. ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Έδρα: Ευαγγελισμός Καστελλίου Ιστορική Έδρα: 
Καστέλλι / Αρκαλοχώρι) 
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 
7. ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
(Έδρα: Μοίρες Ιστορική Έδρα: Τυμπάκι) 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΟΥ 
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ 
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 
8. ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Έδρα: Γούρνες) 
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ 
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΛΙΩΝ 
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Ν2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Έδρα: Άγιος Νικόλαος Ιστορική Έδρα: Νεάπολη) 
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ 
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
2. ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Έδρα: Ιεράπετρα) 
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 
3. ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Έδρα: Τζερμιάδο) 
4. ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Έδρα: Σητεία) 
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ 
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ 
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 
Ν3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Έδρα: Σπήλι) 
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ 
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΙΝΙΚΑ 
2. ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ (Έδρα: Αγία Φωτεινη 
Ιστορική Έδρα: Φουρφουράς) 
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΗΤΩΝ 
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΒΡΙΤΟΥ 
3. ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ  (Έδρα: Ανώγεια) 
4. ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (Έδρα: Πέραμα) 
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΙΑΝΩΝ 
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 
5. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  (Έδρα: Ρέθυμνο) 
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΠΠΑΙΩΝ 
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ 
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Ν4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 
1. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 
(Έδρα: Βρύσες Ιστορική Έδρα: Βάμος) 
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α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΩΝ 
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ 
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΟΥ 
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ 
ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΕ 
2. ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ (Έδρα: Γαύδος) 
3. ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ − ΣΕΛΙΝΟΥ 
(Έδρα: Παλαιοχώρα  Ιστορική  Έδρα: Κάντανος) 
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ 
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΤΑΝΟΥ (ΚΑΝΔΑΝΟΥ) 
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 
4. ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ (Έδρα: Κίσσαμος) 
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΘΗΜΝΗΣ 
5. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Έδρα: Γεράνι) 
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
6. ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ, (Έδρα: Σφακιά) 
7. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Έδρα: Χανιά) 
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ 
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΩΝ 
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 
ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ 
η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Πίνακας 5-7: Κατανομή πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης ανά Νομό 

Περιφερειακή ενότητα Δήμος  Έκτ. Πληθ.  Έδρα 

Ηρακλείου 

Αρχανών-Αστερουσίων 335,38 16.692 Πεζά  

Βιάννου 221,54 5.563 Άνω Βιάννος 

Γόρτυνας 462,71 15.632 Άγιοι Δέκα  

Ηρακλείου 245,12 173.993 Ηράκλειο 

Μαλεβιζίου 292,7 24.864 Γαζί 

Μινώα Πεδιάδας 394,24 17.563 Ευαγγελισμός 

Φαιστού 412,74 24.466 Μοίρες 

Χερσοννήσου 271,58 26.717 Γούρνες 

Λασιθίου 

Αγίου Νικολάου 511,99 27.074 Άγιος Νικόλαος 

Ιεράπετρας 551,04 27.602 Ιεράπετρα  

Οροπεδίου Λασιθίου 129,98 2.387 Τζερμιάδο 

Σητείας 633,22 18.318 Σητεία  

Ρεθύμνου 
Αγίου Βασιλείου 354,33 7.427 Σπήλι  

Αμαρίου 277,74 5.915 Αγία Φωτεινή 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B6%CE%AC_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%92%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8C%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CE%94%CE%AD%CE%BA%CE%B1_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B2%CE%B9%CE%B6%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%B6%CE%B9_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%82_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B2%CF%8E%CE%BD_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BF_%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%82
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Ανωγείων  130,96 2.379 Ανώγεια  

Μυλοποτάμου 337,93 14.363 Πέραμα 

Ρεθύμνης 397,48 55.525 Ρέθυμνο 

Χανίων 

Αποκορώνου 323,12 12.807 Βρύσες 

Γαύδου 27 152 Γαύδος 

Καντάνου-Σελίνου 369,07 5.431 Παλαιοχώρα 

Κισσάμου 334,18 10.790 Κίσσαμος 

Πλατανιά 495,43 16.874 Γεράνι 

Σφακίων 467,59 1.889 Χώρα Σφακίων 

Χανίων 356,12 108.642 Χανιά 

 

5.2.2. Χρήσεις γης και Παραγωγικοί Τομείς 

Οι χρήσεις γης στην Περιφέρεια Κρήτης καθορίζονται από τη μορφολογία του εδάφους, το υδατικό 

περιβάλλον και την ανάπτυξη της περιοχής. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία σε 

επίπεδο Νομών σύμφωνα με το Corine Land Cover 2000.  

 

Πίνακας 5-8: Κάλυψη γης της Περιφέρειας βάσει του Corine Land Cover 2000 

Τύπος Κάλυψης Γης   
Π.Ε. 

Ηρακλείου 
Π.Ε.  

Λασιθίου 
Π.Ε. 

Ρεθύμνου 
Π.Ε.  

Χανίων Σύνολο 

km2 km2 km2 km2 km2 % 
Αεροδρόμια   5,94 0,63  4,29 10,87 0,13 
Αμπελώνες   193,17 10,26 8,67 2,80 214,90 2,58 
Απογυμνωμένοι βράχοι   2,13 7,63  42,89 52,66 0,63 

Βιομηχανικές/εμπορικές ζώνες   5,43 3,10 0,25 4,19 12,97 0,16 
Γη κυρίως γεωργική με  
σημαντικές  εκτάσεις φυσικής 
βλάστησης 

239,96 229,95 164,47 185,48 819,85 9,83 

Δάσος κωνοφόρων   15,98 58,51 6,79 133,23 214,51 2,57 
Δάσος πλατυφύλλων   0,69  14,18 47,95 62,81 0,75 
Διακεκομμένη αστική  
οικοδόμηση   30,03 8,50 8,16 28,52 75,21 0,90 

Εγκαταστάσεις αθλητισμού και 
αναψυχής   5,71 1,46 2,53 0,96 10,65 0,13 

Εκτάσεις με αραιή βλάστηση   97,44 62,81 44,49 91,21 295,95 3,55 

Ελαιώνες   951,29 302,38 308,89 374,38 1936,93 23,22 

Θάμνοι και χερσότοποι   0,52 0,71  15,89 17,12 0,21 

Λιβάδια   414,80 478,42 291,23 481,98 1666,42 19,98 

Μεταβατικές δασώδεις - 
θαμνώδεις εκτάσεις   48,16 96,82 47,25 119,83 312,05 3,74 

Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη   5,28 13,71 10,33 6,65 35,97 0,43 

Μικτό δάσος     4,56 1,08 5,64 0,07 

Μόνιμα αρδευόμενη γη    16,52   16,52 0,20 

Οδικά σιδηροδρομικά δίκτυα και 
γειτνιάζουσα γη   1,88   1,94 3,82 0,05 

Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες 2,36 0,58 1,74 53,25 57,92 0,69 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%82_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B1%CF%8D%CE%B4%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CF%8D%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1_%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9_%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8E%CF%81%CE%B1_%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
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με σαρκώδεις καρπούς   

Παραλίες, αμμόλοφοι,  
αμμουδιά  2,08 1,61 0,98 2,55 7,22 0,09 

Σκληροφυλλική βλάστηση   442,11 424,05 462,65 643,40 1972,21 23,64 

Συλλογές υδάτων   8,06 12,68 5,19 13,41 39,34 0,47 

Συνεχής αστική οικοδόμηση   2,05 0,50  0,98 3,53 0,04 

Σύνθετα συστήματα  
καλλιέργειας   161,33 90,88 108,78 108,93 469,93 5,63 

Φυσικοί  βοσκότοποι   0,95 3,62 3,87 7,83 16,27 0,20 

Χώροι εξορύξεως ορυκτών   1,82 0,84 1,03 0,73 4,42 0,05 

Χώροι οικοδόμησης   1,24 1,52  1,84 4,60 0,06 

Ζώνες λιμένων 0,43  0,05 0,45 0,93 0,01 

Σύνολο 2.641 1.828 1.496 2.377 8.341 100 

 

Τα στοιχεία αυτά απεικονίζονται γραφικά και στο Χάρτη «Χρήσεων Γης κατά το Corine Land Cover 

2000» που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. 

 

Ο πρωτογενής τομέας κατέχει δεσπόζουσα θέση τόσο από απόψεως προϊόντος, όσο και 

απασχόλησης, αλλά χαρακτηρίζεται από μικρό και διάσπαρτο κλήρο, από την εξάρτηση από 

παραδοσιακά πρότυπα και καλλιέργειες και διαρθρωτική υστέρηση με ατελείς υποδομές, 

παραγωγικά συστήματα σε μεγάλο βαθμό παρωχημένα και με χαμηλή μεταπαραγωγική 

προστιθέμενη αξία. Επίσης, το ποσοστό αρδεύσιμων εκτάσεων στην Κρήτη είναι πολύ χαμηλότερο 

του αντίστοιχου μέσου όρου της Ελλάδας, ενώ η δομή των καλλιεργειών χαρακτηρίζεται από 

έμφαση σε παραδοσιακές καλλιέργειες. Οι κηπευτικές καλλιέργειες καλύπτουν περίπου το 3% του 

συνόλου των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αλλά η Κρήτη διαθέτει περίπου το 50% των θερμοκηπίων 

στην Ελλάδα, με πλεονεκτήματα στην παραγωγή λαχανικών και ανθέων. Διάσπαρτη είναι επίσης και 

η κτηνοτροφία, με ελάχιστες οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ υπάρχουν σημαντικές 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τυροκομικών προϊόντων. 

 

Στο δευτερογενή τομέα παρατηρούνται διαρθρωτικά προβλήματα που αφορούν το μικρό κατά 

κανόνα μέγεθος και την οικογενειακή μορφή των επιχειρήσεων. Το μικρό μέγεθος και ο 

οικογενειακός χαρακτήρας των περισσοτέρων επιχειρήσεων λειτουργεί σε αρκετές περιπτώσεις 

ανασταλτικά στην εν γένει πρόοδο τους, ερμηνεύει δε σε μεγάλο βαθμό τις οργανωτικές και 

οικονομικές αδυναμίες τους και την παρεπόμενη χαμηλή ένταση καινοτομίας. 

 

Στον τριτογενή τομέα, οι διοικητικές, εκπαιδευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως και οι 

μεταφορές, βρίσκονται ως επί το πλείστον συγκεντρωμένες στα μεγάλα αστικά κέντρα. Λόγω της 

νησιωτικής φύσης της οικονομίας και του εξαγωγικού της προσανατολισμού, έχουν ιδρυθεί πολύ 

ισχυρές μεταφορικές και ναυτιλιακές εταιρείες. Από το 1980 και έκτοτε ιδρύθηκαν στην Κρήτη 

Πανεπιστήμια, Πολυτεχνικές σχολές και Τεχνολογικά Ιδρύματα, καθώς και σημαντικά Ερευνητικά 

Κέντρα.  Οι δείκτες συμμετοχής της Κρήτης σε ερευνητικές δραστηριότητες είναι σημαντικά 

υψηλότεροι από τους αντίστοιχους των άλλων Περιφερειών της Ελλάδας. 
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Γενικά πρέπει να αναφερθεί ότι ο τουρισμός είναι ο πιο δυναμικά αναπτυσσόμενος τομέας και η 

ζήτηση έδωσε κίνητρα για σημαντικές επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες, με αποτέλεσμα την 

ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της ξενοδοχειακής υποδομής. Την ίδια στιγμή αντιμετωπίζει 

διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία εστιάζονται κυρίως στην έντονη εποχικότητα και την 

περιορισμένη διάχυση της τουριστικής κίνησης προς τους οικισμούς της ενδοχώρας δεδομένου ότι οι 

ξενοδοχειακές υποδομές συγκεντρώνονται κυρίως στα βόρεια παράλια και σε μικρές εστίες στο 

νότο, ενώ η πορεία του σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται από εξωγενείς, μη ελεγχόμενες συνθήκες, που 

συντελούν σε διακυμάνσεις των επιδόσεων του. 

 

Σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τουριστικό κλάδο αποτελεί το υψηλό ποσοστό 

ξενοδοχειακών υποδομών υψηλών προδιαγραφών. Η Κρήτη διαθέτει περίπου το 30% του συνόλου 

των κλινών 5 αστέρων στην Ελλάδα και περίπου το 25% κλινών 4 αστέρων αντίστοιχα. Οι 

διανυκτερεύσεις στην Κρήτη κατά τα 4 τελευταία έτη, κυμαίνονται κατά μέσο όρο περίπου στις 

17.000.000. 

 

5.2.3. Τεχνικές υποδομές 

5.2.3.1. Μεταφορές 

Τα δίκτυα μεταφορών παρατίθενται ανά Νομό και περιλαμβάνουν: 
• Το οδικό δίκτυο που επιμερίζεται στο πρωτεύον διανομαρχιακό δίκτυο, στο πρωτεύον 

επαρχιακό δίκτυο και στο δευτερεύον δίκτυο που αφορά στη διασύνδεση περιοχών 

αγροτικού ή/και αποκεντρωμένου χαρακτήρα. 

• Τα λιμάνια και ειδικότερα, το βασικό ρόλο που επιτελούν ως προς τις θαλάσσιες μεταφορές 

– δραστηριότητες (επιβατικό, τουριστικό, εμπορικό λιμάνι, αλιευτικό καταφύγιο). 

• Τα αεροδρόμια και ειδικότερα, τις βασικές τους χρήσεις (επιβατικό ή/και στρατιωτικό 

αεροδρόμιο). 

Π.Ε. Ηρακλείου 

Οδικό δίκτυο 

Το πρωτεύον δίκτυο διανομαρχιακής σημασίας αποτελούν: 

• Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (εφεξής ΒΟΑΚ) εξυπηρετεί τα μεγάλα αστικά κέντρα στο 

βόρειο τμήμα της Π.Ε.. Ανήκει στο σύνολο του στο Διευρωπαϊκό δίκτυο της Ελλάδας. Είναι 

ένα μεγάλο αναπτυξιακό και κοινωνικό έργο το οποίο σχεδιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας 

του ’60 και είχε σκοπό τη σύνδεση των μεγάλων αστικών κέντρων, των Λιμανιών, των 

Αεροδρομίων, την οικιστική, εμπορική και τουριστική της Περιφέρειας Κρήτης. Ο ΒΟΑΚ 

εκτείνεται σε όλη τη Βόρεια Κρήτη από το Καστέλι Κισσάμου μέχρι τη Σητεία και έχει 

συνολικό μήκος περί τα 300 χιλιόμετρα
48

. 

 

 
48 Πηγή: Α. Πιταριδάκης, Π. Ινιωτάκης, ‘Υποδομές & Περιβάλλον στην Κρήτη Υπάρχουσα κατάσταση – Ανάγκες – 

Προοπτικές’, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών ‘Των Κρητών οι μειονότητες – 
Όραμα  & Δράση’ Λασίθι 30-31 Ιουλίου & 1 Αυγούστου 2010 & Μελέτη ΠΕΣΔΑΚ, 2013 
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Από το 1968, κατασκευάστηκαν 155 χιλιόμετρα από εθνικούς πόρους, 63 χιλιόμετρα από το 

Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και την κοινοτική πρωτοβουλία ‘Interreg’, 48 χιλιόμετρα από 

το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ενώ υπολείπονται άλλα 47 για την ολοκλήρωσή του. Μέσω 

του ΒΟΑΚ εξυπηρετείται όλη η βόρεια παραλιακή ζώνη, όπου παράγεται το 79 % του 

ακαθάριστου εισοδήματος από τον τουρισμό στην Κρήτη και εξυπηρετείται το 74 % του 

συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας
49

. 

• Ο νότιος οδικός άξονας Κρήτης (εφεξής ΝΟΑΚ) ο οποίος συνδέει την Π.Ε. Ηρακλείου με την 

Π.Ε. Ρεθύμνου και μέσω των οικισμών Τυμπάκι – Μοίρες – Αγ. Δέκα – Κάτω Βιάννος 

διασχίζει όλο το νότιο τμήμα της Π.Ε. και φθάνει έως την Π.Ε. Λασιθίου στην Ιεράπετρα. 

• Ο άξονας Ηρακλείου – Αγ. Δέκα – Μοιρών – Τυμπακίου που συνδέει τους βασικούς 

διαμετακομιστικούς σταθμούς της Π.Ε. και τα μεγάλα οικιστικά κέντρα. 

Αναλυτικότερα, με την Απόφαση ΔΜΕΟ/Ε/Ο/266/95 (ΦΕΚ-293/Β/17-4-95) στο Πρωτεύον Επαρχιακό 

Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ηρακλείου κατατάσσονται τα παρακάτω τμήματα: 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 1: ‘Τύλισσος’ (από χιλιομετρική θέση 10000 της Εθν. Οδού 

Ηρακλείου – Ρεθύμνου) – Γωνιές προς Ανώγεια (όρια Νομού) 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμ. 2: ‘Γάζι’ (χ.θ. 7000 της Εθν. Οδού Ηρακλείου – Ρεθύμνου) – 

Αλμυρός – Ρογδιά – Φόδελε )συνάντηση με Εθν. Οδό Ηρακλείου – Ρεθύμνου. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 3: ‘Γάζι’ (χ.θ. 6000 της Εθν. Οδού Ηρακλείου – Ρεθύμνου) –

Καραβοχώρι – Κεραμούτσι – Καμάρι μέχρι συνάντηση με Επαρχ. Οδό 1’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 4: ‘Γάζι’ (από Επαρχ. Οδό 3) – Κορφές – Κρουσώνας’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 5: ‘Γάζι’ Επάνω και Κάτω Καλέσα ως παρακαμπτήριος της Επ. 

Οδού 4’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 7: ‘Ηράκλειο’ (από χ.θ. 3000 Εθν. Οδού Ηρακλείου – 

Φαιστός) – Βούτες (και μέσω παρακαμπτήριας Πεπαγνή – Βούτες) – Πετροκέφαλο – 

Πενταμόδι – Καθαρίδα – Κρουσώνας. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 8: ‘Σίβα’ (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Φαιστού στη θέση 

Σιβιανή Καμάρα) – Πυργού – Άγιος Μύρωνας – Πενταμόδι (συν. Με Επαρχ. Οδό 7). 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 9: ‘Σταυράκια – Δαφνές – Σίβα ως παρακαμπτήριος της Εθν. 

Οδού Ηρακλείου - Φαιστού’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 10: ‘Αγία Βαρβάρα’ (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Φαιστού)- 

Πρινιάς – Κάτω Ασίτες – Άγιος Μύρωνας (μέχρι την Επαρχ. Οδό 7)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 11: ‘Αγία Βαρβάρα – Πανασός – Γέργερη – Άνω Ζαρός – 

Βορίζια – Καμάρες – Λοχριά’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 12: ‘Γόρτυς – Πλουτή – Μορόνι – Παναγιά – Κάτω Ζαρός’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 13: ‘Μοίρες (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Φαιστού – Ρουφάς – 

Γαλιά – Μορόνι – Γέργερη (μέχρι συνάντηση με την Επαρχ. Οδό 11)’. 

 
49 Πηγή: Κ. Ι. Φαλιάγκας, ‘Χωροθέτηση Βιοτεχνικού Πάρκου Ηρακλείου Κρήτης’, Διπλωματική Εργασία, Τομέας 

Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, Οκτώβριος 
2009. 
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• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 14: ‘Βόρροι (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Φαιστού – Αγ. 

Γαλήνης) – Φανερωμένη – Σκούρβουλα – Άνω Ζαρός (μέχρι Επαρχ. Οδό 11)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 16: ‘Τυμπάκι (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Φαιστού - Αγ. 

Γαλήνης) – Καλοχωραφίτης – Μαγαρικάρι – Γρηγορία – Καμάρες (συν. Με Επαρχ. Οδό 11)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 17: ‘Τυμπάκι- Κλήμα – Σάτα’ (όρια Νομού). 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 18: ‘Γόρτυς – Χουστουλιανά – Πλάτανος – Πέρι – Αληθινή – 

Πόμπια – Πετροκεφάλι – Σίβας – Πιτσίδια – Μάταλα (Λιμάνι)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 19: ‘Φαιστός – Σίβας – Λίσταρος – Μονή Οδηγητρίας – Καλοί 

Λιμένες’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 20: ‘Μοίρες – Πόμπια μέχρι την Επαρχ. Οδό 18’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 21: ‘Πλάτανος (από Επαρχ. Οδό 18) – Απεσωκάρι – 

Φλαθιάκες – Βασιλικά – Ανώγεια – Βαγιωνιά – Λούκια – Χάρακας’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 22: ‘Απεσωκάρι – Μιαμού – Πηγές Λέντα’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 23: ‘Άγιοι Δέκα 9απο Επ. Οδό 18) – Βαγιωνιά (μέχρι Επ. Οδό 

21)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 24: ‘Άγιοι Δέκα (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Φαιστού) – 

Στάλοι – Λαύρες – Ασήμι – Σοκάρας - Πραιτώρια’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 25: ‘Άγιος Θωμάς (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Φαιστού) – 

Πρεβελιανά – Λαράνι – Ατσιπάδες – Άκρια – Λούρες’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 26: ‘Άγια Βαρβάρα (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Φαιστού) – 

Μεγάλη Βρύση (συν. Με Επ. Οδό 25)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 27: ‘Ηράκλειο – Μαλάδες – Κανλί Καστέλλι – Προφήτης Ηλίας 

– Κυπάρρισος – Ρουκάνι – Μελιδοχώρι – Σοκαράς - Αποίνι - Πραιτώρια’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 28: ‘Βενεράτο (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Φαιστού) – 

Κυπάρρισος (Επ. Οδό 27)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 30: ‘Κνωσός (από Λιμάνι Ηρακλείου – ΒΙΠΕ – Καλλιθέα) – 

Σκαλάνι – Κουνάβοι – Πεζά – Καλλονή Χουδέτσι – Τεφέλι – Πραιτώρια – Χάρακας’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 31: ‘Κνωσός (από Επαρχ. Οδό 30) – Άνω και Κάτω Αρχάνες – 

Βαθίπετρο – μέχρι της Επ. Οδό 30’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 33: ‘Καλλονή (από Επαρχ. Οδό 30) Μελέσες – Χουμέρι – 

Αρκαλοχώρι – Παναγιά – Έμπαρος – Βιάννος – Αμιράς – Κεφαλοβρύσι – Πεύκος προς Γδόχια 

(όρια Νομού)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 36: ‘Χάρακας – Πύργος – Μεσοχώρι – Καστελλιανά – Σκινιάς 

– Βιάννος (συν. Με Επαρχ. Οδό 33)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 38: ‘Διακλάδωση όρμου Τσούτσουρα από Επαρχ. Οδό 36 

(μεταξύ Μεσοχωρίου και Καστελλιανών)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 39: ‘Αγία Σεμνή (από Επαρχ. Οδό 35) – Πουλιά – Ίνι – 

Βακιώτες – Σχινιάς (συν. Με Επαρχ. Οδό 36)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 42: ‘Κάτω Βιάννος – Χόνδρος - Κερατόκαμπος’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 43: ‘Αμυράς (από Επαρχ. Οδό 33) – Άρβη’. 
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• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 44: ‘Άγιες Παρασκιές (από Επαρχ. Οδό 33) – Απόστολοι – 

Καστέλι Πεδιάδος – Ξιδάς – Κασταμονίτσα – προς Τζερμιάδες (όρια Νομού)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 47: ‘Καστέλι Πεδιάδας (από Επαρχ. Οδό 44) – Λιλιανά – 

Νιπιδητός (συν. Με Επαρχ. Οδό 33)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 48: ‘Καρτερός (από χ.θ. 8000 Εθν. Οδού Ηρακλείου – Αγίου 

Νικολάου) – Σταμνοί – Επισκοπή – Σγουροκεφάλι – Μονή Αγκαράθου (συν με Επαρχ. Οδό 

44)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 51: ‘Καλό Χωριό (από Εθν. Οδό Αεροδρομίου – Καστελλίου) – 

Κόξαρη – Γαλύφα (συν. Με Επαρχ. Οδό 50) ‘. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 52: ‘Κόξαρη (από Επαρχ. Οδό 51) Γούβες (μέχρι Εθν. Οδό 

Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 53: ‘ Ποταμιές (από Εθν. Οδό Αεροδρομίου – Καστελλίου) – 

Αβδού – Γωνιές – Κράσι – Κερά – Αυχένας Αμπέλου προς Τζερμιάδω’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 54: ‘Σταλίδα (από χ.θ. 30000 Εθν. Οδού Ηρακλείου – Αγίου 

Νικολάου) – Μοχός – Γωνιές (μέχρι Επαρχ. Οδό 53)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμ. 55: ‘Πραιτώρια (από Επαρχ. Οδό 30) – Πύργος (συν. με Επαρχ. 

Οδό 36)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 58: ‘Νέα Φορτέτσα (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Κνωσού) – 

Βασιλιές – Αγ. Σύλλας (συν. με Επαρχ. Οδό 27)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 64: ‘Κλήμα (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Αγ. Γαλήνης) – 

Λαγωλιό – Σκούρβουλα (συν. με Επαρχ. Οδό 14)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 65: ‘Τυμπάκι – Καμηλάρι (συν. με Επαρχ. Οδό 19)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμ. 73: ‘Καμάρες προς Ιδαίο Άντρο και Ανώγεια (όρια Νομού)’. 

 

Το δευτερεύον δίκτυο αποτελεί το υπόλοιπο τμήμα του βασικού οδικού δικτύου της Π.Ε., εξυπηρετεί 

τις γεωργικές περιοχές και περιλαμβάνει κατά κανόνα τους άξονες: 

• Ηρακλείου – Αρκαλοχωρίου – Βιάννου, 

• Ηρακλείου – Πεζών – Τεφελίου, 

• Ηρακλείου – Μοιρών, 

• Παλιά Εθνική οδό Ηρακλείου – Χανίων και 

• Παλιά Εθνική οδό Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου. 

 

Σημειώνεται δε ότι οι υπόλοιποι δρόμοι που χαρακτηρίστηκαν με το ΒΔ-31/6-2-56 Επαρχιακοί και 

δεν αναφέρονται στον ανωτέρω κατάλογο ή τμήματα των Επαρχιακών δρόμων που αναφέρονται 

στον ανωτέρω κατάλογο που αντικαταστάθηκαν με νέες χαράξεις κατατάσσονται στο Δευτερεύον 

Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε.. 

 

Γενικά, το οδικό δίκτυο της Π.Ε. είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο στο βόρειο και κεντρικό τμήμα, ενώ 

υστερούν σε εξυπηρέτηση οι ορεινές περιοχές και κυρίως οι ζώνες Κρουσώνα – Ψηλορείτη, 

Αστερουσίων – Κοφινά και Βόρεια πεδιάδα –Οροπέδιο Λασιθίου. 
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Η βατότητα του δικτύου είναι καλή, η επικοινωνία των περισσότερων οικιστικών κέντρων γίνεται 

μέσω Ηρακλείου, ενώ την καλύτερη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, έχουν οι οικισμοί που βρίσκονται 

πάνω στις βασικές επαρχιακές οδούς. 

 

Λιμάνια 

Στην Π.Ε. υπάρχει το κεντρικό λιμάνι του Ηρακλείου, το οποίο και βρίσκεται σε σπουδαία 

γεωπολιτική θέση (στο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου), στην τομή των διεθνών ναυτιλιακών 

γραμμών Γιβραλτάρ – Σουέζ και Μαύρης Θάλασσας. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της γεωγραφικής 

θέσης του ενδυναμώνεται με την ύπαρξη και λειτουργία της ‘Ελεύθερης Ζώνης’, σημαντικού 

παράγοντα για την ανάπτυξη του ως σύγχρονου διαμετακομιστικού – μεταφορτωτικού κέντρου. 

Σήμερα, στο λιμάνι του Ηρακλείου συνυπάρχουν και αναπτύσσονται οι ακόλουθες λειτουργίες – 

δραστηριότητες, οι οποίες συγκροτούν τη μεικτή λειτουργία του, ως νησιωτικό λιμάνι: 

 

• Αλιευτικό Καταφύγιο 

 Το Αλιευτικό Καταφύγιο βρίσκεται στο παλιό Ενετικό Λιμάνι. Σε αυτό το χώρο ελλιμενίζονται 80 

περίπου επαγγελματικά και ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας. Τα περισσότερα είναι τα παραδοσιακά 

ξύλινα ‘Τρεχαντήρια’ και αρκετά από αυτά έχουν κατασκευασθεί στα δύο καρνάγια που 

βρίσκονται και λειτουργούν εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα
50

. 

• Τουριστικό Λιμάνι – Μαρίνα Τουριστικών Σκαφών 

Τα τουριστικά και αλιευτικά σκάφη ελλιμενίζονται στον Ενετικό Λιμένα του Ηρακλείου. Ιδιαίτερα 

του θερινούς μήνες, υπάρχει αυξημένη ζήτηση από σκάφη που περιοδεύουν στο Αιγαίο και στην 

Κρήτη. Η μαρίνα προβλέπεται να επεκταθεί με πλωτές προβλήτες και πιο σύγχρονες υπηρεσίες. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχει κατατεθεί μελέτη επέκτασης της μαρίνας κατά 300 θέσεις
51

. Οι 

ναυταθλητικοί όμιλοι (ο Ιστιοπλοϊκός και ο Ναυτικός Όμιλος), που φιλοξενούνται στο λιμάνι, 

παρουσιάζουν έντονη δραστηριότητα με  συχνές διοργανώσεις ναυταθλητικών αγώνων διεθνούς 

επιπέδου που προάγουν το ναυταθλητισμό και κάνουν γνωστή την Κρήτη σε όλο τον κόσμο
52

. 

• Επιβατικό Λιμάνι 

Η λειτουργία του επιβατικού λιμένα προσδίδει ζωή και κίνηση στο λιμάνι, στην πόλη του 

Ηρακλείου και στην Π.Ε. γενικότερα. Κάθε μέρα σε τακτική γραμμή προς το λιμάνι του Πειραιά 

αναχωρούν τουλάχιστον δυο πλοία, ενώ υπάρχει απευθείας τακτική σύνδεση με πολλά λιμάνια 

του Αιγαίου και με αυτό της Θεσσαλονίκης. Το Επιβατικό Λιμάνι του Ηρακλείου είναι το τρίτο 

(3
ο
) σε διακίνηση επιβατών στην Ελλάδα και εξυπηρετεί ετησίως περίπου 2.000.000 επιβάτες 

και πάνω από 300.000 οχήματα
53

. Επίσης, διαθέτει δύο (2) επιβατικούς σταθμούς, εκ τω οποίων 

ο δεύτερος και νεότερος είναι εμβαδού 2.500 m2 με σύγχρονες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες. 

Το λιμάνι λειτουργεί, τα τελευταία δύο χρόνια, ως αφετηρία (base port) σε συνέργια με το 

αεροδρόμιο του Ηρακλείου ‘Νίκος Καζαντζάκης’ και είναι το μοναδικό λιμάνι στην Ελλάδα που 

 
50 Πηγή: http://www.portheraklion.gr/olh/frontend/index.jsp?page=21  
51 Πηγή: Α. Πιταριδάκης, Π. Ινιωτάκης, ‘Υποδομές & Περιβάλλον στην Κρήτη Υπάρχουσα κατάσταση – Ανάγκες – 

Προοπτικές’, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών ‘Των Κρητών οι μειονότητες – 
Όραμα  & Δράση’ Λασίθι 30-31 Ιουλίου & 1 Αυγούστου 2010 

52 Πηγή: http://www.portheraklion.gr/olh/frontend/index.jsp?page=22  
53 Πηγή: Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου (http://www.portheraklion.gr/olh/frontend/index.jsp?page=23) 

http://www.portheraklion.gr/olh/frontend/index.jsp?page=21
http://www.portheraklion.gr/olh/frontend/index.jsp?page=22
http://www.portheraklion.gr/olh/frontend/index.jsp?page=23
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σε συντονισμό με τις αρχές του αεροδρομίου κάνει τον έλεγχο επιβίβασης – αποβίβασης (check 

– in, check – out) των επιβατών στο νέο επιβατικό σταθμό, προσφέροντας τη δυνατότητα στους 

διερχόμενους επιβάτες να αξιοποιήσουν τον ενδιάμεσο χρόνο μέχρι την αναχώρησή τους από 

το αεροδρόμιο. 

 

• Εμπορικό Λιμάνι.  

Η διακίνηση εμπορευμάτων συμπληρώνει τη διακίνηση επιβατών στο λιμάνι και από κοινού 

προσδιορίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά του ως επιβατικό και εμπορικό λιμάνι. Στο λιμένα 

Ηρακλείου η διακίνηση εμπορευμάτων αυξάνεται σταθερά την τελευταία πενταετία φθάνοντας 

το 2003 στους 3.350.000 τόνοι εμπορευμάτων. Η διακίνηση εμπορευμάτων γίνεται κύρια στους 

προβλήτες ΙΙΙ και IV, όπου υπάρχει Ελεύθερη Ζώνη έκτασης 66 στρεμμάτων. Επίσης 

εμπορεύματα διακινούνται με φορτηγά οχήματα με τα ακτοπλοϊκά πλοία καθώς και από την 

περιοχή Λινοπεράματα (τσιμέντο, καύσιμα). Ο βασικός ρόλος του λιμένα Ηρακλείου είναι η 

εξυπηρέτηση των αναγκών σε μεταφορές αγαθών της ενδοχώρας της Κρήτης, όμως τα 

τελευταία δύο χρόνια η Διοίκηση του λιμένα Ηρακλείου έχει κάνει προσπάθειες για 

προσέλκυση μεταφορτωτικής κίνησης εμπορευματοκιβωτίων και απόκτησης μεριδίου της 

αγοράς της νότιου-ανατολικής Μεσογείου. Η αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων 

είναι σημαντική και αρκετά μεγάλη, το 2003 διακινήθηκαν 36.211 Teus, ενώ το 2002 είχαν 

διακινηθεί 15.111 Teus. Η σημαντική αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων οφείλεται 

στην αξιοποίηση του νέου και σύγχρονου εξοπλισμού του Λιμένος. Το εμπορευματικό Λιμάνι 

του Ηρακλείου, το μεγαλύτερο της Νότιας Ελλάδος κατατάσσεται σταθερά πλέον στην 3η θέση 

στην Ελληνική κλίμακα, μετά τα Λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. 

 

• Μικρή Επισκευαστική Ζώνη.  

Η μικρή επισκευαστική ζώνη είναι απαραίτητη και συμπληρωματική λειτουργία για το λιμάνι. 

Σήμερα γίνονται επισκευαστικές δραστηριότητες από ιδιώτες στο χώρο του ‘Καρνάγιου’. Ο 

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) προγραμματίζει την οργανωμένη ανάπτυξη της μικρής 

επισκευαστικής ζώνης για τα τουριστικά και αλιευτικά σκάφη, σε συνεργασία με ιδιωτικούς 

φορείς στην ανατολικότερη προβλήτα, όπου διατίθεται ο αναγκαίος και κατάλληλος χώρος. 

 

Επίσης, στην ΠΕ υπάρχουν 2 αλιευτικά καταφύγια, στους Καλούς Λιμένες και στα Λινοπεράματα. 

 

Αεροδρόμια 

Στην Π.Ε. υπάρχει το διεθνές αεροδρόμιο ‘Νίκος Καζαντζάκης’. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, 

συγκαταλέγεται στα αεροδρόμια Κοινοτικής Σημασίας που αποτελούν τις βασικές πύλες εισόδου του 

ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου. Βρίσκεται 4 km από το κέντρο της πόλης και συνδέει το νησί με την 

υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό, αφού εκτός από τις πτήσεις εσωτερικού πραγματοποιούνται και 

διεθνείς, καθώς και πτήσεις ‘charter’. Από τη μετεγκατάσταση του το 1971 έχουν εκτελεστεί έργα 

επέκτασης της κτιριακής υποδομής του αεροδιαδρόμου για την κάλυψη των αναγκών λόγω της 

αυξημένης αεροπορικής κίνησης. Η σημαντικότητα του αερολιμένα γίνεται εμφανής από το γεγονός 
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ότι είναι το δεύτερο σε κίνηση αεροδρόμιο της χώρας (με 2,7 εκατ. επιβάτες ετησίως) και 

παρουσιάζει ετήσια αύξηση επιβατικής κίνησης της τάξεως του 9 % την τελευταία δεκαετία
54

. 

 

Στην Π.Ε. και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Τυμπακίου υπάρχει στρατιωτικό αεροδρόμιο. Τέλος, το 

Μάρτιο του 2011 αναμένεται να δημοπρατηθεί το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου στο Καστελλι του 

Δήμου Μινώα Πεδιάδος.  

Π.Ε. Λασιθίου 

 

Οδικό δίκτυο 

Το βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. περιλαμβάνει τον εθνικό δρόμο Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου – Σητείας 

(ΒΟΑΚ) και το Νότιο οδικό άξονα Σητείας – Ιεράπετρας – Ανω Βιάννου, όπως και τον οδικό άξονα 

Παχειάς Αμμου – Ιεράπετρας. 

 

Ο ρόλος των αξόνων αυτών είναι κυρίαρχος, καθώς ο ΒΟΑΚ και ο ΝΟΑΚ αποτελούν το βασικό δίκτυο 

σύνδεσης των Νομών της Κρήτης μεταξύ τους, ενώ ο οδικός άξονας Παχειάς Αμμου – Ιεράπετρας 

συνδέει το βόρειο και νότιο τμήμα της Π.Ε. Λασιθίου. 

Στο πρωτεύον δίκτυο της Π.Ε. κατατάσσονται επίσης οι άξονες που συνδέουν τα κέντρα των 

οικιστικών ενοτήτων μεταξύ τους και με τους ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ. Στο Δευτερεύον οδικό δίκτυο 

περιλαμβάνονται οι βασικότεροι άξονες σύνδεσης των οικισμών μεταξύ τους καθώς και με το 

πρωτεύον οδικό δίκτυο. 

Με την Αποφαση ΔΜΕΟ/Ε/Ο/266/95 (ΦΕΚ-293/Β/17-4-95) στο Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 

της Π.Ε. Λασιθίου κατατάσσονται τα παρακάτω τμήματα: 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 1 στο τμήμα του: ‘Άγιος Νικόλαος- Σχίσμα – Ελούντα - 

Πλάκα’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 4: ‘Νεάπολη – Δρήρος’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 7: ‘Από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου – διακλάδωση 

προς Σείσι’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 9: ‘Νεάπολη – Βρύσες – Δράση – Ζένια – Αμυγδάλοι – Έξω 

Ποταμοί – Μέσα Λασίθι – Μαρμακέτου – Τζερμιάδες – Λαγού – Πινακιανό προς Αβδού και 

Χερσόνησο (όρια Νομού)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 10: ‘Μέσα Λασίθι (από Επαρχ. Οδό 9) – Αγ. Κωνσταντίνος – 

Αγ. Γεώργιος – Κουδουμαλιά – Αβρακόντες – Καμινάκι – Μαγουλάς – Ψυχρό – Πλάτη – Κάτω 

Μετόχι – Κιούλη Μνήμα προς Καστέλι, Πεδιάδας (όρια Νομού)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 12: ‘Ψυχρό – Δικταίο Άντρο’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 15: ‘Άγιος Νικόλαος (από Εθν. Οδό Αγίου Νικολάου – 

Σητείας) – Λακώνια – Πεπόνηδες (συν. με Επαρχ. Οδό 14)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμ. 16 στο τμήμα του: ‘Αγ. Νικόλαος - Κριτσά’. 

 
54 Πηγή: Κ. Ι. Φαλιάγκας, ‘Χωροθέτηση Βιοτεχνικού Πάρκου Ηρακλείου Κρήτης’, Διπλωματική Εργασία, Τομέας 

Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, Οκτώβριος 
2009. 
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• ο Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 17 στο τμήμα του: ‘Κριτσά (από Επαρχ. Οδό 16) – Λατώ 

(συν. με Επαρχ. Οδό 15)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 20 στο τμήμα του: ‘Παχειά Άμμος – Κάτω Χωριά - Ιεράπετρα’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 28 στο τμήμα του: ‘Ιεράπετρα – Μακρύγιαλος – Ανάληψη – 

Πηλαλήματα - Λιθίνες - Πισκοκέφαλο - Σητεία’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 41 στο τμήμα του: ‘Ζάκρος – Κελλάρια – Χοχλακιές - 

Παλαιόκαστρο’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 42 στο τμήμα του: ‘Σητεία – Αγ. Φωτιά - Παλαιόκαστρο’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 47 στο τμήμα του: ‘Μονή Τοπλού (από Επαρχ. Οδό 42) – Βάι - 

Ερμούπολη’. 

 

Οι υπόλοιποι δρόμοι που χαρακτηρίστηκαν με το ΒΔ-31/6-2-56 Επαρχιακοί και δεν αναφέρονται 

στον ανωτέρω κατάλογο ή τμήματα των Επαρχιακών δρόμων που αναφέρονται σε αυτήν και 

αντικαταστάθηκαν με νέες χαράξεις κατατάσσονται στο Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της 

Π.Ε. Λασιθίου. 

 

Λιμάνια 

Ένα από τα λιμάνια της Π.Ε. είναι αυτό του Αγίου Νικολάου, το οποίο υπάγεται στο Λιμεναρχείο 

Αγίου Νικολάου. Η γεωγραφική θέση του λιμένα είναι 30º 11΄40΄΄ βόρεια και 25º 43΄20΄΄ ανατολικά. 

Το λιμάνι συνδέεται ακτοπλοϊκά με τον Πειραιά, τη Μήλο και με το λιμάνι της Σητείας. Το λιμάνι 

εξυπηρετεί τους εξής τύπους πλοίων: Ε/Γ-Ο/Γ, Φ/Γ, Δ/Ξ, Ε/Γ, Α/Ψ, Α/Κ, Τ/Ρ και κατά μέσο όρο 

διακινούνται περί τους 70.000 επιβάτες και 5.000 οχήματα ετησίως. Επίσης, στον Άγιο Νικόλαο 

υπάρχει μαρίνα χωρητικότητας 250 σκαφών. 

 

Το λιμάνι της Σητείας βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της πόλης της Σητείας και ειδικότερα στην 

ανατολική πλευρά της παλαιάς πόλης. Το λιμάνι είναι συνδεμένο καθημερινά με τον Πειραιά 

ακτοπλοϊκώς και είναι σε θέση να εξυπηρετεί όλα τα μεγάλα επιβατηγά πλοία. Υπάρχει επίσης 

τακτική ακτοπλοϊκή γραμμή που εξυπηρετεί την άγονη γραμμή Πειραιά – Κυκλάδων – Αγίου 

Νικολάου – Σητείας – Κάσσου – Καρπάθου – Ρόδου, που γίνεται μιά φορά την εβδομάδα. Κατά 

καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες καθιέρωσης συχνότερης μόνιμης ακτοπλοϊκής γραμμής με F/B, που 

να συνδέει τα δύο αυτά λιμάνια με τον Πειραιά με ενδιάμεση προσέγγιση σε λιμάνι των Κυκλάδων, 

όμως η αμφίβολη οικονομικότητα της γραμμής αυτής, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες διέκοπτε 

τις προσπάθειες. Το λιμάνι Σητείας διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους έκτασης 5.000μ2 (υπαίθριος 

χώρος, χερσαία ζώνη) και 765μ
2 (στεγασμένος χώρος). Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του λιμανιού 

περιλαμβάνουν το Λιμενικό Σταθμό, το Τελωνείο και το Λιμενικό Πρατήριο. Όπως φαίνεται από τα 

χαρακτηριστικά της λειτουργίας του λιμανιού Σητείας, η σημερινή συνεισφορά του στη 

συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, τόσο της πόλης της Σητείας, όσο και γενικότερα της Ανατολικής 

Κρήτης, είναι σχετικά μικρή. Η συνεισφορά αυτή μπορεί να αυξηθεί με την κατασκευή των έργων 

βελτίωσης του λιμένα, την καθιέρωση πυκνότερων δρομολογίων επιβατικών πλοίων και την 

περαιτέρω ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου. 

 

Το λιμάνι Ιεράπετρας υπάγεται στο Λιμενικό Σταθμό Ιεράπετρας και είναι μικτής χρήσης λιμένας. 

Έχει μικρή σχετικά χωρητικότητα δέκα (10) θέσεων μικρών πλοίων Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίων και 150 μικρών 
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αλιευτικών σκαφών. Η γεωγραφική θέση του λιμανιού είναι 35º 00΄03΄΄ βόρεια και 25º 44΄04΄΄ 

ανατολικά. 

 

Αεροδρόμια 

Ο Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας, βρίσκεται στην περιοχή ‘Μπόντα’ του Δήμου Σητείας, σε 

απόσταση 1 km απο το κέντρο της πόλης
55

. Είναι το τρίτο διεθνές αεροδρόμιο της Κρήτης και από το 

2003 λειτουργεί ο νέος διάδρομος προσγείωσης/απογείωσης αεροσκαφών, με μήκος 2.100 m και 

πλάτος 60 m με ζώνες ασφαλείας +/- 75 m, υποστηριζόμενος από 3 νέους τροχόδρομους και 2 νέους 

χώρους στάθμευσης αεροσκαφών για μεγάλα και μικρά αεροσκάφη. Σκοπός του νέου διαδρόμου 

είναι να καλύπτει τις ανάγκες του νησιού, διευκολύνοντας τις προσγειώσεις αεροσκαφών σε 

περίπτωση εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

 

Στον αερολιμένα γίνονται ήδη τρεις πτήσεις εβδομαδιαίως (Δευτέρα –Τετάρτη – Σάββατο) από 

Αθήνα μέσω Ολυμπιακής Αεροπλοΐας με αεροσκάφη χωρητικότητας 50 ατόμων. Το αεροδρόμιο 

λειτουργεί κανονικά και εξυπηρετεί όλους τους προορισμούς σαν διεθνές αεροδρόμιο, καθώς και 

πτήσεις charter. 

 

Π.Ε. Ρεθύμνου 

 

Οδικό δίκτυο 

Το πρωτεύον οδικό δίκτυο της Π.Ε. περιλαμβάνει το ΒΟΑΚ (υφιστάμενη Εθνική οδός) που συνδέει 

τον Κίσσαμο με τη Σητεία μέσω Χανίων – Ρεθύμνου – Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου, την παράκαμψη 

της πόλης του Ρεθύμνου και την κύρια σύνδεση ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ – Αηβασιλιώτικος (Ρέθυμνο – Σπήλι 

– Νότιος Αξονας). 

 

Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο περιλαμβάνει (πλην του πρωτεύοντος) τμήμα των βασικών αξόνων 

εξυπηρέτησης και διασύνδεσης των επαρχιών μεταξύ τους, των οικιστικών κέντρων με την πόλη, 

αλλά και μεταξύ τους, καθώς και τις άλλες διασυνδέσεις μεταξύ ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ που παράλληλα 

ολοκληρώνουν τα ειδικά τουριστικά και αγροτικά κυκλώματα της Π.Ε.. 

 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

• Τη παλαιά εθνική οδό Ρεθύμνου – Επισκοπής (Χανιά) και Ρεθύμνου – Περάματος – Δροσιάς 

– Ηρακλείου για την κύρια εξυπηρέτηση του Δ. Ρεθύμνου και του Μυλοποτάμου αντίστοιχα. 

• Τον ‘Αμαριωτικό’ δρόμο δηλαδή Ρέθυμνο – Αγ. Φωτεινή – Φουρφουρά – Λοχριά (προς Ζαρό 

Ηρακλείου) για την εξυπηρέτηση της Επαρχίας Αμαρίου. 

• Την Παλαιά Εθνική οδό, Γαράζο – Ανώγεια - (Νομού Ηρακλείου). 

• Το Βόρειο άξονα νέας εθνικής – Επισκοπή – Αργυρούπολη – Νότιος άξονας (προς Σελλιά – 

Πλακιά). 

 
55 Πηγή: Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας (http://www.hcaa-eleng.gr/sitiahist.htm) 

http://www.hcaa-eleng.gr/sitiahist.htm
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• Το Βόρειο άξονα Εθνικής – Ανώγεια – Νότιος Άξονας για τη διασύνδεση κύρια των 

τουριστικών κέντρων Φαιστού – Ματάλων με το Βόρειο οδικό άξονα μέσω Ιδαίου Ανδρου – 

Ανωγείων – Αξού. 

• Την οδό Αγ. Φωτεινή – Γερακάρι – Σπήλι. 

 

Τέλος, σημαντικοί για την Π.Ε. είναι και οι άξονες (ή τμήματα αξόνων) που ολοκληρώνουν 

‘παράλληλες’ αρτηρίες, διασυνδέουν ‘άμεσα’ τα οικιστικά κέντρα της Π.Ε. χωρίς την υποχρεωτική 

διέλευση από την πρωτεύουσα. Επιπλέον, υποστηρίζουν την ανάπτυξη καθώς διασχίζουν ορεινές και 

κατ’εξοχή προβληματικές περιοχές, ενώ παράλληλα αποτελούν τους κύριους τουριστικούς άξονες 

προς την ενδοχώρα, αφού συνδέουν τους διάσπαρτους τουριστικούς προορισμούς στο εσωτερικό 

της Π.Ε.. 

 

Με την Απόφαση ΔΜΕΟ/Ε/Ο/266/95 (ΦΕΚ-293/Β/17-4-95) στο Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 

της Π.Ε. Ρεθύμνου κατατάσσονται τα παρακάτω τμήματα: 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 1 στο τμήμα του: ‘Επισκοπή – Αργυρούπολη – διακλάδωση 

προς Βιλανδρέδο’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 3 στο τμήμα του: ‘Ρέθυμνο – Σπήλι – Μέλαμπες – 

διακλάδωση προς Εθν. Οδό Φαιστού – Αγ. Γαλήνης’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 4: ‘Μπαλέ (από Επαρχιακή Οδό 3) – Αγ. Βασίλειος – 

Αγκουσελιανά – Αγ. Ιωάννης – Σελλία – Ροδάκινο προς Χώρα Σφακίων (όρια Νομού)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 5: ‘Αγ. Κων/νος (επί Εθν. Οδού Ρεθύμνου – Χανίων) – 

Ρούστικα – Σαϊτούρες (συνδεση με Επαρχιακή Οδό με αριθμό 4)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 9: ‘Κοξαρέ (από Επαρχ. Οδό 3) – Φαράγγι Κουρταλιώτη – 

Ασώματος – Λευκώγεια – Πρέβελη – διακλάδωση προς Μονή Πρεβέλης’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 10 στο τμήμα του: ‘Διχαλόστρατα (από Επαρχιακή Οδό με 

αριθμό 4) – Μύρθιος – Μαριού (διακλάδωση προς Ασώματο)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 13: ‘Περιβόλια (από χιλιομετρική θέση 3000 Παλαιά Εθνική 

Οδό Ρεθύμνου – Ηρακλείου) – Πρασιές – Απόστολοι – Γεωργική Σχολή – Βιζάρι – 

Φουρφουράς – Κουρούτες – Νίθαυρις – Αποδούλου – Βαθιακό – Πλάτανος – Άδρακτος – 

Λοχριά προς Αγία Βαρβάρα (όρια Νομού)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 14: ‘Ρέθυμνο – Μικρά Ανώγεια – Αγία Ειρήνη – Ρουσσοσπίτι 

– Χρωμοναστήρι – Πρασσιές (σύνδεση με Επαρχιακή Οδό με αριθμό 13)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 15: ‘Περιβόλια (από Επαρχιακή Οδό με αριθμό 13) – 

Χρωμοναστήρι (σύνδεση με Επαρχιακή Οδό με αριθμό 14)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 20: ‘Αποδούλου (διακλάδωση με Επαρχιακή Οδό με αριθμό 

13) – Επτά Πόροι – Μάνδρες προς Αγία Γαλήνη (σύνδεση με Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίας 

Γαλήνης)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 22: ‘Πλατανιές (από χ.θ. 5000 της Παλαιάς Εθνικής Οδού 

Ρεθύμνου – Ηρακλείου) – Άδελε – Πηγή – Λουτρά – Κυριάννα – Αμνάτο  – Μονή Αρκαδίου)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 23: ‘Βιράν Επισκοπή (από χ.θ. 14000 έως Παλαιά Εθνική Οδό 

Ρεθύμνου – Ηρακλείου) – Ρούπες – Μονή Αρκαδίου’. 
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• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 24: ‘Αγγελιανά (από χ.θ. 22000 Παλαιάς Εθνικής Οδού 

Ρεθύμνου – Ηρακλείου) – Μαργαρίτες – Κυνηγιανά – Πρινές (Αρχαία Ελεύθερνα) – 

Ελεύθερνα (σύνδεση με Επαρχιακή Οδό με αριθμό 23)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 25: ‘Πέραμα – Πάνορμο (μέχρι Πλατεία Λιμενίστου)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 26: ‘Πέραμα (διακλάδωση με Παλαιά Εθνική Οδού Ρεθύμνου 

– Ηρακλείου) – Χουμέρι – Κρασσούνα – Κεραμωτά – Αβδελά – Αγ. Μάμα – Αγ. Ιωάννης’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 27 στο τμήμα του: ‘Πέραμα – Μελιδόνι – Εξάντι (σύνδεση με 

Νέα Εθνική Οδό Ρεθύμνου – Ηρακλείου)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 28: ‘Χουμέρι (διακλάδωση με Επαρχιακή Οδό με αρθμό 26) – 

Πασσαλίτες – Ορθές – Πηγουνιανά – Ποινές (σύνδεση με Επαρχιακή Οδό με αριθμό 24)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 29: ‘Μουρτζανά (από χ.θ. 33000 Παλαιά Εθνική Οδό 

Ρεθύμνου – Ηρακλείου) – Γαράζο – Αξός - διακλάδωση προς Λιβάδα – Ανώγεια – Σείσαρχα 

προς Γωνιές (όρια Νομού)’. 

• Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 32: ‘Λούτρα (από Επαρχιακή Οδό με αριθμό 22) – Βιράν 

Επισκοπή (σύνδεση με Επαρχιακή Οδό με αριθμό 23)’. 

 

Τους υπόλοιπους Δρόμους, που χαρακτηρίστηκαν με το ΒΔ-40/6-2-56 Επαρχιακοί και δεν 

αναφέρονται στον ανωτέρο κατάλογο, ή τμήματα των Επαρχιακών Δρόμων που αναφέρονται σε 

αυτόν και που αντικαταστάθηκαν με νέες χαράξεις, κατατάσσονται στο Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό 

Δίκτυο της Π.Ε. Ρεθύμνου. 

 

Λιμάνια 

Ο λιμένας Ρεθύμνου έχει συντεταγμένες 35º 22΄ Βόρεια και 24º 28΄ Ανατολικά. Ο εν λόγω λιμένας 

συνδέεται ακτοπλοϊκά με τον Πειραιά, ενώ εκτιμάται ότι ο ετήσιος αριθμός των διακινούμενων 

επιβατών και οχημάτων ανέρχεται στους 600.000 και 3.500 αντίστοιχα. Το βάθος της λιμενολεκάνης 

κυμαίνεται μεταξύ 7 και 9 μέτρων και η χωρητικότητα του λιμένα είναι για δυο ακτοπλοϊκά και πέντε 

εμπορικά πλοία. 

 

Ο λιμένας Ρεθύμνου είναι μικτής χρήσης και χωρίζεται στα ακόλουθα δύο τμήματα
56

: 

• Στο δυτικό τμήμα (με εμπορική και επιβατική χρήση) όπου εκτελούνται όλες οι 

φορτοεκφορτώσεις κάθε είδους εμπορεύματος. Στο τμήμα αυτό, που προσδένονται 

περιστασιακά και τουριστικά σκάφη, είναι εγκατεστημένη γεφυροπλάστιγγα 80 τόνων και 

περιλαμβάνονται πέντε (5) κρηπιδώματα φορτοεκφόρτωσης με δυνατότητα εξυπηρέτησης 

μέχρι επτά πλοίων, ανάλογα με το μέγεθός τους. Το δυτικό τμήμα διαθέτει χερσαία ζώνη 

έκτασης 26.500 m2
. 

• Στο ανατολικό τμήμα (με επιβατική και τουριστική χρήση) όπου γίνεται η πρόσδεση των 

κρουαζιεροπλοίων και των επιβατικών οχηματαγωγών πλοίων. Το τμήμα αυτό του λιμανιού 

έχει μεγαλύτερους χερσαίους χώρους, συνολικής έκτασης 33.500 m
2
, που μπορούν να 

 
56 Πηγή: Δήμος Ρεθύμνου (http://www.rethymno.gr/visitor/port/port-reth.html) 

http://www.rethymno.gr/visitor/port/port-reth.html
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εξυπηρετήσουν κάθε επιβατική – τουριστική κίνηση, διακίνηση φορτηγών και Ι.Χ. 

οχημάτων. Επιπλέον, διαθέτει γεφυροπλάστιγγα 80 τόνων. 

 

Εκτός από την επιβατική και εμπορική χρήση, ο λιμένας Ρεθύμνου διαθέτει στο ανατολικό του τμήμα 

μαρίνα πρόσδεσης σκαφών αναψυχής. Η μαρίνα έχει χερσαίους χώρους έκτασης 20.000m
2 και 

διαθέτει 174 θέσεις σκαφών σε πλωτούς προβλήτες. Η μαρίνα βρίσκεται εντός του αστικού ιστού, με 

αποτέλεσμα σε ακτίνα λίγων μέτρων να είναι διαθέσιμες όλες οι παροχές που μπορεί να είναι 

χρήσιμες στους επισκέπτες με σκάφη (καταστήματα εξοπλισμού σκαφών, τράπεζες, σούπερ μάρκετ, 

καταστήματα ένδυσης και ψυχαγωγίας, συγκοινωνίες κ.λ.π.)
57

. 

Στην παλαιά πόλη του Ρεθύμνου υπάρχει το ενετικό λιμάνι στο οποίο προσδένουν κυρίως αλιευτικά 

σκάφη αλλά και σκάφη αναψυχής
58

. 

Επίσης, αλιευτικά καταφύγια υπάρχουν στους οικισμούς Αγία Γαλήνη και Γεράνι. 

Π.Ε. Χανίων 

 

Οδικό δίκτυο 

Το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου στην Π.Ε. είναι 5.512 km, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται το 

αγροτικό οδικό δίκτυο. Από αυτά, οι παλαιοί και νέοι Εθνικοί δρόμοι έχουν συνολικά μήκος 174 km 

και οι επαρχιακοί δρόμοι 938 km. Τα 769 km έχουν καλή βατότητα, τα 61 km μέτρια και τα 49 km 

κακή. 

 

Το Κοινοτικό δίκτυο αποτελείται από 900 περίπου km, εκ των οποίων είναι ασφαλτοστρωμένα 

περισσότερα από τα μισά. Το υπόλοιπο τμήμα του οδικού δικτύου, είναι Δημοτικό ή εσωτερικό 

δίκτυο οικισμών. 

Το κύριο οδικό δίκτυο της Π.Ε. αποτελείται ασπό το τμήμα του ΒΟΑΚ που διασχίζει την Π.Ε. Χανίων 

και συνδέει μεταξύ τους Κίσσαμο – Χανία – Γεωργιούπολη – Ρέθυμνο. 

Στο Επαρχιακό δίκτυο περιλαμβάνονται οι άξονες: 

• Κίσσαμος – Αργούλες – Ανω Ροδάκινο (στην Π.Ε. Ρεθύμνου) στο νότιο τμήμα της Π.Ε. καθώς 

και 

• Οι αρτηρίες Ταυρωνίτης – Παλαιοχώρα – Χανιά – Σούγια και Χανιά – Ομαλός, οι οποίες 

ενώνουν το Βόρειο με το Νότιο τμήμα της Π.Ε.. 

Επίσης, στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. περιλαμβάνονται οι οδικές αρτηρίες: 

• Καλουδιανά – Τοπόλια – Έλος – Χρυσοσκαλίτισσα, 

• Φουρνές – Λάκκοι – Ομαλός, 

• Βρύσσες – Χώρα Σφακίων - (διασύνδεση με το Βάμο), 

• Αλικιανός – Πρασσές – Σούγια, 

• Νοπήγεια – Σάσσαλο – Αλιγούς, 

• Κολυμπάρι – Δελιανά – Ζυμβραγού, 

• Χανιά – Μουρνιές – Κεραμιά και 

• Καλύβες – Βάμος – Γεωργιούπολη. 

 
57 Πηγή: Δήμος Ρεθύμνου (http://www.rethymno.gr/visitor/marine/marina.html ) 
58 Πηγή: Δήμος Ρεθύμνου (http://www.rethymno.gr/visitor/venetian-harbour/venetian-port.html ) 

http://www.rethymno.gr/visitor/marine/marina.html
http://www.rethymno.gr/visitor/venetian-harbour/venetian-port.html
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Λιμάνια 

Το λιμάνι της Σούδας αποτελεί το κυρίως εμπορικό – επιβατικό λιμάνι το Χανίων και αποτελεί ένα 

από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου. Βρίσκεται 7 km μακριά από την πόλη των 

Χανίων, χαρακτηρίζεται από μεγάλη επιβατική κίνηση και συνδέει την Π.Ε. με το λιμάνι του Πειραιά 

με καθημερινά δρομολόγια. 

 

Το λιμάνι της πόλης των Χανίων εξυπηρετεί τουριστικά, ναυταθλητικά και αλιευτικά πλοία. Έχει 

κυρίως ιστορική σημασία, καθώς συμπίπτει χωρικά με το λιμένα της παλαιάς πόλης. 

Το Καστέλι Κισσάμου έχει, επίσης, λιμάνι (Καβονήσι), το οποίο συνδέεται με Γύθειο, Νεάπολη, 

Καλαμάτα, Κύθηρα και Αντικύθηρα. Η λειτουργία του συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της 

ευρύτερης περιοχής, λόγω του γεγονότος ότι εκτός από επιβατική έχει και εμπορική κίνηση
59

. 

 

Τα λιμάνια της Παλαιόχωρας και της Χώρας Σφακίων βρίσκονται στα νότια παράλια και έχουν κυρίως 

αλιευτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, το λιμάνι της Παλαιοχώρας διαθέτει 2 σημεία προσέγγισης, την 

ανατολική προβλήτα (Σκάλα) και το λιμάνι νότια της πόλης με προδιαγραφές τουριστικού και 

αλιευτικού λιμένα.  Παρόμοιο χαρακτήρα έχει και το λιμάνι της Γαύδου. 

 

Αεροδρόμια 

Στην Π.Ε. Χανίων υπάρχει ο Κρατικός Αερολιμένας Χανίων ‘Ι. Δασκαλογιάννης’. Εξυπηρετώντας τη 

Δυτική Κρήτη, είναι πρώτος σε ρυθμό ανάπτυξης με ποσοστό αύξησης που φτάνει το 35% την 

τελευταία τριετία, μετά και την 24ωρη λειτουργία του αεροσταθμού. Κατά το έτος 2008, σύμφωνα 

με στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής ΥΠΑ), η κίνηση σε επιβάτες ανήλθε σε 1,87 

εκατομμύρια περίπου
60

. Το αεροδρόμιο βρίσκεται 15 km ΒΑ από την πόλη των Χανίων στη 

χερσόνησο της Σούδας. Ο διάδρομος 11-29 έχει μήκος 3.344m, πλάτος 45 m και βρίσκεται σε 

υψόμετρο 150 m από την επιφάνεια της θάλασσας.  

 

Αρχικά, το ιστορικό Αεροδρόμιο του Μάλεμε εξυπηρετούσε μεταπολεμικά πτήσεις εσωτερικού μέχρι 

το 1959, οπότε για πρώτη φορά μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Σούδας. Κατόπιν, το 

1967, κτίσθηκε το πρώτο κτίριο Αεροσταθμού με δύο θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών. Από το 1974, 

οπότε το Αεροδρόμιο άρχισε να εξυπηρετεί και διεθνείς πτήσεις, η ανεπαρκής χωρητικότητά του, 

λόγω της συνεχώς αυξανόμενης κίνησης, δημιούργησε την ανάγκη κατασκευής νέου κτιρίου. Τελικά, 

το 1996 αποπερατώθηκε και λειτούργησε το νέο κτίριο συνολικής επιφανείας 14.650m
2
, με 6 θέσεις 

στάθμευσης αεροσκαφών, που έχει προοπτική να καλύπτει διακίνηση 1.350.000 επιβατών, ετησίως. 

Σήμερα, ο αερολιμένας διαθέτει 1 επιβατικό σταθμό, 7 θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών και 8 θέσεις 

στάθμευσης ιδιωτικών αεροσκαφών. Τα ιδιωτικά αεροσκάφη εξυπηρετούνται απο την Ολυμπιακή 

Αεροπορία, ενώ απαιτείται άδεια προσγείωσης από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)
61

.  

 

 
59 Πηγή: Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων (http://www.ltnx.gr/index.php?harbour=5 ) 
60 Πηγή: Α. Πιταριδάκης, Π. Ινιωτάκης, ‘Υποδομές & Περιβάλλον στην Κρήτη Υπάρχουσα κατάσταση – Ανάγκες – 

Προοπτικές’, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών ‘Των Κρητών οι μειονότητες – 
Όραμα  & Δράση’ Λασίθι 30-31 Ιουλίου & 1 Αυγούστου 2010 

61 Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 

http://www.ltnx.gr/index.php?harbour=5
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5.2.3.2. Ενέργεια 

Η Κρήτη τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανάπτυξης του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων και της 

ακμάζουσας τουριστικής βιομηχανίας της, παρουσιάζει σημαντική αύξηση της ενεργειακής της 

ζήτησης.  
 
Η Κρήτη παρουσιάζει τα κοινά ενεργειακά προβλήματα όλων των νησιωτικών περιοχών:  

•  Μεγάλη ενεργειακή εξάρτηση από το πετρέλαιο (86%), ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι 58%. 
•  Μεγάλο (ανεκμετάλλευτο) δυναμικό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σημαντικά 

περιθώρια ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας. 
•  Υψηλοί ρυθμοί αύξησης ενεργειακής ζήτησης (διπλάσιοι του εθνικού μέσου όρου), που 

οφείλονται στην αλματώδη ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου και του τουρισμού.  
•  Αυστηροί περιβαλλοντικοί περιορισμοί και μεγάλες εποχιακές διακυμάνσεις ζήτησης 

φορτίου (εξαιτίας του τουρισμού).  
•  Υψηλό κόστος ενέργειας το οποίο οφείλεται σε Έλλειψη συμβατικών πηγών ενέργειας. 
•  Πρόβλημα επάρκειας παροχής ηλεκτρικής ισχύος (έλλειψη εφεδρειών - διακοπές 

ηλεκτρισμού). 
•  Υψηλούς ρυθμούς αύξησης ζήτησης ηλεκτρισμού και ισχύος: 6,7% & 8% (2006-2005), 4,3% 

& 5,9% (2005-2004), 2,9% & -2,6% (2008-2007) / -2,2% & -3,5% (2009-2008). 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Περιφέρειας Κρήτης κατά νομό και κατά κατηγορία χρήσης 

για το 2012 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί, του οποίου τα στοιχεία προέρχονται από την 

Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Τα στοιχεία κατανάλωσης αντιστοιχούν στη συνολική ζήτηση για 

ηλεκτρική ενέργεια που υπάρχει στην Περιφέρεια σήμερα. 

 

Πίνακας 5-9: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της περιφέρειας  Κρήτης  κατά νομό και κατά κατηγορία χρήσης 
για το 2012 (σε χιλιάδες KWh) 

Περιφέρεια & 
Π.Ε. Σύνολο Οικιακή 

Χρήση 
Εμπορική 

Χρήση 
Βιομηχανική 

Χρήση 
Γεωργική 

Χρήση 

Δημόσιες & 
Δημοτικές 

Αρχές 

Φωτισμός 
Οδών 

Κρήτη 2.743.490 909.123 1.167.606 222.059 181.809 215.226 47.666 

Ηρακλείου 1.330.854 432.001 574.554 129.066 79.465 98.379 17.388 

Λασιθίου 374.359 120.171 157.210 11.483 51.458 23.688 10.348 

Ρεθύμνου 339.805 108.016 145.448 37.471 14.909 28.093 5.868 

Χανίων 698.473 248.935 290.393 44.039 35.977 65.066 14.062 
(1) Περιλαμβάνεται και η κατανάλωση για έλξη και λοιπές χρήσεις   

 

5.2.3.3. Ύδρευση – Αποχέτευση 

Η ύδρευση αποτελεί χρήση πρώτης προτεραιότητας, προτεραιότητα θεσμοθετημένη με το 

Ν.1739/87 που όμως λόγω διαφόρων προβλημάτων (π.χ. αυξημένου κόστους έργων μεταφοράς) δεν 

τηρείται. Έδρα της περιφερειακής µονάδας διαχείρισης υδατικών πόρων είναι το Ηράκλειο. Η 

µονάδα αυτή λειτουργεί ως ‘Τµήµα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων’ και υπάγεται στη Διεύθυνση 

Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (βάσει του Ν. 2503/97), µε χωρική αρµοδιότητα 
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το Υδατικό Διαµέρισµα Κρήτης (βάσει του Π.Δ. 60/98)
62

. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού προς 

ύδρευση βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κράτους ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αρμόδιο Υπουργείο 

για την ύδρευση είναι το Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τοπικά οι 

σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (εφεξής 

ΔΕΥΑ) ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και οι ΟΤΑ. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στη διαχείριση 

των υδατικών πόρων στους κυριότερους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης, αυτή συντελείται από τις 

ακόλουθες ΔΕΥΑ: 

 
• Χανίων   • Πελεκάνου Χανίων  
• Ακρωτηρίου   • Αρκαδίου   
• Αρκαλοχωρίου   • Ρεθύµνου   
• Γεροποτάµου   • Γεωργιουπόλεως   
• Ηρακλείου   • Μαλίων   
• Αγίου Νικολάου   • Ιεράπετρας   
• Χερσονήσου  • Μοιρών και  
• Σητείας  

 

Σε τοπικό επίπεδο οι υδρευτικές ανάγκες κοινοτήτων και μικρών δήμων εξυπηρετούνται από μικρά 

υδρευτικά έργα που τα διαχειρίζονται οι ίδιοι οι ΟΤΑ. 

 

Τα κυριότερα προβλήματα των υφιστάμενων δικτύων αφορούν τη συντήρηση και τον εμπλουτισμό 

τους, καθώς και την αντικατάσταση των παλαιών δικτύων που έχουν κατασκευασθεί από 

τσιμεντοσωλήνες και παρουσιάζουν διαρροές από διάρρηξη ή εμφράξεις από τη συσσώρευση 

αλάτων. 

 

Οι ανάγκες για άρδευση στην περιφέρεια είναι πολύ μεγάλες, μιας και διαθέτει ιδιαίτερα 

παραγωγικές πεδιάδες, στις οποίες εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο συστήματα εντατικής 

καλλιέργειας. 

Η διαχείριση των αρδευτικών έργων στην Περιφέρια Κρήτης γίνεται από τους ακόλουθους φορείς
63

: 

• Διεύθυνση ή Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων όπου ανάλογα µε την Π.Ε. ορίζεται και ως Τµήµα 

Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων & Εκµηχάνισης της Γεωργίας, ή Υδροοικονοµίας & 

Εκµηχάνισης Γεωργίας, ή Εγγείων Βελτιώσεων & Υδάτινων Πόρων, ή Υδροοικονοµίας. 

• Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων για κάθε Νομό (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνης, Χανίων). 

Στην Π.Ε. Ηρακλείου τα πιο σημαντικά αρδευτικά δίκτυα είναι αυτά της Α’, Β’, και Γ’ Ζώνης 

Μεσσαράς, του Ζαρού, της Φοινικιάς, των Αγίων Παρασκίων και το Α΄ Άνω Βιάννου. Υπάρχουν ακόμη 

αρδευτικά δίκτυα της Φανερωμένης, του Αντισκαρίου, του Σταθμού ΓΕΜ, της Πλακιώτισσας, των 

Καλυβιών Λυμπισίμου, του Ινίου, του Σκινιά, του Βάχου, των Καρουλανών, της Επισκοπής πεδιάδος, 

των Βουτών, του Καμαρίου, των Κορφών, των Σταυρακίων, του Συνδέσμου Κ. Μαλεβιζίου, του 

Κρουσσώνα, του Πύργου της Αγίας Βαρβάρας, του Κάτω Ασιτών, του Βενεράτου και Β΄ και Γ΄ Άνω 

Βιάννου. Υπό μελέτη, καθώς και υπό κατασκευή βρίσκεται, επίσης, ένα πλήθος από αρδευτικά έργα 

 
62 Πηγή: ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ, ‘Σχέδιο Προγράμματος Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Χώρας’, 

Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων, Αθήνα, Ιανουάριος 2003. 
63 ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ, ‘Σχέδιο Προγράμματος Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Χώρας’, Υπουργείο 

Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων, Αθήνα, Ιανουάριος 2003 
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στην περιοχή. Τέλος, προτείνονται αρδευτικά έργα στις περιοχές Αμοίρων – Αγ. Βασιλείου και 

Καλαμίου. 

 

Στην Π.Ε. Λασιθίου υπάρχει πλήθος αρδευτικών έργων. Τα πιο σημαντικά είναι αυτά της Ιεράπετρας 

και του Λιμένος Σητείας, ενώ ακόμα υπάρχουν τα αρδευτικά δίκτυα των Λιμνών, του Αγίου 

Κωνσταντίνου – Δράσι, των Μέσα και Έξω Λακωνιών, της Κρίτσας, του Καλού Χωριού, της 

Καλαμαύκας, του Καβουσίου – Παχειάς Άμμου, της Μαλάβρας, του Αγ. Ιωάννη, των Σχινοκαψάλων, 

του Κουτσουρά, των Παπαγιαννάσων, του Αζαλίου, του Ζήρου και του Ζάρκου. Επίσης, υπάρχει ένα 

πλήθος ακόμα από αρδευτικά έργα, τα οποία βρίσκονται υπό μελέτη και δύνανται να συμβάλλουν 

στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής και στην αξιοποίηση άγονων προς το παρόν εκτάσεων. 

 

Πλήθος, επίσης, αρδευτικών δικτύων υπάρχει και στην Π.Ε. Ρεθύμνου. Τα πιο σημαντικά από αυτά 

είναι του Κουρταλιώτη και του Κουρνά, ενώ ακόμη υπάρχουν τα αρδευτικά δίκτυα της 

Αργυρούπολης, του Πετρέ, των Φραγκεσκιανών Μετοχίων, της Αγίας Φωτιάς, του Μπαλίου, του 

Περάματος, του Πλατύ, της Αγίας Γαλήνης του ποταμού και του Ακουμιανού. Σε επίπεδο οριστικής 

μελέτης είναι το αρδευτικό έργο στο Ρέθυμνο καθώς και άλλα μικρότερα. 

 

Τέλος, τα πιο σημαντικά αρδευτικά έργα της Π.Ε. Χανίων είναι του Κολυμβαρίου, του Αποκορώνου, 

του Ακρωτηρίου, του Κισσάμου και του Κουρνά. Επίσης λειτουργούν τα αρδευτικά έργα του 

Ασκύφου, Φραγκοκάστελλου, Κουντουρά, Χρυσοσκαλίτσας, Αγίων Θεοδώρων, Τυφλού και 

Πλεμωνιανών Κανδάνου. 

 

Εντούτοις, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι τα αρδευτικά έργα είναι γενικά έργα υψηλού 

κόστους με μακροπρόθεσμες δυνατότητες απόσβεσης. Η κατασκευή τους θα πρέπει να συνδυάζεται 

πάντοτε με την υπάρχουσα ή δυνάμει απασχόληση των κατοίκων στη γεωργία. Οι παράμετροι που 

πρέπει να εξετάζονται σε κάθε περιοχή είναι οι εξής: 

• η εκμηχάνιση της γεωργίας, 

• το είδος των καλλιεργειών και η ποικιλία των φυτών που θα αξιοποιήσουν το υδάτινο 
δυναμικό, 

• η αύξηση της στρεμματικής απόδοσης και η δυνατότητα απορρόφησης των προϊόντων στην 
αγορά, 

• η δημογραφική πορεία της περιοχής και η διαχρονική εξέλιξη της απασχόλησης κατά τομείς, 

• η αναμενόμενη ‘συγκράτηση’ της γεωργικής εξόδου μετά την αξιοποίηση του υδάτινου 
δυναμικού 

Μεγάλος αριθμός οικισμών της Περιφέρειας διαθέτει αποχετευτικά δίκτυα. Αξιόλογος δε είναι και ο 

αριθμός των Βιολογικών Καθαρισμών της Περιφέρειας Κρήτης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Βιολογικοί 

Καθαρισμοί του Βόρειου Άξονα (διαχείριση λυμάτων από Κλαδισσό μέχρι Μάλεμε), των Χανίων, των 

Καλυβών, του Ρεθύμνου, του Πάνορμου, του Τυμπακίου, των Ανωγείων, του Ηρακλείου, της 

Χερσονήσου, του Αγίου Νικολάου, της Ιεράπετρας, της Σητείας, κ.λπ.. 

 

Οι δήμοι και κοινότητες της περιφέρειας που δεν εξυπηρετούνται από κάποια μονάδα επεξεργασίας 

λυμάτων δεν διαθέτουν και τα ανάλογα δίκτυα αποχέτευσης των λυμάτων τους. Η διάθεσή τους 
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γίνεται κυρίως σε απορροφητικούς βόθρους και σε πολύ μικρό ποσοστό σε σηπτικούς, με τα γνωστά 

επιβαρυντικά για το περιβάλλον επακόλουθα. 

Εντούτοις, θέματα περιβαλλοντικού προβληματισμού προκύπτουν τόσο εξαιτίας του υφιστάμενου 

δικτύου αποχέτευσης όσο και εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεση των λυμάτων. 

5.2.3.4. Λοιπές υποδομές 

Η Κρήτη αποτελεί αυτόνομη διοικητική και υγειονομική περιφέρεια. Στον τομέα της υγείας το 

σύνολο των Νομαρχιακών Νοσοκομείων της Περιφέρειας, καθώς και ένα μεγάλο πλήθος από 

αγροτικά ιατρεία, κέντρα υγείας και ιδιωτικές κλινικές συνθέτουν ένα ικανοποιητικό ιστό που 

εξασφαλίζει επαρκή υποστήριξη από πλευράς πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης. 

 

Στον τομέα της Πρόνοιας στην Περιφέρεια Κρήτης υπάρχουν πλήθος δημόσιων και ιδιωτικών 

παιδικών σταθμών καθώς και Κέντρα Γεροντικής Στέγης κατά το πρότυπο των Κέντρων Ανοικτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.). Σημαντικός ρόλος είναι και αυτός των Κέντρων Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιων (Κ.Δ.Α.Π.). 

 

Σε ολόκληρη την Κρήτη υπάρχουν τα παρακάτω θεραπευτήρια και η κατανομή τους κατά νομική 

μορφή παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 5-10: Θεραπευτήρια εντός της Περιφέρειας Κρήτης 

 Σύνολο (1) Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου (2) 

Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου 

Ιδιωτικές 
κλινικές Κέντρα Υγείας 

Γεωγραφικό 

διαμέρισμα 

Αριθμός 
νοσοκομείων 
και κλινικών 

Αριθμός 

κλινών 

Αριθμός 

νοσοκομείων 

Αριθμός 

κλινών 

Αριθμός 

νοσοκομείων 

Αριθμός 

κλινών 

Αριθμός 

κλινικών 

Αριθμός 

κλινών 

Αριθμός 

Κέντρων 

Υγείας 

Αριθμός 

κλινών 

Σύνολο 337 51500 140 35730 5 629 192 15141 180 1104 

Γενικά 179 33321 110 25556 1 333 68 7432 0 0 

Ειδικά 136 16746 30 10174 4 296 102 6276 0 0 

Mικτά 22 1433 0 0 0 0 22 1433 0 0 

ΚΡΗΤΗ 20 3010 9 2449 0 0 11 561 14 99 

Γενικά 13 2344 8 1999 0 0 5 345   

Ειδικά 5 570 1 450 0 0 4 120   

Mικτά 2 96 0 0 0 0 2 96   

(1) Δεν περιλαμβάνονται τα Στρατιωτικά Θεραπευτήρια και οι κλίνες τους. 
(2) Περιλαμβάνονται τα νοσοκομεία αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(ΝΠΔΔ,σύμφωνα με το Ν.Δ.2592/1953), Δικαιοσύνης και Εσωτερικών,καθώς και τα νοσοκομεία των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου: ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ, ΜΤΣ και Πανεπιστημίων. 

 

Τέλος, το επίπεδο εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης είναι ήδη αναπτυγμένο, ενώ ταυτόχρονα 

συνεχώς εξελίσσεται. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των 

Κρητικών, προάγει το επίπεδο της παραγωγικότητας τους και των δυνατοτήτων-δεξιοτήτων τους. 
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Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο λόγος μαθητές/καθηγητές είναι σχεδόν ο ίδιος 

με εκείνον της χώρας. 

Στην Κρήτη λειτουργούν τα παρακάτω Ανώτατα Ιδρύματα Εκπαίδευσης
64

: 

• Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης με έτος ίδρυσης το 1973. Η λειτουργία του ξεκίνησε από το 

ακαδημαϊκό έτος 1977 – 78 και η έδρα του βρίσκεται στο Ρέθυμνο. Στο Ηράκλειο λειτουργεί 

η Σχολή Θετικών Επιστημών που περιλαμβάνει τα τμήματα Βιολογίας, Χημείας, Επιστήμης 

Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Μαθηματικών κι Φυσικής, ενώ η Σχολή 

Επιστημών Υγείας περιλαμβάνει το Τμήμα Ιατρικής.  

• Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. 

Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που ιδρύθηκε το 1983, περιλαμβάνει τέσσερις σχολές (Σχολή Τεχνολογικών 

Εφαρμογών, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, 

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας) και διαθέτει παραρτήματα σε Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, 

Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία για τα Τμήματα που λειτουργούν στην εκάστοτε πόλη. 

• Πολυτεχνείο Κρήτης. 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι το δεύτερο μεγαλύτερο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας. 

Ιδρύθηκε το 1977 και άρχισε να λειτουργεί το 1984. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη 

σύγχρονων ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν σε άλλα ιδρύματα, η ανάπτυξη της έρευνας σε 

προηγμένες τεχνολογίες, καθώς και η στενή συνεργασία με τις βιομηχανικές και τις 

υπόλοιπες παραγωγικές μονάδες της χώρας.  

• Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε. - FORTH).  

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και τα πιο άρτια 

οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Λειτουργεί κάτω 

από την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και αποτελείται από επτά ερευνητικά ινστιτούτα που λειτουργούν σε κομβικά 

σημεία της Ελληνικής Περιφέρειας, ένα από αυτά αποτελεί και την έδρα του βρίσκεται στο 

Ηράκλειο της Κρήτης. 

 

Εκτός των παραπάνω σχολών στην Περιφέρεια λειτουργεί η Ανώτερη Σχολή Τουριστικών 

Επαγγελμάτων με έδρα το Ηράκλειο και υπάγεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). 

Τέλος, λειτουργούν ακόμη δημόσια ΙΕΚ και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ινστιτούτα65
. 

 

5.2.4. Διαχείριση στερεών αποβλήτων  

Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τα έργα διαχείρισης των ΑΣΑ στην 

Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί με αναφορά των εν λόγω έργων ανά Νομό.  

 
64 Πηγή: Κ. Ι. Φαλιάγκας, ‘Χωροθέτηση Βιοτεχνικού Πάρκου Ηρακλείου Κρήτης’, Διπλωματική Εργασία, Τομέας 

Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, Οκτώβριος 
2009. 

65 Πηγή: Ιστοσελίδες T.E.I. Κρήτης, Ε.Τ.Ε.Π. Κρήτης και Ι.Τ.Ε. 



ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) 

Ιούνιος 2016 Σελίδα | 178 

Π.Ε. Ηρακλείου 

Η διαχείριση των ΑΣΑ στην Π.Ε. Ηρακλείου βασίζεται στη λειτουργία των εξής εγκαταστάσεων:  

(α) Μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων Ηρακλείου 

(β) Κέντρο Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου 

(γ) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ηρακλείου  

(δ) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Μοιρών (χρίζει επισκευών) 

(ε) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ζαρού (χρίζει επισκευών) 

(στ) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Πέρα Γαλήνων 

(ζ) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Χερσονήσου 

(η) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Καζαντζάκη 

Π.Ε. Λασιθίου 

Η διαχείριση των ΑΣΑ στην Π.Ε. Λασιθίου βασίζεται στη λειτουργία των εξής εγκαταστάσεων: 

(α) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αγίου Νικολάου 

(β) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Σητείας 

(γ) Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) Σητείας 

(δ) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ιεράπετρας (χρίζει επισκευών) 

(ε) Τα ανακυκλώσιμα πάνε στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου  

Επίσης στην Ιεράπετρα έχει αδειοδοτηθεί μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. 

Π.Ε. Ρεθύμνου 

Η διαχείριση των ΑΣΑ στην Π.Ε. Ρεθύμνου βασίζεται στη λειτουργία των εξής υποδομών:  

(α) το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Αμαρίου, στη θέση Κουλέ Μασχαλιά, Δ.Δ. 

Καλογέρου, Δ. Σιβρίτου και  

(β) Τα ανακυκλώσιμα πάνε στο ΕΜΑΚ της ΔΕΔΙΣΑ 

Π.Ε. Χανίων 

Η διαχείριση των ΑΣΑ στην Π.Ε. Χανίων βασίζεται στη λειτουργία των εξής εγκαταστάσεων:  

(α) το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων, 

(β) το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ακρωτηρίου, ο οποίος βρίσκεται εντός του 

ίδιου γηπέδου με το ΕΜΑΚ Χανίων στη θέση Κορακιά στο Δ. Ακρωτηρίου, 

 

Αναλυτικά στοιχεία παραθέτονται στα εγκεκριμένα ΤΣΔΑ των Δήμων. 

 

5.2.5. Πολιτιστική κληρονομιά 

Η Περιφέρεια Κρήτης χαρακτηρίζεται από την παρουσία σημαντικότατων αρχαιολογικών μνημείων 

και ευρημάτων της προϊστορικής, κλασικής, βυζαντινής και νεότερης περιόδου, τα οποία 

συμβάλλουν στην προσέλκυση επισκεπτών καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 

Για τη διατήρηση, προστασία και τη φύλαξη των αρχαιοτήτων, την επιστημονική έρευνα, την 

αποκάλυψη, τη διατήρηση, τη συντήρηση, την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και την έκθεσή τους στα 

Μουσεία, είναι υπεύθυνες οι αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων. Οι Εφορείες Προϊστορικών και 
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Κλασικών Αρχαιοτήτων καθώς και οι Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που δραστηριοποιούνται 

στην Περιφέρεια Κρήτης αποτελούν Περιφερειακές Υπηρεσιακές Μονάδες που υπάγονται στη Γενική 

Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 5-11: Εφορείες Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην 
Περιφέρεια Κρήτης

66 

Ονομασία Έδρα Περιοχή αρμοδιότητας 

ΚΓ΄ΕΠΚΑ Ηράκλειο Π.Ε. Ηρακλείου 

ΚΔ΄ΕΠΚΑ Άγιο Νικόλαο Π.Ε. Λασιθίου 

ΚΕ΄ΕΠΚΑ Χανιά Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου 

13η ΕΒΑ Ηράκλειο Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου 

28η ΕΒΑ Ρέθυμνο Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου 

ΕΠΚΑ: Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
ΕΒΑ: Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τους αρχαιολογικούς χώρους-μνημεία που 

εντοπίζονται στην Περιφέρεια Κρήτης, βάσει του Διαρκή Καταλόγου των Αρχαιολογικών Χώρων και 

Μνημείων της Ελλάδος.  

Ο Διαρκής Κατάλογος των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος
67 συντάσσεται και 

εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 

από το 1993 και συγκεντρώνει τις κηρύξεις που προστατεύουν τα ακίνητα μνημεία, τους 

αρχαιολογικούς χώρους και τους ιστορικούς τόπους της Ελλάδας, από το 1921 μέχρι και σήμερα. 

Σημειώνεται ότι στον Κατάλογο περιλαμβάνονται μόνο τα μνημεία για τα οποία υπήρξε ανάγκη 

κήρυξης, ώστε είτε να χαρακτηρισθούν ως προστατευόμενα (νεώτερα μνημεία) είτε να 

οριοθετηθούν ζώνες προστασίας (προϊστορικά, κλασικά, βυζαντινά και μεταβυζαντινά) είτε να λυθεί 

οποιαδήποτε αμφισβήτηση για την υπαγωγή τους στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου (κυρίως 

στην περίπτωση των μεταβυζαντινών μνημείων). 

 

Ο Κατάλογος περιλαμβάνει τα μνημεία που έχουν κηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Τουρισμού. Ο κατάλογος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Νομική ισχύ έχει μόνο το κείμενο, όπως αυτό 

δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Διευκρινίζεται ότι βάσει του Νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των 

Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» η προστασία των μνημείων και των χώρων 

που χρονολογούνται μέχρι το 1830 είναι αυτόματη, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση διοικητικής 

πράξης. 

 

 

 
66 Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=11 
67 Πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php 

http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=11
http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php
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5.3. ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 

Στον πίνακα δίνονται κάποιοι βασικοί περιβαλλοντικοί δείκτες, οι οποίοι συνοψίζουν την κατάσταση 

του περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Κρήτης. 

 

Πίνακας 5-12: Περιβαλλοντικοί δείκτες Περιφέρειας Κρήτης 

Δείκτης Τιμή Πηγή 

Περιοχές 
NATURA 

αριθμός 53 

ΥΠΕΚΑ (2016) έκταση (km
2) 3.783,16 

κάλυψη 
περιφέρειας 45,35% 

Δασικές εκτάσεις 
Έκταση (km

2) 2.250,8 
ΕΛ.ΣΤΑΤ (2000) κάλυψη  

περιφέρειας 27,08% 

Εκτάσεις 
αγροτικής γης 

Έκταση (km
2) 5.947,4 

ΕΛ.ΣΤΑΤ (2000) κάλυψη  
περιφέρειας 71,54% 

Διαχείριση 
ρυπασμένων 

περιοχών 
Αριθμός ΧΑΔΑ Ενεργοί 0 Δ/νση ΠΕ.ΧΩ Περιφέρειας Κρήτης 

Παραγωγή 
αστικών 

Αποβλήτων  

kg/ κάτοικο/ 
ημέρα 

1,67 (2011) 
1,61 (2015) 

Στοιχεία απο Δήμους (2016) 
tn/ κάτοικο/ 

έτος 
610 (2011) 
588 (2015) 

tn/έτος 384.696 (2011) 
366.248 (2015) Στοιχεία απο Δήμους (2016) 

Εκτροπή 
βιοαποδομήσιμου κλάσματος από 

τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ 

% της παραγωγής των 
ΒΑΑ προς ταφή >80% Στοιχεία από τον  

επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ Κρήτης 

Ανακύκλωση/ 
ανάκτηση αποβλήτων 

ανακύκλωση 
επί του συνόλου της 
ποσότητας ΑΣΑ που 

παράγονται 

1% - 10% 

Στοιχεία απο ΤΣΔΑ Δήμων (2016) 
ανακύκλωση και 

ανάκτηση 
επί του συνόλου της 

ποσότητας  
αποβλήτων συσκευασίας 

που 
παράγονται 

5% - 25% 

Χρήση υδάτινων πόρων ζήτηση ετησίως  
σε hm

3 372,5 ΥΠΕΧΩΔΕ, Εφαρμογή άρθρου 5 
Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 

Επεξεργασία  
αστικών λυμάτων Εν λειτουργία ΕΕΛ 20 ΥΠΕΚΑ (2016) 

Πληθυσμιακά δεδομένα 

Πραγματικοί κάτοικοι 623.065 ΕΛ.ΣΤΑΤ (2011) 

Μεταβολή απο το 2001 4,8% ΕΛ.ΣΤΑΤ (2011) 

Κάτοικοι ανά km
2 72,07 ΕΛ.ΣΤΑΤ (2011) 
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6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

6.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ  

6.1.1. Εθνική Νομοθεσία και θεσμοθετημένοι στόχοι 

6.1.1.1. Νόμος 4042/2012, ΦΕΚ 24Α/2012 13.02.2012 

«Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο 

παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»  

 

Με τον εν λόγω νόμο ενσωματώνεται στην εθνική μας νομοθεσία η Οδηγία 98/2008/ΕΚ. Όπως 

προαναφέρθηκε, θεσπίζει την ιεραρχία δράσεων για το σχεδιασμό της διαχείρισης των 

απορριμμάτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, διάθεση), προβλέπει τη 

θέσπιση στόχων πρόληψης της παραγωγής των απορριμμάτων μέχρι το 2014 επιβάλλοντας πλέον 

ειδικό πρόστιμο ταφής. Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 43 οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που 

διαθέτουν σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής τα απόβλητα που κατατάσσονται στους παρακάτω κωδικούς 

ΕΚΑ 20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07 17 01, 17 02, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 

06, 17 09 04, χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας επιβαρύνονται από 1/1/2014
68 με 35 

ευρώ ανά τόνο, ποσό που θα αυξάνεται ετησίως 5 ευρώ έως του ποσού των 60 ευρώ. 

 

Επίσης προβλέπει τη χωριστή συλλογή υλικών όπως τουλάχιστον το χαρτί, μέταλλα, πλαστικό, γυαλί 

από το 2015 και αναφέρει ότι έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την 

ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το 

γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης προέλευσης στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά 

είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ’ ελάχιστον στο 50% ως 

προς το συνολικό βάρος.  

 

Ειδικά για τα βιοαπόβλητα, με το Άρθρο 41, έως το 2015, αναφέρει ότι το ποσοστό χωριστής 

συλλογής των βιολογικών αποβλήτων πρέπει να ανέλθει, κατ’ ελάχιστον στο 5% του συνολικού 

βάρους των βιολογικών αποβλήτων και έως το 2020, κατ’ ελάχιστον, στο 10% του συνολικού βάρους 

των βιολογικών αποβλήτων.  

 

Οι στόχοι αυτοί βέβαια, αναπροσαρμόστηκαν από το νέο ΕΣΔΑ (2015), όπως παρουσιάζεται σε 

επόμενη παράγραφο. 

 

6.1.1.2. ΚΥΑ 29407/3508, ΦΕΚ 1572Β/2002 16.12.2002  

«Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων»  

 
68 μεταφέρθηκε για 1/1/2016 
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Με την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η κοινοτική Οδηγία 

99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων («περί υγειονομικής 

ταφής αποβλήτων»), η οποία: 

 

 δεσμεύει την χώρα σε άμεση εισαγωγή τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων, 

 θέτει αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α., 

 εισάγει σημαντικές αλλαγές στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

 απαιτεί σημαντική αναβάθμιση και μετασχηματισμό των φορέων διαχείρισης, 

 απαιτεί αλλαγές στην διαδικασία σχεδιασμού και αδειοδότησης των έργων 

 

Οι απαιτήσεις αυτές, ουσιαστικά οδηγούν στο να κατασκευάζονται όσο το δυνατόν λιγότεροι και πιο 

ελεγχόμενοι ΧΥΤΑ., να λειτουργούν με πολύ υψηλά πρότυπα (standards) και σταδιακά, όπου είναι 

δυνατό, να μετατρέπονται σε ΧΥΤΥ. Οι πλέον ουσιαστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν για την 

Ελλάδα περιλαμβάνουν: 

 

1. Την υλοποίηση προγραμμάτων επεξεργασίας αποβλήτων, με την έννοια που αποδίδεται στον όρο 

από την αντίστοιχη ΚΥΑ (Η.Π. 29407/3508), σε όλα τα απόβλητα πριν αυτά οδηγηθούν προς 

υγειονομική ταφή. Ειδικότερα στο άρθρο 7 αναφέρεται ότι σε χώρους ταφής οδηγούνται προς 

διάθεση μόνο τα απόβλητα που έχουν υποστεί επεξεργασία. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλους 

τους νέους χώρους ταφής, ενώ για τους υφιστάμενους δίνει περιθώριο 2 ετών. Σημειώνεται ότι ως 

υφιστάμενοι θεωρούνται αυτοί που λειτουργούσαν πριν την έκδοση της ΚΥΑ η αυτοί για τους 

οποίους έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας. Με βάση τον ορισμό που δίνεται στην «επεξεργασία» των 

αστικών στερεών αποβλήτων, αυτή μπορεί να περιλαμβάνει: 

 

• Τη διαλογή υλικών στην πηγή (συσκευασιών, οργανικών, πράσινων, επικίνδυνων οικιακών 

κλπ) καθώς μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, περιορίζει τον όγκο ή και τις 

επικίνδυνες ιδιότητες αυτών και βελτιώνει την ανάκτηση χρήσιμων υλικών 

• Τη μηχανική διαλογή (ακριβώς για τους ίδιους λόγους) 

• Τη μεταφόρτωση και τη δεματοποίηση (μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά, περιορίζει τον όγκο 

και διευκολύνει την διακίνηση) 

• Τις τεχνολογίες θερμικής, φυσικής, χημικής και βιολογικής επεξεργασίας και οι συνδυασμοί 

τους 

 

2. Τη δέσμευση για μία μέγιστη ποσότητα Β.Α.Α. που επιτρέπεται να οδηγείται σε χώρους ταφής. Οι 

στόχοι που θέτει η ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 είναι : 

 

• Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2010, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για 

χώρους ταφής πρέπει να μειωθούν στο 75% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των 

βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 

• Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2013, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για 

χώρους ταφής πρέπει να μειωθούν στο 50% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των 

βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 
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• Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2020, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για 

χώρους ταφής πρέπει να μειωθούν στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των 

βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 

 

Τα μέτρα για την επίτευξη των προηγούμενων στόχων αναφέρονται κυρίως στην προώθηση της 

αξιοποίησης των αποβλήτων και ειδικότερα στην ανακύκλωση, λιπασματοποίηση ή παραγωγή 

βιομεθανίου ή ανάκτηση υλικών/ ενέργειας (άρθρο 21 Παράρτημα IV.Β της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727). 

 

3. Τις αλλαγές που προβλέπονται όσον αφορά στον σχεδιασμό, στην κατασκευή, στην αδειοδότηση 

και στην λειτουργία των ΧΥΤΑ. 

 

4. Τις αλλαγές στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η τιμή που θα χρεώνει ο φορέας εκμετάλλευσης ΧΥΤΑ για την εναπόθεση των 

αποβλήτων, πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τα κόστη κατασκευής και λειτουργίας και: 

• Το κόστος της χρηματοοικονομικής ή ισοδύναμης εγγύησης, προκειμένου να 

εξασφαλίζονται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της άδειας και η τήρηση των διαδικασιών 

της παύσης λειτουργίας 

• Το κόστος της μετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΑ για μια περίοδο τουλάχιστον 30 ετών 

 

6.1.1.3. ΚΥΑ 50910/2727, ΦΕΚ 1909Β/22-12-03 

«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων/ Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 

Διαχείρισης» 

 

Με την παραπάνω Κοινή Υπουργική απόφαση ενσωματώθηκε η βασική Κοινοτική Νομοθεσία που 

αφορά στα στερεά απόβλητα, όπως αυτή εκφράζεται από την οδηγία 75/442/ΕΟΚ όπως τελικά 

κωδικοποιήθηκε με την 2008/98/ΕΚ. Ειδικότερα, τίθενται οι στόχοι και οι αρχές που πρέπει να 

ισχύουν σε επίπεδο χώρας και δίνονται οι γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των 

στερεών αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, εξειδικεύεται η εθνική στρατηγική για τα στερεά απόβλητα 

η οποία στοχεύει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση 

αυτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων διέπεται από τις ακόλουθες 

αρχές: 

α)   Την αρχή της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 

 

β) Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», με έμφαση στην ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων 

γ) Την αρχή της εγγύτητας σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται τα απόβλητα, κατά το δυνατόν, να 

οδηγούνται σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή/και διάθεσης, 

με κύριο κριτήριο το περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό της διαχείρισης 

 

Εξάλλου, στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), ο οποίος καταρτίζεται στο 

πλαίσιο της προαναφερθείσας ΚΥΑ, ιεραρχούνται τα παραπάνω ως ακολούθως: 
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1. Πρόληψη ή μείωση της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση) καθώς και μείωση της 

περιεκτικότητας αυτών σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση). 

2. Αξιοποίηση των υλικών που προέρχονται από τα απόβλητα με τη μεγιστοποίηση της 

ανακύκλωσης και την ανάκτηση προϊόντων και ενέργειας. 

3. Τελική διάθεση των αποβλήτων, που δεν υπόκεινται σε διεργασίες αξιοποίησης και των 

υπολειμμάτων της επεξεργασίας των αποβλήτων, κατά τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό, 

στοχεύοντας στην αειφορία. 

 

Επίσης, επαναλαμβάνονται οι εθνικοί στόχοι για την μέγιστη ποσότητα Β.Α.Α. που επιτρέπεται να 

οδηγείται σε χώρους ταφής., όπως αυτοί αναφέρονται και στην ΚΥΑ 29407/3508 

 

6.1.1.4. Νόμος 2939/2001, ΦΕΚ 179Α/2001 

«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού 

Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 9268/469/2007 και τον Ν. 3854/2010 

 

Ο νόμος αυτός διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και 

άλλων προϊόντων. Με τον νόμο αυτόν, ενσωματώνεται η οδηγία 94/62/ΕΚ69 στο Εθνικό Δίκαιο, και 

καθορίζεται το πλαίσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης/ επαναχρησιμοποίησης/ 

αξιοποίησης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (μπαταρίες, ηλεκτρονικά κ.α.), θέτοντας 

συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και χρονικά όρια πραγματοποίησής τους. Ειδικά, τα σχετικά 

Προεδρικά Διατάγματα καθορίζουν τους επιμέρους όρους και στόχους για τη διαχείριση των 

ξεχωριστών ρευμάτων. Αναφορικά με τα υλικά συσκευασίας τα οποία συλλέγονται ξεχωριστά μέσω 

του προγράμματος διαλογής που οργανώνει και υλοποιεί ο αρμόδιος φορέας, έχουν τεθεί οι 

παρακάτω ποσοτικοί στόχοι: 

 

α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, πρέπει να αξιοποιείται ή να αποτεφρώνεται
70 σε 

εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας τουλάχιστον το 50 % κατά βάρος 

των αποβλήτων συσκευασίας, ενώ θα πρέπει η ανακύκλωση συσκευασιών να είναι μεταξύ 25% 

τουλάχιστον και 45% το πολύ, κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας, με ελάχιστο 

ποσοστό 15% κατά βάρος, για κάθε υλικό συσκευασίας. 

 

β) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, η αξιοποίηση ή αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις 

αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας θα πρέπει να είναι 60% τουλάχιστον κατά βάρος 

των αποβλήτων συσκευασίας, ενώ η ανακύκλωση συσκευασιών θα πρέπει να είναι μεταξύ 55% 

 
69 Η Οδηγία τροποποιήθηκε από την 2004/12/ΕΚ και η ενσωμάτωση των νέων στόχων στο Εθνικό δίκαιο 

πραγματοποιήθηκε με την Υ.Α. 9268/469/2007 «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και 
ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 
2939/01 (179/Α), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2004/12/ΕΚ για τις συσκευασίες» 

70 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (2015) η αποτέφρωση δεν είναι πλέον αποδεκτή μέθοδος 
επεξεργασίας 
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τουλάχιστον και 80% το πολύ, κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας, με επίτευξη 

των ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης: 

i) 60 %, κατά βάρος, για το γυαλί, 

ii) 60 %, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι, 

iii) 50 %, κατά βάρος, για τα μέταλλα, 

iv) 22,5 %, κατά βάρος, για τα πλαστικά
71

,  

v) 15 %, κατά βάρος, για το ξύλο. 

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι η έννοια «αξιοποίηση», σύμφωνα με την Ελληνική 

Νομοθεσία (Παράρτημα IV Β της KYA 50910/2727/2003) συμπεριλαμβάνει εργασίες ανακύκλωσης ή 

και ανάκτησης υλικών ή ενέργειας από τα απόβλητα.  Επιπλέον τονίζεται ότι, η έννοια «αξιοποίηση» 

στην Οδηγία 98/2008 έχει αντικατασταθεί με την έννοια «ανάκτηση».  

 

6.1.1.5. Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων - ΠΥΣ 49 της 15ης Δεκεμβρίου 2015 / (ΦΕΚ 
174Α) 

Σύμφωνα με την πρόσφατη αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΚΥΑ 

51373/4684/2015  - Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού 

Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων), οι γενικοί στόχοι είναι οι παρακάτω: 

 

1) Σταθεροποίηση παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα του 2011, με φθίνουσα τάση. 

2) Προτεραιότητα στην διαλογή αποβλήτων υλικών στην πηγή με σκοπό στην συνέχεια να 

οδηγηθούν σε – αποκεντρωμένες – υποδομές διαχείρισης, έναντι της διαχείρισής τους σε 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ.  

3) Ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου με τη προσθήκη του νέου δικτύου των Πράσινων Σημείων 

–ΚΑΕΣΔΙΠ σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων έως το 2020. 

4) Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιμων αποβλήτων που 

διατίθενται για υγειονομική ταφή. 

5) Ριζικός ανασχεδιασμός του υφιστάμενου σχεδιασμού υποδομών διαχείρισης, με στόχο τη 

ριζική αναβάθμιση της ανακύκλωσης και ανάκτησης με χωριστή συλλογή έως το 2020. 

6) Περαιτέρω αξιοποίηση δευτερογενών υλικών (κομπόστ /compost, κομπόστ τύπου Α) με 

εξασφάλιση αυστηρών ποιοτικών προδιαγραφών. 

7) Ανάκτηση ενέργειας  σε  συμπληρωματικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια άλλου 

είδους ανάκτησης 

8) Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης των 

αποβλήτων - Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων αποβλήτων έως το 2015, το οποίο 

θα είναι προσβάσιμο από όλους τους αρμόδιους φορείς. 

9) Αναμόρφωση κεντρικού μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης των 

αποβλήτων. 

 
71 λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά 
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10) Ανάπτυξη εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής για τα απόβλητα έως και το 2015, η οποία θα 

προκαθορίσει ομάδες-στόχους και θα αξιοποιήσει το σύνολο των προσβάσιμων τρόπων 

επικοινωνίας (π.χ. κοινωνικά μέσα δικτύωσης). 

11) Αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΕΣΔΑ) με γνώμονα το παρόν ΕΣΔΑ έως τον 

Φεβρουάριο 2016. Βασικά χαρακτηριστικά τους το μοντέλο αποκεντρωμένης διαχείρισης των 

αποβλήτων, με κεντρικό άξονα την πρόληψη –επαναχρησιμοποίηση αλλά και την οικονομική 

ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ίδιους πόρους, από την ανακύκλωση, σε άμεση 

συνεργασία με τους δημότες – ανακυκλωτές. 

12) Εκπόνηση και εφαρμογή τοπικών σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης από όλους τους 

Δήμους, το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο του 2015. 

13) Εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών αποβλήτων εντός του 2015 και λοιπών 

αποβλήτων έως το 2018. 

14) Ορθολογική διαχείριση των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων, με υποβολή των σχετικών 

προγραμμάτων/ σχεδίων συμμόρφωσης από τους υπόχρεους έως τα τέλη του πρώτου 

εξαμήνου του 2016. Κατόπιν έγκρισης των παραπάνω σχεδίων συμμόρφωσης η διαχείριση των 

αποβλήτων και η αποκατάσταση των χώρων αποθήκευσής τους θα ολοκληρωθεί βάσει 

αυστηρού χρονοδιαγράμματος μέχρι το τέλος 2016, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως κυρίως 

η επικινδυνότητα και η ποσότητα.  

15) Προτεραιότητα στην διαλογή υλικών στην πηγή μέσα από αποκεντρωμένες υποδομές, έναντι 

της ανάκτησης σε συγκεντρωτικές εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής σύμμεικτων ΑΣΑ 

16) Αποκατάσταση των κυριότερων ρυπασμένων χώρων διάθεσης αποβλήτων έως το 2020.  

 
Πιο συγκεκριμένα, για τα αστικά στερεά απόβλητα ορίζεται:  

Πίνακας 6-1: Ποσοτικοί στόχοι διαχείρισης ΑΣΑ. 

Ρεύμα αποβλήτου Έτος Περιγραφή στόχου 

Βιοαποδομήσιμα Αστικά 
Απόβλητα 2020 

Μείωση αποβλήτων που οδηγούνται σε 
υγειονομική ταφή στο 35% κ.β. σε σχέση με τα 
επίπεδα παραγωγής του 1997 (εκτιμάται σε 
περίπου 23,7% της τρέχουσας παραγωγής). 

Βιοαπόβλητα 

2015 
5% του συνολικού βάρους σε χωριστή συλλογή. 

2020 40% του συνολικού βάρους σε χωριστή 
συλλογή. 

Ανακυκλώσιμα υλικά 2015 

Καθιέρωση χωριστής συλλογής τουλάχιστον για 
τα ανακυκλώσιμα χαρτί, γυαλί, μέταλλα και  
πλαστικό. Η χωριστή συλλογή σε λιγότερα 
ρεύματα υλικών αποβλήτων μπορεί να γίνεται 
μόνο εφόσον αυτό τεκμηριώνεται από άποψη 
περιβαλλοντική, τεχνική και οικονομική. Για τα 
Πράσινα Σημεία τα ρεύματα αποβλήτων θα 
είναι περισσότερα. 



ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) 

Ιούνιος 2016  Σελίδα | 187 

Ρεύμα αποβλήτου  Έτος  Περιγραφή στόχου 

2020 
65% κ.β. προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και  ανακύκλωση  τουλάχιστον  για  χαρτί, 
μέταλλα, πλαστικό και γυαλί με προδιαλογή. 

2020 

75% κ.β. προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και  ανακύκλωση  τουλάχιστον  για  χαρτί, 
μέταλλα,  πλαστικό  και  γυαλί.  Παράλληλα  θα 
πρέπει να πληρούνται και επιμέρους στόχοι των 
υλικών (69%, 92%, 78% και 81% αντίστοιχα). 

Προετοιμασία προς 
επαναχρησιμοποίηση / 

ανακύκλωση με χωριστή συλλογή 
ανακυκλώσιμων ‐ βιοαποβλήτων 

2020  50% του συνόλου των ΑΣΑ, 

Ταφή σύμμεικτων ΑΣΑ  2020  Κατά μέγιστο 30% της τρέχουσας παραγωγής 

 

Στο  σημείο  αυτό  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  στον  ΕΣΔΑ  ανακυκλώσιμα  χαρτιά  θεωρούνται  τα  χαρτιά  ‐ 

χαρτόνια συσκευασίας και το έντυπο χαρτί.  

 

Επιπλέον,  ο  ΕΣΔΑ  ορίζει  ως  έτος  για  τον  προσδιορισμό  των  ποσοτήτων  απορριμμάτων  που  θα 

καταλήξουν σε ΧΥΤΑ, το 1997 και όχι το 1995.  

 

Αναφορικά με τα απόβλητα συσκευασίας, ο ΕΣΔΑ 2015 ορίζει τα κάτωθι όρια: 

 

Πίνακας 6‐2:  Στόχοι αποβλήτων συσκευασίας. 

Έως το 2020, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση:    

Xάρτινης συσκευασίας  92%  της παραγόμενης ποσότητας 

Έντυπου χαρτιού  70%  της παραγόμενης ποσότητας 

Πλαστικής συσκευασίας  70%  της παραγόμενης ποσότητας 

Μεταλλικής συσκευασίας  70%  της παραγόμενης ποσότητας 

Γυάλινης συσκευασίας  70%  της παραγόμενης ποσότητας 

Ξύλινης συσκευασίας  80%  της παραγόμενης ποσότητας 
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6.2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη διαχείριση των υπόλοιπων αποβλήτων περιλαμβάνει 

επιγραμματικά τα ακόλουθα νομοθετήματα: 

 

Πίνακας 6-3: Θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση λοιπών αποβλήτων 

Απόβλητο Νομοθεσία Περιγραφή 

Απόβλητα Φορητών 

Ηλεκτρικών Στηλών και 

Συσσωρευτών (ΦΗΣ & Σ) 

ΚΥΑ 
41624.2057.Ε103/2010 

(ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010). 

 

 Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

 Περιορισμοί διάθεσης στην αγορά 
 Πρόγραμμα εναλλακτικής Διαχείρισης 

Αποβλήτων ΦΗΣ & Σ 
 Εναρμόνιση με Οδηγίες 2006/66/ΕΚ, 

2008/103/ΕΚ 

Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 
493/2012 

Κανονισμός υπολογισμού της απόδοσης 
ανακύκλωσης των αποβλήτων ΦΗΣ & Σ 

Απόβλητα από 
Εκσκαφές, Κατασκευές 

και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

 

Ν. 4067/2012 (νέος 
οικοδομικός κανονισμός) 

Εφαρμογή Εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ σε όλες 
τις εργασίες δόμησης 

Ν. 4001/2001 (αρ. 181 ) 
και Ν. 4030/2001 (αρ. 40) 

Τα λατομεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
χώροι εγκατάστασης μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ 
και για την ανάκτηση ΑΕΚΚ με επίχωση. 

ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 

(ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-
2010). 

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 
Εξειδίκευση Όρων και Προϋποθέσεων – 
καθορισμός στόχων εναλλακτικής διαχείρισης 
Ο στόχος για το 2020 δεν διαφοροποιείται από τον 
αντίστοιχο του άρθρου 27, Ν.4042/2012 

ΚΥΑ 5328/122/2007 Προδιαγραφές αδρανών υλικών για χρήση σε 
δομικά έργα 

Απόβλητα Έλαια 

 

ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ Α 
64/2.3.04) 

 

 

«Αντικατάσταση της 98012/2001/ ΚΥΑ 
«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση 
των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’ 40)» 
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών 
Ελαίων» 

ΚΥΑ 13588/725/2006 Για το σύνολο των κατηγοριών ΑΛΕ, θεωρούμενων 
ως επικίνδυνα απόβλητα. Υπάρχουν δηλαδή ΑΛΕ 
που ανάλογα με την προέλευση και τις εργασίες 
διαχείρισης τους υπόκεινται στην εναλλακτική 
διαχείριση ή/και στις διατάξεις της εν λόγω ΚΥΑ. 

ΚΥΑ 7589/731/2000 Για ΑΛΕ που περιέχουν PCBs 
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Μεταχειρισμένα 
ελαστικά οχημάτων 

 

ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ Α 
75/5.3.04) 

«Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση 
των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. 
Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους» 

Οχήματα στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους  

(ΟΤΚΖ) 

 

ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ Α 
81/5.3.04) 

«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών 
τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών 
μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης 
Σεπτεμβρίου 2000» 

ΚΥΑ 
15540/548/Ε103/2012 

Τροποποίηση της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 18 
του ΠΔ 116/2004 σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2004/37/ΕΚ . 

Απόβλητα ειδών 
ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

 

ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ Α 
82/5.3.04) 

«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον 
περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά 
με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 
27ης Ιανουαρίου 2003» 
 

ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ Α 12/ 
3.2.06) 

«Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 
117/2004 (Α΄ 82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» 
του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003 

Υ.Α. 133480/2011 Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΒ του ΠΔ 117/2004 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι στόχοι που αναφέρονται στη νομοθεσία (και συνοψίζονται στον ΕΣΔΑ), 

σχετικά με τα υπόλοιπα  απόβλητα, αναφέρονται ακολούθως: 

 

1. Ιλύες Αστικού Τύπου 

• Ελαχιστοποίηση της διάθεσης σε ΧΥΤΑ. 

• Θέσπιση των ακόλουθων ποσοτικών στόχων στη διαχείριση ιλύος έως το 2020: 

 Εργασίες ανάκτησης 95% κ.β. επί της παραγόμενης ποσότητας. 

 Εργασίες διάθεσης 5% κ.β. επί της παραγόμενης ποσότητας. 

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών για την ανάκτηση της ιλύος. 

• Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση παραγωγών ιλύος αστικού τύπου, σχετικά με τις δυνατότητες 

ορθής διαχείρισης. 
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2. Γεωργοκτηνοτροφικά Απόβλητα 

• Πλήρης ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων γεωργοκτηνοτροφικής 

προέλευσης για την ανάκτηση επ’ ωφελεία της γεωργίας, την παραγωγή προϊόντων (π.χ. 

ζωοτροφών, κ.λπ.) ή την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο/ βιομάζα. 

• Χωριστή συλλογή και ανάκτηση των πλαστικών γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης με 

έμφαση στα πλαστικά θερμοκηπίου και τα απόβλητα συσκευασίας 

• Χωριστή συλλογή και κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας γεωργικών 

φαρμάκων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μέσω συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

• Πρόβλεψη για κίνητρο προδιαλογής πλαστικών/βιοαποδομήσιμων γεωργοκτηνοτροφικών 

αποβλήτων π.χ. με αντάλλαγμα οργανικά λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά. 

 

3. Βιομηχανικά Απόβλητα 

• Διασφάλιση ιχνηλασιμότητας παραγωγής και διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων 

• Διασφάλιση ορθολογικής διαχείρισης των παραγόμενων βιομηχανικών αποβλήτων 

στηριζόμενη στην ιεράρχηση των αποβλήτων και στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. 

• Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποβλήτων με σκοπό την προώθηση της συνέργειας 

μεταξύ των βιομηχανικών κλάδων για την ανάκτηση των βιομηχανικών αποβλήτων. 

• Οργάνωση και λειτουργία επαρκούς δικτύου υποδομών διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων 

κατά προτεραιότητα στους χώρους βιομηχανικής συγκέντρωσης 

• Ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια άλλου 

είδους ανάκτησης 

• Υλοποίηση συστηματικής έρευνας για αναβάθμιση των μεθόδων διαχείρισης των 

βιομηχανικών αποβλήτων και τεκμηρίωση της βέλτιστης επιλογής από τις βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις των εργασιών ανάκτησης ή και διάθεσης.  

• Ανάπτυξη συνεργασιών με Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα για ανάπτυξη νέων 

υλικών και τεχνολογιών προς την κατεύθυνση της ανάκτησης. 

 

4. Απόβλητα από εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης/συνάθροισης κοινού κ.λπ. 

• Καθιέρωση χωριστής συλλογής για τα μέταλλα, το χαρτί, το πλαστικό και το γυαλί που 

υπάγονται στις κατηγορίες ΕΚΑ 15 και 20 σε όλους τους χώρους εργασίας και εξυπηρέτησης 

κοινού 

• Καθιέρωση χωριστής συλλογής του οργανικού κλάσματος (καφέ κάδος) ως διακριτού 

ρεύματος. 

• Διαχείριση των τυχόν άλλων ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται, και εντάσσονται στην 

εναλλακτική διαχείριση, ως διακριτών ρευμάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. 

• Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού και λοιπών εμπλεκόμενων, 

σχετικά με τα οφέλη της πρόληψης και ανάκτησης των αποβλήτων. 

 

5. Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) 

• Οργάνωση και λειτουργία δικτύων διαχείρισης των ΑΥΜ εντός και εκτός των ΥΜ.  

• Υλοποίηση έργων υποδομής. 
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• Επέκταση εφαρμογής των προγραμμάτων χωριστής συλλογής σε όλες τις δραστηριότητες 

από τις οποίες παράγονται ΑΥΜ, όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία. 

 

6. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

• Ενίσχυση συλλογής ΑΗΗΕ με τη συμμετοχή και των Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ. 

• Επίτευξη υψηλών στόχων χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ, κυρίως και κατά προτεραιότητα σε 

απόβλητα εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας (ψύξης και κατάψυξης), λαμπτήρων 

φθορισμού, φωτοβολταϊκών πλαισίων και εξοπλισμού μικρού μεγέθους (κατηγορίες 5 & 6 

του Παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2012/19/ΕΕ). 

• Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων 

των συναρμολογούμενων μερών και των αναλώσιμων, όπου ενδείκνυται. 

• Οι ποσοτικοί στόχοι σχετικά με τη διαχείριση των ΑΗΗΕ αναφορικά με τη συλλογή είναι: 

 Μέχρι το τέλος του 2015, ο ποσοτικός στόχος συλλογής για τα ΑΗΗΕ οικιακής 

προέλευσης διαμορφώνεται, ανάλογα με το ποια είναι η μεγαλύτερη ποσότητα από τις 

παρακάτω, είτε σε 4 kg/κάτοικο ετησίως, είτε σε ποσότητα ίση με το μέσο ετήσιο βάρος 

των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία. 

 Από το 2016 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45% και υπολογίζεται βάσει του 

συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ, τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος, εκφράζεται 

δε ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά 

τα τρία προηγούμενα έτη στη χώρα. 

 Από το 2019 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 65% του μέσου ετήσιου βάρους 

των ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά την προηγούμενη τριετία ή εναλλακτικά στο 

85% των ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος. 

• Προώθηση της επεξεργασίας του ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού ΑΗΗΕ για την ανάκτηση 

υλικών και ενέργειας. 

 

7. Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) 

• Επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του συστήματος σε νησιωτικές περιοχές. 

• Επέκταση του δικτύου ανάκτησης σε επιχειρήσεις – παραγωγούς μερών οχημάτων 

(συνεργεία, μάντρες μεταχειρισμένων και ανταλλακτικών) 

• Επεξεργασία του ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού των ΟΤΚΖ για την ανάκτηση υλικών και 

ενέργειας. 

• Αύξηση της ανακύκλωσης των πλαστικών τμημάτων των ΟΤΚΖ. 

• Το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί οι ακόλουθοι 

ποσοτικοί στόχοι: 

 επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση σε ποσοστό 95% 

 επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό 85%. 

 

8.  Απόβλητα Έλαια (ΑΕ) 

• Περαιτέρω προώθηση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων ελαίων από μεγάλους 

οργανισμούς, βιομηχανίες και κυρίως τα πλοία. 

• Ενίσχυση ελέγχων για την αποφυγή ανάμιξης αποβλήτων ελαίων με πετρελαιοειδή 

κατάλοιπα. 
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• Άρση τυχόν περιορισμών για την αγορά αναγεννημένων λιπαντικών ελαίων. 

• Οι ποσοτικοί στόχοι του ΠΔ 82/2004, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων ελαίων, 

χρήζουν αναθεώρησης με σκοπό την αύξηση των συλλεγόμενων αποβλήτων ελαίων, καθώς 

και του ποσοστού αναγέννησης. 

 

9.  Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

α) Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών: 

• Ενίσχυση της συλλογής των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ με τη συμμετοχή και των Πράσινων 

Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ. 

• Παρακολούθηση της εφαρμογής των απαγορεύσεων κυκλοφορίας στην αγορά φορητών 

ΗΣ&Σ, με συγκέντρωση σε υδράργυρο και κάδμιο πάνω από τα όρια που καθορίζονται στην 

κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

• Ποσοτικός στόχος συλλογής: μέχρι 26-9-2016, συλλογή τουλάχιστον του 45% κ.β., 

εκφραζόμενο ως προς τις ποσότητες φορητών ΗΣ&Σ που κυκλοφορούν στην αγορά (μέσος 

όρος της τελευταίας τριετίας). 

 

β) Απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας: 

• Συλλογή του συνόλου (100%)των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας. 

 

γ) Οι ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης είναι οι ακόλουθες: 

 ανακύκλωση του 65% κατά μέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών μολύβδου−οξέος, 

συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου μολύβδου στον υψηλότερο 

δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες. 

 ανακύκλωση του 75% κατά μέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών νικελίου−καδμίου, 

συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου καδμίου στον υψηλότερο 

δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες, και 

 ανακύκλωση του 50% κατά μέσο βάρος των άλλων ΗΣ και συσσωρευτών. 

 

10. Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων 

• Ανάπτυξη αγορών ανακτώμενων υλικών από την επεξεργασία μεταχειρισμένων ελαστικών. 

• Οι στόχοι του ΠΔ 109/2004 χρήζουν αναθεώρησης (αύξηση στόχων) και το πεδίο εφαρμογής 

του εν λόγω ΠΔ χρήζει επέκτασης, προκειμένου να συμπεριληφθούν και άλλες κατηγορίες 

ελαστικών. 

 

11. Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

• Πανελλαδική κάλυψη από τα ΣΕΔ των ΑΕΚΚ. 

• Εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στα δημόσια και ιδιωτικά έργα, με την 

προσαρμογή της σχετικής νομοθεσίας ή της διαδικασίας όπου απαιτείται. 

• Εξορθολογισμός της λειτουργίας των ΣΕΔ και αναπροσαρμογή των χρηματικών εισφορών. 

• Χωριστή συλλογή για τα απόβλητα εκσκαφών και ορθολογική διαχείρισή τους, τα οποία 

εξαιρούνται από τους στόχους των ΑΕΚΚ, καθώς και για την περίσσεια σκυροδέματος που 

προκύπτει κατά τα έργα κατασκευών. Ειδικότερα η περίσσεια των αποβλήτων εκσκαφών 

που προέρχονται από τα δημόσια έργα θα πρέπει να συλλέγεται διακριτά από τυχόν υλικά 
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καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ, και οι όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση αυτών να 

περιλαμβάνεται στην ΑΕΠΟ του έργου και στην σύμβαση με τον ανάδοχο. Τα παραπάνω θα 

πρέπει να συμπεριληφθούν σε όλα τα στάδια υλοποίησης των δημοσίων έργων, όπως 

προκήρυξη, συμβάσεις κλπ. 

• Ανάπτυξη αγορών για τα δευτερογενή υλικά της επεξεργασίας ΑΕΚΚ. 

• Οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται αφορούν το ποσοστό των παραγόμενων ΑΕΚΚ που 

οδηγούνται προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση και 

είναι οι εξής: 

 Τουλάχιστον 50% κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ έως το τέλος του 2015. 

 Τουλάχιστον 70% κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ έως το τέλος του 2020. 

• Για τη συλλογή αποβλήτων εκσκαφών θα πρέπει να υπάρξει υποχρεωτική διαλογή και 

μεταφορά (με αντίστοιχη τιμολόγηση) στα δημόσια έργα.  

• Να θεσπιστούν κίνητρα για τα ιδιωτικά έργα. 

 

12. Μικρές Ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ) 

• Χωριστή συλλογή των ΜΠΕΑ. 

• Προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού (άμεση εφαρμογή). 
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6.3. ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΑ  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι επικαιροποιημένοι στόχοι εκτροπής και ανακύκλωσης των 

ΑΣΑ, που θα πρέπει να πετυχαίνει η Περιφέρεια, σύμφωνα με τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας. 

Οι εν λόγω στόχοι, θα αποτελέσουν την βάση των δράσεων που θα διαμορφωθούν σε επόμενο 

κεφάλαιο.  

 

6.3.1. Στόχοι Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

Οι γενικοί στόχοι που θέτει η κείμενη νομοθεσία είναι: 

 

 Εδραίωση ξεχωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού και 

μετάλλου τουλάχιστον μέχρι το 2015. 

 Διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση συσκευασιών από 70% έως 92% των παραγόμενων 

ποσοτήτων, ανάλογα με το υλικό.  

 Διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση του έντυπου χαρτιού 70% των παραγόμενων 

ποσοτήτων.  

2. Συνολική διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση 65% (τουλάχιστον) των ανακυκλώσιμων ΑΣΑ 

μέχρι το 2020. 

 

Τονίζεται ότι: 

 
4. Τα ανακυκλώσιμα, αποτελούν περίπου το 44% των ΑΣΑ 
5. Οι συσκευασίες, αποτελούν περίπου το 27% των ΑΣΑ 
6. Το έντυπο χαρτί αποτελεί περίπου το 7% των ΑΣΑ 

 

6.3.2. Στόχοι Διαλογής Βιοαποβλήτων 

Επιπλέον για τα βιοαπόβλητα στον ΕΣΔΑ τίθεται έως το 2020, ποσοστό χωριστής συλλογής των 

βιολογικών αποβλήτων κατ’ ελάχιστον 40% του συνολικού βάρους των παραγόμενων βιολογικών 

αποβλήτων. Οι εν λόγω ποσοτικοποιημένοι στόχοι, θα αποτελέσουν την βάση του γενικού 

στρατηγικού σχεδίου αλλά και των προτάσεων διαχείρισης που θα διαμορφωθούν σε επόμενο 

κεφάλαιο. 

 

6.3.3. Τελικοί Στόχοι ΔσΠ 

Βάσει των παραπάνω, παρουσιάζονται οι επικαιροποιημένοι στόχοι προδιαλογής με ΔσΠ για την 

Περιφέρεια Κρήτης. 
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Πίνακας 6-4: Επικαιροποιημένοι στόχοι προδιαλογής ΑΣΑ, για την Περιφέρεια Κρήτης (2020) 

Π.Ε. / Δήμος Παραγόμενα ΑΣΑ 2020 
(τν) 

Προδιαλεγμένα 
Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα Απόβλητα (τν) 

Λοιπά Προδιαλεγμένα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 9.267 1.451 2.670 512 4.634 
ΓΑΥΔΟΥ  112 18 32 6 56 

ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 2.575 403 742 142 1.287 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ  6.008 941 1.731 332 3.004 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ  11.880 1.860 3.423 656 5.940 
ΣΦΑΚΙΩΝ 1.202 188 346 66 601 

ΧΑΝΙΩΝ 63.148 9.889 18.196 3.489 31.574 
ΧΑΝΙΩΝ 94.192 14.750 27.141 5.205 47.096 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 34.596 5.418 9.969 1.912 17.298 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 7.656 1.199 2.206 423 3.828 
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4.877 764 1.405 269 2.439 

ΑΜΑΡΙΟΥ 3.482 545 1.003 192 1.741 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1.070 168 308 59 535 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 51.681 8.093 14.892 2.856 25.840 
ΒΙΑΝΝΟΥ 3.178 498 916 176 1.589 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 7.883 1.234 2.271 436 3.941 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 16.912 2.648 4.873 934 8.456 

ΦΑΙΣΤΟΥ 13.369 2.094 3.852 739 6.684 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 95.743 14.993 27.588 5.290 47.871 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 32.920 5.155 9.486 1.819 16.460 
ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 9.985 1.564 2.877 552 4.992 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 8.303 1.300 2.392 459 4.151 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 188.292 29.486 54.255 10.404 94.146 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.533 240 442 85 766 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21.588 3.381 6.220 1.193 10.794 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 16.606 2.600 4.785 918 8.303 
ΣΗΤΕΙΑΣ 11.544 1.808 3.326 638 5.772 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 51.271 8.029 14.773 2.833 25.635 
ΣΥΝΟΛΟ 385.435 60.359 111.061 21.297 192.718 
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Πίνακας 6-5: Επικαιροποιημένοι στόχοι προδιαλογής ΑΣΑ, για την Περιφέρεια Κρήτης (2025) 

Π.Ε. / Δήμος Παραγόμενα ΑΣΑ 2025 
(τν) 

Προδιαλεγμένα 
Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα Απόβλητα (τν) 

Λοιπά Προδιαλεγμένα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 9.740 1.525 2.807 538 4.870 
ΓΑΥΔΟΥ  116 18 33 6 58 

ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 2.706 424 780 150 1.353 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ  6.314 989 1.819 349 3.157 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ  12.486 1.955 3.598 690 6.243 
ΣΦΑΚΙΩΝ 1.263 198 364 70 632 

ΧΑΝΙΩΝ 66.369 10.393 19.124 3.667 33.185 
ΧΑΝΙΩΝ 98.995 15.503 28.525 5.470 49.497 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 36.361 5.694 10.477 2.009 18.180 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 8.046 1.260 2.319 445 4.023 
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5.126 803 1.477 283 2.563 

ΑΜΑΡΙΟΥ 3.659 573 1.054 202 1.830 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1.125 176 324 62 562 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 54.317 8.506 15.651 3.001 27.159 
ΒΙΑΝΝΟΥ 3.340 523 962 185 1.670 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 8.285 1.297 2.387 458 4.142 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 17.775 2.784 5.122 982 8.887 

ΦΑΙΣΤΟΥ 14.051 2.200 4.049 776 7.025 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 100.627 15.758 28.995 5.560 50.313 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 34.599 5.418 9.970 1.912 17.299 
ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 10.494 1.643 3.024 580 5.247 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 8.727 1.367 2.515 482 4.363 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 197.896 30.991 57.023 10.935 98.948 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.611 252 464 89 806 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22.689 3.553 6.538 1.254 11.344 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 17.453 2.733 5.029 964 8.727 
ΣΗΤΕΙΑΣ 12.500 1.958 3.602 691 6.250 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 54.253 8.496 15.633 2.998 27.126 

ΣΥΝΟΛΟ 405.461 63.495 116.832 22.404 202.731 

 

 

Οι αναλυτικοί στόχοι ανά ρεύμα αποβλήτων για το 2020, περιγράφονται ακολούθως: 
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Πίνακας 6-6: Αναλυτικοί στόχοι ανά ρεύμα αποβλήτων (2020) 

Ρεύμα ΑΣΑ Παραγωγή 
ΔσΠ Προς Κεντρικές Μονάδες 

(ως σύμμεικτα ΑΣΑ) Ανάκτηση σε Κεντρικές Μονάδες72 ΧΥΤΑ ΒΑΑ 

Ποσοστό73 Ποσότητα Ποσότητα Ποσοστό Ποσότητα Ποσοστό Ποσότητα Ποσότητα 

Βιοαπόβλητα 150.898 40% 60.359 90.539 40% 60.359 20% 30.180 30.180 

          Χαρτί-Χαρτόνι Συσκευασίας 19.195 92% 17.659 1.536 4% 768 4% 768 768 
Χαρτί Έντυπο 26.903 70% 18.832 8.071 10% 2.690 20% 5.381 5.381 
Πλαστικά Συσκευασίας 45.481 70% 31.837 13.644 10% 4.548 20% 9.096   
Γυαλί  Συσκευασίας 19.503 70% 13.652 5.851 10% 1.950 20% 3.901   
Μέταλλα Συσκευασίας 15.263 70% 10.684 4.579 10% 1.526 20% 3.053   
Ξύλο Συσκευασίας 6.051 80% 4.841 1.210 10% 605 10% 605   
Λοιπά Ανακυκλώσιμα 38.466 35% 13.556 24.911 20% 7.501 45% 17.410   

   
(*) 

      Υπόλοιπα 63.674 34% 21.297 42.377 20% 12.566 47% 29.811 14.400 

ΣΥΝΟΛΟ 
385.435   192.717 192.718   92.514   100.203   
100,00%   50,00%     24,00%   26,00%   

(ΒΑΑ) 
227.754            50.728 

        
22,27% 

*Άθροισμα = 111.061 
(65% επι των παραγόμενων)  

 

Συνεπώς περίπου 192.718 τόνοι σύμμεικτων ΑΣΑ θα οδηγούνται προς επεξεργασία σε κεντρικές μονάδες. Στις μονάδες σύμμεικτων ΑΣΑ θα πρέπει να γίνεται επιπλέον 

αθροιστικά ανάκτηση/ανακύκλωση τουλάχιστον 92.514, νούμερο το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 48% των εισερχομένων ΑΣΑ. Επίσης, από τον παραπάνω Πίνακα 

προκύπτει ότι προς ταφή αναμένεται να καταλήγουν 50.728 τόνοι ΒΑΑ (22,27% της παραγωγής των ΒΑΑ). Συνεπώς ο στόχος εκτροπής είναι 100%-22,27% = 77,73% της 

παραγωγής των ΒΑΑ. 

 

 

 
72 Η ανάκτηση των επιμέρους ρευμάτων στις μονάδες δύναται να είναι διαφορετική απο τα αναφερόμενα στον πίνακα, αρκεί να επιτυγχάνονται οι συνολικοί στόχοι ταφής και εκτροπής ΒΑΑ 

και οι ελάχιστοι επιμέρους στόχοι ανά ρεύμα (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα) 
73 Όλα τα αναφερόμενα ποσοστά είναι επι των παραγόμενων ποσοτήτων 
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Οι αναλυτικοί στόχοι ανά ρεύμα αποβλήτων για το 2025, περιγράφονται ακολούθως: 

Πίνακας 6-7: Αναλυτικοί στόχοι ανά ρεύμα αποβλήτων (2025) 

Ρεύμα ΑΣΑ Παραγωγή 
ΔσΠ Προς Κεντρικές Μονάδες 

(ως σύμμεικτα ΑΣΑ) Ανάκτηση σε Κεντρικές Μονάδες74 ΧΥΤΑ ΒΑΑ 

Ποσοστό75 Ποσότητα Ποσότητα Ποσοστό Ποσότητα Ποσοστό Ποσότητα Ποσότητα 

Βιοαπόβλητα 158.738 40% 63.495 95.243 40% 63.495 20% 31.748 31.748 

          Χαρτί-Χαρτόνι Συσκευασίας 20.192 92% 18.577 1.615 4% 808 4% 808 808 
Χαρτί Έντυπο 28.301 70% 19.811 8.490 10% 2.830 20% 5.660 5.660 
Πλαστικά Συσκευασίας 47.844 70% 33.491 14.353 10% 4.784 20% 9.569   
Γυαλί  Συσκευασίας 20.516 70% 14.361 6.155 10% 2.052 20% 4.103   
Μέταλλα Συσκευασίας 16.056 70% 11.239 4.817 10% 1.606 20% 3.211   
Ξύλο Συσκευασίας 6.366 80% 5.093 1.273 10% 637 10% 637   
Λοιπά Ανακυκλώσιμα 40.465 35% 14.260 26.205 20% 7.891 45% 18.314   

   
(*) 

      Υπόλοιπα 66.982 34% 22.404 44.579 20% 13.219 47% 31.360 15.148 

ΣΥΝΟΛΟ 
405.461   202.730 202.731   97.321   105.410   
100,00%   50,00% 

 
  24,00%   26,00%   

(ΒΑΑ) 
239.587            53.364 

        
22,27% 

*Άθροισμα = 116.832 
(65% επι των παραγόμενων)  

 

Συνεπώς περίπου 202.731 τόνοι σύμμεικτων ΑΣΑ θα οδηγούνται προς επεξεργασία σε κεντρικές μονάδες. Στις μονάδες σύμμεικτων ΑΣΑ θα πρέπει να γίνεται επιπλέον 

αθροιστικά ανάκτηση/ανακύκλωση τουλάχιστον 97.321, νούμερο το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 48% των εισερχομένων ΑΣΑ. Επίσης, από τον παραπάνω Πίνακα 

προκύπτει ότι προς ταφή αναμένεται να καταλήγουν 53.364 τόνοι ΒΑΑ (22,27% της παραγωγής των ΒΑΑ). Συνεπώς ο στόχος εκτροπής είναι 100%-22,27% = 77,73% της 

παραγωγής των ΒΑΑ.   

 
74 Η ανάκτηση των επιμέρους ρευμάτων στις μονάδες δύναται να είναι διαφορετική απο τα αναφερόμενα στον πίνακα, αρκεί να επιτυγχάνονται οι συνολικοί στόχοι ταφής και εκτροπής ΒΑΑ 

και οι ελάχιστοι επιμέρους στόχοι ανά ρεύμα (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα) 
75 Όλα τα αναφερόμενα ποσοστά είναι επι των παραγόμενων ποσοτήτων 
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Επιπλέον τονίζεται ότι, (όπως αναφέρεται και στην σελ. 23 της παρούσης), τα «Λοιπά 

Ανακυκλώσιμα» περιλαμβάνουν τις κατηγορίες:  

• Πλαστικά Λοιπά (μη συσκευασίες)  

• Μέταλλα Λοιπά (μη συσκευασίες)  

• Γυαλιά Λοιπά (μη συσκευασίες)  

• Δ-Υ-Λ Λοιπά 

 

Τα ανακυκλώσιμα αυτά θα συλλέγονται από το δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων και από τα 

Πράσινα Σημεία. 

 

Τα «Υπόλοιπα» περιλαμβάνουν τις κατηγορίες:  

• Χαρτί λοιπά (μη ανακυκλώσιμα) 

• Λοιπά (ογκώδη, αδρανή, μικρές ποσότητες ΑΗΗΕ, λαμπτήρες, μπαταρίες, ΜΠΕΑ κ.λπ.) 

 

Τα ανακυκλώσιμα αυτά θα συλλέγονται κυρίως από το δίκτυο συλλογής των Πράσινων Σημείων, και 

από τα δίκτυα συλλογής των αντίστοιχων ΣΕΔ. 

 

Τα ποσοστά ΔσΠ για τα ρεύματα 

 Χαρτί-Χαρτόνι Συσκευασίας 

 Χαρτί Έντυπο 

 Πλαστικά Συσκευασίας 

 Γυαλί  Συσκευασίας 

 Μέταλλα Συσκευασίας 

 Ξύλο Συσκευασίας 

ορίζονται από τον ΕΣΔΑ.  

 

Επιπλέον, το ποσοστό ΔσΠ για το ρεύμα "Λοιπά Ανακυκλώσιμα" ορίζεται 35%, έτσι ώστε να 

προκύπτει το  συνολικό ποσοστό 65% για τα ανακυκλώσιμα που αναφέρει ο ΕΣΔΑ (το άθροισμα 

φαίνεται και στην πορτοκαλή περιοχή των άνωθεν πινάκων.) 
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7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις για τη διαχείριση των ΑΣΑ βάσει των στόχων 

που προαναφέρθηκαν. Επίσης πραγματοποιείται μία σύγκριση των προγράμματων, των δράσεων και 

των μονάδων που προκύπτουν με αυτά που αναφέρονται στον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑΚ. 

 

 
7.2. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται μια γενική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στον 

τομέα της Διαχείρισης των ΑΣΑ στους Δήμους. 

 

Πίνακας 7-1: Γενική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της Διαχείρισης των ΑΣΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 Δυσκολία αποκομιδής και διαχείρισης 
συγκεκριμένων ρευμάτων αποβλήτων (π.χ. 
ογκώδη απόβλητα). 

 Γενικότερη δυσχερής οικονομική κατάσταση 
των Δήμων που τους απαγορεύει την ορθή 
λειτουργία της ανακύκλωσης 

 Χαμηλή συμμετοχής των δημοτών στην 
ανακύκλωση και έλλειψη οργανωμένης 
ενημέρωσης. 

 Γενικότερη έλλειψη προσωπικού 

 Υστέρηση στην εφαρμογή προγραμμάτων 
ΔσΠ  για τη συλλογή βιοαποβλήτων.  Αραιοκατοικημένες περιοχές. 

  Σημαντικό τμήμα του στόλου των Δήμων είναι 
ανενεργό και παλαιωμένο 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Λειτουργία 2 μονάδων αξιοποίησης 
αποβλήτων (ΕΜΑΚ Χανίων και Μονάδα 
Ηρακλείου) και ενός ΚΔΑΥ (Ηρακλείου). 

 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από προγράμματα 
/ λοιπά χρηματοδοτικά μέσα. 

 Ύπαρξη διαφόρων ΣΜΑ για την οικονομική 
μεταφορά του υπολείμματος 

 Διερεύνηση συνεργασιών με όμορους 
Δήμους. 

 Προώθηση πρακτικών ανακύκλωσης και 
ανάκτησης μέσα από την εφαρμογή 
ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου διαχείρισης 
απορριμμάτων με έμφαση στην προδιαλογή. 

 Δημιουργία πράσινων σημείων για την 
ενίσχυση της προδιαλογής 

 Αξιοποίηση (με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο) 
του υφιστάμενου δικτύου μπλε κάδων.  

 Οργανωμένοι ΦοΔΣΑ  
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Πια αναλυτικά για τους περισσότερους Δήμους αναφέρονται τα κάτωθι: 

 

• Η διαχρονική απουσία επενδύσεων στον τομέα αποκομιδής των απορριμμάτων έχει 

συσσωρεύσει σημαντικά και πιεστικά προβλήματα στον τομέα της καθαριότητας. 

• Υπάρχει σημαντική έλλειψη προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας, με αποτέλεσμα να μην 

λειτουργεί σωστά το πρόγραμμα ανακύκλωσης. 

• Η τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας οδηγεί σε μεγάλη εποχικότητα στην παραγωγή των ΑΣΑ. 

• Η συμμετοχή των δημοτών στην ανακύκλωση είναι προβληματικά χαμηλή. Η ενημέρωση των 

δημοτών για την ανακύκλωση είναι προβληματικά ελλιπής και υπάρχει μεγάλη ανάγκη σταθερής 

και διαρκούς ενημέρωσης/στήριξης. Αποτέλεσμα είναι η χαμηλή συλλογή ανακυκλώσιμων και η 

χαμηλή ποιότητα των συλλεγόμενων στους μπλε κάδους, μια και ένα σημαντικό ποσοστό 

καταλήγει στους ΧΥΤΑ. 

 

Άμεσα θα πρέπει να δρομολογηθούν τα κάτωθι: 

1. Δημιουργία επαρκούς δικτύου κάδων συλλογής στερεών αποβλήτων, με στόχο τη διαλογή 

αυτών στην πηγή (π.χ. διαθεσιμότητα ενιαίου ή διαφορετικών κάδων για πλαστικό, χαρτί, 

γυαλί, μέταλλα, βιοαπόβλητα), αποβλέποντας στη μείωση κατά το δυνατόν της ποσότητας 

των σύμμεικτων. 

2. Δημιουργία πράσινων σημείων για την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών 

3. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αναγκαιότητα και τις δυνατότητες 

περιορισμού της παραγωγής και της ορθής διαχείρισης των παραγόμενων στερεών 

αποβλήτων. 

4. Επίσης σημαντική είναι η εξέταση – μελέτη εξεύρεσης σύγχρονου τρόπου τιμολογιακής 

πολιτικής με οικονομοτεχνικούς όρους (π.χ. πληρώνω όσο πετάω) και η πιλοτική εφαρμογή 

της, ώστε να αποτελέσει εργαλείο παρακίνησης και ενθάρρυνσης των δημοτών στην 

ανακύκλωση και προδιαλογή των αποβλήτων τους. 

 

Επίσης είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι Δήμοι 

σήμερα σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν ούτε για την ορθή διαδικασία συλλογής και 

εναπόθεσης των σύμμεικτων απορριμμάτων. Προβλέπεται λοιπόν από δύσκολη έως αδύνατη 

οποιαδήποτε υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων χωρίς πόρους και 

υποδομές. 

 

Συνεπώς γίνεται κατανοητό ότι τα ΤΣΔΑ που εκπονήθηκαν, αλλά και ο στρατηγικός σχεδιασμός σε 

επίπεδο Περιφέρειας, θα είναι εφικτό να υλοποιηθούν μόνο εάν υπάρξουν και άλλες 

χρηματοδοτικές πηγές εκτός των ανταποδοτικών τελών. 

 

Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου το 80‐90% των προβλεπόμενων επενδύσεων θα πρέπει να 

καλυφθεί από άλλες χρηματοδοτικές πηγές. 
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7.3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η επαναχρησιμοποίηση είναι κλασσική μορφή πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, και στο εθνικό 

στρατηγικό σχέδιο προβλέπεται σειρά δράσεων με τη συμμετοχή των ΟΤΑ. Σύμφωνα με την Οδηγία 

2008/98/ΕΚ ως «Πρόληψη» νοούνται τα μέτρα που λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν 

καταστούν απόβλητα, επιτυγχάνοντας εντέλει: 

1. Τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, μεταξύ άλλων μέσω της επαναχρησιμοποίησης 

προϊόντων ή την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων 

2. Τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την 

ανθρώπινη υγεία 

3. Τη μείωση του περιεχομένου των επιβλαβών ουσιών στα υλικά και προϊόντα 

Βάσει και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης, συνοπτικά προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις πρόληψης: 

Πίνακας 7-2: Προγραμματισμός δράσεων πρόληψης 

Είδος δράσης Τόπος Περιοδικότητα 

Ενημέρωση για τη μείωση της χρήσης συσκευασιών Λαϊκές αγορές- σούπερ 
μάρκετ Κάθε τρίμηνο 

Επαναχρησιμοποίηση η/και επιδιόρθωση 
ηλεκτρονικών αποβλήτων Πράσινα σημεία Διαρκώς 

Σεμινάρια χειροποίητων κατασκευών από «άχρηστα» 
υλικά Πράσινα σημεία Κάθε μήνα 

Ενημέρωση για τη σημασία και την αξία της 
πρόληψης- χρήσιμες συμβουλές Σχολεία - Πράσινα σημεία Κάθε μήνα 

Ηλεκτρονικά μηνύματα για την πρόληψη Ιστοσελίδα Δήμου Διαρκώς 

Καταχωρίσεις, άρθρα, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις Τοπικά ΜΜΕ Κατά περίπτωση 

 

Στον ακόλουθο πίνακα τίθενται οι ενδεικτικοί στόχοι όσο αφορά στη μείωση της ποσότητας των 

αποβλήτων ανά κάτοικο στην Περιφέρεια: 

Πίνακας 7-3: Στόχοι μείωσης αποβλήτων ανά κάτοικο 

Έτος % μείωσης παραγωγής αποβλήτων 

2016 1 

2017 2 

2018 3 

2019 4 

2020 5 

 

Στην παρούσα μελέτη δεν αναφέρονται λοιπές αναλυτικές δράσεις, αλλά προτείνεται κάθε Δήμος ή 

ΦοΔΣΑ να εκπονήσει άμεσα στοχευμένες μελέτες πρόληψης βάσει του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης 

και των τοπικών χαρακτηριστικών της περιοχής αρμοδιότητάς του, ώστε να επιτευχθούν οι 

παραπάνω στόχοι. 
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Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ξανά ότι ήδη τα τελευταία 5 χρόνια υπήρξε μεγάλη μείωση της 

παραγωγής των ΑΣΑ, λόγω γενικότερης οικονομικής κρίσης.  Μεταστροφή αυτής της τάση (λόγω 

οικονομικής, πληθυσμιακής και τουριστικής ανάπτυξης) χωρίς την συνοδεία στοχευμένων δράσεων 

πρόληψης/μείωσης, πιθανώς να οδηγήσει σε ποσοστιαία μεγάλες αυξήσεις στην παραγωγή των ΑΣΑ. 

Γι' αυτό και είναι σημαντικό να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν δράσεις πρόληψης, όπως 

ενδεικτικά αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

7.4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

7.4.1. Γενικά 

Γενικά, υπάρχουν τρεις κύριες μέθοδοι για τη χωριστή συλλογή των οργανικών αλλά και «πράσινων» 

αποβλήτων: 

 Η συλλογή πόρτα-πόρτα από κάθε νοικοκυριό ή κάθε κατοικία, 

 Η συλλογή σε χωριστούς κάδους που βρίσκονται τοποθετημένοι σε πυκνό δίκτυο κοντά στα 

νοικοκυριά / κατοικίες, και 

 Η συλλογή σε κεντρικά σημεία, όπου ο πολίτης μεταφέρει μόνος του τα διαχωρισμένα 

απόβλητα. 

 

Ο σχεδιασμός από την αρχή των συστημάτων ΔσΠ των βιοαποβλήτων είναι γενικά οικονομικά 

δαπανηρός. Ειδικά το κόστος ανά τόνο ή το κόστος ανά νοικοκυριό θα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 

των διαφόρων αρχών-δήμων, ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί και τις 

τρέχουσες δραστηριότητές της τοπικής αρχής. 

 

Το κόστος υλοποίησης ενός προγράμματος ΔσΠ για το Δήμο θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Το αρχικό κόστος επένδυσης που αφορά την αγορά του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και το 

κόστος απόσβεσης του (Στόλος οχημάτων που απαιτούνται, η χρήση του υπάρχοντος με 

τροποποιήσεις, χρηματοδοτική μίσθωση ή αγορά νέων οχημάτων, αγορά κάδων και 

εξοπλισμού). 

 Αριθμός επιπλέον προσωπικού που απαιτείται και τοπικό επίπεδο μισθών. 

 Το κόστος λειτουργίας του προγράμματος (Συντήρηση εξοπλισμού, καύσιμα). 

 Την προβολή και διαφήμιση του προγράμματος. 

 Τα έξοδα για την παρακολούθηση του προγράμματος. 

 

Το αρχικό κόστος επένδυσης αναφέρεται στις, κατά κανόνα, πάγιες επενδύσεις πού πρέπει να γίνουν 

πριν την λειτουργία και διαχείριση του. Συνήθως, ένα υψηλό κόστος αρχικής επένδυσης συνεπάγεται 

χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και διαχείρισης του συστήματος και το αντίστροφο.  

 

Η επιλογή της μεθόδου επομένως, προσδιορίζεται & ένα βαθμό και από τα διαθέσιμα κονδύλια προς 

επένδυση. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η εκτίμηση κόστους από την υλοποίηση αντίστοιχων 

προγραμμάτων ΔσΠ για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στην Ευρώπη. 
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Πίνακας 7-4: Εκτιμήσεις κόστους για την υλοποίηση συστημάτων ΔσΠ βιοαποβλήτων
76 

 

Σε θέματα συλλογής αποβλήτων, σημαντικότερος παράγοντας είναι το λειτουργικό κόστος. Με βάση 

την ευρύτερη εμπειρία από την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας, επισημαίνεται ότι το κόστος 

συλλογής αυξάνεται με την εισαγωγή προγραμμάτων ΔσΠ. Αυτό δεν συμβαίνει κατ' ανάγκη με τη 

ΔσΠ των βιοαποβλήτων. Υπάρχει πληθώρα στοιχείων που δείχνουν ότι το κόστος συλλογής μπορεί 

να μειωθεί με την εισαγωγή της ΔσΠ για τα βιοαπόβλητα, ειδικά αν υπολογιστεί ανά νοικοκυριό και 

όχι ανά τόνο συλλεγόμενων βιοαποβλήτων, δεδομένου ότι υπεισέρχονται αλλαγές σε ολόκληρο το 

σύστημα συλλογής. 

 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι, ενώ υπάρχουν αρκετά έξοδα για την εισαγωγή ενός νέου 

προγράμματος ΔσΠ βιοαποβλήτων, εντούτοις υπάρχουν επίσης σημαντικές εξοικονομήσεις που 

μπορούν να γίνουν από την εφαρμογή του προγράμματος, αλλά και από την αποφυγή προστίμων 

για τη μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσία. Και προφανώς η εισαγωγή νέων συστημάτων ΔσΠ 

βιοαποβλήτων είναι περισσότερο ευνοϊκή όπου τα απόβλητα διατίθενται επί του παρόντος σε 

χώρους υγειονομικής ταφής. 

 

7.4.1.1. Μέθοδοι χωριστής συλλογής77 

Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν τρεις κύριες μέθοδοι για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων: 

 Η συλλογή πόρτα-πόρτα από κάθε νοικοκυριό ή κάθε κατοικία, 

 Η συλλογή σε χωριστούς κάδους που βρίσκονται τοποθετημένοι σε πυκνό δίκτυο κοντά στα 

νοικοκυριά / κατοικίες, και 

 Η συλλογή σε κεντρικά σημεία, όπου ο πολίτης μεταφέρει μόνος του τα διαχωρισμένα 

απόβλητα. 

 

1. Συλλογή πόρτα-πόρτα 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέσσερα διαφορετικά μέσα προσωρινής αποθήκευσης και χωριστής 

συλλογής για τα οργανικά: κάδοι ή μικρά δοχεία (βιοκάδοι), χάρτινες σακούλες, πλαστικές σακούλες 

από κοινό πλαστικό και πλαστικές σακούλες από βιοαποδομήσιμο πλαστικό (προς το παρόν η χρήση 

τους περιορίζεται από το υψηλό σχετικά κόστος, αλλά παρουσιάζει αυξητική τάση). 

 

 
76 πηγή: ΕΠΠΕΡΑΑ, Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογή στη Πηγή & συστημάτων διαχείρισης των 

βιοαποβλήτων, 2012 
77 Πηγή: Life+ Athens Biowaste (www.biowaste.gr) 
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Οι βιοκάδοι κατασκευάζονται συνήθως από πλαστικό και τοποθετούνται δίπλα στον κάδο για τα 

υπόλοιπα απόβλητα, και πιθανόν δίπλα στους κάδους ανακύκλωσης για άλλα υλικά (π.χ. 

συσκευασίες). Το μέγεθός τους κυμαίνεται από 20 έως 120 λίτρα, ανάλογα με τον αριθμό των 

ατόμων που εξυπηρετεί. Το χρώμα τους διαφέρει από αυτό των άλλων κάδων και συχνά είναι 

πράσινο ή καφέ. 

 

Οι χάρτινες σακούλες χρησιμοποιούνται συχνά για την προσωρινή αποθήκευση των οργανικών 

καθώς δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν πριν από την επεξεργασία τους, αφού το χαρτί είναι επίσης 

βιοαποδομήσιμο. Η βιολογική επεξεργασία της χάρτινης σακούλας διευκολύνεται από τον τεμαχισμό 

των αποβλήτων πριν από την επεξεργασία. 

 

Σε αρκετές χώρες τα διάφορα κλάσματα των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των οργανικών 

συλλέγονται χωριστά σε πλαστικές σακούλες διαφορετικών χρωμάτων, οι οποίες συλλέγονται όλες 

μαζί σε όχημα χωρίς συμπίεση και διαχωρίζονται αυτόματα με σύστημα οπτικής αναγνώρισης σε 

κεντρικές εγκαταστάσεις διαλογής και επεξεργασίας. Το μειονέκτημα της χρήσης πλαστικής 

σακούλας για τη συλλογή των οργανικών είναι ότι η σακούλα θα πρέπει να αφαιρεθεί πριν από τον 

τεμαχισμό και την βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων, αλλιώς θα υπάρξει υψηλό ποσοστό 

προσμίξεων πλαστικού στο κομπόστ, που το καθιστά ακατάλληλο για τις περισσότερες χρήσεις. 

 

Η χρήση πλαστικής σακούλας από βιοαποδομήσιμο πλαστικό (δηλαδή πλαστικό που διασπάται 

φυσικά και βιολογικά σε μη ορατά σωματίδια κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης) παρουσιάζει 

έντονα αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, καθώς συνδυάζει τα πλεονεκτήματα τόσο της χάρτινης 

όσο και της πλαστικής σακούλας ενώ δεν παρουσιάζει τα μειονεκτήματά τους. Έτσι μπορεί να 

τοποθετηθεί κατευθείαν στη διαδικασία της βιολογικής επεξεργασίας, χωρίς να χρειάζεται αφαίρεση 

όπως οι κοινές πλαστικές σακούλες, προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλή ανθεκτικότητα στα υγρά των 

οργανικών αποβλήτων. Το βασικό της μειονέκτημα είναι το υψηλότερο κόστος. 

 

Η συχνότητα της συλλογής ποικίλει σημαντικά από χώρα σε χώρα, κυρίως ανάλογα με τις 

κλιματολογικές συνθήκες και τον τύπο των αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά. Στα ψυχρά 

κλίματα των περισσότερων χωρών που εφαρμόζουν προγράμματα χωριστής συλλογής των ΒΑΑ η 

συλλογή γίνεται κάθε εβδομάδα ή κάθε δεκαπενθήμερο, με πιθανή αύξηση της συχνότητας κατά 

τους θερινούς μήνες. Στα Μεσογειακά κλίματα η συλλογή των ΒΑΑ, αν περιλαμβάνουν και 

υπολείμματα φαγητού θα πρέπει να γίνεται το λιγότερο 2-3 φορές την εβδομάδα και πιθανά 

συχνότερα κατά τους θερινούς μήνες.  

 

Ωστόσο, η συλλογή των αποβλήτων κηπουρικής (όπου υπάρχουν) μπορεί να είναι πολύ αραιότερη, 

π.χ. κάθε δεκαπενθήμερο. Είναι λοιπόν σημαντικό να αναπτυχθεί ένα σύστημα που θα κρατά τα δύο 

αυτά ρεύματα χωριστά, για τη βελτιστοποίηση του κόστους συλλογής, σύμφωνα με το παράδειγμα 

πολλών επιτυχημένων προγραμμάτων στην Ιταλία και την Ισπανία (περιοχή Καταλονίας). Αυτή η 

μέθοδος συλλογής οδηγεί σε αυξημένα ποσοστά συμμετοχής και υψηλή καθαρότητα του 

συλλεγόμενου υλικού. 
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2. Συλλογή σε κάδους κοντά στα νοικοκυριά 

Αυτό το σύστημα συλλογής βασίζεται σε ένα πυκνό δίκτυο μεγάλων κάδων, σε μικρή σχετικά 

απόσταση από κάθε νοικοκυριό, που βρίσκονται τοποθετημένοι σε στρατηγικά κεντρικά σημεία (π.χ. 

σούπερ μάρκετ, πλατείες κλπ). Ο πολίτης μεταφέρει τα διαχωρισμένα κλάσματα των αποβλήτων 

στους κάδους, απ’ όπου συλλέγονται. Συνήθως οι κάδοι έχουν διαφορετικό χρώμα ανάλογα με το 

κλάσμα των αποβλήτων που συλλέγεται σε αυτούς. Υλικά που μπορεί να συλλεχθούν χωριστά με 

αυτό το σύστημα είναι το χαρτί και το χαρτόνι, τα απόβλητα κηπουρικής, υφάσματα και 

υπολείμματα φαγητού. Ειδικά για τα υπολείμματα φαγητού, διανέμονται -συχνά δωρεάν- στα 

νοικοκυριά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, χάρτινες ή πλαστικές σακούλες, στις οποίες 

συλλέγουν τα απόβλητα φαγητού τα οποία κατόπιν μεταφέρουν στους κεντρικούς κάδους για 

συλλογή και επεξεργασία. 

 

Η συχνότητα αποκομιδής του οργανικού κλάσματος από τους κεντρικούς κάδους ποικίλει από Δήμο 

σε Δήμο, και είναι υψηλότερη για τα απόβλητα φαγητού και για θερμά κλίματα. Στην Καταλονία 

(Ισπανία) για παράδειγμα τα απόβλητα φαγητού συλλέγονται καθημερινά ή κάθε δεύτερη μέρα. 

Ειδικά κατά τους θερινούς μήνες η συχνότητα συλλογής αυξάνει για την αποφυγή οχλήσεων από τη 

δημιουργία οσμών και την προσέλκυση εντόμων. Οι κάδοι πλένονται συχνά, τουλάχιστον μια φορά 

κάθε δεκαπενθήμερο.  

 

Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για περιοχές με υψηλή πυκνότητα δόμησης και περιορισμένο 

διαθέσιμο χώρο για κάδους σε κάθε κτίριο. Το μειονέκτημα της είναι ότι καθώς δεν υπάρχει άμεση 

σύνδεση του κάδου με κάποια νοικοκυριά δεν δημιουργείται η αίσθηση της προσωπικής ευθύνης 

και παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά προσμίξεων και χαμηλότερη συμμετοχή. 

 

3. Συλλογή σε κεντρικά σημεία/κέντρα ανακύκλωσης 

Τα κέντρα ανακύκλωσης είναι εγκαταστάσεις σε επιλεγμένα σημεία μιας περιοχής, όπου ο πολίτης 

μπορεί να μεταφέρει συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων για ανακύκλωση. Τα κέντρα αυτά μπορεί 

να δέχονται απόβλητα όπως γυάλινες φιάλες, κουτάκια αλουμινίου, μπαταρίες και ηλεκτρικές 

συσκευές καθώς επίσης και διάφορες κατηγορίες ΒΑΑ (χαρτί και χαρτόνι, οργανικά και απόβλητα 

κηπουρικής κλπ). Τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις είναι γενικά κατάλληλες για τη συλλογή των 

οργανικών από αραιοκατοικημένες περιοχές, όπου η συλλογή από κάθε νοικοκυριό κρίνεται 

ασύμφορη. 

 

7.4.1.2. Γενικές προτάσεις 

Στους Δήμους, προτείνεται να εφαρμοστεί ένα σύστημα με την χρήση μικρού κάδου μέσα σε κάθε 

νοικοκυριό ή και μεγάλο παραγωγό (πχ εστιατόριο), και την τελική συλλογή σε κάδους κοντά στα 

νοικοκυριά. Πιο αναλυτικά προτείνεται η χρήση του ακόλουθού εξοπλισμού: 

 Ένας κάδος 10 λίτρων για τα νοικοκυριά και την τοποθέτησή του εντός της κουζίνας 

 Ένας κάδος 50 λίτρων για τα εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ για χρήση εντός της κουζίνας 

 Ένα σετ από βιοδιασπώμενες σακούλες 

 Κεντρικός κάδος συλλογής 120-360 λίτρων (κοντά στα νοικοκυριά) ή 1.100 λίτρων (κοντά 

στα εστιατόρια/μαγειρεία/μπαρ). 
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Τα υπολείμματα τροφών θα τοποθετούνται στον κάδο κουζίνας εντός της ειδικής βιοδιασπώμενης 

σακούλας και όταν αυτή γεμίσει θα μεταφέρεται στον εξωτερικό κάδο.  

 

 

Εικόνα 7-1: Ενδεικτικός κάδος κουζίνας 

 

Ο κάδος αυτός, χωρητικότητας 120-360 It (πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι με πλαστικό επίπεδο καπάκι 

και ποδομοχλό) ή 1.100 It (μεταλλικοί τροχήλατοι κάδοι με πλαστικό επίπεδο καπάκι και ποδομοχλό) 

και χρώματος καφέ θα βρίσκεται κοντά στους υφιστάμενους κάδους απορριμμάτων. 

Απορριμματοφόρο θα αδειάζει τους καφέ αυτούς κάδους. Παρότι η παραγόμενες ποσότητες 

μπορούν να καλυφθούν και με μία τάξη μικρότερους κάδους, επιλέγονται οι κατηγορίες αυτές έτσι 

ώστε να μπορούν να καλύψουν αραιότερη συλλογή, αλλά και απόρριψη βιοαποβλήτων κήπου. 

 

 

Εικόνα 7-2: Κάδοι χωρητικότητας 30-360 It 

 

 

Εικόνα 7-3: Κάδος χωρητικότητας 1.100 It 

 

Ως βιοδιασπώμενη ορίζεται μία σακούλα, η οποία πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΝ 13432 

«Συσκευασίες- Απαιτήσεις για τις ανακτήσιμες συσκευασίες μέσω λιπασματοποίησης και 
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βιοαποδόμησης - Πρόγραμμα δοκιμών και κριτήρια αξιολόγησης για την τελική αποδοχή της 

εκάστοτε συσκευασίας» και ΕΝ 14995.  

 

Πρακτικά είναι ένας τύπος σακούλας που βιοδιασπάται 100% μέσα σε διάστημα το πολύ 2 μηνών. 

Έτσι μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στη διαδικασία της βιολογικής επεξεργασίας, χωρίς να 

χρειάζεται να απομακρυνθεί όπως οι κοινές πλαστικές σακούλες, προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλή 

ανθεκτικότητα στα υγρά των οργανικών αποβλήτων.  

 

Οι χάρτινες σακούλες χρησιμοποιούνται συχνά για την προσωρινή αποθήκευση των οργανικών, 

καθώς δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν πριν από την επεξεργασία τους, αφού το χαρτί είναι επίσης 

βιοαποδομήσιμο. Η βιολογική επεξεργασία της χάρτινης σακούλας διευκολύνεται από τον τεμαχισμό 

των αποβλήτων πριν από την επεξεργασία. Ο συγκεκριμένος τύπος σακούλας είναι λιγότερο 

ανθεκτικός στα στραγγίσματα των υγρών αποβλήτων προκαλώντας συχνά διαρροή υγρών και 

ανάγκη καθαρισμού του κάδου. 

 

Ενναλακτικά μπορεί να μην χρησιμοποιείται σακούλα, ανάλογα με τις προδιαγραφές της μονάδας 

που θα δέχεται τα βιοαπόβλητα για επεξεργασία. 

 

 
7.5. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 

7.5.1. Σύστημα κάδων 

Στην παρούσα φάση, οι περισσότεροι Δήμοι συλλέγουν τα ανακυκλώσιμα απόβλητα με ένα σύστημα 

δύο (2) κάδων ως εξής: 

 

 Ένας (μπλε) κάδος για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα χαρτιού, μετάλλων και πλαστικών, και  

 Ένας δεύτερος κάδος για τη διαλογή γυαλιού.  

 

Το δίκτυο των κάδων θα πρέπει να έχει μεγάλη πυκνότητα και σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ, να υποδέχεται 

ξεχωριστά το χαρτί/χαρτόνι, το πλαστικό, το γυαλί και τα μέταλλα (υποχρεωτικά από το 2015).  

Επιπλέον ο ΕΣΔΑ αναφέρει "καθιέρωση χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασίας ανά υλικό". 

Σύμφωνα με την ποιοτική σύσταση των αποβλήτων, οι συσκευασίες αποτελούν περίπου το 95% των 

αποβλήτων γυαλιού, το 80% των μετάλλων και το 70% των αποβλήτων πλαστικού. Αντίθετα, το χαρτί 

συσκευασίας είναι περίπου το 25% των αποβλήτων χαρτιού, με το έντυπο χαρτί να είναι περίπου το 

35% των αποβλήτων χαρτιού.  

Συνεπώς είναι λογικό να μην χρειάζεται ξεχωριστός κάδος για συσκευασίες. Αν και υπάρχει ένα 

νομικό κενό για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αυτό αναμένεται γρήγορα να καλυφθεί και οι 

συσκευασίες να ενσωματωθούν  στη διαχείριση των ανακυκλώσιμων.  
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Συνολικά, αν συνυπολογίσουμε και τους κάδους βιοαποβλήτων και συμμείκτων, καταλήγουμε με 

ένα σύστημα 6 κάδων (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, βιοαπόβλητα και σύμμεικτα). Σύμφωνα 

με το νέο ΕΣΔΑ και τις οδηγίες του Υ.Π.ΕΝ, αυτό είναι το σύστημα συλλογής που θα πρέπει να 

εφαρμοστεί στην Περιφέρεια σταδιακά μέχρι το 2020. 

 

Παρόλα αυτά, είναι κατανοητό ότι ένα τέτοιο σύστημα δε δύναται να είναι σε όλες τις περιπτώσεις 

τεχνοοικονομικά εφικτό και λειτουργικό, αφού προϋποθέτει την ύπαρξη 6 αντίστοιχων κάδων σε 

κάθε σπίτι, και μεγάλες λειτουργικές δαπάνες συλλογής.  

 

Συνεπώς, εάν κάποιος Δήμος ή ΦοΔΣΑ, δεν δύναται να εδραιώσει ένα σύστημα 6 κάδων για τα 

ΑΣΑ, θα μπορεί να καθιερώσει χωριστή συλλογή σε λιγότερα ρεύματα, εφόσον λάβει εξαίρεση 

από την αρμόδια αρχή, τεκμηριώνοντάς το με περιβαλλοντικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία. 

 

Επίσης, όπου είναι δυνατό, καλό είναι να μην τοποθετείται ο κάδος για τα σύμμεικτα μαζί με τους 

κάδους ανακύκλωσης για να αρχίσει να συνειδητοποιεί ο πολίτης ότι η «απόρριψη» και η 

ανακύκλωση είναι διαφορετικές διαδικασίες. Για την συλλογή θα χρησιμοποιηθούν Α/Φ χωρίς 

συμπίεση, είτε ειδικά οχήματα γερανοί (για τους κάδους-κώδωνες). 

 

 

Εικόνα 7-4: Κάδος προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων 1100 lt. 

 

 

Εικόνα 7-5: Κάδος - κώδωνας για τη συλλογή γυαλιού 
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Εικόνα 7-6: Κάδος 120lt με ρόδες  (για τη συλλογή ανακυκλώσιμων) 

 

Επιπρόσθετα, για την συλλογή των ανακυκλώσιμων μπορεί να χρησιμοποιηθούν κεντρικά 

συστήματα πολυκάδων, στα οποία με την βοήθεια ενός υπαλλήλου γίνεται απευθείας διαλογή των 

ανακυκλώσιμων σε όλα τα επιθυμητά ρεύματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην χρειάζεται η 

μεταφορά των αποβλήτων σε ΚΔΑΥ, και έτσι τα ανακυκλώσιμα προωθούνται απευθείας σε 

βιομηχανίες ανακύκλωσης.  

 

Τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου συστήματος συμπεριλαμβάνουν: 

 Μείωση του κόστους συλλογής και μεταφορών. 

 Κατακόρυφη αύξηση της καθαρότητας των ανακυκλώσιμων 

 Άμεση και εύκολη τοποθέτηση σε κάθε χώρο αφού δεν χρειάζεται περιβαλλοντική 

αδειοδότηση. 

 Χαμηλό κόστος συντήρησης & λειτουργίας. 

 Διαλογή στην πηγή 5 έως 10 διαφορετικών ανακυκλώσιμων υλικών με 

οικολογικό και υγιεινό τρόπο.  

 Καθαρός τρόπος συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, αφού γίνεται συγκέντρωση, 

συμπίεση και απομάκρυνση του κάθε υλικού εύκολα και γρήγορα. 

 

 
7.6. ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

7.6.1. Γενικά 

Σαν πράσινο σημείο (ΠΣ) ορίζεται ένας περιφραγμένος, καλά διευθετημένος και φυλασσόμενος 

χώρος γνωστός στο κοινό, προορισμένος για τη συλλογή ορισμένων κατηγοριών απορριμμάτων, των 

οποίων η φύση και ποσότητες καθορίζονται από την Αρχή που έχει την ευθύνη λειτουργίας του. Στα 

ΠΣ γίνεται διαχωρισμός των προσκομιζομένων απορριμμάτων από τους χρήστες με την εναπόθεση 

τους σε καθορισμένες θέσεις. Συνήθεις κατηγορίες αποβλήτων για απόρριψη σε πράσινα σημεία 

αποτελούν: 

 Κλαδέματα 

 Υπολείμματα πρασίνου (κουρέματα γκαζόν, κλπ.) 

 Μικρά απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ) 
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 Μέταλλα, Χαρτιά / χαρτόνια, Πλαστικά, Γυαλί 

 Υφάσματα 

 Διάφορα απόβλητα εκτός των οικιακών απορριμμάτων όπως ογκώδη αντικείμενα, παλιά 

έπιπλα, ξύλα, κλπ. 

 Μαγειρικά Λάδια 

 κ.λπ. 

 

Επιπλέον, το ΚΑΕΔΙΣΠ (Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή) είναι χώρος για τον 

οποίο ισχύουν σε ότι αφορά στις υποδομές τα αναφερόμενα για το πράσινο σημείο, σε συνδυασμό 

με εκπαίδευση για την Διαλογή στην Πηγή, και όπου ενσωματώνονται πρωτοβουλίες κοινωνικής 

οικονομίας. Πρόκειται ουσιαστικά για χώρους αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αποβλήτων και 

χρησιμοποιημένων αντικειμένων και εξοπλισμού, εν αναμονή υποβολής τους σε κάποια εργασία 

ανάκτησης ή επαναχρησιμοποίησης.  

 

Στους χώρους αυτούς μπορούν να λάβουν χώρα και κάποιες προκαταρκτικές εργασίες, όπως 

χειροδιαλογή, διαχωρισμός, συμπαγοποίηση, τεμαχισμός και ανασυσκευασία. 

 

Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη των ΠΣ παρουσιάζονται ακολούθως: 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΣ 

• Μεγάλο μέρος υλικών αλλά και σημαντικές ποσότητες αντικειμένων δεν αντιμετωπίζονται 

ως απόβλητα και εκτρέπονται από τους ΧΥΤΑ. 

• Μαζική επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων ή τμημάτων τους. Οι χρήστες μπορούν όχι μόνο 

να αποθέτουν, αλλά και να παίρνουν χρήσιμα υλικά και αντικείμενα. 

• Μαζική συλλογή ομοειδών αντικειμένων που διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση. 

• Εκτροπή από το ρεύμα των αποβλήτων που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ. 

• Ότι δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί οδηγείται στα ΠΣ, απαλλαγμένο από προσμίξεις, 

προς ανάκτηση ή ανακύκλωση, σε μεγάλες ποσότητες, διευκολύνοντας την εξεύρεση 

αποδέκτη. 

• Η επεξεργασία των αποβλήτων πριν την ταφή διευκολύνεται δραστικά, μια και το ρεύμα 

των αποβλήτων δεν περιλαμβάνει αντικείμενα και υλικά που δημιουργούν προβλήματα 

λειτουργίας. 

• Περιορίζονται τα προς διάθεση απόβλητα και αποτρέπεται η ταφή χρήσιμων αντικειμένων 

και πόρων. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΣ 

• Διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς το «τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο».  

• Μείωση της ευκολίας να πετάμε χρήσιμα αντικείμενα και υλικά. 

• Βάση για νέα μοτίβα κοινωνικής συμπεριφοράς. 

• Σταδιακά, κάποια από τα ρεύματα των ΠΣ θα πάψουν να αντιμετωπίζονται ως απόβλητα 

(π.χ. ρούχα, χαλιά, Η/Υ κλπ). 

• Διαμόρφωση νέων αγορών (secondhand use / free-cycle) 
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• Οι χρήστες των ΠΣ που δεν γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν με κάποια αντικείμενα 

που πλέον δεν χρειάζονται, στα ΠΣ βρίσκουν τη λύση για ασφαλή διαχείριση. 

• Η επεξεργασία γίνεται πιο ομαλή και με λιγότερες επιπτώσεις για την κοινωνία και το 

περιβάλλον, κυρίως λόγω της μείωσης των επικίνδυνων ρύπων. 

• Η διάθεση γίνεται πιο ασφαλής με λιγότερες επιπτώσεις για την κοινωνία και το 

περιβάλλον, κυρίως λόγω της μείωσης των επικίνδυνων ρύπων. 

 

Γενικά, υπάρχουν τρεις τύποι ΠΣ, διαφοροποιημένοι κατά μέγεθος και συνεπώς και κατά εύρος 

συλλογής αποβλήτων (ΕΟΑΝ, 2015, Οδηγός Πράσινων Σημείων.): 

• Βασικό Πράσινο Σημείο (ΒΠΣ): α) χώρος εγκατάστασης άνω των 3.500 τ.μ. β) πρόσβαση πολιτών 

με αυτοκίνητο με πρόβλεψη χώρων προσωρινής στάθμευσης εντός του χώρου του ΠΣ, γ) 

πρόσβαση των οχημάτων μεταφοράς των κάδων εντός του χώρου του ΠΣ  

• Μικρό / Δορυφορικό Πράσινο Σημείο (ΜΠΣ): α) χώρος εγκατάστασης 250 – 750 τ.μ β) πρόσβαση 

πολιτών με τα πόδια εντός του χώρου, γ) δυνατότητα φόρτωσης των οχημάτων μεταφοράς των 

κάδων εντός ή παραπλεύρως του ΠΣ.  

• Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ): α) χώρος εγκατάστασης 350 – 

1.000 τ.μ. β) πρόσβαση πολιτών με όχημα εντός του χώρου ή με τα πόδια, αναλόγως της έκτασης 

του χώρου, γ) δυνατότητα πρόσβασης των οχημάτων μεταφοράς των δεματοποιημένων 

ανακυκλώσιμων υλικών και των κάδων.  

• Εκτός από τα προαναφερόμενα ΠΣ, μπορούν να λειτουργήσουν και ΠΣ σε επίπεδο γειτονιάς με 

χώρο εγκατάστασης 50 – 100 τ.μ. 

 

Αναφορικά με την πυκνότητα των ΠΣ, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μεγέθη, με ορισμένες εξαιρέσεις 

για τις πολύ αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές ή τις πολύ πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές: 

 Μέγιστη ακτίνα κάλυψης πληθυσμού: 5 έως 8 χιλιόμετρα (πολύ αραιοκατοικημένες αγροτικές 

περιοχές: 11 χιλιόμετρα). 

 Μέγιστος χρόνος οδήγησης για τη μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων σε καλές κυκλοφοριακές 

συνθήκες: 20 λεπτά (πολύ αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές: 30 λεπτά). 

 Μέγιστος αριθμός κατοίκων ανά ΠΣ: 120.000 κάτοικοι (σε όλες εκτός από τις πολύ 

πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές). 

 Μέγιστος αριθμός νοικοκυριών ανά ΠΣ: 50.000 νοικοκυριά (σε όλες εκτός από τις πολύ 

πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές). 

 

Περιοχές με λιγότερα ΠΣ τείνουν να επιτυγχάνουν χαμηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης, εάν όλοι οι 

άλλοι παράγοντες παραμένουν ίδιοι. 

 

7.6.2. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 

Για την κατασκευής ενός ΠΣ απαιτείται, η διερεύνηση συμβατότητας με τις θεσμοθετημένες Χρήσεις 

Γης (καθώς δεν προδιαγράφεται με ακρίβεια έως σήμερα στις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις), η 
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περιβαλλοντική αδειοδότηση του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 & ΥΑ1958/2012, η 

εκπόνηση της Μελέτης και η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης Έργου. 

 

Όσον αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία, σύμφωνα με την Απόφαση του ΥΠΕΚΑ ΥΑ 1958/2012 

«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 

σύμφωνα με το Άρθρο 1 Παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011» (ΦΕΚ 21/Β/2012) τα ΠΣ ανήκουν στην 4η 

ΟΜΑΔΑ - Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών και κατατάσσονται ως εξής:  

 

- Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, 

πλαστικό αλουμίνιο, κ.λπ. (εργασίες R12 και R13). 

• στην Κατηγορία Β για ποσότητα: 5 t <= Q <= 1000 t εκτός ορίων οικισμών και πόλεων και Q 

<= 200 t εντός ορίων οικισμών και πόλεων. 

• στην Υποκατηγορία Α2 για ποσότητα: Q >= 1000 t/d εκτός ορίων οικισμών και πόλεων και Q 

>= 200 t εντός ορίων οικισμών και πόλεων. 

 

Σχετικά με τις πολεοδομικές εγκρίσεις, σύμφωνα με το Νόμο 3982/2011 ένα Πράσινο Σημείο μπορεί 

να καταταχθεί στη έννοια της αποθήκης βάση της άρθρου 17, παράγρ. 4, η οποία αναφέρει: 

«Αποθήκες είναι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που βρίσκονται εκτός 

εργοστασιακών χώρων και διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη 

λειτουργία τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που αφορούν μια από τις πιο κάτω χρήσεις: 

[......] 

ε) Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε 

υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους.» 

 

Ο βαθμός όχλησης επηρεάζει επίσης τη χωροθέτηση ενός Πράσινου Σημείου. Ένα Πράσινο Σημείο 

έχοντας το χαρακτήρα αποθήκης, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

εγκατάσταση χαμηλής όχλησης σύμφωνα με τη Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012, η οποία προδιαγράφει: 

«Α/Α 275: Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης (εφόσον εμπίπτουν στις περιπτώσεις α και ε της παρ. 4 του 

άρθρου 17 του ν.3982) – Κωδικός 52.10.19 - Μονάδες με αποθηκευτικό όγκο ≤ 50.000 m3 : Χαμηλός 

βαθμός όχλησης». Η κατάταξη αυτή γίνεται με βάση ότι η απαίτηση για αποθηκευτική ικανότητα 

ενός Πράσινου Σημείου είναι κατά πολύ μικρότερη των 50.000 m3
. 

 

Επιπλέον, για τη χωροθέτηση των ΠΣ, δεδομένου ότι τα υφιστάμενα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια 

(Γ.Π.Σ.) δεν αναμένεται να έχουν προβλέψει την έννοια του Πράσινου Σημείου, θα πρέπει να γίνει 

αντιστοίχιση βάσει των πιο κοντινών εννοιών, αυτών της αποθήκης αλλά και των αστικών υποδομών 

κοινής ωφέλειας. Σύμφωνα με την νομοθεσία βάσει της οποίας γινόταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός 

έως πρόσφατα, οι αποθήκες χαμηλής όχλησης επιτρέπονται, 

 Σε περιοχές με χρήσεις γης (Π.Δ. «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης» ΦΕΚ 166/Δ/1987): 

χονδρεμπορίου, o μη οχλούσας βιομηχανίας-βιοτεχνίας ΒΙ.ΠΕ και ΒΙΟ.ΠΑ καθώς και o οχλούσας 

βιομηχανίας-βιοτεχνίας 

 Σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης χωρίς καθορισμένες χρήσεις γης (Ν.3325/2005) 
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Πλέον σύμφωνα με τον Ν. 4269/2014 δίνεται η δυνατότητα, μετά από τροποποίηση του ισχύοντος 

πολεοδομικού σχεδιασμού μιας περιοχής και εφόσον δεν επιβληθούν σχετικές απαγορεύσεις ή 

περιορισμοί, να επιτρέπεται η εγκατάσταση χώρων αποθήκευσης χαμηλής όχλησης επιφάνειας 

μέχρι 800 τ.μ. ανά οικόπεδο σε περιοχές Κατοικίας Ενδιάμεσου Επιπέδου. Επίσης βάσει του ίδιου 

νόμου δίνεται η δυνατότητα να επιτρέπονται εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης και σε 

περιοχές με χαρακτήρα Πολεοδομικού Κέντρου. Τέλος, δεδομένου όμως ότι τα ΠΣ θεωρούνται και 

αστικές υποδομές κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τον Ν. 4269/2014, επιτρέπονται σε περιοχές με 

χρήσεις Κοινής Ωφέλειας (αρκεί να είναι μικρής κλίμακας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν αναιρούν 

τον προορισμό της περιοχής ως περιοχής παροχής κοινωφελών λειτουργιών) καθώς και σε περιοχές 

με χρήσεις «Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο», υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το 

σχεδιασμό. 

 

Στο ΕΣΔΑ, αναφέρεται ότι κάθε ΟΤΑ θα πρέπει να διαθέτει και να λειτουργεί τουλάχιστον ένα ΠΣ, το 

οποίο θα πρέπει να εντάξει στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του. Σκόπιμο είναι ο 

ΟΤΑ να συμπεριλάβει στο ΤΣΔΑ του και συνεργασία με ΚΑΕΔΙΣΠ που λειτουργούν από φορείς 

κοινωνικής οικονομίας εντός των διοικητικών ορίων του. 

 
7.7. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ 

Όπως προαναφέρθηκε, τα υφιστάμενα τα έργα διαχείρισης των ΑΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης ανά ΠΕ 

είναι:  

Π.Ε. Ηρακλείου 

(α) Μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων Ηρακλείου 

(β) Κέντρο Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου 

(γ) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ηρακλείου  

(δ) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Μοιρών (χρίζει επισκευών) 

(ε) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ζαρού (χρίζει επισκευών) 

(στ) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Πέρα Γαλήνων 

(ζ) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Χερσονήσου 

(η) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Καζαντζάκη 

Π.Ε. Λασιθίου 

(α) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αγίου Νικολάου 

(β) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Σητείας 

(γ) Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) Σητείας 

(δ) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ιεράπετρας (χρίζει επισκευών) 

(ε) Τα ανακυκλώσιμα πάνε στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου  

Επίσης στην Ιεράπετρα Έχει αδειοδοτηθεί μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. 

Π.Ε. Ρεθύμνου 

 (α) το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Αμαρίου, στη θέση «Κουλέ Μασχαλιά, Δ.Δ. 

Καλογέρου, Δ. Σιβρίτου και  
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 (β) Τα ανακυκλώσιμα πάνε στο ΕΜΑΚ της ΔΕΔΙΣΑ 

Π.Ε. Χανίων 

 (α) το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων 

(β) το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ακρωτηρίου, ο οποίος βρίσκεται εντός του 

ίδιου γηπέδου με το ΕΜΑΚ Χανίων στη θέση Κορακιά στο Δ. Ακρωτηρίου 

 

 
7.8. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

7.8.1. Βασικές Υποδομές 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα τοπικά έργα που προτείνονται στα ΤΣΔΑ κάθε 

Δήμου: 
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Πίνακας 7-5: Προτεινόμενες υποδομές τοπικής διαχείριση αποβλήτων ανα Δήμο στην Περιφέρεια Κρήτης 

Π.Ε. / Δήμος 
Οικιακοί - 

Συνοικιακοί 
Κομποστοποιητές 

Κοινοτικοί 
Κομποστοποιητές78 

Μεγάλα 
Πράσινα Σημεία 

Δορυφορικά 
Πράσινα Σημεία / 

ΚΑΕΣΔΙΠ 
ΣΜΑ/Υ 

Μονάδα επεξεργασίας 
πράσινων αποβλήτων - 

γεωργικών 
υπολειμμάτων 

Δήμοι που φιλοξενούν / 
θα φιλοξενούν μονάδες 

κεντρικού 
ενδιαφέροντος79 

ΧΑΝΙΩΝ        

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 50 - 100 1 1 3 1   

ΓΑΥΔΟΥ - 2 - 1 (υπό κατασκευή) 1 (υπό κατασκευή)   

ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 150 3 1 1 180 1 (Κουντούρα)  

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 200-350 1 1 2 1 1 (προς διερεύνηση)  

ΠΛΑΤΑΝΙΑ 100 - 200 3 - 4 1 4 181   

ΣΦΑΚΙΩΝ 40-80 1  2 182   

ΧΑΝΙΩΝ 100 6 1 7 1  Χ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ        

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 50 - 100 2 2 8 1   

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 40 - 100 1 2 4 1   

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 50 - 100 1 1 4 1   

ΑΜΑΡΙΟΥ 40 - 80 - 1 2   Χ 

ΑΝΩΓΕΙΩΝ - - - 1    

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ        

 
78 Θα μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα εγκατάστασης και άλλης τεχνολογίας (π.χ. παραγωγή βιοκαυσίμων), η οποία θα καλύπτει της ανάγκες του Δήμου. 
79 Οι μονάδες αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά σε ακόλουθη ενότητα. 
80 Έχει ήδη πραγματοποιηθεί από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) η παραχώρηση του κινητού εξοπλισμού 
81 Στο Δήμο υπάρχει μικρός σταθμός μεταφόρτωσης για τα πράσινα και τα ογκώδη απορρίμματα. Κρίνεται σκόπιμο όπως υπάρξει συνεργασία μεταξύ των Δήμων Πλατανιά και Χανίων ώστε ο 

σταθμός να επεκταθεί για να δέχεται και τις υπόλοιπες ροές ΑΣΑ. Εναλλακτικά, πάλι συνεργατικά μεταξύ των δύο όμορων Δήμων, προτείνεται η εύρεση και χωροθέτηση νέου κατάλληλου 
χώρου για ΣΜΑ, στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Πλατανιά και Νέας Κυδωνίας. 

82 Έχει ήδη πραγματοποιηθεί από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) η παραχώρηση του κινητού εξοπλισμού 
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Π.Ε. / Δήμος 
Οικιακοί - 

Συνοικιακοί 
Κομποστοποιητές 

Κοινοτικοί 
Κομποστοποιητές78 

Μεγάλα 
Πράσινα Σημεία 

Δορυφορικά 
Πράσινα Σημεία / 

ΚΑΕΣΔΙΠ 
ΣΜΑ/Υ 

Μονάδα επεξεργασίας 
πράσινων αποβλήτων - 

γεωργικών 
υπολειμμάτων 

Δήμοι που φιλοξενούν / 
θα φιλοξενούν μονάδες 

κεντρικού 
ενδιαφέροντος79 

ΒΙΑΝΝΟΥ 70- 100  1 1 1 1  

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 50-100 1 1 5 1   

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 40-50 - 4 8 1   

ΦΑΙΣΤΟΥ 200-400 - 2 2 2 (αναβάθμιση) 1  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.000 2 1 6   Χ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ - - 1 3 1  Χ 
ΑΡΧΑΝΩΝ 

ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 500 24 - 3 183  Χ 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ - - 1 3 184   

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
    

   

ΟΡ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - - - 1    

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 500 - 1 3 185   

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - - 2 2 286 1 Χ 

ΣΗΤΕΙΑΣ - - 1 3   Χ 

 
83 Σύμφωνα με το ΤΣΔΑ του Δήμου, ο ΣΜΑ προτείνεται να εγκατασταθεί πλησίον της ΕΕΛ Πύργου 
84 Σύμφωνα με το ΤΣΔΑ του Δήμου, ο ΣΜΑ μελετάται να εγκατασταθεί σε γήπεδο στην θέση "Σαραφάλη Μάνδρα" εκτός οικισμού Αρκαλοχωρίου 
85 Υφίσταται Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων (ΣΜΑΥ) στο χώρο του ΧΥΤΑ. Όπως προβλέπεται από τον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑΚ, με τον κορεσμό του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου τα ΑΣΑ που 

δεν δύναται να αξιοποιηθούν περεταίρω θα οδηγηθούν στον ΧΥΤΥ Χερσονήσου και τα ανακυκλώσιμα στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να κατασκευαστεί Σταθμός 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων για την μεταφορά τους στη Χερσόνησο. Επίσης ο Σταθμός Μεταφόρτωσης των Ανακυκλώσιμων Υλικών που ήδη υφίσταται πρέπει να εκσυγχρονιστεί 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της διασποράς τους στο περιβάλλον. 

86 Αναβάθμιση του υφιστάμενου και δημιουργία 1 επιπλέον 
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Όλα τα παραπάνω έργα τοπικής διαχείρισης θεωρούνται αποδεκτά. Επίσης προτείνεται να 

υλοποιηθούν και όλοι οι ΣΜΑ/ΣΜΑΥ που προβλέπονται στα ΤΣΔΑ, με το σκεπτικό ότι μειώνονται τα 

οικονομικά και περιβαλλοντικά κόστη μεταφοράς. 

 

Επιπλέον σύμφωνα με τα ΤΣΔΑ ισχύουν τα κάτωθι: 

 
• Στο Δήμο Αγίου Νικολάου, έχει πραγματοποιηθεί μία μελέτη για την δημιουργία μικρής 

μονάδας αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων 

(κομποστοποίηση). Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑΚ, τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα 

του Δήμου θα οδηγούνται στην μονάδα της Χερσονήσου. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα 

μπορούσε να προχωρήσει σε κατασκευή μονάδας προδιαλεγμενων βιοαποβλήτων εάν η 

ΔσΠ ξεπεράσει τα εκτιμώμενα ποσοστά (40%) και υπάρξει η ανάγκη επεξεργασίας 

μεγαλύτερων ποσοτήτων. Αυτό θα κριθεί μετά από συνεννόηση με όλους του αρμόδιους 

φορείς. 
 

• Στο Δήμο Ηρακλείου η Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΑ), στην οποία γίνεται 

μόνο απομάκρυνση μετάλλων και βασική ξήρανση, θα μετατραπεί σε Μονάδα 

Επεξεργασίας και Αξιοποίησης Απορριμμάτων (ΜΕΑ). Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της 

ΜΕΑ θα γίνει με βάση τις σύγχρονες πρακτικές για την επεξεργασία των ΑΣΑ και θα λάβει 

υπόψη όλες τις τοπικές παραμέτρους και ιδιαιτερότητες. Η επιλογή της τεχνολογίας με 

βάση την οποία θα λειτουργεί η ΜΕΑ, όπως και ο επακόλουθος επανασχεδιασμός και 

αναβάθμισή της, θα γίνει μετά από κατάλληλη μελέτη η οποία θα εκπονηθεί από το Δήμο 

Ηρακλείου ή τον αντίστοιχο Φορέα Διαχείρισης. 

 
• Επίσης στο Δήμο Ηρακλείου, οι ποσότητες των προδιαλεγμένων οργανικών του Δήμου 

αναμένεται να αυξηθούν, πέραν της ποσότητας που αναμένεται να μεταφέρεται στη 

μονάδα Χερσονήσου, οπότε δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο Ηρακλείου δημιουργίας 

σχετικών υποδομών επεξεργασίας για την ποσότητα αυτή. 
 

• Προτείνεται να διερευνηθεί σε Διαδημοτικό επίπεδο η δυνατότητα εγκατάστασης μικρής 

μονάδας κομποστοποίησης ή άλλης τεχνολογίας (π.χ. παραγωγή βιοκαυσίμων), η οποία θα 

καλύπτει της ανάγκες του Δήμου Ανωγείων σε συνεργασία με τη Δ.Ε. Ζωνιανών και Τ.Κ. 

Αξού του Δήμου Μυλοποτάμου, όπου το κόστος μεταφορικών προς την περιοχή του ΧΥΤΑ 

Αμαρίου είναι αυξημένο. Η μονάδα υπολογίζεται ότι θα πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται 

κατ' ελάχιστον 300 τόνους / έτος. 
 

• Αναφορικά με την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων και γεωργικών υπολειμμάτων, 

προτείνονται μονάδες στις περιοχές Κουντούρα (Δήμου Καντάνου - Σελίνου), στην ευρύτερη 

περιοχή της Μεσσαράς (εφόσον δεν καλύπτεται η επεξεργασία από ιδιωτικές μονάδες) και 

στην Ιεράπετρα. Επίσης προτείνεται να δημιουργηθεί αντίστοιχη μονάδα στο Δήμο Βιάννου 

και να διερευνηθεί η εγκατάσταση μίας μονάδας στην περιοχή Κισσάμου. 
 

• Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι στο Δήμο Γαύδου, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία 

στη θαλάσσια μεταφορά των αποβλήτων, οι ποσότητες που παράγονται είναι πάρα πολύ 

μικρές και το ΕΜΑΚ Χανίων βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση από το Δήμο, προτείνεται: 

 Η εντατικοποίηση της ΔσΠ όλων των ρευμάτων, και  
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 η δημιουργία ενός μικρού ΧΥΤΥ ο οποίος θα δέχεται το υπόλειμμα, έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η κοστοβόρα και τεχνικά πολύ δύσκολη μεταφορά του στο ΕΜΑΚ Χανίων. 

Ακόμα και αν η ΔσΠ παραμείνει στο 50%, οι 31 τόνοι που θα έπρεπε να εκτραπούν πριν την 

ταφή είναι αμελητέες ποσότητες σε σχέση με την παραγωγή στην Περιφέρεια Κρήτης, και 

δεν πρόκειται να επηρεάσουν τους στόχους σε Περιφερειακό επίπεδο. Σε περίπτωση όπου 

δεν είναι εφικτή η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΥ, τα υπολείμματα θα 

μεταφέρονται  στο ΕΜΑΚ Χανίων μέσω του ΣΜΑ. 

 

Αναφορικά με τις μονάδες επεξεργασίας κεντρικού ενδιαφέροντος όπως αναφέρονται στον 

εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑΚ (2013) παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα και εικόνες. 
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Πίνακας 7-6: Μονάδες του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑΚ (2013) 

Ρεύμα \ Π.Ε. Π.Ε. Χανίων Π.Ε. Ρεθύμνης Π.Ε. Ηρακλείου 
Π.Ε. Λασιθίου 

Δ. Αγ. Νικολάου & Ορ. 
Λασιθίου Υπόλοιπη Π.Ε. 

Προδιαλεγμένα Οργανικά, 
τόνοι 

ΕΜΑΚ Χανίων 
13.300 τν 

Μονάδα Αμαρίου 
7.300 τν 

Μονάδα Καζαντζάκη / 
Αστερουσίων 

 Μονάδα Χερσονήσου        

9.100 τν  20.000 τν 
 

Μονάδα Χερσονήσου 
3.400 τν 

 

Μονάδα 
επεξεργασίας 

προδιαλεγμένου 
οργανικού 

(Ιεράπετρα) 
4.800 τν 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα 
Συσκευασιών, τόνοι 

ΕΜΑΚ Χανίων 
16.000 τν 

Μονάδα Αμαρίου 
8.800 τν 

ΚΔΑΥ Ηρακλείου 
35.000 τν 

ΚΔΑΥ Ηρακλείου 
4.100 τν 

Μονάδα Σητείας 
5.600 τν 

Σύμμεικτα ΑΣΑ, τόνοι ΕΜΑΚ Χανίων 
64.400 τν 

Μονάδα Αμαρίου 
35.600 τν 

Μονάδα στο 
Κεντρικό ή Δυτικό 

μέρος της Π.Ε. 

Μονάδα 
Προεπεξεργασίας 

Ηρακλείου 
Μονάδα Χερσονήσου 

34.000 τν 75.000 τν 32.100 τν 
 

Μονάδα Χερσονήσου 
16.500 τν 

Μονάδα Σητείας 
22.900 τν 

Ελάχιστοι ΣΜΑ/ΣΜΑΥ 

Τουλάχιστον 3 
ΣΜΑ/Υ 

(Σφακιά,Καντάνου -
Σελίνου κλπ) 

ΣΜΑ και 
ΣΜΑΥ Ρεθύμνης Τουλάχιστον 2 νέοι ΣΜΑ/Υ και ΣΜΑ/Υ Ηρακλείου, Μοιρών ΣΜΑ/Υ 

Ιεράπετρας 
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Εικόνα 7-7: Διαχείριση ΑΣΑ σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑΚ (2013) 

 
 
Στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζεται μία συγκριτική αξιολόγηση των δυναμικοτήτων των μονάδων 

που προτείνονται στον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ (2013), σε σχέση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που 

αναφέρονται στα Τοπικά Σχέδια των Δήμων (2016). 
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Πίνακας 7-7: Συγκριτικός Πίνακας δυναμικότητας Μονάδων (2013 και 2016) 

ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ Προδιαλεγμένα 
Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (τν) 

2016 15.500 28.500 49.500 93.500 

2013 13.300 16.000 64.400 93.700 

     
ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

Προδιαλεγμένα 
Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (τν) 

2016 8.500 15.700 27.200 51.400 

2013 7.300 8.800 35.600 51.700 

     
ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Προδιαλεγμένα 

Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (τν) 

2016 26.900 10.000  35.500 72.400 

2013 23.400   48.600 72.000 

     
ΜΟΝΑΔΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Προδιαλεγμένα 

Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (τν) 

2016     50.300 50.300 

2013     75.000 75.000 

     
ΜΟΝΑΔΑ 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
Προδιαλεγμένα 

Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (τν) 

2016 4.700     4.700 

2013 4.800     4.800 

     
ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 

Προδιαλεγμένα 
Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (τν) 

2016   8.600 15.000 23.600 

2013   5.600 22.900 28.500 

     
ΚΔΑΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Προδιαλεγμένα 

Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (τν) 

2016   54.100   54.100 

2013   39.100   39.100 

     
ΜΟΝΑΔΑ ΠΕ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Προδιαλεγμένα 
Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (τν) 

2016     28.000 28.000 

2013     34.000 34.000 

     
ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 
Προδιαλεγμένα 

Βιοαπόβλητα (τν) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (τν) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (τν) 

2016 7.900     7.900 

2013 9.100     9.100 
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε τα εξής: 

 

 Ο εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑΚ (2013) προέβλεπε υψηλή διαλογή στην πηγή (πχ στα βιοαπόβλητα 35%), 

και σε γενικές γραμμές, οι στόχοι που θέτονται από το νέο ΕΣΔΑ δεν αποκλίνουν από αυτούς που 

ήδη ισχύουν. 

 Στην ΠΕ Χανίων, στο ΕΜΑΚ η συνολική δυναμικότητα παραμένει πρακτικά η ίδια. Η διαφορά 

έγκειται μόνο στο γεγονός ότι κάποιες ποσότητες ΑΣΑ αναμένεται να μετατοπιστούν από την 

γραμμή συμμείκτων στη γραμμή διαλογής προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων. 

 Ομοίως συμβαίνει και στην ΠΕ Ρεθύμνης, στην προτεινόμενη μονάδα στο Αμάρι. 

 Στο Δήμο Ηρακλείου η Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΑ), στην οποία γίνεται μόνο 

απομάκρυνση μετάλλων και βασική ξήρανση, θα μετατραπεί σε Μονάδα Επεξεργασίας και 

Αξιοποίησης Απορριμμάτων (ΜΕΑ). Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της ΜΕΑ θα γίνει με βάση τις 

σύγχρονες πρακτικές για την επεξεργασία των ΑΣΑ και θα λάβει υπόψη όλες τις τοπικές 

παραμέτρους και ιδιαιτερότητες. Η επιλογή της τεχνολογίας με βάση την οποία θα λειτουργεί η 

ΜΕΑ, όπως και ο επακόλουθος επανασχεδιασμός και αναβάθμισή της, θα γίνει μετά από 

κατάλληλη μελέτη η οποία θα εκπονηθεί από το Δήμο Ηρακλείου ή τον αντίστοιχο Φορέα 

Διαχείρισης. 

 Επίσης στο Δήμο Ηρακλείου, οι ποσότητες των προδιαλεγμένων οργανικών του Δήμου 

αναμένεται να αυξηθούν, πέραν της ποσότητας που αναμένεται να μεταφέρεται στη μονάδα 

Χερσονήσου, οπότε δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο Ηρακλείου δημιουργίας σχετικών υποδομών 

επεξεργασίας για την ποσότητα αυτή.  

 Η δυναμικότητα της μονάδας Χερσονήσου παραμένει σταθερή. Επίσης, προτείνεται να δέχεται 

και τα προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα87 του Δήμου Χερσονήσου, όπως φαίνεται ότι δύναται να το 

πραγματοποιήσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προμελέτης του έργου.  

 Το ΚΔΑΥ Ηρακλείου αναμένεται σταδιακά να δέχεται περίπου 15.000 περισσότερα 

προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα. 

 Τα σύμμεικτα ΑΣΑ που αναμένεται να καταλήγουν στην μονάδα συμμείκτων που προβλέπεται 

στην κεντρική – δυτική ΠΕ Ηρακλείου (προτείνεται χωροθέτηση στο χώρο του ΧΥΤΑ Ν. 

Καζαντζάκη, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ή στο χώρου του ΧΥΤΑ των Πέρα Γαλήνων), θα 

ελαττωθούν κατά περίπου 6.000 τόνους το έτος.  

 Τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα που αναμένεται να καταλήγουν στην μονάδα που προβλέπεται 

να γίνει επίσης στην κεντρική – δυτική ΠΕ Ηρακλείου (χώρος ΧΥΤΑ Ν. Καζαντζάκη, Δήμος Αρχανών 

Αστερουσίων), θα παραμείνουν της τάξης των 8.000 - 10.000 τόνων ετησίων, συνυπολογίζοντας 

και τα πράσινα απόβλητα (φυτικά υπολείμματα και κλαδέματα). 

 Η μονάδα προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην Ιεράπετρα παραμένει ως έχει προβλεφθεί. 

 Στην ΠΕ Λασιθίου, στη προβλεπόμενη μονάδα της Σητείας η συνολική δυναμικότητα παραμένει 

πρακτικά η ίδια (δεδομένου ότι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της μέγιστες ποσότητες 20ετίας 

και να μπορεί να ανταπεξέλθει στην μέγιστη ημερήσια ποσότητα σε περιόδους έντονης 

 
87 Τα προδιαλεγμένα απόβλητα, ανεξάρτητα με τον αριθμό των κάδων που θα υπάρχουν, αναμένεται να 

χρειάζεται να διαχωρίζονται περαιτέρω, δεδομένου ότι αναμένεται να έχουν προσμίξεις, όπως συμβαίνει και 
με τον υφιστάμενο μπλε κάδο. 
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παραγωγής (αιχμής)). Η διαφορά έγκειται μόνο στο γεγονός ότι κάποιες ποσότητες ΑΣΑ 

αναμένεται να μετατοπιστούν από την γραμμή συμμείκτων στη γραμμή διαλογής 

προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων. 

 

 Περίπου 22.500 τόνοι θα πρέπει να προδιαλέγονται στα Πράσινα Σημεία. 

 

Αναφορικά με τα υφιστάμενα έργα ασφαλούς διάθεσης, έχουν γίνει / προτείνονται οι κάτωθι 

επεκτάσεις:  

 Ο ΧΥΤΥ Ακρωτηρίου, θα δέχεται τα υπολείμματα της ΕΜΑΚ, που θα καλύπτει όλο την Π.Ε. 

Χανίων. Τονίζεται ότι χρίζει άμεσης επέκτασης η οποία έχει δρομολογηθεί και είναι στη 

φάση της απαλλοτρίωσης. 

 Έχει δρομολογηθεί η επέκταση του ΧΥΤΑ Αμαρίου, με προοπτική να δέχεται ΑΣΑ (πλην των 

προδιαλεγμένων αποβλήτων) μέχρι να γίνει η μονάδα, και τα υπολείμματα της 

προτεινόμενης μονάδας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος χώρος όπου θα εγκατασταθεί η 

Μονάδα και ο ΧΥΤΥ είναι ήδη περιορισμένος, πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε να 

διερευνηθεί άλλη θέση χωροθέτησης του επόμενου ΧΥΤ των υπολειμμάτων της Μονάδας, η 

οποία θέση δεν θα έχει σχέση υδρολογικά και οπτικά με τη Δ.Ε. Αρκαδίου, λόγω προστασίας 

του ιστορικού τοπίου. 

 Έχει δρομολογηθεί η επέκταση του ΧΥΤΑ Χερσονήσου, με προοπτική να δέχεται ΑΣΑ (πλην 

των προδιαλεγμένων αποβλήτων) μέχρι να γίνει η μονάδα, και τα υπολείμματα της 

προτεινόμενης μονάδας. 

 Έχει δρομολογηθεί η επέκταση του ΧΥΤΑ Σητείας, με προοπτική να δέχεται ΑΣΑ (πλην των 

προδιαλεγμένων αποβλήτων) μέχρι να γίνει η μονάδα, και τα υπολείμματα της 

προτεινόμενης μονάδας. 

 Επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ/Υ Καζαντζάκη, με προοπτική να δέχεται τα υπολείμματα 

της μονάδας επεξεργασίας της Π.Ε. προδιαλεγμένου οργανικού στο Δ.Δ. Καζαντζάκη και τα 

υπολείμματα της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και Επεξεργασίας της κεντρικής – δυτικής 

περιοχής της ΠΕ, στην περίπτωση που χωροθετηθεί στον ίδιο χώρο. 

 Έχει δρομολογηθεί η επέκταση του ΧΥΤΑ/Υ Πέρα Γαλήνων. 
 
Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι κατά τη διαστασιολόγηση των επεκτάσεων / πιθανών νέων ΧΥΤΑ/Υ θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη και η πιθανή εναπόθεση ιδιωτικών αποβλήτων ή/και άλλων αποβλήτων 

όπως υπολείμματα από μονάδες επεξεργασίας άλλων ρευμάτων. 

7.8.2. Συνοπτική Παρουσίαση 

Συνοπτικά τα έργα διαχείρισης ΑΣΑ θα είναι τα εξής: 
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Πίνακας 7-8: Κεντρικές Μονάδες Διαχείρισης ΑΣΑ στη Περιφέρεια Κρήτης 

Απόβλητα \ Μονάδα ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΚΔΑΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

Προδιαλεγμένα 
Βιοαπόβλητα (τν) 15.500 8.500 26.900  4.700    7.900 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (τν) 

28.500 15.700* 10.000*   8.600* 54.100   

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 
επεξεργασία (τν) 49.500 27.200 35.500 50.300  15.000  28.000  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (τν) 93.500 51.400 72.400 50.300 4.700 23.600 54.100 28.000 7.900 

 

Τονίζεται ότι ο τελικός σχεδιασμός των μονάδων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της μέγιστες ποσότητες 20ετίας, ενώ επιπλέον θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει 

στην μέγιστη ημερήσια ποσότητα σε περιόδους έντονης παραγωγής (αιχμής) κατά την τουριστική περίοδο. Επίσης στις μονάδες επεξεργασίας προδιαλεγμένων 

βιοαποβλήτων, η δυναμικότητα μπορεί να αυξηθεί λόγω προσθήκης ποσοτήτων πράσινων αποβλήτων και κλαδεμάτων, που δεν αποτυπώνονται στα ζυγολόγια 

των ΑΣΑ, διότι λόγω έλλειψης υποδομών, διαχειρίζονται από τους παραγωγούς με παράνομους τρόπους. 

 

*Εναλλακτικά, η επεξεργασία των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων θα δύναται να λαμβάνει χώρα σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις εφαρμόζουν τις 

βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και έχουν κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό (π.χ. πράσινα Σημεία, Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, Μονάδες Επεξεργασίας). Ο 

αρμόδιος Δήμος/ΦοΔΣΑ θα μπορεί να κατευθύνει τις παραγόμενες ποσότητες στις κατάλληλες εγκαταστάσεις, βασιζόμενος στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, και 

έχοντας ως προτεραιότητα την καλύτερη δυνατή επεξεργασία τους σε συνδυασμό με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος για τους πολίτες της 

Περιφέρειας Κρήτης. 
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7.8.3. Συμπεράσματα 

Από όλα τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι οι αλλαγές που προέκυψαν από την ενσωμάτωση των 

ΤΣΔΑ των Δήμων στον ΠΕΣΔΑΚ, οδηγούν σε έναν βελτιωμένο σχεδιασμό, όχι μόνο περιβαλλοντικά 

αλλά και κοινωνικά και οικονομικά (με γνώμονα την ανακύκλωση και τις αρχές της κυκλικής 

οικονομίας), χωρίς να επηρεάζουν ουσιαστικά τον γενικότερο σχεδιασμό των μονάδων που 

προβλέπονταν στην απόφαση του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ (2013).  

 

Συμπερασματικά η ενσωμάτωση: 

 

 Οδηγεί σε ελαφρώς μεγαλύτερα ποσοστά ΔσΠ αποβλήτων, το οποίο αναμένεται να έχει 

μόνο θετικά αποτελέσματα στο περιβάλλον. 

 Οδηγεί σε βελτιωμένο σχεδιασμό, όχι μόνο περιβαλλοντικά αλλά και χωροθετικά, κοινωνικά 

και οικονομικά (με γνώμονα την ανακύκλωση και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας). 

 Δεν αλλάζει τον σχεδιασμό των εγκεκριμένων Μονάδων Αμαρίου, Χερσονήσου, Ιεράπετρας,  
και Σητείας, ενώ οδηγεί σε μείωση της δυναμικότητας της μονάδας Ηρακλείου. 

Επίσης: 

 

 Η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Επεξεργασίας στις Δυτικές και Νότιες Περιοχές της ΠΕ 

Ηρακλείου πιθανώς θα δημιουργηθεί στην περιοχή του ΧΥΤΑ στο Δήμο Αρχανών 

Αστερουσίων (Δ.Δ. Καζαντζάκη) ή στην περιοχή του ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων. Και στις δύο 

εναλλακτικές μηδενίζονται τις αντιδράσεις και καθυστερήσεις για νέα χωροθέτηση. 

 Προβλέπεται νέος ΧΥΤΥ με προδιαγραφές μικρού ΧΥΤΥ στο Δήμο Γαύδου. 

 Στο Δήμο Ηρακλείου η Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΑ), στην οποία γίνεται 

μόνο απομάκρυνση μετάλλων και βασική ξήρανση, θα μετατραπεί σε Μονάδα 

Επεξεργασίας και Αξιοποίησης Απορριμμάτων (ΜΕΑ). Επίσης στο Δήμο Ηρακλείου, οι 

ποσότητες των προδιαλεγμένων οργανικών του Δήμου αναμένεται να αυξηθούν, πέραν της 

ποσότητας που αναμένεται να μεταφέρεται στη μονάδα Χερσονήσου, οπότε δίνεται η 

δυνατότητα στο Δήμο Ηρακλείου δημιουργίας σχετικών υποδομών επεξεργασίας για την 

ποσότητα αυτή.  
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7.9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Όπως προαναφέρθηκε, η διαχείριση των λοιπών στερεών αποβλήτων πραγματοποιείται με ευθύνη 

των παραγωγών και των ΣΕΔ, υπό την εποπτεία του ΕΟΑΝ. Με βάση τα όσο αναφέρονται στον ΕΣΔΑ, 

ενδεικτικές (συμπληρωματικές) δράσεις διαχείρισης και παρακολούθησης για τα λοιπά αυτά 

ρεύματα παρουσιάζονται στις επόμενες ενότητες. 

 

Τονίζεται όμως ότι θα πρέπει σταδιακά να γίνουν στοχευμένες μελέτες για την διαχείριση όλων 

των λοιπών ρευμάτων, σύμφωνα με τους στόχους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6. 

 

7.9.1. Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

Η επίτευξη των στόχων που τίθενται αναφορικά με τη συλλογή και αξιοποίηση των ΑΗΗΕ κυρίως 

εξαρτάται από το δίκτυο ΣΕΔ ΑΗΗΕ, που συνεχώς επεκτείνεται. Είναι γεγονός πως εντός του 2010 

αυξήθηκαν σημαντικά τα σημεία συλλογής ΑΗΗΕ στην Κρήτη εξαιτίας των απευθείας συμφωνιών 

συνεργασίας της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ με καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού και super markets. H πρακτική αυτή οφείλει να συνεχιστεί με γοργούς 

ρυθμούς και στο μέλλον προκειμένου το δίκτυο συλλογής ΑΗΗΕ να καταστεί επαρκές για το σύνολο 

της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία παρουσιάζει ένα δυναμικό χαρακτήρα.  

 

Επιπρόσθετα, χρειάζεται να ισχυροποιηθεί η συνεργασία του συλλογικού συστήματος με την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Στόχος είναι η ενθάρρυνση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ όλων των ΟΤΑ και της 

Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ για την προώθηση της ανακύκλωσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών. Οι συμβάσεις θα πρέπει να καλύπτουν θέματα συνεργασίας σε ότι αφορά τη συλλογή 

των ΑΗΕΕ, την οργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και τυχόν οικονομικά 

κίνητρα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου συλλογής.  

 

Παράλληλα, θεωρείται σκόπιμο και ωφέλιμο να αυξηθεί ο αριθμός των σημείων συλλογής ΑΗΗΕ 

εντός των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Κρήτης, μιας και σήμερα ο σχετικός αριθμός είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένος και περιορίζεται κυρίως σε συγκεκριμένα σχολεία εντός της Π.Ε. Ηρακλείου 

και της Π.Ε. Χανίων.  

 

Η ανάγκη για τόνωση των σημείων συλλογής είναι περισσότερο εμφανής και έντονη στη Δυτική 

Κρήτη (Χανιά και Ρέθυμνο). Απαιτείται λοιπόν εντατικοποίηση των προσπαθειών έτσι, ώστε: 

• Να αυξηθούν τα σημεία συλλογής σε καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και να ενισχυθεί η συλλογή με τη 

συμμετοχή και των Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ. 

• Να ληφθεί μέριμνα, ώστε να περιοριστούν τυχόν εφαρμοζόμενες πρακτικές χρήσης των 

ΑΗΗΕ πέραν της οδού των εγκεκριμένου συλλογικού συστήματος εναλλακτικής 

διαχείρισης. 

• Να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αύξηση των ποσοτήτων ΑΗΗΕ που συλλέγονται από 

εμπόρους σκραπ με ιδιαίτερη έμφαση στη Π.Ε. Χανίων. 
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• Να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αύξηση των ποσοτήτων ΑΗΗΕ βιομηχανικής 

προέλευσης που συλλέγονται με ιδιαίτερη έμφαση στη Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου. 

 

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4257/2014, επιτρέπεται σε Ο.Τ.Α. 

α΄ βαθμού, η σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από 

πλειοδοτικό διαγωνισμό, με βάση τα οριζόμενα στο π.δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, 

της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των 

δήμων και κοινοτήτων», με αντικείμενο την, εντός των διοικητικών του ορίων, συλλογή αποβλήτων 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το π.δ. 117/2004 (Α΄ 82)." 

 

Συμπερασματικά, ο ρόλος της Περιφέρειας Κρήτης και του ΦοΔΣΑ περιλαμβάνει τα εξής: 

 

 Παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων των ΣΕΔ σε επίπεδο Περιφέρειας και το βαθμό 

συνεισφοράς της Περιφέρειας στον εθνικό στόχο. 

 Διασφάλιση ότι υπάρχει επαρκές δίκτυο συλλογής των ΑΗΗΕ  αυτών στην Περιφέρεια. 

 Απαγόρευση ταφής ΑΗΗΕ  στους ΧΥΤ. 

 Δημιουργία χώρων συλλογής και αποθήκευσης των αποβλήτων από δημόσιους φορείς, εντός 

των Πράσινων Σημείων ή ΚΑΕΣΔΙΠ, προκειμένου να οδηγούνται στο Σύστημα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης. 

 

7.9.2. Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους – ΟΤΚΖ 

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της παρουσίας της ΕΔΟΕ στην Κρήτη κρίνονται ικανοποιητικά. 

Προκειμένου να βελτιωθούν οι αριθμοί σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, στόχος πρέπει να είναι και 

η συνδρομή των Δήμων προκειμένου να επιτευχθεί η περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων της 

λειτουργίας της ΕΔΟΕ στην Κρήτη. Προς αυτήν την κατεύθυνση προτείνεται οι ΟΤΑ σε συνεργασία με 

το ΦοΔΣΑ να υποδείξουν χώρους προσωρινής αποθήκευσης και σε συνεργασία με την ΕΔΟΕ, να 

μεταφέρονται τα οχήματα στα κέντρα παράδοσης ή στα σημεία επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, 

οι ΟΤΑ είναι υπεύθυνοι και για την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής, αφού προβούν στις 

προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ενέργειες για τη μεταφορά του οχήματος σε αδειοδοτημένες 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας, σε συνεργασία με το εγκεκριμένο ΣΣΕΔ. Αναφορικά με τα 

εγκαταλελειμμένα ΟΤΚΖ, είναι αρμοδιότητα των ΟΤΑ η συλλογή και παράδοσή τους σε κατάλληλα 

αδειοδοτημένα σημεία συλλογής ή σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης που θα έχουν οριστεί. 

Επομένως, η Περιφέρεια Κρήτης θα πρέπει να ενημερώσει και να υποστηρίξει τους ΟΤΑ αναφορικά 

με την ανάγκη εξεύρεσης χώρων προσωρινής αποθήκευσης των ΟΤΚΖ. Με την ύπαρξη των χώρων 

αυτών θα εξαλειφθεί η ανεξέλεγκτη εγκατάλειψη των ΟΤΚΖ και θα επιτευχθεί πολύ μεγάλο ποσοστό 

συλλογής των ΟΤΚΖ, τα οποία στη συνέχεια θα οδηγηθούν προς επεξεργασία. 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4257/2014, επιτρέπεται 

σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, η σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μετά 

από πλειοδοτικό διαγωνισμό, με βάση τα οριζόμενα στο π.δ. 270/1981 «περί καθορισμού των 

οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν 
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πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», με αντικείμενο την εντός των διοικητικών του ορίων, 

περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σύμφωνα με το π.δ. 116/2004 (Α΄ 81). 

 

Επιπλέον, η Περιφέρεια Κρήτης μπορεί να συνδράμει στη διαχείριση των ΟΚΤΖ μέσω της 

δημιουργίας γραφείου αποβλήτων για το συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων, αλλά και της 

ενδυνάμωσης των ελεγκτικών μηχανισμών. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να συμβάλλει στην 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης μέσω της συμμετοχής της στη διοργάνωση 

σχετικών προγραμμάτων και δράσεων. Με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά τυχόν 

ανεξέλεγκτη απόρριψη ΟΤΚΖ, ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτες και ορεινές περιοχές της Κρήτης. Τέλςο θα 

μπορούσε να βοηθήσει με την παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων των Εγκεκριμένων 

Συστημάτων σε επίπεδο Περιφέρειας και το βαθμό συνεισφοράς της Περιφέρειας στον εθνικό στόχο, 

καθώς και με τη διασφάλιση ότι έχει αναπτυχθεί επαρκές δίκτυο συλλογής εντός της Περιφέρειας. 

 

7.9.3. Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων 

Πρωταρχικός στόχος για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας της ECOELASTIKA εντός 

της Περιφέρειας Κρήτης χρειάζεται να είναι η αύξηση των σημείων συλλογής μεταχειρισμένων 

ελαστικών με τη συνεργασία του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την 

πώληση, επισκευή, κ.λπ., ελαστικών και είναι κάτοχοι παλαιών ελαστικών, με συμβεβλημένες, (με 

την ECOELASTIΚA), επιχειρήσεις συλλογής ‐ μεταφοράς παλαιών ελαστικών. Επιπρόσθετα, 

προτείνονται πρωτοβουλίες για συνεργασίες έτσι, ώστε να μπορούν να καλύπτονται και θέματα, 

όπως: 

 η συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων των ΟΤΑ 

 η συλλογή μεταχειρισμένων ελαστικών από χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης και κατά τις 

αποκαταστάσεις παλαιών χωματερών 

 η συνδιοργάνωση προγραμμάτων για τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών 

(οργάνωση χώρων προσωρινής αποθήκευσης, κλπ) 

 η ανάθεση της συλλογής μεταχειρισμένων ελαστικών από τα σημεία συλλογής στις 

υπηρεσίες των ΟΤΑ 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης με τη σειρά της θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στη διαχείριση των 

μεταχειρισμένων ελαστικών. Η συνεισφορά αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής: 

 Ενδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών έτσι, ώστε το σύνολο των μεταχειρισμένων 

ελαστικών να συλλέγεται και να διαχειρίζεται μέσω των αδειοδοτημένων καναλιών της 

ECOELASTIKA 

 Συντονισμός της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων 

 Οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

 Λειτουργία Γραφείου Αποβλήτων εντός της Περιφέρειας Κρήτης για τη συνεχή ενημέρωση 

σχετικά με τις εξελίξεις, το συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων και την 

παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται.  

 

Σε γενικές γραμμές με τον τρόπο αυτό τα ικανοποιητικά αποτελέσματα της ΕCOELASTIKA στην Κρήτη 

θα μπορέσουν να γίνουν ακόμα καλύτερα. 
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7.9.4. Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων 

Η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης για τα ΑΕΚΚ κρίνεται απαραίτητη λόγω: 

• Του μεγάλου όγκου των αδρανών 

• Του θεσμικού πλαισίου που επιβάλει την οργανωμένη διαχείριση των ΑΕΚΚ, την επίτευξη 

ποσοτικών στόχων αναφορικά με την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση άλλων 

υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση των ΑΕΚΚ (30% στις αρχές του 2012, 50% στις αρχές του 

2015 και 70% στις αρχές του 2020). 

• Του υφιστάμενου προβλήματος της ανεξέλεγκτης απόρριψης 

• Της ανάγκης επαναχρησιμοποίησης όσο το δυνατό μεγαλύτερου ποσοστού αυτών των 

αποβλήτων 

 

Με γνώμονα την ύπαρξη του θεσμικού πλαισίου, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα σαν 

εργαλείο για την οργάνωση της διαχείρισης των ΑΕΚΚ, παρατίθενται προτεινόμενες δράσεις της 

Περιφέρειας Κρήτης σε σχέση με τη διαχείριση ΑΕΚΚ, ενώ, παράλληλα, καταδεικνύονται πιθανά 

προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης, καθώς και 

διορθωτικές ενέργειες για τη βελτίωση της διαχείρισης των ΑΕΚΚ. Στη συνέχεια, παρατίθεται 

πρακτικός οδηγός στον οποίο παρουσιάζονται όλα τα απαραίτητα βήματα που θα πρέπει να 

ακολουθηθούν από τους υπόχρεους στο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, με την αρωγή 

της Περιφέρειας. 

 

Καταγραφή των ΑΕΚΚ 

Η καταγραφή της ποσότητας των παραγόμενων ΑΕΚΚ θεωρείται επιβεβλημένη, προτού τα υποψήφια 

συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ λάβουν έγκριση από τον ΕΟΑΝ, καθώς μόνο με πλήρη 

στοιχεία είναι δυνατοί οι υπολογισμοί για τη διαστασιολόγηση, το πλήθος και τη χωροθέτηση των 

απαιτούμενων μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ στην Περιφέρεια. Τα υποψήφια συστήματα στα πλαίσια 

της αξιολόγησης των φακέλων τους, διαστασιολογούν τις μονάδες τους είτε κάνοντας εκτιμήσεις οι 

οποίες εμπεριέχουν σημαντικό σφάλμα, είτε βάσει των συμφωνιών που έχουν συνάψει με 

διάφορους διαχειριστές ΑΕΚΚ, παρουσιάζοντας ένα επιχειρηματικό πλάνο το οποίο θα εξυπηρετεί 

μόνο τους ίδιους και όχι τους στόχους που θέτει η Περιφέρεια. 

 

Το ίδιο ισχύει και για την ποιοτική σύσταση των ΑΕΚΚ, για την οποία τα υποψήφια συστήματα στα 

πλαίσια της αξιολόγησης των φακέλων τους, χρησιμοποιούν στοιχεία άλλων χωρών που έχουν 

προβεί σε εκτίμηση της σύστασης των αποβλήτων, με αποτέλεσμα να προδιαγράφουν μηχανολογικό 

εξοπλισμό, ο οποίος δεν θα ανταποκρίνεται στα απόβλητα τα οποία θα πρέπει να επεξεργαστούν 

στην πραγματικότητα.Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η Περιφέρεια Κρήτης να προβεί άμεσα 

στις ακόλουθες ενέργειες: 

• Σε αναλυτική καταγραφή των ποσοτήτων των παραγόμενων ΑΕΚΚ από έργα υποδομής με 

στοιχεία που θα αντλήσει τόσο εσωτερικά, μέσω των έργων που έχουν υλοποιηθεί ή 

υλοποιούνται εντός της Περιφέρειας Κρήτης, όσο και σε συνεργασία με μεγάλες τεχνικές 

εταιρίες που αναλαμβάνουν έργα υποδομής στην Περιφέρεια Κρήτης. 
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• Σε συνεργασία με την EOAN, να επιβάλει στα υποψήφια ΣΕΔ ΑΕΚΚ να προχωρήσουν σε 

ποιοτική εκτίμηση της σύστασης των ΑΕΚΚ. Τονίζεται ότι η παρούσα δράση δεν πρέπει να 

δυσκολέψει ιδιαίτερα τα υποψήφια ΣΕΔ, καθότι αυτά προέρχονται από τον κατασκευαστικό 

χώρο και διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία για τη διενέργεια ποιοτικής εκτίμησης της 

σύστασης των αποβλήτων. Επιπλέον, ο ΕΟΑΝ θα μπορούσε να συμβάλει προς αυτήν την 

κατεύθυνση με το σχεδιασμό πρωτοκόλλου για την ποιοτική εκτίμηση της σύστασης των 

αποβλήτων, το οποίο, στη συνέχεια, θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν οι υποψήφιοι. 

 

Έργα υποδομής 

Χρειάζεται στους Περιβαλλοντικούς Όρους τέτοιων έργων που εκδίδονται από την Περιφέρεια να 

καθίσταται σαφές ότι οι ανάδοχοι κατασκευαστές θα πρέπει να συμβάλλονται υποχρεωτικά με 

κάποιο εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ, το οποίο θα αναλαμβάνει τη 

διαχείριση των ΑΕΚΚ και θα βεβαιώνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, αναφορικά 

με την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ. Εναλλακτικά, οι ανάδοχοι των έργων θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να διαχειριστούν οι ίδιοι τα παραγόμενα ΑΕΚΚ, ενώ θα είναι υπόχρεοι τόσο για την 

εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, όσο και για τη μεταφορά και τη διάθεση των αδρανών 

υλικών. 

 

Επιπλέον, η Περιφέρεια Κρήτης και οι επιμέρους περιφερειακές ενότητες θα πρέπει να συμβάλλουν 

στην κοινωνική αποδοχή αυτών των εγκαταστάσεων, καθότι το συγκεκριμένο ρεύμα των αποβλήτων 

δεν περιέχει μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων συστατικών και, επιπλέον, οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις πού προκύπτουν από μία τέτοια δραστηριότητα δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις μίας μάντρας υλικών οικοδομής. Για αυτούς τους λόγους, οι 

περιφερειακές ενότητες θα πρέπει να διευκολύνουν τη χορήγηση αδειών, διασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την εύρυθμη και περιβαλλοντικά ασφαλή λειτουργία των μονάδων μέσω της έκδοσης 

Περιβαλλοντικών Όρων. 

 

Δράσεις αναφορικά με την καθοδήγηση των υποψήφιων συστημάτων 

Η Περιφέρεια Κρήτης θα πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον ΕΟΑΝ ούτως, ώστε από 

κοινού να κατευθύνουν μελλοντικά την περιφερειακή ανάπτυξη των συστημάτων με σκοπό την 

εξυπηρέτηση του συνόλου των περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης. Θα πρέπει δε να 

καταστεί σαφές στους μελλοντικούς υποψήφιους ότι όλες οι περιφερειακές ενότητες της 

Περιφέρειας συνεισφέρουν σημαντική ποσότητα ΑΕΚΚ, οπότε και η δραστηριοποίηση σε αυτές τις 

περιφερειακές ενότητες είναι το ίδιο ελκυστική όσο και η δραστηριοποίηση στην περιφερειακή 

ενότητα Ηρακλείου. 

 

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010), την ευθύνη για 

την οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ έχουν οι υπόχρεοι διαχειριστές. 

Σύμφωνα όμως με το Άρθρο 75 του Νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), όπως 

συμπληρώθηκε από το Άρθρο 94 του 3852/2010 και ισχύει, οι Δήμοι υποχρεούνται να συλλέγουν 

όλα τα στερεά απόβλητα που παράγονται στο Δήμο, όχι μόνο από τους κοινόχρηστους χώρους, αλλά 

ακόμη και από ιδιόκτητα οικόπεδα ή λοιπούς ακάλυπτους χώρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

πυροσβεστικές διατάξεις. Με δεδομένο ότι αρκετές ποσότητες των στερεών αποβλήτων είναι ΑΕΚΚ, 
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αμέσως ο Δήμος καθίσταται διαχειριστής τους, και συνεπώς οι ΟΤΑ οι οποίοι δεν θα βρίσκονται στην 

εμβέλεια κάποιου εγκεκριμένου ΣΕΔ ΑΕΚΚ, θα πρέπει είτε οι ίδιοι να προχωρήσουν σε σύσταση 

συλλογικού συστήματος, είτε – αν κάτι τέτοιο είναι βιώσιμο – κάθε ΟΤΑ να προχωρήσει σε σύσταση 

ατομικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης των απόβλητων που προκύπτουν από 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός της περιοχής τους. 

 

Καταγραφή χώρων προς αποκατάσταση 

Τα χώματα εκσκαφών που προκύπτουν από μεγάλα έργα υποδομής είναι αδρανή τα οποία μπορούν 

να μεταφερθούν απευθείας σε χώρους που χρήζουν ανάπλασης ή / και αποκατάστασης. Επιπλέον, 

για να είναι δυνατή η άμεση αξιοποίηση αυτών των αδρανών, θα πρέπει να αξιοποιηθεί ο κατάλογος 

των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων της Περιφέρειας. Επιπλέον, η Περιφέρεια σε 

συνεργασία με τις περιφερειακές ενότητες και τους ΟΤΑ, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την υφιστάμενη 

κατάσταση στην περιοχή τους, θα πρέπει να προβούν σε καταγραφή, γεωγραφική κατανομή και 

ιεράρχηση και όλων των υπόλοιπων σημείων υποβαθμισμένου φυσικού ανάγλυφου (λατομεία κ.λπ.) 

ούτως, ώστε να εκπονηθούν οι σχετικές μελέτες αποκατάστασης. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να 

είναι διαθέσιμα στα εγκεκριμένα ΣΕΔ ΑΕΚΚ προς αξιοποίηση. 

 

Διάφορα 

Επιπλέον προτείνεται: 

• Συνεργασία με το όλο τα δίκτυο των υπόχρεων διαχειριστών (παραγωγοί, μεταφορείς 

αδρανών κ.α.) για τη μεταφορά των ΑΕΚΚ στις μονάδες. 

• Υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρωσης όλων των υπόχρεων και 

εμπλεκόμενων στην παραγωγή και διακίνηση ΑΕΚΚ με στόχο την υιοθέτηση καλών 

πρακτικών, ώστε να βελτιστοποιηθεί η περιβαλλοντική διαχείριση και να μειωθεί το κόστος 

της και να επιτευχθούν οι ελάχιστοι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί.  

• Η ανάπτυξη αγορών για τα δευτερογενή υλικά της επεξεργασίας ΑΕΚΚ, με την βοήθεια των 

ΣΕΔ και της Περιφέρειας. 

 

7.9.5. Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

Και για αυτό το ρεύμα αποβλήτων, αρμόδιοι φορείς για την επίτευξη του θεσμοθετημένου εθνικού 

στόχου ξεχωριστής συλλογής των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας αποτελούν 

τα εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, υπό την εποπτεία του ΕΟΑΝ. 

 

Ο ρόλος της Περιφέρειας Κρήτης και του ΦοΔΣΑ περιλαμβάνει τα εξής: 

 

 Παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων των ΣΕΔ σε επίπεδο Περιφέρειας και το βαθμό 

συνεισφοράς της Περιφέρειας στον εθνικό στόχο. 

 Διασφάλιση ότι υπάρχει επαρκές δίκτυο συλλογής των αποβλήτων αυτών στην Περιφέρεια. 

 Διασφάλιση ότι η συλλογή αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων γίνεται και στα συνεργεία που 

διαθέτουν δημόσιοι φορείς της Περιφέρειας, όπως οι Δήμοι και ότι εχουν συμβληθεί με το 

αντίστοιχο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

 Απαγόρευση ταφής αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στους ΧΥΤ. 
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 Δημιουργία χώρων συλλογής και αποθήκευσης των αποβλήτων από δημόσιους φορείς, εντός 

των Πράσινων Σημείων ή ΚΑΕΣΔΙΠ, προκειμένου να οδηγούνται στο Σύστημα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης. 

 

7.9.6. Ιλύς από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 

Από τη λειτουργία των ΕΕΛ παράγονται σημαντικές ποσότητες παραπροϊόντων (εσχαρίσματα, άμμος, 

κ.λπ.), από τα οποία το σημαντικότερο και δυσκολότερο στη διαχείριση είναι η ιλύς. Τα 

παραπροϊόντα αυτά απαιτούν ασφαλή και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση. 

 

Όσον αφορά στην παραγόμενη ιλύ περιέχει, μεταξύ άλλων, και μεγάλο αριθμό πολύτιμων 

συστατικών, θρεπτικά, οργανική ύλη, υψηλή θερμική αξία, με αποτέλεσμα, κατόπιν κατάλληλης 

επεξεργασίας της, να είναι δυνατή η αξιοποίησή της σε ένα μεγάλο εύρος χρήσεων. Η επεξεργασία 

της ιλύος πριν την τελική της διάθεση ή/και αξιοποίηση είναι απαραίτητη και λόγω των 

περιεχόμενων ρυπαντικών ουσιών (βαρέα μέταλλα, συνθετικά οργανικά, παθογόνοι 

μικροοργανισμοί κ.λπ.). 

 

Συνεπώς, η ανεξέλεγκτη τελική διάθεση της ιλύος, αντί της ορθολογικής διαχείρισης με την 

εφαρμογή κατάλληλης επεξεργασίας θα έχει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις: εκπομπές στον 

αέρα, στο έδαφος και στα νερά (υπόγεια και επιφανειακά). 

 

Ανάλογα με το στάδιο επεξεργασίας των λυμάτων διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες ιλύος: 

1) Πρωτοβάθμια ιλύς: Ιλύς που παράγεται κατά την πρωτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων. 

2) Βιολογική ιλύς: Ιλύς που παράγεται κατά τη βιολογική επεξεργασία των λυμάτων 

3) Μικτή ιλύς: Είναι μίγμα πρωτοβάθμιας και βιολογικής ιλύος 

 

Η ιλύς που παράγεται από τις ΕΕΛ υπόκειται συνήθως σε περαιτέρω επεξεργασία, ώστε να: 
• μειωθεί η περιεκτικότητα νερού για την καλύτερη και οικονομικότερη διαχείρισή της, 
• σταθεροποιηθεί το τελικό προϊόν  
• απομακρυνθούν οι παθογόνοι μικροοργανισμοί. 

 

Η διαχείριση ιλύος περιλαμβάνει τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση της ιλύος με 

στόχο την ελάττωση του όγκου, την αποδόμηση των οργανικών ουσιών και την προστασία του 

περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.  

 

Κατά την επιλογή του βέλτιστου κάθε φορά τρόπου διαχείρισης της παραγόμενης ιλύος θα πρέπει να 

εξετάζονται οι εναλλακτικές μέθοδοι και οι επιπτώσεις κάθε μεθόδου σε συνδυασμό με τις 

απαιτήσεις της χρήσης για την οποία προορίζεται η ιλύς. Έτσι, κατά την αξιολόγηση και επιλογή θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις από: 

• Την επεξεργασία 

• Τη μεταφορά 

• Τη διάθεση  

• Την αξιοποίηση. 
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Οι τρεις κύριοι στόχοι της επεξεργασίας της ιλύος είναι οι εξής: 

• Μείωση της περιεκτικότητας της ιλύος σε νερό, ώστε η ιλύς να αποβάλλει το ρευστό της 

χαρακτήρα και έτσι να διευκολυνθεί η περαιτέρω επεξεργασία και η επαναχρησιμοποίηση ή 

η διάθεσή της, όπως επίσης και το αντίστοιχο κόστος διαχείρισης. 

• Αποδόμηση οργανικών και η μείωση της ικανότητας της ιλύος για ζύμωση (παράλληλα 

επιτυγχάνεται και μείωση των οσμών). 

• Μείωση των παθογόνων οργανισμών. 

 

Η ιλύς θεωρείται επεξεργασμένη αν έχει υποστεί βιολογική, χημική ή θερμική επεξεργασία, 

μακροχρόνια αποθήκευση ή οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη διαδικασία, ώστε να μειωθεί σημαντικά η 

ικανότητά της προς ζύμωση και ο κίνδυνος για την υγεία σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησής της. 

 

Η ποιότητα και η ποσότητα της παραγόμενης ιλύος από μια ΕΕΛ εξαρτάται από το μέγεθος και από 

τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων που υφίστανται επεξεργασία σε αυτήν και από τη μέθοδο 

επεξεργασίας λυμάτων που εφαρμόζεται. Κοινό, όμως, χαρακτηριστικό σε κάθε περίπτωση είναι η 

παρουσία οργανικών ουσιών, αλλά και παθογόνων οργανισμών. Οι παράγοντες αυτοί καθιστούν 

προβληματική τη διάθεση της ιλύος λόγω πιθανής δημιουργίας οσμών, προβλημάτων αστάθειας, σε 

περίπτωση τελικής της διάθεσης σε ΧΥΤΑ, καθώς και άλλων επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν 

στο περιβάλλον αλλά και στη δημόσια υγεία.  

 

Έτσι, η ιλύς πρέπει να υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασίες με στόχο τη μείωση του όγκου, 

καθώς και τη βιοχημική σταθεροποίησή της. 

 

Οι περισσότερο εφαρμοζόμενες μέθοδοι επεξεργασίας της ιλύος είναι: 

 H ασβεστοποίηση 

 Η ξήρανση (ηλιακή και θερμική) 

 Η αποτέφρωση ή συναποτέφρωση (π.χ. με απορρίμματα, ή σε κλίβανο τσιμέντου) 88 

 Η αεριοποίηση 

 Η κομποστοποίηση, αυτοτελώς ή μαζί με απορρίμματα ή άλλα στερεά απόβλητα. 

 

Σημειώνεται ότι η αναερόβια χώνευση δεν θα πρέπει να θεωρείται τεχνολογία τελικής διάθεσης, 

καθώς δεν δίνει ένα εύχρηστο και σταθερό τελικό προϊόν. Παρόλα αυτά – και με βάση τον 3851 / 

2010 για τις ΑΠΕ – θα πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες αξιοποίησής της. 

 

Αναφορικά με τη χρήση της ηλιακή ξήρανσης σημειώνονται τα εξής: 

• Το κόστος εγκατάστασης είναι εξαιρετικά υψηλό – τουλάχιστον με βάση τις τιμές που 

δίδονται εδώ στην Ελλάδα. 

• Το κόστος λειτουργίας είναι χαμηλό εάν όμως η τροφοδοσία της λάσπης και η 

απομάκρυνσης της γίνεται αυτόματα – συστήματα συνεχούς ροής. 

 
88 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (2015) η αποτέφρωση δεν είναι πλέον αποδεκτή μέθοδος 

επεξεργασίας 
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• Ο βαθμός επεξεργασίας είναι ένα ζητούμενο, καθώς ως διαδικασία μειώνει δραματικά της 

υγρασία, αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τα παθογόνα, αλλά δεν αντιμετωπίζει – αποδομεί την 

οργανική ουσία και τους οργανικούς μικρορυπαντές.  

• Συνδέεται με μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης αν και θα μπορούσε σε περιπτώσεις καλής 

ποιότητας ιλύος να αποτελέσει και ικανοποιητική προ-επεξεργασία για εδαφική / γεωργική 

χρήση. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά της κομποστοποίησης είναι: 

• Η αποτελεσματικότητα στη μείωση παθογόνων, οργανικών ρυπαντών και της οργανικής 

ουσίας που ευθύνεται για τις οσμές.  

• Απαιτεί τη συν-αξιοποίηση διογκωτικών υλικών, που ενίοτε έχει παρουσιαστεί ως ένα 

πρόβλημα.  

• Οδηγεί σε πολύ καλής ποιότητα τελικό προϊόν που λόγω έλλειψης οσμών και καλής 

υγρασίας μπορεί να διατεθεί στη γεωργία. 

• Το κόστος των κλειστών εγκαταστάσεων (για έλεγχο οσμών) είναι σχετικά μεγάλο, ενώ και 

το λειτουργικό κόστος – κυρίως ως ανθρώπινο δυναμικό – είναι, επίσης, σημαντικό.  

 

Η ευθύνη για την επεξεργασία και τη διάθεση της ιλύος από ΕΕΛ ανήκει στους φορείς λειτουργίας 

των μονάδων, οι οποίοι και θα πρέπει να τηρούν τις κείμενες διατάξεις. 

Η διαχείριση που λαμβάνει χώρα σήμερα είναι: 

• Διάθεση σε χώρους ταφής απορριμμάτων 

• Αποθήκευση σε χώρους των ίδιων των μονάδων επεξεργασίας 

 

Σε επίπεδο Περιφέρειας συνολικός στόχος για την ορθή διαχείριση της ιλύος από τις ΕΕΛ είναι η 

καταρχήν τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των ΕΕΛ και η προώθηση της αξιοποίησής 

της με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού τελικής διάθεσης. 

 

Προς την κατεύθυνση αυτήν υιοθετούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ιλύ σε εθνικό επίπεδο 

και οι οποίοι περιλαμβάνουν δράσεις αξιοποίησής της είτε ως πηγή οργανικής ουσίας 

(εδαφοβελτιωτικό, μέσο αποκατάστασης εδαφών) είτε ως καυσίμου για την παραγωγή ενέργειας, 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και σχετικοί όροι από την κείμενη νομοθεσία. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κάλυψη των στόχων για την ιλύ εξαρτάται κυρίως από τους φορείς 

λειτουργίας των μονάδων ΕΕΛ. 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης θα μπορούσε να συνεισφέρει με τη σειρά της στην ορθολογική διαχείριση της 

ιλύος μέσω ανάλογων υποστηρικτικών δράσεων προκειμένου να προωθηθεί η αξιοποίηση αλλά και 

η ασφαλής τελική διάθεση. Τέτοιες δράσεις περιλαμβάνουν: 

• ενέργειες για τη διευκόλυνση δημιουργίας υποδομών για την επεξεργασία και αξιοποίηση 

της ιλύος 

• την προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της αγοράς για τη 

μεγιστοποίηση της απορρόφησης της επεξεργασμένης ιλύος 

• την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος καταγραφής αναφορικά με την παραγωγή και 

διαχείριση της ιλύος 
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• τη δημιουργία γραφείου αποβλήτων εντός της Περιφέρειας Κρήτης για τη συνεχή 

ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις, το συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων και 

παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται για κάθε ρεύμα αποβλήτων. 

 

Η περίπτωση συνδιάθεσης με τα αστικά στερεά απόβλητα (το οργανικό τους κλάσμα), εφόσον τα 

ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους το επιτρέπουν, θα είναι ευθύνη του ΦοΔΣΑ και θα 

αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των φορέων, με την προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση των 

έργων διαχείρισης το επιτρέπει. 

 

Για την περίπτωση της Κρήτης προτείνεται στοχευμένη τεχνικοοικονομική μελέτη για τη διαχείριση 

της παραγόμενης ιλύος.  

 

7.9.7. Γεωργοκτηνοτροφικά Υπολείμματα & Άχρηστα Γεωργικά Προϊόντα 

Γενικά 

Στην Κρήτη οι κύριες πηγές προέλευσης της κατηγορίας είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι 

μεμονωμένοι αγρότες. Οι σημαντικότερες κατηγορίες γεωργικών αποβλήτων είναι τα αποσυρόμενα 

εσπεριδοειδή, τα προϊόντα κλαδέματος, τα στερεά υπολείμματα οινοποιίας, τα αγροτικά πλαστικά 

και τα απόβλητα ελαιοτριβείων. Τα τελευταία αποτελούν σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα της 

Περιφέρειας Κρήτης, λόγω της μεγάλης παραγωγής ελαιολάδου, αλλά και της έλλειψης κατάλληλων 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Η παραγωγή ελαιόλαδου και ελαιοκομικών προϊόντων γενικότερα 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της δευτερογενούς παραγωγής της Περιφέρειας. 

 

Όπως αναφέρεται και στον ΕΣΔΑ, η διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων αποτελεί 

ευθύνη των παραγωγών και πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής 

Πρακτικής. Επιπλέον στον ΕΣΔΑ προβλέπεται και η οργάνωση ΣΕΔ για συσκευασίες που εμπεριέχουν 

επικίνδυνες ουσίες, με προτεραιότητα στις συσκευασίες  φυτοφαρμάκων, φυτοπροστατευτικών 

ουσιών και λοιπών γεωργικών φαρμάκων από τον ΕΟΑΝ, ενώ επίσης προβλέπεται και ο σχεδιασμός 

και η ανάπτυξη δικτύων συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων γεωργικής και κτηνοτροφικής 

παραγωγής μη οργανικής προέλευσης (πλαστικά, συσκευασίες λιπασμάτων και κτηνιατρικών 

φαρμάκων, κ.λπ.) από το ΥΠΑΠΕΝ (τ. ΥΠΑΑΤ/τ. ΥΠΕΚΑ).  

 

Γενικά όμως, σε συμφωνία με τον ΕΣΔΑ, για τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν τα κάτωθι: 

• Πλήρης ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων γεωργοκτηνοτροφικής 

προέλευσης για την ανάκτηση επ’ ωφελεία της γεωργίας, την παραγωγή προϊόντων (π.χ. 

ζωοτροφών, κ.λπ.) ή την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο/ βιομάζα. 

• Χωριστή συλλογή και ανάκτηση των πλαστικών γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης με 

έμφαση στα πλαστικά θερμοκηπίου και τα απόβλητα συσκευασίας 

• Χωριστή συλλογή και κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας γεωργικών 

φαρμάκων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μέσω συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

• Πρόβλεψη για κίνητρο προδιαλογής πλαστικών/βιοαποδομήσιμων γεωργοκτηνοτροφικών 

αποβλήτων π.χ. με αντάλλαγμα οργανικά λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά. 
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Επιπλέον, για την όσο το δυνατό καλύτερη αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους, είναι 

επιθυμητό η Περιφέρεια να συνδράμει στην προώθηση των παραπάνω δράσεων και ενεργειών, 

αλλα και των κάτωθι: 

• την οργάνωση προγραμμάτων πληροφόρησης του κοινού και των φορέων εκμετάλλευσης 

σχετικά με τις διαθέσιμες πρακτικές και τεχνικές αξιοποίησης 

• την υποστήριξη σε θέματα αδειοδότησης και κοινωνικής αποδοχής των υποδομών 

επεξεργασίας και αξιοποίησης 

• τη δημιουργία γραφείου αποβλήτων για τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις, το 

συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων και παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων 

που τίθενται για κάθε ρεύμα αποβλήτων. 

 

Η περίπτωση συνδιάθεσης με τα αστικά στερεά απόβλητα, εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά τους 

χαρακτηριστικά το επιτρέπουν, θα είναι ευθύνη του ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας και θα αποτελεί 

αντικείμενο συμφωνίας των φορέων, με την προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση των έργων 

διαχείρισης το επιτρέπει. 

 

Αποσυρόμενα εσπεριδοειδή 

Συνολικά, η στρατηγική της Περιφέρειας για τα αποσυρόμενα οπωροκηπευτικά δεν μπορεί παρά να 

αποσκοπεί καταρχήν στη μείωση της ποσότητάς τους, παρέχοντας κατάλληλη πληροφόρηση και 

βοήθεια στους αγρότες για αλλαγή καλλιεργειών, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Διευθύνσεις 

Γεωργίας. 

 

Στη συνέχεια, για τις ποσότητες που αποσύρονται, θα πρέπει να φροντίσει για τη δημιουργία 

δυναμικού αξιοποίησής τους, κυρίως με μεθόδους αερόβιας (κομποστοποίησης) ή αναερόβιας 

επεξεργασίας. Υπάρχει η δυνατότητα συνεπεξεργασίας με το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ που 

προέρχονται από διαλογή στην πηγή, με την προσθήκη κατάλληλων διογκωτικών υλικών, όπως 

άχυρα κλπ, τα οποία επίσης αποτελούν αγροτικά απόβλητα. 

 

Αντίστοιχα, μπορούν να δημιουργηθούν μονάδες συνεπεξεργασίας με κτηνοτροφικά απόβλητα, για 

την παραγωγή κομπόστ υψηλής αξίας. Θα πρέπει να αποφευχθεί η συνεπεξεργασία με το οργανικό 

κλάσμα των ΑΣΑ που προέρχεται από μηχανική διαλογή για δύο λόγους: 

• Η ποιότητα του παραγόμενου κομπόστ είναι χαμηλή, λόγω υψηλής συγκέντρωσης βαρέων 

μετάλλων, και έτσι υποβαθμίζεται και η καθαρή οργανική ύλη που περιέχεται στα 

αποσυρόμενα προϊόντα. 

• Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας είναι υψηλής τεχνολογίας και κόστους, καθώς είναι 

σχεδιασμένες για ένα δύσκολο απόβλητο (τα ΑΣΑ), οπότε σπαταλούνται πολύτιμοι πόροι με 

τη χρήση τους για ένα «καθαρό» απόβλητο, όπως τα αποσυρόμενα προϊόντα. 

 

Δεν αποκλείεται, επίσης, η δυνατότητα αναερόβιας χώνευσής τους, καθώς αν και εν γένει έχει 

μεγαλύτερο κόστος, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι οικονομικά συγκρίσιμη με την 

κομποστοποίηση, αν εξασφαλιστούν έσοδα από την πώληση της ενέργειας και την παραγωγή 
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εξειδικευμένων προϊόντων. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται συγκεκριμένη μελέτη ή/και έρευνα 

για το είδος των αποσυρόμενων προϊόντων και την τοπική αγορά ενέργειας. 

 

Προϊόντα κλαδέματος 

Τα γεωργικά απόβλητα (άχυρο, κλαδέματα, κ.λπ.) θεωρούνται πολύ καλό υλικό για την παραγωγή 

κομπόστ σε ανάμιξη με άλλα απόβλητα με υψηλή συγκέντρωση σε άζωτο ή και με το 

βιοαποδομήσιμο κλάσμα των αστικών αποβλήτων, το οποίο συνήθως απαιτεί κάποιο διογκωτικό 

υλικό. Πρόκειται για φθηνή και απλή μέθοδο επεξεργασίας η οποία μπορεί να εφαρμοσθεί στην 

Περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η συν‐επεξεργασία των γεωργικών υπολειμμάτων με 

τα αστικά, ανάλογα και με την επιλεχθείσα τεχνολογία επεξεργασίας των ΑΣΑ. 

 

Υποπροϊόντα οινοποιίας 

Τα στέμφυλα (νωπή πούλπα, γίγαρτα, βόστυχοι) αποτελούν υποπροϊόντα των οινοποιείων και 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την αξιοποίησή τους. Υπολογίζεται πως από 10 kg νωπά στέμφυλα 

παραλαμβάνονται 30 kg νωπή πούλπα, 25 kg νωπά γίγαρτα και 20 kg βόστρυχοι. Το υπόλοιπο 

αντιπροσωπεύει απώλειες κυρίως από υγρή μορφή. Αυτά τα υποπροϊόντα δεν αξιοποιούνται 

βιομηχανικά, παρά μόνο σε πολύ μικρό ποσοστό για ζωοτροφές και την παραγωγή τσίπουρου. 

 

Για καλύτερη αξιοποίηση η πούλπα θα μπορούσε να κομποστοποιηθεί, ύστερα από ανάμειξη με 

άλλα συστατικά και να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό ή ως αναβαθμισμένη ζωοτροφή, κάτι 

που γίνεται συστηματικά στη Γαλλία. Ο γιγαρτοπλακούντας μετά την παραλαβή του γιγαρτελαίου 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ζωοτροφή. Επίσης, υδατικά εκχυλίσματα των στεμφύλων οινοποιίας 

μπορεί να ζυμωθούν με ειδικές καλλιέργειες και να παραχθούν ουσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας 

και καθαρότητας, όπως ο πολυσακχαρίτης Pullulan35, ή και να γίνει αλκοολική ζύμωση για 

παραλαβή της αλκοόλης. 

 

Πυρηνόξυλο ελαιοπυρήνων 

Το πυρηνόξυλο ελαιοπυρήνων είναι παραπροϊόν της διαδικασίας εξαγωγής του πυρηνελαίου. Το 

πυρηνόξυλο αν και πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες, στη φυσική του κατάσταση δεν είναι εύληπτο από 

τα ζώα λόγω του υψηλού ποσοστού σε ξυλώδη ιστό που περιέχει. 

 

Στα διάφορα πυρηνελαιουργεία, το πυρηνόξυλο διαχωρίζεται στη σάρκα που δεν περιέχει ξυλώδη 

ιστό, και που είναι πλέον κατάλληλο για ζωοτροφή, και σε ξύλο. Στην πράξη όμως συνήθως δεν 

υπάρχει αγορά για την ψίχα ως ζωοτροφή και εξάγονται δύο ποιοτήτων πυρηνέλαιο από ψίχα 

(καλύτερο) και από ξύλο (δεύτερης ποιότητας). 

 

Το πυρηνόξυλο όταν αναμιχθεί με υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων και κομποστοποιηθεί παράγει ένα 

εδαφοβελτιωτικό πολύ καλής ποιότητας, με ταυτόχρονη εξάλειψη της τοξικότητας των απονέρων 

ελαιουργείων. Άλλες πιθανές χρήσεις του πυρηνόξυλου είναι η παραγωγή ενεργού άνθρακα, 

φουρφουρόλης, μορεοσανίδων, κτλ. 
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Συμπεράσματα 

Για την περίπτωση της Κρήτης προτείνεται στοχευμένη τεχνικοοικονομική μελέτη για τον 

προσδιορισμό του καλύτερου δυνατού σεναρίου για τη διαχείριση των παραγόμενων γεωργικών και 

κτηνοτροφικών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.  

 

Σε πρώτη φάση πρέπει να υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες μονάδες επεξεργασίας γεωργικών 

υπολειμμάτων στην Ιεράπετρα, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς (εφόσον δεν καλύπτεται η 

επεξεργασία απο ιδιωτικές μονάδες) και στην Κουντουρά, Π.Ε. Χανίων. Παράλληλα, θα πρέπει να 

μελετηθούν και οι περιπτώσεις των μονάδων επεξεργασίας γεωργικών αποβλήτων στους Δήμους 

Βιάννου και Κισσάμου. Η δυναμικότητα των μονάδων αυτών θα προκύψει από στοχευμένη μελέτη 

κατά την ωρίμανση των έργων. 

 

7.9.8. Στερεά Βιομηχανικά Απόβλητα (ΣΒΑ) 

Τα απόβλητα της συγκεκριμένης κατηγορίας απαιτείται να  υφίστανται διαχείριση με ευθύνη του 

παραγωγού και κατόχου τους και πάντα σε συμφωνία με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 

όρους που έχουν εκδοθεί για την κάθε δραστηριότητα. 

Σε επίπεδο Περιφέρειας συνολικός στόχος για τα ΣΒΑ θα είναι η συνεχής μείωση και ολοκληρωμένη 

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη βιομηχανική δραστηριότητα. Προς την 

κατεύθυνση αυτήν υιοθετούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί για τα μη επικίνδυνα στερεά βιομηχανικά 

απόβλητα σε εθνικό επίπεδο. 

 

Οι βασικοί άξονες δράσεις για τη διαχείριση των ΣΒΑ θα είναι εναρμονισμένες με την ιεράρχηση που 

προτάσσει η ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική: 

 Πρόληψη / ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων 

 Επαναχρησιμοποίηση 

 Αξιοποίηση αποβλήτων μέσω της ανάκτησης/ ανακύκλωσης / ενεργειακής αξιοποίησης 

 Ασφαλή επεξεργασία των αποβλήτων και διάθεση των υπολειμμάτων σε ΧΥΤΑ 

 Υλοποίηση των παραπάνω θα γίνεται μέσω της εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 

και καθαρών τεχνολογιών. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι τεχνικές και πρακτικές διαχείρισης ΣΒΑ που θα επιλεγούν οφείλουν να 

ακολουθήσουν την ιεράρχηση αυτή, προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος κατά το δυνατό βαθμός 

προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κάλυψη των στόχων για τα ΣΒΑ εξαρτάται κυρίως από τους φορείς 

εκμετάλλευσης της βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ενώ η Περιφέρεια έχει τη δυνατότητα προώθησης 

των σχετικών πρακτικών με κύριο μέσο τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των 

βιομηχανιών. 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης πλέον της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, θα μπορούσε να 

συνεισφέρει σημαντικά στη διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών βιομηχανικών αποβλήτων μέσω 

ανάλογων υποστηρικτικών δράσεων προκειμένου να προωθηθεί η πρόληψη, αξιοποίηση και 
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ασφαλής τελική διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων, να βελτιωθεί η παρακολούθηση και ο 

έλεγχος της συμμόρφωσης και να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός περιβαλλοντικής προστασίας. Η 

Κρήτη θα πρέπει να υποστηρίξει την προσπάθεια αυτή σε θέματα αδειοδοτήσεων και κοινωνικής 

αποδοχής. 

 

Για την όσο το δυνατό καλύτερη αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους, είναι επιθυμητό η 

Περιφέρεια Κρήτης να συνδράμει στην προώθηση των παρακάτω δράσεων και ενεργειών: 

• την ανάπτυξη συστήματος συλλογής και καταγραφής δεδομένων αναφορικά με την 

παραγωγή και τη διαχείριση των γεωργικών υπολειμμάτων και άχρηστων γεωργικών 

προϊόντων 

• την οργάνωση προγραμμάτων πληροφόρησης του κοινού και των φορέων εκμετάλλευσης 

σχετικά με τις διαθέσιμες πρακτικές και τεχνικές αξιοποίησης 

• την υποστήριξη σε θέματα αδειοδότησης και κοινωνικής αποδοχής των υποδομών 

επεξεργασίας και αξιοποίησης 

• τη δημιουργία γραφείου αποβλήτων για τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις, το 

συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων και παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων 

που τίθενται για κάθε ρεύμα αποβλήτων 

 

Η περίπτωση συνδιάθεσης με τα ΑΣΑ, εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά τους επιτρέπουν, θα είναι 

ευθύνη του ΦοΔΣΑ και θα αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των φορέων, με την προϋπόθεση ότι η 

διαστασιολόγηση των έργων διαχείρισης το επιτρέπει. 

 

7.9.9. Απόβλητα Έλαια (ΑΕ) 

Και για αυτό το ρεύμα αποβλήτων, αρμόδιοι φορείς για την επίτευξη του θεσμοθετημένου εθνικού 

στόχου ξεχωριστής συλλογής των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας αποτελούν 

τα εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, υπό την εποπτεία του ΕΟΑΝ. 

 

Ο ρόλος της Περιφέρειας Κρήτης και του ΦοΔΣΑ περιλαμβάνει τα εξής: 

 

 Παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων των Εγκεκριμένων Συστημάτων σε επίπεδο 

Περιφέρειας και το βαθμό συνεισφοράς της Περιφέρειας στον εθνικό στόχο. 

 Διασφάλιση ότι έχει αναπτυχθεί επαρκές δίκτυο συλλογής των αποβλήτων ελαίων εντός της 

Περιφέρειας. 

 Διασφάλιση ότι η συλλογή αποβλήτων αυτών γίνεται και σε συνεργεία που διαθέτουν δημόσιοι 

φορείς της Περιφέρειας, όπως οι Δήμοι, και ότι εχουν συμβληθεί με το αντίστοιχο Σύστημα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

 

7.9.10. Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)  

Στόχος του ΠΕΣΔΑ, είναι να διασφαλίσει ότι τα παραγόμενα ΑΥΜ διαχειρίζονται σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. 
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Συνοπτικά, ο ρόλος της Περιφέρειας και του ΦοΔΣΑ, θα πρέπει να είναι η: 

• Διασφάλιση ότι τα εισερχόμενα ΑΥΜ στους ΧΥΤΑ της Περιφέρεια εντάσσονται είτε στην 

κατηγορία των ΑΣΑ., είτε στα ΕΑΑΜ που έχει προηγηθεί σχετική αποστείρωση. Πιστοποιητικά θα 

πρέπει να παραλαμβάνονται από το φορέα λειτουργίας του ΧΥΤ. 

• Στοχευμένη προώθηση της ανακύκλωσης κατ’ ελάχιστον σε όλα τα μεγάλα θεραπευτήρια – 

εξασφάλιση επαρκούς αριθμού κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών από το Δήμο για 

αποκλειστική χρήση από το θεραπευτήριο. 

• Ενσωμάτωση των συμβάσεων διαχείρισης των ΑΥΜ στις Άδειες Λειτουργίας υγειονομικών 

μονάδων, για τις οποίες δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με το Άρθρο 13 

παρ. 4 της ΚΥΑ 146163/2012. Ο ΦΟΔΣΑ σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υγείας θα πρέπει να 

τηρεί σχετικό αρχείο της παραπάνω διαδικασίας.  

• Επέκταση εφαρμογής των προγραμμάτων χωριστής συλλογής (τουλάχιστον μέσω των πράσινων 

σημείων) σε όλες τις δραστηριότητες από τις οποίες παράγονται ΑΥΜ, όπως η κατ’ οίκον 

νοσηλεία. 

 

Τέλος αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύνδεση των δικτύων 

συλλογής με τα δίκτυα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας / ασφαλούς διάθεσης επικίνδυνων 

αποβλήτων με ευθύνη του  ΦοΔΣΑ σε συνεργασία με το ΥΠΑΠΕΝ (τ. ΥΠΑΑΤ/τ. ΥΠΕΚΑ). Στο παραπάνω 

πλαίσιο προτείνεται η εκπόνηση ειδικών μελετών οργάνωσης της διαχείρισης των ΕΑΥΜ από κατ’ 

οίκον νοσηλεία. 

 

7.9.11. Μικρές Ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων των ΑΣΑ (ΜΠΕΑ) 

Σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύνδεση των δικτύων συλλογής με τα δίκτυα 

των εγκαταστάσεων επεξεργασίας / ασφαλούς διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων με ευθύνη του  

ΦοΔΣΑ σε συνεργασία με το ΥΠΑΠΕΝ (τ. ΥΠΑΑΤ/τ. ΥΠΕΚΑ). Όπως προαναφέρθηκε, στις ΜΠΕΑ στα 

ΑΣΑ, συμπεριλαμβάνονται κυρίως απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ), 

οι λαμπτήρες φθορισμού, τα αποσυρόμενα φάρμακα, τα μελανοδοχεία και διάφορα απορρυπαντικά 

προϊόντα (μαζί με τη συσκευασία τους) που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό, την απολύμανση 

και τη συντήρηση των νοικοκυριών. Τόσο για τα απόβλητα ΗΣ&Σ όσο και για τους λαμπτήρες 

φθορισμού γίνεται ξεχωριστή αναφορά στην παρούσα μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

ΔΥΓ3α/οικ. 2464 απόφαση του υπουργείου Υγείας, τα ληγμένα και αχρησιμοποίητα φάρμακα 

συλλέγονται σε ειδικούς κάδους στα φαρμακεία της χώρας. Γενικά, δεν τίθενται ποσοτικοί στόχοι για 

τη διαχείριση των ΜΠΕΑ, αλλά οι στόχοι που αφορούν τα επιμέρους ρεύματα που 

συμπεριλαμβάνονται στα ΜΠΕΑ (όπως τα απόβλητα φορητών ΗΣ&Σ και τα απόβλητα λαμπτήρων) 

πρέπει να επιτυγχάνονται από τους διαχειριστές των συγκεκριμένων ρευμάτων. 

 

Παρόλα αυτά, κάθε Δήμος υποχρεούται να οργανώσει σύστημα χωριστής συλλογής ΜΠΕΑ από 

νοικοκυριά, δημόσιες υπηρεσίες και μικρές επιχειρήσεις, είτε με τη μορφή σημείων συλλογής ή 

με συλλογή πόρτα – πόρτα, και στη συνέχεια να οδηγεί τις ποσότητες αυτές σε ασφαλή διαχείριση 

(μέσω τρίτου ή απευθείας).  

Για την Περιφέρεια Κρήτης, αρχικώς, σημεία συλλογής ΜΠΕΑ προτείνεται να αποτελούν τα 

πράσινα σημεία / ΚΑΕΣΔΙΠπου θα αναπτύξει κάθε ΟΤΑ. Στα πράσινα αυτά σημεία τα ΜΠΕΑ θα 
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πρέπει να συλλέγονται διαχωρισμένα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή διαχείριση τους. 

Επίσης, για εκείνα τα οικιακά προϊόντα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε ποσοστό 100%, τα 

πράσινα σημεία μπορούν να λειτουργούν και ως σημεία αποθήκευσης, προκειμένου οι πολίτες 

να μπορούν να προμηθευτούν κάποιο προϊόν (όπως οι μισοτελειωμένες μπογιές από επισκευές 

σπιτιών, οι ειδικές κόλλες κλπ.) 

Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση των ΜΠΕΑ, στο σύνολό της, πρέπει να εκτελείται σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και υπόκειται σε κατάλληλους 

ελέγχους από τους αρμόδιους   φορείς,   έτσι   ώστε   να   διασφαλίζεται   η   δημόσια   υγεία   και   

η   προστασία   του περιβάλλοντος. 

 

Ο ρόλος της Περιφέρειας και του ΦοΔΣΑ, προτείνεται να είναι: 

 

• Η ενίσχυση της χωριστής συλλογή των ΜΠΕΑ (τουλάχιστον μέσω των πράσινων σημείων). 

• Η υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του κοινού (άμεση εφαρμογή) 

• Ενίσχυση της συμμετοχή των Δήμων και προώθηση της συνέργειας στην διαχείριση των 

ΜΠΕΑ και ιδιαίτερα στην εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών ή νησιωτικών 

 

Τέλος, δεδομένου ότι το εν λόγω ρεύμα αποβλήτων δύσκολα μπορεί να διαχειριστεί και 

παρακολουθηθεί, προτείνεται η εκπόνηση ειδικών μελετών οργάνωσης της διαχείρισης των ΜΠΕΑ. 

 

7.9.12. Απόβλητα από εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης/συνάθροισης κοινού 
κ.λπ. 

Όπως προαναφέρθηκε, στο νέο ΕΣΔΑ (2015), αναφέρεται ως ξεχωριστή κατηγορία οι εγκαταστάσεις 

κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης/συνάθροισης κοινού (π.χ. συγκοινωνίες - σταθμοί, λιμάνια, 

αεροδρόμια, πλατείες, πάρκα κ.λπ. Οι εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας είναι αρμόδιες για τη 

συλλογή των αποβλήτων, ενώ για τη μεταφορά και την περαιτέρω διαχείρισή τους έρχονται σε 

συμφωνία είτε με το Δήμο και τα αρμόδια ΣΕΔ, ανάλογα με την κατάταξη των αποβλήτων κατά ΕΚΑ.  

 

Αναφορικά με τους στόχους για τα απόβλητα εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, 

εξυπηρέτησης/συνάθροισης κοινού κ.λπ., ορίζονται, βάση του ΕΣΔΑ, τα εξής: 

• Καθιέρωση χωριστής συλλογής για τα μέταλλα, το χαρτί, το πλαστικό και το γυαλί που 

υπάγονται στις κατηγορίες ΕΚΑ 15 και 20 σε όλους τους χώρους εργασίας και εξυπηρέτησης 

κοινού  

• Αποτροπή της ανάμιξης αποβλήτων ελαίων με πετρελαιοειδή κατάλοιπα (καθαρισμοί 

δεξαμενών καυσίμων, διάφορα ελαφρά ή βαρέα καύσιμα) και διαχείρισή τους σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση.  

• Καθιέρωση χωριστής συλλογής του οργανικού κλάσματος (καφέ κάδος) ως διακριτού 

ρεύματος.  

• Διαχείριση των τυχόν άλλων ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται, και εντάσσονται στην 

εναλλακτική διαχείριση, ως διακριτών ρευμάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας.  
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Η Περιφέρειας και ο ΦοΔΣΑ, προτείνεται να στοχεύσουν κυρίως την υλοποίηση δράσεων 

ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού και λοιπών εμπλεκόμενων, σχετικά με τα οφέλη της 

πρόληψης και ανάκτησης των αποβλήτων. 
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8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το πρόβλημα της χωροθέτησης οχλουσών εγκαταστάσεων είναι ένα σύνηθες αλλά ιδιαίτερα 

σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στη λήψη αποφάσεων. Ο στρατηγικός σχεδιασμός ενός 

αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων εξαρτάται πρωταρχικά από την 

επιλογή του χώρου στον οποίο θα δημιουργηθούν μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις προκειμένου 

να εξυπηρετήσουν μια συγκεκριμένη κατανομή «πόρων», λαμβανομένου υπόψη του περιοριστικού 

παράγοντα της θεσμικά κατοχυρωμένης χωροθέτησης χρήσεων γης στην Περιφέρεια, που περιορίζει 

τις επιλογές σχετικά με τους δυνητικούς χώρους υποδοχής εγκαταστάσεων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΔΣΑ) ή /και τελικής διάθεσης. 

 

Η καθυστέρηση χωροθέτησης μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης φέρει ως αποτέλεσμα, μεταξύ 

άλλων, τη διάσπαρτη ανεξέλεγκτη εναπόθεση στερεών αποβλήτων, που προκαλεί μια σειρά 

δυσμενών συνεπειών καθώς είναι επικίνδυνη για την υγεία των πολιτών, αυξάνει τον κίνδυνο 

πρόκλησης πυρκαγιών ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, προκαλεί συχνά τη ρύπανση των 

υπόγειων και επιφανειακών υδάτων με τοξικές ουσίες, προκαλεί αισθητική προσβολή και δυσοσμία 

επηρεάζοντας αρνητικά τους κατοίκους, αλλά και τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής κ.λπ., 

συνεπώς και την οικονομία της περιοχής. 

 

Η διαδικασία χωροθέτησης προϋποθέτει τον προσδιορισμό ενός συνόλου τοποθεσιών για τις 

μονάδες εξυπηρέτησης με βάση χωρικά κατανεμημένες προϋποθέσεις, ενώ στη συνέχεια 

βελτιστοποιούνται κάποια συγκεκριμένα μετρήσιμα κριτήρια. Τα πρότυπα χωροθέτησης που 

χρησιμοποιούνται σχετίζονται εν γένει κυρίως με: 

 

 τον εντοπισμό του συνόλου των υποψήφιων θέσεων χωροθέτησης,  

 τη βέλτιστη χωροθέτηση εγκαταστάσεων σε μια νέα περιοχή, 

 τον υπολογισμό της αποδοτικότητας προηγούμενων αποφάσεων χωροθέτησης  

 τη βελτίωση των τυχόν υπαρχόντων σχεδίων χωροθέτησης. 

 

Το σημαντικότερο στη διαδικασία χωροθέτησης είναι η επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων 

αποκλεισμού ή/και καταλληλότητας. Στόχος είναι ο εντοπισμός των «ευρύτερων» περιοχών, εντός 

των οποίων ενδέχεται να χωροθετηθεί το κάθε προβλεπόμενο έργο. Ουσιαστικά με τον όρο 

«ευρύτερες περιοχές» νοούνται οι περιοχές εκείνες που θα προκύψουν αφού εφαρμοστούν τα 

κριτήρια αποκλεισμού και μειωθεί η έκταση των προς εξέταση περιοχών για τη χωροθέτηση. 

 

Βασική παράμετρο του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλεξημότητας 

χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των αποβλήτων. Η ύπαρξη 

αυτών των κριτηρίων εξασφαλίζει την ορθολογική - περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά- 
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χωροθέτηση των μονάδων διαχείρισης και επεξεργασίας των αποβλήτων όλων των κατηγοριών (ΑΣΑ, 

ειδικών ρευμάτων - επικίνδυνων και μη) και υποδεικνύει σε πρώτο στάδιο τις περιοχές στις οποίες 

θα μπορούσε να γίνουν μονάδες ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και μονάδες επεξεργασίας.  

 

Με τον τρόπο αυτό θα προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά των κατάλληλων ευρύτερων περιοχών, 

εντός των οποίων ενδέχεται να χωροθετηθούν κάποια από τα μελλοντικά έργα.  

 

Τονίζεται ότι από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης 

Αποβλήτων και οι περιοχές 1 χλμ γύρω από την περίμετρό τους. 

 

8.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

8.2.1. Νομοθετικό Πλαίσιο 

Η Ελλάδα όντας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να τηρεί και να συντονίζεται με το ισχύον 

κοινοτικό δίκαιο. Στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια 

προσπαθεί να κάνει άλματα προκειμένου να συντονιστεί με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες σε 

αυτόν τον τομέα. Σε αυτό το κεφάλαιο της μελέτης λαμβάνονται υπόψη όλες οι, σχετικές με το θέμα, 

εναρμονίσεις της Ελληνικής με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συγκεκριμένα: 

• Νόμος 3010/2002, ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002, σχετικά με την εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις 

Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 

υδατορέματα και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει. 

• Η ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β/20.3.2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

(ΕΠΟ) ... ». 

• Η ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003), μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών 

αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης. 

• Η υπ. αρ. 129043/2011 Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ της 08-07-2011, «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη 

διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» 

• Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών. 

• Ο Νόμος 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει. 

• Η ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 

(Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)» όπως ισχύει. 
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• Ο Νόμος 4042/2012 “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής.”.  

• Το υπόλοιπο κείμενο θεσμικό πλαίσιο. 

Η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας μέσω της τήρησης των κριτηρίων αποκλεισμού που 

προβλέπει εξασφαλίζει τη στοιχειώδη ανάγκη αποφυγής ευαίσθητων περιοχών, καθώς τα κριτήρια 

που προβλέπονται πρέπει να τηρούν όλες οι υποψήφιες θέσεις χωροθέτησης έργων ΔΣΑ. 

 

8.2.2. Κριτήρια αποκλεισμού σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 

Τα κριτήρια αποκλεισμού περιοχών για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων (ΧΥΤ, 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΕΕΑ), αναφέρονται στις βασικές προδιαγραφές που πρέπει 

να πληροί ένας χώρος ή μία περιοχή προκειμένου να γίνει κατ’ αρχήν αποδεκτός για περαιτέρω 

διερεύνηση, δηλαδή να ενταχθεί ως υποψήφιος χώρος στο στάδιο εκτίμησης και αξιολόγησης. 

 

Για τη χωροθέτηση μίας εγκατάστασης διαχείρισης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ως κριτήρια 

καταλληλότητας και επιλογής θέσεων (αποκλεισμού) σύμφωνα με την ΚΥΑ 114218/97 (Παράρτημα Ι, 

ενότητα 3 σελ 12935) ορίζονται τα παρακάτω: 

Απαγορεύεται η εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων εντός των 

παρακάτω περιοχών: 

− Περιοχές αρχαιολογικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δηλ. κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι 

(Ζώνη Α). 

− Παραδοσιακοί οικισμοί. 

− Θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας και μεμονωμένα στοιχεία της φύσης και του τοπίου 

(όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 21 του νόμου 1650/86 – ΦΕΚ 

160/Α/86) και από τις διατάξεις του Ν. 996/71 (ΦΕΚ 192/Α/71), εκτός εάν η συγκεκριμένη 

χρήση έχει προβλεφθεί από άλλο διαχειριστικό σχέδιο ή άλλη νομοθετική ρύθμιση.  

− Οικιστικές περιοχές (κριτήριο αποκλεισμού μόνο για εγκαταστάσεις Χώρων Υγειονομικής 

Ταφής): 

o Περιοχές εντός ορίων σχεδίου πόλης και εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό κάτω των 

2.000 κατοίκων. 

o Περιοχές ιδιωτικής πολεοδόμησης του Ν. 1947/91 για οικιστική χρήση.  

o Περιοχές εντός ορίων Οικοδομικών Συνεταιρισμών Α ή και Β κατοικίας. 

− Σε περιοχές που γειτνιάζουν με αεροδρόμια σύμφωνα με τους όρους γειτνίασης που 

προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. 
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− Περιοχές για τις οποίες ισχύει ειδική ή γενική απαγορευτική διάταξη που αφορά σε θέματα 

Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας.  

Όσον αναφορά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΕΕΑ), σύμφωνα με την ΚΥΑ 114218/97 

(Παράρτημα Ι, ενότητα 3 σελ 12935), νοούνται οι παρακάτω εγκαταστάσεις ή ο συνδυασμός αυτών: 

o Εγκατάσταση μηχανικής ανακύκλωσης ή και κομποστοποίησης αποβλήτων ή 

ανεπεξέργαστου κλάσματος.  

o Εγκατάσταση θερμικής επεξεργασίας αποβλήτων ή ανεπεξέργαστου κλάσματος αυτών.  

o Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών από τα απόβλητα (ΚΔΑΥ).  

o Εγκατάσταση προεπεξεργασίας αποβλήτων προκειμένου αυτά να οδηγηθούν προς 

περαιτέρω επεξεργασία ή προς υγειονομική ταφή. 

Οι βασικοί επιπρόσθετοι όροι και περιορισμοί που τίθενται για την παρούσα μελέτη είναι οι εξής: 

• Αποκλεισμός των δασικών εκτάσεων. 

• Αποκλεισμός γεωργικών εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας ή περιοχών με συγκεκριμένες 

χρήσεις γης (περιοχές αστικού πρασίνου, ζώνες λιμένων, κ.λπ.). 

• Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, τόποι κοινοτικής σημασίας, ζώνες 

ειδικής προστασίας για την ορνιθοπανίδα και Εθνικά Πάρκα.  

• Αποκλεισμός καταφυγίων άγριας ζωής & περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

Στη συνέχεια, προτείνεται η διαμόρφωση ενός συνόλου κριτηρίων αποκλεισμού (καταλληλότητας) 

τα οποία θα αποτελέσουν έναν οδηγό για τη διαδικασία χωροθέτησης μονάδων επεξεργασίας και 

τελικής διάθεσης στην Περιφέρεια Κρήτης. 

Τα κριτήρια αποκλεισμού προκύπτουν από: 

• τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας,  

• την περιβαλλοντική νομοθεσία και ειδικότερα από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθ. 

Οικ. 114218/97),  

• τις Ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή.  

 

Τονίζεται ότι για τους ΣΜΑ, τα Πράσινα Σημεία, τα ΚΑΕΣΔΙΠ και τα ΚΔΑΥ δεν εφαρμόζονται 

κριτήρια αποκλεισμού περιοχών χωροθέτησής τους, λόγω του ήπιου χαρακτήρα όχλησης αυτού 

του είδους των εγκαταστάσεων. 
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8.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  

8.3.1. Εισαγωγή 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας, δηλ. τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης για την επιλογή της βέλτιστης 

θέσης χωροθέτησης ενός έργου ΔΣΑ, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για κάθε ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 114218/97 προβλέπεται τα κριτήρια αυτά να 

διαμορφώνονται και να αποφασίζονται από την Περιφέρεια.  

 

Καταρχήν, πριν παρουσιαστούν τα προτεινόμενα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης περιοχών ή τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας υποψήφιων χώρων για χωροθέτηση, πρέπει να επισημανθεί ότι κάθε 

πιθανή λύση επεξεργασίας και διάθεσης των στερεών αποβλήτων έχει περιβαλλοντικό, κοινωνικό 

και οικονομικό κόστος. Για το λόγο αυτό η βασική αρχή σε ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης των Σ.Α. είναι η μείωση της παραγωγής τους. 

 

Συγχρόνως, ο στρατηγικός σχεδιασμός χωροθέτησης, η αναδιάρθρωση των οργανωτικών δομών και 

η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη ΔΣΑ είναι αναγκαίο να αποτελέσουν το υπόβαθρο στο οποίο 

θα βασιστούν τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια.   

 

Ένα σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σχετίζεται με τον όγκο και την ποιοτική σύνθεση των 

απορριμμάτων, που θα καθορίσουν αντίστοιχα την επιλογή μεθόδου επεξεργασίας 

συμπεριλαμβανομένης και της τελικής διάθεσης τους.  
 
Το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων δεν βελτιώνεται βεβαίως αποκλειστικά με την 

κατασκευή μίας μονάδας τελικής διάθεσης-επεξεργασίας (ενδεχομένως αρκετά μεγάλων 

διαστάσεων), η οποία εκμεταλλευόμενη την οικονομία κλίμακας, θα δέχεται όλη την ποσότητα των 

απορριμμάτων από τα διαφορετικά πληθυσμιακά κέντρα που θα εξυπηρετεί. Το πρόβλημα είναι πιο 

πολύπλοκο καθώς τα μεταφορικά κόστη των απορριμμάτων από τα σημεία συλλογής στις 

εγκαταστάσεις διαχείρισης επηρεάζουν σημαντικά τις συνολικές δαπάνες του συστήματος 

διαχείρισης και κατά συνεπεία, όταν η μεταφορά των απορριμμάτων υπερβαίνει μια καθορισμένη 

απόσταση, πιθανά να είναι οικονομικότερη η δημιουργία επιπλέον εγκαταστάσεων, ενώ και 

κοινωνικά –δυνητικά- θα να είναι πιο αποδεκτό.  

 

Παράλληλα με την απαραίτητη οικονομική θεώρηση του προβλήματος διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων, είναι αναγκαίο να εξετασθούν οι ενδεχόμενες αρνητικές επιδράσεις σε τοπικό επίπεδο 

όπως η κυκλοφοριακή επιβάρυνση, ο θόρυβος, οι οσμές και η ρύπανση της ατμόσφαιρας, αλλά και η 

ευρύτερη επιβάρυνση της περιοχής που μπορεί να προκύψει από τη ρύπανση ή/και μόλυνση των 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τις διαφορετικές εγκαταστάσεις του συστήματος.  

 

Επιπρόσθετα, χρειάζεται επισταμένη μελέτη στο σχεδιασμό του συστήματος και την επιλογή της 

τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να ελαττωθούν οι ανωτέρω οικονομικές, 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 

 



ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) 

Ιούνιος 2016 Σελίδα | 249 

Στόχος κάθε προσπάθειας είναι η χρησιμοποίηση βέλτιστων τεχνολογιών διαχείρισης, λαμβάνοντας 

βεβαίως υπόψη την, από τεχνικής άποψης, καλή εφαρμογή τους καθώς επίσης και την οικονομική 

τους βιωσιμότητα. 

 

Σημειώνεται ότι, κανένα εναλλακτικό σενάριο δεν πρέπει να σχεδιάζεται χωρίς να περιλαμβάνει το 

«τελικό σημείο» διάθεσης των στερεών αποβλήτων – υπολειμμάτων, δηλαδή το Χώρο Υγειονομικής 

Ταφής. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις όπου η εφαρμογή μεθόδων οδηγεί ή δύναται να οδηγεί 

στην παραγωγή επικίνδυνων στερεών αποβλήτων απαιτείται και η κατασκευή χώρου για τη διάθεση 

τους ή τουλάχιστον η κατασκευή χώρου προσωρινής αποθήκευσής τους, έως τη μεταφορά τους προς 

τελική διάθεση εκτός Κρήτης.  

 

Στην περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης υπάρχει ήδη δίκτυο ΧΥΤΑ, το οποίο χρειάζεται επεκτάσεις 

(επέκταση χωρητικότητας ανά ΧΥΤΑ) και «συντήρηση» ώστε να μην χρειασθεί χωροθέτηση νέων 

ΧΥΤΑ, παρά μόνο ΧΥΤΥ στο πλαίσιο δημιουργίας μιας ΟΕΔΑ. Παρόλα αυτά, καλό είναι να υπάρχει η 

πληροφορία σχετικά με τις αρχικά κατάλληλες ευρύτερες περιοχές για χωροθέτηση ΧΥΤΑ και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας, καθώς τα ίδια κριτήρια χρησιμοποιούνται για τη χωροθέτηση ΟΕΔΑ.    

 

Το υπάρχον «δίκτυο» ΧΥΤΑ μπορεί και πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα για τη χωροθέτηση και άλλων 

μονάδων επεξεργασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείει άλλες μεμονωμένες θέσεις για 

εγκατάσταση π.χ. ΟΕΔΑ ή μονάδων επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού. Απλά, δεν πρέπει να 

λησμονείται το γεγονός ότι η ύπαρξη ενός χώρου διάθεσης ουσιαστικά καθορίζει και τις 

χωροθετήσεις των υπόλοιπων μονάδων, αφού σε οποιαδήποτε περίπτωση η μονάδα διάθεσης θα 

είναι το τελικό σημείο για κάθε σύστημα διαχείρισης. 

 

Στη βάση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για το ΧΥΤΑ, που είναι τα πιο «αυστηρά» κριτήρια, θα 

καθοριστούν και τα κριτήρια για τις υπόλοιπες μεθόδους ΔΣΑ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει 

για κάθε μία μέθοδο να εντοπίζονται οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να 

προκαλέσει με την εφαρμογή της και ανάλογα να ενισχύεται ή να μειώνεται η βαρύτητα που θα 

δίνεται στα κριτήρια που ήδη έχουν διαμορφωθεί. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:  

 
 Ενιαίος τρόπος χωροθέτησης για οποιαδήποτε μέθοδο.  

 Ευελιξία στην επιλογή και στο χειρισμό των κριτηρίων αφού εύκολα θα μπορεί να δίνεται 

έμφαση στα σημεία που το απαιτούν.  

 

Στη συνέχεια αναλύονται τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης περιοχών / οικοπέδων για τη 

χωροθέτηση ΟΕΔΑ/ΧΥΤ. Τα κριτήρια αυτά ανάλογα με την ή τις προτεινόμενες τεχνολογίες ΔΣΑ της 

ΟΕΔΑ μπορούν να εμπλουτιστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΜΠΕ κατά τη διαδικασία της 

έκδοσης ΑΕΠΟ. 

 

Τονίζεται ότι για τους ΣΜΑ, τα Πράσινα Σημεία, τα ΚΑΕΣΔΙΠ και τα ΚΔΑΥ δεν προτείνονται 

συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας περιοχών χωροθέτησής τους, λόγω του ήπιου χαρακτήρα 

όχλησης αυτού του είδους των εγκαταστάσεων. 
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8.3.2. Κριτήρια Συγκριτικής Αξιολόγησης & Επιλογής Χώρου εγκατάστασης Ολοκληρωμένης 
Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) ή/και Χώρου Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)  

Η ορθολογική επιλογή χώρου διάθεσης απορριμμάτων είναι ένα βασικό στάδιο της διαχείρισης 

αυτού του είδους των αποβλήτων, καθώς προσκρούει σε τοπικά συμφέροντα, σε πολιτικές 

μεθοδεύσεις και συγκρούσεις ανάμεσα στα διαφορετικά κέντρα αποφάσεων, ενώ επηρεάζει καίρια 

το κόστος (περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό) της όλης διαχείρισης. 

 

Βασικός στόχος της επιλογής πρέπει να είναι πάντα η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και η 

προστασία του περιβάλλοντος, όπως ορίζει και η νομοθεσία μας.  

 

Στη συνέχεια, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για 

τη συγκριτική αξιολόγηση υποψήφιων χώρων για εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων 

Διαχείρισης Αποβλήτων ή/και Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων/Υπολειμμάτων.  
 
Γεωλογικά - Υδρολογικά - Υδρογεωλογικά Κριτήρια  

Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στο επίπεδο προστασίας των υπογείων και επιφανειακών υδάτων, ως 

παράγοντας διασφάλισης της ποιότητάς τους στην υποθετική περίπτωση μερικής αστοχίας των 

έργων και μέτρων στεγανοποίησης του χώρου διάθεσης καθώς και των έργων διαχείρισης των 

παραγόμενων στραγγισμάτων των ΧΥΤ. Επιπλέον, αφορούν στην ασφάλεια των κατασκευών του 

χώρου διάθεσης και των εγκαταστάσεων μιας ΟΕΔΑ. Η κατηγορία των κριτηρίων αυτών θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντική και αναμένεται να περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό επιμέρους κριτηρίων.  

 

Ειδικότερα, η ρύπανση των υπογείων και επιφανειακών νερών από έναν ΧΥΤΑ ή από μία ΟΕΔΑ, που 

προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον εμπεριεχόμενο ΧΥΤ, ή από αστοχία στη λειτουργία διαχείρισης 

στραγγισμάτων σε περίπτωση κομποστοποίησης, είναι δυνατό να προκληθεί
89

: 

(α) Από την άμεση κατείσδυση των στραγγισμάτων μέσω των γεωλογικών σχηματισμών επί των 

οποίων εδράζεται. 

(β) Από τη μεταφορά ρύπων, κυρίως μέσω των κατάντη του χώρου υδατορευμάτων και στη συνέχεια 

από την κατείσδυση στα πλέον υδατοπερατά τμήματά τους ή από την κατάληξη σε επιφανειακές 

συγκεντρώσεις νερού. 

Είναι σημαντική η χωροθέτηση σε περιοχή με μικρή φυσική διακινδύνευση των υπόγειων νερών. 

Αυτό επιτυγχάνεται με χωροθέτηση: 

 σε γεωλογικά υλικά χαμηλής υδροπερατότητας και επαρκούς πάχους. 

 
89 Τεύχος 1ο: Αρχικός Εντοπισμός Υποψήφιων Θέσεων Κεντρικής ΟΕΔΑ για τους Νομούς Ρεθύμνης, Ηρακλείου 

και Λασιθίου, του ερευνητικού προγράμματος: «Εντοπισμός Υποψήφιων Χώρων για Δημιουργία Κεντρικής 
Ολοκληρωμένη Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) στους Νομούς Ρεθύμνης, Ηρακλείου και 
Λασιθίου», Εργαστήριο Διαχείρισης Αεριών Υγρών & Στερεών Αποβλήτων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, 
Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, 2008 
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 σε περιοχές οι οποίες έχουν χαμηλό δυναμικό υπόγειων υδατικών πόρων. Αποφεύγονται 

κυρίως περιοχές όπου οι υδατικοί πόροι έχουν χρήση ύδρευσης. 

Για την αποφυγή αστοχίας 
90 ή καταστροφής του έργου, κατά τη χωροθέτηση αποφεύγονται κατά το 

δυνατόν: 

 Προβληματικά εδάφη θεμελίωσης. Κατά κανόνα οι σχετικές ιδιότητες του εδάφους 

παρουσιάζουν σημαντικές τοπικές διαφοροποιήσεις. Επομένως η διερεύνηση τους γίνεται 

λεπτομερέστερα στην ΜΠΕ. 

 Πλημμυρικές ροές. Αποφεύγεται η προσέγγιση σε πολύ σημαντικά υδατορεύματα και η 

χωροθέτηση πλησίον ή και εντός των κοιτών υδατορευμάτων, εκτός αν μετά την εκπόνηση 

υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης προκύψει η δυνατότητα επίλυσης των πλημμυρικών 

προβλημάτων χωρίς διακινδύνευση. 

Για την αποφυγή προβλημάτων μεταφοράς ρύπανσης, κατά τη χωροθέτηση του ΧΥΤΥ αποφεύγονται 

κατά το δυνατόν: 

 Η προσέγγιση σε σημαντικές λίμνες και γενικά επιφανειακούς ταμιευτήρες νερού. 

 Η προσέγγιση σε κοίτες σημαντικών υδατορευμάτων. 

Περιβαλλοντικά κριτήρια  

Τα κριτήρια αυτά λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία της 

ΟΕΔΑ ή του ΧΥΤ στο εγγύς και ευρύτερο περιβάλλον, πέρα από τα ύδατα που εξετάζονται στην 

προηγούμενη κατηγορία κριτηρίων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 114218/97.  

 

Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν τις κλιματολογικές συνθήκες (οι μεγάλες βροχοπτώσεις 

εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία ενός ΧΥΤ, δυσχεραίνουν την απομόνωση των ομβρίων - 

στραγγισμάτων και δυσχεραίνουν τη λειτουργία το συστήματος επεξεργασίας - διάθεσης των 

στραγγισμάτων), την ισχύ και κατεύθυνση των επικρατούντων ανέμων ώστε να ληφθεί υπόψη η 

πρόκληση οχλήσεων από οσμές, βιοαέριο, κ.λπ., την οπτική απομόνωση της εγκατάστασης, κ.ά.  

Χωροταξικά Κριτήρια  

Τα κριτήρια αυτά εξετάζουν την πιθανότητα δυσμενών επιπτώσεων από τη λειτουργία του χώρου 

διάθεσης καθώς και το βαθμό των επιπτώσεων αυτών σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες της 

ευρύτερης περιοχής. Περιλαμβάνουν πλήρη αποτύπωση των εγκαταστάσεων οποιασδήποτε μορφής 

που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του υπό εξέταση χώρου, τις υφιστάμενες δραστηριότητες 

καθώς και τις χρήσεις γης.  

 

 
90 Αστοχία του έργου μπορεί να συμβεί λόγω κατασκευαστικού προβλήματος, προβληματικού εδάφους 

θεμελίωσης, πυρκαγιάς, εξαιρετικών πλημμυρικών ροών κ.ά. 
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Η αναμενόμενη (αρνητική) επίδραση ενός έργου ΔΣΑ, σε ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές, χώρους 

αναψυχής, αρχαιολογικούς χώρους, πιθανές οικιστικές επεκτάσεις, αποτελεί δυσμενή παράγοντα, 

ενώ επιδράσεις μπορούν να υπάρξουν σε οικονομικές δραστηριότητες και χρήσεις γης, όπως η 

κτηνοτροφία, η γεωργία, η γειτνίαση με βιοτεχνίες / βιομηχανίες τροφίμων, κ.ά. 

Λειτουργικά και Γενικά κριτήρια 

Εξετάζονται κριτήρια τα οποία μπορούν να δώσουν πλήρη αποτύπωση του επιπέδου 

λειτουργικότητας του κάθε χώρου. Η μεγάλη χωρητικότητα δρα ευνοϊκά στη λειτουργικότητα του 

χώρου. Επιτρέπει ένα καλύτερο σχεδιασμό της εκμετάλλευσης του χώρου και την εκτέλεση 

περισσότερων ή και αποτελεσματικότερων έργων υποδομής με διάρκεια ζωής για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Επίσης, η κεντροβαρική θέση του χώρου διάθεσης ως προς τις εξυπηρετούμενες περιοχές, 

επιδρά θετικά στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και στο κόστος μεταφοράς των 

απορριμμάτων. Τέλος σημαντική είναι η συνδυασμένη διαθεσιμότητα των δικτύων κοινής ωφέλειας 

ήτοι ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. από πλευράς απαραίτητων έργων για την 

υδροδότηση, ηλεκτροδότηση κ.λπ. της εγκατάστασης. 

Οικονομικά κριτήρια 

Τα κριτήρια αυτά εξετάζουν την καταλληλότητα του χώρου από οικονομική άποψη, δηλαδή με βάση 

το κόστος κατασκευής και λειτουργίας του (αξία κτήσης γης, κόστος μεταφοράς απορριμμάτων). 

Κοινωνικά κριτήρια 

Στο κριτήριο αυτό λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική αποδοχή που θα συναντήσει ένα σενάριο 

χωροθέτησης, η μη ύπαρξη της οποίας σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να δυσχεράνουν 

ιδιαίτερα τη δημιουργία του, ακόμη και αν αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή επιστημονικά και τεχνικά. 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η επιμέρους βαρύτητα για όλα τα προτεινόμενα κριτήρια 

καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας που προτείνονται για καθένα κριτήριο της κάθε κατηγορίας για 

τη βαθμολόγηση υποψήφιων θέσεων για εγκατάσταση ΧΥΤ ή ΟΕΔΑ.  

 

Πίνακας 8-1: Βαθμολόγηση υποψηφίων θέσεων για ΧΥΤ/ΟΕΔΑ για τα υπό εξέταση κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Συντελεστής  
βαρύτητας 

1.  Γεωλογικά, Υδρολογικά, Υδρογεωλογικά 25-30% 

KΓ1 Υδροληπτικά έργα και υπόγεια νερά  30% 

KΓ1.1 Απόσταση και κατεύθυνση υδροληπτικών έργων  30% 

KΓ1.2 Απόσταση τελικών αποδεκτών 30% 

KΓ1.3 Βάθος Στάθμης Υδροφορέα  20% 

KΓ1.4 Χρήση Υπογείου Νερού  20% 

ΚΓ2 Χαρακτηριστικά εδάφους  20% 

KΓ2.1 Σύσταση-Πάχος 60% 

KΓ2.2 Διαπερατότητα  40% 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Συντελεστής  
βαρύτητας 

ΚΓ3 Χαρακτηριστικά Υπεδάφους  20% 

KΓ3.1 Υδρολιθολογικοί σχηματισμοί  20% 

KΓ3.2 Πάχος  20% 

KΓ3.3 Υδροπερατότητα υπεδάφους  60% 

ΚΓ4 Τεκτονικά στοιχεία και στοιχεία σεισμικότητας 20% 

KΓ4.1 Τεκτονικές μεταβολές  25% 

KΓ4.2 Ύπαρξη ρηγμάτωσης  30% 

KΓ4.3 Σεισμικότητα  25% 

KΓ4.4 Σεισμική επικινδυνότητα εδάφους  20% 

ΚΓ5 Τοπογραφικό Ανάγλυφο - Ευστάθεια Πρανών 10% 

KΓ5.1 Είδος λεκάνης απορροής  50% 

KΓ5.2 Κλίσεις Εδάφους  50% 

2.  Περιβαλλοντικά 15-20% 

ΚΠ1 Κλιματολογικές Συνθήκες  30% 

KΠ1.1 Βροχόπτωση 35% 

KΠ1.2 Παγετός 20% 

KΠ1.3 Χιονόπτωση 20% 

KΠ1.4 Υψόμετρο 25% 

ΚΠ2 Οχλήσεις από Οσμές (Επικρατούντες Άνεμοι) 30% 

ΚΠ3 Ευχέρεια εκτέλεσης έργων τελικής αποκατάστασης και μετέπειτα 
φροντίδας 20% 

ΚΠ4 Οπτική Απομόνωση Χώρου 20% 

3.  Χωροταξικά 15-20% 

ΚΧ1 Απόσταση από Αρχαιολογικούς Χώρους & Αεροδρόμια 25% 

KΧ1.1 Απόσταση από Αρχαιολογικούς Χώρους  60% 

KΧ1.2 Απόσταση από Αεροδρόμια  40% 

ΚΧ2 Απόσταση από δασικές περιοχές, προστατευόμενες περιοχές και 
περιοχές αυξημένης οικολογικής σημασίας, αναδασωτέες περιοχές  25% 

KΧ2.1 Δασικές περιοχές  35% 

KΧ2.2 Περιοχές Οικολογικής Σημασίας - Προστατευόμενες Περιοχές  50% 

KΧ2.3 Αναδασωτέες Περιοχές  15% 

ΚΧ3 Απόσταση από Οικισμούς, Χώρους παραμονής πληθυσμού - 
Οικιστική Πίεση  25% 

KΧ3.1 Οικιστική Πίεση  60% 

KΧ3.2 Χώρος μόνιμης ή εποχιακής παραμονής πληθυσμού   40% 

ΚΧ4 Γεωργική - Κτηνοτροφική δραστηριότητα  20% 

KΧ4.1 Γεωργική δραστηριότητα  50% 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Συντελεστής  
βαρύτητας 

KΧ4.2 Κτηνοτροφική δραστηριότητα  50% 

ΚΧ5 Απόσταση από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις  5% 

4.  Λειτουργικά & γενικά 10-15% 

ΚΛ1 Δυνατότητα υποδοχής νέου χώρου 25% 

ΚΛ2 Χωρητικότητα (διάρκεια ζωής χώρου) 25% 

ΚΛ3 Ευχέρεια Εκτέλεσης Έργου - Διαθεσιμότητα Υλικών και Δικτύων  35% 

KΛ3.1 Ευχέρεια εκτέλεσης έργου  40% 

KΛ3.2 Διαθεσιμότητα υλικών  20% 

KΛ3.3 Διαθεσιμότητα Δικτύων (ύδρευση, ηλεκτρικό, κ.λπ.)  40% 

ΚΛ4 Τρόπος Πρόσβασης - Απόσταση από την εξυπηρετούμενη Περιοχή 15% 

KΛ4.1 Τρόπος Πρόσβασης  60% 

KΛ4.2 Απόσταση από την εξυπηρετούμενη περιοχή  40% 

5.  Οικονομικά 10-15% 

ΚΟ1  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς - Αξία Γης 45% 

KΟ1.1 Ιδιοκτησιακό καθεστώς  40% 

KΟ1.2 Αξία Γης 60% 

ΚΟ2  Κόστος Μεταφοράς 55% 

6.  Κοινωνικά 10-15% 

ΚΚ1 Κοινωνική αποδοχή 100% 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η επιμέρους βαρύτητα, διαφοροποιημένη ανάλογα, για 

κάθε κατηγορία κριτήριων,  για τη βαθμολόγηση υποψήφιων θέσεων για εγκατάσταση ΕΕΑ.  

 

Πίνακας 8-2: Βαθμολόγηση υποψηφίων θέσεων για ΕΕΑ για τα υπό εξέταση κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ Συντελεστής βαρύτητας 

1.  Γεωλογικά, Υδρολογικά, Υδρογεωλογικά 10-15% 

2.  Περιβαλλοντικά 20-25% 

3.  Χωροταξικά 20-25% 

4.  Λειτουργικά & γενικά 15-20% 

5.  Οικονομικά 10-15% 

6.  Κοινωνικά 10-15% 
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Υπενθυμίζουμε ότι από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι υφιστάμενες Εγκαταστάσεις 

Διαχείρισης Αποβλήτων και οι περιοχές 1 χλμ γύρω από την περίμετρό τους. 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι, ο καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης, για επιλογή θέσεων των έργων 

ΔΣΑ, δεν αποτελεί αντικείμενο του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΚΥΑ 

50910/2727/2003), και η αναφορά τους εδώ πρέπει να θεωρηθεί ενδεικτική και υποβοηθητική για 

την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατά την έκδοση Απόφασης 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). 
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9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα 

λαμβάνει χώρα κοινή διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (διαχειριστικές ενότητες), στην 

Περιφέρεια Κρήτης. 

 

Όπως ορίζεται και στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 οι διαχειριστικές ενότητες μπορεί να 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την προέλευση και την κατηγορία των αποβλήτων (π.χ. δύο 

διαχειριστικές ενότητες σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων εν γένει 

και μια διαχειριστική ενότητα για την ανακύκλωση του χαρτιού ή του οργανικού). 

 

Οι βασικοί στόχοι του Περιφερειακού Σχεδιασμού σε ότι αφορά στις Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε.) 

είναι να: 

 
• Αξιοποιηθούν κατά το μέγιστο δυνατό οι υφιστάμενες και οι υπό αναβάθμιση υποδομές 

• Ικανοποιηθεί η ισχύουσα Νομοθεσία σε ότι αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων με 

άμεσο στόχο την υιοθέτηση του συνόλου των στόχων της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ 

• Δοθούν λύσεις αναφορικά με τη διαχείριση των ΑΣΑ στα τμήματα της Περιφέρειας που σήμερα 

δεν εξυπηρετούνται από υφιστάμενα έργα ασφαλούς διαχείρισης ή/και διάθεσης  

•  Εξασφαλισθεί η ορθή και ασφαλής διαχείριση των ΑΣΑ σε επίπεδο Περιφέρειας από οικονομικά 

βιώσιμες εγκαταστάσεις διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

9.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

9.2.1. Υφιστάμενη Κατάσταση 

Οι υφιστάμενες Δ.Ε. παρουσιάζονται στους ακόλουθους Πίνακες. 

 

Πίνακας 9-1: Υφιστάμενες Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε.) σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) για την Περιφέρεια 
Κρήτης στο μεταβατικό στάδιο  

Δ.Ε. Περιφερειακές Ενότητες Έργα 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 

1η Δ.Ε. Όλοι οι Δήμοι 
ΕΜΑΚ, 

ΧΥΤ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 
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Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης 

2η Δ.Ε. Όλοι οι Δήμοι ΧΥΤΑ ΑΜΑΡΙΟΥ 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 

3
η Δ.Ε. Δημοτικές Ενότητες: Ηρακλείου και Νέας Αλικαρνασσού 

Μονάδα προεπεξεργασίας 
και ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ 

4
η  

Δ.Ε. 

Δημοτικές Ενότητες: Αγίας Βαρβάρας, Γόρτυνας, Κόφινα, Ρούβα, 
Γοργολαΐνη, Παλιανής, Γαζίου, Κρουσώνα, Τυλίσου, Ζαρού, Μοιρών, 
Τυμπακίου 

ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ 

5η Δ.Ε. Δημοτικές Ενότητες: Αρχανών, Αστερουσίων, Νίκου Καζαντζάκη, 
Τεμένους.  ΧΥΤΑ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

6η  
Δ.Ε. 

Δημοτικές Ενότητες: Καστελλίου, Γουβών, Μαλίων, Χερσονήσου, 
Επισκοπής, Αρκαλοχωρίου, Θραψανού και Δήμος Βιάννου και Δήμος 
Ορ. Λασιθίου 

ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 

7η Δ.Ε. 
Δημοτικές Ενότητες: Αγίου Νικολάου, Βραχασίου, Νεάπολης, 
Ιεράπετρας  ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

8η Δ.Ε. Δημοτικές Ενότητες: Μακρύ Γιαλού, Ιτάνου, Λεύκης και Σητείας ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

Πίνακας 9-2: Έργα διαχείρισης ανακυκλώσιμων αποβλήτων ανά διαχειριστική ενότητα για το μεταβατικό στάδιο  

Δ.Ε.  Περιφερειακή Ενότητα Έργα 

1η Δ.Ε. Χανίων και Ρεθύμνης 
ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ 
ΣΜΑΥ Ρεθύμνου 

2η Δ.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου 
ΚΔΑΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΣΜΑ Ιεράπετρας 
ΣΜΑΥ Σητείας 

 

9.2.2. Τελικό Στάδιο 

Οι Δ.Ε. του τελικού σταδίου παρουσιάζονται στους ακόλουθους Πίνακες. 

Πίνακας 9-3: Έργα διαχείρισης σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) και ΧΥΤ ανά διαχειριστική ενότητα  

Δ.Ε. Περιφερειακές Ενότητες Έργα 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 

1η Δ.Ε. Όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων πλην 

Δήμου Γαύδου 
ΕΜΑΚ Χανίων / ΧΥΤΥ 

2η Δ.Ε. Δήμος Γαύδου ΧΥΤΥ Δ. Γαύδου 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης 

3
η Δ.Ε. Όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης  Μονάδα Μηχανικής Διαλογής 

και Επεξεργασίας Αμαρίου / ΧΥΤΥ 

Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου - Λασιθίου 

4
η Δ.Ε. 4. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Μονάδα Επεξεργασίας και 
Αξιοποίησης Απορριμμάτων/ 
ΧΥΤΥ 
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Δ.Ε. Περιφερειακές Ενότητες Έργα 

5η Δ.Ε. 
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΟΡ. 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Μονάδα Μηχανικής Διαλογής 
και Επεξεργασίας Χερσονήσου / 
ΧΥΤΥ 

6η Δ.Ε. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

Μονάδα Μηχανικής Διαλογής 
και Επεξεργασίας (πιθανώς 
Αρχανών Αστερουσίων ή Πέρα 
Γαλήνων

91
)/ ΧΥΤΥ 

7η Δ.Ε. ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Μονάδα Μηχανικής Διαλογής 
και Επεξεργασίας Σητείας / ΧΥΤΥ 

 

Πίνακας 9-4: Έργα διαχείρισης προδιαλεγμένων οργανικών ανά διαχειριστική ενότητα για το τελικό στάδιο 

Δ.Ε. Περιφερειακές Ενότητες Έργα 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 

1η Δ.Ε. Όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων πλην Γαύδου ΕΜΑΚ Χανίων / ΧΥΤΥ 

2η Δ.Ε. Δήμος Γαύδου 
Οικιακή / κοινοτική 
κομποστοποίηση 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης 

3
η Δ.Ε. Όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης 

Μονάδα Μηχανικής Διαλογής 
και Επεξεργασίας Αμαρίου / 
ΧΥΤΥ 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 

4
η Δ.Ε. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ, 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΟΡ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Μονάδα Μηχανικής Διαλογής 
και Επεξεργασίας 
Χερσονήσου / ΧΥΤΥ  και 
πιθανών για το επιπλέον του 
στόχου για Ηράκλειο άλλη 
υποδομή επεξεργασίας 
προδιαλεγμένου. 

5η Δ.Ε. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

Μονάδα Επεξεργασίας 
Αρχανών Αστερουσίων/ ΧΥΤΥ 

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 

6η Δ.Ε. ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
Μονάδα Επεξεργασίας 
Προδιαλεγμένων Οργανικών 
Ιεράπετρας 

 

 

 

 

 
91 χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό. 
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Πίνακας 9-5: Έργα διαχείρισης ανακυκλώσιμων αποβλήτων ανά διαχειριστική ενότητα για το τελικό στάδιο  

Δ.Ε.  Περιφερειακές Ενότητες / Δήμοι Έργα 

1η Δ.Ε. Π.Ε. Χανίων ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ 

2η Δ.Ε. Π.Ε. Ρεθύμνης Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και 
Επεξεργασίας Αμαρίου 

3
η Δ.Ε. 

Οι Δήμοι της Π.Ε. Ηρακλείου (πλην του Δήμου Χερσονήσου) 
και οι Δήμοι Αγ. Νικολάου & Ορ. Λασιθίου από την Π.Ε. 
Λασιθίου 

ΚΔΑΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

4
η Δ.Ε. Δήμος Χερσονήσου Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και 

Επεξεργασίας Χερσονήσου 

5η Δ.Ε. Οι Δήμοι Ιεράπετρας και Σητείας από την Π.Ε. Λασιθίου Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και 
Επεξεργασίας Σητείας 
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10.  ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 

10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι τυπικά οι αρμόδιοι φορείς της 

αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών 

Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες των 

ΦοΔΣΑ αποτελείται από το Ν. 1650/1986 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής 

πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης», τις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, ΚΥΑ 50910/2727/2003 

«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 

Διαχείρισης» και Κ.Υ.Α. 2527/23.1.2009 «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη 

λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και το 

Νόμο 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» 

 
10.2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Οι Φορείς Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων ως κύριο έργο και κοινωνικό ρόλο έχουν την παροχή 

υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα στη 

διαχείριση και εκμετάλλευση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο 

εφαρμογής και εξειδίκευσης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 

της Περιφέρειάς τους. 

10.2.1. Κύριο Νομοθετικό Πλαίσιο 

Η κύρια νομοθεσία που διέπει τις αρμοδιότητες, τη σύσταση και τη λειτουργία των ΦοΔΣΑ είναι: 
 Ν. 1650/1986 - ΦΕΚ Α΄ 160/16.10.1986, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (άρθρο 12) 

 Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ Α’ 114/08.06.2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (άρθρα 225, 245-

251, 265, κ.ά.).  

 Ν. 3536/2007 - ΦΕΚ Α’ 42/23.02.2007, άρθρο 30, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Ν. 3613/2007 - ΦΕΚ Α’  263/23.11.2007, άρθρο 24, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 Ν. 3852/2010 - ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (άρθρα 94, 104, 111, 

206) 

 Ν. 4071/2012 – ΦΕΚ Α’ 85/11.04.2012, άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 ΚΥΑ 2527/2009 - ΦΕΚ Β΄ 83/23.01.2009 

 ΚΥΑ 50910/2727/2003  - ΦΕΚ Β’ 1909/22.12.2003, άρθρο 7 

 ΚΥΑ 29407/3508/2002 - ΦΕΚ Β‘ 1572/16.12.2002  
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10.2.2. Νομική οντότητα & προδιαγραφές λειτουργίας των ΦοΔΣΑ  

Οι ΦοΔΣΑ παλαιότερα, τυπικά λειτουργούσαν είτε ως Σύνδεσμοι των Δήμων (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 246 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, είτε ως Ανώνυμες Εταιρείες τους 

(Ν.Π.Ι.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και τις 

διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Σε πολλές όμως περιοχές της χώρας που δεν έχουν 

συσταθεί ακόμα ΦοΔΣΑ, το αντικείμενο τους υλοποιείται από άλλες νομικές οντότητες της 

αυτοδιοίκησης (δημοτικές ή διαδημοτικές επιχειρήσεις, ΔΕΥΑ, κ.λπ.) ή από υπηρεσίες των ίδιων των 

δήμων.  

 

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 καθοριζόταν ο τρόπος ίδρυσης φορέων 

διαχείρισης απορριμμάτων έως πρότινος (πριν τη ψήφιση του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα 

Καλλικράτης») και από το οποίο προέκυπτε ότι οι ΟΤΑ που ανήκουν σε κάθε διαχειριστική ενότητα 

υποχρεούνται εντός προθεσμίας που καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Περιφέρειας τους να προβούν στη σύσταση συνδέσμου ή ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. (αποκλειστικά).  

Η ελάχιστη γεωγραφική περιοχή για τη σύσταση ενός ΦοΔΣΑ ήταν η έκταση μιας διαχειριστικής 

ενότητας απορριμμάτων. 

 

Η λειτουργία των Φο.Δ.Σ.Α συμπληρώθηκε με τους Νόμους υπ. αρ. 3613/07, άρθρο 24, υπ. αρ. 

3731/08, άρθρο 18 και υπ. αρ. 3688/08, άρθρο 15, ενώ με την ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ 83 Β΄/23.01.09)  

«Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση δραστηριοτήτων και την 

άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των ΦοΔΣΑ» καθορίζονταν και ο τρόπος λειτουργίας τους.  

 

Ειδικότερα, με την ΚΥΑ 2527/2009 καθορίζονταν οι απαιτήσεις αναφορικά με τη λειτουργία, την 

άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων. Συνοπτικά, μπορούν να αναφερθούν τα εξής που προέβλεπε η ΚΥΑ 2527/2009: 

• Σε ένα ΦοΔΣΑ συμμετέχει το σύνολο των ΟΤΑ της διαχειριστικής ενότητας. Είναι δυνατή 

η σύσταση ΦοΔΣΑ που περιλαμβάνει περισσότερες από μια διαχειριστικές ενότητες, 

εφ’ όσον το επιθυμούν οι δήμοι των περιοχών αυτών. 

• Οι ΦοΔΣΑ θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη στελέχωση και υλικοτεχνική υποδομή 

ώστε να παρέχουν με αποτελεσματικότητα τις υπηρεσίες διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων. 

• Οι υφιστάμενοι ΦοΔΣΑ υποχρεούνται εντός διετίας από την έναρξη ισχύος της 

παραπάνω ΚΥΑ να εκπονήσουν επιχειρησιακό σχέδιο 4ετούς διάρκειας. 

• Η τιμολογιακή πολιτική των ΦοΔΣΑ καθορίζεται στη βάση επίτευξης των στόχων που 

θέτει η νομοθεσία, στο πλαίσιο ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης των 

Στερεών Αποβλήτων. Οι ΦοΔΣΑ οφείλουν να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη 

τιμολογιακή πολιτική που θα παρέχει κίνητρα στους ΟΤΑ για τη μείωση της παραγωγής 

των αποβλήτων και την αύξηση του ποσοστού αξιοποίησής τους. 
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• Οι ΦοΔΣΑ, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους, έχουν υποχρέωση κατάρτισης 

οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας ή εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών και πρέπει να 

διαρθρώνονται σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία ή Συνεργεία, να διαθέτουν 

στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία, κ.ά.  

Με το Ν. 3854/2010, άρθρο 9 όπως ισχύει, ορίσθηκε ο τρόπος καταβολής της ετήσιας εισφοράς των 

δήμων και κοινοτήτων, αλλά και είσπραξης σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήμο ή 

κοινότητα τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς προς τον οικείο Φο.Δ.Σ.Α. πέραν του ενός μηνός. 

 

Με τις ρυθμίσεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» επέρχονται μεταβολές σε όσα 

προβλέπονταν σχετικά με τη σύσταση των ΦοΔΣΑ στο άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές 

ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.» Ειδικότερα, προβλεπόταν ότι εντός των 

διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας, οι σύνδεσμοι και οι ανώνυμες εταιρείες που έχουν συσταθεί 

ως Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007) 

συγχωνεύονται σε ενιαίο σύνδεσμο (άρθρο 104, § 4), στον οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι 

δήμοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας. 

 

Η διαδικασία συγχώνευσης θα ρυθμιζόταν με προεδρικό διάταγμα (άρθρο 104, § 6), που θα εκδοθεί 

ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

μέχρι την 30η Ιουνίου 2011, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.). Στο 

ίδιο διάταγμα θα ρυθμιζόταν επίσης τα θέματα της διοίκησης, της έδρας, της χρονικής διάρκειας του 

νέου ΦοΔΣΑ, ο τρόπος καθορισμού του ύψους των ετήσιων εισφορών των δήμων, σε συνάρτηση με 

την αποτίμηση των τυχόν περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων ΦοΔΣΑ, καθώς και η 

διαδικασία λύσης των ΦοΔΣΑ που λειτουργούν σήμερα με μορφή ανώνυμης εταιρείας. 

Στη συνέχεια, (άρθρο 104 § 4 και 5), εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού 

διατάγματος, τα οικεία δημοτικά συμβούλια όφειλαν να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στο 

διοικητικό συμβούλιο του νέου ΦοΔΣΑ, τη χρονική διάρκεια, την έδρα του, καθώς και τις ετήσιες 

εισφορές που πρέπει να καταβάλουν οι συμμετέχοντες δήμοι. Μετά τον έλεγχο νομιμότητας των 

σχετικών αποφάσεων θα εκδιδόταν πράξη από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η 

οποία θα δημοσιευόταν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων 

των υπό συγχώνευση ΦοΔΣΑ παρατεινόταν αυτοδικαίως μέχρι τη συγκρότηση του διοικητικού 

συμβουλίου του νέου ΦοΔΣΑ. Από τη δημοσίευση της πράξης αυτής, οι νέοι σύνδεσμοι  διαδέχονταν 

τους συνδέσμους που συγχωνεύονταν, όσον αφορά την περιουσία τους, και υπεισέρχονταν 

αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 

 

Επισημαίνεται ότι οι ως άνω προβλέψεις των διατάξεων των παρ. 4 έως 9 του άρθρου 104 του Ν. 

3852/2010, δεν τέθηκαν ποτέ σε εφαρμογή, καθώς ουδέποτε εξεδόθη το προβλεπόμενο σ’ αυτές 

εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα που θα ρύθμιζε τα ειδικότερα θέματα της συγχώνευσης, ενώ μετά 

την έκδοση του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), οι παραπάνω διατάξεις καταργήθηκαν 

με την παρ. 12 του άρθρου 17 αυτού. Παράλληλα με το Ν. 4071/2012 ορίστηκε ότι όπου σε διατάξεις 
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νόμων αναφέρονται οι φορείς της παρ. 4 του άρθρου 104 του ν. 3852/2010, από τη δημοσίευση του 

Ν. 4071/2012 νοούνται οι φορείς των άρθρων 13 και 14 του τελευταίου νόμου. 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι στο ν. 3852/2010 περιέχονται οι εξής ειδικότερες προβλέψεις, που όμως δεν 

αφορούν την Περιφέρεια Κρήτης: 

• Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

(άρθρο 211), που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, συνιστάται ειδικός 

διαβαθμιδικός σύνδεσμος, ως ΝΠΔΔ, με έδρα την Αθήνα, στον οποίο μετέχουν η 

μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι του Νομού Αττικής. 

Σκοπός του συνδέσμου είναι, μεταξύ άλλων, η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η 

αξιοποίηση και η διάθεση των στερεών αποβλήτων, καθώς και η αποκατάσταση 

υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας 

Αττικής. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, ο ΕΣΔΚΝΑ λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση. 

• Στους νησιωτικούς δήμους Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίου (άρθρο 206 § 6), οι 

ανωτέρω προβλέψεις εφαρμόζονται στο πλαίσιο λειτουργίας ενός ΦΟΔΣΑ ανά 

περιφερειακή ενότητα. Σε περίπτωση κατά την οποία τα όρια της περιφερειακής ενότητας 

συμπίπτουν με τα όρια ενός δήμου, ο ΦΟΔΣΑ λειτουργεί ως ΝΠΔΔ του δήμου. 

Επιπρόσθετα, με τις ρυθμίσεις του Ν. 3852/2010 (πρόγραμμα «Καλλικράτης») άρθρο 94, §1 

επέρχονται μεταβολές σε όσα προβλέπονταν σχετικά με τις αρμοδιότητες των Δήμων (Ν. 3463/2006, 

άρθρο 75, § Ι, τομέα β)Περιβάλλοντος) όπου προστέθηκε, μεταξύ άλλων, η αρμοδιότητα: 

«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.» 

 

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι με το Ν. 3852/2010, μεταβλήθηκαν πολλά σχετικά με το 

καθεστώς οργάνωσης και λειτουργίας των υφιστάμενων ΦοΔΣΑ, αλλά και με το ρόλο και τις 

αρμοδιότητές τους. Ειδικότερα, υπό το ως άνω θεσμικό πλαίσιο, όχι μόνον δεν καταργήθηκε, αλλά 

ενισχύθηκε η αρμοδιότητα των Δήμων ως προς τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων καθόσον 

ρητώς απονεμήθηκε σε αυτούς, από 1.1.2011, η αρμοδιότητα της προσωρινής αποθήκευσης, 

μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης, αξιοποίησης και διάθεσης αυτών, δραστηριότητες, οι 

οποίες πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που πραγματοποιεί η 

Περιφέρεια, η οποία καταρτίζει και εγκρίνει τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων που σκοπεί κυρίως στην μελέτη και τον καθορισμό των μεθόδων διαχείρισης καθώς και 

τη χωροθέτηση των κάθε είδους εγκαταστάσεων. Κατόπιν των ανωτέρω, από 1.1.2011, η διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, 

ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, 
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κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφισταμένων 

χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.) ανάγεται πλέον σε «τοπική υπόθεση» και συνιστά αρμοδιότητα των 

Δήμων, η οποία ασκείται από αυτούς, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, ως «οιονεί 

συντρέχουσα» με την αρμοδιότητα των ΦΟ.Δ.Σ.Α. ή των συνιστώμενων Ενιαίων Συνδέσμων τους, 

εφόσον οι τελευταίοι δεν την ασκούν καθόλου ή δεν την ασκούν επαρκώς, ή δεν την ασκούν καθ' 

ολοκληρία, ενώ στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας ως οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, 

παραμένει ο περιφερειακός σχεδιασμός της διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

 

Στη συνέχεια με το Νόμο 4071/2012, περιήλθε στους Περιφερειακούς Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ η 

αποκλειστική αρμοδιότητα προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, ανάκτησης και διάθεσης 

στερεών αποβλήτων τόσο των προγενέστερων ΦΟΔΣΑ όσο και των Ο.Τ.Α α΄ βαθμού ή των νομικών 

τους προσώπων που ασκούσαν αρμοδιότητες διαχειρίσεως απορριμμάτων και διέθεταν ανάλογη 

υλικοτεχνική υποδομή.  

 

Ειδικότερα, με το ως άνω νόμο, και συγκεκριμένα με το άρθρο 13, συγκροτούνται οι περιφερειακοί 

ΦΟΔΣΑ πλέον ως Ν.Π.Δ.Δ με μέλη το σύνολο των δήμων της οικείας Περιφέρειας οι οποίοι μάλιστα 

συμμετέχουν υποχρεωτικά σε αυτόν χωρίς την προηγούμενη λήψη σχετικής απόφασης από το 

αρμόδιο να αποφασίσει όργανο, δηλαδή το δημοτικό συμβούλιο. Συγκεκριμένα, με απόφαση του ο 

Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του 

ανωτέρω νόμου, δηλαδή έως την 11η Μαΐου 2012 όφειλε να εκδώσει Απόφαση για την σύσταση του 

συνδέσμου στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι των διαχειριστικών ενοτήτων της 

περιφέρειας και δεδομένης της άμεσης εκπροσώπησής τους πρόκειται ευθέως για αναγκαστική 

συμμετοχή όλων των συνδέσμων της περιφέρειας. 

 

Στον νέο διαδημοτικό - περιφερειακό ΦΟΔΣΑ συγχωνεύονται υποχρεωτικά όλοι οι υφιστάμενοι 

ΦΟΔΣΑ της οικείας περιφέρειας είτε είναι σύνδεσμοι είτε είναι ανώνυμες εταιρίες ή άλλες 

επιχειρήσεις των ΟΤΑ που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ. Οι τυχόν υφιστάμενες, λειτουργούσες ή 

υπό κατασκευή εγκαταστάσεις, περιέρχονται υποχρεωτικά στον νέο σύνδεσμο. Στην πράξη ο 

νομοθέτης δεν συγχωνεύει αυτομάτως του παλαιούς ΦΟΔΣΑ στον νέο αλλά δημιουργεί τον νέο 

σύνδεσμο ως ένα θεσμικό κέλυφος στο οποίο συντεταγμένα και εντός της προθεσμίας των έξι μηνών 

από την σύστασή του συγχωνεύονται όλοι οι υφιστάμενοι ΦΟΔΣΑ. Ωστόσο, η ως άνω προθεσμία 

συγχώνευσης έχει διαδοχικά με σειρά νομοθετημάτων παραταθεί, ενώ η τελευταία παράταση που 

δόθηκε είναι βάσει του άρθρο 8 της από 30/12/2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 184/30-12-2015), όπου ορίζεται 

ότι: "Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α` της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 4071/2012 (Α`85), όπως 

ισχύει, διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ στους Περιφερειακούς Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ 

του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31.5.2016. Η ισχύς της παρούσας 

διάταξης αρχίζει από 1.1.2016." 

 

Περαιτέρω, με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Ν. 4071/2012 επισημαίνεται η 

διαδικασία μετατροπής ενός περιφερειακού διαδημοτικού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ σε ανώνυμη εταιρία 

του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006 (Ανώνυμες Εταιρίες Ο.Τ.Α.). Προϋπόθεση είναι να το 

αποφασίσουν τα δημοτικά συμβούλια των δήμων- μελών του συνδέσμου που παράγουν 

περισσότερα από το 60% της ποσότητας των παραγομένων απορριμμάτων στο σύνολο της 
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περιφέρειας. Κάθε δημοτικό συμβούλιο πρέπει να λάβει την απόφαση αυτή με την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η ανώνυμη εταιρία διαδέχεται τον σύνδεσμο σε όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθίσταται καθολικός διάδοχος του συνδέσμου, αποκτά την 

περιουσία του και συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες του. Το προσωπικό του συνδέσμου με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό της ανώνυμης 

εταιρία με την ίδια ακριβώς σχέση εργασίας.  

 

Για το μόνιμο προσωπικό, δηλαδή για εκείνο που έχει σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 250 του Ν. 3463/2006, δηλαδή μεταφέρονται 

στους δήμους μέλη του συνδέσμου ανάλογα με τον πληθυσμό και τις οικονομικές τους δυνατότητες 

λαμβανομένων υπόψη των προϋπολογισμών των τριών τελευταίων ετών. Τις λεπτομέρειες τις 

διαδικασίας μετατροπής θα καθορίζει Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται μετά από 

γνώμη της ΚΕΔΕ.Με το άρθρο 15 του ίδιου Νόμου, επισημαίνεται ότι όργανα διοίκησης του 

περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, είναι το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και ο 

πρόεδρός του. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται από τα μέλη αυτού με την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και έχει τις αρμοδιότητες του δημάρχου και του 

προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν καταστεί δυνατή η εκλογή του προέδρου κατά την 

πρώτη ψηφοφορία, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία και εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε τη 

σχετική πλειοψηφία των μελών του. 

 

Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ως πρόεδρο και 

έξι (6) μέλη που εκλέγονται μαζί με τέσσερα (4) αναπληρωματικά, μεταξύ των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του για όλη τη δημοτική περίοδο. Αν 

δεν καταστεί δυνατή η εκλογή μελών της εκτελεστικής επιτροπής κατά την πρώτη ψηφοφορία 

διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία και εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν την σχετική 

πλειοψηφία των μελών του. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής εκλέγεται ως 

αντιπρόεδρος αυτής ένα από τα μέλη της. Ο πρόεδρος του συνδέσμου με απόφασή του μπορεί να 

μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον αντιπρόεδρο και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής.  

 

Επίσης το διοικητικό συμβούλιο του περιφερειακού συνδέσμου ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
 εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, 

 καθορίζει τις ετήσιες εισφορές των δήμων μελών του, 

 εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του συνδέσμου, 

 καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας του, 

 ψηφίζει τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας και 

 γνωμοδοτεί σε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα όταν ζητούν τη γνώμη του. 

 

Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί κάθε αρμοδιότητα σχετική με τη λειτουργία του συνδέσμου εκτός από 

εκείνες που ανήκουν στο διοικητικό συμβούλιο και τον πρόεδρο. Με απόφασή της, η οποία 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί ένα θέμα που κρίνεται ιδιαίτερα 

σοβαρό να το παραπέμψει στο διοικητικό συμβούλιο για λήψη απόφασης. Τέλος αναφέρεται ότι για 
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τα λοιπά θέματα που αφορούν τη διοίκηση και λειτουργία του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ 

εφαρμόζονται αναλόγως, οι σχετικές περί συνδέσμων διατάξεις του Ν. 3463/2006. 

 

10.2.3. Αρμοδιότητες των ΦΟΔΣΑ 

Σύμφωνα με το Ν. 4071/2012, σκοπός του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ είναι η ολοκληρωμένη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΠΕΣΔΑ), και ειδικότερα η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων και των δράσεων αυτού για την 

προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, επεξεργασία, ανάκτηση και 

διάθεση των στερεών αποβλήτων της χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα και με την ΚΥΑ 

2527/2009 (Β΄ 83). 

 

Ειδικότερα βέβαια, οι αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων προκύπτουν 

πρωταρχικά από την ΚΥΑ 50910/2727/2003, άρθρο 7, §2,  όπου ορίζεται ότι ο ΦοΔΣΑ έχει 

αρμοδιότητα την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των 

στερεών αποβλήτων, καθώς και το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των έργων 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Παρ. ΙΙ - Β.Ι.3.3ε) στα πλαίσια της υλοποίησης Συστήματος 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Παρ. ΙΙ - Β.Ι.3.3α), το οποίο αποσκοπεί 

στην επίτευξη του υψηλότερου δυνατού ποσοστού αξιοποίησης των παραγόμενων ΑΣΑ έτσι, ώστε να 

εξοικονομηθούν πόροι και ενέργεια και να μειωθεί το ποσοστό τελικής διάθεσης (σύμφωνα με τους 

ποσοτικούς στόχους όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν), όπου αυτό είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό και 

οικονομικά εφικτό (Παρ. ΙΙ - Β.Ι.2). Ο Φορέας είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων σε κλίμακα Διαχειριστικής Ενότητας (Παρ. ΙΙΙ - 10), η οποία έχει οριστεί από το 

Περιφερειακό Σχέδιο και αποτελεί διακριτή γεωγραφική ενότητα, εντός της οποίας οι εγκαταστάσεις 

που προκύπτουν αποτελούν ένα ενιαίο και οικονομικά βιώσιμο Σύστημα Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης ΑΣΑ (Παρ. ΙΙΙ - 9).  

 

Ο Φορέας ΔΣΑ υποχρεούται να εκπονεί τις απαιτούμενες μελέτες (άρθρο 7.2.β) για την έγκριση των 

Περιβαλλοντικών Όρων (άρθρο 8.2.α), καθώς και τις αναγκαίες τεχνικές μελέτες σχεδιασμού των 

εγκαταστάσεων/έργων διαχείρισης ΑΣΑ (άρθρο 8.2.α).  

 

Ο Φορέας είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των έργων (δημοπράτηση & κατασκευή τους) που 

έχουν καθοριστεί από το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ (άρθρο 7.2.γ) εντός των γεωγραφικών ορίων της 

περιοχής αρμοδιότητάς του (διαχειριστική ενότητα). 

 

Η διασφάλιση των Περιβαλλοντικών Όρων (άρθρο 8.2.α) και η εκπόνηση των μελετών Οργάνωσης 

και Λειτουργίας των εγκαταστάσεων διάθεσης, αξιοποίησης και προσωρινής 

αποθήκευσης/μεταφόρτωσης (άρθρο 8.2.β) εκ μέρους του Φορέα αποτελούν προϋπόθεση για τη 

χορήγηση αδειών διάθεσης, αξιοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης/μεταφόρτωσης από τον 

οικείο Νομάρχη προς το Φορέα (άρθρο 8.2.α), ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων διαχείρισης των ΑΣΑ της διαχειριστικής ενότητας (άρθρο 7.2.γ). 
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Στη συνέχεια, με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 - ΦΕΚ Α’ 42/23.02.2007, όπως συμπληρώθηκε με το 

Άρθρο 24, εδ. 7 §δ του Ν. 3613/2007 - ΦΕΚ Α’  263/23.11.2007, τροποποιήθηκε ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 

160 Α΄) ως ακολούθως: «α) Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) ως 

προς τον ορισμό των αρμόδιων φορέων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των ανάλογων 

αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. (παρ. 3 και 4). Η προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, 

αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων σε κάθε Περιφέρεια της χώρας διενεργείται με 

ευθύνη των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 

2 της κ.υ.α. 50910/2727/ 2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄/22.12.2003), οι οποίοι αντιστοιχούν στις διαχειριστικές 

ενότητες κάθε Περιφέρειας και οι οποίοι οργανώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες 

παραγράφους» και ορίσθηκε ότι:   

 

Οι ΦΟΔΣΑ μπορούν να εκτελούν και τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων, 

εφόσον γίνει σχετική ανάθεση από Ο.Τ.Α. της Διαχειριστικής τους Ενότητας. (αίρεται δηλαδή η 

αποκλειστικότητα που προβλεπόταν στην ΚΥΑ 50910/2727/2003, Άρθρο 7, §1, εδάφιο β: Οι 

εργασίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων εκτελούνται με ευθύνη των οικείων 

ΟΤΑ πρώτου βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. Σε 

αυτό συνηγορεί και η πρόβλεψη της ΚΥΑ 2527/2009, Άρθρο 1, §2: Οι ΦΟΔΣΑ μπορούν να 

εκτελούν και τις εργασίες της παραγράφου 1β) του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. Π. 

50910/2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης για λογαριασμό ΟΤΑ της Διαχειριστικής 

Ενότητας ευθύνης τους εφόσον γίνει σχετική προς τούτο ανάθεση. Προς το σκοπό αυτό μπορεί 

να συναφθεί και Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΦΟΔΣΑ, ο οποίος συμβάλλεται ως 

μοναδικός αντισυμβαλλόμενος, και του αντίστοιχου ΟΤΑ. 

 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι ΦοΔΣΑ είναι υπεύθυνοι για τα ακόλουθα: 

 εκτός του ότι εξειδικεύουν και υλοποιούν τους στόχους και τις δράσεις των 

Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης των Σ.Α. για την προσωρινή αποθήκευση, 

μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των Σ.Α., μπορούν να εκτελούν και 

τις εργασίες της συλλογής και μεταφοράς (§ 1β του άρθρου 7 της ΚΥΑ 50910/2727/2003) 

της Δ.Ε. ευθύνης τους, εφόσον γίνει σχετική προς τούτο ανάθεση σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.  

 Ασκούν τις αρμοδιότητες της αναθέτουσας αρχής για τις απαιτούμενες μελέτες 

(σχεδιασμού και αδειοδότησης των έργων διαχείρισης των Σ.Α.) και τις αντίστοιχες 

υπηρεσίες που υπάγονται στο Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 

εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». Επίσης, 

ασκούν τις αρμοδιότητες του κυρίου του έργου και της Αναθέτουσας Αρχής για την 

υλοποίηση των έργων (δημοπράτηση και κατασκευή) που έχουν καθοριστεί από τον 

εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής για τις 

παραπάνω μελέτες, υπηρεσίες και έργα. (ΚΥΑ 2527/2009, Άρθρο 1, §3). 
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Ο ΦοΔΣΑ μπορεί να αναθέτει τη διαχείριση των αποβλήτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα 

με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Επιπλέον, οφείλει: 

• να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ως προς την παράδοση και παραλαβή των 

αποβλήτων, 

• να τηρεί μητρώο για τα στερεά απόβλητα, 

• να υποβάλει κάθε έτος απολογιστική έκθεση στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της 

οικείας Περιφέρειας.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η νομοθεσία περί ΦοΔΣΑ απαιτεί από τους φορείς την παραγωγή 

ενός μεγάλου και σύνθετου έργου, όπως είναι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, η επίτευξη 

του οποίου προϋποθέτει α)συγκρότηση ισχυρών και αξιόπιστων φορέων διαχείρισης απορριμμάτων 

που να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

δεδομένα, καθώς και β)έμπειρο στελεχιακό δυναμικό διαφόρων ειδικοτήτων, ώστε να δύναται να 

προβαίνει σε ενιαίο σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό των αναγκαίων ενεργειών και 

τεχνικών έργων για την επίτευξη του σκοπού του. 

 

 
10.3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΦΟΔΣΑ - ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

10.3.1. Εισαγωγή 

Στην Περιφέρεια Κρήτης λειτουργούν φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αρκετοί εκ των 

οποίων φέρουν σημαντική τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης έργων. 

Ειδικότερα, σε εφαρμογή του Ν. 3536/2007 σήμερα λειτουργούν τέσσερεις  (4) ΦοΔΣΑ, ο πρώτος 

είναι η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΤΑ), με 

διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)», έδρα Δήμος Χανίων Π.Ε. Χανίων, ο δεύτερος είναι ο Φο.Δ.Σ.Α. 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, με διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδος Α.Ε.», 

με έδρα στο Δήμο Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου και ο τρίτος είναι Σύνδεσμος Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών, Τεμένους με έδρα στο Δήμο Ν. Καζαντζάκης Π.Ε. 

Ηρακλείου και ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) με έδρα το Δήμο 

Ηρακλείου. 

 

Η Άλλοι Φορείς διαχείρισης που δεν έχουν συσταθεί τυπικά, αλλά λειτουργούν έργα ΔΣΑ είναι οι: 
1. Διαδημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης-Καθαριότητας Σελίνου.  

2. ΑΜΑΡΙ Α.Ε.  (Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία Αμαρίου). 

3. Δήμος Βιάννου. 

4. Δήμος Αγ. Νικολάου. 

 

Συνοψίζοντας, στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 30 

του Ν. 3536/2007 τέσσερεις (4) ΦοΔΣΑ, ενώ λειτουργούν έργα ΔΣΑ άλλοι τέσσερεις φορείς, είτε υπό 

τη μορφή Διαδημοτικής ή Αναπτυξιακής Επιχείρησης, είτε ως Υπηρεσίες Δήμων. 
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10.3.2. Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης 

Στη συνέχεια θα παρουσιασθεί η υφιστάμενη κατάσταση και στοιχεία σχετικά με τους ΦοΔΣΑ που 

έχουν συσταθεί/εναρμονιστεί σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 ή είναι υπό εναρμόνιση 

και συνοπτική αναφορά στους λοιπούς ΦοΔΣΑ. 

 

Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) 

Ο ΕΣΔΑΚ συστάθηκε το 2000 (απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης 3363/17.02.2000), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κ.Δ.Κ όπως αυτές ισχύουν σήμερα (άρθρα 245 έως και 251 του Ν. 3463/2006) με 

συμμετοχή 23 Δήμων της Π.Ε. Ηρακλείου, 9 της Π.Ε. Ρεθύμνης, 19 της Π.Ε. Χανίων και 7 της Π.Ε. 

Λασιθίου, συνολικά 58 Δήμων της Κρήτης. Στη συνέχεια, συμμετείχαν και οι Δήμοι: Αγ. Βαρβάρας 

Ηρακλείου (πράξη 10711 ΦΕΚ 829 Β/2007) – και Λεύκης Λασιθίου (πράξη 10202-ΦΕΚ 1077 Β΄11-6-

2008), ο Δήμος Γόρτυνας Ηρακλείου με την με αριθμό 52/2003 απόφασή του και ο Δήμος Ανωγείων 

Ρεθύμνης με την αριθμό 33/2003 απόφασή του: σύνολο μελών 61. Στην πορεία αποχώρησαν οι 4 

δήμοι Γουβών, Μαλίων, Καστελλίου και Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου (διαχειριστική ενότητα 9η), οι 4 

Δήμοι επίσης Ν. Καζαντζάκη, Επισκοπής, Τεμένους και Αρχανών (διαχειριστική ενότητα 8η) και 6 

Δήμοι από την Π.Ε. Χανίων από την 1η και 2η Διαχειριστική ενότητα. Ως εκ τούτου συμμετέχουν 

σήμερα στον ΕΣΔΑΚ 20 δήμοι από όλη την Κρήτη. Σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο φορέα 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο νησί, ως προς τη γεωγραφική εμβέλεια  και τον αριθμό των 

μελών του.  

 

Στους ιδρυτικούς του σκοπούς περιλαμβάνονται: 

• Να καταγράφει και να τεκμηριώνει συστηματικά τα προβλήματα και τις δυνατότητες 

διαχείρισης απορριμμάτων και να προτείνει συντονισμένο σχεδιασμό και λύσεις για τη 

συνολική και επί μέρους διαχείριση, στηρίζοντας επιτελικά και επιστημονικά τους 

θεσμικούς φορείς σχεδιασμού και διαχείρισης. 

• Να πληροφορεί συστηματικά και να υποστηρίζει συμβουλευτικά τους ΟΤΑ και όλους τους 

αρμόδιους φορείς για το Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης απορριμμάτων. 

• Να υποστηρίζει με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και να προωθεί και να συντονίζει τις επί 

μέρους ή συλλογικές πρωτοβουλίες των ΟΤΑ μελών του που αφορούν στη διαχείριση 

απορριμμάτων. 

• Να διαχειρίζεται θέματα (πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων θεσμικών φορέων) 

που λόγω γεωγραφικής κλίμακας δεν είναι δυνατόν ή κρίνεται ασύμφορο να 

αντιμετωπισθούν σε επίπεδο επί μέρους φορέων διαχείρισης (π.χ. Προγράμματα διαλογής 

στην πηγή και αξιοποίησης ανακυκλούμενων προϊόντων, διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων που εμπεριέχονται στα οικιακά απορρίμματα κ.α.). 

• Να προωθεί, να συντονίζει και να στηρίζει προτάσεις για λογαριασμό του, των μελών του ή 

των αρμόδιων φορέων διαχείρισης για ένταξη τους σε συναφή χρηματοδοτικά 

προγράμματα. 

• Να υλοποιεί, να διαχειρίζεται και να αξιολογεί συναφείς εφαρμογές και επενδύσεις. 

• Να υλοποιεί με τις υπηρεσίες του ό,τι αποφασίσουν τα μέλη του στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων του, ή ό,τι του ανατίθεται από αυτά ή άλλους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από τους αιρετούς εκπροσώπους των 

Δήμων - Μελών, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Πρόεδρο.  

 

Ο ΕΣΔΑΚ από τις 31.12.2010 με απόφαση του ΔΣ μετατράπηκε από σύνδεσμος σε Φο.Δ.Σ.Α. Με την 

απόφαση αυτή συμπληρώνεται το άρθρο 2: «Σκοποί» της συστατικής πράξης ΕΣΔΑΚ ως εξής: 

«2. Σκοποί  

Ο ΕΣΔΑΚ καθιστάμενος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) διαχειριστικών ενοτήτων 

του ΠΕΣΔΑ Κρήτης σκοπεύει: 

1. Στην εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και δράσεων του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων Κρήτης για τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, 

επεξεργασία, αξιοποίηση, διάθεση των στερεών αποβλήτων Διαχειριστικών Ενοτήτων του 

Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑ) στις οποίες ανήκουν οι 

ΟΤΑ-μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 7 της με αριθμ 50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

(ΦΕΚ Β 1909/22.12.2003) με στόχο την προφύλαξη και πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, τον 

περιορισμό του συνολικού όγκου αυτών και μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το 

περιβάλλον, καθώς και την αξιοποίηση των αποβλήτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της 

ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας έχει ως στόχο την 

παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή προϊόντων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το οικονομικό, 

κοινωνικό περιβαλλοντικό κόστος και τη δημόσια υγεία. 

Ειδικότερα, ο ΕΣΔΑΚ σκοπεύει: 

-Στην υλοποίηση των υποχρεώσεων που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 2 και στα άρθρα 8,9,10 

και 12 της ΚΥΑ Η.Π με αριθμό 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β 1909/22.12.2003) σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις που απορρέουν από την ΚΥΑ Η.Π με αριθμό 29407/3508/2002 (ΦΕΚ Β 

1572/16.12.2002) και την ΚΥΑ Η.Π με αριθμό 50910/2727/2003, όπως αυτές ισχύουν. 

-Στην εκτέλεση των εργασιών της παραγράφου 1β του άρθρου 7 της με αριθμό ΚΥΑ ΗΠ 

50910/2727/2003, για λογαριασμό ΟΤΑ διαχειριστικών Ενοτήτων ευθύνης του εφόσον γίνει προς 

τούτο ανάθεση. Προς το σκοπό αυτό μπορεί να συνάπτει Προγραμματικές Συμβάσεις ως μοναδικός 

αντισυμβαλλόμενος με τον αντίστοιχο ΟΤΑ. 

-Στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών που 

προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ.2β, στα άρθρα 8, 9 και στο άρθρο 10 της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003. 

-Στη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων για λογαριασμό άλλων νομικών προσώπων. 

-Στη λήψη αναγκαίων μέτρων για την αποκατάσταση, την εξυγίανση και τη μετέπειτα φροντίδα των 

εγκαταστάσεων και των χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης στερεών αποβλήτων διαχειριστικών 

ενοτήτων Κρήτης που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ σύμφωνα με τους ειδικότερους 

όρους, μέτρα, περιορισμούς και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για αυτήν, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 7 παρ. 2γ της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003. 

2.  α) Να καταγράφει και να τεκμηριώνει συστηματικά τα προβλήματα και τις δυνατότητες 

διαχείρισης απορριμμάτων και να προτείνει συντονισμένο σχεδιασμό και λύσεις για τη συνολική και 

επιμέρους διαχείριση, στηρίζοντας επιτελικά και επιστημονικά τους θεσμικούς φορείς σχεδιασμού 

και διαχείρισης (όπως αυτοί προσδιορίζονται στους ισχύοντες νόμους και συναφείς υπουργικές 

αποφάσεις). 

 β) Να πληροφορεί συστηματικά και να υποστηρίζει συμβουλευτικά τους ΟΤΑ και όλους τους 

αρμόδιους φορείς για το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης απορριμμάτων. 
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γ) Να υποστηρίζει με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και να προωθεί και να συντονίζει τις 

επιμέρους ή συλλογικές πρωτοβουλίες των ΟΤΑ μελών του, που αφορούν στη διαχείριση 

απορριμμάτων. 

δ) Να διαχειρίζεται θέματα (πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων θεσμικών 

φορέων) που λόγω γεωγραφικής κλίμακας δεν είναι δυνατόν ή κρίνεται ασύμφορο να 

αντιμετωπιστούν σε επίπεδο επιμέρους φορέων διαχείρισης (π.χ. προγράμματα διαλογής στην πηγή 

και αξιοποίησης ανακυκλούμενων προϊόντων, διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων που εμπεριέχονται 

στα οικιακά απορρίμματα κ.α.). 

ε) Να προωθεί, να συντονίζει και να στηρίζει προτάσεις για λογαριασμό του, των μελών του 

ή των αρμοδίων φορέων διαχείρισης για ένταξή τους σε συναφή χρηματοδοτικά προγράμματα. 

ζ) Να υλοποιεί, να διαχειρίζεται και να αξιολογεί συναφείς εφαρμογές και επενδύσεις. 

στ) Να υλοποιεί με τις υπηρεσίες του, ότι αποφασίσουν τα μέλη του στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων του, ή ότι του ανατίθεται από αυτά ή άλλους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, δεν 

υποκαθιστούν σε κάθε περίπτωση τα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα.» 

 

Η στελέχωση και η λειτουργία του ΕΣΔΑΚ ξεκίνησε ουσιαστικά στο τέλος του 2002. Σήμερα, ο ΕΣΔΑΚ 

απασχολεί σε μόνιμη βάση εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, διαφόρων ειδικοτήτων, που 

σχετίζονται με τη διαχείριση περιβάλλοντος. 

 

Ο ΕΣΔΑΚ έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην ωρίμανση έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο 

Συνοχής, ενώ τα έργα που έχει υλοποιήσει διευκόλυναν αποφασιστικά στο σοβαρό θέμα της 

αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, καθώς και στις επεκτάσεις / εκσυγχρονισμούς των υφισταμένων και νέων 

ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης και στηρίζει το Δ. Ηρακλείου στην προσπάθεια για την εξασφάλιση των 

αναγκαίων πιστώσεων αλλά και στα θέματα που σχετίζονται με τις καταγγελίες στην Ε.Ε. Επιπλέον, 

όπως θα διαφανεί και στις επόμενες ενότητες, ο ΕΣΔΑΚ λειτουργώντας ως κύριος έργου ή/και 

επιβλέποντας έχει διασφαλίσει την απρόσκοπτη ολοκλήρωση έργων (σχεδιασμός, 

προκήρυξη/δημοπράτηση, επίβλεψη κατασκευής, παραλαβή, σε κάποια από αυτά επίβλεψη 

λειτουργίας) ΔΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης.  

10.3.2.1. Π.Ε. Χανίων 

Στη Π.Ε. Χανίων δραστηριοποιείται ένας ΦοΔΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007, η 

ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και ένας που δεν έχει εναρμονισθεί με το άρθρο 30 του Ν.3536/2007, η Δημοτική 

Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης Καθαριότητας Σελίνου, τα ΑΣΑ του οποίου τα διαχειρίζεται η 

ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ). Η Διαχείριση των ΑΣΑ υλοποιείται: 

− δήμος Πλατανιά (μέρος αποκομιδής συμμείκτων απο ΔΕΔΙΣΑ στις 3 από τις 4 Δ.Ε.), Δήμος Χανίων 

(κατά το ήμισυ για τα σύμμεικτα, ογκώδη και ΑΗΕΕ από την ΔΕΔΙΣΑ), δήμος Κισάμου (αποκομιδή 

συμμείκτων από τον ίδιο το δήμο),δήμος Αποκορώνου (αποκομιδή συμμείκτων, συσκευασιών και 

έντυπου χαρτιού από τον ίδιο το δήμο), δήμος Σελίνου-Καντάνου (αποκομιδή συμμείκτων 

συσκευασιών και έντυπου χαρτιού από τον ίδιο το δήμο), δήμος Γαύδου (αποκομιδή συμμείκτων 

από τον ίδιο το δήμο) 
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− από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) η συλλογή και η αποκομιδή συσκευασιών και έντυπου χαρτιού προς 

ανακύκλωση πλήν του Δήμου Αποκορώνου και Κανδάνου Σελίνου. 

− από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) η διαχείριση και λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης 

και Κομποστοποίησης Χανίων, 

− από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) η διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΥ Κορακιάς Π.Ε. Χανίων, 

− από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) η συλλογή και αποκομιδή των ΑΗΗΕ μικρού μεγέθους και η  διαχείριση 

του Δημοτικού Σημείου Συλλογής στο ΒΙΟ.ΠΑ. Σούδας. 

− Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πολιτών με ειδικές δράσεις για τη μαθητευόμενη νεολαία 

(εκατοντάδες ενημερώσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα  και επισκέψεις  σχολείων στο ΕΜΑΚ).  

− Περιορισμό των εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου δια της εφαρμογής ειδικών δράσεων στα 

πλαίσια του προγράμματος LIFE09/ENV/GR/000294 (Waste-C-Control) 

− Περιορισμό των παραγόμενων αποβλήτων διά της εφαρμογής ειδικών δράσεων στα πλαίσια του 

προγράμματος LIFE10/ENV/GR/000622 (WASP-TOOL) όπου περιλαμβάνονται δράσεις όπως: 

- Οικιακή Κομποστοποίηση 

- Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη 

- Μείωση πλαστικής τσάντας 

 

− Αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ της Π.Ε. Χανίων 

−  Έργο: «Αποδοτικές και βιώσιμες μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων με την χρήση εργαλείων ICT 

ή (Τ.Π.Ε.) (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας ) για την επίτευξη της μείωσης εκπομπών 

αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου» LIFE13/ENV/ES/000725 (EWAS) 

 

Το περιεχόμενο των αποφάσεων της ΤΕΔΚ Π.Ε. Χανίων και των Δήμων Π.Ε. Χανίων σχετικά με την 

ίδρυση ΦοΔΣΑ στην Π.Ε. δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.  

 

 
Πίνακας 10-1: Αποφάσεις της ΤΕΔΚ και των Δήμων Π.Ε. Χανίων  

(1η έως και 4η Διαχειριστική Ενότητα ΠΕΣΔΑ Κ/2006) 
 

Ο.Τ.Α.  
Ν. 3852/2010 

Φορέας 
(προ Νόμου 
3852/2010) 

Απόφαση σχετικά με την ίδρυση ΦοΔΣΑ 
στην Π.Ε. Χανίων 

 Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Χανίων Προτείνεται η ΔΕΔΙΣΑ ως ο αρμόδιος ΦοΔΣΑ να υλοποιήσει τους 
στόχους και δράσεις του ΠΕΣΔΑ Κ για την Π.Ε. Χανίων. 

Χανίων Ακρωτηρίου Αποφασίζει να μην συμμετάσχει σε αυτήν τη φάση στη σύσταση 
ΦοΔΣΑ με τους υπόλοιπους ΟΤΑ της ΔΕ που ανήκει 

 Ελ. Βενιζέλου Αρ. απόφασης 122/2009 συμμετοχής στη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ 
 Θερίσου Αρ. απόφασης 101/2009 συμμετοχής στη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ 
 Κεραμείων Αρ. απόφασης 31/2009 συμμετοχής στη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ 
 Ν. Κυδωνίας Αρ. απόφασης 83/2009 συμμετοχής στη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ 
 Σούδας Αρ. απόφασης 66/2009 συμμετοχής στη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ 

Συγχρόνως αποφασίζει την αποχώρηση του δήμου από τον ΕΣΔΑΚ 
ο οποίος μετατρέπεται σε ΦοΔΣΑ 

 Χανίων Αρ. απόφασης συμμετοχής 357/2009 και 388/2009 
Αποκόρωνα Αρμένων  
 Ασή Γωνιά  
 Βάμου  
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 Γεωργιουπόλεως Την αποχώρηση του Δήμου από τον ΕΣΔΑΚ ο οποίος μετατρέπεται 
σε ΦοΔΣΑ .  
Τη συμμετοχή στο ΦοΔΣΑ της Π.Ε. Χανίων. 

 Κρυονερίδας  
 Φρέ  
Πλατανιά Βουκολιών  
 Κολυμπαρίου  
 Μουσούρων Αρ. απόφασης 53/2009 συμμετοχής στη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ 
 Πλατανιά Ζητούν συζήτηση, σε ολομέλεια των Δημάρχων της Π.Ε. Χανίων 

για να συζητηθούν αναλυτικά τα περί μετατροπής  της ΔΕΔΙΣΑ σε 
ΦοΔΣΑ. 
Αρ. απόφασης 144/2009 

Κισσάμου Ιναχωρίου Την αποχώρηση του Δήμου ως μέλους του ΕΣΔΑΚ αφού πλέον 
έχουν εκλείψει οι λόγοι συμμετοχής μας. 

 Κισσάμου  
 Μυθήμνης Συμμετοχή του Δήμου στον ΕΣΔΑΚ ως ΦοΔΣΑ (Αρ. Απόφασης 

54/2009) 
Καντάνου-
Σελίνου 

Αν. Σελίνου Να ενταχθεί ο Δήμος στο ΦοΔΣΑ με τους όμορους Δήμους 
Καντάνου & Πελεκάνου. 

 Καντάνου Να ενταχθεί σε ΦοΔΣΑ με τους όμορους Δήμους Πελεκάνου & Αν 
Σελίνου 

 Πελεκάνου Την ένταξη του Δήμου σε νεοσύστατο ΦοΔΣΑ με τους όμορους 
Δήμους Ανατολικού Σελίνου & Καντάνου. 

Σφακίων Σφακίων  
Γαύδου Γαύδου  

Πηγές: 1) Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. Περ. Κρήτης, 2) ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), 3) Απόφαση 76, «Τροποποίηση καταστατικού του Συνδέσμου, 
με σκοπό τη μετατροπή του συνδέσμου σε Φο.Δ.Σ.Α.», Αρ. πρακτικού 15 Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΣΔΑΚ. 

 

 

Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΤΑ) 

Στις 29.9.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών Νομαρχίας Χανίων η Ανώνυμη 

Εταιρεία με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμη 

Εταιρεία (ΟΤΑ)», με δ.τ. «ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)», μέλη τους ΟΤΑ Χανίων, Σούδας, Ελευθερίου Βενιζέλου, 

Θερίσου, Νέα Κυδωνία, Κεραμειών και Μουσούρων και διάρκεια πενήντα χρόνια. Η Έδρα της 

εταιρείας ορίσθηκε να είναι στο Δήμο Χανίων Κρήτης.  

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) έχει ως σκοπό (ΦΕΚ 11809/01.10.2009 και τροποποίηση ΦΕΚ 2856/20.5.2015): 

«Σκοπός της εταιρείας είναι σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 25/27/2009:  

1. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και εργασιών διαχείρισης αποβλήτων 

(συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση, 

διάθεση, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, ειδικές περιπτώσεις και εν γένει κάθε δράση ή 

περίπτωση που αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων). 

2. Η εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας 

Κρήτης, σε ότι αφορά στο σύνολο των φάσεων της διαχείρισης όπως: 

α) Η μηχανική αποκομιδή, συμπεριλαμβανόμενης της πλύσης κάδων προσωρινής 

αποθήκευσης. 

β) Η μεταφορά και μεταφόρτωση. 

γ) Η υγειονομική ταφή. 
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δ) Η ανάκτηση και ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής επεξεργασίας 

και ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων. 

ε) Η διαχείριση ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, όπως τα ογκώδη, τα μολυσματικά 

νοσοκομειακά, τα τοξικά και επικίνδυνα κλπ. 

3. Η διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος με βάση τους 

εξής επί μέρους σκοπούς/άξονες, με ειδικότερους στόχους: 

α) Η βέλτιστη χρήση της περιβαλλοντικής πολιτικής όπως αυτή καθορίζεται από το 

νομοθετικό πλαίσιο. 

β) Η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

γ) Η μεγιστοποίηση της οικονομικότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος. 

δ) Η βέλτιστη εφαρμογή της υπάρχουσας τεχνολογίας και η συνεχή παρακολούθηση 

και εφαρμογή των τεχνολογικών εξελίξεων. 

ε) Η βέλτιστη αξιοποίηση πόρων (εθνικών, τοπικών, ευρωπαϊκών και άλλων) με 

αντικείμενο τη συνεχή ανάπτυξη και υποστήριξη του ΠΕ.Σ.Δ.Α. 

στ) Η διενέργεια διαγωνισμών για την κατασκευή των έργων υποδομής, τις προμήθειες 

εξοπλισμού, την εκπόνηση μελετών και γενικά τη διεκπεραίωση όλων εκείνων των 

διαδικασιών οι οποίες συμβάλλουν στην υλοποίηση και την εφαρμογή του ΠΕ.Σ.Δ.Α. 

σύμφωνα με τους όρους της επιστήμης και της τέχνης στα πλαίσια του ισχύοντος 

νομικού/ θεσμικού πλαισίου. 

ι) Η παροχή υπηρεσιών σε τομείς σχετικούς με την καθαριότητα και τη διαχείριση των 

αποβλήτων εν γένει πέραν των προαναφερθέντων, όπως σάρωση και καθαρισμός 

υπαίθριων και στεγασμένων χώρων, καθαρισμός ακτών, ρεμάτων, εθνικών και 

νομαρχιακών οδών, χωματουργικές εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, 

διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων κλπ. 

ια) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής και άλλης υποστήριξης σε φυσικά πρόσωπα και 

νομικά πρόσωπα δημοσίου ή/ και ιδιωτικού δικαίου σε ότι αφορά το σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

ιβ) Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες και εταιρείες με στόχο τη δραστηριοποίηση της 

εταιρείας σε τομείς σχετικούς με την επίτευξη των παραπάνω. 

4. Η υλοποίηση έργων διαχείρισης, αξιοποίησης, επανάκτησης, ανακύκλωσης, 

επαναχρησιμοποίησης και διάθεσης αποβλήτων, καθώς και η λειτουργία ή χρήση αυτών. 

5. Η διάθεση επαναχρησιμοποιούμενων και επαναξιοποιήσιμων υλικών. 

6. Η προώθηση προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων και ενεργειών από την Ε.Ε., καθώς 

επίσης και η συμμετοχή, διαχείριση και εφαρμογή αυτών. 

7. Η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των ΟΤΑ ή φορέων σε θέματα διαχείρισης 

αποβλήτων και προστασίας του Περιβάλλοντος. 

8. Η εκπόνηση, τεχνικών, οικονομοτεχνικών και άλλων μελετών σε ότι αφορά τη διαχείριση των 

αποβλήτων (έργα, προμήθειες, projects κλπ.). 

9. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών και 

συμμετοχή σε ενέργειες και προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε 

συνεργασία με άλλους φορείς. 

10. Η διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων και δράσεων για το περιβάλλον και την 

αειφορία. 
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11. Η συγκέντρωση στοιχείων, η επεξεργασία τους, η επιτόπου διερεύνηση και η καταγραφή σε 

θέματα στερεών αποβλήτων. 

12. Η διαχείριση και εφαρμογή έργων και ενεργειών που αφορούν την προστασία του φυσικού 

και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (οχλούσες δραστηριότητες κλπ.). 

13. Η δημιουργία επιχειρήσεων και η συμμετοχή ή η συνεργασία με υφιστάμενες, με 

παρεμφερείς σκοπούς. 

14. Η πρόληψη ή και η μείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας των αποβλήτων ιδίως με: 

α) την ανάπτυξη καθαρών και πιο οικονομικών τεχνολογιών με τις οποίες να μπορεί να 

γίνεται ηπιότερη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. 

β) την ανάπτυξη καταλλήλων τεχνικών για τη τελική διάθεση των επικινδύνων ουσιών 

που περιέχονται στα απόβλητα τα οποία προορίζονται για αξιοποίηση. 

15. Η αξιοποίηση των αποβλήτων με ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση ή 

οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει ως στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων 

υλών ή προϊόντων. 

16. Η περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων με τον καθορισμό τεχνικών 

προδιαγραφών για την  εκπόνηση των μελετών οργάνωσης και λειτουργίας: 

α) των συστημάτων συλλογής και μεταφοράς και  

β) των εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, διάθεσης και 

αξιοποίησης. 

17. Η χρησιμοποίηση των αποβλήτων ως πηγής ενέργειας. 

18. Η περιβαλλοντικά αποδεκτή και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων που δεν υπόκεινται σε 

διεργασίες αξιοποίησης και των υπολειμμάτων της επεξεργασίας των αποβλήτων, με στόχο 

την αειφορία. 

19. Η ενθάρρυνση της ορθολογικής οργάνωσης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

αποβλήτων. 

Σύμφωνα με το καταστατικό Δήμοι – Μέτοχοι της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) είναι ο Δήμος Χανίων και ο 

Δήμος Πλατανιά. 

 

Το 1994, με το που ξεκίνησε τη λειτουργία της, η ΔΕΔΙΣΑ προχώρησε στην υλοποίηση προγράμματος 

διαλογής στην πηγή χαρτιού με τη μέθοδο των σταθερών κάδων σε επιλεγμένα σημεία στην 

ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων (πληθυσμιακή κάλυψη 60.000 κάτοικοι), γεγονός που αποτελεί 

και την πρώτη προσέγγιση της αειφορικής περιβαλλοντικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στα 

Χανιά. Το επόμενο ορόσημο στη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στα Χανιά, είναι η 

λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων στα 

μέσα του 2005. Το Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων υποδέχεται σήμερα τα σύμμεικτα δημοτικά απορρίμματα όλων 

των δήμων της Π.Ε. Χανίων και αποτελεί το μοναδικό έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης 

απορριμμάτων στην Κρήτη και ένα από τα πλέον σημαντικά στην Ελλάδα, τη διαχείριση του οποίου 

εξαρχής έχει αναλάβει η ΔΕΔΙΣΑ. 

 

Επιπλέον, σε συμφωνία με την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική, η ΔΕΔΙΣΑ προχώρησε 

έγκαιρα στη συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) για τη 

συστηματική συλλογή των Συσκευασιών, αρχικά στο Δήμο Χανίων (μέσα 2005) και μετέπειτα στους 

υπόλοιπους Δήμους μετόχους και συνεργάτες της (αρχές 2006 – σήμερα).  
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Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) κατά την τελευταία πενταετία έχει αναπτύξει έναν μεγάλο αριθμό δράσεων, στο 

πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές και 

εθνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας, όπως: 

 

• Συλλογή & Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ). 

• Διαχείριση Ογκωδών Απορριμμάτων 

• Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή Συσκευασιών (πλην γυάλινων) και Έντυπου Χαρτιού. 

• Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή Συσκευασιών Γυαλιού. 

• Πιλοτικό πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή Οργανικών Υπολειμμάτων από μεγάλους 

παραγωγούς  

• Λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) 

Χανίων. 

• Λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Χανίων. 

• Εναλλακτική Διαχείριση κάποιων από τα επονομαζόμενα «άλλα προϊόντα» του Ν. 2939/01 

(απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, κ.ά.) 

• Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πολιτών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων. 

• Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την υλοποίηση των στόχων της 

Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας. 

 

Επιπρόσθετα, έχει αναπτυχθεί πρόγραμμα διαλογής στην πηγή και συλλογή πόρτα – πόρτα του 

ρεύματος των συσκευασιών και χαρτιού προς ανακύκλωση και των αποβλήτων ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Παλιά Πόλη Χανίων. 

 

Τις δραστηριότητες αυτές στηρίζουν καθοριστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

του Συνεργείου Συντήρησης Στόλου Οχημάτων και των Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών της 

ΔΕΔΙΣΑ. 

 

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) σήμερα εφαρμόζει Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας σε συμφωνία με το 

Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008, όπως εξειδικεύεται στους οδηγούς εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1 και ΕΛΟΤ 

1431-2, με πεδίο εφαρμογής τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και ωρίμανση έργων, διενέργεια 

διαγωνισμών, παρακολούθηση και διαχείριση έργων, πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου και 

οικονομική διαχείριση έργων. Πιστοποιήθηκε από την TUV AUSTRIA HELLAS και διαθέτει 

διαπιστευμένο Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαχειριστικής επάρκειας (αριθμός Πιστοποιητικού 

0229001), που επιβεβαιώνει την ύπαρξη και εφαρμογή ενός ενεργού Συστήματος Διαχειριστικής 

Επάρκειας για τη διασφάλιση της ικανότητας του Φορέα να διαχειρίζεται συγχρηματοδοτούμενα 

έργα. Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει: 

1. τεχνικά έργα – τύπος Α, επίπεδο 1 (ΕΛΟΤ 1431-1) και 

2. προμήθειες και υπηρεσίες – τύπος Β, επίπεδο 1 (ΕΛΟΤ 1431-2). 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΔΙΣΑ αποτελεί ένα βασικό τμήμα της επιχείρησης μελετώντας και 

επιβλέποντας έργα και προμήθειες και προσφέροντας τεκμηρίωση σε θέματα τεχνικά των στερεών 

αποβλήτων, αλλά και νομοθεσίας. Έργο της είναι, πλέον της ωρίμανσης και δημοπράτησης 
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προμήθειας υλικών, έργων και υπηρεσιών, η πλήρης αδειοδότηση της ΔΕΔΙΣΑ σε όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων της, η αδειοδότηση των εγκαταστάσεων της και βέβαια η εγγραφή και συνεχή 

ενημέρωση των στοιχείων της επιχείρησης στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Ένα από τα σημαντικότερα έργα που πραγματοποίησε (2007) η Τεχνική Υπηρεσία είναι 

και η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ (χώρος προσωρινής αποθήκευσης) του «Μεσομουρίου». (Το 

συγκρότημα συμπίεσης, δεματοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων της 

περιοχής Χανίων δημιουργήθηκε το 2000 και εγκαταστάθηκε στη θέση «Μεσομούρι» Ακρωτηρίου, 

κοντά στη χαράδρα του Κουρουπητού. Αποτέλεσε την αναγκαία ενδιάμεση λύση, προκειμένου να 

διακοπεί άμεσα η λειτουργία της χαράδρας Κουρουπητού, ως χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης των 

απορριμμάτων και μέχρις ότου λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και τελικής διάθεσης 

των απορριμμάτων στην κοντινή θέση «Κορακιά».)  

 

Επιπρόσθετα, εκπόνησε, ωρίμασε και ένταξε τις αποκαταστάσεις όλων των ΧΑΔΑ της Π.Ε. Χανίων, 

και παράλληλα απορρόφησε περίπου 8.000.000 € από το ΕΣΠΑ 2007-2013 για τον εκσυγχρονισμό 

του συστήματος διαχείρισης ΑΣΑ της Π.Ε. Χανίων. 

 

Τέλος, έχει εκπονήσει οριστική μελέτη για την επέκταση του ΧΥΤΑ Χανίων- Γ φάση προϋπολογισμού 

12.700.000 € περίπου και αναμένεται η ένταξή του έργου σε χρηματοδοτικό εργαλείο για την 

υλοποίηση.  

 

Στο φορέα σήμερα απασχολούνται 169 άτομα προσωπικό εκ των οποίων το 10% είναι επιστημονικό 

προσωπικό. 

 

10.3.2.2. Π.Ε. Ρεθύμνης 

Στην Π.Ε. Ρεθύμνης δεν δραστηριοποιείται σήμερα ΦοΔΣΑ που να έχει συσταθεί/εναρμονιστεί 

σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007. 

 

Η Διαχείριση των σύμμεικτων ΑΣΑ υλοποιείται από τους Δήμους (συλλογή, αποκομιδή) και από την 

ΑΜΑΡΙ Α.Ε., που έχει την ευθύνη λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αμαρίου, στον οποίο διατίθενται το σύνολο 

των σύμμεικτων ΑΣΑ της Π.Ε. Ρεθύμνης. Η διαχείριση του ρεύματος συσκευασιών και χαρτιού προς 

ανακύκλωση στους Δήμους που έχουν συμβληθεί με την Ε.Ε.Α.Α., υλοποιείται από τους Δήμους 

(συλλογή, αποκομιδή) και μεταφέρονται προς επεξεργασία στο Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων. 

 

Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία Αμαρίου (ΑΜΑΡΙ Α.Ε.) 

Το 1997 συστάθηκε η ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Αμαρίου με το διακριτικό τίτλο ΑΜΑΡΙ Α.Ε. 

(υπ’ αρ. 2349/22-12-97 απόφαση του Νομάρχη Ρεθύμνου) με μετόχους τις κοινότητες της πρώην 

επαρχίας Αμαρίου (01/01/2011: Δήμος Αμαρίου που προκύπτει από τη συνένωση των πρώην Δήμων 

Κουρητών και Συβρίτου) με τριακονταετή διάρκεια και έδρα τον οικισμό «Σχολής Ασωμάτων» της 

κοινότητας Βισταγής, επαρχίας Αμαρίου Π.Ε. Ρεθύμνου (ΦΕΚ 7/02-01-98 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 

Μεταξύ των σκοπών της εταιρείας είναι: 
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• Η εναπόθεση απορριμμάτων και η διαχείριση του ΧΥΤΑ Αμαρίου. Η ανάληψη πάσης 

φύσεως επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρος, που σκοπό έχουν 

της εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. 

• Η εκτέλεση πάσης φύσεως έργων, οι μελέτες και η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών 

που σχετίζονται με τη διαχείριση του ΧΥΤΑ Αμαρίου. 

Σημειώνεται ότι οι σκοποί της Εταιρείας είναι ποικίλοι, π.χ. ένας από τους σκοπούς της είναι: 

• Η ανέγερση − Ίδρυση και λειτουργία μονάδων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

(κατασκηνώσεων, χώρων εστίασης και αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ.) για 

την προώθηση εναλλακτικών μορφών Τουρισμού για λογαριασμό της ή τρίτων. 

Η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει στην εναρμόνισή της σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007, 

ενώ συνεχίζει έως και σήμερα τη διαχείριση του ΧΥΤΑ Αμαρίου. 

Η ΑΜΑΡΙ ΑΕ συνεργάζεται στενά με τον ΕΣΔΑΚ μέσω προγραμματικών συμβάσεων για την επίλυση 

όλων των προβλημάτων που παρουσιάζονται σχετικά με τη διαχείριση των ΑΣΑ Ν. Ρεθύμνου.  

10.3.2.3. Π.Ε. Ηρακλείου 

Στην Π.Ε. Ηρακλείου δραστηριοποιούνται τρείς (3) ΦοΔΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 30 του 

Ν.3536/2007, ο Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. και ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων 

Ν. Καζαντζάκη- Αρχανών- Τεμένους, καθώς και ο ΕΣΔΑΣΚ που έχει εναρμονιστεί με το άρθρο 30 του 

Ν.3536/2007 και είναι από τις 31.12.2010 Φο.Δ.Σ.Α.. Επιπλέον, ΔΣΑ υλοποιεί και ο Δήμος Βιάννου 

που διαχειρίζεται το ΧΥΤΑ Βιάννου. 

Η Διαχείριση των ΑΣΑ υλοποιείται: 

− από τους Δήμους η συλλογή (κάδοι) και η αποκομιδή σύμμεικτων ΑΣΑ, πλην των Δήμων 

Μαλλιών και Γουβών, όπου η αποκομιδή γίνεται από το ΦοΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε.,  

− από τους Δήμους η συλλογή (κάδοι) και η αποκομιδή συσκευασιών και χαρτιού προς 

ανακύκλωση, πλην των Δήμων Μαλλιών και Γουβών, όπου η αποκομιδή γίνεται από το 

ΦοΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε., καθώς και των Δήμων Ν. Καζαντζάκη, Τεμένους και Αρχανών,  

όπου η αποκομιδή γίνεται από το Σύνδεσμο Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. 

Καζαντζάκη- Αρχανών- Τεμένους, 

− από το Δήμο Βιάννου η διαχείριση του ΧΥΤΑ Βιάννου (υποδέχεται τα ΑΣΑ Δήμου Βιάννου), 

από το Σύνδεσμο Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη- Αρχανών- Τεμένους η 

διαχείριση του ΧΥΤΑ Ν. Καζαντζάκη (υποδέχεται τα ΑΣΑ Δήμων Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών, 

Τεμένους, Επισκοπής και Αστερουσίων), από το ΦοΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. η διαχείριση 

του ΧΥΤΑ Χερσονήσου (υποδέχεται τα ΑΣΑ Δήμων Χερσονήσου, Μαλίων, Γουβών και 

Καστελλίου) και από τον ΕΣΔΑΚ η επίβλεψη του ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών (υποδέχεται τα ΑΣΑ των 

υπόλοιπων Δήμων της Π.Ε.. Ηρακλείου),  
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− από το Δήμο Μοιρών η διαχείριση του ΣΜΑ Μοιρών που υποδέχεται τα σύμμεικτα ΑΣΑ του 

Δήμου, 

− από τον ΕΣΔΑΚ η επίβλεψη και διαχείριση της Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων με 

τη μέθοδο της βιολογικής ξήρανσης σε χώρους ελεγχόμενου εξαερισμού, που εξυπηρετεί 

τους Δήμους Ηρακλείου και Νέας Αλικαρνασσού και τα επεξεργασμένα απορρίμματα 

οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων και βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, 

καθώς και η επίβλεψη και διαχείριση του ΣΜΑ Ηρακλείου που βρίσκεται κι αυτός στη 

Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, 

− από το ΦοΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. η επίβλεψη, διαχείριση και λειτουργία της μονάδας 

Ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης που βρίσκεται στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου, η επίβλεψη, 

διαχείριση και λειτουργία Σταθμού Ανακύκλωσης με τη συνεργασία του Δήμου Μαλίων, η 

διαχείριση ογκωδών ΑΣΑ και ΑΕΚΚ και πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης. 

Επιπλέον, στην Π.Ε. Ηρακλείου υπάρχει το Κ.Δ.Α.Υ. Ηρακλείου, που βρίσκεται στη Βιομηχανική 

Περιοχή Ηρακλείου και υποδέχεται το ρεύμα των συσκευασιών και χαρτιού προς ανακύκλωση 

από τους Δήμους της Π.Ε. Ηρακλείου, και τους Δήμους Αγίου Νικολάου, Νεάπολης, Σητείας και 

Ιεράπετρας στην Π.Ε.Λασιθίου (η παρακολούθηση γίνεται από τον ΕΣΔΑΚ, ενώ η διαχείριση 

γίνεται από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.). 

 

Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 

Στις 2.6.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών Νομαρχίας Ηρακλείου η Ανώνυμη 

Εταιρεία με την επωνυμία «Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», με δ.τ. «Φο.Δ.Σ.Α. 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Ε.», μέλη τους ΟΤΑ Χερσονήσου, Μαλίων, Γουβών και Καστελλίου και διάρκεια 

πενήντα χρόνια. Έδρα της εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Χερσονήσου Κρήτης.  

Ο Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Ε. έχει ως σκοπό (ΦΕΚ 5008/15.06.2009, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.): 

«Την ορθολογική συλλογή, μεταφορά, οργάνωση και ολοκληρωμένη διαχείριση (προσωρινή 

αποθήκευση − μεταφόρτωση − αξιοποίηση − διάθεση) των στερεών αποβλήτων πρωτίστως 

της διαχειριστικής της ενότητας, με στόχο την προφύλαξη και πρόληψη δημιουργίας 

αποβλήτων για τον περιορισμό του συνολικού όγκου αυτών και τη μείωση των επιβλαβών 

συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, καθώς και την αξιοποίηση των αποβλήτων μέσω 

της επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης ή οποιασδήποτε 

άλλης διαδικασίας έχει ως στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή προϊόντων, 

λαμβάνοντας πάντα υπόψη το οικονομικό, κοινωνικό περιβαλλοντικό κόστος και τη δημόσια 

υγεία. 

Ειδικότερα σκοπεύει: 

1. Στην υλοποίηση των υποχρεώσεων που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 2 και στα 

άρθρα 8, 9, 10 και 12 της υπ’ αριθμ. Η.Π 50910/2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 

Β 1909/22.12.2003) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που απορρέουν από την 

Η.Π υπ’ αριθμ. 29407/3508/2002 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1572/16.12.2002) και την 

Η.Π υπ’ αριθμ. 50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτές ισχύουν. 
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2. Στην εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και δράσεων του Περιφερειακού Σχεδίου 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, 

επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της 9ης Διαχειριστικής 

ενότητας του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑ) 

στην οποία ανήκουν οι ΟΤΑ− μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 

50910/2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 1909/22.12.2003). 

3. Στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών που 

προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ.2β, στο άρθρο 8, 9 και στο άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 

50910/2003 κοινής υπουργικής απόφασης. 

4. Στη λήψη αναγκαίων μέτρων για την αποκατάσταση, την εξυγίανση και τη μετέπειτα 

φροντίδα των εγκαταστάσεων και των χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης στερεών αποβλήτων 

της 9ης διαχειριστικής ενότητας Κρήτης που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ 

σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, μέτρα, περιορισμούς και προϋποθέσεις που έχουν 

τεθεί για αυτήν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2γ της υπ’ αριθμ. 50910/2003 κοινής 

υπουργικής απόφασης. 

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία ασχολείται ιδίως με  

Α. Την εκπόνηση και υλοποίηση διαχειριστικών μελετών και σχεδίων στερεών αποβλήτων. 

Β. Τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, διασφάλιση της 

βιωσιμότητας του συστήματος διαχείρισης και τη λειτουργία των έργων σύμφωνα με 

εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους και 

Γ. Την υλοποίηση έργων ή δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τον Περιφερειακό 

Σχεδιασμό. 

Δ. Τη λήψη μέτρων για την εξυγίανση, αποκατάσταση και μετέπειτα φροντίδα των ΧΥΤΑ. 

Ε. Τη λήψη όλων των απαραίτητων προφυλάξεων ως προς την παράδοση, παραλαβή και 

διαχείριση των αποβλήτων. 

ΣΤ. Την τήρηση μητρώου για τα στερεά απόβλητα και υποβολή ανά έτος απολογιστικής 

έκθεσης στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης. 

Ζ. Την εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής. 

Η. Την ανάληψη ως κύριο αντισυμβαλλόμενο μέρος, μέσω προγραμματικών συμβάσεων για 

λογαριασμό ΟΤΑ της Διαχειριστικής Ενότητας ευθύνης της και επιπλέον σχετικών 

αρμοδιοτήτων και έργων. (άρθρο 1 παρ. 2 υπ’ αριθμό 2527/23.1.2009 κοινής υπουργικής 

απόφασης ΦΕΚ Β 83/23.1.2009). 

Θ. Τη δυνατότητα ανάθεσης επί μέρους υπηρεσιών διαχείρισης των αποβλήτων ή λοιπών 

υπηρεσιών λειτουργίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας. 

Ι. Τη συνύπαρξη με άλλους διαχειριστές στερεών αποβλήτων. 

Κ. Την ανάληψη, μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων συναφών με τους 

παραπάνω σκοπούς (άρθρο 1 παρ.3 υπ’ αριθμό 2527/23.1.2009 κοινής υπουργικής απόφασης 

ΦΕΚ Β 83/23.1.2009). 

Λ. Την ανάληψη − αξιοποίηση και διαχείριση επιχορηγήσεων, προγραμμάτων και 

πρωτοβουλιών της Ε.Ε. και άλλων φορέων τοπικών − εθνικών − ευρωπαϊκών − διεθνών. 

πρωτοβουλιών της Ε.Ε. και άλλων φορέων τοπικών − εθνικών − ευρωπαϊκών − διεθνών. 
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Ο Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Ε. προήλθε από μετατροπή της αμιγούς Διαδημοτικής Επιχείρησης  

Λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμων Χερσονήσου - Μαλίων, που είχε 

συσταθεί με την υπ’ αρ. 17209/04 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β’ 

1451 /22.09.04), με μετόχους τους Δήμους Χερσονήσου και Μαλίων και πρωταρχικό σκοπό: 

«Η επιμελημένη λειτουργία και διαχείριση του υφιστάμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) που βρίσκεται στη θέση Πυργιά του Δήμου Χερσονήσου. Η 

απρόσκοπτη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. αποτελεί πρωταρχικό στόχο της επιχείρησης που 

επιτυγχάνεται με την καλή οργάνωση, που λαμβάνει υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του 

έργου, αλλά και κριτήρια οικονομικά, ώστε να εξασφαλίζεται κατά το ελάχιστο το κόστος 

λειτουργία του ΧΥΤΑ, η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και η ανάπτυξη νέων 

συμπληρωματικών έργων.» 

 

Σήμερα, ο Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Ε., εκτός της διαχείρισης του ΧΥΤΑ Χερσονήσου – Μαλίων, 

έχει αναπτύξει και άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερών 

Αποβλήτων. Ειδικότερα έχει αναπτύξει πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης με ιδίους 

πόρους (120 κάδοι/νοικοκυριά), πρόγραμμα διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων όπως στρώματα, 

έπιπλα, υπολείμματα από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, πλαστικά έπιπλα, λάστιχα οχημάτων, κλπ, 

τα οποία στη συνέχεια μετά από διαλογή υλικών προωθούνται για ανακύκλωση, διαχειρίζεται τη 

Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης Λυματολάσπης που βρίσκεται στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου, ενώ έχει ήδη 

αγοράσει έκταση γύρω από τον υπάρχοντα ΧΥΤΑ  για να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες επέκτασης 

του ΧΥΤΑ ή/και της κατασκευής μονάδων διαχείρισης ΑΣΑ. Επιπλέον σε συνεργασία με το Δήμο 

Μαλίων έχει δημιουργήσει Σταθμό Ανακύκλωσης όπου οι πολίτες μπορούν να εναποθέτουν 

διάφορα υλικά προς ανακύκλωση / αξιοποίηση πέραν αυτών του μπλε κάδου (συσκευασίες και 

χαρτί). 

 

Ο Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Ε. διαθέτει διαπιστευμένο Πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Β (προμήθειες και υπηρεσίες – τύπος Β, επίπεδο 1 (ΕΛΟΤ 1431-2), 

που επιβεβαιώνει την ύπαρξη και εφαρμογή ενός ενεργού Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας σε 

συμφωνία με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008, όπως εξειδικεύεται στον οδηγό εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-2, 

για τη διασφάλιση της ικανότητας του Φορέα να διαχειρίζεται συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

Πιστοποιήθηκε από την TUV AUSTRIA HELLAS, ενώ προετοιμάζεται να πιστοποιήσει την επάρκεια του 

σχετικά και με τα Τεχνικά έργα (πεδίο εφαρμογής πιστοποιητικού: τεχνικά έργα – τύπος Α, επίπεδο 1 

(ΕΛΟΤ 1431-1)). 

 

Στο Φορέα απασχολούνται έξι (6) άτομα με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (ειδικότητες: 1 

Χημικός Μηχανικός, 1 Οικονομολόγος, 1 Τεχνολόγος Γεωτεχνικός, 3 τεχνικοί) και τριάντα εννέα (39) 

άτομα με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών (ειδικότητες: 9 οδηγοί και 

29 εργάτες). 

 

 "Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη - Αρχανών - Τεμένους". 
 
 
Σήμερα ο Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη - Αρχανών – 
Τεμένους εναρμονίστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007 με την 
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Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης 24068/14.12.2010, που τροποποιεί το άρθρο Α της αριθ. 

21676/21675/21674/21-12-2000 απόφασης (Απόφαση σύστασης) ως κατωτέρω: 
«Σκοποί του Συνδέσμου είναι πλέον των ήδη προβλεπόμενων από την ισχύουσα συστατική του πράξη 
και οι ακόλουθοι: 

Ο Σύνδεσμος, καθιστάμενος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) της 8ης 

Διαχειριστικής Ενότητας του Π.Ε.Σ.Δ.Α. Κρήτης, σκοπεύει: 

1. Στην εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και δράσεων του Περιφερειακού Σχεδίου 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης για τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, 

μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση, διάθεση των στερεών αποβλήτων της 8ης 

Διαχειριστικής ενότητας του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Κρήτης (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) στις οποίες ανήκουν οι ΟΤΑ-μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 7 της με αριθ. 

50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 1909/22.12.2003) με στόχο την 

προφύλαξη και πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, τον περιορισμό του συνολικού όγκου 

αυτών και μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, καθώς και την 

αξιοποίηση των αποβλήτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης υλικών και της 

ανακύκλωσης ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας έχει ως στόχο την παραγωγή δευτερογενών 

πρώτων υλών ή προϊόντων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το οικονομικό, κοινωνικό 

περιβαλλοντικό κόστος και τη δημόσια υγεία. 

Ειδικότερα σκοπεύει:  

• Στην υλοποίηση των υποχρεώσεων που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 2 και στα 

άρθρα 8,9,10 και 12 της Κ.Υ.Α. Η.Π με αριθ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β 1909/22.12.2003) 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που απορρέουν από την Κ.Υ.Α. Η.Π με 

αριθμό 29407/3508/2002 (ΦΕΚ Β 1572/16.12.2002) Κ.Υ.Α. και την Κ.Υ.Α. Η.Π με αριθμό 

50910/2727/2003 Κ.Υ.Α., όπως αυτές ισχύουν. 

• Στην εκτέλεση των εργασιών της παραγράφου 1β του άρθρου 7 της με αριθ. ΗΠ 

50910/2727/2003 Κ.Υ.Α., για λογαριασμό ΟΤΑ διαχειριστικών Ενοτήτων ευθύνης του 

εφόσον γίνει προς τούτο ανάθεση. Προς το σκοπό αυτό μπορεί να συνάπτει 

Προγραμματικές συμβάσεις ως μοναδικός αντισυμβαλλόμενος με τον αντίστοιχο ΟΤΑ. 

• Στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών 

που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 2β, στο άρθρο 8, 9 και στο άρθρο 10 της Κ.Υ.Α. 

50910/2003. 

• Στη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων για λογαριασμό άλλων νομικών 

προσώπων. 

• Στη λήψη αναγκαίων μέτρων για την αποκατάσταση, την εξυγίανση και τη μετέπειτα 

φροντίδα των εγκαταστάσεων και των χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης στερεών 

αποβλήτων της 8ης διαχειριστικής ενότητας Κρήτης που καθορίζονται από το 

εγκεκριμένο Π.Ε.Σ.Δ.Α. σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, μέτρα, περιορισμούς και 

προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για αυτήν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2γ της 

Κ.Υ.Α. 50910/2003. 
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2. Να καταγράφει και να τεκμηριώνει συστηματικά τα προβλήματα που προέρχονται από τις 

παραπάνω δράσεις. 

…» 

 

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών, Τεμένους συστάθηκε με 

την με αριθ. 21676/21675/21674/21.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 4/09.01.2001) απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης ως φορέας ΝΠΔΔ στην Π.Ε. Ηρακλείου, διάρκειας είκοσι ετών, με 

έδρα στο Δήμο Ν. Καζαντζάκη και με σκοπό του Συνδέσμου να προτείνει συντονισμένο σχεδιασμό 

και λύσεις για τη συνολική και επιμέρους διαχείριση των απορριμμάτων και αποβλήτων των τριών 

δήμων και να επεξεργάζεται θέματα όπως: 

 Η διαχείριση του χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. 

 Η δημιουργία και διαχείριση χώρων ταφής στερεών αδρανών αποβλήτων. 

 Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

 Κατασκευή και διαχείριση μονάδων ανακύκλωσης, κομποστοποίησης κλπ. 

 Προγράμματα ανακύκλωσης απορριμμάτων, διαλογής στην πηγή και αξιοποίησης 

ανακυκλωμένων προϊόντων. 

 Διαχείριση λυμάτων επικινδύνων αποβλήτων και οικιακών αποβλήτων. 

 Έργα αναπλάσεων στο χώρο του ΧΥΤΑ ή σε παλαιούς χώρους εναπόθεσης αποβλήτων. 

 Δημιουργία Σταθμών μεταφόρτωσης εάν κριθεί απαραίτητο. 

 

Σήμερα ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών, Τεμένους 

διαχειρίζεται το ΧΥΤΑ Ν. Καζαντζάκη και εκτελεί τη συλλογή και αποκομιδή των συσκευασιών και 

χαρτιού προς ανακύκλωση των Δήμων μελών του. Στο Σύνδεσμο σήμερα απασχολούνται ένα άτομο 

ΤΕ Λογιστικής – Διοικητικό (μόνιμο) προσωπικό και ένα άτομο – ειδικός συνεργάτης του προέδρου 

του Συνδέσμου. Επίσης απασχολούνται ένας οδηγός και δύο εργάτες με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου (οκτώ μηνών) για τη λειτουργία  του απορριμματοφόρου ανακύκλωσης, που τους 

έχει παραχωρήσει η ΕΕΑΑ και ένα άτομο χειριστής μηχανημάτων έργου με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου (οκτώ μηνών) για την λειτουργία του ΧΥΤΑ. Συγχρόνως έχουν εκδοθεί οριστικά 

αποτελέσματα προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού με ειδικότητες: δύο άτομα ΥΕ εργάτες γενικών 

καθηκόντων, αλλά δεν έχουν προσληφθεί ακόμα βάσει της κείμενης Νομοθεσίας. Από τα προσωρινά 

αποτελέσματα της παραπάνω προκήρυξης, στον ΧΥΤΑ απασχολείται με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου το ένα άτομο ΥΕ – γενικών καθηκόντων στον ΧΥΤΑ. 

10.3.2.4. Π.Ε. Λασιθίου 

Στην Π.Ε. Λασιθίου δραστηριοποιείται σήμερα ο ΕΣΔΑΚ για τη περιοχή του Δήμου Σητείας ως ΦοΔΣΑ 

που να έχει συσταθεί/εναρμονιστεί σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007. 

 

Πλήν του ΕΣΔΑΚ γίνεται διαχείριση των σύμμεικτων ΑΣΑ και από τους Δήμους (συλλογή, αποκομιδή). 

Την ευθύνη λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αγ. Νικολάου στον οποίο διατίθενται τα σύμμεικτων ΑΣΑ των 

Δήμων Αγ. Νικολάου, Νεάπολης, Οροπεδίου, Ιεράπετρας και της Κοινότητας Βραχασίου έχει ο Δήμος 

Αγ. Νικολάου. Του ΧΥΤΑ Σητείας στον οποίο διατίθενται τα σύμμεικτων ΑΣΑ των Δήμων Ιτάνου, 

Λεύκης, Μακρύ Γιαλού και Σητείας Σητείας,  έχει ο ΕΣΔΑΚ. 
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Η διαχείριση του ρεύματος συσκευασιών και χαρτιού προς ανακύκλωση στους Δήμους που έχουν 

συμβληθεί με την Ε.Ε.Α.Α., υλοποιείται από τους Δήμους (συλλογή, αποκομιδή) και μεταφέρονται 

(των Δήμων Σητείας, Ιτάνου και Λεύκης μέσω του ΣΜΑΥ Σητείας) προς επεξεργασία στο Κ.Δ.Α.Υ. 

Ηρακλείου. 

Τα σύμμεικτα ΑΣΑ του Δήμου Ιεράπετρας, τη διαχείριση των οποίων υλοποιεί ο ίδιος ο Δήμος, 

οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου μέσω του  ΣΜΑ Ιεράπετρας που έχει κατασκευασθεί από τον 

ΕΣΔΑΚ. 

 

10.3.3. Διαπιστωτική Πράξη για την αρμοδιότητα της Περιφέρειας σχετικά με τον ΠΕΣΔΑ 

Για την εκπόνηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης και αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑΚ το 2012 

εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 2740/25-7-2012 Διαπιστωτική Πράξη του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που έδινε την αρμοδιότητα στην Περιφέρεια καθώς ο 

Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ δεν λειτουργούσε ακόμα.  

Δεύτερη Διαπιστωτική Πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αναφορικά 

με την μη λειτουργία του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Περιφέρειας Κρήτης, εκδόθηκε με την υπ’ αρ. πρ. 

4233/15-12-2014. 

Τρίτη Διαπιστωτική Πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εκδόθηκε (υπ’ 

αρ. 1365/13-04-2016) προκειμένου η Περιφέρεια Κρήτης να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες 

για την επικαιροποίηση του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑΚ (2013) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρ. 

49/2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς όπως αναφέρεται ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ  

υφίσταται μεν αλλά αδυνατεί να υλοποιήσει τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων και την 

ανάλογη τροποποίηση του ΠΕΣΔΑΚ . 
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11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡEΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

11.1.  Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable development) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της παρούσας γενιάς χωρίς αυτό να επηρεάσει τη δυνατότητα 

των μελλοντικών γενιών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Η στρατηγική προσδιορίζει παράγοντες 

– κλειδιά για τη διασφάλιση της επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης που περιλαμβάνουν την αύξηση 

του μεριδίου συμμετοχής των χωρών της Ε.Ε. στην οικονομική αγορά που αφορά στις 

περιβαλλοντικές τεχνολογίες και τις οικο–καινοτομίες. Η στρατηγική προβλέπει τη μείωση της 

χρήσης μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων μέσω χρήσης ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Ειδικότερα, 

το πέμπτο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος και της αειφόρου 

ανάπτυξης τόνισε την ανάγκη να τροποποιηθούν ταυτόχρονα οι μέθοδοι παραγωγής και ανάπτυξης, 

καθώς και η συμπεριφορά των καταναλωτών αποσκοπώντας στην αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων 

και στην αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων με εφαρμογή της συλλογιστικής του κύκλου ζωής 

(life-cycle thinking), δηλαδή την πρόληψη της δημιουργίας των αποβλήτων με βελτίωση του 

σχεδιασμού των προϊόντων και προωθώντας την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση
92

. 

 

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 απόβλητα, το 1975, ήταν συγχρόνως και ένα από τα πρώτα θεσμικά 

εργαλεία για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στις ημέρες μας η 

στρατηγική της Ε.Ε. επικεντρώνεται, πλέον της πρόληψης, στην επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση, 

καθώς και στην αξιοποίηση αποβλήτων για τη δημιουργία άλλων προϊόντων και παράλληλα στην 

εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

Με το νέο ΕΣΔΑ προβλέπεται για το 2020 ο φιλόδοξος στόχος το 50% κ.β. των ΑΣΑ να οδηγούνται 

προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση & ανακύκλωση με ΔσΠ. Επίσης, σύμφωνα με την 

Οδηγία 98/2008 τίθεται σαφέστατα ως υποχρέωση πλέον των κρατών μελών την ιεράρχηση που 

δίνεται στο ακόλουθο σχήμα. Πρώτος στόχος της ιεράρχησης είναι να περιοριστούν τα απόβλητα 

μέσω πρόληψης, που σημαίνει π.χ. αλλαγές στη συσκευασία. 

 
92 Institute for European Environmental Policy, 2006 
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Σχήμα 11-1: Η Πυραμίδα Ιεράρχησης Στόχων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ (Άρθρο 4, §1). 

Η εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και η προώθηση της 

ιεράρχησης των στόχων διαχείρισης των στερών αποβλήτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή πολιτική, 

έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων προσεγγίσεων στα συστήματα διαχείρισης, τα οποία πλέον 

δεν είναι δυνατό να βασίζονται σε  μία μεμονωμένη τεχνολογία ή μέθοδο, αλλά στο συνδυασμό 

διαφόρων τεχνολογιών, μεθόδων και δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υπόψη 

ολόκληρο τον κύκλο ζωής των στερεών αποβλήτων. Η προσέγγιση αυτή της ολοκληρωμένης ΔΣΑ 

απαιτεί: 
 ανάπτυξη και οργάνωση δικτύου εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, 

 αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τη σημειακή και διάχυτη διάθεση αποβλήτων 

και τη διακοπή των απορρίψεων, 

 εκσυγχρονισμό των υποδομών και των μέσων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και 

περιορισμό των οχλήσεων, 

 διαλογή σε επίπεδο ΟΤΑ και επαναχρησιμοποίηση ειδικών κλασμάτων, 

 διαλογή στην πηγή οργανικού κλάσματος, 

 αξιοποίηση κλάσματος ογκωδών και αδρανών από τα ΑΣΑ, 

 ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και ευθύνης μέσα από ισχυρές και μόνιμες 

δράσεις δημοσιότητας και εκπαίδευσης, 

 δημιουργία δομών, υψηλής τεχνογνωσίας, για την παρακολούθηση της διαχείρισης 

όλων των Σ.Α. στο πλαίσιο των ΦοΔΣΑ 

 

Μερικές από τις δράσεις αυτές πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, άλλες να δρομολογηθούν. Βέβαια, 

δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απόλυτος κανόνας, δεδομένου ότι διαφορετικές μέθοδοι 

επεξεργασίας των αποβλήτων μπορεί να έχουν διαφορετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

λαμβανομένου υπόψη και των νέων συνθηκών της κλιματικής κρίσης, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες 

των τοπικών συνθηκών. Έτσι, αν κάποια εναλλακτική επιλογή διαχείρισης αποβλήτων, που βρίσκεται 

κανονικά σε χαμηλότερη θέση της ιεράρχησης, προκαλεί λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε 

κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει και να εφαρμόζεται. 
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Η ανωτέρω επιβεβλημένη περιβαλλοντική πολιτική εγείρει ουσιαστικά ζητήματα σχετικά με τα κόστη 

εφαρμογής της, με την τιμολογιακή πολιτική των φορέων διαχείρισης και τη βιωσιμότητά τους.  

 

 

11.2. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

11.2.1. Εισαγωγή 

Ο σχεδιασμός της στρατηγικής της Περιφέρειας για τη διαχείριση των ΑΣΑ πραγματοποιείται με 

βάση τους ακόλουθους βασικούς και γενικούς άξονες: 
• τη μείωση ή εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων των αποβλήτων και κυρίως: 

 τη μείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητάς τους, 

 την αξιοποίησή τους  

 τη μείωση της ρύπανσης. 

• τη διατήρηση των σπάνιων φυσικών πόρων, 

• την προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος  

• την αειφόρο ανάπτυξη. 

 

Η θέσπιση γενικών κατευθύνσεων για τη στρατηγική διαχείρισης των ΑΣΑ είναι υποχρέωση κάθε 

κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα, των επιμέρους Περιφερειών και πρέπει να είναι 

συμβατές με τη σχετική κοινοτική στρατηγική. Επίσης, κατά την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κλιματική, η εποχιακή και η γεωγραφική ποικιλομορφία των 

περιβαλλοντικών συνθηκών. 

 

Οι γενικές κατευθύνσεις της στρατηγικής διαχείρισης των ΑΣΑ προσβλέπουν: 
• στην κατάρτιση γενικού πλαισίου και στην υιοθέτηση επιμέρους διαχρονικών στόχων προς 

υλοποίηση για τη μελέτη και τον καθορισμό των μεθόδων διαχείρισης των ΑΣΑ, 

• στη θέσπιση όρων και κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής των χώρων των 

εγκαταστάσεων διάθεσης και αξιοποίησης των ΑΣΑ, 

• στην καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών και όρων για την εκπόνηση και εφαρμογή του 

σχεδιασμού διαχείρισης των ΑΣΑ. 

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων και των εγκαταστάσεων διαχείρισης έχει ως κεντρικό άξονα την 

εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.   

 

Τα δεδομένα βάσει των οποίων διαμορφώνονται οι γενικές κατευθύνσεις αφορούν την πλήρη γνώση 

της ποιοτικής και της ποσοτικής σύστασης των εκπομπών αερίων, υγρών και στερεών ρύπων από τις 

αντίστοιχες εγκαταστάσεις προς το περιβάλλον. Η κοινοτική και η εθνική περιβαλλοντική πολιτική 

αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των εν λόγω εκπομπών με τον οικονομικά 

αποδοτικότερο τρόπο. Εξάλλου, η επιβολή αυστηρών περιβαλλοντικών προτύπων προς τις 
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εγκαταστάσεις διαχείρισης των ΑΣΑ είναι και ο βασικότερος τρόπος για να ξεπεραστεί η ανησυχία 

του κοινού για την αποδοχή των έργων αυτών. 

 

11.2.2. Ενίσχυση της οικιακής κομποστοποίησης 

Τα οικιακά οργανικά αποτελούν το 35%-50% των απορριμμάτων μας και μπορούν εύκολα και 

οικονομικά να κομποστοποιηθούν στις κατοικίες μας. Τα περισσότερα από τα νοικοκυριά της χώρας 

μας μπορούν με ένα ειδικό κάδο να παράγουν κομπόστ (λίπασμα) από τα οικιακά οργανικά τους, 

που θα αξιοποιούν στον κήπο ή σε φυτά του μπαλκονιού τους, μειώνοντας αντίστοιχα τα 

παραγόμενα απορρίμματα. Εάν η πολιτεία θεσπίσει την τοποθέτηση κάδων οικιακής 

κομποστοποίησης στα κτίρια και ξεκινήσει την υλοποίηση μαζί με τους ΟΤΑ κάποιων μεγάλης 

κλίμακας προγραμμάτων οικιακής και δημοτικής κομποστοποίησης, θα έδινε ουσιαστική ώθηση στο 

μέτρο. Εκτιμάται ότι μόνο με την οικιακή κομποστοποίηση οι ΟΤΑ μπορούν να μειώσουν τα προς 

διαχείριση οικιακά οργανικά και κλαδέματα σε ποσοστό που αντιστοιχούν μέχρι και το 2-3% του 

συνόλου των απορριμμάτων τους στην ιδανική περίπτωση της πλήρους εφαρμογής της μεθόδου, με 

χαμηλό αρχικό κόστος και μεσοπρόθεσμο–μακροπρόθεσμο σημαντικό οικονομικό όφελος. 

Εκατοντάδες ΟΤΑ στην Ε.Ε. εφαρμόζουν τη μέθοδο. 

 

11.2.3. Εξεύρεσης σύγχρονου τρόπου τιμολογιακής πολιτικής 

Επίσης σημαντική είναι η εξέταση – μελέτη εξεύρεσης σύγχρονου τρόπου τιμολογιακής πολιτικής με 

οικονομοτεχνικούς όρους (π.χ. πληρώνω όσο πετάω) και η πιλοτική εφαρμογή της, ώστε να 

αποτελέσει εργαλείο παρακίνησης και ενθάρρυνσης των δημοτών στην ανακύκλωση και προδιαλογή 

των αποβλήτων τους. 

 

 
11.3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία των σχεδίων διαχείρισης είναι η ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η ενημέρωση των πολιτών πρέπει να γίνεται σχεδιασμένα, τακτικά 

και μεθοδικά. Προϋπόθεση για να πετύχει το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων είναι η συμμετοχή των 

πολιτών. 

Κάθς Δήμος θα καταρτίσει άμεσα πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο θέμα της 

ανακύκλωσης, που θα περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία μορφών επικοινωνίας με το κοινό. Για την 

λειτουργία της ενημερωτικής εκστρατείας με στόχο την μείωση των απορριμμάτων, μπορούν να 

απασχοληθούν εθελοντές και άνεργοι οι οποίοι θα υποστηριχθούν οικονομικά. Τα άτομα/στόχοι των 

προγραμμάτων πληροφόρησης θα επιλεχθούν έτσι ώστε στη συνέχεια να λειτουργούν ως 

πολλαπλασιαστές του μηνύματος και να διευρύνουν με αυτόν τον τρόπο τον αριθμό των δεκτών. 

Είναι επίσης πολύ σημαντικό, τα προγράμματα πληροφόρησης να μη λειτουργούν μόνο κατά την 

έναρξη του προγράμματος, αλλά να συνεχίζονται σε όλη την διάρκειά του για να το στηρίζουν. 

Γενικά, το πρόγραμμα πληροφόρησης διακρίνεται στη φάση αφύπνισης (ενημέρωση του κοινού για 

τους σκοπούς του προγράμματος, η οποία ξεκινά 6 μήνες - 1 χρόνο πριν την έναρξη του), στη φάση 
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ενημέρωσης (1 μήνα πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια του προγράμματος) επάνω στον τρόπο 

διεξαγωγής της συλλογής, και στη φάση υπενθύμισης και ενθάρρυνσης (δημοσίευση 

αποτελεσμάτων του προγράμματος, όποια και αν είναι αυτά, η οποία διαρκεί 6 μήνες - 1 χρόνο από 

την έναρξη και κατόπιν ανά τακτά χρονικά διαστήματα).  

Τα μέσα πληροφόρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι κυρίως η απευθείας ενημέρωση 

του κοινού (προσωπική επαφή μέσα από οργάνωση δημοσίων εκδηλώσεων, φυλλάδια, 

διαφημιστικά, επιστολές,  ημερολόγια,  αυτοκόλλητα και λοιπό πληροφοριακό υλικό) και η χρήση 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Παράλληλα με την πληροφόρηση και την ενθάρρυνση των 

κατοίκων που συμμετέχουν στη δραστηριότητα, αναγκαία είναι επίσης και η ενημέρωση των 

εργαζομένων στην αποκομιδή των απορριμμάτων, ώστε να εξασφαλισθεί η συνεργασία τους. 

 

Για την περίπτωση των συστημάτων ΔσΠ οι καταλληλότερες δραστηριότητες παρακολούθησης είναι 

οι εξής: 

 

1. Παρακολούθηση της ευαισθητοποίησης, της συμπεριφοράς και της ικανοποίησης των 

συμμετεχόντων σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης βιοαποβλήτων. 

2. Παρακολούθηση της χρήσης του εφαρμοζόμενου συστήματος και της 

συμμετοχής. 

3. Παρακολούθηση των ποσοστών μείωσης/ανακύκλωσης και εκτροπής των 

βιοαποβλήτων. 

4. Παρακολούθηση των ποσοστών ανάκτησης. 

5. Παρακολούθηση του κόστους διαχείρισης. 

6. Παρακολούθηση του επιπέδου προσμίξεων στα συλλεγμένα απόβλητα. 

7. Παρακολούθηση των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης / ενημέρωσης σχετικά με τα 

απόβλητα. 

 

Ενδεικτικές δράσεις που θα αναπτυχθούν σε όλη τη διάρκεια του σχεδίου είναι οι κάτωθι: 

• Αξιοποίηση ηλεκτρονικών μέσων για καμπάνια μέσω των ιστοσελίδων του Δήμου ή 

δημιουργία ιστοσελίδας και φόρουμ διαλόγου. 

• Ενημέρωση σε σχολικές μονάδες: εκδηλώσεις και ομιλίες σε σχολεία, ενημέρωση των 

σχολικών επιτροπών, των συλλόγων εκπαιδευτών και γονέων, βραβεύσεις, λοιπά κίνητρα 

• Καταχωρίσεις σε τοπικές εφημερίδες και ιστοσελίδες, άρθρα, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις 

• Προμήθεια και διανομή επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών ανακύκλωσης 

• Διοργάνωση διαδημοτικών αθλητικών εκδηλώσεων, συναυλιών, εορτών, προβολών κλπ 

• Διοργάνωση κοινών ημερίδων ενημέρωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών 

• Δράσεις ενημέρωσης για τη διαχείριση ειδικών κατηγοριών αποβλήτων με διανομή 

ανακοινώσεων και προφορική ενημέρωση πόρτα-πόρτα. 

• Σύνταξη, έγκριση και διάδοση νέων κανονισμών καθαριότητας. 

 

Προτείνεται σε κάθε Δήμο να υλοποιηθούν στοχευμένες δράσεις  ενημέρωσης - 

ευαισθητοποίησης του κοινού, μετά απο κατάλληλη μελέτη. 
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11.4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Τα ενδεικτικά οικονομικά στοιχεία των έργων που προβλέπονται, παρουσιάζονται στις ακόλουθες 

παραγράφους.  

 

11.4.1. Μονάδες Επεξεργασίας 

Βάσει όσων αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 7, τα κατασκευαστικά και λειτουργικά κόστη των 

προτεινόμενων Μονάδων Επεξεργασίας, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον επόμενο πίνακα. 

 

Πίνακας 11-1: Κατασκευαστικά και λειτουργικά κόστη των Μονάδων Επεξεργασίας για το προτεινόμενο Σενάριο  

Μονάδα 
Συνολική 

Δυναμικότητα 
(τν/έτος) 

Κατασκευαστικό 
Κόστος (€) 

Αναβάθμιση Μονάδας Προεπεξεργασίας Ηρακλείου σε 

Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης Απορριμμάτων 
~ 50.000 - 60.000 ~25.000.000 

Μονάδα Μηχανικής Διαλογής & Επεξεργασίας Χερσονήσου 

με ΧΥΤΥ  
~ 72.000 ~ 35.000.000 

Μονάδα Μηχανικής Διαλογής & Επεξεργασίας Κεντρικών, 
Δυτικών & Νότιων Περιοχών της ΠΕ Ηρακλείου ~ 28.000 ~ 12.000.000 

Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών 
Καζαντζάκη ~ 8.000 ~ 3.500.000 

Αναβάθμιση ΕΜΑΚ Χανίων και ΧΥΤΥ ~ 94.000 ~ 11.500.000 

Μονάδα Μηχανικής Διαλογής & Επεξεργασίας Ρεθύμνου και 

ΧΥΤΥ  
 

~ 52.000 ~ 39.000.000 

Μονάδα Μηχανικής Διαλογής & Επεξεργασίας Σητείας με 

ΧΥΤΥ  
 

~ 25.000 ~ 16.000.000 

Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών 
Ιεράπετρας ~ 5.000 ~ 3.000.000 

Αναβάθμιση/Επέκταση ΚΔΑΥ Ηρακλείου ~ 50.000 ~ 5.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ  ~ 150.000.000 
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11.4.2. Τοπικά Συστήματα ΔσΠ 

Στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζονται ενδεικτικοί προϋπολογισμοί για την προμήθεια και 

κατασκευή υποδομών για τη διαχείριση των ΑΣΑ. 

Πίνακας 11-2: Ενδεικτικές τιμές υποδομών διαχείρισης ΑΣΑ 

Είδος Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (€) 

Κάδοι 10 λίτρων - 1.100 λίτρων ~ 10 - 400 

Απορριμματοφόρα βιοαποβλήτων / ανακυκλώσιμων ~ 80.000 - 150.000 

Οικιακοί/συνοικιακοί κομποστοποιητές ~ 100 - 2.000 

Κοινοτικοί κομποστοποιητές ~ 50.000 - 100.000 

Κατασκευή Πράσινων Σημείων / Χώρων Διαλογής  

Μεγάλα 250.000 - 1.000.000 

Δορυφορικά ~ 50.000 

Κατασκευή ΣΜΑ / ΣΜΑΥ  

Μέχρι 5.000 τόνοι/ετησίως ~ 200.000 - 500.000 

5.000 - 15.000 τόνοι/ετησίως ~ 500.000 - 800.000 

> 15.000 τόνοι/ετησίως ~ 800.000 - 1.500.000 

 

Ακολούθως παρουσιάζονται οι βασικές (ελάχιστες) δαπάνες που απαιτούνται ανα Δήμο τόσο για την 

εφαρμογή των συστημάτων ΔσΠ, όσο και για τις λοιπές ανάγκες εξοπλισμού τους. 
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Πίνακας 11-3: Ενδεικτικές (ελάχιστες) απαιτήσεις χρηματοδότησης υποδομών συστημάτων ΔσΠ των Δήμων 

Δήμος 

Κάδοι - 
κομποστοποιητές - 

βιοδιασπώμενες 
σακούλες ΔσΠ 
βιοαποβλήτων 

Απορριμματοφόρα 
ΔσΠ 

βιοαποβλήτων 

Κάδοι ΔσΠ 
ανακυκλώσιμων 

Απορριμματοφόρα 
ΔσΠ 

ανακυκλώσιμων 

Πράσινα 
Σημεία / 
ΚΑΕΔΣΙΠ 

Τοπική 
διαχείριση 
πράσινων 

αποβλήτων 

Δράσεις 
ενημέρωσης 

Απαιτούμενες 
Μελέτες ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΑΝΙΩΝ                   

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 400.000 € 150.000 € 150.000 € 200.000 € 280.000 €   100.000 € 100.000 € 1.380.000 € 
ΓΑΥΔΟΥ 110.000 € 40.000 €         5.000 €   155.000 € 
ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 500.000 € 80.000 € 30.000 € 100.000 € 150.000 € 350.000 € 50.000 € 60.000 € 1.320.000 € 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ 450.000 € 160.000 € 150.000 € 100.000 € 300.000 € 150.000 € 50.000 € 80.000 € 1.440.000 € 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 600.000 € 160.000 € 80.000 € 200.000 € 400.000 €   100.000 € 100.000 € 1.640.000 € 
ΣΦΑΚΙΩΝ 150.000 € 80.000 € 100.000 € 80.000 € 70.000 €   20.000 € 50.000 € 550.000 € 
ΧΑΝΙΩΝ 400.000 € 700.000 € 600.000 € 100.000 € 1.200.000 €   100.000 € 300.000 € 3.400.000 € 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ                   
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 600.000 € 250.000 € 200.000 € 200.000 € 700.000 €   200.000 € 150.000 € 2.300.000 € 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 400.000 € 160.000 € 70.000 € 200.000 € 420.000 €   100.000 € 80.000 € 1.430.000 € 
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 300.000 € 160.000 € 100.000 € 200.000 € 400.000 €   50.000 € 50.000 € 1.260.000 € 
ΑΜΑΡΙΟΥ 150.000 € 80.000 € 50.000 € 80.000 € 300.000 €   50.000 € 50.000 € 760.000 € 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 25.000 € 80.000 € 10.000 € 80.000 € 35.000 €   5.000 €   235.000 € 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   
ΒΙΑΝΝΟΥ 200.000 € 100.000 € 80.000 € 100.000 € 150.000 € 250.000 € 50.000 € 100.000 € 1.030.000 € 
ΓΟΡΤΥΝΑΣ 400.000 € 150.000 € 250.000 € 100.000 € 450.000 €   50.000 € 100.000 € 1.500.000 € 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 400.000 € 150.000 € 100.000 € 100.000 € 700.000 €   100.000 € 100.000 € 1.650.000 € 
ΦΑΙΣΤΟΥ 450.000 € 150.000 € 200.000 € 200.000 € 400.000 € 100.000 € 100.000 € 150.000 € 1.750.000 € 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 450.000 € 260.000 € 362.500 € 280.000 € 1.000.000 €   60.000 € 50.000 € 2.462.500 € 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 430.000 € 250.000 €     500.000 €   70.000 € 50.000 € 1.300.000 € 
ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 400.000 € 125.000 €     230.000 €   50.000 € 50.000 € 855.000 € 
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 430.000 € 250.000 €     350.000 €   70.000 €   1.100.000 € 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ                   
ΟΡ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 80.000 € 50.000 € 80.000 €   50.000 € 

 
20.000 € 20.000 € 300.000 € 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 400.000 € 400.000 € 20.000 €   350.000 €   60.000 € 100.000 € 1.330.000 € 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 250.000 € 260.000 € 65.000 €   230.000 €  100.000 € 100.000 € 50.000 € 1.055.000 € 
ΣΗΤΕΙΑΣ 90.000 € 385.000 € 230.000 € 385.000 € 350.000 €   100.000 € 50.000 € 1.590.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 8.065.000 € 4.630.000 € 2.927.500 € 2.705.000 € 9.015.000 € 950.000 € 1.660.000 € 1.840.000 € 31.792.500 € 
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Πίνακας 11-4: Ενδεικτικές (ελάχιστες) απαιτήσεις χρηματοδότησης λοιπών αναγκών των Δήμων 

Δήμος ΣΜΑ/Υ Εκσυγχρονισμός συστήματος 
συλλογής σύμμεικτων ΑΣΑ Απαιτούμενες Μελέτες XYTY ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΑΝΙΩΝ           
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 300.000 € 100.000 € 150.000 €   550.000 € 
ΓΑΥΔΟΥ   100.000 € 50.000 € 300.000 € 450.000 € 
ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 100.000 € 100.000 € 100.000 €   300.000 € 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

500.000 € 80.000 € 50.000 €   380.000 € 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 800.000 € 200.000 €   1.250.000 € 
ΣΦΑΚΙΩΝ 100.000 € 400.000 € 50.000 €   550.000 € 
ΧΑΝΙΩΝ 800.000 € 1.700.000 € 200.000 €   2.700.000 € 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ           
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 600.000 € 400.000 € 200.000 €   1.200.000 € 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 250.000 € 400.000 € 100.000 €   750.000 € 
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 200.000 € 480.000 € 50.000 €   730.000 € 
ΑΜΑΡΙΟΥ   200.000 € 50.000 €   250.000 € 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ   80.000 €     80.000 € 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ           
ΒΙΑΝΝΟΥ 100.000 € 100.000 € 50.000 €   250.000 € 
ΓΟΡΤΥΝΑΣ 250.000 € 100.000 €     350.000 € 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 250.000 € 100.000 € 50.000 €   400.000 € 
ΦΑΙΣΤΟΥ 200.000 € 300.000 € 100.000 €   600.000 € 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   50.000 € 50.000 €   100.000 € 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 500.000 € 200.000 € 50.000 €   750.000 € 
ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 300.000 € 100.000 € 50.000 €   400.000 € 
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 250.000 € 200.000 € 50.000 €   500.000 € 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ           
ΟΡ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ   300.000 € 20.000 €   320.000 € 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 250.000 € 1.000.000 € 50.000 €   1.300.000 € 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 400.000 € 820.000 € 50.000 €   1.270.000 € 
ΣΗΤΕΙΑΣ 0 € 300.000 € 100.000 €   400.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.300.000 € 8.410.000 € 1.820.000 € 300.000 € 15.830.000 € 
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Πίνακας 11-5: Κόστη ανά δράση για τις ανάγκες ανάπτυξης συστημάτων ΔσΠ στους Δήμους της Περ. Κρήτης 

Δράση Νέα κοστολόγηση 

Κάδοι - κομποστοποιητές - βιοδιασπώμενες 

σακούλες ΔσΠ βιοαποβλήτων 
8.065.000 € 

Απορριμματοφόρα ΔσΠ βιοαποβλήτων 4.630.000 € 

Κάδοι ΔσΠ ανακυκλώσιμων[1] 2.927.500 € 

Απορριμματοφόρα ΔσΠ ανακυκλώσιμων 2.705.000 € 

Πράσινα Σημεία / ΚΑΕΔΣΙΠ 9.015.000 € 

Τοπική διαχείριση πράσινων αποβλήτων 950.000 € 

Δράσεις ενημέρωσης 1.660.000 € 

Απαιτούμενες Μελέτες 1.840.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 31.792.500 € 

 

Πίνακας 11-6: Κόστη ανά δράση για τις ανάγκες λοιπού εξοπλισμού 

Δράση Νέα κοστολόγηση 

ΣΜΑ/Υ 5.050.000 € 

Εκσυγχρονισμός συστήματος συλλογής 

σύμμεικτων ΑΣΑ 
8.410.000 € 

Απαιτούμενες Μελέτες 1.820.000 € 

XYTY 300.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 15.830.000 € 

 

Το νέο προβλεπόμενο επενδυτικό κόστος για τις μονάδες επεξεργασίας ανά κάτοικο είναι περίπου 

240 € / μόνιμο κάτοικο (από 284 €) 

 

Επίσης, το νέο προβλεπόμενο απόκτησης βασικού εξοπλισμού για τα συστήματα ΔσΠ ανά κάτοικο 

είναι περίπου 50 € / μόνιμο κάτοικο (από 60 €), και το επενδυτικό κόστος ανά τόνο ΑΣΑ που 

εκτρέπεται (βιοαπόβλητα και ανακυκλώσιμα) είναι περίπου 156 € / εκτρεπόμενο τόνο αποβλήτων 

(από 185). 

 

Επίσης, το νέο προβλεπόμενο κόστος απόκτησης λοιπού βασικού εξοπλισμού ανά κάτοικο είναι 

περίπου 25 € / μόνιμο κάτοικο (από 33 €). 
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Πίνακας 11-7: Κόστος απόκτησης βασικού εξοπλισμού ανα μόνιμο κατοικο και τόνο αποβλήτων που 
εκτρέπονται 

Προβλεπόμενο Επενδυτικό Κόστος Ανά μόνιμο κάτοικο 
Ανά τόνο ΑΣΑ που εκτρέπεται 

(βιοαπόβλητα και ανακυκλώσιμα) 

Κόστος Μονάδων επεξεργασίας 240 € / μόνιμο κάτοικο 
 

Κόστος απόκτησης βασικού 

εξοπλισμού για τα συστήματα ΔσΠ 
50 € / μόνιμο κάτοικο 

156 € / εκτρεπόμενο τόνο 

αποβλήτων 

Κόστος απόκτησης λοιπού βασικού 

εξοπλισμού διαχείρισης ΑΣΑ 
25 € / μόνιμο κάτοικο 

 

 

Τονίζεται ότι τα παραπάνω αφορούν μόνο το επενδυτικό κόστος και όχι το λειτουργικό. 

 

Η χρηματοδότηση των παραπάνω μπορεί να γίνει: 

 μέσω του ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ & ΠΕΠ) και μέσω άλλων κοινοτικών χρηματοδοτήσεων όπως του 

προγράμματος LIFE 2014-2020 

 μέσω του Πράσινου Ταμείου 

 από τα ανταποδοτικά τέλη. 

 λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία. 

11.4.3. Γενική Εκτίμηση Λειτουργικού Κόστους 

Στην παρούσα φάση, το κόστος για τη διαχείριση ενός τόνου ΑΣΑ στην Περιφέρεια κυμαίνεται κατά 

μέσο όρο περίπου σε ένα εύρος τιμών από 50 έως και 90 €/μόνιμο κάτοικο93
. Τονίζεται ότι στα 

παραπάνω περιλαμβάνονται τα κόστη καυσίμων, συντήρησης και ασφάλειας των οχημάτων, 

μισθοδοσίας, τέλους ταφής και διαφόρων λοιπών δράσεων (π.χ. αντικατάσταση κάδων), δεν 

περιλαμβάνονται τα κόστη των δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, δράσεις 

οι οποίες μέχρι σήμερα σπάνια υπάρχουν στους προϋπολογισμούς των Δήμων. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας, και συγκεκριμένα του Ν. 

4042/2012, αναμένεται σύντομα να εφαρμοστεί ειδικό πρόσθετο τέλος ταφής για τα απόβλητα που 

θα οδηγούνται προς ταφή χωρίς επεξεργασίας. Το τέλος αυτό θα είναι 35 €/τόνο για το 2016 και θα 

αυξάνεται έως 60 €/τόνο. Για το 2020 το πρόσθετο τέλος ταφής θα είναι 55 €/τόνο (περίπου 30 

€/μόνιμο κάτοικο), ποσό που θα πρέπει να προστεθεί στα λειτουργικά κόστη στην περίπτωση που 

δεν γίνει εφαρμογή των προτεινόμενων έργων διαχείρισης. Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔσΠ τόσο των βιοαποβλήτων όσο και των ανακυκλώσιμων θα οδηγήσουν 

σε υψηλής προστιθέμενης αξίας τελικά προϊόντα που μπορεί να μειώσουν αισθητά τα λειτουργικά 

κόστη των μονάδων, το τελικό κόστος της ορθής διαχείρισης των ΑΣΑ αναμένεται να κυμανθεί σε 

χαμηλότερα επίπεδα από αυτά μίας διαχείρισης που δεν θα κάλυπτε τους στόχους του ΕΣΔΑ.  

 

 
93 Η διακύμανση οφείλεται κυρίως στα μεταφορικά κόστη που διαφέρουν σημαντικά ανά Δήμο 
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11.5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑΚ 

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται ορισμένες γενικές επισημάνσεις για τα έργα και τις δράσεις του 

ΠΕΣΔΑ Κρήτης. 

 

1. Με γνώμονα την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων αλλά και την αποφυγή των 

επερχόμενων προστίμων που αναμένεται να επιβληθούν στους Δήμους που θα οδηγούν προς 

ταφή ανεπεξέργαστα ΑΣΑ, προτείνεται έως ότου εφαρμοστεί ο σχεδιασμός στο σύνολό του:  

 οι παραγόμενες ποσότητες συμμείκτων ΑΣΑ που προέρχονται από τους Δήμους Φαιστού, 

Γόρτυνας και Αρχανών Αστερουσίων, μέχρι να κατασκευαστεί η Μονάδα επεξεργασίας 

συμμείκτων (που πιθανώς θα γίνει στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ή στους Πέρα Γαλήνους 

χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό) να οδηγούνται στην ολοκληρωμένη Μονάδα της 

Χερσονήσου, η οποία αναμένεται να ενταχθεί άμεσα σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και να 

υλοποιηθεί σε προτεραιότητα λόγω υψηλού βαθμού ωριμότητας. 

 οι παραγόμενες ποσότητες συμμείκτων που προέρχονται από το Δήμο Μαλεβιζίου, να 

οδηγούνται στη Μονάδα επεξεργασίας συμμείκτων που βρίσκεται στο Δ. Ηρακλείου στην 

περιοχή της Αλικαρνασσού, πριν και μετά την αναβάθμισή της, η οποία είναι σε 

προτεραιότητα λόγω αναγκαιότητας κάλυψης άμεσων αναγκών της πολυπληθούς περιοχής 

του Ηρακλείου. 

Η αναγκαιότητα της πρόβλεψης αυτής, προέκυψε μετά από υπόδειξη του ΥΠΕΣ για ιεράρχηση 

των έργων και δράσεων ως προς την προτεραιότητα χρηματοδότησης και την πρόταση – 

απάντηση της Περιφέρειας που συνοδεύει την Μελέτη του ΠΕΣΔΑΚ. 

 

2. Μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑΚ, προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας 

των υφιστάμενων υποδομών. Με τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων υποδομών - 

εγκαταστάσεων καθώς και με μικρές επεμβάσεις επέκτασης και αναβάθμισής τους, θα επιτευχθεί 

κυρίως η ασφαλής διάθεση των αποβλήτων και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκτροπή 

αποβλήτων από την ταφή.  

 

3. Προβλέπεται η δυνατότητα από οποιοδήποτε έργο διαχείρισης να δεχτεί για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα απόβλητα από άλλη διαχειριστική ενότητα, η οποία δεν προβλέπεται στους 

ανωτέρω Πίνακες, χωρίς να απαιτείται εκ νέου η τροποποίηση του ΠΕΔΑΚ. Τούτο ισχύει μόνο σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και αφού τεκμηριωθεί ότι δεν επηρεάζεται η λειτουργία των 

έργων αυτών. 

 

4. Τα έργα ΣΜΑ/Υ καθώς και Πράσινων Σημείων που αναφέρονται είναι ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά. Ειδικότερα επειδή όλα τα προαναφερόμενα έργα στο σύνολό τους απαντούν στην 

ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ της Κρήτης σε βάθος 20ετίας και ενδεχομένως κάποιες από 

τις προβλέψεις που σήμερα γίνονται μπορεί να αλλάξουν, προσαρμοζόμενα σε νεότερα 

δεδομένα και ανάγκες, τα μικρής κλίμακας έργα και δράσεις (π.χ. Πράσινα Σημεία, ΣΜΑ/Υ, 

Μονάδες προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων) που αναλύονται σε αυτό το σχέδιο, δύναται να 

τροποποιηθούν ως προς τη θέση, τον αριθμό και το μέγεθος τους.  
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5. Ο τελικός σχεδιασμός των μονάδων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της μέγιστες ποσότητες 

20ετίας, ενώ επιπλέον θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει στην μέγιστη ημερήσια ποσότητα σε 

περιόδους έντονης παραγωγής (αιχμής) κατά την τουριστική περίοδο. Επίσης στις μονάδες 

επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αύξησης της 

δυναμικότητά τους με συνεπεξεργασία πράσινων αποβλήτων και κλαδεμάτων, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και η βελτιστοποίηση του παραγόμενου προϊόντος. 

 

Τέλος οποιεσδήποτε αλλαγές μπορούν να είναι αποδεκτές και να ενσωματώνονται στον παρόντα 

ΠΕΣΔΑ αν τα αποτελέσματα των προβλεπόμενων έργων-δράσεων που συνεπάγονται, κρίνονται 

βελτιωτικά και συνάδουν με τις κατευθύνσεις του παρόντος σχεδίου, χωρίς να απαιτείται εκ νέου 

τροποποίηση. 

 

Τα παραπάνω θα πρέπει να αναφέρονται και στην απόφαση έγκρισης του ΠΕΣΔΑ. 

 

 
11.6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

11.6.1. Εισαγωγή 

Οι βασικοί στόχοι της Περιφέρειας Κρήτης, όπως και κάθε Περιφέρειας για την προστασία του 

περιβάλλοντος, απορρέουν από τις εθνικές προτεραιότητες και εξειδικεύονται ως εξής: 

• Ορθολογική διαχείριση εδαφικών συστημάτων - Διαχείριση στερεών αποβλήτων: Η 

προστασία των εδαφικών συστημάτων αφορά στην πρόληψη και καταπολέμηση της εδαφικής 

υποβάθμισης, διάβρωσης και απερήμωσης με τον περιορισμό της υπερεκμετάλλευσης των 

εδαφικών και υδατικών πόρων, καθώς και της χλωρίδας. Η μείωση των πιέσεων στους 

εδαφικούς πόρους συνδέεται στενά με την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων και 

των υδατικών πόρων καθώς και με τις χρήσεις γης. Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται άμεσα για την 

Περιφέρεια με τη δημιουργία συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

• Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων: Ο στόχος αυτός επικεντρώνεται στη διασφάλιση 

της αειφόρου χρήσης και της καλής ποιότητας των υδατικών πόρων προκειμένου να μη 

δημιουργούν επιπτώσεις και κινδύνους στη δημόσια υγεία και τη βιοποικιλότητα. Τα ποσοστά 

άντλησης των υδατικών πόρων θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα 

των πόρων, γεωγραφικά και διαχρονικά ισότιμης πρόσβασης σε αυτά όλων των κατοίκων της 

Περιφέρειας. Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται για την Περιφέρεια με την ανάγκη παρεμβάσεων για 

την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς και την αποτροπή πιθανής ρύπανσης. 

• Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής και ορθολογική διαχείριση ενεργειακών πόρων: Ο στόχος 

αυτός αφορά στην ανάγκη σταθεροποίησης της συγκέντρωσης των αερίων θερμοκηπίου στην 

ατμόσφαιρα σε επίπεδα τα οποία να μην προκαλούν αφύσικες μεταβολές στο κλίμα της γης. Στο 

βαθμό που το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής αποτελεί μια από τις σοβαρότερες απειλές για 

την επιβίωση στον πλανήτη, η συμμετοχή της Περιφέρειας στην εθνική προσπάθεια είναι 

επιβεβλημένη. 
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• Προστασία ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος: Ο στόχος αυτός συνδέεται με την ανάγκη 

προστασίας της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι έχει πλέον πλήρως τεκμηριωθεί η σαφής 

συσχέτιση των αυξημένων συγκεντρώσεων των ατμοσφαιρικών ρύπων με την επιβάρυνση της 

υγείας. Παράλληλα, τα μέτρα αντιμετώπισης θα συμβάλλουν στην προστασία των φυσικών 

οικοσυστημάτων, αλλά και των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας από τις 

δυσμενείς επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

• Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας: Η αειφόρος διαχείριση του φυσικού 

περιβάλλοντος και η προστασία της βιοποικιλότητας εστιάζεται στη δημιουργία ενός 

συνεκτικού, οργανωμένου και λειτουργικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών, όπου η 

περιβαλλοντική πολιτική θα λειτουργεί σε συνέργια με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Οι γενικοί 

στόχοι που τίθενται στην ανάσχεση της απώλειας και προστασία της βιοποικιλότητας εστιάζουν 

στη διατήρηση των πλέον σημαντικών τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος σε 

προστατευόμενες περιοχές και την ενίσχυση της πληροφόρησης κοινωνικών εταίρων και κοινού 

για θέματα αειφόρου ανάπτυξης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. 

 

Το σύνολο των προτεινόμενων δράσεων και έργων του προς Ενημέρωση του Περιφερειακού Σχεδίου 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων είναι συμβατό με τη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και 

αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ισορροπία και συνοχή με τη μέγιστη 

οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος. Στοχεύει στην υλοποίηση της εθνικής και περιφερειακής 

προτεραιότητας «Ορθολογική διαχείριση εδαφικών συστημάτων - Διαχείριση στερεών αποβλήτων». 

Επιπλέον, προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή την εθνική στρατηγική για τα στερεά απόβλητα σε 

περιφερειακό επίπεδο, η οποία αποσκοπεί στην ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό 

επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, να εξοικονομούνται φυσικοί πόροι 

(νερό, πρώτες ύλες, ενέργεια, έδαφος) και να επιτυγχάνεται μείωση των αερίων εκπομπών που 

συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και συνακόλουθα στην κλιματική αλλαγή. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις του σχεδίου αφορούν: 

 
 Την αύξηση των ποσοστών ΔσΠ 

 Την εδράιωση της ΔσΠ των βιοαποβλήτων 

 στη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας, με έμφαση στην επίτευξη ποιοτικών 

και ποσοτικών στόχων για τη μείωση των αποβλήτων προς τελική διάθεση και την επεξεργασία 

του οργανικού κλάσματος 

 στη μετατροπή των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) σε υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) 

 στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας 

 στην εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού για την 

ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών στις διαδικασίες διαχείρισης και 

επεξεργασίας των απορριμμάτων 

 στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων 

 διοικητικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη και προώθηση των αναγκαίων ενεργειών και 

δράσεων 
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Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο Ενημέρωσης του ΠΕΣΔΑ Κρήτης, αξιολογήθηκε η υφιστάμενη 

ωριμότητα των προβλεπόμενων έργων, διαμορφώθηκαν σενάρια ολοκληρωμένης διαχείρισης και, 

τελικά, προτάθηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έτσι, ώστε η Περιφέρεια να εναρμονιστεί με την 

Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

 

Βασικοί στόχοι του σχεδίου αυτού είναι: 

 Να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον. 

 Να εδραιώσει μια κοινωνία ανακύκλωσης, βάσει των πρόσφατων στόχων που θέτει η 

Οδηγία 2008/98, ο Νόμος 4042/2012 και ο ΕΣΔΑ (2015).  

 Να επιτύχει όλους τους θεσμοθετημένους στόχους όσο το δυνατόν γρηγορότερα με σκοπό 

την προστασία του περιβάλλοντος αλλά ταυτόχρονα και την αποφυγή προστίμων που 

αναμένεται να επιβληθούν πιθανώς σε επίπεδο Δήμων. 

Το σχέδιο βασίζεται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που οδηγεί άμεσα στην επίτευξη σημαντικού 

ποσοστού εκτροπής αποβλήτων με την εφαρμογή συστημάτων ΔσΠ και ταυτόχρονα ανάκτηση 

υλικών προς ανακύκλωση σε μονάδες μηχανικής διαλογής σύμμεικτων ΑΣΑ. Συνοπτικά, το σχέδιο 

βασίζεται στους εξής τρεις άξονες: 

o Στη στοχευμένη Διαλογή στην Πηγή του οργανικού κλάσματος, αφενός σε περιοχές τουριστικές 

όπου υπάρχει σημαντικός αριθμός εστιατορίων, ξενοδοχείων, (δημιουργία μικρών, ή κεντρικών 

μονάδων βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού) και αφετέρου στο σύνολο των 

πολιτών της περιφέρειας, ανεξάρτητα από την κατηγορία οικιστικής δόμησης. 

o Στην επέκταση των συστημάτων ανακύκλωσης συσκευασιών και την εδραίωση συστημάτων 

ΔσΠ άλλων υλικών (π.χ. έντυπο χαρτί) στο σύνολο της Περιφέρειας. 

o Στην εκτεταμένη ανακύκλωση υλικών που προέρχονται από το σύμμεικτο ρεύμα των ΑΣΑ, με 

χρήση ηλεκτρομηχανολογικών διατάξεων διαχωρισμού των σύμμεικτων σε κεντρικές 

εγκαταστάσεις.  

Βάσει όλων των παραπάνω, το σχέδιο εξετάζεται στις επόμενες παραγράφους ως προς τις 

αναμενόμενες επιπτώσεις του: 

 Στο φυσικό περιβάλλον 

 Στο τοπίο 

 Στον πληθυσμό και την ανθρώπινη υγεία 

 Στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον 

 Στα υλικά περιουσιακά στοιχεία - τεχνικές υποδομές 

 Στην πολιτιστική κληρονομιά 

 

11.6.2. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι κατεξοχήν έργα προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος και θα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στο σύνολο της Περιφέρειας, με κύρια: 
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 τη μετατροπή των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) σε χώρους 

υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), που θα συμβάλλει άμεσα στη μείωση του 

ρυπαντικού φορτίου των στραγγισμάτων, μείωση παραγωγής βιοαερίου (το οποίο συνήθως 

καίγεται σε πυρσούς με αποτέλεσμα τη μόλυνση της ατμόσφαιρας με διοξείδιο του 

άνθρακα), εξάλειψη εμφάνισης οσμών, εντόμων, πτηνών, κ.λπ.  

 Την αύξηση της ανακύκλωσης των αποβλήτων, σε εναρμόνιση με τους εθνικούς στόχους για 

την εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος από την ταφή και την 

αξιοποίηση-ανακύκλωση υλικών, που θα συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης 

πρώτων υλών και ενέργειας και τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων προς τελική 

διάθεση. 

 Την επανεισαγωγή θρεπτικών υλικών στο έδαφος και την αποκατάστασή του, με την 

παραγωγή κομπόστ, μέσω της επεξεργασίας του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των ΑΣΑ 

αλλά και πιθανώς άλλων οργανικών αποβλήτων (π.χ. γεωργικά υπολείμματα, κ.λπ.). 

 Στην περίπτωση της Αναερόβιας Χώνευσης, την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές μέσω της ενεργειακής αξιοποίησης επεξεργασίας του βιοαποδομήσιμου κλάσματος 

των ΑΣΑ και επομένως την υποκατάσταση συμβατικών ορυκτών καυσίμων. 

 Την επεξεργασία των υπολοίπων ποσοτήτων ΑΣΑ που δεν ανακυκλώνονται στην πηγή με 

αποτέλεσμα την περαιτέρω ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας, άρα και την περαιτέρω 

μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών, καθώς και την ελαχιστοποίηση του όγκου των 

απορριμμάτων προς τελική διάθεση. 

 Την ανακύκλωση αποβλήτων που δεν συλλέγονται με τον κλασικό τρόπο αποκομιδής, με τη 

δημιουργία «πράσινων σημείων», τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν και ως σημεία 

ενημέρωσης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών. 

 

Από την άλλη πλευρά, τα έργα υποδομών για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΧΥΤ, Μονάδες 

Επεξεργασίας, ΚΔΑΥ, ΣΜΑ, κ.λπ.) είναι δυνατό να προκαλέσουν αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, κυρίως στη γειτνιάζουσα περιοχή που θα περιβάλλει το χώρο εγκατάστασης με τοπικού 

κυρίως χαρακτήρα επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα.  

 

Η κατασκευή και λειτουργία των έργων θα πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να λαμβάνονται όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την κατά το μέγιστο δυνατό ελαχιστοποίηση και εξάλειψη των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον (έδαφος, τοπίο, ύδατα, ποιότητα ατμόσφαιρας). Η εξέταση των απαραίτητων 

μέτρων συνήθως λαμβάνει χώρα στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων. 

 

Στο στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη μέτρα που θα 

στοχεύουν στο μετριασμό των συσσωρευτικών επιδράσεων ορισμένων δράσεων του σχεδίου. Για 

παράδειγμα, προϋπόθεση για το μετριασμό κατά το δυνατόν της επιβάρυνσης από την κατά τα άλλα 

αναγκαία χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης είναι η θέσπιση κατάλληλων ενιαίων 

κριτηρίων σχεδιασμού στο στάδιο προγραμματισμού, όπως τα κριτήρια αποκλεισμού (πχ. 

προστατευόμενες περιοχές, θεσμοθετημένες χρήσεις γης, περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός, 

ειδικές διατάξεις). Η προσέγγιση αυτή παρέχει συνδυαστική δράση που πλέον της προστασίας του 

φυσικού περιβάλλοντος στοχεύει στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, του τοπίου και της 

εξάλειψης κατά το δυνατόν των κοινωνικών αντιδράσεων. 
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11.6.3. ΤΟΠΙΟ 

Η εφαρμογή του σχεδίου θα επιφέρει μικτές επιπτώσεις στο τοπίο της Περιφέρειας. Η οριστική 

αντιμετώπιση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης θα συμβάλλει στην αποκατάσταση 

υποβαθμισμένων περιοχών. Από την άλλη, η διαχείριση αποβλήτων προϋποθέτει την κατασκευή 

μιας σειράς από έργα υποδομής που πιθανά να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στα τοπίο και στα 

χαρακτηριστικά και φυσιογνωμία της περιοχής εγκατάστασης των έργων (πχ. μονάδες επεξεργασίας, 

σταθμοί μεταφόρτωσης, έργα προσπελασιμότητας). Η αντιμετώπισή τους αφορά στην ορθή 

χωροθέτηση των δραστηριοτήτων με παρεμβάσεις άρρηκτα συνδεδεμένες με τα μέτρα για την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως εκ τουτου προτείνεται 

οι νέες εγκαταστάσεις να χωροθετηθούν σε ήδη αδειοδοτημένες περιοχές, έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι τυχών επιπτώσεις. 

 

11.6.4. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

Η υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προτείνεται στον ΠΕΣΔΑ μειώνει 

τους κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία και αποβλέπει στη διατήρηση ενός καλού βιοτικού επιπέδου 

και ποιότητας ζωής. Ειδικότερα: 

 Συμβάλει στην ανάκτηση υλικών και ενέργειας με αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης 

πρώτων υλών και ορυκτών πόρων. Αυτό συνακόλουθα σημαίνει προστασία της ανθρώπινης 

υγείας μέσω της προστασίας της βιοποικιλότητας και της μείωσης της χρήσης ορυκτών, 

εδαφικών και υδατικών πόρων. 

 Συμβάλει στη μείωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής κυρίως μέσω της μείωσης της 

παραγωγής μεθανίου (περιορισμός υγειονομικής ταφής). Η μείωση του φαινομένου της 

κλιματικής αλλαγής σημαίνει βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για τον πληθυσμό. 

Αρνητικές επιπτώσεις (ηχορρύπανση, οσμές, αέριες εκπομπές, οπτική παρείσδυση, αύξηση 

κυκλοφοριακού φόρτου, αύξηση εκπομπών μεταφοράς κ.λπ.) ενδέχεται να προκύψουν από τα έργα 

υποδομής ιδιαίτερα στην περίπτωση που εγκατασταθούν κοντά στον οικιστικό ιστό, αλλά και από τις 

δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων. Παρόλα αυτά, οι όποιες τοπικού 

χαρακτήρα επιπτώσεις μπορούν εύκολα να εξαλειφθούν με τις κατάλληλες παρεμβάσεις. Οι 

παρεμβάσεις αυτές αφορούν καταρχήν μέτρα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των 

εγκαταστάσεων διαχείρισης και την οργάνωση του συστήματος μεταφοράς των απορριμμάτων. Για 

το λόγο αυτό, θεσπίζονται κατάλληλα κριτήρια αποκλεισμού περιοχών, τα οποία είναι άμεσα 

συνυφασμένα με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του τοπίου, της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, ενώ λαμβάνουν υπόψη τις χωροταξικές ρυθμίσεις στην περιοχή. 

 

Άλλες παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν αφορούν το κάθε έργο υποδομής χωριστά και 

σχετίζονται με την πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη λήψη μέτρων για την 

αντιμετώπισή τους. Η ενσωμάτωση σε αυτό το σημείο των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) 

εξασφαλίζει μέγιστη περιβαλλοντική προστασία. 
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11.6.5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ και οΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η διαχείριση των αποβλήτων εμπεριέχει σαφώς τον περιβαλλοντικό παράγοντα, έχει όμως και 

τεχνοοικονομική και κοινωνική διάσταση προκειμένου να είναι βιώσιμη στην εφαρμογή, να 

ικανοποιεί τις ανάγκες της Περιφέρειας και να διασφαλίζει αυτάρκεια και ευελιξία σε μελλοντικές 

αλλαγές στις συνθήκες διαχείρισης (πχ. αλλαγές στην πολιτική, νομοθεσία, τεχνολογία κ.λπ.). 

Η οικονομική βιωσιμότητα του σχεδίου αποτελεί βασική συνιστώσα της επιτυχούς υλοποίησης του 

σχεδίου και προϋποθέτει την εφαρμογή τεχνολογικά δοκιμασμένων μεθόδων επεξεργασίας ευρείας 

εφαρμογής, διαθέσιμη αγορά ανακυκλώσιμων και αξιοποιήσιμων υλικών με ενίσχυση της τοπικής 

επιχειρηματικότητας. Επίσης, προϋποθέτει τη συμμετοχή του πολίτη και των κοινοτήτων στη 

διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και την ενδυνάμωση της συγκρότησης και λειτουργίας των 

φορέων/φορέα και υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων. 

 

Ο σχεδιασμός που προτείνεται από τον ΠΕΣΔΑ διασφαλίζει την αυτάρκεια της Περιφέρειας 

δεδομένου ότι οι στόχοι και δράσεις που ενσωματώνονται οδηγούν σε πρωτοβουλίες στη διαχείριση 

των αποβλήτων που υπερκαλύπτουν τις συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εθνική 

νομοθεσία, καταστώντας έτσι, η Περιφέρεια Κρήτης θα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε μελλοντικές 

αλλαγές στο πλαίσιο της διαχείρισης. 

 

11.6.6. ΥΛΙΚΑ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

Η δημιουργία των νέων υποδομών διαχείρισης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν κυρίως πράσινα 

σημεία, υποδομές επεξεργασίας αποβλήτων και σταθμούς μεταφόρτωσης (ΣΜΑ), δεν αναμένεται να 

επηρεάσουν αρνητικά την αξία της γης γύρω από αυτούς, καθώς οι υποδομές θα κατασκευαστούν 

και θα λειτουργούν με βελτιωμένες τεχνικές και τεχνολογίες σε σχέση με παλαιότερα. Ειδικά οι ΣΜΑ 

αναμένεται να έχουν πολύ μικρό οικολογικό αποτύπωμα σε σχέση με τις μονάδες, δεδομένου ότι 

καταλαμβάνουν πολύ μικρότερο χώρο, ενώ οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις από αισθητικής 

άποψης είναι πολύ μειωμένες (κυρίως κτηριακές εγκαταστάσεις).  

 

Τα πράσινα σημεία/ΚΑΕΣΔΙΠ, από την άλλη, δεν πρόκειται να έχουν επιπτώσεις στα περιουσιακά 

στοιχεία, πόσο μάλλον εάν λειτουργούν και ως χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την 

οργάνωση διάφορων εκδηλώσεων και για την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών σε 

θέματα ανακύκλωσης. Συνολικά, στην Περιφέρεια θα κατασκευαστεί ένα δίκτυο τεχνικών 

υποδομών, το οποίο θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων με την 

ελάχιστη δυνατή επίπτωση σε υφιστάμενα υλικά και περιουσιακά στοιχεία. 

11.6.7. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πιθανά να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις τοπικά από τυχόν αύξηση της αέριας ρύπανσης ή 

γειτνίαση περιοχών πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας με τις εγκαταστάσεις διαχείρισης 

αποβλήτων. Η αντιμετώπισή τους είναι θέμα πρόληψης μέσω προελέγχου. 
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11.7. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσδιορισμός, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον ανά περιβαλλοντικό τομέα και κριτήριο της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. 

11.7.1. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

Στόχος: Ελαχιστοποίηση αρνητικών επιπτώσεων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. 

Οι επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) στην ατμόσφαιρα από την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ, μπορεί να 

οφείλονται: 

 Σε εκπομπές αερίων ρύπων κατά τη μεταφορά των απορριμμάτων προς τις εγκαταστάσεις 

μεταφόρτωσης/ ανακύκλωσης/ επεξεργασίας/ διάθεσης. Οι διανυόμενες αποστάσεις και 

συνεπώς οι αέριες εκπομπές από τις κινήσεις των οχημάτων, αναπόφευκτα θα αυξηθούν σε 

μικρό βαθμό. 

 Σε αέριες εκπομπές από τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης. Όλες οι 

εγκαταστάσεις θα λειτουργούν με εφαρμογή των αυστηρότερων ορίων της νομοθεσίας και 

με ενσωμάτωση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ), επομένως δεν πρόκειται να 

επιβαρύνουν ουσιαστικά την ποιότητα της ατμόσφαιρας.  

 Επέκταση της ανακύκλωσης και αξιοποίησης υλικών. Υπό αυτό το πρίσμα η ποιότητα της 

ατμόσφαιρας θα βελτιωθεί διότι θα μειωθεί η χρήση πρώτων υλών, θα ελαττωθεί η χρήση 

ορυκτών πόρων. 

 Συνολικά, οι επιπτώσεις είναι θετικές  

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Στόχος: Ελαχιστοποίηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Η εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ συμβάλει στη μείωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής: 

 Μέσω της μετατροπής των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ειδικά οι ΧΥΤΑ 

συμβάλλουν σε τεράστιο βαθμό στην εκπομπή αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου 

και κυρίως μεθανίου (CH4) και διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Ειδικά το μεθάνιο παράγεται 

σε αρκετά σημαντικές ποσότητες και αποτελεί το πιο επιβλαβές αέριο του φαινόμενου του 

θερμοκηπίου, αφού είναι περίπου 21 φορές πιο ισχυρό αέριο από το CO2, όσον αφορά την 

επίδραση του στο φαινόμενο. 

 

11.7.2. Υδατικό περιβάλλον 

Στόχος: Κατανάλωση υδατικών πόρων μέσα στα όρια δυναμικότητας της περιοχής. 

Γενικά τα σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων δεν προκαλούν μεταβολές στην ποσότητα των 

υδατικών πόρων της περιοχής. Γενικά, ενδείκνυται ο σχεδιασμός των συστημάτων επεξεργασίας και 

αξιοποίησης να έχει μικρότερες απαιτήσεις σε νερό. 
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Στόχος: Ελαχιστοποίηση αρνητικών επιπτώσεων στην ποιότητα υδάτων. 

Σε κάθε περίπτωση, απαιτούνται μέτρα προστασίας υδάτων κατά το σχεδιασμό των έργων 

διαχείρισης. 

 

11.7.3. Έδαφος  

Στόχος: Διαχείριση ρυπασμένων περιοχών 

Τα έργα που επηρεάζουν άμεσα το έδαφος και θα έχουν θετικές επιπτώσεις είναι οι μειωμένες 

απαιτήσεις για υγειονομική ταφή. 

 

Στόχος: Ορθολογική χρήση γης / προστασία γεωργικών εκτάσεων 

Έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις δύναται να επιφέρει η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης 

αποβλήτων σε περίπτωση που αυτές γειτνιάζουν με γεωργικές εκτάσεις. Για το λόγο αυτό κριτήριο 

αποκλεισμού αποτελεί η εξαίρεση εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας από τις πιθανές ευρύτερες 

περιοχές χωροθέτησης των νέων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. Επίσης, σε επόμενα 

στάδια μελέτης για την επιλογή των κατάλληλων οικοπέδων χωροθέτησης πρέπει να εξετάζεται η 

γειτνίαση των θέσεων με καλλιεργούμενες εκτάσεις, εκτάσεις όπου λαμβάνει χώρα κτηνοτροφική 

δραστηριότητα, κ.λπ., ενώ γενικότερα προτείνεται οι νέες μονάδες να χωροθετούνται σε ήδη 

αδειοδοτημένες περιοχές. 

 

Η επανεισαγωγή θρεπτικών στο έδαφος μέσω της παραγωγής εδαφοβελτιωτικών από 

προδιαλεγμένα οργανικά ή/και γεωργικά απόβλητα, θα βελτιώσει την ποιότητα των γεωργικών 

εκτάσεων και θα οδηγήσει σε μείωση των συμβατικών λιπασμάτων. 

11.7.4. Τοπίο 

Στόχος: Προστασία από την υποβάθμιση του τοπίου/ φυσιογνωμίας περιοχής 

Η διαχείριση αποβλήτων προϋποθέτει την κατασκευή μιας σειράς από έργα υποδομής που πιθανά 

να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην τοπολογία και φυσιογνωμία της περιοχής εγκατάστασης 

των έργων (π.χ. μονάδες επεξεργασίας, επεκτάσεις χώρων υγειονομικής ταφής, έργα 

προσπελασιμότητας κ.λπ). Στο στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού, μέτρα που μπορούν να ληφθούν 

είναι η χωροθέτηση των δραστηριοτήτων σε ήδη αδειοδοτημένες περιοχές. 

 

11.7.5. Βιοποικιλότητα - Χλωρίδα - Πανίδα 

Στόχος: Προστασία προστατευόμενων ειδών, διατήρηση ποικιλότητας ειδών 

Τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι κατεξοχήν έργα προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος και θα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στο σύνολο της Περιφέρειας, με κύρια: 

 τη μετατροπή των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, αναπόσπαστο κομμάτι κάθε συστήματος διαχείρισης, που θα 
συμβάλλει άμεσα στη μείωση των κινδύνων για τη ρύπανση των υπογείων και επιφανειακών 

υδάτων, την προσέλκυση τρωκτικών, εντόμων και μικρών ζώων που μπορεί να γίνουν φορείς 

μολυσματικών ασθενειών, καθώς και από την ανεξέλεγκτη εκούσια ή ακούσια καύση των 

απορριμμάτων που εγκυμονεί κινδύνους για τη ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, 
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καθώς και της ατμόσφαιρας από προϊόντα ατελούς καύσης που δεν έχουν υποστεί καθαρισμό 

(πυρκαγιές σε ΧΑΔΑ κ.λπ.) 

 την ανακύκλωση των αποβλήτων, που θα συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης 
παρθένων πρώτων υλών και ενέργειας, και τη μείωση του όγκου απορριμμάτων προς τελική 

διάθεση. 

 Την επανεισαγωγή θρεπτικών υλικών στο έδαφος με την παραγωγή κομπόστ, μέσω της 
επεξεργασίας του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των ΑΣΑ αλλά και άλλων οργανικών 

αποβλήτων (π.χ. γεωργικά απόβλητα, κ.λπ.) 

 Την ανάκτηση υλικών άρα και την περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης παρθένων πρώτων 

υλών και ενέργειας καθώς και την ελαχιστοποίηση του όγκου των απορριμμάτων προς τελική 

διάθεση. Επισημαίνεται ότι η υγειονομική ταφή υπολειμμάτων συνεπάγεται ελαχιστοποίηση 

των επιπτώσεων από την υγειονομική ταφή όπως μείωση ρυπαντικού φορτίου 

στραγγισμάτων, μείωση παραγωγής βιοαερίου, εξάλειψη εμφάνισης οσμών, εντόμων, πτηνών, 

κ.λπ. 

 Την ανακύκλωση αποβλήτων που δεν μπορούν να συλλεχθούν μέσω των υφιστάμενων κάδων, 

με τη δημιουργία «πράσινων σημείων». 

 

Από την άλλη πλευρά, τα έργα υποδομών για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΧΥΤΥ, Μονάδες 

Επεξεργασίας, ΣΜΑ, κ.λπ.) είναι δυνατό να προκαλέσουν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

κυρίως στη γειτνιάζουσα περιοχή που θα περιβάλλει το χώρο εγκατάστασης με τοπικού κυρίως 

χαρακτήρα επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα, που σε μεγαλύτερο ποσοστό οφείλονται στην 

εκχέρσωση της απαιτούμενης έκτασης για την εγκατάσταση των έργων. Οι όποιες τοπικού 

χαρακτήρα επιπτώσεις μπορούν εύκολα να εξαλειφθούν με κατάλληλες παρεμβάσεις που αφορούν 

καταρχήν μέτρα για την οργάνωση του συστήματος μεταφοράς των απορριμμάτων. Άλλες 

παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν αφορούν στο κάθε έργο υποδομής χωριστά και σχετίζονται με 

την πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Η 

ενσωμάτωση σε αυτό το σημείο των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών στο πλαίσιο της οδηγίας IPPC 

εξασφαλίζει μέγιστη περιβαλλοντική προστασία. 

 

11.7.6. Πληθυσμός και ανθρώπινη υγεία 

Στόχος: Βελτίωση ποιότητας ζωής/ προστασία ανθρώπινης υγείας 

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία της δημόσιας υγείας είναι βασικός στόχος της 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο προηγούμενο πεδίο σχετικά με 

τη βιοποικιλότητα, τη χλωρίδα και την πανίδα. Έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις τοπικού χαρακτήρα 

δύναται να προκληθούν από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων (πχ. 

ηχορρύπανση, οσμές, εκπομπές, οπτική παρείσδυση κλπ). Οι επιπτώσεις τοπικού χαρακτήρα 

μπορούν εύκολα να εξαλειφθούν με τις κατάλληλες παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν 

γενικότερα μέτρα για την ορθολογική χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης (π.χ την πιθανή 

χωροθέτηση σε ήδη αδειοδοτημένες περιοχές) και την οργάνωση του συστήματος μεταφοράς των 

απορριμμάτων, οπότε θεσπίζονται κατάλληλα κριτήρια αποκλεισμού περιοχών, τα οποία είναι 

άμεσα συνυφασμένα με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του τοπίου, της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, ενώ λαμβάνουν υπόψη τις χωροταξικές ρυθμίσεις στην περιοχή. Άλλες παρεμβάσεις 
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που μπορούν να γίνουν αφορούν το κάθε έργο υποδομής χωριστά και σχετίζονται με την πρόληψη 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους.  

 

11.7.7. Πολιτιστική κληρονομιά 

Στόχος: Διατήρηση πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς 

Έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις τοπικού χαρακτήρα στην πολιτιστική κληρονομιά δύναται να έχει η 

χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. Από την άλλη, θετικές επιπτώσεις ως προς 

την προστασία της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς μπορεί να αποφέρει η μείωση των 

απορριμμάτων που οδηγούνται προς ταφή. 

11.7.8. Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον 

Στόχος: Αύξηση δυνατοτήτων ενεργού συμμετοχής του πολίτη/ πρόσβαση σε υπηρεσίες. 

H προώθηση προγραμμάτων πρόληψης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αναμένεται να 

αυξήσει την αίσθηση ευθύνης και να βελτιώσει το βαθμό συμμετοχής του πολίτη. 

 

Στόχος: Ικανοποίηση τοπικών αναγκών 

Ο σχεδιασμός που προτείνεται από τον ΠΕΣΔΑ διασφαλίζει την αυτάρκεια της περιφέρειας 

δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις διαστασιολογούνται υπέρ ασφαλείας, ενώ οι στόχοι και οι δράσεις 

που ενσωματώνονται οδηγούν σε πρωτοβουλίες στη διαχείριση των αποβλήτων που υπερκαλύπτουν 

τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εθνική νομοθεσία (πχ προδιαλογή έντυπου χαρτιού κ.λπ.). 

Τονίζεται βέβαια ότι ο σχεδιασμός εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων της Περιφέρειας σε σχέση 

με τη συμμετοχή της στους εθνικούς στόχους ανακύκλωσης/αξιοποίησης. 

 

Στόχος: Δυνατότητες απασχόλησης 

Θετικές επιπτώσεις τοπικού χαρακτήρα είναι η βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης, και οι 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με τη δημιουργία νέων υποδομών. 

 

Στόχος: Οικονομική βιωσιμότητα/ ελαχιστοποίηση κόστους της διαχείρισης αποβλήτων 

Η εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ θα αυξήσει το κόστος διαχείρισης αφού δημιουργούνται νέες μονάδες με 

σκοπό όλα τα ΑΣΑ να επεξεργάζονται. Βέβαια, αν το κόστος διαχείρισης που προκύπτει από την 

εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ συγκριθεί με τα κόστη από την επιβολή προστίμων, τα οποία θα επιβληθούν 

αν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, τότε σαφώς η εφαρμογή της προτεινόμενης τροποποίησης 

είναι οικονομικά συμφέρουσα. Ο χωρισμός της περιφέρειας σε διαχειριστικές ενότητες προσφέρει, 

επίσης, οικονομία κλίμακας και εξορθολογεί το πλαίσιο διαχείρισης. 

 

Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι ο ΠΕΣΔΑ προτείνει κοινωνικά αποδεκτές λύσεις, έχοντας λάβει υπόψη 

τις χρόνιες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής των εκάστοτε 

εγκεκριμένων Περιφερειακών σχεδιασμών, που μέχρι σήμερα για την Κρήτη περιλάμβανε και μία 

μονάδα καύσης των απορριμμάτων ή υπολειμμάτων. 
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11.7.9. Στερεά απόβλητα 

Στόχος: Πρόληψη παραγωγής / μείωση διάθεσης αποβλήτων 

Ο άξονας δράσης «Ορθολογική Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων» προβλέπει την προώθηση 

προγραμμάτων μείωσης της παραγωγής αποβλήτων αλλά και τη δημιουργία πράσινων σημείων τα 

οποία ενισχύουν την επαναχρησιμοποίηση υλικών άρα τη μείωση της διάθεσης των αποβλήτων. Ο 

άξονας δράσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη προβλέπει ως περιεχόμενο 

πληροφόρησης την πρόληψη/μείωση στην πηγή και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων. Θεμιτό 

να εμβαθύνει σε προτεινόμενα μέτρα ή αλλιώς να θέσει ως ειδικό στόχο με τα ανάλογα μέτρα 

δράσης τη μείωση παραγωγής αποβλήτων. 

 

Στόχος: Συμβατότητα με την ιεράρχηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων 

Το σχέδιο ακολουθεί πλήρως την ιεραρχία όπως παρουσιάζεται στην Οδηγία για τα απόβλητα 

2008/98/ΕΚ και στο Νόμος 4042/2012,  

Η εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και η προώθηση της 

ιεράρχησης των στόχων διαχείρισης των στερών αποβλήτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή πολιτική, 

έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων προσεγγίσεων στα συστήματα διαχείρισης, τα οποία πλέον 

δεν είναι δυνατό να βασίζονται σε μία μεμονωμένη τεχνολογία ή μέθοδο, αλλά στο συνδυασμό 

διαφόρων τεχνολογιών, μεθόδων και δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υπόψη 

ολόκληρο τον κύκλο ζωής των στερεών αποβλήτων. 

 

Στόχος: Επίτευξη θεσμοθετημένων στόχων για την αξιοποίηση/ ανακύκλωση/ ανάκτηση αποβλήτων. 

Το σχέδιο αναμένεται να είναι συμβατό με τους θεσμοθετημένους ευρωπαϊκούς και εθνικούς 

στόχους αξιοποίησης – ανακύκλωσης – ανάκτησης των στερεών αποβλήτων, εξειδικεύοντας τους 

εθνικούς στόχους (ΕΣΔΑ) σε επίπεδο περιφέρειας. Η πρόταση διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) των 

οργανικών καθώς και η αξιοποίηση γεωργικών αποβλήτων μεγιστοποιεί το βαθμό ανάκτησης με 

βελτιωμένη ποιότητα του τελικώς παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού υλικού (κόμποστ) και μειώνει το 

κόστος προεπεξεργασίας. Επίσης, το σχέδιο εξειδικεύει τους εθνικούς στόχους για τις λοιπές 

κατηγορίες μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (π.χ. μεταχειρισμένα ελαστικά, ΑΗΗΕ, κ.λπ.). 

 

Στόχος: Εκτροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος από τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ/Υ 

Βασικός άξονας δράσης του σχεδίου είναι η χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων, με στόχο την 

παραγωγή κόμποστ ή/και την παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ. Επίσης στους άξονες δράσης είναι και η 

χωριστή συλλογή των συσκευασιών και του έντυπου χαρτιού με στόχο την ανακύκλωσή τους, 

επομένως την περαιτέρω εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος από τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ/Υ. 

Το σχέδιο, τέλος, λαμβάνει την επεξεργασία και αξιοποίηση των υπολειπόμενων ποσοτήτων αστικών 

στερεών αποβλήτων πριν την τελική τους διάθεση ως δράση ουσιαστικής προστασίας του 

περιβάλλοντος και της βιώσιμης διαχείρισης, με τα αντίστοιχα έργα εκτροπής του βιοαποδομήσιμου 

κλάσματος από την τελική διάθεση σε χώρο υγειονομικής ταφής. 

11.7.10. Ενέργεια 

Στόχος: Ελαχιστοποίηση απαίτησης ενέργειας και αύξηση χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
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Η ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων αναμένεται να συμβάλλει τα μέγιστα στην 

εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και συμβατικής ενέργειας. Η ανάπτυξη του συστήματος 

διαχείρισης αποβλήτων αναπόφευκτα επιφέρει αύξηση σε απαιτήσεις ενέργειας. Η υιοθέτηση, 

όμως, ενός ορθολογικού συστήματος συλλογής – μεταφοράς αποβλήτων με στόχο τη μείωση των 

δρομολογίων μεταφοράς έμμεσα συνιστά δράση εξοικονόμησης ενέργειας και μειώνει κατά το 

δυνατό τις απαιτήσεις ενέργειας. 

 

Στόχος: Μείωση οδικής κυκλοφορίας/ μετακινήσεων 

Η ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης (ανακύκλωση, επεξεργασία, διάθεση) θα επιφέρει 

αναπόφευκτα αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου. Η ορθολογική οργάνωση όμως του συστήματος 

συλλογής – μεταφοράς αναμένεται να μειώσει τα απαιτούμενα δρομολόγια μεταφοράς και να 

μετριάσει τις επιδράσεις στην κυκλοφοριακή κίνηση. 
 
11.8. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 

Όλα τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι κατεξοχήν έργα περιβάλλοντος και αποσκοπούν 

στο μετριασμό κατά το δυνατό των επιπτώσεων από τη δημιουργία και διάθεση των αποβλήτων η 

οποία προκαλεί κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, άμεσα συνδεδεμένες με 

την ανάπτυξη των αστικών κέντρων και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Από την άλλη είναι 

κοινά αποδεκτό ότι η όποια επιλογή διαχείρισης απαιτεί τη δημιουργία τεχνικών υποδομών, οποίες 

προκαλούν εν δυνάμει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, η μεταφορά των 

αποβλήτων συνδέεται με την αύξηση των εκπομπών αέριων ρύπων από την οδική μεταφορά, από 

την άλλη η χωροθέτηση ενός χώρου υγειονομικής ταφής έχει άμεση επίδραση στο έδαφος, τους 

υδατικούς πόρους, και την ποιότητα της ατμόσφαιρας, το τοπίο και τις χρήσεις γης. 

 

Οι ενδεχόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του τροποποιημένου 

σχεδίου είναι οι αναμενόμενες των έργων διαχείρισης των αποβλήτων και σχετίζονται κατά κύριο 

λόγο με: 

 τις επιπτώσεις από τη χωροθέτηση των έργων υποδομής διαχείρισης των απορριμμάτων, 

όπως είναι ηχορρύπανση, οσμές, αέριες εκπομπές, οπτική παρείσδυση, κ.λπ. 

 τις επιπτώσεις από τις δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων 

(αύξηση κυκλοφοριακού φόρτου, αύξηση εκπομπών μεταφοράς). 

 την κοινωνικοοικονομική επιβάρυνση των επιλογών διαχείρισης (πχ. κόστος διαχείρισης, 

την πιθανή μη διαθέσιμη αγορά ανακυκλώσιμων, κοινωνική αδράνεια, κ.λπ.) 

 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τοπικού χαρακτήρα μπορούν εύκολα να εξαλειφθούν με τις 

κατάλληλες παρεμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση βέβαια θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους 

ρύπους, και οι μονάδες να διαθέτουν κατάλληλα συστήματα αντιρρύπανσης (σύμφωνα πάντα με τις 

ΒΔΤ) και ελέγχου, ώστε να ελαχιστοποιούνται όποιες εκπομπές εκλύονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 

τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την ορθή αξιοποίηση των ΑΣΑ, μπορεί να 

επικαλυφθούν από τους επικίνδυνους ρύπους που μπορεί να προκύψουν από αναποτελεσματικά 

αντιρρυπαντικά μέτρα ή/και πλημμελή έλεγχο. 
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Περεταίρω, η Ενημέρωση του ΠΕΣΔΑ αναμένεται να επιφέρει σημαντικές θετικές επιπτώσεις: 

1. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής/ιστορικής κληρονομιάς και της

ανθρώπινης υγείας μέσω:

 της μετατροπή των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ

 της ανακύκλωσης των αποβλήτων

 της επανεισαγωγής θρεπτικών υλικών στο έδαφος με την παραγωγή κομπόστ υψηλής

ποιότητας

 της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες και επομένως την υποκατάσταση συμβατικών

ορυκτών καυσίμων (περίπτωση εφαρμογής τεχνολογίας της αναερόβιας χώνευσης)

 της επεξεργασίας των υπολοίπων ποσοτήτων ΑΣΑ που δεν ανακυκλώνονται στην πηγή με

αποτέλεσμα την περαιτέρω ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας άρα και την περαιτέρω

μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας

 της ανακύκλωση αποβλήτων που δεν συλλέγονται με τον κλασικό τρόπο αποκομιδής, όπως

έπιπλα, παλαιά ποδήλατα, κ.λ.π. με τη δημιουργία «πράσινων σημείων».

2. Μείωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής τόσο μέσω της μείωσης της παραγωγής

μεθανίου (περιορισμός υγειονομικής ταφής).

3. Εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τα στερεά απόβλητα και εφαρμογή της

ιεράρχησης διαχείρισης των αποβλήτων – εκπλήρωση στόχων και υποχρεώσεων της Περιφέρειας.

4. Ενίσχυση της συμμετοχής του κοινού (ανακύκλωση, πράσινα σημεία, καμπάνιες

ευαισθητοποίησης, προγράμματα μείωσης) - δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και αλλαγή

νοοτροπίας των πολιτών

5. Οικονομία κλίμακας και βιωσιμότητα της διαχείρισης των αποβλήτων: η συνέχιση της

υφιστάμενης κατάστασης θα οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση του κόστους διαχείρισης μέσω της 

αναμενόμενη επιβολής προστίμων.

Ο σχεδιασμός όμως, θα πρέπει να βασίζεται στο συνδυασμό ενός βέλτιστου τεχνικά, οικονομικά και 

λειτουργικά συστήματος διαχείρισης, υψηλής κατά το δυνατόν περιβαλλοντικής προστασίας και, 

ταυτόχρονα, προϋποθέτει την κοινωνική ισορροπία, προκειμένου να είναι εφικτή η υλοποίησή του. 

Είναι σαφές ότι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων σχεδιάζεται και εφαρμόζεται πιο 

αποτελεσματικά, όταν η στρατηγική χαράσσεται σε όσο γίνεται ευρύτερες διαχειριστικές ενότητες. Η 

τροποποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού αποβλέπει στην αλλαγή της οικονομίας κλίμακας 

χωρίς να μεταβληθούν οι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι του σχεδίου και οι προτεινόμενες 

μέθοδοι διαχείρισης, αλλά επιπλέον βασίζεται στη βιώσιμη διαχείρισή τους, μέσω νέων 

πρωτοβουλιών πρόληψης, καλύτερης χρήσης των φυσικών πόρων και αλλαγής της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς.  

Τέλος, για ακόμη μία φορά επισημαίνεται ότι η επιβολή αυστηρών περιβαλλοντικών προτύπων προς 

τις εγκαταστάσεις διαχείρισης των ΑΣΑ είναι και ο βασικότερος τρόπος για να ξεπεραστεί η ανησυχία 

του κοινού για την αποδοχή των έργων αυτών. 
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11.9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Χάρτης Κατανομής Παραγόμενων ΑΣΑ

2. Χάρτης Υφιστάμενων Έργων Διαχείρισης ΑΣΑ

3. Χάρτης Προτεινόμενων Έργων Διαχείρισης ΑΣΑ

4. Υδρολογικός Χάρτης Περιφέρειας

5. Χάρτης χρήσεων γης κατα το Corine Land Cover 2000

6. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα δράσεων
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Χάρτης Κατανομής Παραγόμενων ΑΣΑ (2025) 
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Χάρτης Υφιστάμενων Έργων Διαχείρισης ΑΣΑ (2015) 
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Χάρτης Προτεινόμενων Έργων Διαχείρισης ΑΣΑ  
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Υδρολογικός Χάρτης Περιφέρειας 
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Χάρτης χρήσεων γης κατά το Corine Land Cover 2000 

 



ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) 

Ιούνιος 2016 Σελίδα | 320 



ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) 

Ιούνιος 2016 Σελίδα | 321 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα δράσεων 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΣΔΑ 
2016 2017 2018 2019 

Α Τρ. Β Τρ. Γ Τρ. Δ Τρ. Α Τρ. Β Τρ. Γ Τρ. Δ Τρ. Α Τρ. Β Τρ. Γ Τρ. Δ Τρ. Α Τρ. Β Τρ. Γ Τρ. Δ Τρ. 

Έγκριση ΠΕΣΔΑ                                 
Κεντρικές Μονάδες                                 

Μονάδα Μηχ. Διαλογής & Επεξεργασίας Χερσονήσου με ΧΥΤΥ                                 
Διακήρυξη Διαγωνισμού και Ανάδειξη Αναδόχου                                 

Κατασκευή                                 
Δοκιμαστική Λειτουργία                                 

Μονάδα Μηχ. Διαλογής & Επεξεργασίας Ρεθύμνου με ΧΥΤΥ                                 
Διακήρυξη Διαγωνισμού και Ανάδειξη Αναδόχου                                 

Κατασκευή                                 
Δοκιμαστική Λειτουργία                                 

Μονάδα Μηχανικής Διαλογής & Επεξεργασίας Σητείας με ΧΥΤΥ                                 
Διακήρυξη Διαγωνισμού και Ανάδειξη Αναδόχου                                 

Κατασκευή                                 
Δοκιμαστική Λειτουργία                                 

Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων Ιεράπετρας                                 
Ωρίμανση του Έργου                                 

Διακήρυξη Διαγωνισμού και Ανάδειξη Αναδόχου                                 
Κατασκευή                                 

Δοκιμαστική Λειτουργία                                 

Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων Καζαντζάκη                                 
Ωρίμανση του Έργου                                 

Διακήρυξη Διαγωνισμού και Ανάδειξη Αναδόχου                                 
Κατασκευή                                 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΣΔΑ 
2016 2017 2018 2019 

Α Τρ. Β Τρ. Γ Τρ. Δ Τρ. Α Τρ. Β Τρ. Γ Τρ. Δ Τρ. Α Τρ. Β Τρ. Γ Τρ. Δ Τρ. Α Τρ. Β Τρ. Γ Τρ. Δ Τρ. 

Δοκιμαστική Λειτουργία                                 
XYTY Γαύδου                                 

Ωρίμανση του Έργου                                 
Διακήρυξη Διαγωνισμού και Ανάδειξη Αναδόχου           

 
                    

Κατασκευή                                 
Αναβάθμιση Μονάδας Προεπεξεργασίας Ηρακλείου                                 

Ωρίμανση του Έργου                                 
Διακήρυξη Διαγωνισμού και Ανάδειξη Αναδόχου                                 

Κατασκευή                                 
Δοκιμαστική Λειτουργία                                 

Αναβάθμιση ΕΜΑΚ Χανίων και ΧΥΤΥ                                 
Διακήρυξη Διαγωνισμού και Ανάδειξη Αναδόχου                                 

Κατασκευή                                 
Δοκιμαστική Λειτουργία                                 

Αναβάθμιση/Επέκταση ΚΔΑΥ Ηρακλείου                                 
Διακήρυξη Διαγωνισμού και Ανάδειξη Αναδόχου                                 

Κατασκευή                                 
Δοκιμαστική Λειτουργία                                 

Μονάδα Μηχανικής Διαλογής & Επεξεργασίας Κεντρικών, Δυτικών & 
Νότιων Περιοχών της ΠΕ Ηρακλείου                                 

Ωρίμανση του Έργου                                 
Διακήρυξη Διαγωνισμού και Ανάδειξη Αναδόχου                                 

Κατασκευή                                 
Δοκιμαστική Λειτουργία                                 

Εφαρμογή συστημάτων ΔσΠ                                 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΣΔΑ 
2016 2017 2018 2019 

Α Τρ. Β Τρ. Γ Τρ. Δ Τρ. Α Τρ. Β Τρ. Γ Τρ. Δ Τρ. Α Τρ. Β Τρ. Γ Τρ. Δ Τρ. Α Τρ. Β Τρ. Γ Τρ. Δ Τρ. 

ΔσΠ βιοαποβλήτων                                 
Μελέτη - Σχεδιασμός                                 
Σταδιακή εφαρμογή                                 

Πληρης εδραίωση                                 
Επέκταση της εφαρμογής συστημάτων ΔσΠ ανακυκλώσιμων                                 

Μελέτη - Σχεδιασμός                                 
Σταδιακή εφαρμογή                                 

Πληρης εδραίωση                                 
Πράσινα Σημεία / ΚΑΕΔΣΙΠ Α' Προτεραιότητας                                 

Μελέτη - Σχεδιασμός                                 
Προμήθεια/Διαγωνισμός-Κατασκεύη                                 

Λειτουργία                                 
Πράσινα Σημεία / ΚΑΕΔΣΙΠ Β' Προτεραιότητας                                 

Μελέτη - Σχεδιασμός                                 
Προμήθεια/Διαγωνισμός-Κατασκεύη                                 

Λειτουργία                                 
Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης                                 

Σχεδιασμός                                 
Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης                                 

Πρόληψη                                 
Μελέτη - σχεδιασμός δράσεων πρόληψης                                 

Έναρξη δράσεων πρόληψης                                 
Λοιπές Ανάγκες                                 

ΣΜΑ/Υ Α' Προτεραιότητας                                 
Ωρίμανση Έργων                                 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΣΔΑ 
2016 2017 2018 2019 

Α Τρ. Β Τρ. Γ Τρ. Δ Τρ. Α Τρ. Β Τρ. Γ Τρ. Δ Τρ. Α Τρ. Β Τρ. Γ Τρ. Δ Τρ. Α Τρ. Β Τρ. Γ Τρ. Δ Τρ. 

Προμήθεια/Διαγωνισμός-Κατασκεύη                                 
Λειτουργία                                 

ΣΜΑ/Υ Β' Προτεραιότητας                                 
Ωρίμανση Έργων                                 

Προμήθεια/Διαγωνισμός-Κατασκεύη                                 
Λειτουργία                                 

Λοιπά Ρεύματα                                 
 Διαχείριση των λοιπών ρευμάτων                                 

Εκπόνηση στοχευμένων μελετών                                 

Έναρξη δράσεων διαχείρισης των λοιπών ρευμάτων                                 
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